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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu Birleşimde; 1975 yılı Büt
çe Kanunu tasalısı (1/210) (S. Sayısı : 128) üzerinde
ki görüşmelere devam olunarak; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı, 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 
Ulaştırma Bakanlığı; 

bütçeleri kabul edildi. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (1/222) 

(S. Sayısı : 132). 
Tekel Genel Müdürlüğü (1/223) (S. Sayısı : 133), 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü (1/224) 

(S. Sayısı : 134), 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür

lüğü (1/225) (S. Sayısı : 135); 

1975 yılı Bütçe Kanunu tasarılarının da maddele
ri kabul olundu, tümlerinin açık oya sunulacağı bil
dirildi. 

24 Şubat 1975 Pazartesi günü saat 10.00'da topla
nılmak üzere Birleşime saat 23.25'te son verildi. 

Başkan 
• Başkanvekili 

Rasim Hancıoğlu 

Divan Üyesi 
Siirt 

İ dr is An kan 

Divan Üyesi 
Kayseri 

Tufan Doğan Avşargil 

Divan Üyesi 
Yozgat 

İlhamı Çetin 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DtVAN ÜYELERİ : Enver Akova (Sivas), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 47 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi : 1/210; C. Senato
su : 1/277) (M. Meclisi S. Sayısı : 128; C. Senatosu 
S. Sayısı: 406) (1) 

A) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — 1975 malî yılı bütçe; görüşmelerine 
devam ediyoruz. 

Sırada Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi var. Hükü
met ve Komisyon yerlerini almışlardır. 

Millî Eğitim bütçesi üzerinde söz alan sayın üye
leri sırası ile arz ediyorum: 

.Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Mehmet Altmışyedioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Sayın Osman Aykul, Adalet Partisi Gru
pu adına Sayın İhsan Ataöv, Demokratik Parti Grupu 
adına Sayın Rasim Cinisli, Millî Selâmet Partisi Gru
pu adına Sayın Hulusi Özkul. 

Şahısları adına; Sayın Enver Akova, Sayın Fey-
zullah Değerli, Sayın Halil Karaatlı, Sayın Mikail 
İlcin, sayın Hüseyin Cavit Erdemir, Sayın Ali Şev
ki Erek, Sayın Tufan Doğan Avşargil, Sayın İlhan 
Aytekin, Sayın Remzi Yılmaz, Sayın Ömer Kah
raman, Sayın İlhami Çetin, Sayın Vecdi İlhan, Sa
yın Kemal Ataman, Sayın Ali Fuat Eyüboğlu söz 
istemişlerdir. 

Söz sırası, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Mehmet Altmışyedioğl.u'nun. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, üniversiteler için ayrıca konuşmacımız var. İki
şer sözcümüz var. Sürenin de yarım saat olarak tes
pit edilmiş olduğunu dikkatinize sunuyorum. 

(1) — 128 S. Sayılı basmayazı 17.2.1975 tarihli 
40 ncı Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

BAŞKAN —Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üze
rinde tek görüşme sırası verilmiş ve tek müddet ta
yin edilmiş. O da, 30 dakika efendim. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Süremiz iki 
hatip tarafından kullanılacak. Malûmatınız olsun di
ye hatırlatmak istiyorum. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerisini Yük
sek Heyetiniz bu şekilde kabul etti Sayın Erverdi. 

. SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Danışma Ku
rulunda... 

BAŞKAN — İkinci bir sözcüye söz vermemiz 
mümkün değil, gördüğüm kadarıyle, karara göre. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Müsaade eder
seniz arz edeyim. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Aynî süreyi böle
bilirler Sayın Başkan. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Danışma Ku
rulunda, müddeti iki katına çıkarırken bu gerekçey
le hareket ettik. Üniversite bütçeleri Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesi içerisinde konuşulacaktı. İkisinin 
ayrı ayrı sözcüleri var ve 15'er dakika görüşecek
ler. 

Durumu ıttılaınıza sunuyorum. Danışma Kuru
lunda bu şekilde karar alınmıştı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Altmışyedioğlu. 

C. G. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTMIŞ
YEDİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 1975 malî yılı Millî Eğitim Bakanlığı ve 
üniversiteler bütçesi üzerinde Cumhuriyetçi Güven 
Partisi Grupunun görüş ,ve temennilerini arz etmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Bir milletin kalkınmasında eğitim başlıca unsur
lardan biridir. Yeterli sayıda ve vasıfta insangücüne 
sahip olan bir millet, kalkınma yolundaki engelleri 
aşabilir. Buna sahip olmayan millet ise, mevcut kay
naklarını bile gerektiği şekilde değerlendiremez. 
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M. Meclisi B : 47 

Millî kalkınma, milî eğitim kalkınmasından ay
rılamaz. Eğitimsiz kalkınabilmiş hiçbir millet yok
tur. ilim ve teknik alanındaki çok süratli gelişme, 
bir bakıma kalkınmakta olan ülkeler için büyük im
kânlar yaratmaktadır. Ancak, çağımızın eğitim, 
ilim, araştırma ve teknoloji alanındaki gidişine ayak 
uyduramadığımız takdirde, bu gelişme bizim için 
büyük tehlikeler de doğurabilir. 

Her alanda, dünya ölçülerine göre en ileri se
viyede ilim adamları ve uzmanları yetiştirmek mec
buriyetindeyiz. Eğitimde, sayı kadar kaliteye de 
önem verilmesi şarttır. Eğitimde sadece sayıları ka
bartmak değil, verim ve kaliteyi de yükseltmek lâ
zımdır. Milyarların, yılların ve" kuşakların insafına 
yol açan verimsiz ve kalitesiz eğitim yerine, verimli 
ve kaliteli eğitimi getirmek zorunluluğu vardır. 

Sınıfta kalmalar, eğitimi yarıda bırakmalar yü
zünden, her yıl millettimizin uğradığı maddî kay
bın milyarları bulduğu hesap edilmiştir; fakat sade 
ce bütçeden sarf edilen ve boşa giden paraları göz-
önünde tutarak, verimsiz ve kalitesiz eğitim yüzün
den milletçe uğradığımız kaybı hesaplamak mümkün 
değildir. Eğitimdeki verim düşüklüğü sebebiyle, 
sınıfta kalmalarla, terklerle uğradığımız büyük mad
dî kayıplar yanında, kalite düşüklüğü yüzünden, 
eksik ve yarım yetişen insanların topluma bekleneni 
vermemesi yüzünden uğranılan kayıplar, hesaba vu
rulamayacak kadar büyüktür. 

Sayıları kabartırken, yarı aydınlar yetiştiren, 
mezun ettiği kimseleri yeterli seviyede üretici yapa
mayan, millete yararlı insanlar haline getiremeyen 
bir eğitim çarkı ülkeye, milyarlarla hesap edileme
yecek zararlar verir. Bu sebeple eğitimde hedef, 
yalnız sayıları kabartmak olmamalı, eğitimi bütün 
kitlelere ve yurdun her köşesine yayma çabalarına 
paralel olarak, yurt ihtiyacına uygun, verimli ve ka
liteli eğitime doğru gerekli adımlar atılmalıdır. 

Eğitim politikasında izlenecek temel amaç,, Türk 
milletinin bütün fertlerini kaderde, kıvançta, tasada 
ortak ve bölünmez bir bütün halinde milî şuur etra
fında toplamaktır. 

Eğitimin her kademesinde, millî, ahlakî ve ma
nevî değerlere bağlı, demokratik anlayışı benimse
miş, Anayasa dışı sapık davranışlardan uzak, şahsî 
teşebbüs zihniyetine ve topluma karşı sorumluluk duy
gusuna sahip, çağın bilgilerine ve tekniğine erişmiş, 
vatanını ve milletini yükseltmeye çalışan yapıcı ve 
milliyetçi gençler yetiştirmek zaruretindeyiz. Bir mil
let keadi benliğini, kişiliğini millî eğitimle geliştirir. { 
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Eğitim alanında anaistikametler olarak şu hususlara 
önem vermek lüzumuna inanıyoruz: 

Eğitim politikası, topyekûn kalkınma politikası
nın bir bölümü olarak ve kalkınma planının diğer yön
leri ile ahenkli bir bütün teşkil edecek şekilde tespit 
edilmelidir. Eğitim sistemi bir bütün halinde, mil
letimizin muhtaç olduğu ve kalkınmamızın gerektir
diği insangücünü yetiştirmelidir. Eğitimi, kalkınmanın 
başlıca temellerinden biri olarak gören grupumuz, 
toplam yatırımlar içinde eğitime ayrılan yatırımların 
ve cari masraflar içinde gelişmeye etkili bir cari mas
raf çeşidi olan eğitim harcamalarının artırılmasından 
yanadır. Eğitime ayrılan ödeneklerin azamî verim
lilikle kullanılmasına çalışılmalıdır. Eğitim yatırım
larını ve ödeneklerin meslekî teknik öğretim ile genel 
öğretim arasında memleketimizin ihtiyaçlarına daha 
uygun şekilde dağılması kesin zarurettir. 

Meslekî ve teknik öğretiminin gelişme hızını ar
tırmak zorunluluğu vardır. Grupumuz, eğitim ala
nındaki anaistikametlerden biri olarak, bu alanda fır
sat eşitliğinin sağlanmasına önem vermektedir. 

Bir başka anaistikamet, yetişmiş insangücü ihti
yacını karşılamak için, . süratle sonuç veren esnek, 
maliyeti düşük, yaygın eğitim usullerine gerekli ön
celiğin tanınmasıdır. Çağımızda insanın eğitimi okul
da bitmez, devamlı ve sürekli bir çabadır. Çalışma 
hayatına atılmış kişilerin de bilgilerini devamlı ola
rak yenilemeleri gerekir; devamlı, eğitim usullerini 
geliştirmek zarureti vardır. 

Grupumuz yalnız ilköğretimin değil, orta ve tek-
niköğretimle, yükseköğretimin de yurt sathına âdil 
şekilde dağılmasını ve Türkiye'de kültür merkezleri
nin çoğalmasını istemektedir. Yüksekokul ve üniver
sitelerin birkaç büyük merkezde toplanmasının mah
zurları her gün daha iyi anlaşılmaktadır. 

Millî eğitimle, ilgili bazı temel görüşlerimizi ve 
izlenecek anaistikametlerle ilgili düşüncelerimizi böy
lece özetledikten sonra, millî eğitim davamızın bazı 
temel sorunlarına daha yakından eğilmek isterim. 

Üzerinde özellikle durmak istediğimiz konuların 
başında, öğretmen ihtiyacı ve öğretmenlerimizin so
runları gelmektedir. Yeterli sayıda, yeterli nitelik
te, maddî ve manevî bakımdan huzur içinde çalışan 
ve kutsî görevlerini kanun dairesinde şevkle yapabi
len öğretmenlere sahip olmak, bir milletin yeterli 
hızla kalkınıp, yükselmesi gereğidir. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak, her 
zaman belirttiğimiz gibi, Türkiye'nin muhtaç olduğu 
insangücünün yetiştirilmesinde millî duyguları, fik-
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rî seviyeleri, ahlâkî vasıfları, yüksek öğretmenlerin , 
vazifesi büyüktür. Türkiye'nin kalkınmasında, yük
selmesinde çok önemli görev alan öğretmenlerimizin 
sorunlarını çözmek için, eğitime değer veren ve ken
disine bir şey öğretene saygılı olan milletimiz feda
kârlıktan kaçmayacaktır inancındayız. 

Öğretmenlerin, siyasî iktidarların baskısından da, 
bir kısım art maksatlı siyasî örgütlerin tasallutundan 
da, kurtarılması zaruretine inanıyoruz. 

Öğretmenlerin meslekî kuruluşlarının, kanunî 
amaçlarından asla saptırılmamasına ve hele kanun dı
şı eylemlere âlet edilmemesin» önem vermek gere
kir. Özellikle tekniköğretimde öğretmen sorunu, 
büyük çapta ayrılmalar yüzünden vahim bir durum 
almıştır. Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulunun 
her yıl verdiği mezun sayısı ile, aynı yıl içinde isti
fa, emeklilik ve ölüm gibi sebeplerle kaybedilen öğ
retmenlerin sayıları karşılaştırıldığı takdirde, dava
nın büyüklüğü anlaşılır. 

Bu tablo, tekniköğretimde karşı karşıya bulun
duğumuz durumu açıkça ortaya koymaktadır. Özel
likle, çağdaş sanayiin ihtiyaç duyduğu alanlara in-
sangüçü yetiştiren elektrik, elektronik, makine ve 
motor gibi bölümlerin öğretmenleri görevlerinden 
ayrılmaktadır. Sanayi alanında kolaylıkla yüksek 
işler bulabilen bu öğretmenleri, memlekette ve mes
lekte tutmak güç hale gelmiştir. 

Son yıllarda, tekniköğretime talep sevindirici şe
kilde artmıştır; fakat öğretmen kanaması böyle de
vam ederse, kadrolar boşalırsa yeni açılacak teknik 
okullara öğretmen bulmak çok güçleşeceği gibi, 
mevcut teknikokullarda yeni bazı bölümlerin açılma
sı da tehliyeke düşecektir. 

Öğretmen yetiştirme ve öğretmenlik mesleğini ca
zip hale getirmek için, kabil olan her tedbir alınma
lıdır. Mahrumiyet yerlerinde görev yapma, işgüçlü
ğü ve başka sebeplerle öğretmenlerin özel güçlükleri 
hesaba katılmalıdır. 

Öğretmenlerin köylerde lojmana kavuşturulması, 
mesken darlığı çekilen ve kiraların yüksek olduğu 
kasaba ve şehirlerde ise konut kredisi ve benzeri ted
birlerle bu ağır dertten kurtarılması için Emekli San
dığı, Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası, İmar ve 
İskân Bakanlığı gibi kuruluşlarla gerekli işbirliği yapı
larak çareler bulunmalıdır. 

Öğretmenlerin yaz aylarında hem dinlenebilecek
leri, hem de gerekli hizmet için eğitim imkânlarına 
kavuşacakları tesislere ihtiyaçları vardır. Uygun sa
hil bölgelerinde, mevcut tesislerden yaz aylarında, 
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bu gibi sosyal amaçlar ve hizmet için, eğitim amacı 
için yararlanma tedbiri düşünülmelidir. 

Öğretmenlerimizle ilgili konuda Cumhuriyetçi 
Güven Partisi Grupunun bir görüşünü kesinlikle be
lirtelim. Biz Türk öğretmen camiasına en büyük 
saygı duyan bir partiyiz. Türk öğretmenlerinin 
refaha kavuşturulmasını isteriz. Ecevit Hükümeti 
zamanında, 1974'te 12 sayılı Kararname ile öğret
menlere en büyük darbeyi Ecevit Hükümeti vurmuş
tur. Ecevit Hükümeti öğretmenlerin müktesep hak
larını bile geri almıştır, terfi yollarını tıkamıştır. Ha
yat pahalılığını rekor seviyeye yükselten, pahalılık 
açısından geçmiş yılları mumla aranır hale getiren 
de Ecevit Hükümeti dönemi olmuştur; fakat öğret
menleri, pahalılık gerekçesi ile siyasî eylem ve nü
mayişlere sevk edip bu yolda destekleyen de yine 
Cumhuriyetti Halk Partisi olmuştur. (C. G. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Konuşmamın sonunda, siyasî amaçlar peşindeki 
bazı aşırı solcu örgüt militanları ile şerefli ve büyük 
öğretmen camiasını neden bir tutmadığımızı açıklaya
cağım. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak, üzerinde 
önemle durduğumuz bir konu da, öğretmen okulla
rı, ticaret ve tarım liseleri, çeşitli sağlık okulları, 
sanat enstitüleri, teknik liseler, imam - hatip okul
ları gibi meslekî ve tekniköğretmen kuruluşlarından 
mezun olan yetenekli ve kabiliyetli gençlerimizin yük
seköğrenime devamları hususunda gerekli kolaylık
ların sağlanmasına inanıyoruz. İlkokul çağındaki ço
cuklarımızın yüzde yüzünü okula ve öğretmene ka
vuşturmak yolundaki hedefe, milletçe daha fazla ge
cikilmeden ulaşmalıyız. 

Köy okullarıyle şehir okulları arasındaki denge
sizliği giderebilmek için, köy okullarının muhtaç ol
duğu eğitim, araç ve gerekçlerin temininde yeni bir 
hamleye ihtiyaç vardır. 

İlkokulu bitirdikten sonra daha ileri öğretim ka
demelerine geçemeyen çocuklarımız için, üç ay ile 
bir yıl arasında değişebilecek sürelerle eğitim yapan, 
bu çocuklarımızı faydalı ve pratik bilgilere kavuşturan 
pratik sanat okulları, pratik tarım okulları açılması 
lüzumuna inanıyoruz. 

Çok faydalı hizmetler gören gezici ve sabit köy 
kurslarının sayılarını artırmak ve bugüne kadar elde 
edilen sonuçları bilimsel, bir değerlendirmeye tabi 
tutarak, gerekli düzeltmeleri yapmak yerinde ola
caktır. 
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Sanayide, işbaşında eğitimin geliştirilmesi için 
Sanayi Bakanlığı ile Kamu İktisadî Kuruluşları ile 
ve özel kesimdeki sanayi ile daha sıkı bir işbirliği ku
rulmalıdır. 

Gelişmekte olan turizm sanayiinin muhtaç oldu
ğu elemanları zamanında yetiştirebilmek için, uzun
ca süreli normal otelcilik ve turizm okulları yanında, 
bazı pratik bilgileri süratle veren, pratik otelcilik ve 
turizm kursları açılmasında da yarar görüyoruz. 

Radyo ve televizyondan, gerek okul içi eğitimde, 
gerek yaygın eğitimde daha yoğun şekilde yararlan
mak için planda öngörülen tedbirler geliştirilmeli ve 
ciddiyetle uygulanmalıdır. 

Yaygın eğitim sadece okuma - yazma öğretimine 
inhisar etmemelidir. Milletçe kalkınmamız için, yal
nız ileri teknolojiyi ülkemizin şartlarına uydurarak, 
uygulamaya muktedir elemanlar değil, aynı zaman
da yeni teknolojiler bulacak güçte elemanlar yetiştir
mek zorunluluğu vardır. 

Memleketimizin ihtiyaç duyduğu bilim ve fen 
adamlarının yetiştirilmesinde, kurulduğu sırada hak
sız tenkitlere yol açmış olan Fen Lisesinin önemli 
bir yeri vardır. Bu lisenin kapasitesini artırmak, üs
tün vasıflı evlâtlarımıza daha geniş imkânlar sağla
mak lüzumuna inanıyoruz. Bu faydalı kuruluşun öğ
retmen kadrolarının bir kısmı noksandır. Bu okulda 
öğretmenlik yapanlarda, bazı özellikler aranmalıdır. 

Yükseköğretim kurumlarına geçmeden önce, Cum
huriyetçi Güven Partisi Grupu olarak, partimizin 
kurulduğu günden beri üzerinde ısrarla durduğu bir 
konuya değinmek istiyorum. 

Okuma ve yetişmede fırsat eşitliği konusuna de
ğinmek istiyorum. Cumhuriyetçi Güven Partiesinin, 
programında ve seçim beyannamesinde açıkça belirt
tiği gibi, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal adaletin ay
rılmaz parçasıdır. Okuma ve yetişme imtiyaz değil
dir, çalışan ve kabiliyeti olan her gencin hakkıdır. 
Türkiye'de bütün gençler okuma ve yetişme bakımın
dan yeterli imkân ve fırsata kavuşturulmalıdır. Ka
biliyet ve zekâ Allah vergisidir. Çocuklarımızın ka
biliyeti milletimizin en değerli hazinesidir; bu hazine 
değerlendirilmelidir. En uzak köydeki kabiliyetli 
bir memleket çocuğu, yurda kabiliyeti ölçüsünde 
hizmet yapmasına imkân verecek eğitime kavuşturul
malıdır. 

Bu hedefe ulaşmak için alınması gerekli tedbirler 
vardır, uygulanması gerekli plan hükümleri vardır. 
Bazı meslek kuruluşları dışında, parasız okuma im
kânları hâlâ çok sınırlıdır. Fakir aile çocuklarının 

okuma imkânlarına kavuşturulması için, daha cesur 
ve köklü tedbirleri almak ihtiyacını hissediyoruz. 

Üzücü olan, binlerce öğrenciyi barındırabilecek 
bazı tesislerin, cari masraf ve yeterli ödenek kon
maması sebebiyle tam kapasitede kullanılmamasıdır. 
Bir yanda boş duran yatakhane, öte yanda parasız 
yatılı okuma imkânından mahrum kalan sayısız kabi
liyetli memleket evlâdı vardır. Hiçbir ek yatırım yap
madan kalkınabilecek kapasiteleri azamî ölçüde kul
lanmalıyız. Yükseköğretimde parasız okuyanların, 
burslardan ve öğrenim kredisinden daha geniş ölçü
de yararlanmaları lüzumuna inanıyoruz. 

Ortaokul, lise, meslekî ve teknikökullara bağlı 
olarak, köy çocuklarının yararlanacağı yurt ve pan
siyonların sayısı artırılmalıdır. Bu işin, öğretmensiz 
okullar açmaktan daha verimli olduğu inancındayız. 
Yükseköğrenim gençlerinin ucuz olarak barınacak
ları, ucuz yemek, rahat bir çalışma yeri, yeterli bir 
kitaphk bulacakları yurt binalarının da ihtiyacı kar
şılayacak kapasiteye getirilmesi lâzımdır. 

tmam r hatip yetiştiren okullar ile yüksek islâm 
enstitülerinin, amaçlarına uygun olarak geliştirilme
leri görüşündeyiz, timi seviye ve akademik hakları 
bakımından, yüksek islâm enstitüleri diğer yüksek
okulların imkânlarına kavuşturulmalı ve bunun için 
gerekli tedbirler planlı şekilde alınmalıdır. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi, imam - hatip okul
larının ilk kısımlarının kapatılması yolundaki karara, 
daha bu kararın alındığı günlerde karşı çıkmış, bu 
okulları kaynaksız bırakacak hatalı bir adım atıldığı 
kanaatinde olan grupumuz, bu görüşünü geçen dö
nemde Millet Meclisi kürsüsünden açıkça belirtmiş, 
hattâ alınan kararın, o sırada yürürlükte olan kalkın
ma planına aykırılığı sebebiyle hukukî mesnetten 
mahrum olduğu görüşünü savunmuştur. 

Biz memleketin muhtaç olduğu imam ve hatip
leri, aydın din görevlilerini yetiştirmek için, ilkoku
la dayalı olarak imam - hatip okulları açılmasını 
Tevhidi Tedrisat Kanununa da aykırı görmüyoruz. 
Kuruluş maksatlarına uygun olarak, imam - hatip 
okullarının, kendilerinden beklenen hizmeti tam ola
rak yapmalarına imkân verecek şekilde geliştirilmesi 
lüzumuna inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, üniversitelerimizin ve yük
seköğretim kurumlarımızın bazı sorunlarına da kısa
ca değinmek isterim. 

Yükseköğretimde önemli sorun, memleketin in-
sangücü ihtiyacı ile yetiştirilen gençlerin sayısı ve ni
teliği arasındaki gerekli ilişkinin kurulmamış olma-
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sidir. Öğrencilerin çeşitli dallar arasında dağılımında, 
memleket ihtiyacından çok, oturma yerleri, sayısı gi
bi faktörler yol oynamaktadır. 1973 yılında çıkarı
lan Üniversiteler Kanununun amaçlarından biri, bu 
duruma çare bulmaktı. 

Yükseköğretim Kurulu, yükseköğretimin memle
ket ihtiyaçlarına uygun şekilde planlanması ve gelişti
rilmesi yolunda gerekli kararları alabilecek bir or
gan olarak düşünülmektedir. Şüphesiz, yükseköğre
nimin topyekûn planlanmasında, Yükseköğretim Ku
rulu yanında, üniversite dışı akademi ve yüksek 
okulların, merkezî kuruluşların da rolü olacaktır. 
İnsangücü açığı bulunan dallarda, mümkün olan aza
mî ölçüde gece öğretimini geliştirmek yerinde olur. 

Yeni öğretim kurumlarının açılmasında, yatırım
ların dağılmasında, öğretim üyesi yetiştirmek için 
öngörülen tedbirlerde, memleketin muhtaç olduğu 
insangücü hesaplarının daima gözönünde tutulması 
gereklidir. 

Yeni Üniversiteler Kanunu, üniversitelerimizin 
daha verimli çalışmalarını sağlamak bakımından bazı 
faydalı tedbirler getirmiştir. İdarecilerin görev süre
sinin uzatılması, yeni fakülte ve üniversitelerin ku
rulması, büyük şehirler dışındaki yükseköğretim ku- I 
rumlarına öğretim üyesi bulunması, kolaylaştırıcı 
yenilikler arasında sayılabilir. Ancak, tecrübelerin I 
ışığı altında, Kanunun boşluklarının ve aksayan yön
lerinin olduğu muhakkaktır. Bunun da düzeltilme
si gereğine inanıyoruz. 

Asistanlık statüsünde yapılan değişikliğin, öğre
tim üyesi kaynağını zayıflatmasından endişe ediyoruz. 
Doktora yapmış asistanların ders verme yetkisinin 
genişletilmesinde yarar görüyoruz. Kürsü ve bölüm 
sistemleri arasında bir tercih yapılmayıp, her iki 
sisteme birden yer verilmiş olmasının sonuçları, tec- I 
rübenin ışığı altında değerlendirilmelidir. Yurdumu- I 
zun çeşitli bölgelerinde açılmış ve açılmakta olan I 
üniversitelerimizin öğretim ihtiyacı, öğretim üyesi I 
ihtiyacının karşılanması, başlıca sorunlardan biri I 
olmakta devam etmektedir. Bu arada, bazı yeni üni- I 
versite ve fakültelerin kuruluş çalışmalarının ve ya- I 
tırımlarının gecikmesinden, vatandaşın duyduğu 
üzüntüyü belirtmek isterim. 

Bir örnek olarak; Selçuklular zamanında kurul
muş, ilim ocağının devamı olarak inşasına yıllar ön
ce başlanmış bulunan Gevher Nesibe Tıp Fakültesi- I 
nin inşasındaki gecikmeden duyduğumuz üzüntüyü I 
belirtmek isterim. Memleketimizin Kuzeyinde, Gü- I 
neyinde, Doğu Anadolu'da, Orta Anadolu'da ve 
Trakya'da yeni kültür ve yükseköğretim merkezleri- | 

nin geliştirilmesine verdiğimiz önemi, bir defa daha 
belirtmeyi görev sayıyorum. 

Doktora öğrenimi yapmak ve yükseköğretim ku
rumlarımızın gelecekteki eğitim ihtiyacını karşılamak 
üzere, yurt dışına gönderilmesi planlanan gençlerimi
zin yetiştirilmesinde, hiçbir gecikmeye meydan ve
rilmeden gerekli tedbirler alınmalıdır. Yükseköğre
timi yurt sathına yayma hususunda, büyük üniver
sitelerimizin sarf ettikleri çabaları burada şükranla 
anmayı vazife sayıyorum. 

Üniversitelerimizin huzur ve güven içinde çalışa
bilmeleri büyük önem taşımaktadır. Geçmişte mil
letimize büyük acılar çektiren olayların, okulları
mıza tekrar yayılması için, o olayların müseccel so
rumlularının affedilip salıverilmiş olması; Cumhuri
yet Halk Partisinin eski Millî Eğitim Bakanının, ilk 
ve ortaöğretimle, öğretmen okullarında yaptığı ta
yinler, giriştiği tasarruflar, yayınladığı hayret veri
ci genelge, Türk Ceza Kanununun 141 ve 142'den 
cezaî takibata uğrayanların eski görevlerine iade em
ri vermesi, anarşi tohumlarını ekmiştir. 

BAŞKAN — 5 dakikanız var Sayın Altmışyedi-
oğlu. 

MEHMET ALTMIŞYEDÎOĞLU (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi 
münasebetiyle TÖB - DER olaylarına da değinmek 
istiyorum. 

Bir memur derneği olan TÖB - DER yönetici
lerinin, Türkiye'nin her tarafında bir günde tertip
ledikleri siyasî toplantı, nümayiş ve yürüyüşler yü
zünden birçok illerde üzücü olaylar cereyan etmiş
tir. TÖB - DER bir memur derneği olduğuna gö
re, memurların siyasî faaliyet yapması Devleti çö
kertir. Hele okula ve kışlaya siyasî kavganın girme
sinden doğan büyük zararları, Türk milleti kendi 
tarihinde çok iyi görmüştür. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — En büyük 
kötülük bu. 

MEHMET ALTMIŞYEDÎOĞLU (Devamla) — 
Velileri ve öğretmenleri de eyleme sürüklemekten 
bahsetmek; öğretmenlere, sınıfsal düşmana karşı ve
lileri ve öğrencileri bilinçlendirmek ve sınıf kavgasını 
hazırlamak gibi görevler vermek, komünizm propa
ganda ve örgütlenmesinin serbest bırakılmasını iste
mek, Devletin güvenlik kuvvetlerine, siyasî partile
re, parlamento çoğunluğuna sövmek bir memur ku
ruluşunun yapabileceği iş değildir. x 

HASAN TOSYALI • (Kastamonu) — Hiyanettir. 
MEHMET ALTMIŞYEDÎOĞLU (Devamla) — 

«Sınıf'savaşı» gibi sözlerle, millî bütünlüğü zedele-
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meye kalkışmak, «halklar» edebiyatıyle milletin bü- ı 
tünlüğünü bozmak, bir öğretmen teşkilâtına yakı
şacak davranış değildir ve suçtur. Bir siyasî parti
nin il örgütleri ve gençlik örgütleriyle ortak toplantı
lar düzenlemeye kalkışmak, bu yolda çağrılar yap- i 
mak, DİSK ile veya mahallî Cumhuriyet Halk Par
tisi örgütleriyle birlikte bildiri imzalayıp yayınlamak, 
Memurluk Kanununa da Dernekler Kanununa da ! 
aykırı davranıştır. 

«Bizim Radyo»' nun Ocak bültenlerini 1 Şubat 
tarihli bültenini okuyup TÖB - DER bildirileriyle 
yan yana koyuyorum. 

Türkiye Komünist Partisi, dış ülkedeki yayın 
merkezinden 25 Ocak gösterileriyle ilgili olarak açık
ça şunu ilan etmiştir Bu yürüyüşlerin, eylemlerin, j 
antifaşist protestoların içinde, Türkjye Komünist 
Partisi bütün gücüyle yer almıştır. Bu radyo, gü
venlik kuvvetlerinin yıldırıldığını, Lenin'ci eylem teo
risine uygun bir hareiketin başlatıldığını belirtiyor ve 
daha 1 Şubatta, 15 Şubatta olacakları ilân ediyor: 
«15 Şubatta bu protesto ve eylem 67 ilde tekrarla
nacaktır. Türkiye Komünist Partisi ve mensupları 
15 Şubatta kendilerine düşen görevleri yapacaktır» di
yor. Bu fesatı örgütleyen aşırı sol militanlar, şe
refli Türk öğretmen kitlesini asla temsil edemez. J 
Türkiye'yi kanlı iç kavgalara sürüklemek isteyen ve 
bu amaçla memur derneklerinin yönetimine sızan bk 
avuç solcu, bir dış radyonun hezeyanlarını tekrarlayan 
hoparlör olabilir; fakat asla vatansever Türk öğret
meninin sözcüsü olamaz. 

Milî eğitim camiasının vatansever mensuplarına 
saygılar sunar, başarılar diler; Millî Eğitim Bakan
lığı bütçesinin Yüce Milletimize hayırlı olması dile
ğiyle Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. G. P. ve 
M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAKSAN — Teşekkür ederim Sayın Altmışyedi-
oğlu. 

Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüzün 73 ncü 
maddesi, gruplara ve iki sayın üyeye birer defa söz 
verilmesi hususunu amirdir. Danışma Kurulumuzun 
kararında da, Başkanlığa açıklık getirecek bir du
rum yok; biraz evvel sayın grup başkanvekili arkadaş
larımızın ifade ettiği yönden. Bundan dolayı, Ge- | 
nel Kurulun kararına müracaat edeceğim. ! 

Millî Eğitim bütçesinde, üniversiteler bütçesinin 
ayrı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin ayrı sözcüler 
tarafından (istenildiği takdirde) eleştirilmesi hususu
nu onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir, 30 dakikalık konuş- j 
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mayı, istenildiği takdirde, gruplarımız iki sayın üye 
tarafından kullanacaklardır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Os
man Aykul, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA OSMAN AYKUL 
(Burdur) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Mil
lî Eğitim Bakanlığının çalışmaları ve 1975 malî yılı 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçe Kanunu tasarısı üze
rinde, C. H. P. Millet Meclisi Grupu adına dilek 
ve eleştirilerimizi sunmak üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. 

Türk millî eğitiminin amaçları üç ana bölüm ha
linde tespit edilmiş durumdadır, öğretmen, bu 
amaçlara ulaşmak için hedefleri tespit eder ve ça
lışmalarına başlar. Bu amaçlar incelendiğinde, öğ
renciler; 

1. Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına da
yanan millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk dev
leti olduğunu kabul eder. 

2. Atatürk devrimlerine bağlıdır. 
3. Millî kaynakları korur, değerlendirir ve ge

liştirir. 
4. Toplum olayları ile ilgilenir ve toplum men

faatlerini kişisel menfaatlerinin üstünde tutar denil
mektedir. 

ilkokul programının ilk sayfasında öğretmene, 
«eğitimi bu yönde yapacaksın» diye Devlet tarafın
dan gerekli görev verilmiştir, öğretmen bu görevi
ni yaparken bilen de bilmeyen de işine karışmaya 
başlamıştır; «öğretmen politika yapıyor» denilmek
tedir. Öğretmen, aslında politikanın içindedir. Bu, 
kendisine programda görev olarak verilmiştir. Bir si
yasî partinin politikası değil, bu ülkenin millî poli
tikasıdır. Bu millî politikadan korkanlar, öğretme
ne karşı oluyorlar. Öğretmenler her devirde, bu 
amaçlara ulaşmak için büyük gayret göstermişler
dir. Eğitimin halkımızı ak günlere kavuşturacağın
dan korkanlar ise, karşılarına dikilmekte ve bir tür
lü bu amaçlara ulaşmaya olanak vermemektedirler. 
Bu amaçlara ulaşmak için yıllardır bocalamış dur
muşuz, gene de bocalamaktayız. Bu bocalamanın 
baş sorumlusu, özellikle çok partili hayata geçişi
mizden bu yana uzun yıllar işbaşında kalan Demok
rat Parti ve onun devamı olduğunu söyleyen Adalet 
Partisidir. Böylesine yapmış olduğu bir uygulama
nın sonucu, halkımızın % 45'ini bile okur - yazar du
ruma getirememişiz. 

Sürdürülmekte olan bozuk eğitim düzeni, öğret
menlerle uğraşmaktan başka bir eğitim görüşüne sa-
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hip olmayan Adalet Partisinin eseridir. Böylesine 
bir kökene ve temele dayanmayan eğitim düzeni halk
tan yana olamaz. 21 nci yüzyılın eşiğinde, Adalet 
Partisinin Türk halkına sunduğu, geri kalmış bir ül
ke ve bozuk bir eğitim düzenidir. Ülkemizin iklim 
olanakları, zenginlik kaynakları yeterli olduğu, Türk 
çocuklarının ve gençlerinin zekâ ve yetenekleri yeter
li olduğu, Türk halkı ve köylüsü okumak, öğrenmek 
ve gelişmek istediği halde, neden bu amaçlara ula
şamamışız ve neden geri kalmışız? tşte Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu olarak bu nedenler üzerinde 
durarak, millî eğitim düzenimizin bozukluğunu, bu 
bozukluğun nasıl eğitim çıkmazı haline getirildiğini 
açıklamaya çalışacağız. 

Halkçı bir düzen ve özellikle eğitim düzeni kur
mak, egemen güçlerin ve sermaye çevrelerinin etkisi 
altında bulunan siyasî partilerin yapacağı bir iş de
ğildir. Bu yapıya sahip olan partiler, eğitimde ileri
ci bir hamle yapmayı ve onun çağın bilimsel düze
yine çıkarmayı akıllarından bile geçirmezler. Hal
kın oyunu alarak onu yıllardır aldatanlar ülkemize 
çok şeyler kaybettirdiği gibi, Türk Millî Eğitimini 
de, içinden çıkılmaz bir hale getirmişlerdir. Bu çık
mazın en bariz örneği, öğretmen düşmanlığı yapmak 
ve yaratmak olmuştur. Öğretmeni dinlemeyen yö
neticiler ve eğitim siyasetini yürüten Adalet Parti 
döneminde, eğitimde bir yozlaşma ve yabancılaşma 
dönemi başlamıştır. Bu yozlaştırma çalışmaları, 
âdeta yarış edercesine sürdürüldü, artık bu ulus ve 
bu halk bunun altından kalkamaz ve içinden çıka
mazdı. Egemen güçlerin baskıları sonucu, eğitimimiz 
bir burjuva eğitimi haline getirilmişti. Böylece, şe
kilcilikten öteye geçeyemen, çağın gereksinmeleri
ni karşılamayan eğitimimiz, özellikle yoksul halk 
çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamaz hale getiril
miştir. Halktan uzaklaşma ve yabancılaştırma so
nucu, amaçlarımıza bir türlü ulaşamadık. Eğitimde 
yozlaşma ve yabancılaşmanın sorumluluğunu bilmek 
istemeyenler ve özellikle Türk Millî Eğitimini barış 
gönüllülerinin eline düşüren Adalet Partisi, tarihin 
akışı içinde bunun hesabını verecektir. 

Sayın milletvekilleri; Türk halkının oylarını alarak 
Yüce Meclise geldik. Burada düzenli ve yararlı bir 
çalışma yapmak amacını taşımaktayız. Ülkemizin 
çözüm bekleyen sorunları çığ gibi büyümüş ve 
dev boyutlara ulaşmıştır. Bu sorunların en önemli 
ve başta gelenlerinden biri de, millî eğitim sorunu
muzdur. Şu anda millî eğitimimizin gelmiş olduğu 
nokta bellidir. Vakit geçirmeden gerekli yaklaşım 

I sağlanmalı, başarılı ve yaratıcı sonuçlara ulaşmak 
için çalışmalar sürdürülmelidir. 

Çözüm için ileriye sürecek görüşlerimiz ola
caktır. Ülkemizde halkçı üretim biçimi kurulmayın
ca, halkın öz malı haline getirilmeyince, üretim ola
nakları, üretim araçları, üretimin temel kaynağı 
olan petroller, topraklar, üretimin en büyük etke
ni olan akarsular, madenler, linyitler, orman varlığı
mız ve bor mineralleri, dış ticaretten elde edilecek 
olan milyarları bulan paralar halkın yararına sunul
mayınca, yozlaşmış banka ve kredi düzeni halkın ya
rarına düzenlenmeyince, vergi kaçakçılığı ve büyük 
aracıların vurgunları önlenmeyince, millî gelir dağı
lımındaki büyük dengesizlikler ile bölgeler arasındaki 
dengesizlikler önlenmeyince, halkçı yerleşim düzeni 
sağlanmayınca, köylünün ekonomik ve ticarî hayata 
hâkim olacağı kooperatif ve kooperatif birlikleri ku
rulmayınca, Türkiye'nin ne eğitimini, ne de bozuk 
düzenini değiştirmek, halk yararına gerekli atılımları 
yapmak mümkün olamayacaktır. 

Her türlü olanakları elinden alınmış, zenginlik 
1 kaynakları belirli kişilerin tekelinde toplanmış, çağ 

dışı yöntemlerin uygulandığı bir ülkede, halkçı bir 
eğitim düzeninden bahsetmek büyük bir hayalcilik 
olur. Burada, geçmiş dönemlerde olduğu gibi, biz 
de eğitim masalı söyleyerek halkı uyutacak değiliz. 

Sayın milletvekilleri, her ulusun kendisine özgü 
eğitim felsefesi vaVdır. Yıllardan bu yana temelli bir 
eğitim felsefemizin olamayışından yakınmış durmu
şuz. Türk eğitimi, uzun süre Fransız eğitimi, Viya-

I na eğitim görüşü ve özellikle 1.950'den bu yana, Ame
rikan eğitim görüşünün etkisinde kalmıştır. Eğitimin 
biçimi ve eğitim felsefemizi yaratma ve temele oturt-

I mak için yararlanılacak en büyük kaynak halktır. 
Eğitim felsefemizin öğelerini halkımızın yaşantısında 
aramak lâzımdır. Türk halkı ve Türk öğretmeni bu 
felsefeyi yaratacak güçtedir. 

C. H. P. olarak bizim eğitim görüşümüz halkçı, 
kendimize göre, çağdaş bilime uygun eğitim, özgür 

I üretici ve demokratik eğitim gibi ilkeler yer almakta-
I dır. Büyük önder Atatürk'ün hedef verdiği bu gö

rüşler, eğitim programlan ile ilgili olarak yapmış ol-
I duğu konuşmasında açık ve seçik olarak görmek 
I mümkündür. 
I Eğitimimiz, içeriğini halktan alacaktır, halkın 
I ihtiyaçlarına cevap verecektir. Onun biçimi, halkın 
I yaşantısına ters düşemez. C. H. P. nin öngördüğü 

böylesi bir eğitim düzeninde, eğitim bir ticaret ha-
I üne getirilemez. Halktan kopuk düşüncelerle eğitim 
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sorunumuzu çözümlemek olanaksızdır. Halkımızın, I 
gençlerimizin ve öğretmenlerimizin gereksinmelerini 
bozuk eğitim düzeni karşılayamaz hale gelmiştir. 

Eğitimimiz, yabancılaşma ve yozlaşmanın sonu
cu, topraktan, iş esaslarından, el sanatlarından, bu
nun ötesinde halktan koparılmış, özünü burjuvazi
den alarak bürokratik bir yapı içine sokulmuş ve bu 
yönde oluşturulmuştur. 

Bugün çekmiş olduğumuz büyük sıkıntılar bura
dan meydana gelmektedir. Böylece, üst yapıya hiz
met eden eğitim düzenimiz ile halk arasında bir boş
luk ve çelişki doğmuştur. Biz C. H. P. olarak ileri
ci, devrimci ve demokratik sol bir partiyiz. Çağdaş 
bilimin verilerini kabul eden bir partiyiz. Tarihte, 
yenilikçi hareketlere, teknolojik gelişmelere, insan
ların yararına sunulmuş bulgulara karşı geldiğimiz 
görülmemiştir. Bizim cepheci partiler gibi sihir, ge
ricilik, tutuculuk, vuruculukla ve faşizmle işimiz 
yoktur. Bilimsel eğitim görüşünü benimseyen siyasî 
partiler çağımız düşüncesine, bilimsel eğitim görü- I 
şünü benimsemeyen siyasî partiler çağımız düşünce- I 
sine ters ve ortaçağ düşüncesine ise denk düşer. I 

,Sayın milletvekilleri, millî eğitim sistemimizle il
gili olarak yapmış olduğum genel eleştirilerden sonra, 
Bakanlık örgütü ile ilgili eleştirilere devam edeceğiz. I 

İlköğretim, temel eğitim, okul sorunu: | 

Bugün ilköğretim kesiminde 61 bin dershaneye 
ihtiyaç vardır. 3 361 köyümüzde okul yoktur. İlköğ
retim çağında bulunan 785 bin çocuğumuz halen okul
dan yoksundur. Köylerde öğretmenlerin büyük ço- I 
gunluğu hiçbir Devlet memurunun çalışmadığı, daha I 
doğrusu çalıştırılmadığı köhne, geçici binalarda ça- I 
lışmaktadır. I 

Kalkınmayı köylüden başlatmayı amaçlayan C. 
H. P.'nin, 7 aylık yarım hükümeti zamanında ilk 
kez, ilkokul yatırım ödenekleri 5 kat artırılarak, I 
672 300 000 TL. na çıkarılmıştır, işte, sermaye par
tilerinin oluşturduğu Cepheci partilerle C. H. P. nin 
arasındaki fark budur. I 

Okul yapımında köy, şehir ayırımını, gelişmiş 
yörelerle, gelişmemiş yöreler arasındaki ayrıcalığı, I 
Sayın Ecevit ve Üstündağ görerek 1974 yılında, 7 137 I 
dershane programa bağlanmış ve bu dershanelerin 
4 226 tanesi köylere yapılmıştır. Yıllardan beri mağ
dur olan Sakarya'ya 6 milyon, Adıyaman'a da bir 
önceki Ödeneğin 11 katı ödenek gönderilmiştir. Bü
tün illere gönderilen ödeneklerin bu şekilde arttı- I 
ğım, kimse, bilhassa cepheci partiler inkâr edemez. I 
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HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Kastamonu' 
ya ne kadar? 

OSMAN AYKUL (Devamla) — A. P.'nin yıllar
dan bu yana sürdürdüğü bozuk düzen, artık yerinini 
yepyeni bir düzene bırakmıştır. 

Yarım hükümet halinde işbaşına gelen C. H. P., 7 
ay gibi bir aşamada, yalnız yurt düzeyinde değil, bü
tün dünya devletlerine karşı tam bağımsız ve güçlü 
Türk Devletinin, Sayın Ecevit gibi, Türk ulusunun 
ve dünya kamuoyunun güvenini kazanmış bir dev
let adamının varlığını kabul ettirmiştir. 

Bozuk millî eğitim düzeni üzerinde de gerekli ça
lışmalar sürdürülmüştür. Artık millî eğitim, bir avuç 
varlıklı kişinin eğitimi olmaktan çıkarılarak, yoksul 
halk kitlelerinin de yararlanacağı bir düzeyde geliş
tirilmeye çalışılmıştır. En kısa zamanda başarılı bir
çok işler yapılmıştır. 

Adalet Partisinin ve cepheci partilerin, kendi dö-
nemfcrinde Adıyaman köylerindeki ilkokullara devam 
eden öğrencilerin, sandalye bir yana, oturak bulama
yarak ters çevrilmiş Amerikan yağ tenekelerinin üze
rine oturduklarını bilmeleri gerekirdi. 

Bugün ortaöğretimde 40 bin öğretmene ihtiyaç 
vardır. Bu açığı kapatmak için, Cumhuriyet Halk Par
tisinin yarım iktidarı zamanında gerekli tedbirler alın
mıştır. Okul yapımının hızlanması için 1974 yılı büt
çesinden 2 664 769 480 lira ödenek ayrılmıştır. Bu 
artışı hiç bir dönemde görmek mümkün değildir. 1973 
yılı bütçesine göre, bu artış % 41 oranında bir artış
tır. Yıllardan bu yana halkı uyutarak, onun oyunu 
alan Adalet Partisi, köylüye gönderilen bu paraları 
görerek, memleketin nasıl idare edilmesi gerektiğini 
görmelidir. 

14 Ekim seçimlerinden başarılı olarak çıkan Cum
huriyet Halk Partisi, «Oyunuzu aldım, sizinle işim 
bitti» diyen bir parti değildir. Çünkü, Cumhuriyet 
Halk Partisi, seçimlerde, «Kalkınmayı köylüden baş
latacağız» diye söz vermişti. Vermiş olduğu sözü ye
rine getiren ve Cumhuriyet Halk Partisinin çalışma
larının kendinden yana olduğunu gören halkımız, 
Cumhuriyet Halk Partisine en büyük umudu bağla
mış bulunmaktadır. 

Öğretmen dyüşmanlığını en yüksek zirveye çıka
ran Adalet Partisi, kendi dönemlerinde öğretmenleri 
hedef aldıkları için, köyün millî eğitim sorunlarıyle 
ilgilenmemiştir, öğretmenlere karşı duymuş oldukları 
kinin cezasını fakir köy çocuklarına çektirmişlerdir. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Cumhuriyetin 51 nci yılında, köye tayin edilen 
öğretmene, başını sokacak evini yapamamışız. Ülke-
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mizi böylesine az gelişmiş bir duruma bırakan Adalet 
Partisinin, bunun sorumluluğunu üzerine alması gere
kir. Bu sorumluluklarını, ne kadar iftira ve tertip şek
line dönüştürerek, Cumhuriyet Halk Partisinin üzeri
ne saldırmaya çalışsalar da, artık, bu iftiralar sökme
yecektir. Çünkü Türk halkı, kimin kimden yana oldu
ğunu bilmektedir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Sayın milletvekilleri, şimdi de öğretmen ve öğret
men yetiştirme sorunu üzerinde duracağız. 

Yaptığımız konuşma ve amaçladığımız işlerin gö
rülmesi öğretmen sorununda düğümlenmektedir. Eği
tim - Öğretim sorunumuzun saygı duyulması gereken 
temel unsurlarından biri öğretmendir. Öğretmenler, 
çocuklarımızı ve bizleri yetiştiren, düşünce ortamla
rını yaratan ve hazırlayan en etkili faktörlerdir. Ken
disi özgür olmayan öğretmen, özgür kişiler yetiştire
mez. Toplum sorunlarıyle ilgilenmek, öğretmenlerin en 
başta gelen yasal görevidir. Çocuklar şahsiyetlerini 
öğretmende bulurlar. Bunun için, öğretmen kapıkulu 
değildir. Öğretmenin başı dik durmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, Grupunuzun 15 daki
kalık konuşma hakkını kullanmış bulunuyorsunuz 
efendim. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

Bir ülkenin okulları, kendi üretim alanları ve ço
cuklarının yetenekleri dikkate alınarak açılmazsa, o 
eğitimin amacı da, hedefi de, hatta dengesi de yok 
demektir. 

Eğitim öyle bir süreçtir ki, sabahtan akşama hiç 
bir kimse gerçekleştiremez. Dün öğretmenleri ceza
landıranları, bugün halk cezalandırmaktadır. Öğret
menin görevinin «A, B, C»1 öğretmek olduğunu sanan
lar, her türlü eğitim ve dünya görüşünden yoksun 
olan kişilerdir. 

Öğretmenin yaratmış olduğu insangücü iyi bir şe
kilde planlanmalı ve değerlendirilmesi için her ola
nak sağlanmalıdır. 

Öğretmen düşmanlığını âdet haline getirmiş olan 
siyasî partiler, öğretmenliği cazip hale getiremezler. 
Onu cazip hale getirmek şöyle dursun, yoksulluk mes
leği haline getirmişlerdir. 

Büyük Atatürk'ün önem verdiği öğretmenlerin se
sine kulak vermeyen siyaset adamlarını ve bakanları 
tarih affetmeyecektir. Bunlar tarihin suçlamasından 
kendilerini kurtaramayacaklardır. 

İZ Mart öncesi ve 12 Mart sonrasında, öğretmen
ler kadar, sanık sandalyesine oturtulan ve zindanlara 
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kapatılan hiç bir meslek mensubu yoktur. (A. P. sı
ralarından gürültüle'r) 

Öğretmenlere karşı yapılan saldırıları tasvip etmi
yoruz. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Ne işi var öğret
menin mahkemede? 

BAŞKAN — Sayın Öztürk... 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ne işi var 

eylemle? 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, müdahale etmeyiniz, 
Sayın Aykul, süreniz dolmuştur, lütfen tamamla

yınız efendim. 
OSMAN AYKULx(Devamla) — Tamam, toparlı

yorum. 
Öğretmenler, şahsî çıkarlarını düşünen kişiler de

ğildir. Öğretmenlerle ilgili olarak, çağdaş ülkelerde 
sendika hakkı verileli yüz yıl olmuştur. Türk öğret
meninin sendika hakkı, 12 Marttan sonra elinden 
alınmıştır. Bu haklar, Anayasa gereğine uygun olarak, 
gelecekte tekrar kendilerine verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, şimdiki klasik tip öğretmen 
okullarında binlerce genç, eğitim işinin esasları değil, 
komando olmanın yollarını öğretrrj;ktedirler. Çağdaş 
eğitim anlayışına ters düşen bir zihniyetin içindedir
ler. Uzun yıllardır öğretmen okullarına tayin edilen 
öğretmenler, hiç bir zaman köylerden gelen çocuk
ları yozlaştırıp halktan uzaklaştıramaz. Atatürk'ün 
fikirlerine ters düşen birtakım eserler, öğretmen okul
larına ve Millî Eğitim Bakanlığının diğer okullarına, 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilmektedir. 
Atatürk'ün aleyhinde yazılan bu eserleri, bu devletin 
Millî Eğitim Bakanı, hiç bir zaman okullara göndere
mez. Artık bu kitaplar toplatılmalı, iyice bir gözden 
geçirildikten sonra, okullarda genç dimağların körel-
tilmemesi ve Atatürk düşmanlığının yaratılmaması 
yönünden, yasaklanmalıdır. Bu kitaplar devletin pa
rası yle bastırılmıştır. Devlet kendi parasıyle Atatürk 
aleyhtarı kitapları satın alamaz ve okullara göndere
rek, öğrencilere bu kitapları okutturamaz. 

| HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Hangi kitap-
I larmış onlar? 
j OSMAN AYKUL (Devamla) — Sizin bu kitap-
i lan bilmeniz gerekir. 
I BAŞKAN — Sayın Tosyalı, istirham ederim efen-
i dim. Grup sözcünüz konuştu. Devamlı müdahale edi-
j yorsunuz, istirham ederim efendim. 

OSMAN AYKUL (Devamla) — Ayrıca, okullar
da uygulanmakta olan çarpık eğitim uygulamalarına 
son verilmelidir. Sahte milliyetçilerin, milliyetçiliği 
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istismara haklan yoktur. Büyük Atatürk; milliyetçi
liği iki anabölüm altında belirtmiştir : 

1. Toplumsal milliyetçilik. Bunun karşılığı, 
«yurtta barış cihanda barış.» Bunu iyi bilesiniz. 

İkincisi de; «Hayatta en hakiki mürşit ilimdir» 
ve bu da ilmî milliyetçiliktir. 

Biz Cumhuriyet Halk PartisL olarak, ülkemizde 
milliyetçiliği; şovenizm ütopya, sömürüye alet olmak 
ve ne de öğrencileri kurt gibi ulutarak, kardeşi kar
deşe öldürtmek olarak görmüyoruz. Milliyetçilik, 
Kurtuluş Savaşında olduğu gibi, emperyalizmle savaş
tır, sömürü ile savaştır, ulusal zenginlik kaynakları
mızın, halkımızın yararına kullanılması için gereken 
çalışmaları yapmaktır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Bugün yaratılmakta olan Atatürk düşmanlığı kü
çümsenmemelidir, hafife alınmamalıdır. Laisizme ve 
Atatürk devrimlerine karşı, en ücra köylerde sürdü
rülmekte olan düşmanlığın karşısında Türk Devleti, 
bilinçli ve azimli bir şekilde dikilmelidir. 

Bu arada, program sorunlarımız ve Cumhuriyet 
Halk Partisinin 7 aylık iktidarı zamanında yapmış 
olduğu halkçı atılımların neler olduğunu, «Ak Gün
lere» seçim bildirgemizi nasıl gerçekleştireceğimiz ko
nularına da değinmek istiyordum. Zamanın darlığın
dan dolayı bu önemli sorunlarımızı geçiyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisinin eğitim görüşünün bu 
esaslara dayandığını bir defa daha ifade ettikten son
ra, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin ülkemize, ulu
sumuza ve Bakanlık mensuplarına yararlı olmasını di
ler, şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykul. Gru-
pun 21 dakikalık süresini kullandınız efendim. Sa
yın Ayhan, 9 dakika konuşacaksınız efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA İSA AYHAN (Aydın) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

9 dakika içerisine, ülkemizin üniversite ve yük
seköğrenim kurumlarının 1975'yılı bütçesi üzerindeki 
konuşmamı sığdırmaya çalışacağım. 

Üniversiteler ve yükseköğrenim kurumlarının 1975 
malî yılı bütçesine ilişkin olarak, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupunun görüşlerini yansıtmak amacıyle hu-
huzurundayım. Üzüntü ile hemen belirteyim ki, bir 
yıl öncesinin sükûneti ve umutlu bekleyişi içinde 
bulunan yükseköğrenim gençliğimiz, şu anda tekrar 
çeşitli şiddet eylemlerinin içine itilmek istendiği bir 
dönem yaşamaktadır. 

Türk gençliği, 1968'lerde patlak veren ve kamu
oyunun malı haline getirilen sorunlarına hâlâ köklü 
tedbirlerle çözüm beklerken, bir kısım siyasal kuruluş
ların kışkırtma ve tedhiş heveslerine konu edilmek is-
tenişini görmekte ve üzülmektedir. 

Gençlerimiz kendilerini en iyi biçimde yetiştirip, 
yurt hizmetine adamak istemektedirler. Bunun için 
gerekli bilimsel özgürlüğün, fiziksel koşulların hazır
lanmasını beklerken, onların bu istek ve ihtiyaçlarını 
bir kenara itip, hatta görmezlikten gelip, onları kendi 
siyasal amaçları için kullanmak isteyenlere karşı, sa
dece küskünlük duymakla yetinmektedirler. 

Ancak, genç insanların bu olgun suskunluğu ile 
daha fazla oynamamak gerektiğini, istismarcı parti
lerin özellikle bilmelerini ve uygun tavır alarak ül
ke için yararlı girişimlerde bulunmalarını öneririz. 

Türk toplumunun şu anda itilmek istendiği buna
lımı daha da şiddetlendirmek için, gençlerimizin bir
birine düşürülmesine yönelik tertip planlarını bozmak, 
C. H. P. Grupunun başlıca görevlerinden biri olacak
tır. 

Sayısı 200 bine varan yükseköğrenim gencinin, 
sağlıklı eğitim olanaklarına kavuşturulması tedbirleri
ne başvurulmalıdır. Gençlerimiz başını sokacak bod
rum katı peşinde bırakılırsa, günde bir öğün sıcak 
yemek olanağından yoksun yaşam koşullarına irilir
se, elbette bu düzeni tartışma konusu yapacaktır. 
Bu tartışmayı açması Türk gencinin en doğal hakkı
dır. Bu hakkını demokratik ortam içinde kamuoyuna 
yansıtmak', ilgilileri uyarmak ve insanca yaşama orta
mının kazanılmasında görevini yapmış olacaktır. Bu 
haklarım kullanmaya çalışırken, Türk gençliği, sağcı 
partilerin insafsız tertip ve saldırılarına geçtiğimiz dö
nemlerde sahne olmuştur. 

Türkiye bir 12 Mart tecrübesinden geçmiştir. Par
lamenter demokrasiye geçişten bu yana, henüz bir 
yılı aşkın zaman süresinin ardından tekrar karanlık 
ve kapalı devre yaratma'k isteyenlerin hevesleri kur
saklarında kalacaktır. 

Gençlerimizi kırlara, sokaklara döküp, halka ve 
insan haklarına ters düşen eylemlere itmek isteyen
ler ve onların örgütlenmiş siyasal kuruluşları, hatır
layacağınız gibi 12 Mart 1971 olayları karşısında da 
duygusuz tutumları ve kışkırtıcı tahrikleriyle ülkemiz
de, üç yılı aşkın bir süre demokrasiyi askıya alan 
karanlık bir dönem açmışlardı. 

O zamanlar devletin güvenlik kuvvetlerini bir kı
sım gençlerin ardına takıp, öbürlerine saldırtanlar, 
faili meşhul cinayet ihtisası yaparcasına, kamuoyu-
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nu yanıltma uğraşısı içine girmişlerdi. (A. P. sıraların
dan «Halk Partisimi yapıyordu bunları»' sesleri) 

Hem tahrikçilik yapar, hem iddia makamına otu
rup suçlamalarda bulunurlardı. Özellikle, o günlerin 
siyasî iktidarını elinde bulunduran Adalet Partisi yet
kilileri, «Ne yapalım, üniversiteye giremiyoruz; Ana
yasa ve özerk üniversite hükümetin elini kolunu bağ
lıyor» türünden «Lafonten» masallarıyle halkı uyut
maya çalışıyorlardı. 

Oysa, özerkliği olmayan yüksekokul ve üniversi
telerde aynı anda kan gövdeyi götürüyordu. Şimdi, 12 
Mart rejimi içinde kendi istedikleri biçimde hem Ana
yasayı hem Üniversiteler Kanununu değiştirdikleri 
halde, sahneledikleri eylemlere bir suçlu aramanın te
lâşı içinde görünmektedirler. 

Sermaye sınıfının yabancı kaynaklı ilişkilerinde 
kendisine jandarmalık rolü verilen bazı siyasal kuru
luşlar, Türkiye'yi 1930 öncesi Almanyasına benzet
mek hevesindedirler. Yoksul halk çocuklarının açlı
ğını gidermenin, sırtını giydirmenin bedeli olarak on
ları, kazadımlı Hitler'ci SS'ler gibi kullanmaya çalış
maktadırlar. Kendilerine bekçilik ettirmeyi sahnelen-
dirici ülke Türkiye olmayacaktır. 

Petrolcü şeyhlerin ve petrolcü kartellerin Türki
ye'deki piyonları, demokrasimize ve halk iradesine 
dayalı özgürlük düzenine suikast yapamayacaklar ve 
buna da güçleri asla yetmeyecektir. Bu görüşlerimizi 
böylece belirttikten sonra, üniversite ve yükseköğre
nim sorunlarımıza dönmek istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi, 
iktidar döneminde olsun, muhalefet yıllarında olsun, 
özgürlükçü demokrasinin savunucusu, özerk üniver
sitenin koruyucusu ve yaratıcısı olmaya gayret gös
termiştir. Cumhuriyet Halk Partisinin temel ilkesi, 
halka dayanan insanca yaşama düzenini bir anda 
kurmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi, demokratik 
rejimin kurallarını olduğu biçimde içtenlikle savuna-
gelmiş ve işletme gayreti içerisinde olmuştur. 

Üniversitelerimizin özerkliğini, halka dönük araş
tırma ve içtenlikle, halkın istek ve ihtiyaçlarını tes
pit ederek, o istek ve ihtiyaçları cevaplandıracak ni
telikte üniversitelerimizi özerk ve bağımsız olarak 
tanımak isteriz. 

BAŞKAN — Sayın Ayhan, iki dakikanız var. 
İSA AYHAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 

çok ilginç bir araştırmamızı burada iki dakika içeri
sinde sunmakla yetineceğim. 

1963 - 1964 ve 1973 - 1974 öğretim yılları arasın
daki bütçe, öğretim üyesi, öğrenci sayısı ve öğretim 

üyesi öğrenci oranı yönünden yapılan araştırma tab
losunu huzurunuzda belirtmekten, üniversite yetkili
lerinin bu konu üzerine eğilerek, bundan böyle önü
müzdeki yıllarda büyük harcamalar içerisinde bulu
nurken, kapasite artışında da, gereğinde bir kez daha 
uyanık bulunmalarını buradan Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak rica edeceğiz. 

Belirtilen öğretim yılları arasında geçen 11 yıllık 
süre içinde, Ankara Üniversitesinin bütçesi 6 kat, 
öğretim üyesi sayısı % 47 artmış, öğrenci mevcudu 
ise % 16'lık bir azalışla 17 757'den 15 OOO'e düşmüş
tür. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 14'ten 
8'e inmiştir. 

istanbul Üniversitesinin bütçesi 6 kat, öğretim 
üyesi sayısı % 71 oranında artmış, öğrenci sayısın
da ise kayda değer bir artış olmamıştır. Öğretim üye
si başına düşen öğrenci sayısı 26'dan 15'e düşmüş
tür. 

BAŞKAN — Toparlayın cümlenizi Sayın Ayhan. 

İSA AYHAN (Devamla) — Toparlıyorum Sayın 
Başkanım. 

İstanbul Teknik Üniversitesinin bütçesi 5 kat, öğ
retim üyesi sayısı % 110, öğrenci mevcudu % 50 art
mış, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 11'den 
8'e düşmüştür, 

Karadeniz Üniversitesinde, aynı şekilde oran dü
şüklüğüne raslıyoruz. 

Atatürk Üniversitesinin bütçesi 7 kat, öğretim 
üyesi sayısıyle öğrenci sayısı 5'er kata yakın artmış
tır. 1963 - 1964 ylıllarında 7 olan öğretim üyesi ba
şına düşen öğrenci sayısı, 1974 yılında yine 7 olarak 
kalmıştır. 

BAŞKAN — Süreniz bitti Sayın Ayhan. 

tSA AYHAN (Devamla) — Değerli milletvekil
leri, bu tabloda gördüğümüz gibi, 6 - 7 kat bütçe ar
tı şıyle beraber öğretim üyesinde artış kaydediliyor; 
ama öğrenci azalmasıyle karşı karşıya kalıyoruz. 
Üniversitenin özerkliği, bol para harcayarak az öğ
renci okutmaya yönelik olduğu süre içerisinde; üni
versitelerimizin araştırıcılığı Anadolu'nun bozkır or
tasına doğru, istek ve ihtiyaçları arayan bir sisteme 
doğru gitmediği takdirde, para veren devletin bu 
özerklik konusu üzerinde tekrar incelikle durması ve 
hesap sormasını, Türk halkı adına buradan ifade et
mek isterim. 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi ilk kez bu 
yıl-
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BAŞKAN — Sayın Ayhan, yeni bir konuya gir
meyin, istirham ediyorum. Rica ediyorum, lütfen, 
lütfen efendim. Elimdeki ölçü... 

> İSA AYHAN (Devamla) — Bir cümle ile bağlı
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica edeyim, hemen, lütfen. 
İSA AYHAN (Devamla) — Puan tutturamamış 

olan 60 binin üzerindeki gencimiz, eski yıllarda ka
derleriyle başbaka bırakılırken, bu yıl «kendi kendi
ne öğretim sistemi» diye adlandırdığımız, mektupla 
öğretimle meslek sahibi olmaya yönelik bir çalışma 
içerisine gidilmiştir. 

Üniversiteler bütçemizin ülkemize, ulusumuza, 
gençliğimize ve üniversite görevlilerine yararlı olma
sını diler, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına say
gılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Her iki sözcü de 
çeşitli şekillerde Adalet Partisi iktidarına sataşmışlar
dır. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi konuda Sayın Ertem?.. Siz 
lütfen bana yazılı olarak lütfediniz. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ataöv, buyuru
nuz. (A. P. sıralarından «Bravo sesleri, alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (Antal
ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 1975 Mil
lî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde, Adalet Partisi 
Meclis Grupunun görüşlerini arz etmek için huzuru
nuzda bulunuyorum. Bu itibarla, Adalet Partisi Gru
pu adına yüce Heyetinizi saygıyle selâmlıyorum. 

Grup görüşümüzü ifade etmeden önce, benden ev
vel konuşan sözcünün ileri sürdüğü ve Adalet Parti
sini, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken öğ
retmen düşmanı olarak, öğretmenlerle mücadele eden 
bir teşekkül olarak ilân ettiği için, önce ona bir do
kunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi öğretmen düş
manı değildir; Adalet Partisi militan düşmanıdır, ko
münist düşmanıdır, anarşist düşmanıdır. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) Şayet Adalet Partisi öğret
menler üzerinde bazı beyanlarda bulunmuşsa, konuş
mamızın içerisinde dinleyeceğiniz gibi bu, öğretmen 
camiası için değil, öğretmeni siyasî çıkar için kullanan 
ve öğretmenlerin meslek şerefini, öğretmenlik mesle
ğini temsil edemeyen kişilerin tutumları içindir. On
lardan, şimdi bazı vesikalar da vereceğim. 

Sevgili arkadaşlarım, bir öğretmen veyahut da bir 
öğretmeni temsil ettiğini iddia eden dernek, kalkar 
da Türk Millî Eğitiminde kendisinin memur olduğunu 
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bile bile Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı
nın bir seyahatinde onu karşılamak üzere bir bildiri 
neşreder, bu bildiride de «Türk Halkları»' diye diye 
«Türkiye halkı geri kalmışlıktan kurtulmak için em
peryalizm ve onun yerli işbirlikçilerine karşı sınıfsal 
mücadele verecektir. Kahrolsun emperyalizm ve yerli 
işbirlikçileri, kahrolsun Amerikan yerli uşakları, kah
rolsun faşizm, kahrolsun ülkemizi ve halkımızı soyan
lar» diye bildiri neşredebiliyorsa, bu bildirinin altına 
imza atanlar, öğretmen camiasının mümessilleri de
ğildir, bunları öğretmen olarak saymak öğretmenlik 
mesleğine hakaret etmek olur. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Onlar Halk 
Partisinin militanları. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi sevgili arka
daşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, istirham ediyorum 
efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi peyderpey, 
önümüzdeki vesikaları konuşturacağız. 

Bizim öğretmen düşmanı mı, yoksa, 12 Marttan 
sonra Türkiye'nin karanlık günlere düştüğü zaman, 
bütün suçluların çoğunun, suçlu sandalyesine oturan
lar! n öğretmen mi olduğunu ifade etmek için, önce 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ve bütün Meclisin oyla-
rıyle örfî idare vazifesi verilen Türk Ordusunun yap
mış olduğu bir takibat sonunda, suçluların yakala
nıp, suçlu sandalyesine oturtularak mahkûm edilmiş 
olmaları dolayısıyle mi bunların karanlık günlere düş
tüğünü, bu TÖS dosyalarından sizlere ifade etmek 
mümkündür. Bunların içersindedir savunduğunuz öğ
retmenler, bunun içerisindeki öğretmeni savunmak 
mümkün değildir. Bunun içerisindeki öğretmen, Türk 
çocuğuna ahlâk öğretecek, ilim öğretecek insan değil
dir. Bu, komünist uşağı olan ve Bizim Radyo'nun 
Türkiye'deki ağzı bulunan kişilerdir; mahkeme karar-
larıyle tespit olunan kişilerdir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi, sevgili arkadaşlarım, bir okulun duvar ga
zetesinde, kalkacaksınız; Hazreti Ali'yi, gayri ahlâkî 
şekilde bir hareketin içerisine sokacaksınız, ondan 
sonra bundan, Anadolunun batıl itikatları diye, Haz
reti Ali'yi Anadolu'nun batıl itikatlarına alet edecek
siniz, bunu bir lisenin duvar gazetesine yazacaksınız 
ve ben bunu öğretmen diye seveceğim. Mümkün mü 
bu aziz arkadaşlarım, mümkün mü, mümkün mü bu? 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Ta
lebelerine saldıranları da söyle. 

— 140 — 
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İHSAN ATAÖV (Devamla) — Dinle dinle bura- I 
da. 

BAŞKAN — Sayın Avşargil, istirham ediyorum. 
Siz devam buyurun Sayın Ataöv. I 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi muhterem 
arkadaşlarım, Millî Eğitim bütçesini, şimdiye kadar 
alıştığımız ve burada sık sık edebiyatını yaptığımız 
şîkilde ifade etmeyeceğim. Çünkü, Millî Eğitim büt
çesinde «şu kadar okul yapıldı, bu kadar para harcan
dı» bunlar mesele değildir. Mesele, Türk millî eğiti
mini nerede teslim aldınız, ne noktada teslim ettiniz, I 
bunun açıklığa çıkması lâzımdır. Bugün, bu bütçeyi 1 
ne kadar münakaşa ederseniz ediniz, bütçeyi tatbik 
edecek Hükümet yoktur. I 

Bugün Millî Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyet Halk I 
Partisinin kurmuş olduğu bir düzendedir. Sayın Ba
kan, bu düzenin başında oturmuş, idarei maslahat et- I 
mektedir; ne gün buradan kalkıp gideceğini düşün- I 
mektedir, Güven almamış bir hükümetin Bakanıdır. I 
Bu itibarla, Millî Eğitim Bakanlığında, Cumhuriyet I 
Halk Partisinin yeni kurduğu düzende Türkiye nere- I 
ye gidiyor, gençlik nereye gidiyor, millet nereye gi- I 
diyor, bunu tespit etmek lâzımdır. I 

Bu itibarla ben önce, bu hususun üzerinde dura- I 
cağım. I 

Değerli arkadaşlarım, işbaşında bulunan Hükü
met, «ne zaman gideceğim»1 diye düşünüyor, dedim. 
Böyle bir ortamda Devleti bütçesiz bırakmamak 
için, milliyetçi partiler memleketi bu noktaya kadar 
getirebilmişlerdir. Bu durumda, geçen bir yılın mu- I 
hascbesini yapmamız, gelecek yıla ışık tutacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı, bütün buhran
ların memlekette tek sorumlusudur. Türkiye'de düzen 
değişikliği Millî Eğitim Bakanlığında başlamıştır. Ce- I 
zaevlerindeki müseccel anarşist, komünist »ve militan
lar, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hapishaneler- I 
den çıkarılarak bakanlıkların" kilit noktalarına, eğiti
min önemli bölümlerine yerleştirilmiş; bu beyinleri 
yıkanmış kişiler, tatbikat ve tecrübe görmüş kişiler- I 
le, bu düzen değişikliği sağlanmıştır. Elliden fazla 
millî .eğitim müdür, 7 ay içerisinde değiştirilmiştir, i 
şartlandırılmış olan yeni müdürler, C. H. P.'nin yan 
kuruluşu haline getirilen, TÖB - DER denen derne
ğin örgütlenmesine memur edilmiştir. Kanunların I 
tayin ettiği nitelikleri taşımayan kişiler, bu derneğin I 
referansını alarak, Bakanlık müfettişliğine getirilmiş
tir. Bu zevattan alınan raporlarla, vatanperver, mil
liyetçi, imanlı öğretmenler sistemli bir şekilde sürül- I 
müş, yönetimde bulunanlar tasfiye edilmiştir. «Bir f 

I insan düşüncesinden dolayı suçlanamaz» diyen 
C. H. P.li Bakan, faşist düşünce taşıdığı yolunda al-

I dığı imzasız ihbarları mesnet ittihaz ederek milliyet-
I çileri kıymış, düşünce özgürlüğü kendi ideolojisine 

uygun olduğu zaman hak, karşı görüşte olanlar için 
I suç sayılmıştır. Yönetimde bulunan milliyetçiler te

mizlenmiş, solcu olmayan öğretmenler baskı altında 
tutularak, köşe başları tutulmuş ve Türk millî eğiti
mi, kademe kademe sol bir kuruluş olan TÖB -

I DER'e teslim edilmiştir. 
Cumhuriyet Halk Partili Millî Eğitim Bakanı, iş-

[ başına geçer geçmez yaptığı tamimle, 141 ve 142 nci 
maddelerden mahkûm olanları, eski görevlerinden 
alınanları derhal vazifelerine iade etmiştir. Bu konu
da valilerin yetkileri de tanınmamış, hapishane mah
kûmları liselere müdür olarak atanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Türk öğretmeninin şerefli 
I adını karanlık emellerine basamak yapan bu zaval-
I lılar, sendikal hak isterler, ucuzluk isterler. Bunları 

Ecevit iktidarda iken istemezler, Ecevit iktidardan 
düştükten sonra isterler. Niçin? Çünkü, gaye bu is-

I tekler değildir, gaye paravan arkasında Komünist Bi-
I zim Radyonun talimatıyle ihtilâl provaları yapmak

tır. 
I Türkiye'de faşizm tehlikesi var mıdır? Şayet böy

le bir tehlikenin en küçük emaresi görülürse; Adalet 
Partisi bütün gücüyle faşizme karşı çıkacak ve demok
rasiyi kurtarma mücadelesinde her zaman olduğu gi-

I bi ön safta yerini alacaktır. 
BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) - - Ama 

onu görmeyeceksiniz. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bugün memleketi

mizde Anayasanın ve bütün kanunların yasaklamış 
olduğu komünizm tehlikesi vardır. İçte ve dışta des-

I tek görmekte, yardım görmektedir. Bu suçtan dolayı 
I mahkûm olanlar bulunmaktadır. Sloganları, kitapla

rı, neşriyatları, yayınları, yıkanmış beyinleri, okul du-
j varlarının içine girmiştir. 

Devlet olarak, demokrasi cephesinde yer aldığımı-
I za göre, devletçe komünizmin karşısında bulunuyo-
I ruz. Türk çocuklarına bu belâyı öğretmesi gereken 

Türk öğretmenini temsil iddiasında bulunan bu ze-
I vat, niçin faşizmi tel'in ettiği yerde bir defa da ko-
I münizmi tel'in etmez? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Kahrolsun
lar. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Neden bu mes-
I lek derneklerine sahip çıkanlar, gençlik kollarını bun-
[ lara destek verenler, Tokat'ta TÖB - DER'in s"::> 

— 141 -
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masını kiralayıverenler, bu dernek toplantılarına ka
tılanlar, komünizmi niye lanetlemezler? 

Niksar Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları
nın TÖB - DER toplantılarına çektiği, başarı ve gö
nülden destek telgrafları karşısında Cumhuriyet Halk 
Partisinin, biz TÖB - DER toplantılarını zamansız 
bulduk iddiası ne kadar yer bulur.-

Aziz arkadaşlarım, işte bugün memleketi ıstırap 
içine sokan, olaylar arenası haline getiren 1974 Türk 
millî eğitimini yolundan saptıran zihniyettir. Türk 
milleti inançlarına, itikatlarına, imanına sahip bir mil
lettir. Onun bu hassas ve mukaddes inanışlarına sal
dırdığın ve onu taihrik ettiğin anda % 99'u Müslü
man olan bu aziz milleti karşında bulursun. Tertip-
çi aramajınız, milletin anahtarla kurulu bir plak ol
duğunu kabul etmeyiniz. Millet uyanıktır, onu böl
mek isteyenlere kendisi cevap verecektir. 

İşte bunu anlayamayan Cumhuriyet Halk Partisi, 
bu milletin ne kadar gerisinde kaldığını bugün görmek
tedir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Muhterem milletvekilleri, millî eğitimin anaserma-
yesi öğretmendir, Adalet Partisi olarak, % 88'i fera
gat, fedakârlık ve azimle binbir mahrumiyet içinde 
çırpınan memleket evlâtlarına ilim, irfan ve ahlâk 
öğreten şerefli Türk öğretmenini saygı, sevgi ve tak
dirle selâmlıyoruz. 

Bu asil ve aziz camiayı her türlü ithamdan tenzih 
ederek, onların temiz ismini istismar eden, onları si
yasî emellerine basamak yapmaya çalışan bir avuç 
yolunu şaşırmışı intibaha ve ıslaha davet ediyoruz. 

TÖB - DER adiyle dernekleşere'k yurt dışından 
direktif ve yardım alan, rejimi ve devleti yıkma faa
liyetlerine girişen bir küçük zümreyi, şerefli Türk 
öğretmeninin temsilcisi olarak görmüyoruz. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Nazilli lisesinde Fransızca öğretmenliği yapan 
Rüştü Aydın'ın, okul gazetesinin duvarına «Garson 
bana bir içki ver. içki kalmadı sabret. Öyle ise bana 
bir sabır ver. Sabrı Allah'tan iste. Öyle ise bana bir 
Allah ver» diyen, TÖB - DER kafasını, öğrencilerine 
«Allah var, yok» münakaşası yapan Allahsızları; Ma
latya'da Nohutlu köyü öğretmeni Celâl'in TÖB - DER 
toplantısında, «Bizim olan tüm hakları, zor ise zor
lukla, bugün yok, yarın yok kol kol sardık memleketi, 
Celâliyim haksızlara, faşistlere, şu itlere, yüksek al
çak tepelere, kızıl bayrak çekeceğiz» diyerek, tevkif 
edilen komünist Lenin uşaklarını Millî Eğitimin öğ
retmenlikle, meslekle ne şerefi vardır, bunu nasıl sa
vunursunuz? (A. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri alkışlar) 

10 Haziran 1974 tarihli Barış Gazetesinde, yedi 
öğretmen imzalı yayınlanan «Tüm faşist baskıların 
kaldırılmasını istiyoruz. Halkın çıkarlarını yiğitçe sa
vunanların affını istiyoruz» diyen kim bu halkın çı
karlarını savunan, Orgenerale kurşun çıkan? Maoist 
Leninist rejim kurmak isteyen, jandarmayı şehit eden, 
çocuk kaçıran, elçi öldüren, fidye toplayan, Kültür 
Sarayını yakan, Marmara Gemisini batıran bu hain
lerle şerefli öğretmenin ne ilgisi olur? (A. P., M. S. P. 
ve C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, işte bu tip öğretmenlerin 
kurduğu, TÖB - DER denen ve politikanın tam içe
risinde bulunan, sabik Millî Eğitim Bakanının özel 
himayesinde güçlenen, C. H. P. gençlik kollarıyle 
eylem ortakçılığı yapan, yurt dışından talimat ala
rak anarşi tahripçiliğinde bulunan meslek derneği, 
amblemi kızıl yıldız olan bir mecmuada, Devlete baş
kaldıranlara müşterek eylem içerisinde bulunan bu 
dernek son günlerde, Moskova'dan Türkiye komü
nist partisinin talimafcyle halk isyanları hareketine 
başlamış. Pahalılık, faşizm, sendikal haklar konusun
da toplantılar perdesi arkasında ihtilâl provaları yap
maya başlamıştır. 

Türk tarihinde eşine rastlanmayan pahalılık, yok
luk, kuyruk devri, çocukların ders, kalem ve araçla
rını bulamadığı bir devir. Öğretmen haklarının gasp 
edilip, öğretmenlerin mecburî emeklilikle tasfiyeye 
tabi tutulduğu, 12 Sayılı Kararnamenin sahibi Ecevit 
iktidarı devrinde TÖB - DER'in dertleri yok mudur? 
Niçin o zaman bu yürüyüş ve toplantılar tertiplen
medi? Niçin o zaman sendikal haklar aranmadı? Pa
halılığın memleketi yakıp kavurduğu ve bunun baş 
sorumlusu Ecevit'in Başbakan olduğu günlerde TÖB -
DER nerede idi? (A. P. ve C. G. P. sıralarından 
«Bravo»1 sesleri alkışlar) Yapılan hangi toplantıda, 
şerefli Türk öğretmeninin hangi derdi dile getirilmiş
tir; hangi derdine deva aranmıştır? 

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı dönemi, sofra
sını yağa, çayını şekere hasret bıraktığı günlerde, 
TÖB - DER Türkiye'de yok muydu? Memleketin iç 
ve dış meselelerinde her zamandan daha çok birlik 
ve beraberlik içerisinde olmamız icap eden bir dö
nemde, bu kötü niyete dayalı toplantıları makûl gör
mek mümkün müdür? 

«Devrimcilere panzer tankı ve coplarla saldıran 
faşist köpeklere ölüm, balyozcu sıkıyönetim faşist
lerine ölüm, emekçi sınıfını zulüm altında inleten 
Amerikancı, NATO'cu milliyetçi cephe engerekleri 
çıyanlar kahrolsun. Hepimiz kölelik kanunlarına bo-
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yün eğmeyeceğiz; reformlara hayır, devrimlere evet, 
141 - 142 kaldırılmalıdır» gibi, elinde pankart taşı
yan ve bugün savunmasını yaptığınız, yolunu, şaşır
mış, sapık ideoloji sahibi öğretmenlerin bu pankart
la, meslekle, ahlâkla, milliyetle memleketle ne alâka
sı olabilir? (A. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, işte Ecevit İktidarı döne
mi, «Türk'üm» yerine «Türkiye'lİyim» «Türk Mille
ti») yerine «Türk halkları» diyen, kanunlara uyma ye
rine eyleme geçmeyi öneren zihniyetin millî eğitime 
hâkim olduğu devirdir. 

Ecevit devri, Elbistan Lisesi duvarına : «Yaşasın 
Ecevit, yaşasın Marksizm, Leninizm» yazılarının ya
zıldığı, Atatürk vecibelerinin kötülendiği devirdir. 
Ecevit İktidarı dönemi, partizanlığın alabildiğine art
tığı, milliyetçi'srin gözyaşı döktüğü, komünist ve 
anarşistlerin, hapishane kaçkınlarının bayram ettiği 
devirdir. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sen az mı bay
ram ettin? (A. P. sıralarından «dinle, dinle» sesleri) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Cumhuriyet Halk 
Partisi; bu görevi yapan ve memleketi bu vasata ge
tiren Üstündağ'ı feda etmemek için Devleti rehin koy
muştur. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Dinle de ders al. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Dünya Para Fo
nu toplantısına Maliye Vekilini göndermeyerek, Üs
tündağ'ı kurtarmak için Devletin para politikası ikin
ci plana atılmıştır. Haricî devletlerle yapılan randevu
lar iptal edilmiş, Suriye ile yapılmakta olan siyasî gö
rüşmeler yarıda bırakılarak, Üstündağ Gensorusu, 
Türkiye - Suriye münasebetlerinin önüne geçirilmiş
tir. 

Demokratik Partinin hükümet kurma teklifinde, 
Millî Eğitim Bakanlığının C. H. P. dışında tutulması 
vardı. Gördük ki, C. H. P. Millî Eğitim Bakanı için 
Türkiye'yi hükümet buhranları içerisine itmiş ve dü
zen değişikliğini, sol politikayı hükümet olmaya ter
cih etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, memleketi hü
kümete kavuşturmayı, daha doğrusu Millî Eğitim 
Bakansız Başbakan olmayı kabul etmemiştir. 

Aziz arkadaşlarım, Adalet Partisi, Millî Eğitimin 
yükseköğretim dalında iktidar döneminde gerekli 
ehemmiyeti vermiş, üniversite ve fakültelerin yurt sat
hına yayılmasında ve Türk çocuklarına tam kapasi
tede gerekli ilmin aşılanması için 1965 - 1966 ders 
yılında, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde ilk defa 
gece öğretimi yapmak üzere bir kanun teklifi getir

mişti. O zaman, «Plan dışı bu kadar öğrenciyi ne ya
pacaksınız? Bu öğrencilere nerede iş bulacaksınız?» 
diyen Cumhuriyet Halk Partisi, geçen sene millete 
sunduğu «Ak Günlere»' seçim bildirgesinin 145 ve 149 
ncu sayfalarında, eğitimde kimsenin önünün tıkanma
yacağını ifade ederek bütün çocuklara üniversite vaat 
etmiştir. 

4 Ağustos 1973 tarihli Tercüman Gazetesinde 
Ecevit'in bir beyanı vardır, «Cumhuriyet Halk Parti
si iktidara gelir gelmez, üniversite giriş sınavları kal
dırılacaktır. Lise ve dengi okulları bitiren her genç 
sınavsız olarak yüksekokula başlayacaktır.» demişti. 

1974 - 1975 ders yılında, Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidar olduğu halde, üniversitelere, yüksekokullara, 
akademilere giriş sınavları yapılmış; hatta meşhur öğ
retime, mektupla öğretime bile, sınavla öğrenci alın
mıştır; fakat buna rağmen, onbinlerce lise mezunu 
açıkta kalmış, dengi okul mezunlarına yükseköğreti
min kapıları kapatılmıştır. 

Sevgili arkadaşlarım, 20 . 6 . 1973 tarihli 1750 
sayılı Üniversiteler Kanununun 52 nci maddesinde 
der ki : 

«Üniversitelere giriş, insangücü planlaması, üni-: 
versitelerin kapasitesi, öğrencilerin yetenekleri ve yük
seköğretim Kurulu'nun önerileri dikkate alınarak, 
Üniversitelerarası Kurulca düzenlenir.» 

Kanunun böyle bir maddesi olduğu halde, se
çim meydanlarında, bütün çocuklara üniversitelerin 
kapılarını açan; iktidar olduktan sonra, şu maddeyi 
değiştirecek bir kanun teklifiyle dahi buraya geleme* 
yenlerin gençlikten, üniversiteden, eğitimden bahset-: 
meye ne hakkı olur sevgili arkadaşlarım? (A . P., 
C. G. P., M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al-: 
kışlar.) 

Mektupla öğretim, Cumhuriyet Halk Partisinin 
eğitim facialarından birisidir. Öğretmenin formasyon 
istediği gerçeğini bırakıp, mektupla öğretmen yetiş
tirmeye kalkan Cumhuriyet Halk Partisi, 14 Ekim' 
den önce çaldığı minareye kılıf bulmuştur bu suretle. 

Mektupla üniversite tahsili yapıp, mektupla dip
loma alan çocuklardan, memleketin ne fayda göre
ceğini hesaba katmak lâzım. Ama önümüzdeki seçim
lerde Cumhuriyet Halk Partisinin; Türkiye'de oku
ma çağında hangi evde çocuk varsa o evi üniversite 
yaptım, üniversite binasına ihtiyaç yok, öğretim üye
sine ihtiyaç yok, mektupla sana yollarım, diplomanı 
da yollarım, otur, her evi üniversite yaptım derse, 
şaşmayın sevgili arkadaşlarım. 
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Aziz arkadaşlarım, bu Parlamento kürsüsünde, 
senelerce Cumhuriyet Halk Partisi grup sözcüleri, 
Adalet Partisini şöyle suçlamışlardır : :«Adalet Par
tisi, yalnız Türkiye'de tmam - hatip okulları açmış
tır, fukara ve köylü çocuklarına tmam - hatip okul
larının kapısını açmış, ondan başka kimseye okuma 
imkânı tanımamıştır.» Zabıtlarda vardır bu, zama
nım olsa zabıtların hepsini burada göstermek müm
kün; fakat sevgili arkadaşlarım, iktidara geldikten 
sonra, tarihî bir yanılgı ile, Millî Selâmet Partili ar
kadaşlarımızın baskısıyle (M. S. P. sıralarından 'Bra
vo» sesleri.) tmam - hatip okullarına yeni tmam - ha
tip okulları ilâve etmişlerdir; ama bugün görüyoruz 
ki, Sayın Ecevit; «O, tarihî yanılgı değildi, siyasî ya
nılgıydı» demektedir. 

Sevgili arkadaşlarım, bir gün meydanlarda Türk 
milletine kalkıp, bütün çocuklara tahsil imkânı vaat 
edeceksin, bir gün meydanlarda kalkıp millete ucuzluk 
vaat edeceksin, geleceksin, biraz evvel sözcüsünün söy
lediği gibi, millet huzurunda söylenen yanların bura
da hesabı verilecek yerde; kalkıp burada, üniversite 
açmayı bir tarafa bırakacaksın, pahalılıkla mücadele 
etmeyi bir tarafa bırakacaksın, ondan sonra da, yal
nız ve yalnız anarşistleri, komünistleri, rejim düşman
larını affetmek suretiyle devletin kilit noktalarına yer
leştireceksin, devletin düzenini değiştireceksin ve 12 
Mart'tan sonra Anayasa değişikliklerinin altına imza 
atacaksın ve gelip bu kürsüde imzanı inkâr edeceksin. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Bunda 
ne siyasî ahlâk, ne memlekete verilen sözlerin yerine 
gelmesi, ne de memleketin gerçekleri vardır. (C. H. P. 
A. P. sıraları arasında gürültüler.) 

Kim dedi size, «Anayasayı değiştirin» diye. 

tLHAMİ ÇETİN (Yozgat) — Sizden mi müsaade 
alacaktık? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Evet, müsaade al
dığınız yer var. Çağırdı o zamanın kumandanları, 
Adalet Partisinin 1969 seçim beyannamesinde Anaya
sanın değiştirilmesi vardı. Adalet Partisi, millete 1969 
da bunu vaat etmiştir. 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Yani sizden ders 
mi alacaktık? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Siz, onun karşı
sına çıktınız, ama kumandanlar çağırdı, «Anayasa 
böyle değiştirilecek» dediği zaman, hepiniz «Başüstü-
ne» dediniz ve altına imza attınız. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler.) 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — O, sizin kuruntu
nuz, 

[ İHSAN ATAÖV (Devamla) — Evet imza attınız. 
Değiştirdiğiniz Anayasayı, reyinizle değiştirdiğiniz... 

MALİK YILMAN (Hatay) — Sen 12 Mart'tan 
bahset. 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — 12 Mart'ta sizlerin 
iktidardan nerelere kaçtığınızı herkes biliyor. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, Sayın Çetin, lütfen efen
dim... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Reylerinizle değiş
tirdiğiniz Anayasayı, bu milletin iradesinden geçen 

I Anayasayı bugün kötüleyemezsiniz... 
BAŞKAN — Sayın Ataöv, Millî Eğitim bütçesi 

üzerindeyiz, biliyorsunuz efendim. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — 12 Mart'tan 
ne haber, o günlerde ne yapıyordunuz? 

BAŞKAN — İstirham ederim efendim, rica ede-
I rim efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Başkan, Sa-
I yın Başkan... (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen sükûnetle takip edelim efen-
I dim. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — 12 Mart'tan ka
çanlar sizlerdiniz, ondan bahset. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Başkan, 
I biraz evvel burada konuşan sözcü, Anayasa değişik

liklerini Adalet Partisine mal ederek konuştuğu za
man, Millî Eğitim bütçesini idare ettiğinizi hatırlama
dınız mı o zaman? (A. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri.) 

BAŞKAN — Biz, o zaman da, eğer böyle bir şey 
olsaydı hatırlardık, Sayın Ataöv. Siz konuşmanıza 
devam buyurun efendim. (Gürültüler.) 

I Buyurun. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Devam ediyorum. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — 12 Mart'ta sizin 
I ne hale geldiğinizi biz iyi biliyoruz. O zaman nasıl kaç

tınız? 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — 12 Mart'ı yapanlar 

aranızda. 12 Mart'ı yapan kuvvet kumandanları ara-
I nızda, bağrınıza bastınız onları. (Gürültüler) 

BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim, Sayın 
Çakmur, Sayın Çakmur, lütfen müdahale etmeyiniz 
efendim. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — 12 Mart'ta kaça-
I cak yer arıyordunuz. 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, istirham ediyorum 
I efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — 12 Martçılarla ir-
| tibatınız var. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) Evet, 

144 — 
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Muhsin Batur'lar, Kayacan'lar aranızda. 
YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — 12 Mart'ta Ge

nel Başkanınız dahil, korkup kaçtınız. 
BAŞKAN — Sayın Çakmur, istirham ediyorum 

efendim. 
Sayın Ataöv, bir dakika efendim. 
ÜNAT DEMİR (Muğla) — 12 Mart Muhtırasını 

veren komutanlar sizin saflarınızda yer aldılar. De
mek ki, sizlerle irtibatı varmış. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Bizim saflarımı
za katılan komutanlar faşist değillerdir.. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Gerçek milliyetçi 
Cemal Süer Paşa, bizim aramıza katıldı. (A. P. ile 
C. H. P. sıraları arasında gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Demir, Sayın Demir, istirham 
ediyorum, bir bardak suda fırtına koparmaya gayret 
etmeyin lütfen. 

Müzakereleri sükûnetle takip edin efendim, 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili arkadaşla
rım, Adalet Partisinin; memleketin Doğu bölgelerin
de çocuklara okuma imkânı tanımadığından bahsetti. 
Amerikan yağ tenekesinin üstünde oturan çocuktan 
bahsetti. Şu Amerikan düşmanlığını sizin bıraktığını
zı sanıyordum. Çünkü, NATO'dan Yunanistan çekil
diği zaman, Eçevit kalkıp; «Yunanistan'ın bıraktığı 
bütün boşlukları doldururuz, üs de veririz. Amerika 
ya şükran borcumuz var» diyordu. O zaman Amerikan 
dostuydunuz da, şimdi mi Amerikan düşmanısınız? 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Biz, ırz düşman
larının düşmanıyız. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, 4 dakikanız var efen
dim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Tamam efendim. 
MALİK YILMAN (Hatay) — Biz öğretmenlere 

karşı olanların düşmanıyız. (Gürültüler.) 
BAŞKAN — Sayın Yılman, lütfen. 
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Demagoji 

yapıyorsun, demagoji. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Öztunç istirham 

ediyorum, lütfen görüşmeleri sükûnetle takip edin 
efendim. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili arkadaş
larım, anarşi, bugün Doğu illerinde, 9 - 10 ilde gö
rülmüş olan anarşi; beslenip büyütülen, himaye edi
len, «.politika yapmasında fayda vardır» diye Mec
lis kürsüsünde Cumhuriyet Halk Partili bakanların 
vermiş olduğu, yakmış olduğu yeşil ışıklar, yolunu 
sapıtan ve 1 Ağustos'ta Çizim Radyonun, Komünist 

Bizim Radyonun vermiş olduğu işaretle de, Türkiye' 
de gösterilere geçen derneğin marifetidir. Bu derneği 
kim tutuyorsa, bu derneği kim himaye ediyorsa, bu 
öğretmenleri temsil etmekten uzak olan bu TÖB * 
DER'i kim himaye ediyorsa, onun hesabını o versin. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

Şimdi, efendim anarşiyi biz tahrik ettik veya biz 
yaptık demeyelim. 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Bu konuşma, mil
lî menfaatlerimize aykırıdır. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Bu 
millet, soyguncuları bir daha başa geçirmeyecektir. 
Bunu bilesiniz. 

BAŞKAN — Sayın Avşargil, istirham ediyorum 
efendim. Lütfen sükûneti muhafaza edelim efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Size şimdi bir 
vesika okuyorum : «Cumhuriyet Halk Partisinin Sa
yın Genel Başkanı, aşırı sol örgütlerin yıllardan beri 
memleketimiz aleyhine yaptıkları ve yapmaya devam 
ettikleri bir kışkırtmaya malzeme hazırlamıştır ve 
bu malzemeyi Millet Meclisi kürsüsünden ifadeden 
çekinmemiştir. İç tahrikler ile Cumhuriyet Halk Parti
si Genel Başkanının konuşmalarından daha iyi mal
zeme mevcut değildir. Bir defa daha ifade edeyim, 
kökleri dışarıda olan komünist partilerinin aşırı sol 
örgütleri ve onların kampanyacılarının şuradan, bu
radan malzeme toplamalarına, Türkiye aleyhine ala
bildiğine istismar kampanyası yürütmek için değil, 
aramalarına lüzum yoktur, Millet Meclisinin C. H. P. 
ve onun Genel Başkanının zabıtlarını tetkik ederek, 
bu kampanyayı rahatlıkla yürütebilirler. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler, kürsüye yürümeler.)» 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Kim söyledi? 
Kim söyledi? (C. H. P. sıralarından gürültüler, «Son 
Havadis mi?» sesleri. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Son Havadis ga
zetesi değil. Dur bakalım, kimin söylediğini de söy
leyelim. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv 2 dakikanız var. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Burada konuşul

duğu için... Bunu söyleyen, yani geçen sene Ecevit İk
tidarı zamanında bunu söyleyen arkadaşımız, şu an
da Cumhuriyet Halk Partisi sıraları arasında oturmak
ta olan Nebil Oktay'dır. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Yanılmış 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Aziz arkadaşla
rım, bâtılı savunmak mümkün değildir. Yalancının 
mumu yatsıya kadar yanar. Hiçbir zaman kötü yer-
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de olmayınız. Elbirliği ile hep beraber anarşinin kar
şısına çıkalım. 

«Atatürk Atatürk» diyorsunuz, «Komünizm her 
görüldüğü yerde ezilmelidir» diyen Atatürk'ün emri
ne uyalım. Beraber olalım, Türk Parlamentosu ola
rak; Parlamento düşmanlarına, komünist uşaklarına 
karşı çıkalım. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

İLHAMİ ÇETİN (Yozgat) — Elini kana boyamış 
faşistleri de söyle (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Milliyetçi cephe 
Türkiye'yi komünizmden kurtarmak, Türkiye'yi kal
kındırmak için kurulmuştur. Türkiye'deki bütün mil
liyetçiler bu cepheye girebilirler. İçinizde milliyetçiliği 
kabul edenlere cephe açıktır. Gelin komünizme karşı 
savunalım. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

Çok sevgili arkadaşlarım, şimdi vaktin... (C. H. P. 
sıralarından gürültüler.) Sayın Başkan, Sayın Başkan!. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, istirham ederim, 
buyurun Sayın Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Başkan, 
zatıâlinizi koro idare eder gibi görüyorum da onun 
için söyledim, Biraz sükûnete kavuşsa... (C. H. P. 
sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Anlamadım efendim, anlamadım Sa
yın Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Efendim, koro gi
bi geliyor da aşağısı. 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Başkanlığa ha
karet ediyor. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Millet Meclisini idare ediyorum be
yefendi. İstirham ederim Sayın Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Adalet Partisi, 
milliyetçi, millî değerlere önem veren, örflere, âdet
lere bağlı, şerefli Türk öğretmeninin yanındadır. 

Şimdi, Sayın Bakana bir şey söyledim, Sayın Ba
kana dedim ki, Sayın Bakan burada yalnız eski ku
rulmuş plağın takipçisidir. Kendisine, «Ben Bir T. İ. P.' 
liyim» diye bir kitap var, bu kitabın içerisinde 102 
nci sırada «Hurşit Ertuğrul» diye İşçi Partisi ile iliş
kisi olan bir zat var... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, süreniz bitti. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bunu, şimdi duy

dum ki, Erzurum Üniversitesinin Rektörlüğüne tek
lif etmiş Sayın Bakan. 

Şimdi Sayın Bakanı uyarıyorum; Türkiye İşçi Par
tisinin kadrolarında vazife alan ve isimleri bu şekil
de kitaplarda bulunan insanları, orada senelerden be
ri solculuğa, komünizme, anarşizme karşı meydan 
muharebesi veren milliyetçi rektörlerin yerlerine koy-
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mak günahtır. Bir Atatürk Üniversitesini bu hale ge
tirmek günahtır, yapmayınız Sayın Bakan. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Yalan söyle
me, ayıptır. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili arkadaşla
rım, ben huzurunuzdan ayrılırken, sevgili ve aziz 
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarıma, beni gayet 
sabırla, biraz da tabiî içten ezilerek dinledikleri için, 
sabırla dinledikleri için saygılar sunuyorum. Hepini
ze saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Gülerek dinledik, 
alay ederek dinledik, istihza ile baktık. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataöv 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) Sayın Çetin istirham 
ederim, rica ederim. 

Sayın Üstündağ bir şey mi var? (A. P. ve C. H. P. 
sıraları arasında gürültüler.) 

Sayın Uğur izin verir misiniz? 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın Baş
kan, Sayın Adalet Partisi sözcüsü arkadaşım konuş
ması sırasında, Millî Eğitim Bakanlığı yaptığım dönem
deki... (Gürültüler, İzmir. Milletvekili İsmail Taşlı 
ile Çorum Milletvekili Cahit Angın arasında karşılık
lı lâf atmalar, yer yer ayağa kalkmalar.) 

BAŞKAN — Sayın Taşlı, lütfen oturun yerinize 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, lütfen oturun 
yerinize efendim. Oturun yerinize efendim. Bir ar
kadaşımızı dinliyorum, istirham ederim, buyurun otu
run yerinize. 

Efendim, lütfen. Lütfen sükûnetle takip edelim. 
Buyurun Sayın Üstündağ* (A. P. sıralarından gürül

tüler.) 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın Baş
kan, Sayın Adalet Partisi sözcüsü arkadaşım konuş
maları sırasında, Millî Eğitim Bakanlığı yaptığım dö
nemdeki uygulamalarıma ağır bir dille sataşmıştır; 
şahsımı işin içine sokmuştur. 

Bu sataşmalara cevap verme hakkımın doğduğu 
kanaatindeyim. Uygulamanızı diliyorum. 

BAŞKAN — Efendim, konuşma tabiî uzun bir me
tin ve süre içerisinde cereyan etti. İstirham ediyorum 
zatıâlinizden de, hangi konularda sataşma var ise, bu 
konuları lütfedin bize bildirin. Bu arada zabıtları da 
tetkik edeyim. 

Buyurun Sayın. Uğur. 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Adalet Partisinin Grup sözcüsü, konuşmaları sırasın
da çeşitli yerlerde, çeşitli konularda Cumhuriyet Halk 
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Partisine parti olarak hem sataşmıştır, hem de Cum
huriyet Halk Partisinin kastetmediği, yapmadığı şey
leri kendisine izafe etmiştir. Bunlann neler olduğunu 
size yazılı olarak bildireceğim. 

Bu konuda, ilgili maddeye göre söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın sözcünün konuşma zaptını da 

getireceğim efendim. Siz de lütfen yazılı olarak Baş
kanlığa verin. 

Söz sırası Demokratik Parti Grupu adına Sayın 
Cinisli'de. Buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA RASÎM CİNÎSLÎ (Erzu
rum) — Sayın Başkan Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Demokratik Parti Grupu adına saygılarımı sunarak 
konuşmama başlıyorum. 

Okul eğitimi 3 sütun üstünde yükselmektedir : 
Öğretmen, öğrenen, araç ve gereç. 

Bugünkü Millî Eğitimimiz de 3 ana sistem üzerine 
bina edilmiş bulunmaktadır : ilköğretim, ortaöğretim 
ve yükseköğretim. 

Yıllardan beri eğitim sistemi üzerinde sürdürülen 
tenkitlerin, müzakerelerin gün geçtikçe daha da yo
ğunlaştığı gözükmektedir. Çünkü bu şikâyetlere ku
lak veren, bu haklı tenkitlere cevap arayan ciddî ve 
köklü bir çalışmanın yapılmadığı kanaatinde bulun
maktayız. 

Tutarsız bir sürü deneme ile zaman kaybedilmek
tedir. Eğitimcilerimiz ve sorumlular, maarifimizi bir 
tecrübe laboratuvarı haline dönüştürmüştür. İşbaşına 
gelen her yetkili, aklının süsünü göstermek için bir 
parsel de kendine ayırmış, orada kendi aklının eseri
nin deneyine başlamıştır. 

Şu kısa geçmişte, 5 yıllık ilköğretimi 8 yıla çıka
ran Temel Eğitim Kanunu kabul edilmiştir. Kabul 
edilmiş de ne olmuştur? Üçüncü Beş Yıllık Plan, eği
timi sanayie yönelik bir biçimde düzenlemeyi öngör
müştür. Öngörmüştür de ne olmuştur? Ancak, 18 okul
da 8 yıllık bir denemeye başlanmış; ama gerekli olan 
yatırım, gerekli olan eleman hazırlıkları uzun zaman 
ve büyük masraflara bağlı olduğu için, başarısızlığı 
şimdiden gözükmektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Planın, sanayie yönelik eğitim 
özlemi de bir iyiniyet göstergesi olarak kalmaktadır. 
Sanayie yönelik eğitimi başlatabilmek için ilk alınan 
karar, 6 ncı sınıftan başlaması yolunda idi. Son şû
ra toplantısında bu değiştirilmiş, 9 ncu sınıftan baş
lanması karara bağlanmıştır. Orta öğretimin bitimin
de, lise olgunluk imtihanları konmuş idi, sonra kal
dırıldı. Şimdi, üniversite kapılarını zorlayan kalaba
lıkları dağıtmak için, kalabalıkları azaltmak için ye

niden istenmektedir. Klasik liselerin yanına meslek 
liseleri açılmıştır. Yabancı dille eğitim yapan liseler, 
kollejler vardır, fen liseleri var, okullarda modern 
matematik denemeleri var. Bütün bu tecrübeler, bü
tün bu değişiklikler kısa zaman içerisinde eğitimimizi 
perişan etmiştir. Bu değişikliği gerektiren gerçekler 
yeni mi ortaya çıkmıştır, gerçekte var idi de, gözden mi 
kaçmıştır? Bu da, ciddî bir eğitim planının olmadığı
nın belgesi olarak karşımızda durmaktadır. 

Yükseköğretimde de bu perişanlık aynı ile gözük
mektedir. Yükseköğretimde üniversiteler var, özerk 
olanı var, olmayanı var, yüksekokullar var, akademi
ler var. Tekniker okulları açılmıştı, kapatıldı. Şimdi, 
benzeri ön lisans okulları açılıyor, bir harika buluş di
ye mektupla öğretim başladı. Yarın, televizyondan dip
lomalı, radyo yayınları ile meslek sahibi olmuş tek
nik uzmanlar karşımıza çıkabilir. 

Hasılı, maarifimizin içinde derde devadan gayri 
her şeyin olduğu gün gibi ortadadır. Bütün bunlar, işi 
ne kadar ciddî tuttuğumuzu ifade etmektedir. 

Sayın üyeler, belli bir kaideye bağlanmamak, 
sistemsizlik, her şeyin serbest oluşu, bir manada ma
zur görülebilir. Vatandaşa iradesini kullanma imkâ
nını verir, kendi geleceğini, çocuğunun eğitimini ken
di iradesinin tercihi ile seçme hakkı kazanabilir; ama 
bir sistem koyuyorum diyerek, karmaşık bir ortamda 
devlet eli ile vatandaşa eziyet etmek mazur görülemez. 

Bu hali ile maarifimizin sistemi de belli değildir, 
sistemsizliği de. Maarifimiz, her tarafını güve yemiş, 
bin yamalı göçmen çadırına benzemektedir. Devletin 
buna hakkı yoktur. Anayasanın 50 nci maddesi; 
«Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlama dev
letin başta gelen ödevlerindendir» diyor. Devlet, baş
ta gelen bu ödevini yaparken, kendi yaptığı Anaya
sanın kurallarına saygılı bir hizmet çizgizinde olmalı
dır. Her yıl bütçenin 1/5'ine yakın bir payı, millî eği
tim hizmetlerine ayrılmıştır. Fukara milletin dişi ile, 
tırnağı ile biriktirdiği bütçe kaynaklarını dağınık, so
rumsuz bir yığın tecrübe için harcayamayız. Millî Eği
tim, milletlerin istikbalini ve istiklâlini çok yakından 
ilgilendiren hayatî bir sektördür. însan unsurundan 
daha değerli bir millî kaynak düşünülemez. Bu kay
nağı iyi işleyenler, büyük neticeler almışlardır. 

1975 bütçesinde, Millî Eğitim Bakanlığı için 
14 510 906 402 lira ayrılmıştır. Üniversite, akademi 
ve diğer eğitim kuruluşlarına ayrılan paralarla millî 
eğitim hizmetlerine tahsis edilen pay, 18 milyara ya
kındır 1975 yılı Türk Devleti için, savunma yılıdır. 
Dış ve iç tehlikelere karşı güvenliğimizi tahkim et* 
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mek zorundayız. Güvenliğimizle ilgili, mevcut bu na
zik ortamda eğitime ayrılan 18 milyar, bütçenin 
1/5'ine yakın bir paydır. Böyle bir günde, bu kadar 
önem verilen eğitim sektörünün her ünitesi, kendile
rine verilen değerin idraki içinde olmalıdır. Her yıl 
her bütçede eğitim planlamasının olmadığını söyle
riz, herkes kabul eder bu görüşü, herkes tasdik eder. 
Başta Eğitim Bakanlığı en önemli konunun bu oldu
ğunu savunur; savunur ama yine de aynı aksaklıklar
la karşımıza çıkarlar. 

Bütçe bir ağlama duvarıdır, hep beraber şikâyet 
ederiz. Kimi kime şikâyet ettiğimiz belli olmaz. Şi
kâyet hakkı olan da, olmayan da sızlanır durur. Ço
ğu zaman bakanlık yetkilileri bizden de ileri gider
ler. Sanıyorum ki bu yolda en samimî, en candan 
olan; «Şu mektepler olmasa maarif işleri çok iyi yü
rüyecek» diyen eski Maarif Nazırlarından Haşim 
Paşa'nın tutumudur, tşe bir sahip gerektir. Eğitim 
planlaması yapılmamışsa bunun bir sorumlusu olma
lıdır. Bir sonraki yıl, bir önceki yılı mumla arata
cak derbederlik ve plansızlıkla karşımıza çıkmakta
dır. 

Geçen yıl eğitim plansızlığı hakkında Demokratik 
Parti Grupunun görüşlerini Yüce Heyetinize arz et
tiğimizde demiştik ki; «Toplum eğitimi yerine ilköğ
retim seferberliğini ikame etmişizdir. Bu yol pahalı 
yoldur. Zengin ülkeler bile bu yoldan kaçınmışlar
dır.» Vatandaşı okur - yazar yapmak başka şeydir, 
ilköğretim seferberliği ile koma, mezraya yatırım yap
mak, oraya öğretmen göndermek, ilkokul seferberli
ğini bu kadar yaygın ve geniş tabanda yürütmek çok 
daha zor bir şeydir. 

Eğitim bir bütündür, ilköğretim sıralarından baş
lar, üniversite bitimine kadar bir bütünlük içinde ol
malıdır, dengeli olmalıdır, birbirini zorlamamalıdır. 
İlkokul öğrencisi olarak okuyan 5,5 milyon Türk 
çocuğu 5 yılın sonunda eline aldığı diploma ile bü
yük bir çoğunlukla devlet kapılarında iş arar olmuş-

. lardır. 
Kırsal yerlerdeki ilkokul eğitimi ile şehirlerde olan 

ilkokul eğitimi arasında da büyük farklar vardır. 
Ortaöğretim gelişigüzel, plansız bir şekilde büyü
mektedir. Bu hacimli hantal ortaöğretim yüzünden, 
yükseköğretim kurumları önünde bekleyen genç 
enerjiler ziyan olmaktadır. 

Eğitim planlamasının, bu sıkıntılara giderici ted
birler alabilmesi halinde, isdihdam sorununa da bü
yük ölçüde yardımcı olacağı inancındayız. Binbir 
ernekle, büyük masraflarla yetiştirdiğimiz genç be

yinlerin, yabancı ülkelere göç edişini durdurmanın da 
çaresini bulmak bu eğitim planlamasını yapmaya bağ
lıdır. 

Sayın üyeler, geçen yıllarda huzurunuza gelen me
seleler, daha da ağırlık kazanarak çözüm beklemekte
dir. İlköğretim hizmetleri âdil ölçüler içinde dağıtma
lıdır. Yatırımlar, iklim ve bölge şartlan dikkate alına
rak gerçekleştirilmelidir. Küçük yerleşme yerlerine 
ayrı ayrı okul yaptırmanın masrafh olacağı ve verimli 
olmayacağı kabul ediliyor ise, vakit kaybetmeden ya
tılı bölge okulları açılmalıdır veya büyük köylere ya
pılan ilkokullara, civardaki kom ve mezralardan gele
cek öğrenciler için de yatılı yurtlar ilâve edilmelidir. 

İklimi sert, kışı şiddetli yörelerdeki okul binaları 
sağlığa elverişli değildir. Adana bölgesindeki inşaat 
ile, Kars, Bingöl, Erzurum bölgesindeki inşaat arasın
da, iklim şartları bakımından farklar düşünülmelidir. 

Kırsal yerler ile kentler arasındaki dengesizlik bü
yüktür. Köylerde bir öğretmen beş sınıfı okutmak zo
runda bırakılmıştır. Beş sınıfı tek başına okutan öğ
retmen sayısı 13 bin civarındadır. 13 bin genç öğret
men beş sınıfı tek başına yetiştirmek için çırpmırken, 
özellikle büyük şehirlerde depo tayinlerle öğretmen 
fazlası vardır. Her türlü mahrumiyete rağmen, köy -
şehir ayrımı yapmadan, memleket hizmetine gönül 
vermiş vatanperver Türk öğretmenlerini tazimle an
maktan zevk duyarız. 

Öğretmenin geçim şartlarını düzeltmek, kollamak 
lâzım geldiği inancındayız. Öğretmenlerimizi üzen 12 
sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararnamenin aksaklıkları 
bir an önce giderilmelidir. 

Sırası gelmişken söyleyeyim ki, 12 sayılı Kararna
me, TÖB - DER üyesi bir sayın Bakanın öğretmenle
re bıraktığı talihsiz bir armağandır. Öğretmen materya
list olamaz. Manada zengin kişiliğe sahip öğretmen 
şefkat kucağıdır, sevginin, saygının sembolüdür. Tarih 
boyunca milletimizin öğretmene karşı gösterdiği itibar 
büyüktür. Öğretmen yıkıcı değildir, yapıcıdır. Bu onur
lu öğretmeni yıkıcı cereyanların içine çekmek isteyen 
talihsiz hevesler ve gayretler gözden uzak tutulamaz. 

Sayın üyeler, TÖB - DER'in 52 ilde düzenlediği 
toplantılar sebebiyle cereyan eden müessif olaylar üze
rinde de durmak istiyorum. 

TÖB - DER nedir? TÖS'ün yerine kurulmuş bir 
meslek kuruluşudur. TÖS niçin kapatılmıştır? 12 
Mart öncesi ve sonrası yıkıcı sola, komünizme yatak
lık yaptığı için. Bu kararı, örfi idare mahkemeleri ver
miştir. 

Peki, bu zararlı akımların tertip ve teşvikçisi diye 
kapatılan TÖS'ün yerini doldurmak ihtiyacı nereden 
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doğmuştur? Temiz, vatanperver Türk öğretmenini bu 
kirli, bu karanlık işlere bulaştırmak isteği kimden gel
mektedir? TÖB - DER'in kurucuları, destekçileri, mi
rasçıları bulundukları TÖS'ün de destekçileri değiller 
midir? TÖB - DER'in kurucuları ve destekçileri, Dev
let güvenliğine zararlı olduğu muhkem kaziyeyle bel
gelenen TÖS'ü kapatan .yargıya, Devlete isyan değil 
midir? Bu davranışları iyi niyetle izah etmek mümkün 
değildir. 

Nitekim, 67 ilde düşünülen, 52 vilâyette toplu ha
reketle denenen kuvvet gösterilerinin manası vardır. 
Bu toplantıları, masum meslek toplantıları olarak de
ğerlendirenleyiz. Bu tip toplantıların maksadı da, ma
nası da açıktır. 12 Mart öncesi ve sonrası olaylar, 
Devlete isyan hareketleri bu tip toplantıların eseridir. 
TÖB - DER temsil iddiasında bulunduğu öğretmen 
dert ve davalarına eğilerek, yapacağı hizmetler varken, 
politik ve ideolojik kavgaların içinde gözükerek en 
büyük kötülüğü öğretmen camiasına yapmaktadır. 

Öğretmenin itibarını bu türlü densizlikler yıprat
mıştır. Öğretmenin atının ayağından sıçrayan çamura 
bile saygı duyan milletimizin, bugün TÖB - DER top
lantılarını protesto edişinin manası üzerinde bilhassa 
Türk öğretmenlerinin durması lâzım geldiği kanaatin
deyiz. 

Gazete arşivlerine bakınız; kızıl tehlike, bölücü 
sol, komünizm mihraklar ne zaman ayaklanma heve
sine kapılmışlarsa, muhayyel bir faşist tehlike gürül
tüsü koparmışlardır. Dikkatleri başka istikametlere 
çekmek ustalığı ile kendi karanlık emellerini gizlemek 
istemişlerdir. Nedir bu faşist tehlike? Bu tehlikeli fa
şist kimdir? Türkiye'de komünist vardır, adıyla sanıyla, 
ismiyle, künyesiyle, boynundaki mahkûmiyet kararıy-
le komünist bellidir; fakat komünistin her gün gam
mazladığı, korkulu rüyalarının yedibaşlı ejderi faşist 
nerededir? Komünistin yapacağı iş bellidir; vatanı 
Moskova'ya satacaktır. Rus emperyalizminin, Slav 
emellerinin uşağı olarak çalışmaktadır. Bu faşist ne 
yapacaktır? Hangi devlet hesabına çalışmaktadır? Va
tanı kime satacaktır? Bunların açıklığa kavuşması 
gerektir. Her gün milletimizi rahatsız eden bu söylen
tiler, bu sözler açıklığa kavuşmalıdır. 

Sayın üyeler, siyasî ilimler literatüründe faşizm, 
iki dünya savaşı arasında Hitler Almanya'sı, Mussolini 
İtalya'sı, Franko İspanya'sı gibi totaliter rejimlerin 
genel başlığı olarak kabul edilmiştir. Demek ki, faşizm 
bir totaliter rejimdir, bir baskı rejimidir. Bu tip bir to
taliter rejim heveslisi varsa, gelin birlikte tel'in ede
lim, burada anlaşalım; ama bir başka yerde de anlaşa

lım: Faşizmin çok kullanıldığı bir yer daha vardır. 
O da komünist mihraklardır. Komünistin ağzında 
faşist, kendinden olmayan herkestir. Bunu da kabul 
edelim. 

Millî hâkimiyet fikri çok kutsal bir inançtır, bil
hassa Türk milliyetçilerinin vazgeçilmez inancıdır. 
Türk Milletinin kurduğu bütün devletler adaletin, to
leransın ve insan haklarına saygının en muhteşem mi
sallerini vermiştir. Hatta ortaçağ Batı âlemi için ka
ranlık ye işkence ifade ederken; Türk İslâm âlemi in
sana saygının, fikre saygının, hür düşüncenin yaşadı
ğı bir devir olmuştur. Biz ortaçağdan beri bu bayra
ğı açmış bir milletin mensuplarıyız. Bugün ortaçağ öz
lemi isnatları, çağ dışı iddiaları, bu büyük millete büh> 
tandır. Binaenaleyh, bünyesinde adalet, hoşgörü bu
lunmayan her idare, her rejim takbihe müstehaktır. 
O bizim yapacağımız iştir. Ancak insanlık tarihinin 
bugüne kadar gördüğü en korkunç diktatörlük komü
nizmdir. Komünizmin Devletimiz ve Türk âlemi için 
ifade ettiği tehlike, Özel bir ehemmiyet kazanmıştır. 

Millî eğitimimizin hedefi, millî bir tarih şuuru içe
risinde bu tehlikelere karşı milletimizin geleceğini kuv
vetli yapmak olmalıdır. Esasen, eğitim müfredatında-
ki amaçlar bunu amirdir. Şunu bilir ve şunu söyle
mek isterim ki, Türk milliyetçilerinin ilham kaynağı 
Batı değildir. Türk milliyetçilerinin ilham kaynağı 
tarihimizdir ve öz değerlerimizdir. Türk milliyetçileri 
için Mussolini'ye, Hitler'e özenme bir tenezzül mese
lesidir. Bizim tarihimiz kahramanlar tarihidir. Orada 
herkes kendine yakışan örneği bulabilir. İmparatorluk
lar kurmuş, çağ açmış, çağ kapatmış imparatorlar var. 
At üstünde iki saat meydan muharebesi kazanmış ci
hangirlerimiz var. Devlet kurtarmış, devlet kurmuş 
cihana meydan okumuş kahramanlarımız var. Nedir 
bu yüce milletin soylu çocuklarını Hitler hayranı, Mus
solini özentisi içinde göstermenin manası? Türkiye'de 
komünist vardır, Türkiye'de faşist yoktur. Din, dil, ai
le, mülkiyet, millet, vatan, bayrak ebediyete kadar ya
şayacak mefhumlardır. Bu mefhumlara inanan, bu 
değerlere sahip çıkan Türk - İslâm medeniyet şuuru
nu taşıyan milliyetçilere faşist damgası vurulmak is
tenmektedir. Bu suçlamalara pabuç bırakılamaz. Bu 
suçlamalar karşısında vakarımız sarsılmaz. 

Faşizmi tel'in işi, son olaylarda 12 Mart artığı öğ
renci dernekleri tarafından başlatılmıştır. Solun yeni 
eylem sloganı haline gelen faşizmi tel'inde TRT de 
başı çekmektedir. TRT aylardan beri «20 nci Yüz
yıl Dosyası» adı altında ve her fırsattan istifade ede
rek, faşizmi tel'in eden filmleri televizyon ekranların-
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Yine Cumhuriyet Halk Partisinin öğretmenlerle 
ilgili tasarrufları içerisinde, muhalefette olduğu za
manda çok şikâyetçi bulunduğu öğretmen kıyımım 
iktidara geldiği günde ele almış ve Cumhuriyet tari
hinde görülmedik bir biçimde, bugüne kadar Maarif 
Bakanlığı bünyesinde görülmemiş bir adette öğretmen 
kıyımı yapmıştır. Bir iddiaya göre, 2 OOO'e yakın lis
teler halinde öğretmenin tayini, sayın Bakan tarafın
dan imza edilmiş; fakat 800 kadarı tayin edilmiş, yer
lerinden alınmış, başka yerlere sürülmüş, kış kıyamet 
günde, 30 gün içinde 3 defa tayin edilen öğretmenin 
bulunduğu belgelenmiştir. 

da göstermektedir. Bunu kabul edelim. Faşist İtalya' 
yi da öğrendik, Nazi Almanya'sını da. Yahudi gene
rallerinin isimlerini nerdeyse ezber ettirecek televiz
yon. Bunları hoş, güzel bulalım, ama şu komünist ce
henneminden hiç haber yok mudur? (D. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri.) 

Bolşevik ihtilâlinin katlettiği milyonlarca insanın 
dıramına dair bir tek belge olsun gösterilemez mi? 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Hayır gös
terilmez, hayır. 

RASİM CİNlSLÎ (Devamla) — TRT'nin bu tah
sisatı bu belgeleri almaya yetmez mi? Hem bu kızıl 
mezalimde milyonlarca Türk kam akıtılmıştır. Bizi 
daha fazla ilgilendirmez mi? 

Sayın üyeler, haksız suçlamalardan vazgeçelim, 
ama haksız müdafalardan da vazgeçmek lüzumunun 
doğru olduğuna inanıyoruz. Bu üzücü olayları, parti 
çıkarları için kullanmaya kalkışmak kimseye fayda sağ
lamaz, sağlamamıştır. Yavuz kişi olup, yaygara ile ev 
sahibini suçlu göstermek imkânı da kalmamıştır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bravo, bravo. 

RASlM CİNlSLÎ (Devamla) — Dünkü Erzincan 
olayları ile 8 ilde üzücü, tehlikeli, millî bünyeyi tahrip 
edici olaylar cereyan etmiştir. Bu olayları yatıştırmak 
gerekirken, siyasî çıkarcılar yangın yerine körükle git
mektedir. Öğretmeni politikaya çekmeyiniz. Sayın 
Ecevit Hükümet programı müzakereleri sırasında, öğ
retmenin de öğrencinin de politika yapmasına yeşil 
ışık yakmıştır. Barut fıçısına fitil koyanlar, bu patla
maların sorumluları arasındadır. Her defasında öğ
retmenden yana olduğunu söyleyen Cumhuriyet Halk 
Partisi öğretmenler için ne yapmıştır? Köy enstitüle
ri ve TÖS, TÖB - DER denemeleri göstermiştir ki, 
Cumhuriyet Halle Partisi öğretmeni kendi siyasî çı
karları için kullanma hevesindedir. Öğretmenin du
rumunu düzeltmek için Cumhuriyet Halk Partisinin 
eseri olan ne vardır? 

Kadro Kanunu Demokrat Parti devrinde, rahmet
li Tevfik lleri'nin eseridir. Cumhuriyet Halk Partisi 
devri, köy enstitüleri mezunlarını 20 lira maaşla 20 
yıl köye bağlamışken, yine Demokrat Parti devrinde, 
merhum Tevfik İleri İntibak Kanununu çıkararak, 
köy enstitüsü mezunlarını da kadro ve yüksek maaşla 
istihdam imkânını sağlamıştır. (D. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri.) 

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının, koalisyonunun, 
öğretmenler camiasına armağan ettiği son iyilik, 12 sa
yılı Kanun Kuvvetindeki Kararnamedir. 

Yine gelen haberler ve bizatihi müşahedeler göste
riyor ki; Sayın Üstündağ'ın idaresinde, sülâleden 
sürme Halk Partililer de tatminkâr görülmemiş, onlar 
yerlerinden alınmış, yerine eylemci olan elemanlar yer
leştirilmiştir; 67 ilde maarif müdürleri, millî eğitim 
müdürleri değiştirilmiştir; hem de bu yeteneklere sa
hip elemanlar getirilmiştir. Büyük bir haksızlık olma
yacağı kanaatiyle söylüyorum: Bugünkü TÖS, TÖB -
DER toplantılarının yardımcıları arasında bu eleman
ların olduğu iddialar içerisindedir. O halde öğretmeni 
korumak iddiasında olan Cumhuriyet Halk Partisinin, 
sözde değil; işle, eserle öğretmenler camiasına neler 
getirdiği, ne gibi iyilikler, hizmetler getirdiği ortaya ko
nulmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, bu millî eğitim bünyesi 
içinde tecrübe denemeleri, yükseköğretimde de gele
ceğe ait büyük yaralar açacak, tehlikeli birtakım giri
şimlerin başladığını ortaya koymaktadır. Mektupla 
öğretim, diye yükseköğretimde başlatılan çalışma; 
Türk gençliği için, geleceğimiz için büyük tehlikeler 
taşımaktadır. Ciddî bir tetkik yapılmadan ortaya ko
nulan bu iş, geleceğin halk üniversitesi olacağı iddia-
sıyle bugün savunulmaya gayret edilmektedir. Cumhu
riyet Halk Partisinin sayın sözcüleri, bu mektupla öğ
retimi geleceğe ait halk üniversitelerinin temeli ola
rak değerlendirmektedirler. 

Avrupa'da bir istisna yolu olan, yaygın eğitim yo
lu olan mektupla öğretim bize, kaide olarak getiril
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, süreniz bitiyor, lütfe
din toparlayın efendim. 

RASlM CİNİSLİ (Devamla) — Toparlayayım 
Sayın Başkan. 

150 yıldan beri Avrupa'da, mektupla yapılan öğ
retim başarılı olamamıştır. Mektupla yapılan öğretim 
bizde, öğretmen yetiştirecektir. Öğrenci olmadan öğ-
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retmea yetiştirme garabeti ilk defa, Gıımhuriyet Halk 
Partili bir sayın bakanın mantığına yakışmıştır. 

Bir televizyon - radyo konuşmasında Sayın Ece-
vit ve Sayın Üstündağ, bu mektupla öğretimin hal
ka dönük, düzen değişikliğinin bir belgesi olarak de
ğerlendirilmesi lâzım geldiğini ortaya koymuştu. Doğ
ru ise biz de, bu mektupla öğretimin başarısının sı
fır okluğunu söyleyerek, Cumhuriyet Halk Partisinin 
bu düzen değişikliği hevesinin ve halka dönük iddia
sının başarısını da buna yakın olduğunu iddia ede
rek, bu maruzatımı bitirmek zorunda kalıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, süreniz bitti Sayın Ci-
nisli. 

RASİM CtNlSLt (Devamla) — Sayın Başkana 
ve Yüce Heyetinize Demokratik Partinin saygılarını 
sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (A. P., D. P., C. G. P. ve M. 
S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cinisli. 
Söz sırası, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sa

yın AkçaeTde. Buyurunuz efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA AHMET AKÇAEL 

(Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Millî Eğitim Bakanlığı 1975 yılı Bütçesi üzerinde, 
MüM Selâmet Partisi Grupunun görüş ve temennile
rini arz etmek için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Millî eğitim davası, şüphesiz üzerinde hassasiyet
le durulması gereken ciddî bir davadır. Millî eğitim 
davası, bugün her türlü ideolojik faaliyetlerle mef
luç olmuş bir davadır. Kanaatimizce millilik vasfını 
kaybetmekte olan bu müessese, bugün maalesef fik
rî tahribata, nefsanî sıçrayışlara, siyasî çatışmalara 
sahne olmaya terk edilmiş görüntüsündedir. 

Biz, ülkemizin manevî ve maddî sahada kalkın
masının ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çık
masının, başarılı bir millî eğitim politikası ile müm
kün olabileceğine inanmaktayız. Bu politikanın mil
letimizin fıtratına ve tarihî karakterine uygun olarak, 
önce ahlâk ve maneviyat temel görüşüne göre tan
zim edilmesi gerektiğine ve topyekûn kalkınmamızın, 
millî görüş istikametinde gerçekleşebileceğine kaniiz. 

Yeryüzünde her ülkenin her milletin bir eğitim 
davası vardır ve bu dava, her ülke için millîdir. Zi
ra eğitim, millî olmaya mecburdur. Millet olarak 
ayakta kalabilmenin, hür olabilmenin, atiye güvenle 
bakabilmenin yegâne şartı, eğitimin millî olmasıdır. 
Her millet, kendi evlâdını, kendi manevî değerlerine 
ve millî hedeflerine göre yetiştirir. Şurası bir ger
çektir ki, Fransız genci, her şeyden evvel Fransız 

I milliyetçisi; Alman genci, Alman millet* 
I çişi olarak yetişir. Bizim gencimiz ise, ta-
I kibedilen materyalist eğitim sisteminin tabiî 
I bir neticesi olarak ne hazindir ki, bir kısmı sol-
I cu anarşist, bir kısmı dünya vatandaşı, bir kısmı da, 
I devede kulak misali, milliyetçi ve maneviyatçı ola-
I rak yetişmektedir. Ne acıdır ki, bütün çarpık zihni-
I yetlerin şövalyeleri, silâhlarım bu bir avuç masum 

yavrulara çevirmiştir. Yıllarca millî şuuru yok etme, 
ı şan, şeref dolu tarihimizin sayfalarım kapatma uğru

na masum Anadolunun yağız delikanlılarının müba
rek kanları akıtılmıştır. Gençliğimiz, eşsiz kültür ha-

I zinesinden bihaber, ona yabancı, kökü ile irtibatı 
kesilmiş, ruhunu yoğuracak, ona mana verecek ah
lâkî ölçülerden ve manevî değerlerden mahrum ola-

I rak yetiştirilmiştir. Gençler bunun istirabını çekmek-; 
I tedir; bu istirabı millet olarak hep beraber çekmek

teyiz. Bu ters işleyiş, bu çarpık eğitim sistemi devam 
I ettiği müddetçe, daha çok ıstıraplar çekeceğiz. 

t İdealist millete, materyalist eğitim yaptırılamaz. 
i Şimdiye kadar, takibedilen politika yanlış bir temele 
I oturtulmuştur. Hazırlanan 3 kalkınma planında da, 

bu hatalı politikanın İslahına maalesef yanaşılmamış-
I tır. Millî eğitimimiz, Hıristiyan ve Yahudi zihniyet

lerinin pençesinden, yunan filozoflarının sapık görüş
lerinin tesirinden kurtarılmamıştır. Bugün lise ve 

I dengi okullarımızda ve üniversitelerimizde okutulan 
felsefe, sosyoloji derslerinde, maalesef sadece Yu
nan filozoflarının birbirlerini nakzeden, hakikatle 
uzaktan yakından alâkası olmayan bir yığın safsata-

I lan okutulurken; îslâm, Türk filozoflarının bir cüm-
I leşi bile okutulmamaktadır. Gece rüyalarında bile 

Lenin'i, Mao'yu, Kari Marks'ı, Köstro'yu sayıkla-
yanlar, îmamı Gazali'yi bilmezler. Farabi'nin 60 dil 
bildiğinden haberleri yoktur. Astronomi kitabının 
hamallığını yaptığı halde, Erzurumlu ibrahim Hakkı 
Hazretlerini duymamışlardır. îbni Sina'nın tıpla il
gili eserlerinin yakın zamana kadar Fransız üniversi
telerinde ders kitabı olarak okutulduğundan haberle
ri yoktur. 

Çarpık zihniyetin, batıl sistemin millî eğitim cami
asında yaptığı bu tahribatın neticesinde Yunan filo
zoflarının ağına düşen gencimiz, bugüne elinde ka
lem yerine bıçak, belinde gönye ve pergel yerine ta
banca, koynunda kitap yerine molotof kokteyli taşı
maktadır. Daha hazini, Müslüman Türk kam içmek
ten başka düşüncesi olmayan barbar Yunanlı dost 
kabul edilmekte, kardeş sayılmakta, methiyeler ve 

[ kardeşlik şiirleri yazılmaktadır. (A. P., M. S. P., D,, P. 
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ve C. G. P. sıralarından «Bravo» sesler, alkışlar.) 
Maarif politikamızın anagayesi yeni nesillerimi

ze, millî ahlâkımızın ve manevî hasletlerimizin inti
kali olmalıdır. Maarifimizde, ilim alanında, dün
yada devam eden gelişmeleri sadece geriden takibe-
den taklitçi metod terk edilmeli ve bunun yerine şah
siyetini müdrik, müstakil bir hüviyete sahip, ilmî na-
muskârlığa bağlı bir ilmî inkişaf başlamalıdır. 

Eğer bu noktaya gelinmez, taklitçilik hastalığın
dan kurtulmazsak, satır taklitçiliği ve hırsızlığı gibi 
yüz kızartıcı hallere duçar oluruz. 

Geçenlerde gazetelerde okuduk. İstanbul Üniver
sitesi İktisat Fakültesi doçentlerinden birinin profe
sörlük tezini, Fransız profesörlerinden birinin eseri
nin 765, 702, 562, 567, 807 ve müteaddit sayfaları
nın tercüme edilmesi suretiyle hazırladığı, üniversite 
senatosu tarafından kurulan bir komisyon raporu ile 
tespit edilmiştir. Bu olayı haysiyet kırıcı ve skandal 
olarak vasıflandırmamak elden gelmiyor. Maalesef 
körü körüne Batı taklitçiliğinin sonu hırsızlık olarak 
tecelli etmiştir. 

Biz bütün yurdu mektep ve beşikten mezara ka
dar, bütün vatandaşları ilim öğrenmeye mecbur ta
lebeler olarak kabul ediyoruz. Evet biz her şeyden 
evvel ilim adamlarımıza ve eğitimcilerimize ecdadı
mızın gösterdiği tarihî, millî ve manevî saygıyı devam 
ettirmek mecburiyetindeyiz. 

İlim yuvalarımızın, siyasî partilerin mücadele sa
hası olmaktan kurtarılması zaruretine inanıyoruz. Bu
gün memleketimizdeki patlamaların yegâne sebe
bi - biliyorsunuz - siyasidir. Gayesi ve hedefi, ilim, 
irfan, ahlâk ve fazilet mefhumlarını genç dimağlara 
nakşetmek olan öğretmen, gayesinin dışına çıkarak 
bazı siyasî kuruluşların şövalyeliğini yapma sevda
sına düşerse, hele vazifesi ile uzaktan yakından alâ
kası olmayan bir harekâta geçerek «Pahalılığı ve Fa
şizmi protesto toplantıları» yaparak iç huzuru bozar, 
siyasî patlamalara, içtimaî çatışmalara, ideolojik mü
cadelelere sebebolursa, bu millî eğitim adına işlenen 
cinayetten başka bir şey değildir. 

Demokratik sola mensup (Hani şu levhasında kı-
rathane, kulüp deyip de, içinde kumar oynanan bir 
müessese vardır ya, aynen onun gibi, demokratik 
sol; ama levhası böyle, içi nasıl bilmiyoruz henüz.) 
sola mensup bir parlamenter bütçe münasebetiyle 
yaptığı konuşmasında «Türkiye'de en önce siyasetle 
öğretmen uğraşmalıdır. Bize siyaseti öğretmen öğret
melidir» demiştir. Zaten maalesef ekseri öğretmenler, 
sol tandanslı partilerin propagandasını sınıf içinde 
ve sınıf dışında yapmaktadır 

Demokratik solun bu arzusu, solcu öğretmenlere 
daha çok cesaret vermektedir. Şunu hemen belirte
lim ki; demokratik sol ateşle oynamaktadır. Fırtı
nalar kopartılan bu memlekete bir başka felâketi da
vettir. Nasıl ki ordunun siyasete girmesi bir felâket 
ise, aynen onun gibi irfan ordusunun siyasete gir
mesi felâketin de felâketidir, 

Şayet demokratik solun arzusu tahakkuk eder de, 
öğretmen siyasetle uğraşırsa ve. öğretmen faraza sol
cu ise, sosyal bilimler dersinde C. H. P.'nin seçim 
bildirgesini mi okutacak? Tarih dersinde miğferli 
Kıbrıs tarihini mi anlatacak? («Bravo» sesleri, alkış
lar.) 3 ncü Kıbrıs çıkartmasını 500 TL. bahşiş ve Ka-
tarina'ya taş çıkaran dansözle yapan kahramanın ef
sanesini mi izah edecek? («Brova» sesleri, alkışlar.) 

Fen bilgisi dersinde, dana kuyruğu, at kuyruğu, 
koç kuyruğu yerine; yağ kuyruğunu, pamuk kuyru
ğunu, şeker kuyruğunu mu anlatacak? (C. H. P. sıra
larından gürültüler.) 

Yoksa başka bir öğretmen, klan ailesindeki şölen
lere eş partilerin, kuruluş yıldönümlerinde devrilen 
şişeleri, sanat adına işlenen cinayetlerin, gök kubbe 
içinde atılan alkış tufanını mı hikâye edecek? 

Sınıfta geçim sıkıntısından boğulanların musta
rip yavrularını gördükçe, bu öğretmen seçim nakara
tını mı söyleyecek? Bu siyaset işine din adamları da 
karışacak mı? Onlar da cami kürsülerinde siyasî nu
tuklar çekecek mi? Eğer böyle olursa, solun kefeni 
biçilmiş olmayacak mı («Bravo» sesleri.) 

Muhterem milletvekilleri; tarihimiz bunun acı 
örnekleri ile doludur. Pahalılık ve Faşizmi protesto 
toplantısı düzenleyen TÖB - DER'li bir öğretmenin 
Tokat İmam - Hatip Okulunda yaptığı, bir yaban
cı dil dersine bakınız. (Yabancı dil öğretmeni Temel 
Keşoğlu, şu anda Ünye Lisesindedir.) Sınıfa giriyor, 
daha kendini takdim etmeden öğrencilere şu soruları 
soruyor: «Ders kitapları insanı adam etmez, etmedi 
de. Söyleyin bakalım hangi kitapları okudunuz?» Sı
nıf başkanı bu soruya şöyle cevap veriyor: «Allah 
vardır, Hristiyanlığa Reddiye, İslâm Peygamberi, Is-
lâmda kadın, İdeologya Örgüsü.» Bunun üzerine öğ
retmen, «Bırakın şu Allah'ı, Peygamberi. Onları oku
makla elinize bir şey geçmez. Roman okuyun ki 
hayata ahşasınız. Hem ölçü olarak Kur'anı almayınız. 
Ahlâk esaslarını Kur'ana göre değerlendirmeyiniz. 
Kur'an dediğiniz nedir ki? Kur'an sizin vicdanınız
da*»; başka bir sınıfta da, «Esasen siz bir Rusu, bir 
komünisti, bir Türkten daha çok sevmedikçe, gerçek 
insan olamazsınız» diyor. 
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HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yuh olsun. 
AHMET AKÇEEL (Devamla) — îşte C. H. P.' 

nin, davasını güttüğü ve kayırdığı bir öğretmen mi
sali. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Saçmalama, saçma
lama. 

AHMET AKÇEEL (Devamla) — Evet bunlar... 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

MUSTAFA OK (Manisa) — Bu kadar ağır ko
nuşma. Bir öğretmen öyle konuşmaz. 

BAŞKAN — Sayın Ok, Sayın Ok, istirham edi
yorum. efendim. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Bir öğretmene neler 
söyletiyor, yazıklar olsun. 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Öğretmen bunları 
söylerken, arkadaşımız sınıfta mıymış? 

BAŞKAN — Sayın Çetin, Sayın Çetin. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Tuh sahtekâr. 
BAŞKAN — Sayın Ok, Sayın Ok, istirham edi

yorum efendim. Rica ediyorum. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Bir öğretmene bu 

kadar adice tecavüz yapılmaz. 
BAŞKAN — Sayın Ok, istirham ediyor efendim. 

Yerinizden müdahale etmeyin efendim. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Bir ölçü var Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — İstirham ederim, hatibin konuşma 

üslubu, tarzı, bu. Bunu değerlendirecek kamuoyu. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Sizin ona da mü

dahale etmeniz vazifeniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İstirham ederim efendim. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Bir öğretmene bu 

kadar pervasızca saldırılmaz. 
BAŞKAN — Sayın Ok, istirham ediyorum lüt

fen yerinize oturun efendim. 
İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Öğretmen ders ve

rirken, kendisi sınıfta mıymış? 
BAŞKAN — Sayın Çetin, istirham ediyorum efen

dim. 
Buyurun efendim. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 

«Halk Partisi bunları müdafaa ediyor» diyor; Ata
türk düşmanı, şeriatçi. 

BAŞKAN — Sayın Avşargil, Sayın Avşargil, 
istirham ediyorum. Tek tek müdahalede bulunma 
adetini bırakalım efendim. İstirham ediyorum. 

Sayın Akçeel, buyurun efendim. 
İSMAİL MÜFTÜOĞLU (Sakarya) — Sayın Ok, 

size de yakışmıyor. 

BAŞKAN — Sayın Çubukçu... Efendim, istirham 
ediyorum, rica ediyorum. 

AHMET AKÇEEL (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu zabıtlar Tokat İmam - Hatip Okulu 
Müdürlüğünde mevcuttur. Ben o okulun müdür ve
killiğini yaptım. Bende dosyaları saklıdır. Türk Ağır 
Ceza... (C. H. P. sıralarından gürültüler, «İspat et» 
sesleri.) 

AHMET AKÇEEL (Devamla) — İspat edece
ğim. 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz... 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Niye ihbar et-; 
medin? Gelip buraya demagoji yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, istirham ediyorum 
oturun efendim. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Niye sav^ 
cılığa ihbar etmedin, vazifeni yapmadın. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Korkmaz. 
AHMET AKÇEEL (Devamla) — 1 yıl öğretmen

likten ayrıldığı halde, sonradan geri çevirdiler. Maa
lesef 1 yıl öğretmenlikten ayrıldı ve TÖS Teşkilâtı 
1 yıl onun maaşım verdi, bin lira olarak hem de. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Taş Mektepte 
neler oldu, biz de onları açıklayalım mı? 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Niye ihbar 
edip görevinizi yapmadınız? 

AHMET AKÇEEL (Devamla) — Yaptım efen
dim, ağır cezaya verdik. 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz. 
NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Zabıtları da 

sahte tutmuştur. • 
AHMET AKÇEEL (Devamla) — Savcı ağır ce

zaya vermiştir, mevcuttur. Ağır Ceza Mahkemesin
de. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, beni müeyyide uygulama
ya zorlamayın, istirham ediyorum sükûnetle takibe-
delim. 

AHMET AKÇEEL (Devamla) — Bir gezi esna
sında da, ilk defa Kari Marks'm ortaya attığı, «Ko
münizm işçi sınıfının hakkını koruyan ve onun eme
ğini gereği gibi değerlendiren bir rejimdir. Komü
nizmin kurucusu Kari Marks başlı başına dahidir. 
Onun ortaya attığı esasları hiç kimse tenkit edeme
miştir, edemeyecektir de. Komünizm insanlık için 
tek kurtuluş menbaıdır. Bugün Türkiye, komünizmin 
hâkim olacağı günlere gebedir. Rusya'da komüniz
min hâkim olmadığı; fakat hâkim olmasının yakın 
olduğu yıllarda zuhur eden nihilizm akımı bugün 
Türkiye'de de kendini göstermeye yüz tutmuşturâ 
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Yakında Türkiye'de de, Rusya'da vâki olan vuku bu
lacaktır» diyor ve bu konuşmasını 12 Marttan önce 
yapıyor. 

Muhterem milletvekilleri, şunu esefle kaydedelim 
ki, millî eğitim politikamız çocuklarımıza yüksek 
değerleri kazandıracak, millî idealleri aşılayacak va
sıfta değildir. Sadece ismi talim ve terbiye olan ku
ruluşun hazırladığı müfredat, maddeci esaslara da
yandığı ve Hristiyan Batı esprisini aşıladığı için bin
diği dalı kesen, gözleri kançanağı, kellesi Stalin or
manları, damarları kanal kanal asi nehir, gözleri 
kal'ai küfrün mazgal delikleri, kulakları kızıl saray 
habercisi cinnet getirmiş asi ruhlu gencin mesulleri
nin hesabı kimden, nasıl sorulacak? 

Bugün şunu açıkça ifade edelim ki, millî eğitimi
mizin materyalist esasa dayalı eğitim, öğretim yapma
sı neticesinde, kendi milleti için, dünyanın insan ye
tiştirmeyen tek ülkesi haline geldik. Öyle ise, mek
teplerimizde müfredat programları «Hakikati öğren, 
ilmî namuskârlığa teslim ol» prensiplerine göre dü
zenlenmelidir. 

Eğitimde, terbiye ve fazileti esas kabul etmeye 
mecburuz. Yoksa terbiye, ahlâk ve fazilet yerine seks 
öğretilirse, eğitim adına neslimizi katletmiş oluruz. 
Bakınız canlı bir misal:. 

Adana'nın Ceyhan kazasında bir ortaokulda dü
zenlenen bir münazara. Münazaranın konusu «Seks 
yayınlarını okumak faydalı mıdır, zararlı mıdır?» 
olarak seçiliyor, kız - erkek karışık bu münazara ne-
tisecinde, «Seks yayını okumak faydalıdır» tezi ka
zanıyor. Bakınız zavallıların yüzüne; erkeği dişisiy-
le, haya, iffet ve ahlâka- ait, o ince incesi haya per
desinin yol yol yırtılıp porsuduğunu ve dökülmeye 
yüz tuttuğunu göreceksiniz. Ahlâk zabıtasına sorul
sun; seks demek, zina, fuhuş yani gayrimeşru yaşa
yış demek değil midir? 

kararlıyız. Bunu apaçık milletimize ilân etmişizdir. 
Bir defa daha ilân ediyoruz; millî eğitim davasında, 
ilk mektepten üniversiteye kadar, millî bir operasyona 
ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Bu operasyon, bir şekil 
değişikliğinden ziyade, muhteva değişikliğini zarurî 
kılmaktadır. Şöyle ki; okullarımızda okutulan Hıris
tiyan Batı'mn bunalımlı ve karanlık esprisini inceden 
inceye inceleyen, işleyen sosyal bilimler, psikoloji, mu
siki, edebiyat ve diğer derslerde müfredat programlan 
örf, anane, tarihî şahsiyet, dil, din ve âdetlerimize 
dayalı millî bir görüşle yeniden ele alınmalı, alimin 
atının ayağından sıçrayan bir çamur, şeref madalyası 
olarak kabul edilmelidir. İlk ve orta dereceli okullar
da millî bir tarih, millî bir edebiyat kültürünün veril
mesi; «Sosyoloji İlmî» adı altında zihinlere nakşedi
len, Yunan cemiyetlerinin içtimaî yapıları yerine, be
şeriyete insanlık meşalesini götüren, milletimizin içti
maî yapısının öğretilip, bir yüksek ideal haline getiril
mesi, millet ve memeket menfaatlerine bağlı, nefsine 
hâkim, feragat ve fedakârlığı kendine şiar edinen, yal
nız hak için yaşayan bir gençliğin yetişebilmesi için, 
zaruridir. Aksi takdirde Hristiyan Batı kültürünün 
istilâsı, millî benliği, millî şuuru, örfü, âdeti, harsı 
ve bütün değerlerini kaybeden milletinden tslâm ve 
Türklüğünden nefret eden bir nesil meydana gelir ki, 
işte o zaman tehlike çanları çalmaya başlamıştır. 

Muhterem milletvekilleri; eğer hal, maziyi tehdit 
ediyorsa, istikbalden ümit yok demektir. Bugün eğiti
mimizin geldiği noktada da bu tehlkeyi apaçık gör
mekteyiz. Eğitimin temel unsuru öğretmendir. Bugün 
öğretmen itibarını, meslekte cazibesini kaybetmekte
dir. Bu acı bir hakikattir. Bu hakikat karşısında, du
raklamak, irkilmek ve mutlak çare bulmak mecburi
yetindeyiz. Eğitimimizin temel unsuru olan öğretmeni
miz, yakın geçmişte büyük çapta huzursuzluklar ge
çirmiştir. Söz konusu huzursuzluk bir miktar azal
mışken, kapanan yaraya atılan bir siyasî tırnak her 
şeyi altüst etmiştir. Her türlü içtimaî çalkantıda ken-

. isine, tutunulacak bir orta direk olarak kalması gerek
tiğine inandığımız öğretmen, bugün maalesef çadırın 
kazıklarını kendisi kopararak, anarşiye yardımcı ol
makta, onu körüklemektedir. Körpe dimağların yo-
ğurucusu, çocuklarımızın günlük hayatının büyük kıs
mının sahibi olan öğretmen, ne hazindir ki, sol mili
tanlara taş çıkaracak şekilde fütursuzca kışkırtıcılık 
yapmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, öğretmeni kızıl şebekelerin 
kanlı pençesinden kurtarıp, aslî vazifesine döndürme-
liyiz. Donkişotluğu bırakıp ahlâk ve fazilet mücadele
sine dönmesine imkân sağlamalıyız. 

Değerli milletvekilleri; eğitimde şuur, ailede hu
zur parolamız olmalıdır. Bugün artık şu gerçek orta
ya çıkmıştır ki; her bölgeye bir teknik üniversite, 
bir umumî üniversite ve manevî ilimler üniversitesi
nin kurulması zaruret ve hatta mecburiyet noktasına 
gelmiştir. Biz inanıyoruz ki, alimin ölümü, âlemin ölü
mü gibidir ve yine inanıyoruz ki, milletleri maddî ve 
manevî yokluklardan kurtaran alimlerin mürekkeple
rinin, şehit kanlarından üstün olduğuna. Biz millî görüş 
sahipleri olarak; bu perişan ve karışık hale son ve
rerek, gençliğimizi hasretini çektiğimiz, «kökü mazi
de olan atiyiz» diyecek şekilde millî mefkureler ve 
mukaddes mafhumlar etrafında, fikren birleştirmeye 
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BAŞKAN — 20 dakikanızı kullandınız Sayın Ak-
çeel, size yardımcı olmak için ifade ediyorum, yirmi 
dakikanızı kullandınız. 

AHMET AKÇEEL (Devamla) — Peki efendim. 
öğretmen için yapacağımız en hayırlı iş onu, si

yasî tuzaklardan biran evvel kurtarmak olacaktır. 
Türk gençliğinin zihninde her türlü yüksek idealleri 
ve mukaddes mefhumları yok etmek, kültürüyle, ta
rihiyle, sanatıyle, ilmî inkişafıyle alâkasını kesmek 
için girişilen faaliyetlerin ve okullarımızda uygulanan 
materyalist ve taklitçi eğitimin neticesinde, maalesef 
diplomalı cahiller yetişmeye başlamıştır. Daha açık 
ifadesiyle, okullardan mezun olanların eline diploma 
yerine, neredeyse Rus yapısı silâh takdim edilmeye 
başlanacaktır. 

Bugün okullarımızın hemen hemen ekseriyetinde 
fikir anarşisi hortlamaktadır. Sebebi de cehalettir, tak
litçiliktir, kendi öz kültüründen ve tarihî bağların
dan kopmadır. 

Meselâ, lise ve dengi okullarımızda okunan bir 
ders vardır. Adı «Cebir» dir. Bu dersi okuyan bir lise 
öğrencisine, hatta dersin öğretmenine sorsanız, «Ne
den bu dersin ismi Arapça kelimedir?» deseniz, «Ne
den İngilizce değildir?» deseniz bilmez, çünkü bu il
min kurucusunu bilmez; öğretmemişlerdir, öğrenme
miştir. Neden öğretmemişler? Çünkü altından İslâm 
çıkar da ondan. 

öyleyse ben haber veriyorum: Cebir ilminin ku
rucusu Cabir Bin Hayyam'dır. Cabir, kitabında «Bir 
eşitliğin iki tarafına aynı miktar ilâve edilirse, çıkar
tılırsa, çarpılırsa veya bölünürse bu eşitlik katiyen 
bozulmaz» diyor. Aynı zamanda Cabir, birinci, ikinci, 
üçüncü derecedeki denklemlerin çözümünü vermiş, 
hatta karekök almayı göstermiş bir alimdir. 

Logaritma mefhumunu ilk defa bulan, Harezmî 
isimli bir İslâm alimidir. Bugünkü Fiziğin kurucusu 
ve babası İbni Heysem'dir. Atom ve molekül naza
riyesini ortaya koyan alim, yine Heysem'dir. Kimya 
ilminin kurucusu da Cabir Bin Hayyam'dır; ilk defa 
atomun parçalanabileceğim söyleyen insandır. Cabir 
Bin Hayyam bugün kimya derslerinde okutulan La-
voisier, Gay - Lussac ve Newton prensibini ilk defa 
ortaya koyan bir alimdir. Cabir bunları Avrupalılar
dan on asır önce koymuştur. Cabir 8 nci asrın insanı
dır. Halbuki Newton prensibinden ancak 19 ncu asır
da Avrupada bahsedilmiştir. Avrupalılar Cabir'in ki
tabını 14 ncü asırda tercüme etmişler, fakat 16 ncı 
asırda ne olduğunu anlamışlardır. 

İlim tarihinde ilk defa laboratuvarı kuran alim 
Cabir'dir. 

Astronominin kurucusu meşhur İslâm alimlerin
den El Battani'dir. Ama bize hep Batlamyos'un ismi 
öğretilmiştir Batlamyos bir seneyi 260 gün olarak tes
pit ettiği halde, Battani, Batlamyos'un yanıldığını; se
nenin 365 gün, 5 saat 46 dakika 22 saniye olduğunu 
söylüyor. 

Trigonometride kullandığımız sinüs, kosinüs, tan
jant, kotanjant mefhumlarını icat edenler yine islâm 
âlimleridir, Halife Memun zamanının âlimleridir. 

Eskiden Trigonometri dersi okunurken sinüs, ko
sinüs kelimeleri yerine «ceyb, taceyh» kelimeleri kul
lanılırdı. Bu kelimeler Arapçadır, ilk defa halife Me
mun zamanında kullanılmışlardır. 

Uzunluğu, o zamanki insanlar cebe benzetmişler, 
«ceyb aşağı, ceyb yukarı» diye bir sürü hesaplar yap
mışlardır. Bu kitapları Haçlı seferlerinden sonra Av
rupalılar almışlar, bakmışlar ki, bunlar Akdeniz'in ge
nişliğini fevkalâde doğru bir şekilde ölçmüşler. Bunu 
nasıl yaptıklarını, hesaplamalarda kullandıkları (ceyb -
taceyb) kelimelerini anlamamışlar; bu hesapları anla
madan lügati açmışlar, Arapçadaki «ceyb» kelimesi
nin lâtince karşılığı olan «sinüs» kelimesini kullanmış
lardır. Bugün sinüsü biz de kullanıyoruz, Avrupalı
ların anlamadan kullandıkları kelimelerle okutuyoruz 
çocuklarımızı. 

Horasanlı Gıyaseddin Cemşid, «Risaletül Muhitiy-
ye» adlı kitabında bir derecenin sinüsünü, yani cey-
bini ilk defa hesaplayan bir alimdir. Bugün onun 
yaptığı hesabı elektronik makineyle yaptığımız zaman, 
hiç bir rakamının şaşmadığını görüyoruz. Gıyaseddin 
Cemşid trigonometri cetvelini bu hassasiyetle oturup 
yapmıştır. Bugün kullandığımız (pi) adedini bulan da 
yine Gıyaseddin Cemşid'dir. 

Onluk sistemini de İslâm âlimleri bulmuştur. Eski 
Yunan'da rakamlar 60'tan daha büyük değildi. Zira 
eski Yunan'da kaç tane harf çarsa o kadar da rakam 
vardı; harfleri bitiyor, rakamları da bitiyordu. İslâm 
âlimleri (0)'ı bulmuşlar ve sonsuz rakamlara yol aç
mışlardır. Eski Yunanlılar sıfırı bilmedikleri için top
lama, çıkarma, çarpma, bölme bilmezlerdi. Bunları 
da İslâm âlimlerinden öğrenmişlerdir. 

C. H. P.'li bir sözcü arkadaşımızın «Beş yüz sene
dir namaz kılanların ve serbest tartışmaya müsaade 
etmeyenlerin yüzünden âlim çıkmamıştır memleketi
mizden» diyor. Onun için, bunları ona ithaf ediyo
rum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bir sözümü 
yanlış tefsir etme. Söylediğin âlimlerin hepsi Selçuk
lular devrinde çıkmıştır. 
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AHMET AKÇEEL (Devamla) — Sayın Millî 
Eğitim ilgililerine bir ricada bulunacağım: Çocukları
mızı Batı taklitçiliğinden, hırsızlığa varan taklitçilik
ten kurtarmak için objektif olarak ilmî namuskârlığa 
riayet olunmak şartıyle okullarımıza «İlimler Tarihi» 
derslerinin konulmasıdır. 

Konuşmamı bir İslâm âliminin şu sözleriyle bitir
mek istiyorum: 

«Vicdanın ziyası ulûmu dinîyedir. Aklın nuru, 
fünûn-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyle hakikat te
celli eder. İftirâk ettikleri vakit, birincisinde taassup, 
ikincisinde hile, şüphe tevellüt eder.» 

Bütçenin millî eğitim camiasına hayırlı olmasını 
Cenab-ı Hak'tan niyaz eder, saygılar sunarım. (M. S. 
P. sıralarından alkışlar.) 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Siz hep, Sel
çuklular zamanından 15 nci yüzyıla ait bir şeyler söy
lediniz. 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Sana bu kürsüleri 
veren Atatürk'ten de bahset. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akçeel. Gru-
punuzun 26 dakikalık söz hakkını kullandınız, 4 da
kika için Sayın Özkul konuşacak. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Aralar
daki inkıtaları da hesaplayın. 

BAŞKAN — İstirham ederim efendim, hesabını 
ben yapıyorum Sayın Sevilgen. Daha evvel grupunu-
zun sözcüsünün kullandığı süreyi arz ettim, kalan sü
re de grupunuzun süresidir ve 4 dakikadır; yapacak 
başka bir şey yok, saatin ve Millet Meclisinin kararının 
emrindeyim. 

M. S. P. GRUPU ADINA MEHMET HULUSİ 
ÖZKUL (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Bu kısa süre içerisinde hazırlıklarımızın birçokla
rını atlayarak, sadece mühim bir konuyu dile getirme
ye çalışacağım. Mühim bir derdini dile getireceğimiz 
konu, geçmişin olduğu gibi günümüzün de kanayan 
yarası, hazin olayı meslek lisesi mezunlarının üniver
sitelere kabulü konusudur. 

Bir zamanlar Millî Eğitim Bakanlığı, lise ve mua
dili saydığı meslek okulu mezunlarının akademik 
tahsil yapmalarına imkân vermemiş, hatta devamları 
sayılan fakültelere gitmelerine dahi rıza gösterme
miş, meslek okulu mezunu mensuplarını bir aşağılık 
duygusu girdabına itmiştir. Seneler geçip, işsiz ve 
mesleksiz lise mezunları üniversite kapılarını zorla
yınca, kısacası iş problem haline geldikten sonra, li
selere tanınan aşırı imkânlara karşılık, meslek okulla-
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I rina hak vermemek suretiyle işlenilen hatanın, yapılan 
haksızlığın içtimaî felâket haline geldiğini gördükten 
sonra, hatasını tamamen değilse de büyük ölçüde an
lamış, bir ucundan tamiri cihetine tevessül etmiştir; 
ancak, işin bu safhasında gücünün yetmediğini, gücü
nün yetebildiği zamanları çok gerilerde bırakmış ol
duğunu farketmiştir. 

Şimdi, problemin kökten halli, Millî Eğitim Ba-
kanlığıyle üniversiteler arasında büyük mesuliyet ve 
vebali üniversitelerin boynunda olmak üzere orta
dadır. 

Hemen ilâve edelim ki, geçen yıl bu kürsüden acı 
acı şikâyet ettiğimiz, Orta Doğu Teknik Üniversite
sinin meslek okulu mezunlarına 1968 de açtığı kapının, 

I bu yıl o zaman istisna ettiği İmam - Hatip Okulu me
zunlarına açılmış olmasını şükranla karşılıyoruz. Ke
za, «Meslek lisesi mezunudur» diye ayırım yapma
dan, kazandığı imtihanın ve puanın hakkını vererek 

I meslek okulu mezunlarını da kabul eden üniversitemi
zin müspet tutumlarını memnuniyetle takip ettiğimizi 

I kaydettikten sonra, Hükümetin ve haksızlıkta direnen 
I klâsik üniversitelerimizin salâhiyet sandalyelerini iş

gal eden şahsiyetlerin vicdanlarına sesleniyorum. 

Bilindiği gibi, bu yıl meslek okulu mezunları da 
I üniversite giriş imtihanlarına kabul edildiler. Bun

ların arasında mühim bir miktar öğrenci, muhtelif 
fakültelere rahat girebilecek puanları da tutturdular. 
Ancak, bunlardan daha düşük puan alan binlerce lise 
mezunu fakültelerine yerleştikleri halde, bazı, üniver
sitelerimiz bunları hiçbir fakültesine kabul etmediler. 
Şimdi bunlar muvaffak olamamanın değil de, muvaf
fak olmanın cezasını çekmekte ve avare dolaşmakta-
lar. , 

I Menşei ne olursa olsun, puanı düşük olana, sıra
sı gelmeyene tabiatıyle sözümüz yok; ancak soruyoruz 
mesullerden «Sırası geldiği, puanı tuttuğu halde sırf, 
«sen meslek okulu mezunusun» diye onu bir kenara 
itmeyi, onu atlayıp altındakileri kabul etmeyi ne ile, 
nasıl, hangi ilmî metotlarla izah edebiliyorsunuz? Has-

I bel kader, 400 civarında puan tutturan bir İmam - Ha
tip okulu mezunu olsaydınız, sizden daha düşük puan 
almış binlerce arkadaşınız fakültelerine yerleşirken; 
Size, «Seni atlıyoruz, seni kabul etmiyoruz» deseler
di, ne düşünürdünüz? Bu fakir halk çocuklarının hak-

I kını anarşik eylemlere geçerek almalarını bekliyorsa-
I nız, Allah'tan korkan ve kanunlara saygılı olan bu kit-
I le, biliniz ki, bunu yapmayacak ve hakları kıyamete 

kadar boynunuzda kalacaktır. (M. S. P. sıralarından 
I «Bravo» seslen alkışlar.) 
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Muhterem arkadaşlar, yüce milletimiz ve onun 
Devleti, Üniversitelerimiz için her zaman yapılabile
ceğin azamisini yapmıştır. Hemen ilâve edelim ki, ya
pılacak fedekârlıklann artarak devam etmesi samimî 
arzumuzdur. Ancak, üniversite yetkili kurullarının 
milletin evlâtlarına farklı muamele yapmaya, bir ki
mim Devletin imkânlarından mahrum etmeye, «Sen 
meslek okulu mezunusun, puanın tutsa da sen akade
mik tahsil yapmaya lâyık değilsin. Ben seni istemiyo
rum» demeye hakkı yoktur. 

Söz konusu üniversitelerimizin meslek okulu me
zunlarına karşı takındıkları bugünkü tavır, zulüm
dür. İnsanı çileden çıkaran, hırçınlaştıran, hırçınlaş-
tıran, zaptedilmez eden şey, başta adaletsizliktir. Yet
kili kurulların geçmişin yaralarını saracak, bugünkü 
tezatlı tutuma son verecek kararlarım beklemek hak
kımızdır. 

Muhterem milletvekilleri, üniversiteler bütçelerini 
konuşurken ihmali mümkün olmayan bir mühim ko
nu da, yabancı dilde öğretim yapan üniversitelerimi
zin durumlarıdır. Peşinen arz edeyim ki, gençlerimi
zin yabancı dil öğrenmesini canı gönülden arzuluyor 
ve destekliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Özkul, süreniz bitti efendim. 

MEHMET HULUSİ ÖZKUL (Devamla) — Bağ
lıyorum efendim. 

BAŞKAN — Lütfen. 
MEHMET HULUSİ ÖZKUL (Devamla) — 

Peygamberimiz «Düşmanınızın dilini öğreniniz ki, 
şerrinden emin olabilesiniz» buyurmuşlardır. Bu ihti
yaç bundan daha güzel ifade edilemez elbette. Ancak, 
bir lisan laboratuvarında öğrenilen yabancı dil ara
sında büyük farklar vardır. Lisan laboratuvarında öğ
renilen yabancı dil, bir alet, bir vasıtadır; ilmî tetkik 
ve araştırma aletidir. Öğretim dili olarak kullanılan 
yabancı dil ise, yabancı kültür istilâsına imkân hazır
layan kültür emperyalizminin, yabancı kültür tahak
kümünün aletidir. 

BAŞKAN — Sayın Özkul.. 
MEHMET HULUSİ ÖZKUL (Devamla) — Ge

rek ortaöğretimde, gerekse yükseköğretimde. 
BAŞKAN — Sayın Özkul, siz elinizdeki metni 

okumaya devam ediyorsunuz efendim, süreniz geçti. 
MEHMET HULUSİ ÖZKUL (Devamla) — Sa

yın Başkanım münakaşalardan doğan zaman kaybını.. 
BAŞKAN — İstirham ederim, ben yönetiyorum 

toplantıyı. Münakaşalardan dolan zamanı ilâve et
mek diye, keyfî bir şeye beni itmeniz mümkün değil. 
Yapmam zaten, hiçbir siyasî parti grupu için yapmam 

J mümkün değil. İstirham ediyorum lütfen bağlayınız 
efendim. 

MEHMET HULUSİ ÖZKUL (Devamla) — Key
fî değil ki, süremiz yarım saat. 

BAŞKAN — Bağlayınız lütfen. 
M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — En azın-

I dan 5 dakikayı israf ettirdiler. (M. S. P. sıralarından 
I gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Abbas... 
Buyurunuz Sayın Özkul ve lütfedin bağlayınız 

i efendim. Beni müşkül durumda bırakmayın Sayın 
Özkul. 

MEHMET HULUSİ ÖZKUL (Devamla) — Muh
terem milletvekilleri, biz (atlayarak konuşuyorum).. 

BAŞKAN — Atlayarak değil, son cümlelerinizi 
lütfen söyleyiniz. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Atla-
I ma değil, atlatıyor. 
I BAŞKAN — İstirham ediyorum.. 

Peki buyurunuz. 

| MEHMET HULUSİ ÖZKUL (Devamla) — Muh-
I terem arkadaşlar, dinlerseniz atlatmadığımızı öğre-
I nirsiniz; fakat dinlemiyorsunuz. 
I BAŞKAN — Devam buyurunuz Sayın Özkul. 

MEHMET HULUSİ ÖZKUL (Devamla) — Biz 
I kendi vatanımızda yabancı dille eğitim, öğretim yap

manın karşısındayız. Zira, eğitim diğer adiyle terbiye, 
öğretimle beraberdir. Eğitimi öğretimden, öğretimi de 
eğitimden kesin çizgilerle ayıramayız. Millî terbiyeyi, 
millî dilden başka dille vermek mümkün olmaz. İşin 
bir de Anayasa karşısındaki durumu vardır. Bakınız 

I Anayasamız 3 ncü maddesiyle.. 

BAŞKAN — Sayın Özkul, beni sözünüzü kes
mek mecburiyetinde bırakmayın, istirham ediyorum. 
Rica ediyorum efendim. 

MEHMET HULUSİ ÖZKUL (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. Beri kesiyorum, madem 
siz keseceksiniz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
MEHMET HULUSİ ÖZKUL (Devamla) — Büt

çelerin millete ve üniversitelerimize hayırlı olmasını 
dilerim. Hepinize saygılar sunarım. (M. S. P. sırala
rından alkışlar) 

I BAŞKAN — Efendim, çalışma süresi itibariyle 7 
dakikamız var. Şahsı adına konuşma yapacak olan 

I sayın üyenin konuşmasının sonuna kadar çalışma sü
resinin uzatılmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

I Buyurunuz Sayın Akova. 
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ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, saym 
milletvekilleri; 

Okul öğrenme yeridir, kavga yeri değildir. Hayat
ta her gün yeni yeni şeyler öğrenmekteyiz. Dünya öm
rü devam ettiği müddetçe problemler yeniden doğa
cak, çözüm yollan da değişik şekillerde kendilerini 
tanıtacaklardır. 

Hakikat şudur ki, millet bünyesinde hamleler, 
öğretim müesseselerinde başlar ve her milletin ken
dine özel olan okulları vardır. Millî zihniyet, okulla
rı yaşatır. Ruh ve örfleriyle,- metotları ve programıyle, 
terbiye prensipleri ve psikolojik temelleriyle, hatta bi
nasının yapı tarzı ile okullar kendilerini başka millet-
lerinkinden ayrı gösterirler. 

Eflatun Akademisinin kapısında «Geometri bil
meyen buradan giremez» levhası vardı. 20 nci asır 
üniversitesinin kapısına «Kendi millî görüşü olma
yan milletin mektebi olamaz» cümlesini yazmak ge
rekir. 

Bugün her sahada okul, yerini malesef nizamsız
lığa, kaidesizliğe, temelsizliğe terk etmektedir. İlkokul
dan üniversiteye kadar, gençliğimizi içinde barındı
ran öğretim yuvaları, en zayıf şeklini almıştır. Artık 
görülüyor ki. mazisiz mektep olmaz. Geleneksiz 
program denemeleri, okul yerine bir oyun salonu çı
karır. Hayatın her sahasında ailede, alış verişte, hu
kukta, siyasette, sanatta ve ahlâkta ilim yuvası olan 
okula muhtacız. Tekrar edelim, okul manaya yükse
liş, birliğe yöneliş, kaide ve disiplindir. Okulu aşk 
besler, metotlu düşünce ise yaşatır. Bir mefkureden 
yoksun olan çocuklar sahipsizdir. Çocuk karşısında 
maddî bakım endişesinden başka bir şey taşımayan 
aile, anarşi halindedir. Kudretsiz ve şaşkındır. Bize 
bütün hareketlerimiz için değer ve kaide sunacak, sa
tıcıdan siyasiye, doktordan gazeteciye, çocuktan ih
tiyara kadar hepimizin yaşayışına, ruh ve mana kata
cak bir okula muhtacız. Mevlâna, Derviş Yunus, Ko
ca Sinan'ı bana her yönüyle tanıtacak bir program 
sistemi istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri; insanı beşikten alarak me
zara kadar götürüp teslim eden, dünyanın en büyük 
mesuliyetine sahip insan, öğretmendir. Fertler gibi, 
nesiller de onun eseridir. Her ferdin şahsî tarihinde 
öğretmenin izleri bulunur. Devletleri ve medeniyetle
ri yapan da yıkan da öğretmenlerdir. «Babam beni 
büyüttü, öğretmenim beni yerden göğe yükseltti» di
yen İskender, öğretmeni anlamıştır. Medeniyetler 
öğretmenle kuruldu, Çin dünyasının kurucuları filo
zoflardı. Mezopotamya medeniyetinin ilk sahipleri 

öğretmenlerdi. Roma medeniyeti meydanlarda, pa
zarlarda gençlere öğretmenlik yapan filozofların ese
ri olmuştur. Yunan medeniyeti de böyle olmuştu. Al
man birliğinin kuruluşunda, öğretmenin önplanda ro
lü olduğunu biliyoruz. İmamı Âzam gibi muallimleri 
kırbaçlıyarak zindanlarda öldüren ve ilmin üstünde 
korkunç bir devlet tahakkümü yaşatan Abbasiler, eğer 
Osmanoğulları tarih sahnesine çıkmasıydı, ahlâkın ve 
ilmin metotlarını yok edeceklerdi. 

Aziz arkadaşlarım, Türk millî eğitimi değişmez iki 
esas üzerine kurulmalıdır: 

1. — Hedefi ve karakteri bakımından millî, 
2. — Metodu ve muhtevası bakımından ilmî ol

malıdır. 
Her derecedeki okul, kalite, liyakat, milliyetçilik 

ve iyi ahlâk esasına dayanmalıdır. İlimde, sanatta ve 
teknikte çağdaş seviyesinin üstüne çıkmak ve süratle 
sanayileşmeyi sağlayacak elemanlarla, üretimi azami
ye yükseltecek uzmanlar yetiştirmek, eğitimimize 
yön veren mihenk taşı olmalıdır. Her tip ve derece
deki okulların öğrencilerini, en son ilmî usûllere göre 
ve tam bir objektif ölçü içinde, test imtihanından 
geçirerek, onlar arasında zeki ile geri zekâlıyı, bilgili 
ile, bilgisizi, çalışkan ile tembeli seçmek gerekmekte
dir. 

Aziz arkadaşlarım, Türk gençliğinin millî men
faatlere karşı gelmemesi, zararlı propagandaların ağı
na düşmemesi ve başka milletlerin emelleri emrine 
girmemesi için bazı pratik çareler düşünülebilir, önce 
yüksek ilim ve kültür müesseseleri olan üniversiteleri
mizin, öğretim faaliyetlerini bünyemize ve milliyeti
mize uygun olarak düzenlemeliyiz. Daha tesirli ted
birler, Millî Eğitim Bakanlığınca alınmalıdır. İlk ve 
ortaöğretim ile, Bakanlığa bağlı yükseköğretim müf
redat programını, gençleri millî hedeflere yöneltmek 
üzere ayarlamak ve bilhassa din, ahlâk ve kültür ders
leriyle ilgili okul kitaplarını, gerek eğitim, gerek bilgi 
bakımından yeniden düzenlemelidir. 

Aziz milletvekilleri, son günlerde üniversitelerde, 
yüksekokullarda ve yurtlarda öğrenciler ile gençler 
arasında görülen karşılıklı çatışmayı endişe verici ola
rak görmekteyim. Gençliği kamplara bölmek, millî 
şuur ve milliyetçilik esaslarından uzaklaştırmak, en 
azından hainliktir. 

Milletimizi ve memleketimizi; 
1 — Siyasî hastalıklarla, 
2 — İhtilâllerle, 
3 — Millî felâketlerle çökertmek en büyük insaf

sızlık olur. 
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Millî eğitimimizin işleyişi ve yönü, yaşamış oldu
ğumuz tarihî vakalarla, yaşamakta olduğumuz çağın 
şartlarının ışığında gerçekçi, ülkücü ve ilmî bir anla
yışla tespit edilmelidir. Eğitimin konusu ve çalıştığı 
malzeme insan olduğuna göre, Türk Millî Eğitimi de 
milletimizin hiçbir ferdini ziyan etmeden teker teker 
ele alacak, işleyecek ve yetiştirecektir. 

Vatanın hem sahibi, hem de en kıymetli hazinesi, 
Türk milletinin her ferdini hür, mutlu ve refah için
de yaşatmak nizamı kurmak Millî Eğitim Bakanlığı
nın yegâne gayesi olmalıdır. 

Bu vesile ile Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin 
milletimize, maarif camiasının değerli mensuplarına 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 47 nci Birleşiminin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

A) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
(Devam) 

BAŞKAN — Birinci oturumda, Sayın Adalet Par
tisi Grupu, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ve 
Sayın Üstündağ'ın sataşma iddiaları vardı. Bunlarla 
ilgili zabıtları tetkik ettim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu sözcüsünün Ada
let Partisinin öğretmen düşmanlığı yaptığı konusun
da, gerçekten böyle bir beyanı var. Fakat, Sayın Ata-
öv konuşurken bu konuyu cevaplandırmış bulunmak
tadır, grup adına. 

İLHAMI ERTEM (Edime) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim. Ben 
kararımı arz ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu Sözcüsünün «Eği
timin yozlaştırıldığı, yabancılaştırıldığı, halktan uzak-

hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz eder, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akova. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz bitmiştir. 

Sataşmalarla ilgili konuda aynı oturum içinde karar 
ve söz vermem gerekmektedir. Ancak, elimde halen 
bir sayın sözcünün konuşmasına dair zabıt vardır. Di
ğer zabıtlar da geldikten sonra öğleden sonraki Bir
leşimde bu hususta kararımı bildirmek ve görüşme
lere devam etmek üzere oturuma 14.30'a kadar ara 
veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 13.05 

laştırıldığı» konusundaki iddiası ve «yoksul halk ço
cuklarına sırt çevrildiği» konusundaki iddiasıyle, «eği
timin egemen güçlerin ve sermaye çevreleri çocukla
rının emrine tahsis edildiği» ne dair olan beyanı ve 
ayrıca Sayın İsa Ayhan'ın, «Adalet Partisinin tahrik
çilik yapıp, iddia makamına oturduğu» konusundaki 
beyanları Başkanlıkça sataşma olarak kabul edilmiş
tir. 

Sayın İhsan Ataöv'ün, «Son günlerdeki eylem ha
reketlerine Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları
nın ortaklığı yaptığı» iddiası ile «Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanının Amerikan düşmanlığı» hak
kındaki beyanı Cumhuriyet Halk Partisi Grupuna sa
taşma olarak kabul edilmiştir. 

«Yalnız, 12 Mart'ta kumandanları çağırdı, onlara 
baş eğdiniz» iddiası bahis konusu değil, zabıtta yok. 

SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) —- Nasıl yok 
Sayın Başkan? 

»>••<« 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati * 1430 

BAŞKAN : Başkanvekiü Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ * Enver Akova (Sivas), Mehdi Keskin (Kastamonu) 
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BAŞKAN — Bu konu ile ilgili olarak sadece; «12 
Mart'taki kumandanlar saflarınızdadır» beyanı var. 
Bu konu sataşma olarak kabul edilmemiştir. 

Yalnız... 
NECDET UĞUR (İstanbul) — Anayasa ile ilgi

li... 
BAŞKAN — Efendim, kararımı arz ediyorum. 
«Anayasa değişikliklerine imza koydunuz, bunu 

inkâr ediyorsunuz» beyanı sataşma olarak kabul edil
miştir. 

NECDET UĞUR (istanbul) — «Kumandanlara 
baş eğdiniz» var. 

BAŞKAN — Hayır yok, yok efendim; ben zaptı 
tetkik ettim, «Kumandanlara baş eğdiniz» beyanı 
yok. 

«Milliyetçi cephe Türkiye'yi kalkındırmak için 
kurulmuştur. Milliyetçiliği kabul edenler varsa bu 
cepheye katılsın.» beyânı, genel bir beyandır. Cumhu
riyet Halk Partisi Grupuna, umumî olarak hitap içe
risinde sataşma kabul edilmiştir. 

Sayın Üstündağ'ın iddiası; Adalet Partisi Sayın 
Grup Sözcüsünün, «Türkiye'de düzen değişikliğini 
Cumhuriyet Halk Partisi Bakanı yapmış, tüm komü
nistleri kilit noktalarına yerleştirmiştir.» mealindeki 
beyanı sataşma olarak kabul edilmiştir/ 

MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Yozgat) — Doğru. 
BAŞKAN — Sayın Ünsür, doğruluğunu tasdik 

edin diye söylemiyorum. 

M. ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Çık da ispat et 
doğruluğunu. 

MUSTAFA ASRÎ ÜNSÜR (Yozgat) — İspat 
ederiz. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim.. 
«Milliyetçileri temizlemiştir.» beyanı, yine Baş

kanlıkça sataşma olarak kabul edilmiş; mektupla öğ
retim konusundaki hatibin beyanları siyasî eleştiri 
mahiyetinde kabul edilmiştir ve sataşma mahiyetinde 
görülmemiştir. 

«Millî Eğitim Bakanlığını milliyetsizleştirdiniz.» 
şeklinde bu mealdeki beyan da sataşma olarak kabul 
edilmiştir. 

Sayın Ertem, ifade ettiğim konularda size söz ve
riyorum. Yalnız, sanıyorum ki, bir sataşmaya daha 
meydan vermeyecek titizliği göstereceksiniz. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) - - Gayet tabiî efen
dim, merak etmeyin. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurunuz efen
dim. 

A. P. GRUPU ADINA İLHAMI ERTEM (Edir
ne) — 20 dakika değil mi? 

BAŞKAN — Evet efendim, grup adına beyan 20 
dakika; tabiî konu içerisinde kalınmak kaydiyle. 

A. P. GRUPU ADINA İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Tabiî efendim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup sözcüleri, sabah

ki konuşmalarında biraz evvel Sayın Başkanın da 
ifade ettiği gibi, evvelâ öğretmen düşmanlığından baş
layarak, Adalet Partisi iktidarında millî eğitimin yoz-
laştığını, yabancılaştığını, halktan uzaklaştığını iddia 
etmişlerdir. 

Bu, «öğretmen düşmanlığı» üzerinde bilhassa dur
mak lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, istirham ediyorum. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Sayın Başkanım, 
katiyen sataşma değil; fakat bu en mühim bir konu
dur. 

BAŞKAN — Bu konuda Sayın Ataöv grup adına 
cevap verdiler. İstirham ediyorum, Başkanlığın kara
rına da saygılı olacağınızı biliyorum. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Son derece say
gılıyım; ama bir hususu belirtmek istiyorum, bu çok 
hayatî bir sorundur. 

Arkadaşımız böyle bir konuşmanın geleceğini bil
meden, Sayın Ataöv arkadaşımız, kendi üslubu için
de bu meseleyi tam cevap olmak üzere değil... 

BAŞKAN — Ama grup adına idi. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Fakat, böyle bir 
ithamla karşılaşacağını düşünmeden hazırladığı bir 
konuşmadır. Bea ise, hem Adalet Partisi milletvekili 
olarak, hem iki buçuk yıl Millî Eğitim Bakanlığı yap
tığım sebebiyle ve bu meselelerin ithamı altında da 
bulunduğum yönünden, bu meseleye dokunmak mec
buriyetindeyim ve bu Türkiye'nin en büyük sorunu
dur. Onun için, müsaade buyurun, tamamen sınır 
içinde kalmak şartıyle ve ikinci bir sataşma hali ya
ratmadan bu meseleyi tahlil edelim. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi her zaman 
Türk öğretmeninin yanında olmuştur ve Türk öğret
menini, tamamen kanunlar içinde, müfredat prog
ramları içinde, Türk Millî Eğitiminin ilkeleri içinde 
bırakmak ve böylelikle yarının sahibi olacak Türk 
gençlerinin, gerçekten Türkiye'yi her bakımdan yük
seltici birer değer olarak yetişmelerini sağlamak için 
gayret sarf etmiştir. Eğer, birtakım tasarruflar yapıl
mışsa, o tasarruflar doğrudan doğruya. Türk öğret-
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menine karşı değil, bilâkis Türk öğretmenini gerek 
Kanunlarımızın, gerekse Türk örf ve adetinin çizdi
ği sınırlar içine çekmek içindir. 

Burada evvelki konuşmalarda da belirtildi. TÖB -
DER bir öğretmen teşkilâtıdır. Ondan evvelki TÖS, 
bütün tutumuyla ve açık - seçik beyanları, duyuruları 
ve bildirileriyle, «Türk öğretmeninin vazifesi, bir şey
ler öğretmek değil, onlara sınıf bilinci vermektir,» 
derse ve bunu diyen öğretmenin Adalet Partisi her 
zaman karşısında olacaktır. 

Bu karşı çıkmayısın sebebidir ki, bugün Türkiye 
maalesef hiç arzu etmediğimiz şekilde iç kavgaya 
sürüklenmiştir ve bu iç kavgayı yaratan da TÖB -
DER'dir. Onun zihniyeti de öğretmeni, Türk'lük üze
rinde bilinçlendirmek değil, ona Türk kültürünü ver
mek, millî eğitim ilkelerini aşılamak değil; onda sı
nıf bilinci, sınıf şuuru yaratmaktan hareket ettiği, dü
zen değişikliğinden bahsettiği için ve bütün çalışma
larını ve eylemlerini, bir düzen değiştirmeye çevirdiği 
için olmuştur. Pankartlarında belirttiği üzere, «Biz 
reformu değil, devrimi kabul ediyoruz.» demekle, 
Türkiye'yi bir çıkmazın içine sürüklemek hevesinde 
olanlar vardır. 

Biliyoruz ki (bunlar bir avuç öğretmendir) bun
lar Türk öğretmenini asla lekeleyemezler, ama bun
lar vardır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) İşte Adalet Partisi iktidarı, zamanında o aziz 
öğretmeni, hepimizin her an elini öpmek iştirakiyle 
yandığımız o Türk öğretmenini yaratmak için çalış
mıştır. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Nereye gitti o öğret
menler? 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Onun için mi 
Almanya'ya gittiler? 

BAŞKAN — Sayın Sever, istirham ediyorum efen
dim. Rica ediyorum. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Bu ne Sayın Baş
kan? Sataşmayla ilgili değil, kendi partisinin görüşü
nü ifade ediyor, beyefendi. 

iLHAMt ERTEM (Devamla) — Neler söylüyorsu
nuz? 

Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Ertem vaktiniz geçiyor efen

dim. 
iLHAMt ERTEM (Devamla) — Tabiî onlar söz 

atarsa, ben.... 
BAŞKAN — Efendim, ben müdahale edemem. 

Siz devam buyurun. 

ILHAMÎ ERTEM (Devamla) — Benim konuş
mama mani oluyorlar, sayın Başkan, rica ederim. 

BAŞKAN — Siz devam buyurun efendim. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, binaenaleyh buradaki sözlerimi toplu
yorum. 

1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 2 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasında belirtildiği gibi; Türk 
milletinin millî, ahlâkî, însanî, manevî ve kültürel 
değerlerini benimseyen, koruyan, geliştiren öğrenci
ler yetiştirmek ve Türk öğretmeni sınıf bilincini değil, 
işte bu ilkeleri yaratmak için çalışacaktır. Bu ilkeleri 
yaratmayan öğretmen, Türk öğretmenine ve Türk 
öğretmenliğine ihanet eden kişidir. Onun neticesi, 
Türkiye'yi bugünkü içinde bulunduğumuz kardeş 
kavgasına götürür. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Siz yap
tınız onu siz. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Kim yaptığını, 
biz sizler gibi, daha önceden muhtelif makamları et
ki altında bırakmak şekliyle beyanlar vererek değil, 
ama adaletin hiçbir işlemine karışmaksızın olayları 
seyrederek görüyoruz. Tevkif edilenlerin kimler ol
duğu ve sayın Cumhuriyet Halk Partili Senatörün da
ğıttığı bildiride olayları kimlerin yarattığı açık ola
rak ifade edilmektedir. (A.P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Bir teşkilât ki, bir kısım öğretmenler ki, Türk'lük-
ten, Türk milliyetçiliğinden değil, «Türk halkların
dan» bahsederler ve bildirilerinin sonunda «Yaşasın 
dünya halkları kardeşliği» derler. Elbetteki o tarz 
düşünen öğretmenlerin, Türk öğretmenleri arasında 
yeri yoktur ve olmayacaktır. Türk milleti bu tarz 
öğretmen görmek istemiyor Türk kanunları da bu
nu istemiyor. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Öyle ise seçim. Gö
rüp görmediğinizi o zaman anlarsınız. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Atatürk
çü öğretmenler. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Değerli arka
daşlarım; ikide birde tekrar ettikleri, milliyetçiliği 
bırakarak «halk» dedikleri şeyde tabiî olarak bir ga
yeleri, bir maksatları vardır. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Cahilsin. 
İLHAMt ERTEM (Devamla) — Halk bir insan 

topluluğudur; bir mahalde, bir devlet içinde yaşı-
yan insanların topluluğudur. Bunlar çeşitli millet
lere mensup olabilirler, geçici olarak orda oturabi
lirler. Ama, «millet» dediğiniz zaman, onun içinde 
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müşterek tarih vardır, onun içinde müşterek kültür 
vardır, onun içinde müşterek şerefler, şanlar, acılar 
vardır. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Halk yok mu? 
ÎLHAMÎ ERTEM (Devamla) — tşte milletten 

bunun için korkuyorlar. Neye korkuyorsunuz hâlâ, 
neye yerinizde duramayıp telâşlanıyorsunuz? 

İLHAMÎ ÇETlN (Yozgat) — Siz halktan niye 
korkuyorsunuz? 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Seçime, seçime 
gidin. 

ÎLHAMÎ ERTEM (Devamla) — Türk televiz
yonlarında muayyen kişileri çakarıp «Türküm» di
yeceği yerde, «Türkiyeli şairim» diyenler, dejenere 
olmanın bu millete yabancılaşmanın ta kendisidir. 
îşte, millî eğitimde Adalet Partisi yabancılaşmayı 
değil, tamamen şu millî eğitim ilkelerine bağlı ger
çekten milliyetçi nesilleri yetiştirmeyi hedef almış
tır. Eğer bunda da başarıya ulaşmadıysa, sağdan sol
da" çeşitli tahriklerle öğretmenlerin sınıfından ayrı
lıp, öğretmenlerin eğitimden ve öğretimde uzaklaş
tırılıp politikanın içine atılması ve maalesef ideolo
jik kavgalarının içine sokulmasındandır. Bir sınıf 
kavgası yaratılmak için, onun o aziz varlığından ve 
büyük gücünden yararlanmak istiyenler yüzünden
dir. (A.P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Değerli arkadaşlarım, Türk millî eğitiminde neler 
yaptığımızı biraz sonra izah edeceğim. Ama, bura
da bir hususu belirtmek istiyorum: Gençleri sokağa 
iten Adalet Partisi değildir. O kadar değildir ki, 
şimdi burada sadece zabıtları okuyarak meseleleri 
aydınlatacağım. 

Değerli arkadaşlarım; Türkiye gençlik hareketle
riyle maalesef kargaşalık içine düştüğü günlerde 
Türk üniversitelerinin. Türk yüksek eğitim müessese
lerinin işgaller, boykotlar, rektörlük ve müdürlük bi
nalarının sol eğilimli kişiler tarafından işgal edilmek 
suretiyle eğitimden, öğretimden mahrum bırakıldığı 
zamanda, Millet Meclisinde bir gençlik olayları araş
tırılması tertip edildi. îşte bu zamanda Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu sözcüsü bu kürsüden aynen şun
ları söylüyordu. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Adını rica edelim. 
ETEM EKEN (Çorum) — Selâhattin Kılıç mı 

yoksa? Vahit Bozatlı mı yoksa? (C.H.P; sıralarından 
gürültüler «Feyzioğlu olmasın?» sesleri. 

ÎLHAMÎ ERTEM (Devamla) — «İşgal, boykot 
hareketlerinde, gençliğimizin bu davranışında, biz 
takbih edecek, ayıplıyacak hiçbir nokta görmemek

teyiz. Gençlerimiz bu davranışları ile yüksek öğre
tim ve üniversite alanlarında ne derin reform ihtiyaç 
olduğunu kendilerine özel usullerle gayet parlak su
rette göstermektedirler. Bundan dolayı gençlerimizi 
kınamak değil, tebrik etmek lâzımdır.» diyordu. 

NECDET UĞUR (istanbul) — Sayın Başkan, 
söylesin, söyleyin kim? 

İLHAMÎ ERTEM (Devamla) — Sizin Grup 
Başkanvekiliniz (C.H.P. sıralarından «adı ne, adı ne?» 
sesleri. 

Adı Nihat Erim. (C.H.P. sıralarından gürültü
ler) 

YÜKSEL ÇAKMUR (îzmir) — Ona siz sahip 
çıktınız. 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, sayın Çakmur. Sa
yın Erim'in olduğunu ifade ediyor. Bunda bağıracak 
söyleyecek bir şey yok. 

YÜKSEL ÇAKMUR (îzmir) — Ağzına sağlık, 
ağzına sağlık. 

ÎLHAMÎ ERTEM (Devamla) — Arkadaşlar hiç 
gürültü etmeyin. (C.H.P. sşralarından gürültüler) 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Nihat Erim, 
sizin Başbakanınız idi. 

BAŞKAN — istirham ediyorum, rica ediyorum 
lütfen sükûnetle takip edin. 

İLHAMÎ ERTEM (Devamla) — Gürültülerle 
gerçekler değişmezi tüzel kişilikler devamlıdır. 

HASAN ÖZÇELÎK (Ankara) — O sizin de 
Başbakanınız idi. Neye bize mal ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, sayın Hasan Özçe-
lik 

İLHAMÎ ERTEM (Devamla) — Eğer inanmı
yorsanız niçin Grup Başkanı seçtiniz? (C.H.P. sırala
rından gürültüler) 

Siz Halk Partisi böyle konuşurken... 
KADİR ÖZPAK (Uşak) — Biz Yeni Cumhuri

yet Halk Partisiyiz. 
ÎLHAMÎ ERTEM (Devamla) — Zamanın Baş

bakanı da şöyle cevap veriyordu: «Boykotçu ve 
işgalci talebelerin veya tüm talebenin haklı olduğu
nu, her şekliyle haklı bulunduğunu ortaya koymak 
ve buna dayanarak da topyekûn üniversite yönetimi
ni, profesörleri, yönetim kurullarını kötülemek gibi 
bir yol tutulursa, üniversite idaresi muhtar da olsa,, 
çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya gelecektir ve,.. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — 260 milletvekili 
ile gittiniz, 150 milletvekili ile geldiniz. 

ÎLHAMÎ ERTEM (Devamla) — Sayın Halk 
Partisi Grup Sözcüsü bu konuşmaları yaparken de-
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ğerlı arkadaşlarım, aynı günlerde bir fakültede şu 
pankartlar görülüyordu. 

ALÎ TOPUZ (istanbul) — «Sokaklar yürümekle 
aşmıyor.» 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — «Eğitim dü
zenden ayrılmaz», «Köhne düzen sarsılıyor», «Boy
kota neden : Bozuk düzen»... 

SÜLEYMAN GENÇ (izmir) — Doğru. 
tLHAMt ERTEM (Devamla) — «Bütün bunla

rın temelinde yatan talan düzenine karşı çıkan genç 
arkadaşlarımızı yürekten destekliyoruz»... 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Doğru. 
tLHAMt ERTEM (Devamla) — Doğru olduğu 

için bugünkü kardeş kavgası oluyor. İşte onun da 
doğruluğu bu. (C.H.P. sıralarından gürültüler) Onun 
da doğruluğu bu. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — işte doğru oldu
ğu için 270'den 150'ye indiniz. 

tLHAMt ÇETİN (Yozgat) — Siz çıkarıyorsunuz 
siz. Milletin içinde cephe kurdunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, siz devam buyurun. 
İstirham ederim... 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Ve yine aynı 

günlerde fikir kulüpleri şöyle bildiriyordu.. 
BAŞKAN — Sayın Ertem, bir hususu hatırlat

mama izin verirmisiniz efendim? 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Sayın Başkan, 
niye telâşlanıyorsunuz? Ben zabıtları okuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, ben zatıâlinize bir husus
ta istirhamda bulunacağım. 

Size sataşma nedeniyle söz verdim ve «Sayın 
Adalet Partisi Grupunun neden eğitimi yozlaştırma-
dığı, neden yabancılaştırmadığı, neden halk çocukla
rına sırt çevirmediği» hususlarını söyleceksiniz efen
dim. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Neden gençlere.. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi veya bir 

başka.... 
İLHAMt ERTEM (Devamla) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — İzin verir misiniz efendim? 
Bir başka siyasî partinin davranışlarını eleştir

mek değil de... 
tLHAMt ERTEM (Devamla) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Sayın Grupunuzun bunları neden 

yapmadığını ifade etmek için. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Sayın Başka

nım, biraz evvel arz ettim, siz de dediniz.. 
BAŞKAN — Vaktiniz kalmıyor bunları söyleme

ye efendim. 

I İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Ama bunlarla 
vakit geçiriliyor. Konuşturmuyorsunuz ki... 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun, buyu
run. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Sokaklara it
tiğimiz ve yozlaştırmadan bahsediyorsunuz. Biz, eği
timin nasıl yozlaştırılmadığını, nasıl meselelere bak
tığımızı orta yere koyuyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim teşekkür ederim. Bu
yurun, buyurun. Buyurun efendim, buyurun. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Sözcü her cüm
lesinde «Adalet Partisi» diyordu. Ve devam ediyor. 
Aynı günlerde Fikir Kulüpleri Federasyonu bildirisi 
de şu idi «Türk balkını geriliğe mahkûm eden gücün, 
emperyalizm ve onun yurdumuzdaki işbirlikçileri, 
komprador ve burjuva kalıntıları olduğunda görüş 
birliğine vardık.» 

SAİT SAYLAM (Kırşehir) — Doğru. Yalan mı 
yani? (C.H.P. sıralarından gülüşmeler) 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, yine aynı günlerde, yine grup sözcüsü bura
dan, «Artık biz haklarımızı sokakta alacağız» dediği 
zamanda da, ona karşı da, «Ben bu bildirinin altına 
imzamı koyarım» diyordu. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hangi grup 
sözcüsü? 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — İşte .gençlik ha
reketleri, işte Millî Eğitimdeki gerçek yörüngeden 
uzaklaşma böyle başladı muhterem arkadaşlarım. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Nasıl sokak-
I 1ar aşındı? 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Böyle başladı 
ve böyle devam etmekte ve yine o zaman devrin Baş-

j bakam şu cümle ile cevap veriyordu: «Kanunsuzluk, 
tasvip, teşvik görürse, işe böyle başlarsak, yarın mül
kiyeti, öbür gün evi, daha öbür gün şahısları da ko
ruyanlayız.» Tıpkı bugün olduğu gibi.. (A. P. sırala-

I rından «Bravo» sesleri. 

Muhterem arkadaşlarım, işte eğitim, öğretim böy
le yozlaştırıldı. 

YÜKSEL ÇAKMUR (izmir) — Senin zamanın
da. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Böylesine yö
rüngesinden uzaklaştırılıp, öğretmene, müfredat prog-
ramıyle bağlı, Türkiye'nin geleceğini yaratacak genç
lere bir yandan Türklük şuuru, Türklük bilinci, bir 
yandan memleket sevgisi, vatan sevgisi, karakter öğ
retilmek gerekir; öbür taraftan da zamanın bilgi, bili-

I mi, tekniği öğretilmek gerekirken; onlar, birer militan 
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gibi, bir düzen değişikliği heyecanına, tutkusuna ka-
pıltılıp sokaklara düşürülerek, kanunlar çiğnenerek, 
memlekette huzur yerine öğretim ve eğitim yerine 
boykotlar, işgaller, gösteri yürüyüşleri bahanesi altın
da rejimi yıkmalar tasvip gördüğü için Türkiye eği
timi yozlaştırıldı. 

YÜKSEL ÇAKMUR (tzmir) — Senin zamanın
da. 

İLHAMÎ ERTEM (Edirne) — Değerli arkadaş
larım, Türkiye eğitimi hiçbir vakit millî olmak vasfın
dan uzaklaşmayı düşünmemiştir. O tamamen millîlik 
ve Temel Eğitim Kanunur ilkeleri içinde gençlerimi
ze bunu vermek için çalışmıştır. Ama ne yazık ki, 
birçok yönlerden yardım gören TÖS ve TÖB - DER 
gibi Türk öğretmenini temsil ettiğine asla inanmadı
ğım teşkilâtlar, o gün de bugün de komünist «Bizim 
Radyo» dan direktif alarak bu eylemleri, bu işlem
leri yürüterek Türkiye'de... 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Yalan yalan. 
İLHAMİ ÇETİN (Yozgat) — Türkiye'de komü

nist öğretmen yoktur, aydın öğretmen vardır. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Yalan değil, ger

çek. Valan değil gerçek. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler). 

Gerek o zamanki «Bizim Radyo» nun yayınını, 
gerek bugünkü «Bizim Radyo» nun yayınını tetkik 
edin, sonra da TÖS'ün ve TÖB - DER'in bildirileri
ne bakın, hepsini aynı paralelde göreceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, iki dakikanız var efen
dim. 

İLHAMÎ ERTEM (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Türkiye'de Mar

ksist esasa dayalı bir eğitim gerçekleşmeyecektir ve 
buna asla müsaade etmeyeceğiz. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri). Türk gençliği ananesine bağlı, Türk 
demekle iftihar eden ve Türk tarihinden güç alan, o 
tarihteki o zamanın bugüne göre gerekli büyüklükte, 
şerefte, sosyal adalette, sosyal inançta, ilimde dün
yaya en büyük, en şerefli bir üye olacak Türk genç
liğini yetiştirecek tarzda Türk eğitimi gelişecektir. 
Yoksa, vakit olmadığı için sizin Genel Başkanınızın 
tamamen gerçek dışı ifadesi ile «Biz bu yıl aldığımız 
tedbirlerle yüksek öğrenim gençliğine imkân bulduk» 
demekle değil, bu yanlıştır. Mektupla öğretim, Türk 
gençliğini kandırmadır, Türk eğitimine en büyük kö
tülüktür. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

Türkiye'nin istediği insangücünü yetiştirmiyorsu
nuz. Ancak, Millî Eğitim Bakanlığının emrinde olan 

f 3 - 5 yüksek okulda bunu yapmakla Türkiye'nin ih
tiyacına göre gerekli olan insan eğitimini yetiştiremi-
yorsunuz. 

İLHAMİ ÇETİN (Yozgat) — Söyleyin söyleyin, 
siz gerçekleştireceksiniz, söyleyin. 

ETEM EKEN (Çorum) — İftira yapma iftira, if
tiracılar. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sizin Genel 
Başkanınız batırdı Türkiye'yi. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Bunlar, bunlar 
birer gerçektir. 

Binaenaleyh, mektupla öğretim sırf millî veya eği
time dayalı değil, bir siyasî yatırımdır. Ama bu ya
tırım dönüp, bunları yapanları kendi pençesi altına 
alacaktır. 

BAŞKAN — Söz süreniz bitti Sayın Ertem. 
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Çünkü bilim 

dışı, ilim dışı bir şey yapmak mümkün değildir. 
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Seçime gi

delim de görelim. 
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Her an seçime 

hazırız. 
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Mektupla öğre

tim yaptığınız yerlerde hangi çocuklara şimdiye ka
dar mektup gönderdiniz, ne hazırladınız? 

ETEM EKEN (Çorum) — Müfterisiniz, müfteri. 
BAŞKAN — Sayın Ertem, Sayın Ertem, söz sı

ranız bitti efendim. (C. H. P. sıralarından gürültüler). 
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, hiç heyecanlanmayalım, birbirimize anlayışla 
bakalım, birbirimizin ne söylediğini anlamaya çalışa
lım. Yoksa, bu tutumunuzla sizin başlattığınız bura
daki yangın, işte Erzincan'da kendini gösterir. Hepi
nize saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertem. 
• Sayın Necdet Uğur. 

Zatıâliniz mi cevap vereceksiniz Sayın Erverdi? 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Evet efendim. 

(C. H. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sizden de aynı istirhamda bulunuyorum. Konu 

içerisinde kalacağınızı ve yeni bir sataşmaya mey
dan vermeyeceğinizi tahmin ediyorum Sayın Erverdi. 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Bir şey mi 
emrettiniz Sayın Başkan? 

j BAŞKAN — Efendim yeni bir sataşmaya meydan 
vermemeniz ikazında bulundum. Sayın arkadaşları
mıza yapıyoruz da, onu istirham ettim Sayın Erverdi. 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Azamî dik-
I kati göstereceğim Sayın Başkan. 

— 164 — 



M. Meclisi B : 47 24 . 2 . 1975 Ö : İ 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
«Lâf, söyleyenden de kıymet alır», «Kişi kemalini 

söyler» Onun için... 
ÎBRAHtM GÖKTEPE (tçel) — Bu tekerlemeleri 

burada yapma. 
SELÇUK ERVERDÎ (Devamla) — Bu tekerle

melerin sana dokunan tarafı olur. Tavsiye ederim bana 
lâf atma, kaymakam bey. (Ç. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). Öyle bozarım ki, yedek parça 
bulamazsın. 

BEHÎÇ TOZKOPARAN (Aydın) — Başkan, lâ
fını düzeltsin. 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Erverdi. Sü
kûnetle dinlemenizi istirham ediyorum. (A. P. sırala
rından gürültüler). 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Beyler, konu
şan Adalet Partisi.. (A. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim sükûnetle dinlemenizi istir
ham ediyorum. 

BEHİÇ TOZKOPARAN (Aydın) — Sinirlenme
yin Sayın Erverdi. 

SELÇUK ERVERDÎ (Devamla) — Ben sinirlen
medim. 

BAŞKAN — Sayın Tozkoparan, öğleden evvelki 
celsede de bu müdahalelerde bulundunuz, istirham edi
yorum. 

BEHÎÇ TOZKOPARAN (Aydın) — Başkan lâfı
nı düzeltsin, burası milletin kürsüsü. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum lütfen. Ben size 
söz vermedim, yerinize oturun efendim. Buyurun otu
run efendim. 

SELÇUK ERVERDÎ (Devamla) — Ben düzgün 
lâf söylerim. 

BAŞKAN —Oturun Sayın Tozkoparan. 

SELÇUK ERVERDÎ (Devamla) — Eğer bura
dan konuşan hatip kişisel görüşlerini ifade etmiş ol
saydı, kendisine cevap vermek tenezzülünde bulunma
yacaktık; ama bir büyük partinin grup sözcüsü ola
rak bu mikrofonda birtakım şeyler söylediği için, o 
grupa duyduğumuz saygının gereği olarak, bunlara 
cevap vermeye kendimizi mecbur hissediyoruz. 

Evvelâ konuları Sayın Başkanın bana verdiği izin 
ölçüleri içerisinde ve konuşmacının bize sataşma ta
şıyan sözlerini sırası ile cevaplamaya çalışayım. 

«Gençlik kolunun eylemlere iştirak edenlerle bir
likte olduğunu ve bizim gençlik kolunun onlarla pa
ralel bir faaliyette bulunduğunu» ifade etti. (A. P. 
sıralarından «Doğru, doğru» sesleri). 

Bunlar size göre doğru, bize göre değil. Bu lâf 
ısıtıla ısıtıla, tencerenin dibini tutarak bir artık yemek 
halindedir. Bunu 12 Mart öncesi de defaatle tekrar
ladınız ve 12 Mart sonrası Halk Partisinin Genel 
Başkanından, en sade partilisine kadar projektör al
tına alındı, pertavsızla incelendi, hatta o kadarla kal
madı mikroskopla incelemeye tabi tutuldu; ama gö
rüldü ki Halk Partisi içerisinde mesuliyet taşıyan veya 
taşımayan, genç veya ihtiyar hiç bir kişi anarşik olay
ların içerisinde bulunmamış, daima karşısında olmuş
tur. (A. P. sıralarından gülüşmeler). 

Zaten hep ağlanacak halinize güldüğünüz için bu 
hale geldiniz (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). 

HASAN ÖZÇELÎK (Ankara) — Kendi haline sen 
ağla, bizim ağlanacak halimiz yok. 

SELÇUK ERVERDÎ (Devamla) — Gençlik kol
ları genel merkezinin. 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, Sayın Hasan Özçe-
lik istirham ediyorum. 

SELÇUK ERVERDÎ (Devamla) — Sayın Hasan 
Bey, sizin sözünüz mesbûk değildir, siz her zaman ba-
ğırabilirsirtiz, sizin böyle bir muafiyetiniz var aklı
nızdan ötürü. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

«Gençlik sorunlarını, öğrenci sorunlarını anla
yışla karşılıyoruz. Sorunlara demokratik yollardan 
çözüm getirilmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz; 
ancak gençlik ve üniversite sorunlarının hiç biri Tür
kiye'nin temel sorunlarından ayrı düşünülemez. So
runlarımız temelde bir siyasal iktidar sorunudur. Bu
nu biliyoruz, köklü çözümlerin tümünün, ulusun ya
rarına çalışacak bir iktidar kurulduğu zaman getirile
ceğine inanıyoruz. 

Bu nedenlerle haklı isteklerle başlatılan, fakat gü
nümüzde gençliği halktan koparmaya eğilimli olan 
faşizme ve zorbalığa sermaye hazırlayan boykotlar 
sürdürülmemelidir. Kimsenin bilinçli, ya da bilinçsiz 
sorumsuzca eylem yaparak, "faşizmin ve emperyaliz
min ekmeğine yağ sürmeye hakkı yoktur.» 

Bizim gençlik kollarımızın verdiği beyanatlar bun
lar. 

Yine Adalet Partisi Grupu adına konuşan konuş
macı; «Amerika düşmanlığından vazgeçmiştiniz, yeni
den Amerika düşmanı mı kesildiniz?» diye bir soru 
sordu. 

Bir şeyi birlikte tespit etmekte fayda görürüz. Biz 
ne Amerika'nın düşmanı ne dostuyuz; ne Rusya'nın 
düşmanı, ne dostuyuz biz Türk Milletinin dostuyuz, 
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(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Biz 
bu milletin yararına olan, bu milletin menfaatine olan 
yerlerde karşımızda kim olursa olsun, onun gayesi 
menfaatlerimizle uygun düşmüyorsa devamlı karşısı
na dikileceğiz, dikilmekte devam edeceğiz. Bu böy
lece biline. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

Bunu niçin söylüyorsunuz? Amerika'nın Türkiye-
nin menfaatleri ile bağdaşmadığı konularda sizi ikaz 
eden Cumhuriyet Halk Partisinin o zaman karşısına 
dikilip Amerikan düşmanlığı ile, hatta komünizm ile 
suçlayanların; bugünkü Amerika'nın davranışı içeri
sinde bir eziklik duyarak kendilerinin zimmetini teb
riye etmek için başkasını suçlama yoluna gitmiş ol
maları esef vericidir. (C. H. P. sıralarından şiddetli al
kışlar ve «Bravo» sesleri). 

Amerika'ya üs teklif ettiğimiz söylendi. Yalanın, 
bühtanın, hilafı hakikatin da azıcık doğruya yakını 
olanı olur. Bizden kimseye, Türkiye'nin menfaatinin 
dışında kullanılacak tek karış toprak ne verilmiştir, 
ne verilecektir, ne verilmesine müsaade edilecektir. 

12 Martta kumandanlara boyun eğerek Anayasa
nın değiştirilmesine muvafakat ettiğimiz hususunda da 
bir iddia ileri sürüldü.Haddizatında sırça köşkte otu
ranın etrafa taş atmaması gerekir. Tarihe malolmuş, 
maziye intikal etmiş meselelerin burada tartışılmasın
da fayda yoktur. Hatırlatmanın sizi üzeceğine inan
dığımız için o konuyu fazlaca deştirmemekte ya
rar buluruz. 12 Mart'a kimin karşı çıktığı kimin 
şapkasını alamadan gittiği tarihe malolmuş keyfi
yettir. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

Biz 1969 seçimlerinde «Anayasayı değiştireceğiz 
dedik» diyor sayın sözcü. O sebeple, bu Anayasa de
ğişiklikleri bize dokunmaz, demeye getiriyor. Siz, 1969 
seçimlerinde Anayasayı değiştireceğinizi söylediniz; 
ama halktan Anayasayı değiştirmeye yeterli oy aldı
nız mı; halk sizin bu söylediklerinize inanıp, bunların 
doğruluğuna güvenerek size rey verdi mi? Yok. Ama 
siz, sizi koltuktan atanlarla birlikte, halka rağmen, 
halkın yararına olmayan birtakım Anayasa değişiklik
lerini tahakkuk ettirebilmek için, tekmenin izini unu
tarak, güçbirliği haline geldiniz. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri alkışlar) Eğer o zamanki Halk Par
tisinin o Anayasa değişikliklerine karşı çıkan tutumu 
olmasaydı, koruma görevini de Anayasaya yerleştir
mek suretiyle, bugünkü rejimin adı «Demokrasi» ol
masına rağmen bir acayip rejim ortaya çıkaracaktı
nız. Eğer bugün başlarınız dik duruyorsa, bunun Halk 
Partisi sayesinde olduğunu lütfen kabul ediniz. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — Çok gülünç olu
yorsun. 

SELÇUK ERVERDÎ (Devamla) — Seni de şahit 
tutarım.. 

Milliyetçilik görüşü hususunda da bir beraberliğe 
varmamız lâzım. Bizi milliyetçiliğe davet eden arka
daşımıza Halk Partisinin defaatle tekrarlanan milliyet
çiliğini, kısa da olsa bir kere daha söylemek isti
yorum. 

Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü servetlerine sahip ol
mak bizim milliyetçilik anlayışımızın temel şartı. Ne 
Amerika'ya, ne Rusya'ya danışarak değil, halka danı
şarak, onun yararına olanı yapmak bizim milliyetçilik 
anlayışımızın temel şartı. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

Türk köylüsünün neyi ekip, neyi ekmeyeceğini bir
takım başka yerlere danışarak değil, memleketin ya
rarına olarak tespit etmek, bizim milliyetçilik anla
yışımızın temel şartı. Millî haysiyetimizi, millî guru
rumuzu korumak için her şeyi göze almak bizim millî 
anlayışımızın, milliyetçilik anlayışımızın temel şartı. 
«Siz bu şartlarda içerisinde değil misiniz?» demiyo
rum, o söyleyen arkadaşımız bunlarla iştirak halin
de değilse, kendisini biz davet ediyoruz,' sizin bu an
layış içerisinde olduğunuzu umut ediyoruz, kuvvetle 
umut ediyoruz ve inanıyoruz. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — «Amerikalı 
dostları küstürmeyelim» diyen onlar değil mi? 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Sayın llhami 
Ertem demin buradan bizim bir sözcümüze ait beyan
ları okudu. Daha önceki konuşmacı da Nebil Oktay'ın 
birtakım konuşmalarını okudu. 

Bunu okumaya kalkarsak, öyle zannediyorum ki 
zararlı çıkarsınız. O zaman Sayın Selâhattin Kılıç'ın, 
Sayın Vahit Bozatlı'nın.. (C. H. P. sıralarından gülüş
meler, «Memduh Erdemir'in» sesleri) beyin takımı
nızı teşkil eden Sayın Kodamanoğlu'nun ve en son 
lisanssız transfer ettiğiniz Gıyasettin Karaca'nın ko
nuşmalarını getirir buradan okursak, sizi de bağlayıcı 
birtakım neticeler çıkar. Korkarım ki, yakında Va
hit Bozatlı'ya bizim namımıza beyanat verdirmek yo
lunu da seçersiniz. (C. H. P.. sıralarından alkışlar). 

İBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — Sağlık Bakanın
dan sor. 

BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum müda
hale etmeyin. 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Benim söy
lediklerimi tekrarlamakta fayda yok. Yeni bir şey 

I bulursan söyle. (G. H. P. sıralarından gülüşmeler). 
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Muhterem arkadaşlar, içinde bulunduğumuz dö
nem, siyasî partilerin birbirlerine güç katmaları, han
gi görüş ve hangi anlayış jçerisinde olurlarsa olsun
lar güç katmalarını gerektiren bir dönemdir. Başka 
partiler ne düşünür bilemem, ama Adalet Partisinin 
güçlü bir teşekkül olarak halktan ümit kesmesine ge
rek yok. Halk Partisinin demokrasi dışında bir çö
züm aramak için de sebebi yok. Biz halka güveniyo
ruz. Halka gittiğimizde.. 

NADlR LÂTlF İSLÂM (Sakarya) — Seçime bu
yurun. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Seçime bu
yurun. 

SELÇUK ERVERDÎ (Devamla) — Şimdi gide
lim. Şimdi gidelim. Bunu partiniz adına söz olarak 
kabul ediyoruz. Dönen namerttir. Şimdiden seçime 
gidelim. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

Her türlü anarşinin soldan gelenin de, sağdan ge
lenin de karşısında olmak mecburiyetindeyiz. Ama, 
birşeyi de teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bizim gibi 
düşünmeyenlerin söyledikleri hoşumuza gitmese bile 
onlara bu sözlerini söylemek imkânını da hazırlamak, 
vermek mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh beğenseniz de, 
beğenmeseniz de Türkiye'de her türlü fikir söylenecek
tir, bunun söylenmesi için Halk Partisi "elinden gele
ni yapacaktır, iştirak etse de yapacaktır, iştirak et
mese de yapacaktır. 

Şimdi bir büyük partiden, Adalet Partisi binası 
taşlandığı zaman, o zamanın Geenl Başkanı Sayın 
inönü defaatle Adalet Partisinden özür dilemiştir, 
tarziye vermiştir. 

TÖB - DER'i bahane ediyordunuz şimdiki olayla
ra. Suçu varmı dır, yok mudur bizi alâkadar etmez? 
Usulen müsaade almış, birşey yapmıştır. Suç işlemiş
se devlet kuvvetleri tedip eder. Birtakım ne olduğu 
belirsiz, hangi mihraklardan harekete geçirildiği bilin
meyen kişiler değil, Devlet sokağa egemen olur. Er
zincan'da TÖB - DER'le alâkası olmayan, herhangi 
bir siyasî görüşle alâkası olmayan, ama tertip oldu
ğu ayan beyan burunlarınıza kadar kokusu gelen 6 
kişinin kavgası, bir siyasî partinin tahliline yol aç
mıştır. Gönül arzu eder ve umardı ki, demokrasiden 
yana olan ve vazgeçilmez unsuru olarak Anayasanın 
saydığı partilerin en büyüğü, burada hiç olmazsa bu
nu yapanlara esefini söylesin; nerede ise teşekkür
lerini söyleyecekler. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 
Sizin namınıza, demokrasi namına bundan eza duy
duğumuzu, üzüntü duyduğumuzu ifade eder, hepinize 
saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ buyurun efendim. 
Sizden de aynı istirhamı tekrar ediyorum. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, bir 
husus arz edeceğim zabıtlara geçmesi için. 

BAŞKAN — Efendim, konuşmacıya söz verdim 
sizi sonra dinlerim. Sayın Ertem. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Kaç daki
kam var efendim. 

BAŞKAN — 10 dakika Sayın Üstündağ. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 
Cumhuriyet Halk Partisinin teşkil ettiği koalisyon 

döneminde 9,5. ay Millî Eğitim Bakanlığı görevin
de kaldım. Millî Eğitim Bakanlığı görevinde kaldı
ğım süre içerisinde, eğitimin temel öğesi olan öğret
menin huzur ve güven içinde olmasının millî eğitim 
sistemimizi başarılı kılacağına, eğitim sistemimizin ba
şarısının da toplumumuzu başarılı kılacağına inanarak 
hareket ettim. Arkadaşlarım Meclis kürsüsünden bazı 
suçlamalarda bulundular. Türkiye Cumhuriyeti, hepi
mizin bildiği gibi bir hukuk devletidir. Anayasamız 
vardır, yasalarımız vardır. Anayasamız ve yasalarımız 
görevde bulunan yetkililere, hükümet üyelerine bazı 
sorumluluklarla birlikte, bazı yetkileri de verir. Yasa
lar içerisinde yetkilerimi kullandım, tayinler yaptım, 
nakiller yaptım. Yaptığım tayinler ve nakillerin hep
si yasalar içindedir. Bu Meclis kürsüsünden bunları 
defalarca, değerli bilgilerinize sundum. 657 sayılı Ya
sanın 140 - 144 - 145 nci maddelerini, arkadaşlarım 
tekrar okurlar. Benden önceki dönemde şu veya bu 
şekilde, görevden uzaklaştırılan öğretmenler vardı, 
ama yasanın 145 nci maddesi «iki ayda bir görevden 
uzaklaştırılan öğretmenlerin durumlarını tetkik edecek
sin» diye. Millî Eğitim Bakanına görev veriyor. 
«Eğer göreve dönmelerinde mahzur yoksa, göreve 
döndüreceksin» diye emredici hüküm kullanıyordu. 
Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak 1973 seçimlerin
den önce, «Türk toplumuna barış getireceğiz, huzur 
getireceğiz. Toplumdaki bölünmeleri önleyeceğiz, ge
nel affı getireceğiz» diye, topluma söz verdik. 1973 
seçimlerinden Cumhuriyet Halk Partisi en yüksek 
oy alarak Meclise en yüksek milletvekili sayısıyle 
geldi. 

Cumhuriyet Halk Partisinin bir milletvekili, bir 
bakanı olarak, çeşitli nedenlerle Türkiye'nin bağım
sız yargı organlarında bir tek gün ceza güymemiş 
olan, ama sırf Ortaçağ kafasına göre, görevden ay
rılan öğretmenlerin, göreve dönmesinde mahzur gör
medim ve göreve verdim. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 
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İLHÂMİ ÇETİN (Yozgat) — tyi yaptın, iyi yap
tın. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAG (Devamla) — Bunu 
üçüncü defa bu kürsüden söylüyorum; çocuklarıma 
bırakıp gideceğim, geleceğe bırakıp gideceğim en 
şerefli belge olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, ben görev sıramda, ko
münistleri kilit noktalarına yerleştirmişim. Bu Mec
lis kürsüsünden bunlar söyleniyor. Eğer bu mem
leket hukuk devletiyse, ki hukuk devletidir; Anaya
sa varsa Türkiye'de ki vardır; yasalar varsa Türki
ye'de, ki vardır... (İçel Milletvekili Süleyman Şimşek' 
le Diyarbakır Milletvekili Abdüllâtif Ensarioğlu ara
sında tartışmalar) 

BAŞKAN — Sayın Şimşek. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAG (Devamla) — Komü
nistlik bizim yasalarımıza göre suçtur değerli mil
letvekilleri. (A. P. sıralarından «Doğru, doğru» sesle
ri) 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim hatibi dinle
yelim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAG (Devamla) — Benim ta
yin ettiğim arkadaşlarım görev başındadır. Türki
ye Cumhuriyetinin Millî Eğitimine şerefle hizmet 
etmektedirler. Eğer yasalarımıza göre suçluysalar, 
burada bu ithamı yapan arkadaşımdan istirham edi
yorum. Yasalara gitsin, bağımsız yargı organlarına 
gitsin, kanunlarımıza göre mahkûm ettirsin, bun
lar görevden ayrılsın. 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Af çıktı, af. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAG (Devamla) — Aksi tak
dirde, müfteri durumuna düşerler. Değerli arkadaş
larım, buradan birbirimizi suçlamaya başlarsak bu 
memlekete iyilik değil, kötülük yaparız. Şunu sizden 
istirham ediyorum, Üstündağ'ın kafasına göre, Sayın 
Ataöv'ün kafasına göre, veya herhangi birimizin ka
fasına göre burada kişileri mahkûm edemeyiz. De
mokrasiye hep beraber inanacağız arkadaşlar, hep be
raber bunun gereğini yapacağız; o şekilde Türk de
mokrasisini geliştireceğiz, güçlendireceğiz. Düşünün 
ki, sizin tenkit ettiğiniz öğretmen derneği, birçok top
lantılarda sizden çok daha acı olarak beni tenkit et
mişlerdir, edeceklerdir. Öbür dernek de edecektir. Mil
lî Eğitim Bakanlığım döneminde, benim bir tek cüm
lemi yakalayın, öğretmen derneklerine ve öğretme
ne hücum eden bir tek cümlemi yakalayın, çekilece
ğim buradaki milletvekilliğinden. 

Değerli arkadaşlarım, öğretmenle uğraşmayı bı
rakmak zorundayız. 

NADİR LÂTlF İSLÂM (Sakarya) — Himaye 'edi* 
yorsun. 

BAŞKAN — Sayın İslâm istirham ediyorum. 
NADİR LÂTlF İSLÂM (Sakarya) — Sual sor

dular cevap veriyorum efendim. 
BAŞKAN — İstirham ederim, sizin cevap hak

kınız yok ki oturduğunuz yerden Sayın İslâm; istir
ham ediyorum, bilirsiniz bunları. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAG (Devamla) — Eğer be
ni dinlerseniz, sözümün sonunda şunu demek istiyo
rum, arkadaşlar: Eğer öğretmen suçluysa, eğer öğ
retmenin hataları varsa, bu memleketin bağımsız yar
gı organları var; ihbar edilir, bağımsız yargı organ
ları cezalandırır. Bu memleketin Millî Eğitim Bakan
lığı var, müfettişleri var, tahkikettirir, ona göre mua
mele yapar. Bunun dışında biz burada kafamıza gö
re, «Şu komünist bu bilmem ne» demeye başlarsak, bu 
memlekete iyilik etmeyiz. 

Şimdi Sayın Ataöv'ün kafasına göre, onun fikir
lerini söylemeyen, onun gibi hareket etmeyen herkes 
komünisttir. Bu durumda memleketin nerdeyse % 90'ı 
komünist olur; olmaz bu. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; amacım, inanın, her
hangi bir şekilde huzursuzluk kaynağı yaratmak de
ğil: Ama bir görüşü açıklıkla ortaya koymak istiyo
rum: 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, komünizmin 
de, faşizminde karşısındayız. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Teşekkür ederim arkadaşlar, yalnız dinleyin... 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Fevkalâde. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAG (Devamla) — Komü-

nizimle... Efendim bir dakika konuşayım. 
BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, Sayın Çakıroğlu, 

istirham ediyorum. Devamlı yerinizden konuşuyor
sunuz efendim. Hakkınız yok, buna, istirham ediyo
rum. Yok hakkınız. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAG (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, aslında, gerek komünistlikte, gerek fa
şizmde müşterek taraflar vardır. İkisi de dikta ister, 
ikisi de özgürlükleri kısıtlar, ikisi de şef ister, ikisi de 
polis devleti ister, ikisi de birer parti kullanır. O 
partilerin görüşünün dışında bir görüş söylediniz mi 
kafanıza biner. Biz Türkiye'de demokrasimizi ge
liştirirken, aklı başında kişiler olarak, birbirimizi 
baştan başa suçlamayı bırakıp, açıkça karşı fikir
lere saygı göstremek zorundayız. Demokrasilerde kar
şı fikirler söylenir. Faşizmde, komünizmde karşı fi
kirler söylenmez, değişik fikirler beyan edilmez. Ken-

— 163 — 



M. Meclisi B : 47 24 . 2 . 1975 O : 1 

dimizin fikrinde herhangi bir fikir beyan etmeyeni 
illâ bu şekilde suçlamaya kalkarsak, Türk demokra
sisine yarar değil, zarar getirmeye başlarız. 

Değerli arkadaşlarım, Türk millî eğitiminde şeref
li hizmet eden öğretmenler var. Sizden bir istirha
mım var: Muş'un köylerinde, Ardahan'ın köylerin
de hizmet eden öğretmenler; şu veya bu şekilde hal
kın sorunlarını dile getirdiği için, bir derneğin üye
si olduğu için bu kürsülerden suçlanırsa, bunlara 
«Milliyetsiz, komünist» denirse, bu öğretmeni inciti
riz; asıl komünizmin ekmeğine yağ süreriz. Öğret
mene büyük ihanet ederiz. Yapmayın bunu. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Öğretmeni 
suçlamıyoruz. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Arka
daşlar, bugün «TÖB - DER» dediğiniz derneğin 80 000 
üyesi var; çocuklarımızı okutuyorlar bunlar, yapma
yın. 

İBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — Böyle öğretmen
ler bizi bu hale getirdiler. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Sizden 
istirham ediyorum. 

Bir noktaya daha geliyorum değerli arkadaşla
rım. 

Milliyetçilik ve milliyetsizliği de iyi anlamamızın 
gereğine inanıyorum. Bir defa daha aynen... 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Neye faşizmi tel' 
in ediyorsunuz da, komünizmi tel'in etmiyorsunuz?-

BAŞKAN — Sayın Karaatlı... 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Aslında 
faşizmle, komünizmin bir yerde büyük farkı yoktur; 
ikisi de dogmatiktir. 

Şimdi, ne Üstündağ, ne Cumhuriyet Halk Partili
ler, dogmatik fikirlere yönelik görüş beyan eder
ler, arkadaşlar, bunu benimserler. Çünkü biz, özgür
lüğü benimsemişiz, demokrasiyi benimsemişiz; bu
nun mücadelesini veriyoruz. 

Bir konuyu daha müsaade ederseniz sizlerle pay
laşmak istiyorum. Herkesi milliyetsizlikle suçlama
mızın da gereğine inanmıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, süreniz bitiyor efen
dim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Hemen 
toparlayayım Sayın Başkan. Milliyetçilik, içte birbiri
mizi bölmekle olmaz, birbirimizi suçlamakla olmaz. 
Milliyetçilik, bu memleketin, bu milletin, bu halkın 
yararlarını dışa karşı savunmaktır; birleşerek sa
vunmaktır; birbirimizi bölmek değildir. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Birbirimizle 

mücadele etmek, sokak kavgalarını başlatmak de
ğildir. 

Değerli milletvekilleri, bir şeyi söylemek istiyo
rum: Anadolunun en büyük mahrumiyet bölgele
rinde şu anda, şerefle hizmet eden öğretmenleri, şu 
veya bu dernektedir; şu sözü bu söyledi diye milli
yetsiz diyeceğiz; ama Ankara'da bütün sosyal ola
nakların içerisinde yaşayan bizler, burada bunları 
söyleyerek milliyetçiyiz diyeceğiz. Öğretmen bunu 
kınar. Bunu yapmayalım. O dağın başında, o imkân
sızlıklar içinde çocukları okutacağım diye çırpına-
cak, milliyetsiz olacak; burada biz milliyetçilik ede
biyatı yapacağız. Bunu kabul etmiyorum, 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Bunu diyen 
kim? 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, sözlerimi şöyle toparlamak istiyo
rum: Mektupla öğretime çok çatıldı Sayın Başka
nım, beni kıskacı altına alacakmış mektupla öğre
tim. Ortaöğretimde göreve başladığım zaman 40 000 
öğretmen açığı vardı. Milyarlara mal olan eğitim 
enstitülerinin dershaneleri akşam 5'ten sonra boş ya
tıyor, yazın 4 ay boş yatıyordu. Üstündağ geldik
ten 15 gün sonra Cumhuriyet Halk Partisinin Baka
nı olarak, sokağa attığınız 4 000 çocuğu, eğitim ens
titülerinin akşam öğrenimine başlattı. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) 

40 000 öğretmen istiyor ortaokullar, liseler. Mek
tupla öğretimi başlattık. Bu sene 128 000 çocuk yük
sek öğretimde okuma olanağı buldu, geçen yıl 35 000 
idi. Eğer geçen yıl ne olduysa onu yapayım deseydim, 
90 000 çocuk açıkta idi sayın milletvekilleri. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ... 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Kimin 
çocukları açıkta idi? Halk çocukları açıkta idi, köylü 
çocukları açıkta idi. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, süreniz doldu, lüt
fen bitirin efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Sayın 
Başkanım, son cümlelerimi söylüyorum. Şunu bir de
fa daha söylüyorum: Hukuk Fakültesini bitiren ar
kadaşlarımın çoğu, avukatların, yargıçların çoğu, bir 
kaydolmuşlardır, bir de imtihana girmişlerdir, de
vam etmeden hukukçu olmuşlardır. Burada millet
vekili arkadaşlarım, var, gösteririm. Gazi Eğitim 
Enstitüsünün Pedogoji Bölümüne bir kaydolmuş
lardır, bir de sınavlarına girmişlerdir. Bunlar şu an
da A. P. sıralarındadır. Şerefle öğretmenlik yapmış-
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lardır, müfettişlik yapmışlardır, meslek dersleri ho
calığı yapmışlardır. Halbuki Mektupla Öğretimde, 
mektuplar gidiyor, çalışıyorlar. Gittiğim yerlerde ço
cuklar bana gösterdiler. Yazın 4 ay boş duran okul
larımızı da çalıştırıp, pratiğini vereceğiz buralarda. 
Hukuk Fakültesindeki denemeden daha üstün, Eği
tim Enstitüsünün Pedogoji Bölümünü sırf imtihan
la bitirenlerinkinden daha üstündür. Niçin bundan 
korkuyoruz? Halk çocukları bu kadar okursa, ne olur 
diye korkuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, lütfen bitirin efen
dim. İstirham ediyorum, lütfen son cümlenizi söyle-

, yin. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla)" — Sayın 

Başkanım, bir cümle ile bitireceğim; son cümlemi söy
leyeceğim efendim. 

Sayın Adalet Partili milletvekili arkadaşlarım, si
zinle özden bir şeyi paylaşarak buradan ayrılmak 
istiyorum; bir görevi yaparak buradan ayrılmak isti
yorum. Bütün bu tenkitler beni üzmez. Demokrasi
lerde bu tenkitleri, bu eleştirileri birbirimize yapa
cağız. Bunlar demokrasinin gereğidir. Bunlar beni 
üzerek, buradan ayırmıyor. Ama bir şey, Türkiye 
Cumhuriyetinin milletvekili olarak, bir çocuğu ola
rak buradan üzülerek ayrılıyorum. O da, burada bir 
konuşma yapıldı. Dikkatle okuyun, dinleyin. Bu ko
nuşmayı Millî Selâmet Partisinin sözcüsü yaptı. Bu
nu hepimizin iyice okuması lâzım. Bu konuşmanın 
altında neler yattığını iyice çize çize.. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, istirham ediyorum, 
rica ediyorum, süreniz bitti efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, açık söylüyorum. Burada. 
M. GÜNDÜZ SEVÎLGEN (Manisa) — (Sıra ka

pağına vurarak) 10 dakikayı geçti, demin son cümle
yi söyletmedin: 

BAŞKAN — Sayın Sevilgen, bir şey mi var da 
vuruyorsunuz efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Son cüm
lemi söyleyip bitiriyorum. 

Türk öğretmenine, Halk Partisine eleştiri yapa
cağız derken, aslında gerçekte, temelde lâyik Cum
huriyetimize, hukuk devleti ilkelerine, Anayasa düze
nimize ve demokrasimize, Atatürkçülüğe hücum var
dır. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar; A. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üstündağ 
Sayın Ertem... (A. P. sıralarından gürültüler) 
(C. H. P. ve M. S. P. sıralarında ayağa kalkmalar, 

.ve gürültüler) 
ALİ ACAR (Samsun) — Nereden çıkarıyorsun? 
M. GÜNDÜZ SEVlLGEN (Manisa) — Ne alâ

kası var. 
BAŞKAN — İstirham ediyorum. Sayın Acar, Sa

yın Sönmez, Sayın Avşargil, istirham ediyorum. (Gü
rültüler) 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Atatürk düşma
nı. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Sen de 
«Müslürnanım» de. Millet düşmanları. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Yobaz. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Sevilgen, Sayın Deniz, istir
ham ediyorum efendim. Hepinizin ismini saymak im
kânından mahrumum, rica ediyorum. Görüşmeleri 
sükûnetle yürütmek zorundayım efendim. Sayın 
Benli, lütfen oturun yerinize efendim. (Gürültüler, 
C. H. P. ve M. S. P. sıralarından ayağa kalkmalar, 
karşılıklı tartışmalar) 

Sayın Sevilgen size ceza uygulayacağım, Sayın 
Eyüpoğlu, istirham edeceğim efendim her taraftan 
konuşuluyor. Sayın Sevilgen, istirham ediyorum, Sa
yın Göktepe istirham ediyorum. Rica edeyim. Sayın 
Erdem'i dinleyeyim izin verirseniz. 

Buyurun efendim. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, Sa
yın Üstündağ, kürsüden inerken, çok ağır bir cümle 
sarfetti, «Halk çocukları okursa diye korkuyorlar» de
di. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum, yani hu sataş
ma meselesini her konuda kullanmak mümkün Sayın 
Ertem. İstirham ediyorum. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Bu şekilde söz hak
kım kendinden doğmuş oluyor. 

BAŞKAN — AdaJet Partisi Grupuna söylenmiş 
bir şey yok Sayın Ertem. İstirham ediyorum, rica edi
yorum efendim. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Benim şahsıma ait 
olarak söyledi, 

BAŞKAN — Zatiâlinizin isminden bahsedilme
di. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Efendim doğru, 
ama olay meydanda. 

BAŞKAN — Bahsedilmedi. Lütfen Sayın Ertem, 
istirham ediyorum efendim. 
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İLHAMÎ ERTEM (Edrine) — «Halk çocukları
nın okumasından korkuyorlar» diyor, ben buna ce
vap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, istirham ediyorum 
efendim. Halk çocukları konusunda sayın grupunu-
zun görüşlerini ifade ettiniz. İstirham ediyorum. Mü
zakereleri selâmetle yürütelim ve bu işi bitirilim. Te
şekkür ederim. 

Sayın Bozatlı. 
SÜLEYMAN ARİF EMRE (İstanbul) — Sayın 

Başkan sataşma olmuştur. Grupumuz adına söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı istirham edeyim, Sa
yın Emre zatiâlinizi dinleyeceğim. Yazılı bir talep 
var. 

Sayın Bozatlı, Sayın C. H. P. Grupu sözcüsü, «Si
zin içinizde de bazı arkadaşlarımız var. Bunların be
yanlarını ifade edersek zararlı çıkarsınız» şeklinde 
ifade ettiler. Bu arada zatiâlinizin ismini de söyle
diler. Ben bir sataşma görmüyorum. (A. P., M. S. P., 
D. P. sıralarından gürültüler) 

İBRAHÎM GÖKTEPE (tçel) — Böyle idare mi 
olur Sayın Başkan? 

BAŞKAN — İstirham ederim efendim. Ben ka
naatimi söylüyorum Sayın Göktepe. Sayın Bozatlı' 
nın direnme hakkı var, bunu kullanır, oylarınızla hal
ledersiniz. 

İBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — Sayın Başkan, 
tutumunuz hatalı, böyle idare olmaz. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşım tüzüğü bilirler. Di
renme hakları vardır. «Direniyorum, bu sözde sataş

ma vardır» derse oylarınıza sunarım. Genel Kuru
lun kararı olarak, saygı duyarak kendisine söz veri
rim. 

Sayın Bozatlı direniyor musunuz? 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Direniyorum Sayın 

Başkan, Müsaade ederseniz açıklayayım. 
Bir kişinin yaptığı işten dolayı bir grupun zararlı 

çıkacağını ifade etmek, sataşma değil de nedir Türk-
çede? Benim hareketimin grupumu zarara sokması 
mümkün müdür? Çok istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Bu grupu ilgilendirir, zatiâlinizi ilgi
lendirmez ki efendim eğer böyle bir şey varsa. Size 
bir sataşma olduğu kanaatinde değilim Sayın Bozat
lı, Eğer direnirseniz, Genel Kurul, oyları ile hallet
sin. 

Sayın Erverdi'nin konuşması Sayın Adalet Par
tisine dönerek, «sizin de içinizde bazı arkadaşlarımız 
var, bu arkadaşlarımızın eski beyanlarını» şeklinde 
oldu; hafızam beni yanıltmıyorsa o şekilde idi. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, be
yan yok; Sayın Gıyasettin'Karaca'dan da bahsedil
di. Doğru söyleyin, beyan sözünü ortaya atmayın. 

BAŞKAN — Efendim Başkanlığı itham etmeyi
niz? İstirham ederim tahrifle itham etmeyiniz. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Lütfen doğruyu söy
leyin, hafızanızı zorlayınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Zabıtları getirteyim öyleyse, incele
yeyim. Şimdiki ifademle size.sataşma olduğu kanaa-
tında değilim. Zaptı da getirttirip beyanı aynen oku
yacağım efendim, buyurun. 

Sayın Emre buyurun efendim. (Gürültüler.) 
Efendim beyanı okuyacağım, belki o zaman ben 

de ayni kanaata vasıl olacağım. 
SÜLEYMAN ARİF EMRE (İstanbul) — Sayın 

Üstündağ son cümlesinde... (Gürültüler.) 
BAŞKAN — Sayın Emre işitemiyorum. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (İstanbul) — Sayın 
Üstündağ, beyanının son kısmında, partimizin reji
me aykırı düştüğünü imâ edecek şekilde... (C. H. P. 
sıralarından «açık açık söyledi» sesleri.) 

BAŞKAN — Dinleyemiyorum efendim, lütfedin, 
bize yardımcı olun. 

Buyurun Sayın Emre. 
SÜLEYMAN ARİF EMRE (İstanbul) — Grupu-

muzun lâikliğe ve Atatürk ilkelerine aykırı konuşma
lar (C. H. P. sıralarından «Lâikliğe değil, Atatürk il
kelerine» sesleri.) Yaptığını iddia ederek sataşmıştır. 

Bu konuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu konuda da zaptı getirt
tirip, beyanı aynen tespit etmek istiyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Emre. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Başkan, söz ver; 

Başkan söz ver. 
BAŞKAN — Sayın Dağdaş, istirham ediyorum. 

Millî Selâmet Partisi kendi haklarını korur efendim. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Başkan, bu 

çatının altında, rejime karşı kim varsa, çıksın mey
dana. 

İBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — Millî Selâmet 
Partisi Grupunun hakkını evvelâ siz koruyacaksınız 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Elbette efendim, elbette; bütün grup
ların hakkını ben koruyacağım. 

İBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — Korumuyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Koruyorum. Ben, «zaptı getirttirip, 
beyanı aynen tetkik edeceğim» diyorum Sayın Gök-
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tepe. Niçin istical buyuruyorsunuz, niçin heyecanla
nıyorsunuz beyefendi? 

İBRAHİM GÖKTEPE (içel) — İşinize gelmedi
ği zaman, «yok»; işinize geldiği zaman, «buyurun» 
diyorsunuz. Olur mu böyle şey? 

BAŞKAN — Öğleden evvel de aynı şeyi yapma
dık mı Sayın Göktepe? İstirham ederim. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Bu beyanlar açık, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Onun takdiri bana ait Sayın Ka-
raatlı. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, Sa
yın Üstündağ'ın son cümlesinde bir sataşma olduğu
nu iddia ediyorum ve direniyorum. Lütfen zabıtları 
getirttirip bakınız, lütfederseniz. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, bu konuyu biraz ev
vel hallettik efendim. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Direniyorum Sa
yın Başkan, lütfen zabıtları getirtin, bakın. 

BAŞKAN — Hangi beyan için direniyorsunuz 
efendim? 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — «Halk çocukları
nın okumasından korkuyorlar» diyor; banadır bu 
lâf, tenkidi yapan benim. 

BAŞKAN — «Korkuyor» demiyor ki; «Korku
yorlar» diyorsa, siz bunu kendi üzerinize niye alıyor
sunuz Sayın Ertem? 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Rica ederim, ben 
bu beyanı, grup adına konuşurken yaptım. 

BAŞKAN — O konuyu da getirteyim, mademki 
direniyorsunuz. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Lütfen efendim, 
direniyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan söz istiyor, buyurun 
efendim. 

İBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — Halk Partisi 
Grupunu mu idare ediyorsun, Meclisi mi idare edi
yorsun? 

BAŞKAN — İstirham ederim Sayın Göktepe, 
saygılı olun lütfen. Sizin keyfinize göre yönetecek de
ğilim bu Meclisi. 

İBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — Tüzüğe göre yö
net. 

BAŞKAN — Sayın Göktepe'nin keyfine göre yö-
netemem Meclisi. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Cumhu
riyet Halk Partililerin keyfine göre yönetiyor. 

BAŞKAN — Herkes görüyor Sayın Sevilgen. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Öyle di
yorlar, bakın. Zapta geçiyor öyle dedikleri. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 

— Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi dolayısıyle, değer

li üyelerin eğitim sorunlarına gösterdikleri ilgiyi te
şekkürle karşılıyorum. Bize ayrılan kısa süre içinde, 
bazı temel prensiplere değinmekle ve bazı prensip 
sorunlarını cevaplandırmakla yetineceğim. 

Günümüzde, toplumların kaderine hükmeden te
mel faktörlerin başında eğitim sorunu yer almakta
dır. Gelişen teknoloji ve ekonomi, millî ve milletlerara
sı alanda gittikçe artan bir önem kazanmaktadır. 
Eğitim düzeyimizi, gelişen teknolojiyi ve ekonomiyi 
izleyebilecek bir seviyeye ulaştıramadığımız takdirde, 
bu seviyeye ulaşamayan bütün toplumlarla beraber, 
ekonomik bağımsızlığımızı korumakta ve buna bağlı 
sonuçları önlemekte güçlüğe uğrayacağımız tabiîdir. 
Bunun içindir ki, eğitim sorununa, toplum olarak, 
Devlet olarak, Bakanlık olarak özel bir ağırlık veri
yoruz. 

Eğitim sorununda, fırsat eşitliğinin sağlanmasını 
da büyük önemle gözönünde bulunduruyoruz. Kişi
sel görüşümüze göre, fırsat eşitliğinin sağlanması, sa
dece bir sosyal adalet sorunu değildir. Bundan öte
ye, bundan daha önemli olarak, ülkemizin en yete
nekli gençlerinin, yarının lider grupu olarak yetişti
rilmesi sorunudur. Onun içindir ki, Millî Eğitim Ba
kanlığı olarak, Devletin sahip olduğu bütün imkân
ları, yeteneklerini ispat etmiş gençlerimizin, en iyi şe
kilde yetiştirilmesine yönelik bir şekilde kullanmak 
arzusundayız. 

Eğitim sorunlarının çözümlenmesinde ve eğitimin 
yürütülmesinde bilimsel objektivitenin hâkim kılın
masına da özellikle önem veriyoruz. Bizim anlayışı
mızda, öğrencilerimize, yetişmekte olan genç kuşak
lara, bütün görüşler tam bir objektivite içinde geti
rilmelidir. Gençler kendileri çeşitli görüşleri tartış
malı, kendi fikirlerini oluşturmalı ve kendi kendile
rine varacakları sonuçlarla, toplum sorunlarına çö
züm bulmaya yönelmelidirler. 

En büyük tehlike, genç yaşta katı bir fikre bağ
lanmak, her fikre zihni kapamak, farklı bir fikri din
leme iktidarını kaybetmektir. Eğer bir insan, değişik 
bir fikri dinleme ve değerlendirme iktidarını kaybet
mişse, o kimse, kendi düşünce özgürlüğünü bir daha 
elde edilemeyecek bir şekilde ortadan kaldırmış de-
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mektir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) Onun içindir ki, gençlerimizin bir bilimsel sep
tisizme ulaşmasını ve hayat boyu vardıkları her sonu
cu, her defasında yeniden gözden geçirmelerini arzu 
ediyoruz. Yaşlanmayan insan, her fikre her dönem
de açık olan insandır. Her fikri serbestçe tartışabilen, 
serbestçe değerlendirebilen ve kendi fikrini de ica
bında eleştirebilen insandır. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) Bu istikamette, bu yönde 
bir genç kuşak yetiştirmek istiyoruz. Yarının Türki
ye'sini böyle- yetişmiş kuşaklara emanet etmek istiyo
ruz. Eğitimin her alanında bu tedbirleri almak az
minde ve kararındayız. 

Değerli üyeler, vaktin dar oluşu dolayısıyle, büt
çeye ilişkin bazı kısa açıklamalarda bulunacağım ve 
diğer bazı prensiplere değinmek isteyeceğim. 

Milletimiz, toplumumuz, eğitim sorununa verdiği 
büyük önem dolayısıyle bu yılki bütçeden de % 12' 
lik bir artışla sadece üniversitelerin dışındaki eğitim 
alanlarına 14 milyar lira gibi büyük bir para ayır
mıştır. Yatırıma, her geçen yıl daha fazla önem ve
rilmektedir; bu yıl da % 27'lik bir artışla yatırıma 
ayrılan meblâğlar, 3 milyar lirayı aşmıştır. Bununla 
beraber, üzüntü ile belirtmek isterim ki, gerek eğiti
me ilişkin yatırımlar, gerekse öğretmenlere sağlamak 
istediğimiz koşullarda arzu ettiğimiz sınıra varmak
tan uzak bulunuyoruz. Bu noktaya gelmişken, Tür
kiye'nin dört bucağında, büyük maddî ve manevî 
feragatla, büyük maddî ve manevî güçlüklere göğüs 
gererek, çalışan öğretmenlerimize yüce huzurlarınız
da teşekkür etmek isterim. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) Onlar, istikbalin kuşakları
nı, demin söylediğim ölçüler içinde yetiştirmek azmiy
le, hakikaten az insanın gösterebileceği bir feragat 
içinde göreve devam etmektedirler. Kendilerini de
vamlı teşvik etmek, hepimizin ortak görevi olarak or
taya çıkmaktadır. 

ilköğretim alanındaki gayretlere devam ediyoruz. 
Bugün ilkokul sayımız 41 bini aşmıştır. Öğrenci sa
yımız 5,5 milyondur; okullaşma oranı % 93'e varmış
tır. tki yıl içinde okullaşma oranını % 100'e ulaştır
ma planı hazırlanmıştır. Bununla beraber, ilköğretim 
düzeyinde de arzu ettiğimiz kalite, nitelik henüz, 
maalesef sağlanamamıştır; bilhassa küçük köylerde 
henüz, arzu edilen standarda ulaşılamamıştır ve kü
çük köylerde okul açma yerine, bölge yatılı okulları-
n önem verilmesi gerektiği fikrindeyiz. 

Tecrübeler göstermektedir ki, küçük köylerde okul 
açma teşebbüsleri netice vermemektedir. Bu öğrenci
ler yetişememektedir. Bu öğrenciler, yetenekleri icabı 
daha üst okullara gidebilme koşullarına kavuşama-
maktadır. Buna son vermek için, biraz pahalı da ol
sa, Devlete biraz pahalıya da malolsa, yatılı bölge 
okulları sistemini geliştirmek daha uygun bir hal tar
zı olarak gözükmektedir. 

Ortaöğretim okullarında ve lisede, gerek öğretmen 
bakımından, gerek tesis bakımından büyük açığımız 
vardır. Bunu üzülerek ifade etmek zorundayım. Ayrı
ca, büyük bir güçlük de ortaöğretimle yükseköğretim 
arasındaki ilişkiler şimdiye kadar dikkatli, sıhhatli 
bir gelişmeye ve planlamaya tabi tutulamamıştır. 

Son Dokuzuncu Eğitim Şurasıyle bu alanda ciddî 
adımlar atılmış, denemeler başlamıştır. Fakat şu an
da, bu denge henüz, maalesef sağlanabilmiş değildir. 

Meslekî ve teknik öğretim alanında ciddî gayret
ler sarf edilmektedir. Bu gayretlerin hepimizi asıl 
memnun eden tarafı, halkımızın da meslekî ve teknik 

• öğretime birkaç yıl öncesine nazaran büyük bir eği
lim göstermesidir. Yani, Türkiye'deki ekonomik ge
lişmeyle beraber, meslekî ve teknik öğretimin önemi 
anlaşılmış ve şimdiye kadar daha çok bürokrasiye 
yatkın olan Türk toplumu, meslekî ve teknik öğreti
me bir kayma göstermeye başlamıştır. Bunu büyük 
bir memnuniyetle huzurunuzda ifade etmek istiyorum. 

Yükseköğretim sorunu temel önemini muhafaza 
etmektedir. Gelişen teknolojiye ve ekonomiye ayak 
uydurabilmenin temel şartı, yükseköğretimde arzu et
tiğimiz düzeye ulaşabilmeye bağlıdır. Bunun için bu 
alandaki gayretlerin üniversite - siyasal iktidar işbir
liğinin sağlanması yoluyle çok daha fazla artırılması 
gerektiği kanaatindeyiz. 

Ortaöğretimle yükseköğretim arasındaki irtibatın 
sağlanamaması dolayısıyle yükseköğretimdeki konten
jan açığı ciddî bir rahatsızlık konusu olarak devam et
mektedir. Bu yıl bu açığın 60 bin öğrenciyi kapsa
yan kısmı, mektupla öğretim teşebbüsü içinde gide
rilmeye çalışılmıştır. 

Mektupla öğretimin yükseköğretim alanında ye
ni bir teşebbüs olması, muhtelif alanlarda, çevreler
de, ciddî ve samimî tereddütlere yol açmaktadır. Sa
mimî tereddütler içinde olan arkadaşlarımızı kısmen 
tatmin etmek için kısa bir açıklamada bulunmak isti
yorum. 

Teşebbüs edilmiş olan bu öğretimin başarıya ulaş
ması için, Millî Eğitim Bakanlığı olarak bütün ted-
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birleri süratle alma yolundayız, ilk kitaplar gönderil
miştir. Hazırlanan plana göre, Nisan sonunda bütün 
kitaplar gönderilmiş olacaktır. Kitapların büyük bir 
kısmının yazılması tamamlanmıştır. Şu sırada, daha 
ikna edici olsun diye herhalde, yetkili, görevli arka
daşlarımız, hazırlanmış olan kitapların ilk kısımları
nı getirmiş bulunuyorlar. Tahmin ediyoruz- ki, Nisan 
sonunda bütün kitaplar gönderilmiş olacaktır. Hazi
ran ayında, hazırlanan sisteme uygun olarak, sınav
lar yapılacak, başarı gösterenler yaz aylarında uygu
lamaya çağırılacaktır. 

Bütün bunların en ciddî ölçüler içinde gelişmesi 
için, iki gün önce bütün eğitim enstitüsü müdürlerini 
Ankara'ya davet ettik. Bizzat toplantıya katıldım ve 
bu meselenin en ciddî ölçüler içinde yürütülmesi za
ruretini kendilerinin dikkatine sundum. Ümit ediyo
ruz ki, en az aksamayla, bu alanda en iyi sayılabile
cek sonucu almaya çalışacağız. 

Tabiatıyîe bu alan, öğretimde normal, klasik bir 
alan değildir. İstikbalde, ortaöğretimle üniversite ara
sındaki ilişkileri arzu ettiğimiz paralelliğe ulaştırdığı
mız zaman, mektupla öğretimde kazandığımız bu tec
rübe, yaygın öğretim alanında, zannediyorum ki çok 
başarılı sonuçlar elde etmemize imkan verecek nite
likte olacaktır. 

Bu arada bir sayın sözcü, Erzurum Üniversitesi 
Rektörlüğüne tayinini Bakanlar Kuruluna teklif etti
ğimiz bir değerli hocamız hakkında bazı tereddütler 
izhar buyurdular. (C. G. P. ve M. S. P. sıralarından 
«TÎP'liymiş» sesleri.) 

Erzurum Üniversitesinin şimdiye kadar Rektörlük 
görevini ifâ eden değerli arkadaşımın kanunî süresi 
sona ermiş bulunmaktadır. Dolayısıyle, ilgili Kanun 
uyarınca; Millî Eğitim Bakanının teklifi üzerine, Ba-. 
kanlar Kurulunca bir rektör tayini gerekmektedir. 

Biz, bu rektör tayininde azamî titizliği gösterme
ye çalıştık. Yüce Meclisin muhterem üyeleriyle, ta
biatıyîe, bir ölçüde tanışıyoruz. Eğer, üniversiter çev
rede olsaydık ve orada bir tayin teklifinde bulunsay-
dım, zannediyorum ki, sözlerime olan güven daha 
fazla olacaktı. 

Herkes, kendi çizgisini açıklama hakkına sahipse, 
kendi siyasal düşüncemi önce belirteyim, sonra nasıl 
hareket ettiğimizi söyleyeyim : 

Ben, Anayasamızda ifadesini bulan lâyik, sosyal, 
demokratik hukuk Devletini, çağdaş uygarlığın ulaş
tığı en başarılı siyasal rejim çizgisi sayan bir insanım-
dır. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Bu anlayış içinde, Erzurum Üniversitesindeki öğ
retim üyelerimizi tanıyan Ankara'daki öğretim üye
lerimize başvurdum ve kendilerine «Zaten, kendi çiz
gimi size anlatmak durumda değilim, bu çizgide bir 
insanı rektör olarak istiyorum. Atatürk'çü çizgide 
olacak; Atatürk'çü çizgiyi, Anayasamızda ifadesini 
bulan çizgi olarak anlıyorum» dedim. (C. H. P. ve 
C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) «Ata
türk'çü çizgi budur, bu çizgide bir arkadaş istiyorum» 
dedim. 

Çeşitli isimler verildi; fakat teklif ettiğim arka
daş üzerinde... 

M. GÜNDÜZ SEVlLGEN (Manisa) — TİP'liyi 
buldun nihayet. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
(Devamla) — Ben şahsen tanımam, onu da söyleye
yim. 

Teklif ettiğim arkadaş üzerinde, çağdaş düşünce
sine inandığım çok kimse, çok profesör arkadaş it
tifak ettiler. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Hata etmiş
ler. 

MlLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
(Devamla) — Şimdi, belge olarak, bir arkadaşımız, 
ki daha önce bir başka milletvekili arkadaşımız da 
Sayın Başkan aracılığıyle bana yollamış; şunu ileri 
sürüyor, diyor ki, «Ben, TİP'liyim diye söze başla
yan; ondan sonra, herkesi aşırı solculukla itham eden 
bir kimse,» ki şahsen tanımıyorum kendisini, bu ar
kadaşı da aşırı solcu saymış; « Nasıl yaparsınız bu
nu?» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, hangi hareket noktası 
içinde olduğumu söyledim. Bir insanın hangi nokta
da bulunduğu, tabiatıyîe, onu itham edenin bulundu
ğu çizgiye göre büyük önem taşır. Çok sübjektif bir 
hadisedir. Bir kimse aşırı sağda ise, merkezde bulu
nanlar bile aşırı solda gözükür. Bir kimse aşırı solda 
ise, demokratik sol bile sağ sayılır ve itham olunur 
insanlar, sağdadır diye. 

Şimdi, bu tayinini düşündüğüm arkadaş... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Başkan, Sa
yın Bakan nasıl konuşuyor? Demokratik sol forum- ' 
dan bahsediyor. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, Sayın Bakan Hükü
met adına cevap veriyor; eleştirileri cevaplandırıyor. 

İstirham ediyoruz; izin verirseniz konuşsunlar 
efendim. 
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Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 

(Devamla) — Sayın arkadaşlarım müsaade buyurur
larsa, sadece kendi kişisel görüşlerimi belirtiyorum. 
Bunda isabet kaydetmeme ihtimalim de tabiatıyle 
mevcuttur. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Üç derste politi
ka. Sayın Bakan, devam edin; seçimden sonra bitti
ğini göreceksiniz. 

İSA AYHAN (Aydın) — Sizi anlayanlar var. 

MİLLÎ EÖİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
(Devamla) — Estağfurullah efendim. 

Şimdi, arkadaşların itimadını rica ediyorum. Hiç
bir aşırı uçta olmayan, tamamen çağdaş çizgide bulu
nan, tamamen Anayasal çizgide bulunan profesör ar
kadaşlarım, çok çeşitli arkadaşlarım, bu teklif ettiği
miz arkadaşımın söylediğim Anayasal çizgide olduğu 
hususunda ittifak etmişlerdir. Dolayısıyle, maalesef 
kişisel olarak tanımadığım, hangi çizgide bulunduğu
nu bilmediğim; fakat «Ben TİP'liyim» diye başlayıp. 
bir liste halinde, çok kimseyi aşırı solla itham eden 
bir kimseyi, bütün bir profesör grupuna rağmen, ter
cihe şayan bir delil olarak ele alma imkânından maa
lesef mahrum bulunuyorum. 

Saygı değer üyeler... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Karışmayan 
bir Erzurum Üniversitesi vardı, orası da karıştı. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Bakan bu
nu da karıştırdılar. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, istirham ediyorum. 
Yerinizden konuşma hakkınız bulunmadığını biliyor
sunuz efendim. 

Sayın Bakan, buyurun efendim siz. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, bu karışma 
mevzuuna biraz sonra tekrar geleceğim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Biz de tanıyoruz 
Sayın Bakan Erzurum Üniversitesini: 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, Sayın Dağdaş ikinci 
defa rica ediyorum sizden efendim. 

İSMAİL MÜFTÜOĞLU (Sakarya) — Siz Halk 
Partisi sıralarına bakm biraz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, yükseköğre
tim sorununda memleketin sosyoekonomik alanda ih
tiyaç duyduğu yetişmiş insan gücü ile, mevcut üniver
siteler arasındaki paralelliğin sağlanmasına büyük 

r önem veriyoruz. Çünkü, itiraf etmek zorundayız ki, 
I kontenjan açığını tamamlama gayret ve amacı içinde, 
I bugün mevcut olan yükseköğretim kuruluşlarımız, 
I memleketin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insangücü ile 
I bir paralellik arz etmemektedir. 
I BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanız kaldı 
I efendim. 
I MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
I (Devamla) — Sayın Başkan, özür dilerim, ben baktı-
I ğımda, tabiî ben yanılıyorumdur mutlaka, saat aşağı 
I yukarı, benim saatimde dörde on falan... 

I BAŞKAN — Saat 15,36'da başladınız efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 

I (Devamla) — Özür dilerim, ben yanılmışım. 
I TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Bu ne biçim tü-
I zük; bakan konuşamıyor. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Bakan ko-
I nuşsun. 
I MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
I (Devamla) — Şimdi muhterem arkadaşlarım, öyleyse, 
I müsaade ederseniz son bir konuya değinmek istiyo-
I rum. O da cidden beni ve toplumumuzu çok rahat-
[ sız eden kanun dışı eylemler konusudur. 
I Demokratik bir rejim içindeyiz. Hiç kimsenin ken-
I di görüşünü kanun dışı eylemlerle hâkim kılmaya 
I teşebbüs etmemesi gerekir. (C. H. P. sıralarından al-
I 'uslar.) Bu teşebbüs içinde bulunan örgüt ve kişile-
I nn, Türk toplumunun menfaatleriyle açıkça ters düş-
I tüklerini ifade etmekte fayda görüyorum. 
I Yine açıkça, belirtmek istiyorum ki, yönü ve ni-
I teliği ne olursa olsun, kanun dışı hiçbir eylemi meş-
I m bir nedene bağlamaya ve hoşgörü ile karşılamaya 
I imkân yoktur. 
I BAŞKAN — Sayın Bakan, ben 20 dakika diye o 
I şekilde ikazda bulundum; daha 10 dakikanız var 
I efendim, buyurunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
I (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
I Artık geri dönmeyeyim, kaldığım yerden devam 
I edeyim; fakat biraz daha bu meseleye iyi girebilece-
I *im için memnun oldum. 
I Kanun dışı eylem teşebbüsü içinde olanlar, hiç 
I şüphesiz başta Yüce Parlamento ve onu oluşturan si-
I 'asal partilerimiz olmak üzere, bütün Devlet organ 
I e kuvvetlerini karşılarında bulacaklardır. 
I Ben özellikle şu noktaya işaret etmek istiyorum: 
I rarihî gelişim içinde Türk toplumunun ve diğer top-
[ lumların ulaşabildiği en başarılı siyasal rejim, demok-
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ratik rejim olmuştur. Bu siyasal rejimin diğerlerine 
nazaran daha başarılı olmasının temel nedeni, her
kesin, toplumun sosyo ekonomik sorunları hususun
daki görüşlerini serbestçe ortaya koyabilmesi; görüş
lerin, serbest bir tartışma ortamında serbestçe olu
şabilmesi ve serbestçe oluşan görüşlerin de seçim yo
lu ile siyasal iktidara yansıyabilmesidir. Dolayısıyle, 
her seçim devresinde ve seçime tekaddüm eden dev
relerde herkes kamuoyuna sosyo - ekonomik sorunla
ra ilişkin çözümünü getirme ve o çözüme inandırdığı 
nispette, bu çözümü siyasal iktidara yansıtabilme im
kânına sahiptir. îşte bu imkân, demokratik rejimler
de kaba kuvvete müracaat hevesini ortadan kaldırıcı 
bir nitelik taşır. îşte bu imkân sebebiyledir ki, de
mokratik rejimlerde, kaba kuvvet heveslileri yalnız 
ve etkisiz kalmaya mahkûmdurlar. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Demokratik rejimin en büyük üstünlüğü de, in
san haysiyetinin ayrılmaz bir parçası olan düşünce 
özgürlüğüne en geniş ölçüde ve kanunî teminat altın
da yer vermiş olmasıdır. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

Toplumlar, düşünce özgürlüğüne büyük fedakâr
lıklarla varrruşlardır. Düşünce özgürlüğü her top
lumda mevcut doğal bir sonuç değildir. Hepimizin 
bunu iyi bilmesi ve düşünce özgürlüğünü bu dikkat 
içinde koruması gerekir. Düşünce özgürlüğü de, ta-
biatıyle, diğer haklar gibi, sınırsız değildir. Düşünce 
özgürlüğünün doğal sınırı, bir başkasının özgürlüğü
dür. 

ÖMER NAİMİ BARIM (Elâzığ) — Ne ilgisi var, 
bütçeyle ne ilgisi var bunun? 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Eğitiyor, 
eğitiyor. 

ÖMER NAÎMÎ BARIM (Elâzığ) — Millî Eğitim 
Bakanlığıyle ne ilgisi var bunun? 

BAŞKAN — Sayın Barım, istirham ediyorum 
efendim, söz almadan, konuşmayın yerinizden. 

OSMAN OYKUL (Burdur) — «Özgürlük ne
dir?» bunu öğretiyor. 

BAŞKAN — Sayın Aykul, Sayın Aykul, istirham 
ediyorum efendim. (C. H. P. ve M. S. P. sıraları 
arasında karşılıklı tartışmalar.) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, değerli üye
ler, özgürlük konusuna, Millî Eğitim bütçesinde şu 
nedenle değindim: 

Sekiz yıldır, özgürlüğün değerini bilmeyenler, üni
versiteyi ve eğitim alanlarımızı bir kaba kuvvet alanı 

olarak seçme teşebbüsü içindedirler. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri.) 

YASİN BOZKURT (Kars) — Nitelikleriniz belli 
oldu. 

ÖMER NAİMİ BARIM (Elâzığ) — Adaylığını 
koyacaksın galiba. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
(Devamla) — Öyle ümidediyorum ki, eğitim kuruluş
larımızın tam bir özgürlük içinde, her türlü kaba 
kuvvetten uzak olarak, çalışabilme imkânına kavuş
ması, sadece Millî Eğitim Bakanlığını değil; fakat 
bütün vatandaşlarımızı en geniş ölçüde memnun bıra
kacaktır. 

Değerli üyeler, yüksek huzurunuzda tam bir gü
venle ifade etmek isterim ki, genç kuşaklar demok
rasimize, demokratik rejime yürekten bağlıdırlar. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

ÖMER NAİMİ BARIM (Elâzığ) — Bütçeyle ne 
ilgisi var bunun? 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Reddedin bütçeyi 
reddedin. Beyaz oy veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Barım, Sayın Barım, ikinci 
defa ikaz ediyorum zatıâlinizi efendim. 

ÖMER NAİMİ BARIM (Elâzığ) — C. H. P. 
sıralarına da baksanız ya, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Onları da ikaz ederim beyefendi; 
istirham ederim; sizin ikazınıza gerek yok bunun için. 
(C. H. P. ve M. S. P. sıralarından gürültüler.) 

Buyurun efendim. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Muş'ta buluşu

ruz Muş'ta, yeraltında değil. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, istirham ediyorum. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkanım, 

Sayın Şevket Kazan'ın, Muş'taki marifetlerini söy
lüyorum. 

ÖMER NAİMİ BARIM (Elâzığ) — Onlar sizin 
marifetleriniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
(Devamla) — Genç kuşakların demokratik rejime 
inançla bağlı bulunmasını, demokrasimizin bugünün 
ve yarının en büyük teminatı sayıyorum. 

Bu huzur ve anlayış içinde, Sayın Başkanı ve Yü
ce Meclisin çok değerli üyelerini, en içten duygular
la ve saygılarla selâmlarım efendim. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakan, lütfen ayrılmayın, sorular var. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sorum var Sa

yın Başkan. 
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BAŞKAN — Soru mu Sayın öztürk? 
Başka soru sormak isteyen sayın üye var mı efen

dim? Sayın Karaatlı... 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Benim de 

yazılı sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yazılıların dışındakileri tespit edi

yorum efendim. 
Sayın Alver, Sayın Ataöv, Sayın Deniz. 
Soru işlemi bitmiştir efendim. Yazılı soruları oku

tacağız, Sayın Bakandan cevap rica edeceğiz. Yazılı 
da verebilir tabiî, sözlü olarak da beyanda buluna
bilir. 

Sözle müracaat edenler, Sayın Çakıroğlu, Sayın 
Cinisli, Sayın Alver, Sayın Ataöv, Sayın Deniz. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Benim de sorum 
var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Karaatlı, evet, tamam. 

YÂSlN HATİPOĞLU (Çorum) — Benim de bir 
talebim var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Var efendim, zatıâlinizden talep al
dık Sayın Hatipoğlu. 

Sorulan sırasiyle okutuyorum efendim. 
Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun soruları: 
«1. Sosyal Sigortalara bağlı işçilerin çocuklarını 

barındırmak için Sosyal Sigortalar Kurumu; 
2. Memur çocuklarını barındırmak için Emekli 

Sandığı, 
Yurt yaparak, üyelerinin çocuklarının huzur için-

da öğretime devamlarının sağlanması düşünülmüş mü
dür?!». 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
(Devamla) — Yurt sorunu tabiatiyle büyük önem ta
şıyor. Bu konuda bir temas olup olmadığını ve bi
zim dışımızda olan bu müesseselerin bu konuda bir 
çalışma içinde olup olmadıklarını araştırıp yazılı ola
rak muhterem arkadaşıma bildireceğim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun soru

su: 
«A) Türkiye'de yükseköğrenim yurtlarının - özel

ler dahil - kapasitesi ne kadardır? 
B) Daha ne kadar yapılması lâzımdır?» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
(Devamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağım efen
dim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Gaziantep Milletvekili Mehmet Özkaya'nın soru

ları: 

«1. Muş ilimizde öğretmen olup, son olaylardan 
ötürü görevlerini terk eden öğretmenler kimlerdir? 
Bu ile ne zaman tayin edilmişlerdir? Bakanlık bu ko
nuda ne işlem yapmış, ne yapmayı düşünüyor? 

2. Millî eğitim müdürlerinin, Millî Eğitim Te
mel Kanununa göre inşaat büroları ne zaman kuru
lacaktır? 

3. İlkokullar çiftli ve üçlü öğretimden ne vakit 
kurtulacaktır? 

4. Gaziantep'in merkez ve kazalarındaki ilk ve 
orta dereceli okulların öğretmen ihtiyacı ne kadar
dır? En kısa zamanda tamamlanacak mıdır? 

5. Temeli dernekler tarafından atılarak yarıda 
kalan Nizip ilçesine bağlı çiftlik köyü ile Uluyatır 
ve Sekili kasabalarındaki ortaokullar yapılacak mı
dır? Yapılacak ise, ne zaman; söyleyebilir misiniz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
(Devamla) — Efendim, suallerin büyük bir kısmını 
yazılı olarak cevaplandıracağım. Yalnız, Muş hoca
larına ait kısmı bilgilerinize sunayım: Burada çalışan 
lise ve ilköğretmen okulundaki öğretmenlerimiz top
luca bana geldiler ve dediler ki, «Muş'ta bugün mev-
cudolan durumda bizim can güvenliğimiz mevcut de
ğildir, hepimizi buradan nakledin.» 

Tabiî, olayların etkisi altında idiler, duygusaldı
lar; kendilerini daha soğukkanlı bir düzeye çekmeye 
çalıştım; fakat o kadar etki altındaydılar ki, o sırada 
daha soğukkanlı bir düzeye çekmek, hemen hemen 
imkânsızdı. Gerek Muş'taki emniyet görevlileri nez-
dinde tetkik edebilmek, gerekse kendilerinin daha 
salim düşünebilmesini sağlamak üzere kendilerine, kı
sa bir süre izin verdim. İznin sonunda, Muş'ta mey
dana gelen duruma göre işlem yapacağız efendim. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) — 
Aynı şey Bingöl'de de vardır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Trabzon Milletvekili Lütfi Köktaş'ın soruları: 
«Trabzon ili ve ilçeleri emrinde halen % 15 ilk

okul öğretmen fazlalığı vardır. Ancak bu fazlalık, 
adam kayırmak için, mahrumiyeti az merkezi yer 
ilkokullarına yapılmıştır. Diğer yandan, merkeze 
uzak dağ köylerine birçok öğretmeni eksik ve olma
yan okullar mevcuttur. Örneğin: Sadece Of ilçesi 
okullarında 50 adet öğretmen noksanlığı vardır. Yet
kililer, öğretmeni fazla olan ilkokullardan noksan 
olanlara nakil yapmaya yanaşmamaktadır. 

1. Bu duruma göre, fazla öğretmen olan okul
lardan, öğretmeni noksan ve olmayan okullara nakil 
yapılması için Bakanlığınızın bir direktifi veya yar
dımı olabilir mi? 
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2. Hatır için bu dengesiz ve haksız tayinleri ya
panlar hakkında Bakanlıkça bir tahkikat yapılarak 
mesullerinin cezalandırılması mümkün mü?» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REÎSOĞLU 
(Devamla) — Olayla ilgilenip, değerli arkadaşmıza 
yazılı olarak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılacaktır. 
Zonguldak Milletvekili Mehmet Zeki Okur'un so

rusu: 
«1. Yurt dışındaki işçi vatandaşlarımızın 40 bi

ni aşkın okul çağındaki çocuklarının millî dinî eği-
timleriyle ilgili olarak Bakanlığınızca ciddî tedbirler 
alınmakta mıdır? 

2. Köy okulları öğretmenliklerine, ki bu öğret
menler aynı zamanda köyün de bir lideri durumun
dadırlar, yeni mezunlar yerine, tecrübeli öğretmenle
rin tayinleri için Bakanlığınızda bir çalışma var mı
dır?». 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
(Devamla) — Efendim, yurt dışında bulunan işçileri
mizin çocuklarının eğitilmesi problemi hakikaten bü
yük ciddiyet taşımaktaır. 

Bakanlık görevini üzerime alır almaz meseleyle 
ilgilendim, birkaç brifing yaptık ve durumu önce net 
olarak gördük, sonra incelettirdik. 

Mümkün olan tedbirleri alma yolundayız; ama 
bu sorunu büyük süratle ve tam bizim arzumuza 
uygun bir eskilde halletmek kolay gözükmüyor. Ne 
yapabilirsek, onu süratle yapmanın çarelerini araştı
rıyoruz. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Yozgat Milletvekili Ömer Lûtfi Zararsız'ın soru

larını okutuyorum efendim. 
«1. İlkokullardaki ihtiyarî din dersinin okutul

ma durumunda olan öğretmenlerin, bu konuda yetiş
meleri için öğretmen okullarında din dersi öğrenimi
nin yeniden mecburî ders haline getirilmesi düşünü
lüyor mu? 

2. Orta dereceli okullardaki din derslerinin, ehil 
olmayan kimseler tarafından okutulduğu söylenmek
tedir. Bu söylentilerin önlenmesi ve esasen bir mes
lek dersi olan bu dersin tamamının, dinî öğretim ya
pan meslek okulu mezunlarınca okutturulması düşü
nülüyor mu? Düşünülüyorsa, nasıl bir plan hazır
lanmaktadır? 

3. Okullarda mecburî ders olarak okutulmaya 
başlanan ahlâk derslerinin daha verimli olması için, 
Yüksek İslâm Enstitüsü ve benzeri meslek okulları 
mezunlarınca okutulması düşünülüyor mu? 

4. Yüksek İslâm Enstitülerine akademi hüviyeti 
verilmesi için Bakanlıkça bir çalışma yapılıyor mu? 

5. Üniversitelerimizde, çeşitli milletlerin klasik 
hukuku okutulduğu halde, İslâm Hukuk okutulma-
maktadır. 

Bu konuda herhangi bir çalışma var mıdır?». 
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 

(Devamla) — Sorulan yazılı olarak cevaplandıraca
ğım efendim. 

MEHMET ZEKİ OKUR (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakan, ikinci soruma yazılı olarak mı 
cevap verecekler? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
(Devamla) — Evet efendim, yazılı olarak. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap vereceklerini be
yan ediyorlar Sayın Okur. 

Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in soruları
nı okutuyorum efendim: 

«Halkın parasıyle meydana getirilmiş ve okul ih
tiyacı had safhada bulunan Bingöl'de, bütün eksik
likleri giderilmiş imam - hatip okulu 1974 - 1975 öğ
renim yılında tedrisata açılmamıştır. 

Acaba, açılmama sebebi nedir?». 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
(Devamla) — Bu ciheti yazılı olarak cevaplandıraca
ğım efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün soru

sunu okutuyorum efendim. 
«Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, grupu adına 

yapmış olduğu konuşmasında, «Atatürk'ü ve devrim
lerini hor gören ifadeleri havi kitapların okullara da
ğıtıldığını» ifade ederek, bunların toplattırılmasını is
temiştir. 

Bu kitapların ve yazarların adları nedir? 
Böyle bir hadise olmuşsa, bu kitaplar ne zaman

dan beri bu okullara gönderilmiştir? 
Sizin Bakanlığınız zamanında yapılmışsa, sebebi 

nedir? Sizin Bakanlığınızdan önce yapılmışsa, bu ki
taplar hakkında, Cumhuriyet Halk Partili Millî Eği
tim Bakanı bir işlem yapmış mıdır?». 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
(Devamla) — Efendim, olayı önemine lâyik bir cid
diyetle incelettireceğim. Alacağım neticeyi yazılı ola
rak değerli arkadaşımıza bildireceğiz. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin sorularım 

okutuyorum efendim: 
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«1. Millî Eğitim eski Bakanı Mustafa Üstün-
dağ zamanında görevden alman veya görev yeri de
ğiştirilen millî eğitim müdürü adedi ne kadardır? 

2. Aynı devrede görev yeri, yeri değiştirilen ilk
okul öğretmeni adedi nedir? 

3. Mustafa Üstündağ zamanında görevden alı
nan orta dereceli okul müdürü sayısı nedir? 

4. Aynı devrede görev yeri değiştirilen orta de
receli okul öğretmeni adedi nedir? 

5. Daha evvel Türk Ceza Kanununun 141 ve 
142 nci maddelerine göre takibata uğramış olup da, 
Mustafa Üstündağ zamanında göreve iade edilen öğ
retmen adedi nedir?». 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
(Devamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağım efen
dim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Kayseri Milletvekili Cemal Cebeci'nin sorularını 

okutuyorum efendim: 
«1. Sekizinci Millî Eğitim Şûrasında, yükseköğ

renime devam edebilecek gençlerden klasik lise dip
loması, yani, müfredatta aynılık yerine, «denklik» 
prensibi kabul edilmişti. 

Üniversiteler Kanununda bu istikamette bir deği
şiklik yapılarak, meslek okulu mezunlarının, aldıkla
rı puanlara göre fakülte ve yüksek okullara devam
larının sağlanması düşünülüyor mu? 

2. Millî Selâmet Partisi - Cumhuriyet Halk Par
tisi Koalisyonunun ilk aylarında eğitim enstitülerine 
imam - hatip okulu mezunları da alındığı halde, 
1974 - 1975 öğretim yılı başında adi geçen okul me
zunları eğitim enstitülerine alınmamışlardır. 

Birinci sorudaki prensibe aykırı olan bu tutumu 
tasvibediyor musunuz? 

3. Öğretmenliği, formasyon isteyen bir meslek 
olarak kabul ediyor musunuz? 

Kabul ediyorsanız, mektupla öğretim metodu ile, 
böyle kütle halinde mektupla öğretmen yetiştiren bir 
devlet tanıyor musunuz? 

Türkiye'de bu uygulamayı uygun buluyor musu
nuz? 
4 — 1974 - 1975 öğretim yılında mektupla yüksek

öğretime geçilmiştir. Bu uygulamaya geçmek için 
Yükseköğretim Kurulunca karar alınmış mıdır? 

a) Alınmışsa bu kararın tarih ve numarası, 
b) O Kurula katılan üyelerden kaçının karar le

hinde, kaçının karar aleyhinde oy kullandıklarının 
açıklanması. 

5 — Üçüncü Beş Yıllık Planda, sosyal konularda 
yeni kurumların açılmasına lüzum görülmediği hal

de, mektupla öğretime geçilmesi plana aykırı de^il 
midir? Aykırı ise, Yüksek Bakanlıkça bu konuda ne 
düşünülmektedir? 

6 — Meslekî bir kuruluş olan TÖB - DER'in ta
mamen politik manada, faşizmi ve pahalılığı tel'in 
mitingleri tertiplemelerini mer'i kanunlara uygun bu
luyor musunuz? Bulmuyorsanız, inzibatî yönden her
hangi bir kovuşturmaya başlanmış mıdır?» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
(Devamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağım efen
dim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Manisa Milletvekili Gündüz Sevilgen'in sorula

rı : 
«1 — Halen kaç fakülte, ve yüksekokulda boykot 

vardır? 
2 — Bu boykotlara nasıl karar verilmiştir? Han

gi fakülte ve yüksekokullar bu boykot kararına uya
rak tedrisatı tatil etmişlerdir? 

3 — Bu sebepten dolayı sene kaybı olacak tale
belerin adedi kaçtır? 

4 — Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fa
kültesi halen boykottadır ve bu Fakültenin talebele
rinin tamamı, sene kaybetme durumuna düşmüşler
dir. 

Buna mani olacak bir tedbir düşünülmekte midir? 
5 — Bu Fakültedeki boykotun sebebi nedir?.» 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 

(Devamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağım efen
dim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Tokat Milletvekili Ali Şevki Erek'in soruları : 
«1 — Tokat Reşadiye kazası Ticaret Lisesi ne za

man faaliyete geçecektir? 
2 — Tokat Artova Bölge Okulu, tam teşekküllü 

tedrisata ne zaman başlayacaktır?.» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
(Devamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağım efen
dim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'in sorusu: 

«Biraz önce, gazete ve ajanslara gelen haberlere 
göre; Erzincan'da dün başlayan olaylar, maalesef köy
lere kadar sıçramıştır. Bazı köylerde okullar, o arada 
Çağlayan Okulu, gözü dönmüş isyancılar tarafından 
muhasara edilmiştir. 

Bu okuldaki öğretmenlerin can güvenceleri var 
mıdır? 
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Hükümet, isyancılar ve onların teşvikçileri hak
kında ne düşünmektedir? 

Bazı gazeteler, Erzincan'da olayların Cumhuri
yet Halk Partililerin yürüyüşü ile geliştiğini ileri sür
müşlerdir. Oysa, Erzincan Valisi bu sabah verdiği 
demeçte bu iddiayı yalanlamıştır. Hükümet, olayları 
kamuoyuna maksatlı olarak yanlış yansıtan ve başka 
müessif olayları hazırlamaya yardımcı bulunan bu 
çeşit haber kaynakları hakkında herhangi bir uyan 
ve girişimde bulunacak mıdır?» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
(Devamla) — Efendim, sorunun direkt Millî Eğitim 
Bakanlığını ilgilendiren yanı az zannediyorum; fa
kat yine de meseleyi inceleyip, yazılı olarak cevap
landıracağım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Parlar'ın 

soruları : 
«1 — Millî Eğitim Bakanlığında Genel Müdür

lükler enflasyonu olduğu anlaşılmaktadır. 
Bakanlığınızda kaç tane genel müdürlük vardır? 
Bu sayıda genel müdürlüğe ihtiyaç var mıdır? 

Bunların sayısını azaltmak veya Bakanlığın etkili bir 
şekilde kontrolü yapabilmesi için birkaç bakanlığa 
bölünmesi mi gerekecektir? 

Yönetimde etkinliği artırmak için düşünülen ted
birler nedir? 

2 — 1974 bütçe görüşmelerinde, Millî Eğitim Ba
kanlığı Ders Araç ve Gereçleri Gene Müdürlüğü tesis
lerinin, daha üst düzeyde, teknolojik imkânlarla teç
hiz edilmesi teklifimize katılınmıştı. Büyük imkânla
rı olan bu kuruluşun güçlenmesi ve Türkiyede yük
sek seviyede ders ve araştırma cihazları imal eden bir 
düzeye çıkarılmadı için TÜBİTAK ve üniversiteleri
mizle işbirliği yapılması için görüşleriniz nelerdir? 

3 — Yeni yeni üniversiteler açmak için, mahallî 
baskılar artmakta ve pekçok üniversitenin fiziksel ol
masa bile, kanun yaparak şekilsel biçimde açıldığını 
görmekteyiz. 

Bu sorunun, Bakanlık ve yükseköğretim kurum
lan tarafından ciddî bir şekilde etüt edilmesinde yarar 
görür müsünüz? 

a) Acaba yeni üniversiteler açılmasına devam mı 
edelim yoksa mevcut üniversitelere bağlı fakülte ve 
yüksek okullar açarak yükseköğrenim kaynaklarını 
yurt sathına mı yayalım? 

b) Amerike Birleşik Devletlerinde halen başarı 
ile yürütülen üç sistem, New - York State Üniversi
tesi, Penisilvanya ve Kalifornia Üniversitelerinin 

geliştirdikleri ve uyguladıkları sistemlerin verileri de
ğerlendirilerek, yurdumuz gerçeklerine uygun bir sis
temin tespiti çalışmalarında yarar görür müsünüz? 

Böyle bir çalışmanın yapılmasını ne zaman ele ala
caksınız? 

4 — Ortak Pazar ülkelerinde, Ortak Pazar dev
letlerinin memurları olarak görev yapan Türk çocuk
larını okutan öğretmenlerin üzerinde Bakanlığın hiç 
bir kontrolü yoktur. Bunun sonucu olarak, eğitim ka
litesi çok düşük olmaktadır. Bakanlık denetimi için 
öğretmenlerin emeklilik haklarının devamını sağla
yan bir düzenin getirilmesinde yarar vardır. 

Bu görüşe katılıyor musunuz veya başka bir sistem 
getirmeyi düşünür müsünüz? 

Ortak Pazar ülkelerinde, özellikle Batı Almanya' 
da okuyan Türk çocuklarının kitap sorununu çözmek 
için düşünceleriniz nedir? 

Frankfurt şehrinde, devlet malı olan yeni büyük 
binasında Başkonsolosumuz yer verebileceğini bil
dirmiştir. Bu binada bir Devlet kitaplığı açılmasını 
uygun buluyor musunuz? 

5 — Köy ve şehirlerdeki ilkokulların nitelikleri
nin hizmet arzalarının farklı oluşu, eğitimde fırsat 
eşitliğini bozmaktadır. Tek veya iki hoca ile yürütü
len köy ilkokullarıyle, beş veya fazla hocayla yürütü
len ve esas prensibi tek sınıfa tek hoca tahsis eden dü
zenin yurdun her yerinde aynen uygulanması için bir 
plan ve programınız var mıdır? 

Kaliteye tesir eden ve sosyal adaleti bozan bu uy
gulamanın düzeltilmesi için düşünülen ve uygulanma
sı planlanan tedbirleriniz nelerdir?.« 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA RElSOĞLU 

(Devamla) — Muhterem üyeler, yeni üniversiteler 
konusunda açıklamada bulunacaktım; fakat vakit 
elvermediği için konuya değinemedim. 

Muhterem arkadaşımızın sorularının tümünü ya
zılı olarak cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Çorum Milletvekili Sayın Etem Eke'nin soruları

nı okutuyorum: 
«1 — Yeni açılmakta olan Samsun Üniversitesi

nin mimarlık - mühendislik veya başka bir dalının 
Ankara'ya 200 kilometre mesafede olan Samsun ile 
Ankara arasında köprülük yapan Çorum'a açılması 
,hakkında bir çalışmanız var mıdır? 

2 — Türkiye'nin Merkezî Hükümeti olan Ankara' 
da yoğunlaşan üniversite dallarının, Ankara'ya yakın 
illere nakledilmesi hakkında herhangi bir çalışmanız 
mevcut mudur? 
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Çorum'a bir fakültenin verilmesi düşünülmekte mi
dir? 

3 — Tercüman Gazetesi günlük fıkra yazarı Ah
met Kabaklı, öğretmendir, ve devletten maaş almak
tadır; 

a) Bir öğretmenin, devletten maaş aldığı halde, 
memuriyet kanununa muhalefet yaparak, fıkra yazar
lığı ile ayrı bir ticaret yapması suç değil midir? 

b) Bu Öğretmenin yazarlıkla siyaset yapması suç 
değil midir? Suç ise, hakkında ne gibi adlî ve inzi
batî cezaya tevessül edilmelidir? Veya bugüne ka
dar ne sebepten himaye edilmiştir? Kimler himaye et
mişlerdir? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
(Devamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağım efen
dim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Çanakkale Milletvekili Sayın Hasan Sever'in so

rularını okutuyorum efendim: 
«1 — Korunmaya muhtaç yavrularımızın korun

ması için devlet olanaklarının yeterince olmaması bü
yük bir sorundur. 

Bu haktan yararlanamayan, sayıları yüzbinleri bu
lan yığınlaşmayı önlemek için ne gibi çalışmalar var
dır? Alınan tedbirler nelerdir? 

2 — Erkek meslek okullarında teknik alandaki öğ
retmen ve orta öğretimdeki matematik ve fen grubu 
öğretmen yokluğunun karşılanması konusunda çalış
malarınız nelerdir? 

3 — Çanakkale'de, İstanbul Teknik Üniversitesi 
Elektrik Fakültesi ve Ege Üniversitesi Fen Fakülte
si Hidrobiyoloji Enstitüsü lisans okulu açılması giri
şimleri ne aşamadadır? 

4 — Parasız yatılı öğrencilerin seçilmesi ve oku
tulacak yoksul halk çocuklarının daha fazla sayıda 
bu olanaktan yararlandırılması konusunda Bakanlı
ğınızda çalışmalar var mıdır?« 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
(Devamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağız efen
dim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Balıkesir Milletvekili Mustafa Kemal Alver'in so

rularını okutuyorum efendim : 
«1973 - 1974 ders döneminde tedrisata başlaması 

öngörülen, binası hazır olarak iki yıldır boş tutulan 
önlisans okulu 1974 - 1975 ders yılında da açılmamış
tır. 

Ege Üniversitesine bağlı olarak iki yıldır açılması 
beklenen Balıkesir Önlisans Okulu ne zaman açıla

caktır? Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından cevap
landırılmasını arz ederim.» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
(Devamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağız efen
dim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
Balıkesir Milletvekili Mustafa Kemal Alver'in di

ğer sorusunu okutuyorum: 
«Eski, Cumhuriyet Halk Partisi Çankırı Milletve

kili Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Millî Eğitim Bakanlığı 
Müşaviri olarak bir devlet memuru olduğu halde, 
Partisini Çankırı İl Kongresine katılmış ve konuşma 
yapmış mıdır? 

1 — Bu hareket suç değil midir? 
2 — Millî Eğitim Bakanı bundan haberdar edil

diği halde, iddarî tahkikata geçmiş midir? 
3 — Bu zata bir ceza verilmiş midir?» 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 

(Devamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağız efen
dim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Yazılı sorular bitmiştir sayın Bakan. 
Sözlü oolarak sayın arkadaşlarımız soru sormak 

istiyorlar. «Cevaplandırılmıştır» şeklindeki beyanım, 
yazılı olarak cevaplandırmanıza, tabiî, mani değildir 
sayın Bakan, arz ederim. 

Sayın Birgit? Yoklar. 
Sayın Yasin Hatiboğlu, buyurunuz efendim, so

runuzu sorun. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Muhterem 
Başkanım, suallerim çok kısadır. Tahmin ederim, 
muhterem Bakan sözlü olarak cevap vermek olanağı
nı bulacaktır. 

Erzurum Atatürk Üniversitesine yeni bir rektör 
getiriliyor. Bugüne kadar fakültelerde kanlı hadise
ler olduğu halde, Erzurum Üniversitesinde, çok şü
kür Allaha, böyle bir hadise olmadı. Rektör değiştik
ten sonra hadiseler çıkar, bize ıstırap verirse, muhte
rem Bakanımız bunun manevî mesuliyetini yüklenme
ye hazırlar mı acaba? Bunu soruyorum. 

2 — Birçok yüksekokulda hadiseler olduğu, boy
kot ve işgaller olduğu halde, yüksek islâm enstitüle
rinde buna benzer hadiseler olmuş mudur? Bunu 
öğrenmek istiyorum. 

Lise engelliler dahi mektupla öğretime kabul 
edildiği halde, 300 veya 400 puan alan İmam - Ha
tip Okulu mezunlarının mektupla öğretime kabul 
edilmeyişinin politik bir sebebi var mıdır yok mudur? 

3 — Bir de şu hususu öğrenmek istiyorum; 24 Ey
lül 1974 tarihinde Maarif Bakanlığı ile Bayındırlık 
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Bakanlığı arasında bir prensip mutabakatına varılmış ; 
standart tip liselerin fertler tarafından yapılmaması 
kararlaştırılmıştır. 

Bir arkadaşa söylenmiş; bu sebeple, tip lise proje
leri verilmemiş. Böyle bir mutabakat, Bayındırlık Ba
kanlığı ile, var mı? Varsa, hangi maksada matuftur. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 

(Devamla) — Muhterem arkadaşımın şimdi cevap-
landırabileceğim suallerini cevaplandıracağım, geri
sini, tabiî yazılı olarak cevaplandıracağım. 

Buyurdular ki; «Yeni rektör tayininden sonra ha
dise çıkarsa bunun manevî mesuliyetini yükleniyor
lar mı?» 

Rektör tayini ile, hadise çıkma arasındaki ilişkiyi 
kuramadım. Mevcut Rektörümüzün görevi bitmiş
tir. 

YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — İdare Sayın 
Bakan, idare. 

BAŞKAN — Sordunuz Sayın Hatiboğlu, izin ve
rin de Sayın Bakan cevaplasın. Sordunuz sorunuzu. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
(Devamla) — Sayın mevcut Rektörün görev süresi, 
kanunî süresi bitmiştir. Yeni bir rektör tayini söz ko
nusudur ve yeni rektör, kanunî usuller içinde tayin 
edilecektir. 

«İmam - hat!p okulları mezunlarının mektupla 
öğretime alınmayışında politik bir yön var mıdır?» 
dediler muhterem, arkadaşım. 

Eğitim sorunları ile politika arasındaki ilişkiyi bu 
anlamda, bu soru anlamında kesmek için azamî 
gayret içindeyiz; hem Millî Eğitim Bakanlığında, hem 
de mensubu bulunduğum üniversitelerde. 

Yükseköğretime lise mezunlarının alınıp, sadece 
imam hatip okulları mezunlarının değil, diğer meslek 
okulu mezunlarının da alınmayışı temel nedeni, yük
seköğretimin lise ayarında, lise stilinde bir kültürü, te
mel kültürü gerektirmesi olmaktadır. 

Meselenin politik değil, eğitimle ilişkin yönü var
dır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. So

ru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Ömer Çakıroğlu, buyurunuz. 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Ba

kan, konuşmasında, Atatürk Üniversitesi rektör ta
yininde, «Çağdaş düşüncelerdeki profesörler» dedi. 

Sayın Bakan «Çağdaş düşünce» yi burada izah et
sinler. Bu profesörler kimlerdir? (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Soru değil, takdir edersiniz. Sayın 
Çakıroğlu 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Çağdaş dü
şüncede hangi düşünceyi alıyor? Sol düşünceyi mi, 
sağ düşünceyi mi? 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, Başkanlık, bunda 
soru niteliği görmemektedir. Çağdaş düşünce tarzı, 
şahsa göre değişir. Kendi görüşlerini de zaten izah et
tiler. 

Teşekkür ederim. 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakan, «Çağdaş düşüncede ki profesörlere 
sordum» dedi. Çağdaş düşüncedeki profesörlerin nite
liklerini ortaya koydu ve bir kısım profesörlere sordu. 

O halde, bu düşünce nedir, buna uyan profesörler 
kimlerdir? Onu lütfederlerse... 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, Sayın Bakanın çağ
daş düşünce tarzı size uymayabilir; sizinki de sayın 
Bakana uymayabilir. Bu bir şahsî görüş meselesidir. 

Sayın Bakan cevaplamak istiyorlar, buyurun efen
dim. 

MİLLÎ EĞİTİ MBAKANI SAFA REİSOĞLU 
(Devamla) — Muhterem arkadaşımın sorusunu im
kân nispetinde, tatminkâr bir ölçü içinde cevaplan
dırmaya çalışayım. Konuşmam sırasında dedim ki, 
Anayasamızda ifadesini bulan lâik, sosyal, demokra
tik hukuk devleti, benim kişisel anlayışımda, çağdaş 
uygarlığın ulaştığı, çağdaş düşüncenin ulaştığı başa
rılı bir çizgidir. 

Tayini, aday olarak düşünülen sayın arkadaşın 
aşırı solda olduğu, dolayısıyle büyük bir ihtimalle, bu 
ifadeyle, Anayasamızın öngördüğü çizginin dışında 
bir eğilim içinde olduğu ifade olundu. Ben de dedim 
ki; «Rektör tayin edeceğimiz arkadaşın Anayasal 
çizgide düşünen bir arkadaş olmasına özel itina sarf 
edilmelidir». 

Bu demek değildir ki, aday gösterilmeyen arka
daşlar bu çizgide değildir. Elbette ki herkes bu çizgi
dedir; zaten herkes bu çizgide olma durumundadır; 
ama bu meseleye ayrıca önem verdiğimizi Yüce He
yetinize belirtmek istedim. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Cinisli. 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Tamam

lanmadı efendim. 
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BAŞKAN — Efendim, cevabı Sayın Bakan ve
rir; muhtevasını sayın Bakan tayin eder. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sualim 
var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, sizin istediğiniz 
şekilde cevap verir veya vermez; ama cevap verme 
hakkı Saym Bakana aittir. 

Teşekkür ederim Sayın Çakıroğlu. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sualim var 
efendim. 2 nci sualim, 3 ncü sualim var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, tabiî 2 nci sual sorma hak
kınız var. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Danışılan 
profesörlerin isimlerini verebilirler mi efendim? («Bu 
soru değil» sesleri) 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
(Devamla) —- Muhterem arkadaşlarım.. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Efendim, 
çünkü birçok profesör var. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, sorunuzu sordu
nuz. İstirham ediyorum. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, ben hareket 
noktamı söyledim. Takdir buyurursunuz ki, hiçbir de
ğerli arkadaşımı bir tartışma çizgisinin içine getirmek 
istemem. Çünkü, biraz önce de söyledim, bakış açısı
na göre değerlendirmeler değişir. Şimdi isim vermem, 
doğru olmayan bir noktaya hepimizi çeker. Ben ken
di düşünce tarzımda olduğunu düşündüğüm arkadaş
larla temas ettim. Benim düşünce tarzımı, tabiî, en 
doğru düşünce tarzı olarak takdim etmiyorum; ama 
sorumlu ben olduğuma göre, şu anda sorumlu Bakan 
ben olduğuma göre, kendi görevimi ifada tabiatıyle 
kendi düşünce tarzımı hâkim kılma durumundayım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka sorunuz var mı Sayın Ça

kıroğlu? 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Var efen

dim. 
BAŞKAN — Başka var mı efendim? Bu sualden 

başka sualiniz var mı? 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Yok efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun öyleyse. 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Bakan 

kendi düşüncesinin çağdaş düşünce olduğu inancın
da mıdır? (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN — İstirham ederim efendim, rica ede
rim. Bu soruyu Bakana tevcih etmiyorum efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
(Devamla) — Cevaplandırayım efendim. 

BAŞKAN Sayın Cinisli. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 

(Devamla) — Muhterem arkadaşım.. 
BAŞKAN — Efendim, ben Başkanınız olarak bu 

soruyu zatıâlinize tevcih etmiyorum. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 

(Devamla) — Hay hay, hay hay efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakıroğlu. 
Buyurun Sayın Cinisli. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakanın biraz önceki bir suale verdiği cevaptan 
anlıyoruz ki, mektupla öğretim bundan sonra yüksek
öğretimimize bir kaide olarak yerleşmiştir. Avrupa' 
da istisna olan bu yol bizde kaide olarak yerleşmiştir. 
Bundan sonraki dönem içinde, senelerde, mektupla 
öğretim için bu yılki nispet içinde - 65 bin civarında 
bir kabul vardır - öğrenciyi mektupla yükseköğreti
me davet etme imkânları var mıdır? Yok ise, bu sene
nin özelliği nedir? 

İkinci sualim, daha önce, - Bakanlık mesuliyetinin 
devam ettiğini düşünerek - özel okulların eğitim için 
zararlı olduğu gerekçesiyle özel okullara karşı Bakan
lık sorumlularının bir tepkisi var idi. Şimdi, özel oku
lun eğitime zararlı olduğunu düşüne» sorumluların, 
mektupla eğitimin faydalı olacağı düşüncesine gelir
ken gerekçeleri nelerdir? 

Bunları öğrenmek istiyorum. Diğer sualleri değer
li arkadaşlarım sordular; vaktinizi almak istemiyorum. 
'Özellikle, bundan sonraki yıllarda mektupla öğretime 
ne kadar öğrenci alınacaktır? Bu yol, dönüşü olma
yan bir yol mudur, yoksa, durum önümüzdeki yıllar
da bir istisna yolu olarak mı düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cinisli; so
ru anlaşılmıştır efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
(Devamla) — Teşekkür ederim. 

Sayın arkadaşımın sorusunu konuşmam sırasında 
bir ölçüde cevaplandırmıştım zannediyorum. Yalnız, 
zaman darlığı dolayısıyle iyi açıklayamadığımı anlı
yorum. Tekrar ifade edeyim müsaade ederlerse. 

Mektupla öğretim yolu, tabiatıyle, örgün eğitimde 
klasik öğretimin yerini alacak bir yol değildir. Dola
yısıyle, mektupla öğretim yolunu, üniversite konten
janını memleket ihtiyaçlarına paralel bir hale getirdik
çe, örgün eğitimden uzaklaştıracağız, çıkaracağız. Bu
na mukabil, bugün birçok Batı memleketinde oldu
ğu gibi, mektupla öğretimden, yaygın öğretim esas-
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lan çerçevesinde faydalanmak mümkündür ki, örgün j 
eğitim sırasında kazandığımız tecrübeyi yaygın öğre
time götüreceğiz. 

Önümüzdeki yıl öğrenci alacak mıyız, yahut kaç 
öğrenci alacağız? Bu, şimdiden bir karara bağlanmış 
değildir. Özellikle bu yıl alacağımız neticeler belli ol
madan, ilk uygulama geçmeden, gelecek yıl için ka
rar almak acele olabilir. Ama, gelecek yıl için de mek
tupla öğretime bir miktar öğrenci alınacaktır, 60 bin 
mi olacaktır, biraz daha mı düşük olacaktır; bu hu
susta şimdiden kesin bir şey söyleyecek durumda de
ğilim. Karar verme zamanı geldiğinde, görevde bu
lunan Bakan arkadaşımız tabiatıyle, bir taraftan Tür
kiye'nin ihtiyaçlarını, diğer taraftan mektupla öğ
retimde katedilen mesafeyi ve başarıyı gözönünde 
bulundurarak bir tedbir alacak, bir karar verecektir. 

«Özel okullara karşı olan Millî Eğitim mensupla
rı, nasıl oldu da mektupla öğretime razı oldular?» de
di sayın arkadaşım. 

Bunlar iki ayrı nokta tabiî. Özel öğretimin kendi
ne mahsus sorunları var, mektupla öğretim ise res- | 
mî bir öğretim, tabiî, bir özel öğretim değil, resmî bir 
öğretim. Onun için, zannediyorum arada bir çelişki 
söz konusu olmaksızın, mektupla öğretimin fayda ve 
sakıncaları tartışılabilir ve mektupla öğretim sorunu, 
daha önce de ifade ettiğim gibi, büyük bir konten
jan açığı karşısında, o zamanki görevlilerin başka ça
re bulamayarak, gittikleri bir yol olarak karşımıza J 
çıkmaktadır. I 

Teşekkür ederim efendim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, soru cevaplandı
rılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv, buyurunuz efen
dim. I 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
mektupla öğretim Talim Terbiye kararından geçmiş 
midir; yoksa, Bakanın bir mucibi ile mi halledilmiş
tir? 

İkinci sorum; üniversite, yüksekokul, akademi ve I 
mektupla öğretim için ne kadar öğrenci alınmıştır, 
imtihana girenlerin ne kadarı açıkta kalmıştır? I 

Üçüncüsü; son olayların cereyan ettiği illerde, I 
TÖB - DER toplantılarına katılan millî eğitim mü
dürleri için herhangi bir işlem yapılmış mıdır? I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REÎSOĞLU 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, soruların ya- I 
zıh olarak cevaplandırılması gereken kısımlarını ya
zı ile cevaplandıracağım. I 

J Son olaylar biliyorsunuz, yargı organlarına inti
kal etmiştir ve yargı organları meseleyi bütün ayrın
tıları ile ve karşılıklı kanunî ilişkileri içinde incele
mektedir. Türkiye Cumhuriyetinin Kanunları karşı
sında herkes tabiatıyle eşittir ve kanunlar önünde, 
kusur işlemiş, suç işlemiş durumda olan birisi tespit 
olunabilirse, gerekli işlem yapılacaktır. Şimdiki hal
de, yasal organların, yargı organlarının yaptıkları, 
yapacakları tahkikatın ve varacakları sonucun neti
celerini bekliyoruz. 

Teşekkür ederim efendim. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın Hüseyin Deniz, buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Sayın Başkan, 
1961 yılında, o zamanki ilkokullarımızın öğretmen 
ihtiyacını karşılamak amacı ile, 222 Sayılı Kanun 
uyarınca, ortaokul ve lise dengi okul mezunlarından 

I bir miktar eleman sınavla, muvakkat öğretmen kur
suna tabi tutulmuş ve 15 yıl müddetle çalıştırılması 
öngörülmüştür. Bunların terfileri de yapılmamıştır 

l kanuna göre, «15 yıl sonra, herhangi bir hak iddia et
meksizin görevden uzaklaştırılır» diye bir hüküm de 
vardır. 

Bu arakadaşlarımız için tespit edilen müddet bu 
yıl sona ermektedir; ama 15 yıldan beri başarı ile 
çalışmış, iyi sicil almış, teftiş görmüş bu arkadaş
larımız için Bakanlıkça bir şey düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
(Devamla) — Bu arkadaşların sorunu bize intikal et
ti; haklı bir endişe içinde olduklarını gördük. Bir 
zarara uğramamaları ve kendilerinden eğitim ala
nında daha uzun süre istifade edilebilmesi için gerek
li çalışmalara başlandı. Daha ayrıntılı bilgiyi yazılı 
olarak ayrıca vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. So
ru cevaplandırılmıştır. 

Buyurun Sayın Karaatlı. 
HALİL KARAATLI (Bursa) — Sayın Başkanım, 

Ceza Kanunumuzun 141 ve 142 nci maddelerine gi
ren fiiller kanunumuza göre suçtur. Bu husus bir ve
sile ile Anayasa Mahkemesine intikal ettirilmiş ve 
Anayasa Mahkemesi yine bunların suç olduğunu tes
pit etmiştir. 

i 141 ve 142 nci maddelerin tanzim ettiği hususla
rın suç olup olmayacağını takdir etmek, siyasî ikti
darlara ait siyasî bir meseledir. 

TÖB - DER toplantılarında (C. H. P. sıraların
dan «Oooo» sesleri) bu hususta 141 ve 142 nci mad-
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delerin kaldırılması bir slogan olarak kullanılmıştır. 
Memurin Kanununa göre, siyasî iktidarlara ait 

siyasî bir yetki hususunda siyasî faaliyet göstermek 
suç olacağından, bu fiilleri icra eden, bu suretle 
TÖB - DER toplantılarına katılıp bu siyasî fiilleri 
icra edenler hakkında Bakanlığınız idarî yönden bir 
tahkikata lüzum görmekte midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaatlı. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REÎSOĞLU 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlarımızın sorusunu 
biraz evvel benzeri bir soruyu cevaplandırırken ce
vaplandırmış bulunuyorum; fakat ayrıca yazılı ola
rak da cevaplandıracağım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru işlemi bitti Sayın Bakan, teşekkür ederiz. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 

(Devamla) — Ben de teşekkür ederim Sayın Baş
kan. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Değerli'de; buyu
run Sayın Feyzullah Değerli. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Üzerinde münakaşa edilen, memleket sathında 
gürültülere, cinayetlere kadar götürülen mesele, mil
lî eğitim meselesidir. Gönül isterdi ki, % 99'u Müslü
man olan yüce milletimizin şerefli yurdunda bu me
selelere herkes hassas davransın. Bu mesele, millî 
eğitim meselesi böyle dejenere olup, analar, baba
lar, evlâtlarını okullara gönderemeyecek derecede 
endişe ve şüpheye garkolmasın. 

Ne yazık ki, malum zihniyetler, belli çevreler 
Türkiye'de bütün hassas noktaları, ana unsurları, 
millî müesseseleri tahrip etmek suretiyle emeline eriş
mek isteyen zihniyet, üzerinde titrediğimiz millî 
eğitimi de artık güvenilmez, inanılmaz bir hale ge
tirmek, okulların kapısına kilit vurdurmak suretiyle 
ortalığı karıştırmak için elinden gelen gayreti ar
kaya bırakmamaya karar vermişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, bir milletin kalkınmasında 
devletin sağlamlığında ve devamlılığında ve millet 
fertlerinin sevgi, saygı, kardeş olmasında, dışa karşı 
millî duygu, vatan aşkının buram buram semaya yük
selmesinin temelinde millî eğitim gelir; ama eğer eği
tim gerçekten millî ise, millî olma vasfını kaybetme-
diyse kaybettirilmediyse. 

Millî eğitimin, bir memleketin bünyesine, o, «mil
lî eğitim» dediğimiz müesseseye gelen vatandaş ev

lâtlarının, o milleti meydana getiren fertlerin, aile
lerin yapısına göre ayarlanması lâzımdır. Türkiye 
halkının % 99'u Müslüman mıdır; tarihine, dinine 
bağlı mıdır; hiç bir devletin, milletin tarihine, şanına 
muhtaç olmayacak, özenmeyecek derecede güçlü, 
engin midir? O halde, millî eğitimin de, bu milleti 
millet yapan unsurların içinde ve arasında olması 
lâzımdır. Böyle bir millî eğitimde, bu, üzerinde kav
ga ettiğimiz, münakaşa ettiğimiz, Meclisleri, meydan
ları altüst eden hadiselerin olmaması icap ederdi. 

Görülüyor ki, millî eğitim vasfından uzaklaştırıl
mış olduğunun en büyük delili odur ki, bugün ilim 
irfan ocaklarında, eğitim öğretim yuvalarında kardeş
lik yerine düşmanlık, sevgi yerine husumet, muhab
bet yerine nefret ikame edilmiştir. Namusun, ilmin, 
irfanın, haysiyetin en emniyetli olması icabeden yer
de; haysiyetin, mal, can emniyetinin en tehlikeli ol
duğu bir havaya büründürülmüştür. Öyleyse, buna 
millî eğitim demek biraz güçtür. Bunu bu hale ge
tiren zihniyet de bellidir. 

Değerli milletvekilleri, Türk toplumunun huzu
runu, Türk millî eğitiminin selâmetle çalışmasını 
cidden bekliyorsak, bu ilim, irfan ocaklarından - şu
nu açıkça söylüyorum ki, bu ilim irfan ocaklarından 

- artık, siyasî çıkarlarına ve menfaatlerine bu mües
seseleri öteden beri alet etmeye alışmış, ilkokul ço
cuklarını sokağa döküp, üniversite meydanlarını kana 
bulamak yüzünden büyük ehemmiyetle rol oynayan 
Cumhuriyet Halk Partisi bu irfan ocaklarından eli
ni çekmelidir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, bu vatan sevgisiyle, mil
let aşkıyle, eğer memleketin, vatanın bütünlüğünde 
sadıksa, inanıyorsa, bu müesseseleri kendi haline bı
rakmalı, siyasî çıkarlarına alet etmemelidir. 

Değerli arkadaşlarım, bakın bu millet nasıl tah
rik ediliyor? Bir okulda hoca sınıfa giriyor, derse 
başlamadan önce «Solcular ayağa kalksın», diyor, 
«Sağcılar otursun» diyor. Bu talebeleri, bu yaştaki 
talebeleri sağ - sol diye ayırıma tabi tutuyor. Yine,, 
dersine devam ederken, «Allah var mı, yok mu?» 
münakaşasını talebenin yüzüne karşı açıyor; «Var» 
diyenlere karşı, kalemi yukardan aşağıya bırakıyor, 
kalem yere düşüyor^ «Allah varsa bu kalemi tutma
sı lâzımdı. Bırakın bunları; bunları sizin geri kafalı 
ananız, babanız öğretiyor. Bu duygulardan uzak ka
lın, öğretmeninizi dinleyin» diyor. Bu sözü çocuklar 
götürüyor, anasına, babasına söylüyor. Ana, baba, 
bunu diyen öğretmen üzerinde menfi olarak, haklı 
olarak bir kin ve nefretle içini dolduruyor. 
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TÖB - DER'de, TÖB - DER toplanülarında bir 
anda 10 binlerin, 15 binlerin toplanışını katiyen bir 
siyasî örgüte, bir siyasî teşekküle, bir derneğe bağ
lamanıza lüzum yoktur. Bugüne kadar teşvikle, tah
rikle, öğretmene karşı ve dolayısıyle mektebe karşı, 
bu çarpık zihniyetlerin Türk evlâdına verdiği bu 
aşın ve son derece zehirli fikirlerden dolayı, haklı 
olarak, Müslüman Türk halkının topyekûn ayaklan-
masıdır. Eğer buna devam... (C. H. P. sıralarından 
gürültüler.) 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Haklı olur mu, 
kanunsuzluk haklı olur mu? 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Evet; 
Türk milleti haklı olarak ayaklanacaktır. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Allah belanı 
versin. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Türk 
milleti haklı olarak ayaklanacaktır. «Allah yok» der
seniz, «din yok» derseniz, Allah'ı, Peygamberi okul
larda inkâr ettirirseniz, bu millet ayaklanacaktır. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sizi de 
yer bu ayaklanma. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Allahsız, ki
tapsız. 

BAŞKAN — Hatibin konuşmasını takip edemi
yorum efendim. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Siz, ara
dığınız halkı Türkiye'de bulamayacaksınız. Eğer Al-
lah'sız, dinsiz bir halk arıyorsanız, bu halk Türki
ye'de yoktur. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Allahsız, ki
tapsız. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, 52 yerde aynı anda TÖB - DER top
lanıyor. 52 yerde aynı anda TÖB - DER toplantı 
tertip ediyor. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Değerli. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Bu top
lantı tertip edilirken ve bu toplantıların gerçek mak
sadının, manasının ne olduğunu, şu kürsüde, sizin, Ma
liye Bakanlığı yapmış Baykal'ınız da, aynı anda niçin 
toplandıklarının gerçek manasını taşıyan Kerbela 
vakasını buraya getirerek, sınıfları, zümreleri biribiri-
ne vurdurmak suretiyle vatanı bölmeğe yönelttiğinin 
ispatını yapıyor. 

BAŞKAN — Sayın Değerli, istirham ediyorum, 
tahrik edici konuşmayın. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Allahsız. 
DOĞAN ARASLI (Kars)) — Allahsız. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Hangi 
Kerbela'dan bahsediyorsunuz? Siz ilericilikten bah
sediyorsunuz. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Allah'ı alet 
ediyorsun, siyaset yobazı. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla)' — 500 se
nelik hadiseyi nasıl gericilik sayarsınız? 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
bu yobazları konuşturmayın Allahaşkına. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Parlamento ye
zidi. 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, rica ediyorum. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — İşte siz

ler, sizin gibiler kimine Alevî, kimine Sünnî, kimine 
Yezit diyerek.. (C. H. P. sıralarına hitaben) Otur ye
rine. 

HASAN CERİT (Adana) — Sen otur yerine. 

BAŞKAN — Siz ihtar etmeyin Sayın Değerli; ben, 
arkadaşlarımızla konuşuyorum. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Sizin is
yanınıza halk ayaklanacaktır. Onu ayaklandıran kimse 
yok; halk kendi ayaklanır. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sen isyan teşvik-
ç'isisin. 

BAŞKAN — Sayın Değerli, söz süreniz bitti efen
dim. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın Başkan, bu 
adamın söz süresi bitti. 

BAŞKAN — Müdahale ediyorum efendim, istir
ham ederim. Siz yerinize oturun. 

YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir) — Parlamento ye
zidi, gerici, yobaz, faşist, Allahsız adam. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Deniz 
Baykal burada, «Hasan Hüseyin'i öldürenler sizdiniz» 
derken kimi kastediyor? Kimi kastediyor? O zaman 
siz kim oluyorsunuz? Siz kızılbaş mı oluyorsunuz ben 
yezit olursam? 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sen Deniz'i 
ağzına alacak adam mısın? 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Senin kafan 
kopsun Kerbelada; Allahsız, Allahsız.. Gerici! Sen 
gericisin. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — İşte sizin 
emeliniz bu. Kimine Alevî, kimine Sünnî diyerek halkı 
ayaklandıran sizsiniz. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Sizin gibile
rin eseri bu. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Yazıklar ol
sun, senin gibi bir adamın bu çatı altında olmasına. 
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ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Cumhuriyet 
devrinin, en son molozlardan birisin. 

BAŞKAN — Sayın Üretmen, istirham ediyorum 
efendim. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Bugün 
TÖB - DER... 

BAŞKAN — Yeni bir konuya girmeyin Sayın 
Değerli. Lütfen cümleyi bağlayın. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Sayın 
Başkan, burada, «Bir kötü faaliyetimi görürseniz, isti
fa ederim» dedi; oturuyor. Bu beyefendi istifa ede
cekse; Boyabat Lisesi öğretmenliğine Zeki llter ismin
deki kişiyi Sayın Üstündağ tayin" etmiştir; halbuki, 
bu zat o anda cezaevinde idi. 

İstifa edebilecek misiniz? 
BAŞKAN — Sayın Değerli, lütfen bitirin efendim. 

Sayın Değerli sözünüzü kesmek mecburiyetinde bırak
mayın beni efendim; Süreniz bitti. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Bugün 
TÖB - DER'i yönetenler Fakir Baykurt'un izinde 
olduğunu açıkça ilân ediyorlar. TÖS'ün Genel Başkan
larını sayıyorum: Şükrü Koç, Hayrettin Uysal, Bahri 
Savcı, Fakir Baykurt. Bunların kim olduğunu siz çok 
iyi biliyorsunuz. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. --
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Değerli. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — Senden yüzbin 

defa temizdir. Yobaz. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — İftihar 
edin, iftihar. 

BAŞKAN — Sayın Değerli, teşekkür ederim. 
(A. P. sıralarından alkışlar). 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Cumhuriyet 
düşmanları alkışlıyorlar. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesiyle 
ilgili görüşmeler bitmiştir efendim. 

Efendim, sataşmalar hakkındaki kararımı arz ede
ceğim. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Sözcü; Adalet Partisi yöneticilerinin kabul edecekle
rini hiç aklımdan geçirmediğim, kürsüden, çok talih
siz bir beyanda bulundu. 

Bu beyanları ile, (M. S. P. sıralarından gürültü
ler). 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Terbiyesizler, susun. 
BAŞKAN — İstirham ederim, lütfedin, dinleme 

imkânını verin bize. 
Sayın Akçeel, Sayın Akçeel, lütfen yerinize otu

run efendim.. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Türkiye'nin 
çeşitli yerlerinde çıkan olaylarda, taşla, sopayla, ta
bancayla hücum edip, insanlarımızın ölmesine sebep 
olan tepkileri, haklı tepkiler olarak burada tanımla
dı. Bunlar kanun dişi tepkilerdir. 

Şimdi eğer, bunları burada, «doğru» diye kabul 
edersek; bu memlekette ne demokrasi kalır, ne dev
let kalır. 

Bunun tavzih edilmesini, açıklanmasını rejim adına, 
demokrasi adına, Adalet .Partisi saygı değer yöneti
cilerinden soruyorum; aynı fikirdeler mi, yoksa de
ğiller mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçei üzerindeki konuşmalar - sataşma 
hususundaki durum hariç - bitmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine 
geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim. 

A) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 526 557 155 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Temel eğitimi ve öğretimi ger
çekleştirme ve geliştirme hizmet
leri 6 804 349 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Genel orta öğretimi gerçekleştir
me ve geliştirme hizmetleri 2 760 328 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

' Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Orta dereceli meslekî ve teknik 
öğretimi gerçekleştirme ve geliş
tirme hizmetleri 1 735 475 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

114 İlk, orta ve yüksek dereceli 
okullara öğretmen yetiştirme hiz
metleri 670 047 000 
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Bölüm Lira 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

115 Yüksek öğretimi gerçekleştirme 
ve geliştirme hizmetleri 1 189 474 334 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

116 Halk eğitimi hizmetleri 475 991 654 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 10 510 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Katma Bütçeli 
Atatürk Üniversitesine ait bütçenin bölümlerini oku
tuyorum : 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ATATÜRK 
ÜNİVERSİTESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 55 567 452 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

103 Mediko - sosyal hizmetleri 2 225 507 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okullar ve 
araştırma hizmetleri 394 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Fen Fakültesi 8 285 487 

BAŞKAN .— Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Temel Bilimler ve Yabancı Dil 
Yüksek Okulu 6 421 158 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Bölüm Lira 

Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 6 088 352 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

135 Tıp Fakültesi 42 861 862 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 8 076 150 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

157 îslâmî İlimler Fakültesi 3 510 226 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

158 işletme Fakültesi 7 579 272 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

184 Ziraat Fakültesi 25 204 350 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 1 840 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi bütçesinin bölüm
lerini okutuyorum 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 23 893 154 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

103 Mediko - sosyal hizmetler 2 893 827 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölüm 

10 

Lira 

1 729 000 Rektörlüğe bağlı okullar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 21 5C0 115 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

174 İnşaat - Mimarlık Fakültesi 25 705 979 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

117 Makine - Elektrik Fakültesi 27 021 C65 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

183 Orman Fakültesi 18 956 650 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

185 Yer Bilimleri Fakültesi 16 816 C41 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Kandilli Rasathanesi Uzay ve Yer Bilimleri Araş
tırma ve Eğitim Merkezi Bütçesi: 
101 Genel yönetim ve denetim hizmet

leri 3 461 380 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Uzay ve yerbilimleri hizmetleri 5 639 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Validebağ Prevantoryum ve Sanatoryum Bütçesi : 
101 2 887 557 

111 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yataklı tedavi hizmetleri Prev. San. 19 614 869 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Ankara Üniversitesi 1975 yıh Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi: 1/213; Cum
huriyet Senatosu: 1/280) (M. Meclisi S. Sayısı: 136; 
C. Senatosu S. Sayısı: 409) (1) 

BAŞKAN — Katma bütçelerin oylamalarına ge
çiyoruz : 

Ankara Üniversitesi 1975 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
tasarısının maddelerine geçilmesi hususunu onayınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum efendim. 

Ankara Üniversitesi 1975 malî yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı 

Madde 1. — Ankara Üniversitesine 1975 malî yılın
da yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (728 478 133) lira ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN — Bağlı cetveli okutuyorum efendim. 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

20 210 370 

4 987 810 103 Mediko - sosyal hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 56 276 619 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 33 589 925 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

133 Eczacılık Fakültesi 21 040 412 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 282 226 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

137 Veteriner Fakültesi 44 995 566 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

139 Elâzığ Veteriner Fakültesi 
» BAŞKAN — Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

73 265 086 

(1) 136 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ekli
dir. 
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Bölüm Ura 

151 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 32 590 120 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

153 Eğitim Fakültesi 29 797 735 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

154 Hukuk Fakültesi 21 172 144 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

157 ilahiyat Fakültesi 9 700 476 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

160 Siyasal Bilgiler Fakültesi 31 791 216 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 66 833 954 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, bağlı bulunan cetveli ile birlikte 
onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ankara Üniversitesi gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (728 478 133) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum efendim. 

Gelir 
türü 

1 

Lira 

85 000 

3 015 000 

725 378 133 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, bağlı bulunan cetveli ile birlikte onayı
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Ankara Üniversitesince 1975 malî yı
lında 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 1975 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Genel Bütçe Kanununun 51, 52 ve 
53 ncü maddeleri hükümleri, Ankara Üniversitesine 
bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygu
lanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul
larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekle
rini, rektörlük programına aynı unvanla aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun 1 Mart 1975 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bütçenin tümü bilâhara açık oylarınıza sunulacak
tır. 

3. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi: 1/216; Cumhu
riyet Senatosu : 1/281) (M. Meclisi S. Sayısı: 137; 
C. Senatosu S. Sayısı: 410) (1) 

BAŞKAN — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısının maddelerine geçilmesi hususunu ona
yınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
Madde 1. — Ege Üniversitesine 1975 malî yılında 

yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (409 598 806) lira ödenek verilmiştir. 

(1) 137 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ekli
dir. 
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BAŞKAN — Bağlı bulunan cetvelleri okutuyorum. 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 32 029 710 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 7 852 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe' bağlı okul ve araştır
ma merkezleri 14 992 307 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 37 387 966 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 11 810 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

13J Eczacılık Fakültesi 2 057 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 184 026 581 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

156 İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi 19 102 888 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

161 Sosyal Bilimler Fakültesi 843 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

181 Mühendislik Bilimleri Fakültesi 28 969 168 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 45 555 711 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

187 Güzel Sanatlar Fakültesi l 131 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

201 Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 23 839 575 
BAŞKAN — Kabul edenleı .. Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, bağlı bulunan cetveliyle birlikte onayını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ege Üniversitesinin gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (409 598 806) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN 
Gelir 
türü 

Bağlı cetveli okutuyorum. 

Lira 

1 Vergi gelirleri 4 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 13 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 391 998 806 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bağlı cetveliyle birlikte onayınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Ege Üniversitesince 1975 malî yılın
da elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Ege Üniversitesince gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, 
bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN —. Maddeyi 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. — Genel Bütçe Kanununun 51, 52 ve 
53 ncü maddeleri. Ege Üniversitesine bağlı döner ser
mayeli kuruluşlar hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. . 

Madde 7. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul
larla ilgili programlarında yer alan proje ödeneklerini, 
Rektörlük programına aynı unvanla aktarmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1975 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü bilâhare açık oylarınıza sunulacak
tır. 

4. — İstanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi: 1/218; C. Se
natosu: 1/282) (M. Meclisi S. Sayısı: 138; C. Sena
tosu S. Sayısı: 411) (1) 

BAŞKAN — İstanbul Üniversitesi 1975 yılı bütçe 
kanunu tasarısının maddelerine geçilmesi hususunu 
onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
İstanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

Madde 1. — İstanbul Üniversitesine 1975 malî yı
lında yapacağı hizmetle^ için, bağlı (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (889 810 380) lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Bağlı cetveli okutuyorum. 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araştır
ma hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

201 Yabancı Dil Yüksek Okulu 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

112 Kimya Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

72 690 140 

15 560 300 

Bölüm Lira 

131 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 193 414 978 

8 321 400 

2 931 900 

90 676 880 

21 005 726 

•162 

183 

(1) 138 S: Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ekli
dir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 18 924 970 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

133 Eczacılık Fakültesi 15 036 620 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

135 İstanbul Tıp Fakültesi 219 759 717 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

137 Veteriner Fakültesi 12 053 335 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

138 Edirne Tıp Fakültesi 6 868 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Bursa Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Edebiyat Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Hukuk Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
İktisat Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

İşletme Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Bursa İktisadî ve Sosyal Bilimler Fa
kültesi 
Orman Fakültesi 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bağlı bulunan cetveliyle birlikte onayını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — İstanbul Üniversitesinin gelirleri, bağ

lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (889 810 380) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

142 

152 

154 

155 

158 

80 367 117 

37 369 190 

26 288 100 

28 851 400 

16 415 625 

1 685 000 
21 589 982 
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BAŞKAN — Bağlı bulunan cetveli okutuyorum 
efendim. 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 5 50.7 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 882 303 380 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, okuttuğumuz cetveli ile birlikte onayını
za sunuyorum. Kabul edenler,.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İstanbul Üniversitesince 1975 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 1975 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN-— Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İstanbul Üniversitesince gelecek yıl
lara, geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. -r- Genel Bütçe Kanununun 51, 52 ve 
53 ncü maddeleri hükmü, İstanbul Üniversitesine 
bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygu
lanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Üniversite Bütçesinin, fakülte ve okul
larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekle
rini, Rektörlük programlarına aynı unvanla aktarma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1975 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. —"Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu tasarı da bilâhara Yüce Meclisin açık oyuna 
sunulacaktır. * 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1975 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/219; C, Senatosu : 1/283) (M. Meclisi S. Sayısı : 
139; C. Senatosu S. Sayısı: 412) (1) 

BAŞKAN — İstanbul Teknik Üniversitesi 1975 
yılı Bütçe Kanunu tasarısının görüşmelerine geçiyo
ruz. 

Maddelere geçilmesi hususunu onayınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı 

Madde 1. — İstanbul Teknik Üniversitesine 1975 
malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (350 910 887) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı cetveli okutuyorum. 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 120 554 073 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir 

103 Mediko - Sosyal Hizmetler 8 341 532 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler.;. Kabul edilmiştir 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araştır
ma merkezleri 2 328 299 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir 

112 Kimya Fakültesi 15 472 454 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir 

(1) 139 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Bölüm Lira 

113 Temel Bilimler Fakültesi 14 668 417 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir 

.171 Elektrik Fakültesi 25 515 861 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir 

172 Gemi inşaatı Fakültesi 9 237 224 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir 

173 İnşaat Fakültesi 25 659 280 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir 

175 Maden Fakültesi 24 320 298 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir 

176 Makine Fakültesi 33 662 257 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir 

179 Mimarlık Fakültesi 16 863 513 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir 

182 Mühendislik - Mimarlık Fakül
tesi 47 865 885 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir 

201 Nükleer Enerji Enstitüsü 6 421 794 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler,.. Kabul edilmiştir 

Maddeyi, bağlı bulunan cetveliyle birlikte onayı
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — İstanbul Teknik Üniversitesinin ge

lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(350 910 887) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı bulunan cetveli okutuyorum. 

Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 360 000 

BAŞKAN — Kabul, edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir 

2 Vergi dışı gelirleri 6 201 00O 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir 

3 Özel gelirler 344 349 887 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bağlı bulunan cetveliyle birlikte ona
yınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İstanbul Teknik Üniversitesince 1975 
malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi ona}7inıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — İstanbul Teknik Üniversitesince ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Genel Bütçe Kanununun 51, 52 ve 
53 ncü maddeleri hükümleri İstanbul Teknik Üni
versitesine bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkın
da da uygulanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
enstitü ile ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, Rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1975 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul, etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu kanun tasarısı da bilâhara Yüce Meclisin açık 
oylarına sunulacaktır. 

— 194 — 



M. Meclisi B : 47 24 . 2 . 1975 O : 2 

6. — Hacettepe Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/217; 
C. Senatosu : 1/284) (M. Meclisi S. Sayısı : 140; 
C. Senatosu S. Sayısı : 413) (1) 

BAŞKAN — Hacettepe Üniversitesi 1975 yılı Büt
çe kanunu tasarısının görüşmelerine geçiyoruz. 

Maddelere geçilmesi hususunu onayınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
Hacettepe Üniversitesi 1975 yılı Bütçe kanunu tasansı 

Madde 1. — Hacettepe Üniversitesine 1975 malî 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (629 189 577) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı cetveli okutuyorum efendim. 

Bölüm 

101 Genci yönetim ve Destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Kimya Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

133 Eczacılık bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

134 Gevher Nesibe Tıp bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

135 141 389 

27.817 116 

28 219 494 

10 925 915 

8 353 432 

7 298 159 

5 639 365 

38 495 162 

(1) 140 S. Sayılı basmayan 
eklidir. 

tutanağın sonuna 

Bölüm 

135 Tıp bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

136 Sağlık bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

141- Eskişehir Tıp bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

143 Samsun Tıp bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

159 Mezuniyet sonrası eğitimi 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

161 Sosyal ve İdarî bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

180 Mühendislik bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

262 703 378 

3 227 885 

8 724 760 

12 612 712 

1 044 304 

42 179 520 

36 806 986 

Maddeyi okuttuğum cetveliyle birlikte onayınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 2. — Hacettepe Üniversitesinin gelir

leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(629 189 577) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 

Gelir 
Türü 

1 

Lira 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi dışı gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Özel gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 000 

2 561 000 

626 618 577 

2 nci maddeyi okuttuğum cetveliyle birlikte onayı
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Hacettepe Üniversitesince 1975 malî 

yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı. (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Genel Bütçe Kanununun 51, 52 ve 

53 ncü maddeleri hükümleri Hacettepe Üniversitesine 
bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygu
lanır. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu kanun 1 Mart 1975 tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim 

bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu kanun tasarısı da bilâhara açık oylarınıza su

nulacaktır. 

7. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1975 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi : 1/220; C. Senatosu : 1/285) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 141: C. Senatosu S. Sayısı: 414) (1) 

BAŞKAN — İktisadî ve Ticarî ilimler Akademileri 
1975 yılı Bütçe kanunu tasarısının maddelerine geçil
mesi hususunu onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

(1) 141 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1975 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
lerine . 1975 malî yılında yapacakları hizmetler 
için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (133 092 234) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 
Bölüm Lira 

111 Adana İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisi 9 743 280 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Ankara İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisi 46 108 508 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Bursa İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisi 12 585 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Eskişehir İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisi 44 379 328 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

115 İstanbul İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisi 20 275 218 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bağlı bulunan cetveliyle birlikte onayını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akade

milerinin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzeer (133 092 234) lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — Bağlı cetveli okutuyorum efendim. 
Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi gelirleri 4 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi dışı gelirler 523 020 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel gelirler 128 469 214 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Maddeyi, bağlı bulunan okuttuğumuz cetveliyle 
birlikte onayınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — iktisadî ve Ticarî İlimler Akademile-
rince 1975 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine göre, 
tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında da devam 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun 1 Mart 1975 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeeynler... Kabul edilmiştir. 

Bu kanun tasarısının tümü de bilâhare açık oy
larınıza sunulacaktır. 

8. — Çukurova Üniversitesi 1975 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/214; C. Se
natosu : 1/286) (M. Meclisi S. Sayısı : 142; C. Sena
tosu S, Sayısı: 415) (1) 

BAŞKAN — Çukurova Üniversitesi 1975 yılı Büt
çe kanun tasarısının oylamalarına geçiyoruz. 

Maddelere geçilmesi hususunu onayınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Çukurova Üniversitesi 1975 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Çukurova Üniversitesine 1975 malî 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (186 959 045) lira ödenek ve
rilmiştir. 

(1) 142 S. Sayılı basmayazı 
eklidir. 

tutanağın sonuna 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Mediko - Sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ziraat Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul eden le r . . . . 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bağlı bulunan cetveliyle birlikte onayı
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Çukurova Üniversitesi gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (186 959 045) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 

103 

135 

184 

24 567 660 

866 830 

94 278 631 

67 245 924 

Gelir 
Türü 

1 

2 

3 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

10 100 

835 500 

186 113 445 

Maddeyi bağlı bulunan cetveliyle birlikte onayını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 3. — Çukurova Üniversitesinin 1975 malî 

yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden herbirinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine göre, 
tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında da devam 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 4. — Çukurova Üniversitesine gelecek yıl
lar geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Genel Bütçe Kanununun 51, 52 ve 
53 ncü maddeleri hükümleri, Çukurova Üniversitesine 
bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygu
lanır. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Üniversite Bütçesinin Fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini, rektörlük programlat ına aynı unvanla aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1975 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu kanun tasarısının tümü de bilâhara açık oyla
rınıza sunulacaktır. 

9. — Diyarbakır Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkeresi (Millet Meclisi : 1/215; C. Se
natosu : 1/287) (M. Meclisi S. Sayısı : 143; C. Sena
tosu S. Sayısı: 416). (1) 

BAŞKAN — Diyarbakır Üniversitesi 1975 yılı 
Bütçe Kanun taasrısının görüşmelerine geçiyoruz. 

Maddelere geçilmesi hususunu onayınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Diyarbakır Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu 

tasarısı. 

(1) 143 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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Madde 1. — Diyarbakır Üniversitesine 1975 malî 
yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli cet-
velde gösterildiği üzere (163 751 565) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 5 431 194 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetleri 592 531 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 17 651 125 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 1 482 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 138 594 715 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bağlı bulunan cet veliyle birlikte ona
yınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Diyarbakır Üniversitesinin gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(163 751 565) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri .160 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 162 891 565 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bağlı cetveliyle birlikte onayınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Diyarbakır Üniversitesince 1975 malî 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 



M Meclisi B : 47 24 . 2 . 1975 0 : 2 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Genel Bütçe Kanununun 51, 52 ve 
53 ncü maddeleri hükümleri, Diyarbakır Üniversite
sine bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da 
uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul
larla ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini, rektörlük programına aynı unvanla aktarma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun 1 Mart 1975 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu kanun tasarısı da, bilâhara Yüce Kurulun 
açık oylarına sunulacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu suretle Millî Eğitim Ba
kanlığı ve üniversitelerimize ait bütçelerin görüş
meleri sona ermiştir. Bütçelerin Millî Eğitim Bakan
lığının değerli mensuplarına ve üniversitelerimizin seç
kin mensuplarına ve Yüce Türk ulusuna hayırlı ve 
uğurlu olmasını dilerim efendim. 

Sayın milletvekilleri, daha evvelki müzakereler
de, iki sayın üye, şahısları adına ve bir sayın grup 
da, grupa sataşma iddiasiyle söz istemiş bulunmak
tadırlar. 

Millî Selâmet Partisi Sayın grupuna, Sayın Üs-
tündağ'ın konuşması sıarsında, Millî Selâmet Parti
si Grupunun isminden de bahsederek, «Türk öğret
menine, Halk Partisine eleştiri yapacağız derken, 
aslında, gerçekte, temelde lâyik Cumhuriyetimize, 
hukuk devleti ilkelerine, Anayasa düzenimize ve de
mokrasimize, Atatürkçülüğümüze hücum vardır» de

mek suretiyle sataşma yapıldığı hususu Başkanlıkça 
da kabul edilmiştir. 

Sayın Ertem, Sayın Üstündağ'ın konuşmasında; 
«Niçin bundan korkuyoruz? Halk çocukları bu ka
dar okursa, ne olur diye korkuyoruz» ibaresini kulla
nıyor; Adalet Partisi sıralarında da bilâhara üniver
siteyi bitiren sayın üyelerin bulunduğunu ifade edi
yor ve «Mektupla öğretimde, mektuplar gidiyor, ça
lışıyorlar .Gittiğim yerde çocuklar bana gösterdiler. 
Yazın dört ay boş duran okullarımızı çalıştırıp, pra
tiğini vereceğiz buralarda. Hukuk Fakültesindeki de
nemeden daha üstün, Eğitim Enstitüsünün Pedogoji 
bölümünü sırf imtihanla bitirenlerinkinden daha 
üstündür. Niçin bundan korkuyoruz? Halk çocuk
ları bu kadar okursa, ne olur diye korkuyoruz.» de
mek suretiyle beyanda bulunmuştur, diyorlar. 

Ben, Başkanınız olarak bunda Sayın Ertem'e en 
ufak bir sataşma bulunmadığı kanaatini taşıyorum. 
Sayın Ertem direniyorlarsa Yüce Kurul oyları bu ko
nuyu halledecektir. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Direniyorum Sa
yın Başkan. Esasen Sayın Üstündağ sataşmadan do
layı söz almışlardı. Mektupla eğitim, bu söz alma
nın içinde yoktu. Ona müsamaha ettiniz, bana da 
aynı müsamahayı göstermenizi diliyorum. 

BAŞKAN — Zaptı okudum Sayın Ertem, İstir
ham ederim, müsamaha ölçüsünü hep birlikte za
ten izliyoruz Sayın Ertem, istirham ederim efendim. 
Direniyorsanız oylayacağım efendim. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Benim mektupla 
eğitime bir itirazım yok efendim, yalnız söyleniş tar
zına itirazım oldu. 

Sataşma iddiasında direniyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ertem'e Sayın Üstündağ'ın, 
okuduğum beyanla sataştığı kanaatinde olan sayın 
arkadaşlarım lütfen işaret buyursunlar... Kabul et
meyenler lütfen işaret buyursunlar... Sataşma iddiası 
kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Ertem. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, ba

na sataşma olup olmadığı hususunda zabıtları getir
teceğinizi beyan etmiştiniz, unuttunuz herhalde? 

BAŞKAN — Af edersiniz, size söz vermem lâ
zımdı. Hatibe söz verdim, bilâhara söz vereceğim 
efendim. 

Buyurunuz Sayın Ertem. 
İLHAMt ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 
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Mektupla öğretim konusunda Sayın Üstündağ, 
bizim eleştirilerimize eğer gerçek ve bilimsel yön
den bir yaklaşımla cevap vermiş veya yapmış olduk
ları tatbikatı izah etmiş olsalardı yüksek huzurunu
zu işgal etmek zarureti olmayacaktı. Ama, çok üzün
tüyle gördüm ki, maalesef kendilerinden beklemedi
ğim tarzda, bir polemik edası içinde, «Halk çocuk
larını okutmak istememek» gibi, bu tenkitleri bir hu
susa bağlamak istediler. Meselâ, değerli arkadaşla
rım, hiç böyle değildir ve bunun polemiğe gelecek 
bir tarafı da yoktur. Meseleye tamamen, bilimsel açı
dan bakmak lâzımdır, gerçeklerden bakmak lâzım
dır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi kendilerinin bizzat 
konuşmalarında ifade ettikleri rakamlara dayana
rak söylüyorum; onların eleştirisine girmeden, bu 
yıl yüksek Öğretimdeki, kapasite şöyle görünüyor: 

Üniversitelere 23 bin öğrenci, akademilere 19 bin 
öğrenci, Millî Eğitime bağlı yüksek okullara 23 bin 
öğrenci, Millî Eğitime bağlı bu yüksek okulların hep
sini kapsamadığı halde, yani asıl öğrencisi, gündüz
lü geceli olmak üzere, asıl öğrencisi 23 bin olan bir 
yüksek öğretim müessesesine 60 500 tane mektup
la öğretim öğrencisi kaydediliyor. Bunun ne kadar 
gerçekten uzak, ne kadar politik bir olay olduğunu 
şu rakam orta yere koymaktadır. 11 taazzuv etmiş 
üniversitemiz, bir ona yakında iktisadî ve ticarî ilim
ler akademimiz, devlet mühendislik ve mimarlık aka
demilerimiz, bunun yanında güzel sanatlar akade
mimiz var. Bu akademilere ancak 19 bin öğrenci 
alındığı halde, ve kendi kapasiteleri Millî Eğitime 
bağlı okulların hepsini de içine almadığı halde, ken
di kapasitelerinin daha iki misli mektupla öğretim 
yaparlarsa, bunun ikniliği, bunun seviyesi gerçekten 
memleket hesabına endişe olunacak bir konudur. 

Şimdi böyle bir ortamda, Sayın Ecevit buyuru
yorlar ki; «Yükseköğrenim kurumlarındaki tıkanık
lık giderilerek, uzun yıllardır ilk kez tüm gençleri
mize yükseköğrenim yapma olanağı sağlanmıştır.» 
Sağlanmamıştır. (C. H. P. sıralarından gürültüler) Sağ
lanmamıştır, sağlanmamıştır. Zira, biraz evvel saydı
ğım 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan bu konu
ların sataşma ile alâkası ne? 

ÎLHAMİ ERTEM (Devamla) — Mektupla öğre
timi konuşuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, mektupla öğretim ko
nusunda söz vermedim zatiâlinize, bunu biliyorsu
nuz. 

ÎLHAMt ERTEM (Devamla) — Mektupla öğre
timin özelliğini ve durumunu anlatarak, nasıl bunun 
karşısına «Halk çocuklarını okutmamak» gibi bir lâf
la çıkılamayacağını söylemeye çalışıyorum. 

BAŞKAN — O konuyle bağlantı kuruyorsanız 
devam buyurun efendim. 

İLHAMt ERTEM (Devamla) — Bütün Türkiye' 
deki üniversitelerimizin kapasitesi 23 bin iken; bü
tün dallariyle, her nevi sosyal, her nevi fen bilim, 
tıp bütün dallaryile beraber 23 bin öğrenci alırken 
değerli arkadaşlarım; yine, akademiler her türlü sos
yal ve ekonomik dallariyle, mühendislik dallariyle 
beraber ancak 19 bin öğrenci alınken; eğitim ensti
tülerine, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okuluna, 
hiç kapasitesi olmadığı ve ihtiyacı bulunmadığı aşi
kâr olan Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okuluna öğren
ci almak suretiyle 60 500 gencimizi mektupla öğreti
me nasıl dâhil edersiniz? 

Evvelâ öğretmenlik çok ciddî bir müessesedir. 
Verdikleri misâl doğru değildir. Öğretmenlik formas
yonunu almış bir ilkokul öğretmeni, mektupla öğre
timle mükemmel surette ortaokul öğretmeni olabilir, 
pedagoji mezunu olabilir... Ama, bir lise mezunu öğ
retmenlik formasyonunu, davranışını almamış iken, 
mektupla öğretimle eğitimin havasını alamaz, bir 
eğitimci ve öğretimci olarak yetişemez; bir. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Sokakta gez
meyecekler. 

ÎLHAMÎ ERTEM (Devamla) — ikincisi; bütün 
eğitimimiz şu halde iken, 60 bin öğrenciye mektup 
göndermek! Bunlar yapılmamıştır muhterem arkadaş
larım. 

60 bin öğrenciye Türkiye'nin şartları içinde mektup 
göndereceksiniz, cevap alacaksınız, tashih edeceksiniz, 
tekrar göndereceksiniz.. Bununla da ilmî bir seviye 
sağlaması imkânı yoktur; iki. 

Üçüncüsü; Türkiye'deki yüksek öğretim ve eği
tim dengesi, bununla sağlanamaz. Bir yanda, demin 
saydığım yüksek öğretim müesseseleri duracak onların 
içinde sadece şu dört yüksekokula 60 500 tane öğ
renci alacaksınız; bu da sakattır. 

Sonra, bu, Türkiye'nin hiçbir sorununu halletme-
mektedir. Çünkü... (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Sokakta gez
meyecekler. 

HÜDAt ORAL (Denizli) — Bugüne kadar nere
de idiniz? 10 yıldır çocukları sokağa attınız, çocuklar 
sokağa atıldı sizin zamanınızda. 
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İLHAMI ERTEM (Devamla) — Arkadaşlar, ben 
kimseye sataşmıyorum, sadece bilimsel olarak ger
çekleri söylüyorum. (C. H. P. sıralarından gülmeler) 
Ama bu size ağır geliyor, ağır. Siz de bunun hata ol
duğunu biliyorsunuz. (A. P., C. G. P., M. S. P. sıra
larından alkışlar) İçinizde olanlar da biliyor. Değerli 
bir eğitimci olan Mehmet Arslantürk de bu işi bili
yor, bunun tenkidini yapmıştır. İçinizdeki gerçek eği
timciler bunu biliyor.- İşte, bütün telâşınız ve heye
canınız, bu kürsüden gerçeklerin dile getirilmesin
den doğuyor. (A. P., C. G. P., D, P., M. S. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

Muhterem arkadaşlarım, bununla hangi gerçeği 
hallediyorsunuz? 

İSA AYHAN (Aydın) — Özel okulları açarak... 
BAŞKAN — Sayın Ayhan, rica ediyorum efen

dim. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Peki gelecek sene

ye eğitim enstitülerine altmışar bin kişi almakla ne 
olacak? 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Halk çocukları kur
tulacak. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Halk çocukları 
böyle olmaz, halk çocukları ciddî bir eğitimle yapılır, 
Adalet Partisi İktidarı bunun bütün gerçek tedbirle
rini almıştır. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

Halk çocukları okusun diye üniversiteleri, fakül
teleri, yüksek okulları açmak suretiyle lâboratuvarıy-
le, atelyesiyel, gerekli eğitim araç ve gereçlerini sağ
lamak suretiyle, öğretim üyelerini yetiştirmek sure
tiyle, gerçekten bir eğitimci kadrosu yaratmıştır. 

Yarı münevver, yarı teknisyen, Türkiye için, Tür
kiye'nin geleceği için büyük bir problem olur. Bu se
beple, bu meseleleri bu yüzden ele almak, bu açıdan 
araştırmak lâzımdır. Bu halk çocuklarının okuması
na ciddî eğilmekle olur. Dediğim eğitim ve öğretim, 
Türkiye'nin insan ihtiyacını planın ve programının 
gösterdiği istikâmetlerde bunların yetiştirilmesine 
yeterli müesseseleri ve öğretim üyelerini sağlamak
la olur. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Halk çocukları sö
mürüden kurtarıldı. 

BAŞKAN — Sayın Aykul... 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Bunlar geçici 

tedbirlerdir. Yarın çocuk mezun olduğu zaman, büyük 
bir inkisarı hayale uğrayacaktır. Yarın çocuk bu hali 
gördüğü zaman, bunları meydana getirenlere mem
nuniyetini ifade etmeyecektir. 

ETEM EKEN (Çorum) — Demirel'lerin okulunda 
okumakla mı olur? 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Tekrar ediyo
rum, bir dahaki seneye, daha bir dahaki seneye eği
tim enstitülerine adam almanıza, öğrenci almanıza 
imkân yoktur. Gerçek budur. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (A. P., C. G. P., 
D. P., M. S. P. sıralarından alkışlar), 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertem. 
Sayın Bozatlı'nın sataşma iddiası; bazı sayın Ada

let Partili üyelerden bahis ile, kendilerinin isimlerin
den bahsedilirse ve geçen beyanları ifade edilirse 
zararlı çıkacağı konusunda idi. Bunu da Başkanlığı
nız sataşma olarak kabul etmemiştir. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Direniyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Direndiğinizi ifade ettiniz. 
Sayın Bozath'ya sataşma olduğu hususunu kabul 

eden sayın üyeler lütfen işaret buyursunlar... Kabul 
etmeyenler... Sayın Bozath'ya sataşma iddiası kabul 
edilmiştir. , 

Sayın M. S. P. Grupuna, sataşmadan mütevellit, 
biraz evvel izah ettiğim hudutlar içerisinde söz ve
riyorum. Buyurun efendim. 

Sayın Emre, ben hatırlatmak için ifade edeyim: 
«Temelde lâyik Cumhuriyetimize, hukuk ilkelerine, 
Anayasa düzenine ve demokrasimize, Atatürkçülüğe 
hücum ettiğiniz» ifade ediliyor. 

Buyurunuz efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ARİF 

EMRE (İstanbul) — Muhterem Başkan, Yüce Mec
lisin muhterem üyeleri; 

Sayın Üstündağ, grupumuz adına konuşan sa
yın arkadaşımız Ahmet Akçeel'in yaptığı konuşma için; 
«Türk öğretmenine, Halk Partisini eleştireceğiz der
ken, aslında, temelde lâyik Cumhuriyetimize, hukuk 
devleti ilkelerine, Anayasa düzenimize ve demokra
simize, Atatürk'çülüğe hücum mahiyeti vardır» şek
linde sözünü bitirerek, gerek grupumuza, gerekse 
sözcümüze sataşmış bulunmaktadır. 

Ama Halk Partili arkadaşlarımız, Hükümet ku
rulmadan önce ve Hükümet esnasında bu türlü konu
larda, Millî Selâmet Partisini, bizden çok daha hara
retle sovunuyorlardı. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Renginizi anladık, 
renginizi... 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Devamla) — Daha 
önce «Ak» dediklerine, şimdi «Kara» demektedirler. 
Bu hareketleri, şunu bilsinler ki, memleketimizde.. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — «Atatürklü
yüz» desene. 
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SÜLEYMAN ARİF EMRE (Devamla) — Bu ha
reketleri, memleketimizde partiler arasındaki müna
sebetleri zedelemektedir ve neticede de rejimimizin 
geleceği hususunda mühim endişeler doğmasına sebep 
olmaktadır. 

Sözcümüzün hangi sözlerinin bu konuda kendi
lerine gerekçe teşkil ettiğini de açıklamamışlardır. 
Uluorta ithamda bulunmuşlardır. Burası Meclis ve 
millet kürsüsüdür. Gelsinler açıklasınlar, bu konu
larda kendileriyle hesaplaşalım. (M. S. P. ile A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Millet kür
süsünden «Atatürk'çüyüm» diye ifade et. 

BAŞKAN — Sayın Üretmen, istirham ediyorum. 
ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) Sayın Başkan, 

şu millet kürsüsünden «Atatürk'çüyüz» diye bağır sı n-
lar diyorum. 

BAŞKAN — Sayın Üretmen, istirham ediyorum, 
lütfen müdahale etmeyin efendim, lütfen dinleyin 
Sayın Üretmen. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Devamla) — Muh
terem kardeşlerimiz, muhterem kardeşlerimiz, biz ne 
söyleyeceğimizi sizden öğrenecek değiliz. 

Muhterem kardeşlerimiz,, «yeni Halk Partisi, yeni 
Cumhuriyet Halk Partisi» diye «lâikliği din düşmanlı
ğı» şeklinde anlamıyoruz; «Reddi miras ettik» diye 
milletin huzuruna hem çıkaracaksınız, hem de Mil-
Selâmetin inkişafı karşısında, endişeye kapıldıktan 
sonra gelip lâikliği «din düşmanlığı» şeklinde tefsir 
edip, gerçekçe göstermeden hücumlara geçeceksiniz... 
Bunu, millet katiyen tasvip etmeyecektir aziz kardeş
lerimiz. (M. S. P. ile A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Millî Selâmet Partisi, Anayasanın temel çizgile
rine uygun bir siyasî teşekküldür. Anayasamızın 
muhtelif maddelerinde Devlete, ferdin hem maddî, 
hem manevî varlığını geliştirme vazifesi verilmiştir. 
Diyanet İşleri teşkilâtı da Anayasamız içerisinde yer 
almıştır. Millî Eğitim Bakanlığımız teşkilâtı içerisinde 
de, Din Eğitimi Genel Müdürlüğü diye bir genel mü
dürlük vardır. Bu konulara bundan dolayı Millî Se
lâmet Partisi sayın hatibi, de bütün partilerin sayın 
hatipleri de girmeye, eleştirmeye ve bilhassa genç
lerimizin manevî kısırlığa mahkûm edilmiş bulunduğu
nu, gittikçe millî eğitimimizin millîlik vasfını kaybet
tiğini tebarüz ettirmeye haklıdır, salahiyetlidir. Niçin 
bu konulara giren Millî Selâmet Partisinin sözcüsünün 
sözlerinden rahatsız oluyorsunuz? Yoksa eski, mirasını 
reddettiğiniz Halk Partisi olma kararında mısınız? 

i Bunu geliniz buradan açıkça itiraf ediniz. (A. P. ve 
I M. S. P. sıralarından alkışlar, C. H. P. sıralarından 

gürültüler.) 
Anayasamız... 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Atatürk'ün 

I ismini ağzınıza alın. 
SÜLEYMAN ARİF EMRE (Devamla) — Müsaa

de buyurun beyefendi, sırasıyle sözlerin hepsi. Ba
kınız kürsü hürriyetine dahi müsamahasızsınız; öz
gürlükçü demokrasiden bahsediyorsunuz... 

BAŞKAN — Siz buyurun efendim. 
SÜLEYMAN ARİF EMRE (Devamla) — Devam 

ediyorum efendim. 
Efendim, «Özgürlükçü demokrasiye sadığız» di-

I yenler, millet kürsüsünün dokunulmazlığına taham
mül edemiyorlar. Bunu tebarüz ettirmek lâzımdır. 
(M. S. P. ve A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

I BAŞKAN — Konuşma hakkınızı Başkanlık ko
ruyor Sayın Emre. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Devamla) — Atatürk 
ilkeleri, Anayasada bütün kanunlarda ifadesini bul-

I muştur. Bu kanunlar, bu ilkelere uygun olarak bun
dan önceki Meclisler tarafından tedvin edilmiştir, çı
karılmıştır. Millî Selâmet Partisi, kanunlarımızın, Ana
yasamızın çerçevesinde, maddî ve manevî kalkınma 
hareketlerinin başarılı bir sentezini yapacak olan ve 
dünyaya örnek bir medeniyet kuracak olan Türk mil
letinin hizmetinde ve bu kanunların istikametinde ça
lışan bir partidir. Millî Selâmeti bu bakımdan itham 
etmek Anayasayı ve kanunları itham etmek manasına 
gelir. (M. S. P. sıralarından alkışlar.) Sözümüz, eğer, 
«Batıya ışık tutan müspet ilim esaslarını ve temelleri
ni atan alimlerin, bizim medeniyetimizin manasının 
ikliminde yetiştiğini çocuklarımıza okutalım» demiş
se, bunu, millî haysiyetimize, millî şuurumuza ve şah
siyetimize evlâtlarımızın sahip olmasını temenni etti
ği için böyle söylemiştir. Elbette müspet ilimlerin te-

I melleri bizim ecdadımız tarafından atılmıştır. İşte 
I şimdi, çocuklarımız bu ruh ve heyecanla ve bu azim 

ve imanla yetiştiği takdirde, taklitçilikten kurtulmuş 
ve Batıya ışık tutacak bir müspet ilim gelişmesine biz 

I de mazhar olacağız. Memleketimizi «Muasır medeni
yet seviyesine eriştireceğiz» demiyor Millî Selâmet Par
tisi, «Onu, o seviyenin üzerine çıkaracağız» diyor. Bu
nun neresinde Anayasaya, rejime, lâikliğe aykırı hu
sus var aziz kardeşlerim? (M. S. P. sıralarından alkış
lar.) 

İSAMİL MÜFTÜOĞLU (Sakarya) — Arada bir 
asır var. 
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SÜLEYMAN ARÎF EMRE (Devamla) — Aziz 
kardeşlerimiz, biz, maalesef üzülerek, bu zabıtlara ve 
tarihe tescil ediyoruz ki, asırlardan beri bütün ciddî 
devlet adamlarımızın riayet ettiği bir hususa, bazı 
Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri maalesef riayet 
etmemektedirler. Yalnız Türkiyemizde değil, bütün is
lâm âleminde bölücülüğe ve parçalayıcılığa yol aça
cak şekilde ve burada lâikliğe aykırı şekilde, «Kerbe-
la'da Hasan Hüseyini öldürenlerdir bunlar» diye mem
leketi ayırmak ve bunları karşı karşıya düşman kamp
lar haline getirmek lâikliğe aykırı hareket değildir 
de, «Büyük Türk tslâm âlimlerinin felsefelerini, gö
rüşlerini yavrularımıza okutalım» demek mi lâikliğe 
aykırı harekettir? ((M. S. P. sıralarından alkışlar, 
C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Bunla
rı siz yapıyorsunuz. 

SÜLEYMAN ARÎF EMRE (Devamla) — Aziz 
kardeşlerimiz, biz bundan dolayı rejimin geleceği 
üzerinde endişeye düşmüş bulunuyoruz ciddî olarak. 
Çünkü, şayet Mecliste 186 üyesi olan bir parti bu 
yolda devam ederse ve daha önce beğenmedikleri 
eski Cumhuriyet Halk Partisinin titizlik göstererek, 
mezhep ayrılığı yapmayarak, bu vatan uğruna bera
berce şehit olmuş, beraberce kan dökmüş, can ver
miş olanları ayırmamak hususunda gösterdiği titiz
liği bu Cumhuriyet Halk Partisi göstermezse, elbet
te bütün münevverlerimizin rejimin geleceği ve ülke
mizin geleceği hakkında endişeye kapılmaya hakları 
olur aziz kardeşlerim. 

BAŞKAN — Sayın Emre bir hususu hatırlatma
ma izin verin; size partinizle ilgili sataşmadan dola
yı söz verdini. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Devamla) — Parti
mizin bu konulardaki görüşlerini açıklıyorum. 

BAŞKAN — istirham ederim efendim, ifade 
edeyim fikrimi, ondan sonra hiç olmazsa söyleyin 
ne söyleyecekseniz, istirham ediyorum. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Devamla) — An
ladım. 

BAŞKAN — Rica ediyorum o konuda beyan bu
yurun. 

SÜLEYMAN ARtF EMRE (Devamla) — Tabiî 
efendim, biz bu konudaki fikirlerimizi açıklıyoruz. 

Muhterem kardeşlerimiz, bilhassa rejimin istik
bali bakımından, siyasî partiler olarak bu görüşler 
üzerinde mutabakata varmalı ve iç barışı tesis etme
liyiz. Seçim sistemimiz partilerimizin, çoğu zaman 
koalisyonlar kurarak icrayı hükümet etmesini emre

den bir seçim sistemidir. Partilerarası münasebetleri 
bu şekilde bozacaksınız, kitleler arasındaki münase
beti bu şekilde bozacaksınız, ondan sonra da rejime 
sahip çıkacaksınız. Herkesin gözü önünde bu hadi
seler cereyan ediyor. Millet kimlerin rejime sahip 
çıktığını, kimlerin birlik ve beraberliğe sahip çıktı
ğını ve kimlerin rejimi* bozmaya hücum ettiğini de
ğerlendirecektir ve görüşeceğiz, seçimlerde. (C. H. P. 
sıralarından «Seçime, seçime» sesleri) 

Muhterem kardeşlerimiz, Millî Selâmet Partisi, 
tahrif ve tavsif ettikleri iddialardan tamamen münez
zehtir. Millî Selâmet Partisi, rejimin, millî birlik ve 
beraberliğin, Anayasa kurallarının teminatıdır, bek
çisidir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (M. S. P. ve A. P. 
sıralarından alkışlar, C. H. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emre. 
ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Mevlitlerde 

görüşüyorsunuz.., 
ETEM EKEN (Çorum) — Ahde vefa etmeyecek

siniz, ondan sonra da dinden, Müslümanlıktan bah
sedeceksiniz. Vesika var elimizde. 

YUSUF ZtYA YAĞCI (Ankara) — Atatürk'ten 
bahsetmedin... 

NECDET UĞUR (istanbul) — Atatürkçülük, 
Atatürkçülük?.. 

ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Atatürk'ün 
ruhu bir gece ansızın gelebilir. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, Meclisin kararı uya
rınca, sataşma ile ilgili olarak buyurun. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

Tabiî sataşma hudutları içerisinde kalmak kay-
dıyle Sayın Bozatlı. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri; 

Şu parlamentoda, Türk Ulusunun her gün çeşitli 
biçimde çeşitli yönleriyle dile getirmeye, çare bulma
ya çalıştığımız pek çok sorunlarının olduğunda zan
nediyorum tam bir ittifak içindeyiz. 

Bu kadar problemi olan, bu kadar çok çalışmaya 
mecbur olan ve pek çok mesuliyeti yüklenmiş olan 
parlamenterler olarak, milletvekilleri olarak zaman 
zaman hiç de gerek olmaksızın, hiç de neden olmak
sızın şahsiyata girip birtakım iddialarla, belki içimiz
deki acıyı söndürmek, o an için belki içimizdeki ki
ni dindirmek imkânını elde etmiş oluruz; ama bun
dan, ne memleket, ne de bu Parlamento hiç bir şey 
kazanmaz. 
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ALÎ KÖKBUDAK (Konya) — Kim çanak tut
tu? 

VAHİT BOZATLI (Devamla) - - Değerli arka
daşlarım, bilhassa yeni gelen parlamenter arkadaşla
rım beni dikkatle takibetmişlerdir. Hiçbir gün, hiçbir 
defa olsun kendi görüşüme, kendi duyuşuma, kendi 
anlayışıma, meseleleri kendi ilmî yeteneğim ölçüsün
de tahlil etmenin ötesinde hiçbir arkadaşımın şahsi
yatı ile uğraşıp onu küçük düşürücü hiçbir davranı
şın içine girmemeye çalışmışımdır. Çünkü bundan 
hiçbir yarar beklemiyorum. Bunları küçük işler te
lâkki ediyorum. «Buna girmek bizim görevimiz de
ğil» diyorum. «Bizim görevimiz, memleketin, omuz
larımıza yüklediği sorunları birlikte çözmek, ona, 
kendi görüşlerimize göre çare aramaktır» diyorum. 

MALİK YILMAN (Hatay). — Yılmaz Otobüsle
rinden ne haber? 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Saygı değer ar
kadaşlarım, çok ağır konuşmam lâzım bir arkadaşım 
yerinden attığı lâf için. 

Şayet sizi, Vahit Bozatlı'yı, politikaya girmeden 
evvel de, politikaya girdikten sonra da, bir kuruş
luk... 

BAŞKAN — Siz hiddet buyurmayın Sayın Bozatlı. 
VAHİT BOZATLI (Devamla) — Dolaylı veya 

dolaysız herhangi bir ticarî eylemin veya kredinin 
içinde gördünüzse ispat etmeye davet ediyorum. Ak
si halde sizi haysiyetsizlikle, müfteri olarak itham 
edeceğim burada. (A. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, elbette temiz dille 
konuşmanın gerekliliğini İçtüzüğe göre biliyorsunuz 
efendim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Saygı değer ar
kadaşlarım, açık bono veriyorum, açık bono veriyo
rum... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Senin mey
dan okumalarını çok gördük. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Açık bono, açık 
bono veriyorum hepinize. 

Hepimiz haysiyetli olmaya mecburuz. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Haysiyetsiz 
sensin. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) —- Bunu söyleyen 
arkadaşımı da, bir zavallı müfterinin tertibine kapıl
mış veya onun tesiri altında kalmış kabul ediyorum. 
Yoksa, asla faziletli bir arkadaşımın, bir arkadaşına 
iftira etmeyi düşünmeyeceği kanaatindeyim. Onun 
için kesinlikle açık bono veriyorum. Her konuda 

açık bono veriyorum. Politikacı, her eksiği olabilir; 
ama bir eksiği olmaması lâzım, dürüst olmaya mec
bur olan insandır. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Kredicilerin 
yanına niye gittin öyleyse? 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, istirham ediyorum, 
rica ediyorum efendim. Müzakereler uzayıp gidiyor. 
İstirham ediyorum, rica ediyorum. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, müsaade ederseniz ben 1973'te seçimlere 
yakın bir tarihte kendi politikamı izlemek üzere bir 
kararımı verdiğim zaman (dikkatinizi çekerim, bü
tün vicdan sahibi insanların dikkatini çekerim) ay
rıldığım parti veya şahısları hakkında en küçük kö
tüleyici bir kelime kullanmamaya itina ettim. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Söylemezsin ki... 
VAHİT BOZATLI (Devamla) — Gerçek olanları 

dahi söylemedim. 
SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Bir şey bili

yorsan söyle. 
VAHİT BOZATLI (Devamla) — Gerçek olanları 

bugün de söylemiyorum. 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Söyle. Var

sa sende bir şey, ama. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Eğer mecbur 
ederseniz söyleyeceğim çok şey olduğunu bilmeniz 
lâzım. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

ETEM EKEN (Çorum) — Namuslu, haysiyetli 
isen söyle. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — O kadar... 
Üfürme, ne biliyorsan söyle. 

BAŞKAN — Efendim, hatibi sükûnetle dinleye
lim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, merak eden olursa veya bir gün mecbur 
olursam memleket menfaati düşüncelerim, memleket 
yararı düşüncelerim müsaade ederse elbette söyle
yeceğim. Ama ben şuna inanıyorum, birbirimizle 
uğraşmayla, birbirimize çamur atmayla, birbirimize 
yapılan iftiraları gerçekmiş gibi, tahkik etmeden bu
rada ifade etme ile, millet kürsüsünü işgal etmeye 
hakkımız yoktur. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Şimdi soruyorum size; 1973 yılında sanki Türki
ye'de hiçbir şey olmamış, sanki Cumhuriyet Halk 
Partisi içinde merhum ve muhterem bir insanın kar
şısında birtakım hareketler olarak, bu partinin 60 
kişisi bu partiden ayrılmak, bu partiyi terk etmek 
gibi bir fiil, bir olay olmamış gibi burada kalkıp 
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konuşmanın ne manası var? (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, C. H. P. sıralarından gürültüler) 

O halde şimdi size soruyorum değerli arkadaşla
rım; bilhassa -Cumhuriyet Halk Partili arkadaşları1 

ma soruyorum; ben kendim inanmadığım, artık ken
dileri ile olan inanç bağlarımı kopardığım halde, 
dönüş yaparak bu partinin içinde acaba nasıl otu
rabilirim, nasıl buradaki muhakkak olan siyasî, iti
bar ve kazancımı temin edebilir, devam ettirebilirim 
diye bir dönüşün içine girse idim, faziletsiz bir dav
ranışın içine girmiş olmaz mı idim, kendimi inkâr et
miş olmaz mı idim? 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Bu kaçıncı dö
nüş? . 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Bu davranışa 
girmedim, kendi gidişim istikametinde, kendi görü
şüm istikametinde bir karar almış, diğer 60 arkadaşın 
yaptığı gibi kendi kararını vermiş insan olmam, aca
ba sizin bakımınızdan, acaba siyasî ahlâk bakımın
dan zannediyorum övünülecek bir olay olması lâ
zım. Dönüp de, inanmadığım halde bu partinin için
de oturmak faziletli bir davranış mı olurdu? Bunu 
yapmadım arkadaşlar, bunu yapmadım ve inanma
dığım, anlaşamadığım, ne eylemi ile anlaşabildiğim, 
ne programını bilhassa bugün anladığı biçimde de
ğiştiren arkadaşlarımla düşünce itibariyle de anlaşa
madığım arkadaşlarımla ayrılmışsam, bunda müte
madiyen eleştiri konusu yapılacak ne vardır arka
daşlarım? Bir grup başkanının buraya getireceği bir 
konu mudur bu? Erzurum'daki iç acısını buraya 
getirip, memleketin en yüce meseleleri dururken, 
onun meyanmda bir milletvekilinin kendi arzusu 
ile, kendi özgürlüğü ile, kendi düşüncesi ile siyasî 
kaderini tayin etmeden ibaret faziletli telâkki etme
niz mutlak lâzım olan bir kararını burada mesele et
mesi gerekir mi idi arkadaşlarım? 

Bir grup başkanvekilinin, bir grupu temsil eden 
arkadaşın davası değildir arkadaşlarım. Lütfen, bizi 
birbirimizle uğraştırmaya, bizi birbirimizi itham 
eden, birbirimize çamur atan kötü davranışların içi
ne evvelâ grup temsilcileri girmemelidir. 

BAŞKAN — Sayın Bozath, bir dakikanız var 
efendim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Ben bunu bir 
talihsizlik sayıyorum, teşekkür etmeyeceği ümidini 
taşımak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, herkes kendi... 
ETEM EKEN (Çorum) — İhsan Ataöv getirdi 

onu. Patenti İhsan Ataöv'de. 

| VAHİT BOZATLI (Devamla) — Siz daha ye
nisiniz, yenisiniz. Oturunuz, öğrenirsiniz, öğrenecek-

I leriniz var daha, öğrenecekleriniz var. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Öğrendik, öğrendik. 

Senden önce öğrendik. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) 

I VAHİT BOZATLI (Devamla) — Arkadaşlarım, 
i politikacı, nerede olursanız olun, hangi partinin için-
1 de olursanız olun, politikacı, kendi kaderini kendi 
I elinde tutabilen insandır. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Bukalemun gibi. 
VAHİT BOZATLI (Devamla) — Şunun bunun 

piyonu olmak, şu veya bu partinin disiplini altında 
I şahsiyetini ezmek vatanperverlikle bağdaşmaz, ah

lâklı ve dürüst politika ile bağdaşmaz. 

AZMİ YAVUZALP (Niğde) — O partiden de 
ayrıl, lâyık değilmişsin. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Ben her türlü 
tehlikeye rağmen, başkanvekili olarak görev verdi
ğiniz arkadaşınız olarak, bütün bunları reddetmiş, 

I nasıl bir politikaya, nasıl bir neticeye varacağını da-
I hi bilmeksizin kendisini bu konuda memleket için, 
I kendi görüşleri için feda etmiş bir arkadaşınızım. 

Bu fazileti, her arkadaşımızın, nerede, hangi siyasî 
kanaatte olursanız olun göstermesini bu memleket 

I kendisinden bekler. 

BAŞKAN — Sayın Bozath süreniz bitti efen-
I dim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Saygılar su
narım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın milletvekilleri, bazı sayın üyelerin sataşma 

ile ilgili istekleri var, Kültür Bakanlığı bütçesi gö
rüşülürken bunları değerlendirip bilâhara kararımı 

I bildireceğim efendim. 
I Sayın Erverdi, Sayın Cinisli, evet sizinki de dahil. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın konuşmacı tarafından, beni suçlayan, söy
lediklerimin dışında bana birtakım şeyler izafe eden 
Cumhuriyet Halk Partisinde iken başından geçmiş
leri de tahrif ederek sunan bir konuşma yapıldı. 

İçtüzüğün 70 nci maddesine göre söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sizden de yazılı olarak beyanınızı 

I istirham ediyorum Sayın Erverdi. 
I Sayın Cinisli, zatıâfinizin yazılı beyanını aldım. 
I Bu konu ile ilgili kararımı da bilâhara bildireceğim 
I efendim. Sizinle ilgili kısmını tetkik etmek zorun-
J dayım. 
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Sayın Akçeal, zatıâlinizin de, Sayın Koç'un da var, 
Sayın Uysal'ın da var; bunların hepsi hakkında ka
rarımı bilâhara bildireceğim. 

RASlM CÎNtSLİ (Erzurum) — Kararınızı ver
mişsiniz. 

BAŞKAN — İstirham ederim efendim, sizinle il
gili iddia var mı, yok mu? Bunu elbette tetkike ih
tiyacım var, konuşmayı izliyorum burada Sayın Ci-
nisli? 

Kültür Bakanlığının... 
RASİM CİNİSLÎ (Erzurum) — Müsaade eder 

misiniz Sayın Başkan, niçin dinlemiyorsunuz? 
BAŞKAN — Efendim iddianızı aldım Sayın Ci

nisli. Tehdit eder şekilde konuşmaya hakkınız var 
mı? 

RASİM CİNİSLÎ (Erzurum) — Meclis verdi ka
rarını, Sayın Ertem'e verilen söz hakkının bir aynı
sıdır, grup sözcüsüyüm ben. 

BAŞKAN — Evet, zatıâlinizin grup sözcüsü ol
duğunu biliyorum. 

RASİM CİNtSLİ (Erzurum) — Grupumuz sa
vunduğu için mektupla öğretimin aleyhinde bir ten
kittir. Sayın Üstündağ'ın az önce ifade buyurduğu 
görüş şahsıma ve grupuma yönelik bir iddiadır. O 
sebeple aynı iddianın içerisinde Yüce Meclisin ka
rarı vardır. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, ne kadar haklı oldu
ğumu beyanınmzdan da anladım. Çünkü... 

RASİM CİNİSLÎ (Erzurum) — Meclisin kararı 
vardır. 

BAŞKAN — Efendim, ben Meclisin karan için 
söylemiyorum. Biraz evvelki beyanımı söylüyorum, 
ifade ediyorum. (D. P. sıralarından gürültüler) 

Sayın Cinisli, beni dinler misiniz lütfen; Sayın 
Cinisli, Sayın Cinisli beni dinler misiniz lütfen? 

Yüce Meclisin kararı; biraz evvel hepimizin hu
zurunda cereyan etti, «halktan korkup korkmama 
konusunda» Sayın Ertem söz istediler, bendeniz de 
bu konuyu Yüce Meclise arz ettim ve bu konuda 
sataşma olmadığını ifade ettim. Yüce Meclis Sayın 
Ertem'e bu konuda sataşma olduğuna dair benim 
kanaatim hilâfına karar verdi, bunu uyguladım. 

Siz «mektupla öğretimden» bahsediyorsunuz, el
bette bunu tetkik etmeye ihtiyacım var, istirham ede
rim. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Müsaade eder 
misiniz? 

BAŞKAN — Gruplarımız burada, Yüce Meclisin 
Genel Kurulu burada, istirham ederim. Bana izin ve
rin lütfen Sayın Cinisli... 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Aynı söz bir 
grup için sataşma olur da, diğer bir grupa olmaz mı? 

BAŞKAN — Sayın Ertem'e, «halktan korkup 
korkmama» konusunda, Yüce Meclis* bu şekilde 
bir sataşma olduğuna dair bir karar verdi. Adalet 
Partisine veya Sayın Ertem'e olabilir, sizin grupunu-
za olmayabilir; istirham ederim beni zor durumda 
bırakmayın. 

RASİM CİNİSLÎ (Erzurum) — Bizim grupumu-
za da sataşma değil mi? 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, bunun takdiri ve za
manı, elbette zatıâliniz de biüyorsunuz, Başkanlığa 
aittir. İstirham ediyorum bana bu fırsatı bahşedin. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Tarafsız olmanı
zı istiyorum. 

BAŞKAN — Elbette tarafsızım Sayın Cinisli. 
Yani tarafsızdır denilmek için illâ arzularınıza uygun 
hareket etmek zorunda değilim. 

AHMET AKÇEEL (Balıkesir) — Benim de söz 
isteğim vardı? 

BAŞKAN — Sayın Akçeel, zatıâlinizin iddiasını 
da aynı şekilde tetkik edeceğim efendim. 

AHMET AKÇEEL (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
zaptı gönderdim. 

BAŞKAN — öbürlerine ait de var efendim, is
tirham ediyorum, rica ediyorum. 

B) KÜLTÜR BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Kültür Bakanlığının bütçesinin gö
rüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın Komisyon ve sayın Hükümet yerlerini al
dılar. 

Kültür Bakanlığı ile ilgili söz isteminde bulunan 
sayın üyelerin adlarım arz ediyorum efendim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Fat
ma Feriha Öztürk, Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grupu adına Sayın Talât Oğuz, Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Zekiye Gülsen, Millî Selamet Partisi 
Grupu adına Sayın Ahmet Arıkan, Demokratik 
Parti Grupu adına Sayın Nilüfer Gürsoy söz istemiş 
bulunmaktadırlar. 

Kültür Bakanlığı bütçesi üzerinde şahısları adına, 
Sayın Halil Karaatlı, Sayın Hüseyin Erçelik, Sayın 
Ali Sanlı, Sayın Hüseyin Cavit Erdemir, Sayın Ali 
Şevki Erek, Sayın Tufan Doğan Avşargil, Sayın Rem
zi Yılmaz, Sayın İlhami Çetin, Sayın Tekin İleri Dik
men, Sayın Azmi Yavuzalp, Sayın Vecdi İlhan, Sa
yın Osman Karaosmanoğlu, sayın Kemal Ataman ve 
Sayın Ali Fuat Eyüpoğlu şahısları adına söz istemiş 
bulunmaktadırlar. 
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Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Sayın Fatma Feriha Öztürk'te buyurun efendim. 
(C.H.P. sıralarından alkışlar) 

C.H.P. GRUBU ADINA FATMA FERİHA ÖZ-
TÜRK (Ankara) — Sayın Başkan, saygıdeğer millet
vekilleri; 

Kültür sorunlarımızı, Kültür Bakanlığı bütçesi 
üzerindeki görüşlerimizi üç bölümde toplamak ve 
sunmak istiyorum. 

Kültür sorunlarımız nelerdir; nasıl bir kültür 
politikası; kültür politikasını kim, ya da hangi örgüt 
nasıl yapsın, nasıl uygulasın? Başka bir deyimle, Dev
letimizin kültür yaşamamız ile ilişkileri nasıl olsun, 
nasıl düzenlensin? 

Önce kültürün ne olup, ne olmadığına kısaca de
ğinmek istiyorum. Kültür; şüphesiz ki eğitim süre
ciyle kazanılan, kazandırılan bir öz veya içeriktir. 
Ancak, bu öz örgütün, eğitim ve öğretim kurumla
rımızın verdiği, vermeye çalıştığı genel ve meslekî 
bir bilgi, beceriler sınıfı değildir. Kültür, hiç kuşku
suz, folkloru, yazılı ve yazısız halk edebiyatını, gü
zel sanatları, el sanatlarını, düşünce ve felsefeyi de 
içine alan; fakat onlardan çok daha geniş kapsamlı 
bir olgudur. Kültür, hiç kuşkumuz olmasın ki, tari
hî bir olgudur; fakat yalnız tarihî ve tarihî olan de
ğildir. Öyle ise kültür, bütün saydıklarımızı içine alan 
insanoğlunun yaptığı, yarattığı, inandığı maddî ve 
manevî her şey ve değerdir. Kültürün bu tanımı 
uygarlıkla özdeştir, özdeş olmak zorundadır. Bu ev
rensel kültür ve uygarlıkta, kendi yapıp, yarattıkla
rımız kadar, başka toplum ve kültürlerle de kattığı
mız, ürünler ve değerleri de yer alır. 

Böyle bir görüş açısından baktığımızda, toplumu
muzdaki ulusal kültür, evrensel kültür, tarihî kültür, 
çağdaş kültür, öz kültür, yabancı kültür, maddî kül
tür, manevî kültür, Doğu kültürü, Batı kültürü gibi 
biçimsel tartışma ve kutuplaşmaları gereksiz ve hat
ta yararsız buluyoruz, yararsız buluyoruz. Çünkü, 
her toplum, bugün olduğu gibi tarihinin her döne
minde içeriği ve özü yönünden evrensel olan malze
meyi kendine özgü kalıp ve biçimlere dökmüş, eşit, 
ya da benzeri öğe ve unsurlardan tam bir benzerli
ğine başka hiçbir yer ve zamanda Taslanmayacak, 
kendine özgü birleşimler yapmıştır. 

Bu açıdan değerlendirilirse, her kültür toplum
saldır, belli bir topluma özgüdür, bugünkü yaygın 
deyimiyle ulusaldır. Ulusal olan sadece öz, ya da 
içerik değil, biçim ve özün bütünlüğü, bütünün 
toplumsal anlamı ve değeridir. Kültür adını verdi

ğimiz bu tarihî, beşerî olgu, tıpkı canlı bir varlık 
gibi doğar, yaşar, gelişir ve geliştiği için değişir ve 
değişmek zorundadır. 

Gelişmeyi, yenileşmeyi kabul edip de, değişmeyi 
kabul etmeyen arkadaşlarımızın içine düştüğü yanılgı 
da buradadır. Kuşkusuz her değişme, bir gelişme veya 
yenileşme değildir; ama her gelişme ve yenileşme 
mutlaka bir değişmedir. 

Kültüren gelişme ve değişme, birbirine zıt görü
nen iki yönde farklılaşma ve bütünleşme süreçleri 
içinde gerçekleşir. Toplumsal yaşamımız da aynı za
manda farklılaşıyor ve bütünleşiyoruz. Kültür değiş
mesi dediğimiz olgu, bu süreçlerin hem nedeni, hem 
de sonucudur. 

Bugün bu saygıdeğer Parlamentoyu oluşturan 
partiler, bu partilerin programlarındaki benzeşmeler 
ve ayrışmalar kültürel değişmemizin büyük ölçüde 
politikaya yansımasından başka bir şey değildir. 

Teknolojik ve ekonomik gelişmeler hangi ekono
mik kalkınma modeli uygulanırsa uygulansın, hemen 
her toplumda tarihî, bölgesel, sınıfsal, yöresel fark
lara yol açmaktadır. Toplumun bazı kesimlerinde; 
ötekilerden daha hızlı ya da yavaş değişiyor. Kültü
rün bir parçası olan toplum kesimlerinde, bu tür 
farklı gelişmelerin giderilmesini, farkların uzlaşma
sını, bağdaştırılmasını ve birleştirilmesini de yine kül
türden bekliyoruz. Kültüren farklılaşma, özellikle 
hızlı kalkınma dönemlerimizde kaçınılmaz olduğu 
gibi, kültüren bütünleşmede de özellikle hızlı değiş
me içindeki toplumlarda büyük bir önem ve öncelik 
kazanmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; «Kültürel bü
tünleşmeyi nasıl sağlayalım?» kültür politikamızın 
aıîa sorunları işte budur, buradadır. 

Tarıma dayalı geleneksel bir yaşam yolundan, 
endüstri, bilim ve teknolojiye dayalı bir toplum dü
zenine dönüşümü bizden daha önce denemiş, bu ge
çişin bazı temel sorunlarını çözmüş görünen kimi 
toplumlar, kültürel bütünleşmeyi, onun ön koşulla
rını, çok kısa, fakat aynı ölçüde anlamlı bir ilke ve
ya siyasal sloganla dile getirmişlerdir. 

Birlik içinde çokluk ya da çokluk içinde birlik. 
Birlik içinde çokluk ilkesi, iktidar adayı farklı 

siyasî partilere dayalı parlamenter demokrasinin 
bir ön koşulu olduğu gibi, kültürel bütünleşme sü
recinin de en güvenilir yolu ve yönüdür. C.H.P.'nin 
programında ve seçim bildirgelerinde yer alan öz
gürlükçü ve çoğulcu bir demokrasi ülküsünün sosyal, 
kültürel gerekçesi de buradadır. Ancak, çoğu, çoğulu 
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ve çoğulculuğu kabul ederek, bütünleşmenin yo
lunu da bulabiliriz. Farklılaşmaları dikkate almaz, 
farkları da görmemekte direnirsek, bütünleşme ülkü
sünde geri kalırız. 

Öyleyse, kültür sorunumuz şu sorulara indirgene
bilir; 

Farklı siyasal partilerin ve ideolojilerin iktidara 
gelmesi, hükümet etmesi ve değişmesi, bir Anayasa 
emri olduğuna göre, kültürün bütünleşmesini sağla
yan ve sağlayacak olan etkinlikleri, sanat kurumla-
mızı, nasıl olup da parti çekişmelerinin dışında ve 
günlük siyasal olayların üstünde tutalım? Başka bir 
deyişle, nasıl ve neler yapalım da; siyasal gücün el 
değişmesi, sosyal ve ekonomik yaşamımızdaki dış 
ilişkilerimizde ki bunalımlı dönemler, kültür etkinlik
lerimiz, kültür yaşamımızı, kültür ve sanat kurumla
rımızı doğrudan ve olumsuz yönde etkilemesin, kül
türel bütünleşme ülkümüz sürekli olarak gerçekleş
sin, amacırta ulaşsın? Yakın geçmişte, Cumhuriyet 
Hükümetleri bu sorunu bir Kültür Bakanlığı kurma 
yolu ile çözmeye çalıştılar. Kültür politikamızı bir 
bakanlık aracılığı ile saptamanın ve yürütmenin, yö
netim etkinliği açısından bazı yararları olmakla bir
likte, yukarıdan beri işaret etmeğe çalıştığımız bazı 
siyasal sakıncaları da vardır. Her yeni hükümet, yeni 
bir program, yeni bir bakan, kaçınılmaz biçimde 
yeni bir kültür politikası.. 

İşte saygıdeğer arkadaşlarım, kültür politikası 
konusunda yakındığımız asıl süreksizlik, tutarsızlık 
ve kararsızlık buradan doğuyor. 

Kültür sorunumuzun uzun sürede geçerli ve gü
venilir çözümünü, yürütme gücünün egemenliği dı
şında; fakat Devletin, yasama ve yargı organlarının 
genel gözetimi ve denetimi altında çalışacak, tüzel 
kişiliği ve özerkliği olan bir kamu kuruluşunda bu
luyor, çözümü böyle bir kuruluşta görüyoruz. 

Tüzel kişiliği ve özerklik kavramları, Anayasa
mızda yer alan kimi özerk kurumları akla getirebilir
ler. Tüzel kişiliği olan böyle bir kültür ve sanat ku
rumu, nasıl örgütlenecek, nasıl işleyecektir? Ulusal 
kültür ve sanat politikasını bu özerk kurum mu ya
pacaktır? Kurum, devletten bağımsız, devletin plan
lama yasama ve yargı organlarının yetki alanları dı
şında mı çalışacaktır?. 

Hemen belirtelim ki, Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak özerklikten bunu anlamıyoruz. Benzeri 
özerk kurumlarda olduğu gibi kültür ve sanat ku
rumu da, uygulayacağı politika yönünden DPT'na, 
bütçesi ve malî olanakları açısından da TBMM'ne, 
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I işletme ve yönetim tasarrufları yönünden Sayış
tay ve Danıştaya bağlı olacaktır. Çalışma, yaratma 

I etkinlikleri ve hizmetleri halkoyunun gözetim ve de-
I netimi altında bulunacak. Tüzel kişilik ve özerklik 
I kavramlarının, uygulamada, büyük kentlerde yığılma-
I -ya hizmet arzında seçiciliğe, görev anlayışından so-
I rumsuzluğa yol açmasına karşı olduğumuz gibi, ya-
I sal ve tüzel yollarla bu sakıncaların önlenmesinden 
I yanayız. 

I Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu konuda 
I hatıra gelebilecek ikinci önemli soru; kültürün plan-
I lanıp planlanmayacağı konusudur. Bilim ve eğitim 
I alanında olduğu gibi, özgürce düşünme, araştırma, 

derleme, yayma, tartışma ve yaratmaya dayanan kül-
I tür ve sanat dallarında var olan, oluşan ve yaratı l-
I mak istenen özün önceden planlanmayacağını biliyor, 
I böyle bir planlama anlayışının da tam karşısında bu-
I lunuyoruz. Ancak toplumumuzun kültür sorunları, 
I insan gücü ihtiyaçları, bölgesel kültür ve sanat ku-
I rumlarının sayısı ve yerleri, yatırım plan ve program-
I larının uzun vadeli perspektifleri içinde, Devletin hız-
I la gelişen bütçe olanaklarına uygun olarak planlana-
I bilir. Böyle bir planlama yapma, yaratma ve anla-
I tim özgürlüğüne bir müdahale olmayacağı gibi, yol 
I gösterici, özendirici ve destekleyici de olabilir. Poli-
I tikası bu yolda çizilen Türkiye Kültür Sanat Kuru-
I mu, bugün Kültür Bakanlığını oluşturan genel müdür-
I lük ve daireleri, onları, ya da doğrudan doğruya Ba-
I kanlık merkez örgütüne bağlı görünen çeşitli kurum, 
I kurul ve kuruluşların önemli bir kısmını içine alabi-
I leceği gibi, Devletin henüz ele alamadığı sinema ve 
I özel tiyatro sorunlarını, süratle kaybolmaya yüz tut-
I muş bulunan geleneksel el sanatlarımızı, Devletin bir 
I süreden ele almış göründüğü halde, henüz yeteri bir 
I çözüme bağlayamadığı Devlet arşiv işini, folklor, et-
I noğrafya alanlarındaki, derleme, koruma, araştırma 
I ve değerlendirme sorunlarını çözme görevlerini de 
I üstüne alabilir. 

I Türkiye Kültür ve Sanat Kurumu, kültür ve sa
natla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili, Millî Eği-

I tim, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Gençlik ve Spor 
bakanlıklarıyle Dil ve Tarih Kurumları, Türkiye 

I Radyo Televizyonu arasında bürokratik nedenlerle 
I aksayan iş bölümünün, yavaş gelişen işbirliğinin ger-
I çekleştirilmesine yardımcı olacaktır. 
I Önerdiğimiz ve Kültür Bakanlığınca da benim-
I sendiğini büyük bir gönül rahatlığı içinde gördüğü-
I müz, bölge kültür ve sanat merkezleri projesi, yuka-
I rıda çerçevesini çizdiğimiz iş ve güç birliği, uygulama 
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ve gerçekleştirme alanı olacaktır. Başka bir deyişle, 
Türkiye Kültür ve Sanat Kurumu özerk bir kuruluş 
olacak; fakat ona bağlı kurum ve merkezler bugün 
tüzel kişiliğe sahip olup, yarı özerk çalışan kuruluşlar 
özerk olmayacak, tek bir örgütün yönetim ve dene
tim birliği içinde bütünleşecektir. 

Sayın milletvekilleri, kitle haberleşme ve ulaşım 
teknolojisindeki baş döndürücü gelişmeler, bir yan
dan evrensel ve ulusal kültürün sanat ürünlerini otur
ma odalarına kadar getirme, götürme olanakları ya
ratırken, bölgesel ve yerel renkleri gölgede bırakarak 
zengin ye çeşitli kültür kaynaklarımızı yok olma teh
likesiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Bütün dünyanın 
karşılaştığı bu soruna, kültür yozlaşması, kültürün 
geri kalması, bir kitle veya sürü kültürü olması gibi 
adlar verilmektedir. 

Özel kültür ve sanat kurumlarına bağlı olarak ku
rulacak, çalışacak olan bölge kültür ve sanat merkez
lerimiz, yöresel ve yerel kaynakları besleyecek, canlı 
tutacak, tarihî ve yöresel kültür ürünlerinin kitle ha
berleşme sistemlerine ve ulusun bütününe ulaşmasını 
sağlayacaktır. Bu yolla, kitle haberleşme sistemleri
miz, yalnız belli merkezlerden değil; fakat bölgesel 
ve yöresel kaynaklardan gelen deneme ve ürünleriyle 
de beslenmiş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, kültür ürünümüzün genel 
durumu, sorunları ve bu sorunların çözüm yolları 
üzerinde görüşlerimizi özetledikten sonra, kültür ya
şamımızda yer alan kimi olumlu, kimi olumsuz bazı 
gelişmelere de değinmek istiyoruz. Bunların başında 
ulusal kültürün anakaynağının taşıyıcısı olan dilimiz, 
dil sorunumuz gelmektedir. Eğitim, kültür ve sanat 
etkinliklerimizi, dil devrimimizin temel ilkelerine pa
ralel ve uygun olan tutum ve eğilimleriyle büyük bir 
kıvançla izliyoruz. Son kurultayının sağlıklı ve engin 
bir özgürlük ortamı içerisinde gerçekleşmiş olmasını 
övgü ile karşılıyor, yöneticileri kutluyoruz. 

Çrenel -eğitim ve yükseköğretim politikasına gir
mekle birlikte, burada değinmeden geçemeyeceğimiz 
önemli bir sorun da; bilim, sanat ve meslek dillerimi
zin özleşmesi ve buna bağlı olarak yükseköğretim dili 
sorunudur. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, toparlayın efendim. 
FERİHA FATMA ÖZTÜRK (Devamla) — Evet 

efendim. 
Türkçenin bir bilim dili olduğu, bir bilim dili ola

rak geliştiği ve gelişmesini sürdüreceği, bilim adam
ları tarafından araştırılmış ve ortaya konmuştur. Te
rim ve kavramlar alanında karşılaştığımız bazı güç

lükler çözüm yolundadır. Durum böyle iken, kitap, 
öğretmen ve kaynak bulmak kolaylığı gerçekleriyle 
bazı millî üniversitelerimizin yabancı dille öğretim 
yapmasını derin bir kuşku ile karşılıyoruz. Hemen 
belirtelim ki, yabancı dil öğretimine değil, yabancı bir 
dilin eğitim aracı olarak kullanılmasına karşıyız. Tak
dir edersiniz ki, yabancı bir dili öğrenme veya öğret
me ile, yabancı bir dille eğitim aynı şeyler değildir. 
Gençlerimize, en az bir yabancı dili ortaöğretimden 
başlayarak kazandırmayı başardığımız zaman, yaban
cı dille öğretim ve eğitimden, bu uygulamanın yol aç
tığı sakıncalardan da kurtulmuş olacağız. 

Türkçenin bir bilim dili ve sanat dili olma yolun
da yaptığı başarılı atılımlar, bu görüşümüzü kuvvetle 
desteklemektedir. Türkçenin bir bilim ve sanat dili 
olarak işlenmesi ve kullanılması, geleneksel; «aydın 
dili, halk dili» ikiliğini de ortadan kaldıracak; bütün 
partilerimizin ve halkımızın üzerinde birleştiği ulusal 
bir kültür ülküsüne, ancak ulusal bir dille, Türkçemi-
zin bir bilim ve sanat dili olmasıyle ulaşacağımıza 
yürekten inanıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri... 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, süreniz bitti efendim, 
lütfen. 

FERİHA FATMA ÖZTÜRK (Devamla) — To
parlıyorum efendim. 

Yeri gelmişken belirtelim ki, yalnız Türkiye Türk
lerinin değil; fakat yaşamlarını Türkiye Cumhuri
yeti sınırları dışında sürdüren, sürdürmek zorunda ka-. 
lan Türklerin kültür ve dil sorunlarıyla da ilgilenmek 
zorundayız. Dış ülkelerde, Türk kültür merkezlerinin, 
sayı ve etkinlikleri açısından yetersiz olduğu şeklin
deki eleştirilerde haklılık payı vardır. Kültürümüzü 
dışarıda, tanıtma ve dış Türklerin kültür sorunlarına 
eğilme işlerinde yeterince başarılı olmadığımızı, bu 
alanda gereği gibi örgütlenmediğimizi kabul etmek 
zorundayız. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğrenci 
müfettişleri, Dışişlerine bağlı elçilik ve temsilcileri
miz, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının dış danışman
ları arasında verimli bir işbirliği sağlanmadığı gibi, 
mevcut örgütlerin insan gücü ve program açısından 
son derece yetersiz olduğu da görülmektedir. 

BAŞKAN — Süreniz, bitti Sayın Öztürk. 
FERİHA FATMA ÖZTÜRK (Devamla) — Hiz

metler ve örgütler arasında gerekli eşgüdüm, şüphe
siz ki, büyük elçilikler tarafından sağlanabilir. 

Sayın milletvekilleri, bu arada çok Önemli buldu
ğumuz yeni bir gelişmeyi bilgilerinize sunmak isti
yorum. Almanya'daki işçilerimizin ve öğrencilerimî-
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zln ulusal kültürden yabancılaşmasını önlermk ama-
cıyle, üç adet kültür merkezinin «Türkevi» adiyle 
açılacağını öğrendik. Böyle bir atılımın yararlı ola
bileceğini ve ulusça desteklenmesi görüşünü de des
tekledik. Ancak bu projeyi hangi kurum ya da Ba
kanlığın hazırladığını ve kimin yürüteceğini öğren
memiz mümkün olmadı. Konuyla en yakından ilgisi 
olması gereken Kültür Bakanlığına bu konuda bilgi 
verilmemesini kuşkuyla karşılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Öztür'k, epeyce daha var efen
dim, istirham ediyorum, lütfedin bağlayın efendim. 

FERİHA FATMA ÖZTÜRK (Devamla) — Bi
tirdim efendim. 

Komşu ve dost ülkelerle yapılan karşılıklı kültür 
anlaşmaları, bugüne kadar Dışişleri ve Millî Eğitim 
Bakanlıkları tarafından yürütülmekte idi. Ancak, Sa
yın Bakanın Senatoda dile getirdiği bir öneriyi var-
gücümüzle destekleriz. Bu tür anlaşma ve ilişkilerde, 
Kültür Bakanlığı veya ilerde onun yerini alacak olan 
özerk kurum, daha geniş yetki ve sorumluluklar al
malıdır. 

Son olarak, Sayın Bakanın Senatodaki konuşma
ları sırasında önerdiği «Kültür Kurultayı» konusun
da da görüşlerimizi belirtmek isteriz. Yeni bir kültür 
politikasının ilkelerini, kültürel etkinliklerin planla
nıp planlanmayacağını, Kültür Bakanlığının varlığı ve 
geleceğini, kültür ve sanat kurumlarımızın yeniden 
örgütlenmesini tartıştığımız bu dönemde, ulusal «Kül
tür Kurultayının»' toplanmasını ve yılların getirdiği ve 
biriktirdiği güncel sorunların tam bir özgürlük orta
mı ve komuoyuna açık biçimde tartışılmasını da olum
lu bir atılım olarak karşılıyoruz. Kültür kurultayı po
litikası, örgüt, işletme ve insangücü sorunlarımızı çöz-
mese bile; bu sorunların tanımlanmasında, çözüme 
ışık tutacak ilkelerin saptanması yolunda, kültürel 
bütünleşmede ileri bir adım olacak ve gerekli kamu
oyunu yaratmada yararlı bir girişim olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, kültür sorunlarımız, kültür 
politikamız ve bu politikanın uygulama yöntemleri 
üzerinde C. H. P. Grupunun görüşlerini sizlere sun
dum. Grupum adına hepinizi saygılarımla selâmlarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru-
pu adına Sayın Talât Oğuz, buyurun efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ (Mar
din) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kültür 
Bakanlığı 1975 malî yılı Bütçesi üzerinde, Cumhu
riyetçi Güven Partisi Millet Meclisi Grupunun, gö
rüş ve düşüncelerini arz etmek üzere huzurunuza 

çıkmış bulunuyorum. Grupum adına Yüce Parlamen
toyu ve Bakanlığın değerli mensuplarını saygıyle se
lâmlarım. 

Değerli milletvekilleri, bir ülkenin kalkınmasında, 
medenî olmasında, toplum seviyesinin yükselmesinde, 
iktisadî, ticarî, ziraî ve sanayi sektörü ne kadar önem
li bir faktör teşkil ediyorsa, bu faktörlerin oluşmasın
da da, her şeyden evvel, faktörlerin temelinde ilim 
ve kültürün bulunması gerekmektedir. Kültür, mede
nî âlemle, ilkel topluluğu birbirinden ayıran, millet
lerin hayatına yön veren, toplulukları maddî ve ma
nevî yönden yücelten bir ilim dalıdır. Kültür Bakan
lığının gecikmiş olmakla beraber, Irmak Hükümeti 
zamanında kurulduğunu görmekle memnuniyetimizi 
belirtmek isteriz. 

Ülkeler ve milletler, uygarlıklarını yalnız o ülke
nin maddî cephesini teşkil eden faktörlere değil, bu 
faktörlerin oluşmasına hizmet eden manevî unsur
lara, ilim ve kültüre de bağlamalıdırlar. Bunu bütün 
vatan sathına yaymaları için gerekli imkânların ya
ratılması lüzum ve zaruretine inanmaktayız. 

Bir toplumun seviyesi, ancak her sahadaki kültür 
sayesinde yükselebilir. Kültür yönünden geri kalmış 
ülkelerin siyaset, sosyal, iktisadî alanda da muvaf
fakiyet sağlamaları mümkün değildir. 

Eğitim ve öğretim olanaklarından mahrum ve 
kültürden yoksun olan bir ülkenin uygar olmasına 
imkân yoktur. Kültürün bütün dallarını, vatanın sat
hına yaymak, köy ve kasabalarımızda yaygınlaştır
mak millî bir politika olmalıdır. Köylerimizin her 
yönden memleketin siyasî, iktisadî ve sosyal durumu 
hakkında bilgi sahibi -olabilmeleri, bulundukları yö
renin kalkınmasına hizmet edecek, katkıda buluna
cak hizmetlerin neler olduğunu anlayabilmelerini te
min bakımından , her köyde bir kütüphanenin açıl
ması zaruretine inanmaktayız. 

Değerli milletvekilleri, kültür faaliyetlerinin ana-
amacı, Türk kültür varlığını korumak, geliştirmek ve 
daha geniş bir çevreye tanıtmak olmalıdır. Ayrıca, 
kültür eserlerinin yaratılmasını sağlayacak bir orta
mın hazırlanmasını, Türk kültür değerlerinin yurt 
içine ve dış dünyaya tanıtılmasını zarurî görmekte
yiz. Klasik ve çağdaş kültür değerlerini, Türk top
lumuna aktarmak en büyük amacımız olmalıdır. Top
lumda vukubulan değişme ve yenilikleri gerçekleştir
mek üzere, hukukî ve kurumsal tedbirlere başvurul
ması ve ayrıca kültürün toplumun, sosyal ve ikti
sadî yapısıyle beraber mütalâa edilmesi lüziim. ye 
zaruretine inanmaktayız. 
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Birinci ve ikinci plan dönemlerinde, kültür meşe- I 
leleri üzerinde, ciddî olarak durulduğunu ve kültü
rün amaç ve ilkelerinin saptandığını müşahede et
mekle memnuniyetimizi belirtmek isteriz. Kültür araç
larının gelişmesi ve yayılmasında, sosyal gelişmelerin I 
katkısından başka, planlı dönemde getirilen teşvik 
tedbirlerinin ve ayrılan kaynakların da büyük bir kat
kısı olduğunu ifade etmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'de en yay
gın ve etken kültür araçlarının, başında radyo - te
levizyon, kitap ve gazete gelmektedir. Çağ değişmek
tedir. Çağın değişmesiyle toplumda birçok sorunlar 
ortaya çıkmaktadır. Değişen ve gelişen hayat koşul
ları karşısında, çağın insanlarının merak etme, öğren
me, bilgi edinme arzularıyle kültür araçlarının I 
yaygınlaşmasında halkımızın ayağına götürülmesinde, 
toplumun seviyesinin yükselmesi bakımından büyük 
bir zorunluluğun mevcudolduğu kanısını taşımakta
yız. Radyo ve televizyon güçlerinin artırılması, plan
lı bir şekilde ve bilhassa az gelişmiş bölgelere yay
gınlaştırılması zaruretine inanmaktayız. Türk toplu- I 
mu hızlı bir sosyal değişim içine girmiştir. Köyden 
şehire akış, yabancı ülkelere gidip gelme, milletler
arası hareketler, hele jet çağımızın milletlerarası me
safeleri kısaltması, sosyal hayatımızda değişmelere 
ve bir tekâmüle sebebiyet vermiştir. 

Bu hızlı değişmenin başlıca yönleri kırsal alan
dan, şehirleşmiş ve sanayileşmiş topluluklara geçme 1 
olmuştur. Kültür gelişmemizin, sosyal ve iktisadî de
ğişmeye ayak uydurabilmesini sağlamak, millî kültü
rümüzün yozlaşmasını ve değerini yitirmesini önle
mek için, kültür araçlarının faaliyetinin geliştirilme
si ve özendirilmesi gerekli olmaktadır. I 

Değerli milletvekilleri, C. G. P. Grupu, kültürü I 
milletçe yükselmemizin temeli sayar. Grupumuz, kül
türün, Anayasa düzeninin dayandığı, temel ilkeler üze- I 
rine kurulması, tarihî ve manevî değerlerimize lâyık 
oldukları önemi ve yeri vermesi gerektiği inancında
dır. Grupumuzun kültür politikasında izleyeceği te- I 
mel amaç, Türk Milletinin bütün fertlerini, kaderde, I 
kıvançta, tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde, I 
millî şuur ve ülküler etrafında toplamaktır. Türk top
lumunu çağdaş medeniyete ulaştırmak için, gerçek -1 
leşen inkilâpların, gençlerimizin şuuruna tam olarak 
yerleşmesini sağlamaktır. 

Türk gençlerinin, millî ahlâkî, insanî bütün de- I 
ğerlerini geliştirmek, onları şahsî teşebbüs zihniye
tine ve topluma karşı sorumluluk fikrine sahip; ilim, I 
güzel sanatlar gibi sahalarda, yapıcı, araştırıcı ve seç- I 

kin yurttaşlar olarak gerçekleştirmek başlıca gayeİe-
rimizdir. 

Güzel sanatların, kültürel kalkınmamızda büyük 
bir önemi olduğu inancındayız. Güzel sanatların in
sanları birbirine yaklaştırdığına, ferdin kişiliğinin de
ğişmesine ve toplumun ahlâkî değerlerinin yücelmesi
ne yardım ettiğine inanan Grupumuz, güzel sanat
ların yayılıp gelişmesini başlıca amaçlarımızdan biri 
saymaktadır. 

Sanat ve kültür hareketlerini geliştirmek ve yay
mak için, yurdun çeşitli bölgelerinde, hele hele az 
gelişmiş bölgeler grupuna giren, Doğu ve Güneydoğu 
Anadoluda kültür merkezleri kurulmasının zorunlu 
olduğu'inanç ve kanaatini taşımaktayız. 

Kitaplıkların geliştirilmesine, yeni kitaplıklar açıl
masına, kültürümüz bakımından değer taşıyan eski 
eserlerin, Türk harflerine çevrilerek yeni kuşaklara 
tanıtılmasına önem vermeyi zarurî görmekteyiz. 

Türk halk birliğini ve halk oyunlarını bellemek 
ve geliştirmek için gereken tedbirlerin alınması lüzu
muna inanmaktayız. 

Türk filmlerinin sanat sevgisini ve kalitesini artı
racak ve öğretici niteliğini geliştirecek tedbirlerin, 
Türk filmciliğinin istikbali yönünden alınması zaru
retine grup olarak inanmaktayız. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye kültür politikası
nın, Atatürk milliyetçiliği doğrultusunda olması inan
cını grup olarak taşımaktayız. 

Genç kuşakların, üniversite ve yüksekokul genç
lerimizin, lâik ve sosyal hukuk devleti esaslarına, hür 
ve demokratik düzene yürekten inanarak, ülkenin ya
rarlarını, millî değer ve ülküleri, millî ruh ve heye
can duyguları içinde yapıcı ve yaratıcı yeteneklerle 
yetiştirilmelerini, Devlet hayatımız için önemli bir un
sur saymaktayım. 

Milletimizin, süratli, iktisadî ve sosyal kalkınma
sına katkıda bulunacak, millî bir kültür ortamının 
yaratılmasını, fertlerin ve kitlelerin bu ortamdan ya
rarlanmalarını sağlayacak bir bilincin teessüsünü za
rurî görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, Devletin elinde bulunan 
idarî, malî ve insangücü kaynaklarının, kültür ala
nında müessir olacak bir şekilde kullanılması gerek
tiğine inanmaktayız. Yeni ve değerli yapıtların yara
tılması için sanatçı ve yaratıcıların yetişmelerini, ye
teneklerini ortaya koyacak eğitim, araç ve olanakla
rın geliştirilmesini temenni etmekte ve hatta zarurî 
görmekteyiz. 
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Tarihî anıtlar, sanat eserleri, harabeler ve diğer 
kültürel kalıntıları koruma ve geliştirme yolları aran
malı ve bunların yok olması ve tahribatının önlen
mesi ve yurt dışına kaçırılmaması çarelerini aramak 
suretiyle gerekli ve etkin tedbirler alınması lüzum 
ve zaruretine inanmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, yapıcı ve yaratıcı sanat ve 
kültür faaliyetlerinin, eğitim ve öğretimle bir arada 
olarak yer almasını arzu etmekteyiz. Büyük mütefek
kirimiz Ziya Gökalp, bakın kültürü nasıl tanımlıyor: 
«Bir milletin dinî, ahlâkî, hukukî, bediî, insanî, ikti
sadî ve fennî hayatlarının ahenktar mecmuasıdır» di
yor. 

Aziz arkadaşlarım, kültür, bir cemiyetin sahibol-
duğu maddî ve manevî kıymetlerden oluşan öyle bir 
bütündür ki, cemiyet içinde mevcut her nevi bilgiyi, 
itiyatları, kıymet ölçülerini, her nevi davranış şekil
lerini içine almaktadır. Kültür milletlerin hayatında 
çok önemli bir unsurdur. Kültürel kalkınmanın sos
yal ve iktisadî kalkınmaya paralel olması lüzumuna 
inanmaktayız. 

Devlet arşiv sisteminin yeniden düzenlenmesi; mer
kezî, bölgesel, yersel arşivlerin taranması; arşivleri 
düzenleyecek, tespit edecek uzman personel yetiştiril
mesi, Türkiye'nin tarihine ışık tutacak eski belgele
rin okunmasım sağlayacak bir programın düzenlen
mesi, yurt dışı kaynakların tespiti ve toplanması ko
nusunda bir uluslararası işbirliğinin sağlanmasını te
menni etmekteyiz. 

Müzeciliğimizin, sadece ziyaret müzeciliği biçi
minden kurtarılarak araştırma, envanter ve incele
me yapılmasına imkân verecek bilimsel bir yapıya 
kavuşturulmasını zarurî addetmekteyiz. 

Millî kültürümüzü oluşturan, mahallî özellikleri 
yansıtan folklor ürünlerinin, millî kültür bütünlüğü 
içinde devamını sağlamak, değerlendirmek, değiştir
mek, tanıtmak, yok olmalarını veya bozulmalarını ön
lemek amacıyle gerekli tedbirlerin alınması lüzumu
na inanmaktayız. 

. Türk elişi sanatını bozulmadan korumak ve geliş-
^ tirmek için gerekli tedbirler ve çalışmalar yapılma

lıdır. 
Şehirlerde yoğunlaşmış olan ve kültür aracı bulu

nan tiyatroları geniş halk kitlelerine yaygınlaştırmak, 
kültürümüzdeki mahallî temaşa biçimleri incelenmek 
suretiyle bölge tiyatrolarının kurulması ve halkın bu 

V- tiyatrolardan ucuza yararlanması mevzuunda ge
rekli tedbirlerin alınmasını zarurî görmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, kitlelerin kültürel faaliyet
lere karşılıksız veya çok düşük bir ücret karşılığında 

katılmalarını sağlamak amacıyle mevcut halk eğitim 
merkezleri, halk eğitim odaları ve halkevleri yanın
da spor tesislerinin ve okulların tatil dönemindeki 
boş zamanlarından yararlanmayı sağlayacak bir dü
zenin kurulmasını zarurî görmekteyiz. 

»j Halka açık konserler, tiyatro, sinema ve diğer kül-
rtürel gösterilerin düzenlenmesini ve bunun bütün va
tan sathına, köylere kadar yayılmasını temenni et
mekteyiz. 

Sözlerimi burada bitirirken, Kültür Bakanlığı büt
çesinin Türk Milletine ve Bakanlığın değerli men
suplarına uğur ve mutluluklar getirmesini temenni 
eder, Yüce Parlamentoya ve Bakanlığın değerli men
suplarına saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın Zeki

ye Gülsen'indir. 
Buyurunuz Sayın Gülsen. (A. P. sıralarından al-: 

kışlar.) 
A. P. GRUPU ADINA ZEKÎYE GÜLSEN (Ça

nakkale) —• Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Adalet Partisi Grupu adına Kültür Bakanlığı 1975 

malî yılı bütçesi üzerinde görüşlerimizi arz etmek üze
re huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Bugün Yüce Meclisimizde mutlu bir gün; hanım 
bir Bakan, hanım bir sözcü, hanım bir ikinci sözcü. 

Bir milleti millet yapan, millet olarak ayakta tu
tan maddî, manevî unsurların başında, her şeyden ön
ce o milletin millî kültürü gelir. Millî kültür, milleti 
meydana getiren fertlerin ortaklaşa sahip bulunduğu 
her çeşit bilgi ve ilgiyi, değer hükümleri ve ölçülerini, 
düşünce, görüş ve davranış şekillerini, gelenek ve gör 
reneklerini, sanat ve hünerleri içine alır. Onu diğer 
milletlerden ayırt eden maddî ve manevî değerlerin 
bir bütünü, zaman içinde kendisine has yaşama tarzı
dır. 

Kültürün muhtevasında dil vardır. Bir milletin müş
terek dili millet bütünlüğü içinde bir bağdır. Birtakım 
düzmece, uydurmaca kelimelerle yozlaştırılamaz. Bu, 
millete yapılan en büyük fenalıktır. Dil zaman içinde 
geliştirilir, zenginleştirilir; ama - tekrar ediyorum -
yozlaştırılamaz ve millet de buna müsaade etmez. 

Kültürün muhtevasında din vardır. Millet bütün
lüğü içerisinde bir inanç birliğidir. İnançsız bir toplu
luk millet olamaz. 

Kültürün muhtevasında millî ahlâk vardır. Fertten 
aileye, aileden cemiyete saygı ve sevgiye dayanan sağ
lam bir yaşama düzenini sağlar. Vatandaşlık münase
betlerinde iyiyi, doğruyu ve güzeli kaynaştıran denge 
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ahlâktır. Milleti millet yapan bu maddî, manevî unsur
ların bir ahenk içinde kayna«şmasıyle bütünlük arz 
eden, adına «kültür» dediğimiz bu özel yaşayışları, o 
milletin tarihinden süzülüp gelen gelenek ve örnekleri, 
vatan sevgileri, hürriyet ve istiklâl duygulan, müşte
rek sanat ve hünerleri, folkloru, millî değerleri, duyuş, 
düşünüş ve ifade ediş tarzıyle millî kültürün muhteva
sını teşkil eder ve o milletin karakterini meydana ge
tirir. 

Dünyanın çeşitli kültürleri arasında Türk kültürü
nün müstesna bir yeri vardır arkadaşlar. Bu kültür 
Türklüğün doğuşuyle var olmuş, binlerce yıl Türk top
lumlarını millet olarak ayakta tutmuş, zaman içinde 
gelişerek ve yayılarak çeşitli kültürleri etkilemiş, zen
gin bir muhteva ile nesilden nesile akmış, bugün dahi 
hayranlıkları üzerinde toplayan eserler meydana ge
tirmektedir. 

Bu tarihî oluşun içinde millî kültür meydana ge
tiren değerlerden birini ihmal ederseniz millet bütün
lüğünü zedelersiniz. Toptan inkâra yeltenmek milleti 
ortadan kaldırmak demektir. O zaman o millet yozlaş
mış kuru kalabalıklar olmaktan öteye gidemez. Er 
geç başkalarının boyunduruğu altına girmeye mahkûm
dur. Nitekim Atatürk millî kültürü böyle anlamış; 
«.Millî kültürünü kaybeden milletler, başka milletlerin 
esiridirler» ifadesiyle açık bir gerçeği ortaya koymuş
lardır. 

Evet arkadaşlarım, Atatürk Cumhuriyetin ve bü
yük Türk milletinin ilelebet yaşayabilmesini millî 
kültürün yükselmesinde bulmuştur. O'nun yine bu 
Meclis kürsülerinden hepimize verdiği şu direktif ne 
kadar manalıdır : 

«Efendiler, yetiştirilecek çocuklarımıza ve gençleri
mize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en 
evvel ve herşeyden evvel Türkiye'nin istiklâline, ken
di benliğine, millî ananelerine düşman olan bütün un
surlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir. Bu
günkü dünyanın umumî vaziyetine göre böyle bir mü
cadelenin gerektirdiği millî ruh ve şuurla mücehhez ol
mayan fertlere ve bu mahiyette fertlerden mürekkep 
cemiyetlere hayat ve istiklâl yoktur», demişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, bu sözler o günlerin Meclis
lerinde çılgınca alkışlanmıştır. Atatürk ileriyi görü
yor ve doğruyu söylüyordu. Türkiye'de millî şuuru 
kökleştirmek, millî kültürü yükseltmek, Türk milleti
nin çağdaş medeniyet seviyesinde millet olarak hür 
te bağımsız yaşaması demektir. Yeryüzünde 16 büyük 
Türk devleti kurmuş olan Türk milletinin, yüzyıllara 
dayanan köklü bir millî kültürü vardır. Bu millet, 

ilimde, edebiyatta, sanatta büyük eserler ortaya koy
muş, büyük adamlar yetiştirmiştir. Bu kadar zengin 
bir kültür mirasını devralmış, genç Türkiye Cumhu
riyetinin, çağdaş medeniyetin, ileri Batı medeniyeti
nin metot ve tekniklerinden de faydalanarak, Türk 
kültürünü yükseltmek, yapıcı, yaratıcı ve yaygın bir 
kültür politikası içerisinde sorunlara eğilmesi gerektir. 
Bu politika, Batı kültürünü aynen kopya veya taklit 
etmek değildir. Batılı bir yöntemde, Batıya dönük bir 
gözlem içinde Türk kültürünü geliştirmek ve yükselt
mek olmalıdır. 

Hızla ilerleyen ve sosyal çalkantılar içinde bulunan 
medenî dünyaya ayak uydururken, millî benliğimizi 
yitirmemek, millî kültürümüzden kopmamak, aksine 
millî kültürün sağlam temeller üzerine yükseltmek, 
yeni eserler yaratmak gerektir. Yahya Kemal'in, «Kö
kü mazide olan atiyiz» sözü bir bakıma bu anla
yışın ifadesidir. 

Bir tiyatromuz var; Batılı tercüme eserlerin yanın
da, konularını millî tarih, gelenek ve zevklerimizden 
alan telif eserlere de yer versin; geçmişimizi kötüle-
yen, hor gören, milletimizi bölme uğruna sınıf kav-^ 
galan yaratan, sahnelerinde, «işçi, köylü el ele, vurun, 
kırın» diye haykıran tiyatrolar ve bunlarda oynanılan 
telif eserlere değil. 

AHMET TEVFİK PAKSU (Kahraman Maraş) — 
Komedi., komedi. 

ZEKİYE GÜLSEN (Devamla) — Tiyatro etkin 
bir kültür aracıdır. Memleketin her köşesine tiyatro 
sanatını götürerek, ortam ve imkânları sağlayarak, 
bölge tiyatrolarını kurmak lâzım. Bununla ilgili ka
nunun da Meclisimizden çıkmasını temenni ediyorum. 

Bir operamız var, değerli opera sanatçılarımız 
var; ama yerli opera eserlerimiz var. Yıllardan beri 
Türk operalarında Batının klâsik eserleri sakız gibi 
çiğnenir durur. Bunlar herkesin malûmu olmuştur. 
Millî destanlarımızı, efsanelerimizi, folklor zenginlik
lerimizi konu alan danslarıyle, müziği ile, bizim olan 
millî operaların hazırlanmasına imkân verilmelidir. 
Şimdiye kadar bu yolda atılan adımlar olmuş, millî 
operalar yazılmıştır. Azdır, bu konuda daha fazla çaba 
gösterilmesini isteriz. 

Sıra gelmişken şunu da ifade etmek isteriz ki; ge
rek Devlet Tiyatro, gerekse Devlet Opera ve Balesi 
Genel müdürlükleri teşkilât kanunları, bu kuruluşlara 
idarî ve malî özerklik tanımakta, ilgili oldukları Ba
kanlık, sadece genel müdürünü tayin etmekten, - o 
da sanatçılar arasından - başka yetkisini kullana
mamaktadır. Bu yüzden bu sanat kuruluşları sorumsuz 
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ve dengesiz bir harcama yetkisi içinde, Devlet Bütçe
sine kaldırılamayacak kadar külfet yüklediği gibi, 
üstelik bir gelişme de gösterememektedir. Yalnız ope
ranın 77, tiyatronun 60 milyon liralık bütçesi var. 
Kültür Müsteşarlığı Opera ve Tiyatro Teşkilât Ka
nununun yeniden düzenlenmesi, bu kuruluşları hizaya 
getirecek, sorumsuzca yapılan masrafları önleyecek 
tedbirler almak üzere, geçen yıl bir çalışma yapmış, 
kanunlarındaki değişiklik tasarısını hazırlamıştır. Bu 
konu üzerine eğilmek gerekir. Aksi halde muhterem 
arkaadşlarım, 2 milyon geliri, - 100 milyon gideri olan 
bir operayı bu fakir millet, bu bütçe kambur gibi sır
tında taşıyamaz. Konservatuarlarımızda Türk Müzi
ğine de yer verilmeli. Türk müziği dejenere olmaktan 
kurtarılmalıdır. Geçen yıl Kültür Müsteşarlığının bir 
Türk müziği konservatuvarı açmak üzere bir çalış
maya geçmiş olduğunu biliyoruz, bu çalışmaya devam 
olunmalıdır. 

Türk sinema sanatı, bugünkü başıboşluktan, hele 
ahlâk bozucu gençlere ve çocuklarımıza kötü örnek 
olma durumundan çıkarılmalı. Sinemada, kaliteye 
prim tanımalı, en iyi filmler için yarışmalar açılmalı, 
bir sinema endüstrisinin kurulması düşünülmeli ve ço
cuk filmleri, çocuk tiyatroları yapılmalıdır. Mecbur 
değiliz Türk çocuklarına bilmem kimin seyredeceği 
filmleri seyrettirmeye. Filmler daima tespit edilmeli 
«şu yaştan ileri çocuk bunu seyredemez» kaydı her 
filmin başında yazılmalıdır muhterem arkadaşlarım. 

Türk dilinin, birlik ve istikrar içinde, kaidelerine 
uygun, ilmî ve tabiî yollarca gelişmesi ve zenginleşmesi 
işi bir ilmî araştırma işidir. Büyük Atatürk, Türk Dil 
Kurumunu kurduğu zaman bu kurumun ileride bir 
akademi olarak gelişmesini istemişti. Bugün, bu aka
demiyi henüz kurmuş değiliz. 

Muhterem arkadaşlarım, kültürün ana unsuru dil
dir. Dil ile oynamaya kalkarsak, millî bütünlüğümüzü 
zedeler, her şeyden evvel millet olmaktan çıkarız; ço
cuklarımız bizi anlayamaz; bırakın başkalarının bizi 
anlamasını. (A. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Gençlerimizde millî tarih şuurunu mutlaka zinde 
tutmak, onları mazilerinden aldıkları güçle yarınlarına 
daha güvenle bakan, Atatürk'çü Türk milliyetçiliğin
den ilhamını alan, vatanını seven, ayırıcı ve bölücü de
ğil, birleştirici, kültürlü kişiler olarak yetiştirmek için 
tedbirler almalıyız. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hedefleri içinde 
mütalaa edilen ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında yerini alan illerde çok yönlü kültür merkezleri

ni mutlaka kurmalıyız. Birer kültür deposu olan kü
tüphaneler yurt sathına yayılmalı, sayıları daha çok 
arttırılmalı, Millî Kütüphane binası süratle tamamla-
tılmalı, Bibliyografya Enstitüsü millî dokümantasyon 
ye enformasyon haline getrilrneli, Devlet Yayınları 
Dokümantasyon Merkezi gerekli statüye kavuşturul
malı, Millî Kütüphane bünyesinde millî müzik biyog-
rafyası enstitüsü, tiyatro arşivi kurulmalı, 1969 yılın
da başlanmış bulunan, bir ara durdurulduktan sonra 
geçen yıl tekrar başlatılan, Türk Kültürünün Kaynak 
ve Temel Eserlerinin yayımına mutlaka devam olun
malıdır. 

Kültür konularında alınması zaruri tedbirler, bun
lardan ibaret değildir muhterem arkadaşlarım. Güzel 
sanatlar, müzeler, eski eserler, folklor konularından 
alınmış tedbirlere ilâve edilecek pek çok faaliyetler 
vardır; ama zaman darlığı her şeyi açıklamaya imkân 
vermiyor. 

istanbul, îzmir Devlet Senfoni Orkestrasının çağ
daş Türk Müziğine katkıda bulunması şarttır. 

6660 sayılı Kanuna göre, yurt dışına giden özel 
kabiliyetli, üstün yetenekli çocuklarımıza, yurda dö
nüşlerinde gerekli imkânlar sağlanmalı ve onlardan 
gereği kadar faydalanılmalıdır. 

Eski eserler ve müzekelerdeki paha biçilmez sa
nat ve tarihî eesrlerin korunması ve bunların yurt 
dışına kaçırılmasının şiddetle önlenmesi tedbirleri alın
malıdır. 

Her şeyden önce, Türk kültürünün hiç bir suretle 
yozlaşmamasına dikkat etmeliyiz arkadaşlar. En bü
yük millî görevimiz budur. 

BAŞKAN — Sayın Gülsen, bir dakikanız var 
efendim. 

ZEKÎYE KÜLSEN (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 

Bu kuruluşun, uzun vadeli perspektifinde, esasen 
teknolojik gelişmelerin çağımızda ortaya çıkardığı so
runlar karşısında, geniş, köklü ve eski bir kültüre sa
hip bulunan milletimizin millî, ahlâkî ve insanî de
ğerlerini, özbenliğini korumak ve geliştirmek, yücelt
mek, yaymak ve tanıtmak görevini Anayasa Devlete 
vermiş bulunmaktadır. 

Milletimizin, hızlı ekonomik ve sosyal kalkınma
sında itici rol oynayacak bir millî kültür ortamının 
yaratılmasını, fertlerin bu ortamdan ayrılmamalarını 
ve bu ortamın gelişmesine, yüceltilmesine katkıda bu
lunmalarını sağlayacak düzeye ulaştırılmaları gerçek
leştirilmelidir. 

Çeşitli kültür ve sanat dallarında derleyici, koru
yucu, geleceğe aktarıcı, tanıtıcı ve diğer yapıcı kurum-
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sal ve kişisel çabaları ve faaliyetleri teşvik edici sis
temler geliştirilmelidir. 

Zengin ve millî değerlerimizi, Türk sanat ve ede
biyatını, Türk tarihini millî ülkülerimize uygun ve çağ
daş uygarlığa katkıda bulunacak yaygınlığa kavuştur
malıyız. Millî ahlâkı ve insanî kültür değerlerini tek
niklerden yararlanarak süratle gerçekletşirmek, tanıt
mak ve benimsetmek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bakanlık yeni olma
sına rağmen teşkilâtı bakımından, eski ve kendi bün
yesinde önemli hizmetler görmüştür. Bu gelişme, geç
mişte konuya gönül vermiş, yöneticilerin eseridir. Kim
se kendine pay çıkarmasın. 

Sayın Ecevit Hükümeti bu kuruluş ve çalışma
lara emek vermiş, ömür vermiş, vazife sahibi kıymetli 
arkadaşları işbaşından uzaklaştırmıştır. Bu konuda ye
tişmiş elemanların işbaşına getirilerek kendilerinden 
gereği kadar faydalanılmasını temenni ederiz. 

BAŞKAN — Efendim, sizin de süreniz geçti. 
ZEKİYE GÜLSEN (Devamla) — Lütfen, az kaldı 

bitiriyorum efendim. 
Biz Adalet Partisi olarak Kültür Bakanh.ğının ça

lışmalarında bugünkü teşkilâtı içerisinde daha çok 
imkânlarla gelişmesini, diğer bakanlıklarla sıkı bir 
bağlantı ve işbirliği kurarak daha yaygın bir faaliyet 
içerisinde, millî kültürün, milliyetçi bir anlayışla mil
letimize mal edilmesini, Anayasada öngörülen kül
türel kalkınmanın ve fırsat eşitliği ilkelerine bağlı ola
rak herkesin millî kültürden nasibini almasını istiyor 
ve böyle olmasını diliyoruz ve diyoruz ki, dünya ül
keleri arasında Atatürk'ümüzün ulaşmasını emrettiği 
muasır medeniyet seviyesine daha çabuk, daha emin 
ulaşalım, zengin kültürümüzü daha sağlam temeller 
üzerine oturtalım, millî kültürümüze, medeniyetimi
ze ve dinimize sahip çıkalım. Sahip olalım ki, Kültür 
Sarayını yakanlar çıkmasın, kır gerillaları türemesin. 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde topyekûn, bir 
ve bütün Türk Milletinden söz edilsin, halklarından 
değil. (A. P. ve D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). 

Hiç şüphesiz kültürsüz eğitim olmaz. Kültürümü
zü eğitim politikamız için sağlam bir temel ve mih
rak yapmalı, genç nesillerimizin okul çağından itibaren 
millî kültüre karşı ilgi ve sevgilerini uyandırmalıyız. 
Millî kültürün eğiticisi, öğreticisi ve uygulayıcısı olan 
öğretmen, yıkıcı politikaya hiç bir zaman alet edilme
melidir. 

BAŞKAN — Sayın Gülsen, bağlayınız lütfen. 
ZEKİYE GÜLSEN (Devamla) — Türk çocuk

larının yetiştirilmesine feragat ve başarı ile çalışan 

Türk öğretmenlerine, Türk Milletinin saygısı sonsuz
dur. Milletimizin ümidi olan yavrularımız onların el
lerinde yetişmektedir. Adalet Partisi olarak biz ulvî 
çalışmalarında daima Türk öğretmeninin yanında ol
duk, bundan sonra daha çok olacağız. Yolunu şaşır
mış bir kısım kişilerin yanlış hareketleri tüm bütün 
Türk öğretmenlerine mal edip onları kendi yanlarında 
görmek ve göstermek isteyenler yaratmak istedikleri 
anarşi ortamında yalnız kendilerini bulacaklardır. 
Görülüyor ki.. 

BAŞKAN — Her halde saygılar sunacaktınız Sa
yın Gülsen, istirham ediyorum, rica ediyorum. 

ZEKİYE GÜLSEN (Devamla) — Devletin ha
yatî konularını içine alan Kültür Bakanlığı görevleri
nin büyük bir titizlikle takip ve tatbiki zarureti var
dır. Sayın Hükümetin uygulamalarında, özetle çerçe
vesini çizdiğimiz esaslardan ayrılmayacağı ümidiyle, 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Başkan ve değerli 
arkadaşlarıma saygılar sunar, Bütçenin memleketimiz 
ve milletimiz için hayırlı olmasını dilerim. 

Teşekkür ederim efendim. (A. P. ve D. P. sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teeşkkür ederim. Efendim, tabiî 
müsamaha ettiğimi ben de biliyorum; fakat arkadaş
larımız her zaman konuşmacı olarak kürsüye gelmi
yorlar ve hanımefendilere olan saygımızı ifade et
miş oluyoruz bu arada. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Nilüfer 
Gürsoy, buyurunuz efendim. (D. P. ve M. S. P. sıra
larından alkışlar). 

Sayın Zararsız, söz sırası sizdeydi, af edersiniz. 
Sayın Gürsoy'u davet ettim, büyük bir sakınca da 
yok. 

ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Yozgat) — Tamam 
efendim, zararı yok. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gürsoy. Teşekkür 
ederim Sayın Zararsız. 

D. P. GRUPU ADINA NİLÜFER GÜRSOY 
(İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
1975 malî yılının Kültür Bakanlığı Bütçesi hakkında 
Demokratik Partinin görüşlerini arz etmek üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. Yüce Heyetinizi say-
gıyle selâmlıyorum. 

Kültür faaliyetleri bundan önce Millî Eğitim Ba
kanlığının bünyesinde müdürlükle, daha sonra müs
teşarlıkla yürütülmüş, kısa bir süre bakanlık olmuş, 
gene müsteşarlığa çevrilerek Başbakanlığa bağlanmış
tır. Bakanlık olarak bütçesi ilk defa görüşülmekte olan 
Kültür Bakanlığının, henüz kuruluş kanunu Meclis
lerimizden geçmemiştir. 
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Bakanlığa adını veren kültürden ne anlamak ge
rekir. Umumî manâda kültür, toplum iiçndeki insa
nın, bütün faaliyetlerini içine alan bir oluştur. Kül
türün ayrıca başka tarifleri vardır. Aynı zaman
da, kendisine çok yakın, hatta eş sayılan medeniyet 
ile mukayese yoluna gidilebilir. Ancak biz, Üçüncü Beş 
Yıllık Plan ve bütçe tasarısının Bakanlık amaç ve 
görevleri kısmında, kültüre hangi açıdan bakıldığını 
görmeye çalışarak konuya gireceğiz. 

Kültür kavramı bu belgelerin, Bakanlığın görev 
bölümünde sınırlanmış olarak, sanat ve fikir hayatını 
içine alır. Gerekçede ise kültür anlayışı, yorumla, bazı 
esaslar konmak suretiyle derinlik kazanır. Kültürün 
demokrasiye dayalı, Atatürk devrimlerine bağlı ola
cağı ifade edilir, Türk milliyetçiliğine bağlı, millî şuur 
ve ülküler etrafında toplanan, millî, ahlâkî ve insanî 
kültür değerlerini, çağdaş tekniklerden yararlanarak 
araştırma ve benimsetmek gayesi ortaya konur. 

Atatürk, medeniyet ve kültürü bir bütün olarak 
alır. Bir insan cemiyetinin, bir, Devlet hayatında, iki, 
fikir hayatında, yani, ilimde, içtimaiyatta ve güzel sa
natlarda, üç, iktisadî hayatta, yani ziraatta sanatta, 
ticarette, kara, deniz ve hava ulaştırmacılığında ya
pabileceği şeylerin toplu sonucudur, der. Bir milletin 
medeniyeti dendiği zaman, bu üçünün toplu sonucun
dan başka bir şey olamaz. Bu farklar Devlet, fikir, 
iktisadî hayatların her birinde ayrı ayrı göze çarptığı 
gibi bu fark, üçünün muhassalası üzerinde de görü
lür. Mühim olan, muhassalalar üzerindeki farktır. Yük
sek bir hars, onun sahibi millete kalmaz, diğer mil
letlerde de etkisini gösterir, der. 

Ziya Gökalp, hars ve medeniyeti biri manevî, di
ğeri maddî olmak üzere ayırır. Hars millî olan, me
deniyet ise milletlerarasıdır, der. Kültürü canlı bir 
organizmaya benzetirler. Sosyolog Spengler, medeni
yet için, her kültürün er geç varacağı kemikleşme ve 
yaşlanmasıdır, der. Max Weber ise, medeniyete bi
lim ve teknolojiyi, Kültüre felsefe, din ve sanatı da
hil eder. Canlı bir organizmaya benzetilen kültürün 
değişme vasfı vardır. Değişme mutlak manada iyili
ğe doğru gelişme, evolüsyon olmayabilir. Kültür muh
tevasında, her eskinin yerini alan yeni, daha iyidir 
diyemeyiz. Her gelişme ve değişmeyi kendi ortamın
da ele alıp değerlendirmek lâzımdır. Meselâ dili ala
lım. 

Dil, kendi kanunlarına göre değişme içindedir. 
Zaman aşımına uğrayan kelimeler kullanılmaz olur. 
Yerini yenileri alır veya kelime kaldığı halde, yeni 

manalar kazanır. Bu değişmeler kendiliğinden olur. 
Bugün ise memleketimizde, dile bir zorlama yapıl
maktadır. Biz kelime atarak, yerine uydurmaların 
konulmasına karşıyız. Yapılan, gelişme değil, zorla
madır. Değişme kendiliğinden, toplumun kendi yara
tıcılığı ve benimsemesiyle olabilir. 

Atatürk'ün kendi devrine, kendine has dili, üslu
bu vardır. Bugünün nesline anlaşılması zor gelebilir. 
Bu veya başka bir bahane ile, Atatürk'ün konuşma
larını tahrif edip, uydurma bir metin haline getiril
mesini doğru bulmuyoruz. Hususî sözlük, hatta ko-
manterli, şerhli metin çıkarmak yoluna gidilebilir. Bu 
konuda Bakanlığın görüşünü öğrenmek ihtiyacında
yız. Kültür Bakanlığının bazı faaliyetleri ve bölüm
lerine değinmek isterim. 

1309 sayılı Kanunla 1970'de, opera ve tiyatro bö
lümleri birbirinden ayrılmıştır. 1970 sayımı sonuçla
rına göre, yurdumuzda tiyatro seyirci durumu şöyle
dir : 

Resmî ve özel olarak 106 tiyatromuz vardır. 17 
bin küsur koltuk sayısı ve senede 2,5 milyonu aşkın 
seyirci. 12 resmî tiyatroya karşılık, 94 özel tiyatro 
mevcuttur. Resmî tiyatronun 666 bin küsur seyircisi
ne karşılık, özel tiyatronun 1 milyon 900 bin küsur 
seyirci sayısı düşündürücüdür. Devlet Tiyatrosu ade
dini, kaliteyi düşürmeden artırma yoluna gidilmeli, 
diğer taraftan sayıca çok olan özel tiyatroların de
ğerli olanlarını korumalıdır. 

Tiyatroyu olsun, operayı olsun daha geniş kitle
lere sevdirmenin yollarını araştırmalı, Bakanlığın ma
lî imkânları nispetinde yurda bunları yaymalıdır. 

Televizyon yeniliği ve cazibesiyle tiyatro, sinema 
seyircisini azaltmıştır. Ancak uzun vade içinde sey
retme alışkanlığı yaratması neticesinde tiyatroya dö
nüş olacaktır. Başka memleketlerdeki incelemeler bu
nu ispatlamıştır. 

Arşiv ve kütüphane çalışmaları tarz itibariyle bir
birine çok benzer. Her ikisinde de eksikliğini duydu
ğumuz yetişmiş uzmana ihtiyaç vardır. Eski yazıyı, 
Osmanlıcayı bütün incelikleriyle bilen, hattâ Farsça 
ve Arapçayı bilen uzmanlara ihtiyaç vardır. Halen 
Devlet arşivlerinde 30 milyon tasnif edilmemiş evrak 
bulunmaktadır. Uzmanlar senede ancak 400 bin ka
darını tasnif edebilmektedirler. Bu evrakın müsait ol
mayan şartlar içinde bırakılması harabiyete yol aç
maktadır. Tasnife gidilmeden onarımı icap ettirmek
tedir. 
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Kalifiye uzman yetiştirmek kıymetli vasikalan 
toplayıp, kataloglarını hazırlayarak modern bir arşiv 
meydana getirmek Bakanlığın başta gelen hizmetle
rinden olmalıdır. Sayısını bilmediğimiz külliyelerde 
Türk Edebiyatına ait el yazmaları ve vesikalar çürü
meye terk edilmiştir. Bunlar toplanmalı, değerlendiri
lerek neşredilmelidir. Halk edebiyatımıza ait olmak 
üzere, edebî eserlerin komanterli edisyonları yapılma
lıdır. Böylece eski ve kıymetli eserler yok olmaktan 
kurtarılmış, hem de yayın hizmetine geçilmiş olacak
tır. 

Kütüphanelerimizin, Ankara'daki Millî Kütüpha
nemizde olduğu gibi millî kültür araştırmalarına im
kân verecek merkezler haline gelmelerini sağlamalı 
ve çalışmalarına maddî manevî yardım edilmelidir. 

Yurdumuzda 87 müze bulunmaktadır, bunların T 
si müdürlük, 40'ı memurlukla yürütülür. Müzelerimiz-
deki eşya sayısı 1 milyon 250 bini aşmakta ve her 
sene de 50 bin eser eklenmektedir. Memleketimizin 
arkeoloji ve eski eser bakımından hakikaten dünya
da eşi yoktur; bunu iyi değerlendirip uzun ve kısa 
vadeli programlarla elde mevcutları koruyarak mü
zelerde teşhir, tanıtma ve propagandayı yürüterek 
uzun vade içinde yapılacak arkeolojik kazıları prog
ramlayıp, çıkacak eserlerin çevre tanziminde modern 
şehir anlayışı ile eski geleneği en güzel şekilde değer
lendirecek çalışmalara gidilmelidir. 

İstanbul Boğazını süsleyen eski tarihî yalıların ko
runması hakkında Bakanlığın bir çalışması olup ol
madığını öğrenmek isterim. Eski Ankara bağ evleri 
gibi mahallî ve Türk mimarisinin örneğini veren ev
ler bir bir kaybolmakta, yerlerini beton yığını halin
de zevksiz apartmanlar almaktadır. Bu eski evlerin 
örnek olabileceklerinden olanları, restore edilerek mü
ze haline getirilmesi dileklerimiz arasındadır. Türk 
mimarisinin kaybolmakta olan örneklerini kurtarmak 
ve tanıtmak Bakanlığın verimli çalışmalarından bi
risi olmalıdır. 

Türk mimarisinde olduğu gibi, Türk folkloru
nun kaybolmakta olan örneklerini de araştırmak ve 
derlemek hususunda Bakanlığın ilgisini ve bu konu
da yapılmış ve yapılacak çalışmalar hakkında bizi 
aydınlatmasını rica ederiz. 

Türk elsanatları da titizlikle üzerinde durulması 
lâzım gelen bir konudur. Nisan 1973'de yürürlüğe 
giren 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu çıkalı iki sene 
olmaktadır. Kanunu yalnız ilgililere değil herkese 
tanıtmakta fayda vardır. Geçici 1 nci maddesinde, 

kanunun yürürlüğe girmesinden sonra altı aya kadar 
elinde eski eser bulunduranların, en yakın müzeye 
başvurarak, elindeki eşyaların envanterinin bildiril
mesi istenmektedir. Bunu yerine getirmeyenleri ka
nun ceza maddeleri de koymuştur. Oysa, sandığında 
bir çevre, bir Kur'anı, seccade veya kilimin, kıymet 
vermediği bir eşyanın eski eser sayılabileceğini tak
dir etmeyenler" çok olabilir. 

Birkaç asırlık bir camiye, bir kaplıcaya, yeni ca-
mî yeni kaplıca adını veren bir milletin kullandığı 
gündelik eşyası arasında tarihî eşya bulunması çok 
tabiîdir. Eski eser tarifine kanun açıklık getireme
miştir. Doğacak anlaşmazlıkları da bilirkişi ile hal
letmek uğraştırıcı olacaktır buna rağmen, eski eser 
kaçakçılığını önlemek gayesiyle bir iyi niyetle geti
rilmiştir. Uygulama zaman içinde ne olacaktır, gö
receğiz. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoy, bir dakika izninizi 
alabilir miyim efendim? 

NİLÜFER GÜRSOY (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Konuşma sürenizle ilgili değil efen
dim. Çalışma süremiz bitti. 

Sayın arkadaşlarım, çalışma süremiz bitti. Bu
günkü programın sonuna kadar sürenin uzatılması 
konusunda önergeler var, Başkanlığın görüşü de bu
dur. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim efendim. Buyurun. 
NİLÜFER GÜRSOY (Devamla) — Teşekkür 

ederim. 
Eski eserlerin korunması, yalnız kahuna bırakıl

mamalıdır. İlâve olarak, eski eserleri tanıtıp, sevdi
recek, millî değerlere saygı şuuru uyandıracak faa
liyetler olmalıdır. Bu şuurun uyandırılması eğitim
le olabilir. Millî Kültür Bakanlığının bu ve bunun 
gibi Millî Eğitimle, koordinasyon halinde çalışaca
ğı birçok konuları vardır. Eski eserlerin onarımında 
vakıflarlada müşterek çalışmaları olacaktır. Bunlar 
bakanlık sınırlarının birleştiği noktalardır. 

Doğru, yanlış, haklı haksız mefhumları gibi, in
sanı yüceltmede başta gelen mefhumlardan biri de 
güzellik mefhumudur. Güzellik, estetik mefhumu, 
eğitim temel taşlarından biridir. Güzellik şuuruna 
varmak yalnız eğitimle olmaz. Eğitimin veremediği
ni çevre verecektir. Estetik duygu, farkına varıl
madan, zorlanmadan, görmekle, duymakla çevreden 
alınan bir şeydir. Bakanlığı bekleyen en zor bir ha-
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yatı sorun da böyle bir çevreye ihtiyaç duyulması ve 
yaratılmasına yapacağı katkı olacaktır. Kültür top
lumdan aldıklariyle oluşur ve gene, med ve cezir gi
bi, aldıklarını topluma verir. 

Konuşmama başlarken, Kültür Bakanlığının 
kuruluş kanununun henüz çıkmadığını ifade etmiş
tim. Sayın Bakan Nermin Neftçi'nin göndermek 
lütfûnda bulunduğu kanun tasarısını gözden geçir
dim. İleride, kanun müzakere edilirken görüşlerimizi 
arz edeceğiz. Ancak, kısaca şunu ifade etmek iste
rim, «Kültür Müsteşarh.ğı mı, Kültür Bakanlığı 
mı?» diye bir tartışma var. Biz Kültür Bakanlığı
nın çalışmalarında başarılı olmasını beklemekle be
raber, kültür politkasma getireceği yorumu da bil
mek istiyoruz. Bakanlığın kültür politikası ne ola
caktır? Şu noktayı belirtmek isteriz: Planlı bir dö
nemde hedefler politik görüşleri belli olmayan uz
manlar tarafından tespit edilmektedir. Siyasî güç bu he
deflere varmak için yorum yapacaktır. Bunu yapmaya 
mecburdur. Hedefler belli olsa bile, yorum farkları 
olacaktır. Bizce hedeflerin tayini kadar yorum tarzı 
da önemlidir. Kültür sorunu anlayışımız, zorlayıcı 
olmadan, araştırarak, sevdirip benimseterek çevreyi 
kalkındıracak faaliyetleri gaye edinmektir. Kültür 
müesseselerini muayyen ideolojilere alet olarak gör
mek değil, milletimize amade kılman ve gayesini de 
gene kendi içinde arayıp bulmaktır. 

1975 malî yılında kurulmakta olan Kültür Ba
kanlığının mensuplarına bütçenin hayırlı, uğurlu ol
masını diler, şahsım ve partim adına Yüce Heyeti
nizi selâmlar, memleketimize Bakanlığın başarılı hiz
metler getirmesini dilerim. (D. P., A. P., M. S. P., 
C. G. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görsoy. 
Sayın Ömer Lütfi Zararsız, Millî Selâmet Parti

si Grupu adına. 
M. S. P. GRUPU ADINA ÖMER LÜTFİ ZA

RARSIZ (Yozgat) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri; Kültür Bakanlığı 1975 malî yılı büt
çesi üzerinde Millî Selâmet Partisinin Meclis Grupu 
adına görüş ve temennilerimizi arz etmek üzere hu
zurunuzda bulunuyorum. Bu vesile ile hepinizi hür
metle selâmlarım. 

Biz de , vaktin müsaadesi nispetinde Kültür Ba
kanlığından nasıl bir hizmet beklediğimizi arza çalı
şacağız. 

Kültür ne demektir? Önce onu ifade ile konuya 
girmek istiyorum. 

Kültür: insanın hayatında içtimaî yoldan tevarüs 
ettiği, maddî ve manevî her türlü unsuru; bilgiyi, 
dinî, inancı, sanatı, ahlâkı, örf ve ananeyi, âdetleri, 
mensup olduğu cemiyetin bir uzvu olması itibariyle, 
hazırladığı, kazandığı itiyatları ve bütün diğer ma
haretlerini ihtiva eden bir bütündür. 

Milletler arasında müşterek medeniyetin her mil
lette aldığı hususî şekilleri vardır ki, işte bunlara 
hars, kültür adı verilmektedir. 

Kültürü tarif eden bütün mesleklerin tariflerini 
içerisine alan bu tarifte; 

1. Tarih şuuru, 
2. Dinî inanış, 
3. Ahlâkî telâkki 
4. Örf, anane ve âdetler, 
5. Sanat zevki yer almaktadır. 

Bunların hepsinin birleşmesinden meydana .gelen 
ve bütün millet fertlerinde aynı anlayış halinde te
celli eden bilgi, davranış ve tezahürata kültür den
mektedir. 

Muhterem milletvekilleri, aziz Türk Milletimiz, 
milletler tarihinde eşine az raslanaıı bir medeniyet ve 
kültür seviyesine geçmişte yükselmiştir. Şahsiyetini 
yitirmiş Avrupa milletlerine tesir etmiş, Rönasansın 
yapılmasını, Türk medeniyeti ve kültürü hazırlamış
tır. Bunu, insaflı Avrupa ilim adamları da itirafa 
mecbur kalmışlardır. 

Milletimiz, medeniyeti ile, kültürü ile adaleti ile 
disiplinli devlet idaresi ile 500 sene, bugünkü tabiriy
le «Süper devlet» olarak hükümran olmuştur. Aynı 
güç ve seviyede karşısında ikinci bir devlet yoktu. 
Elbette, böyle bir milletin, kendisine has örfü, ana
nesi, tarih şuuru, tarihî eserleri, millî ve manevî de
ğerleri, sanat ve bediî zevki ve bütün bunların rnu-
hassalası, engin medeniyeti ve derin kültürü ola
caktır. 

Muhterem milletvekilleri, üzülerek ifadeye mec
buruz ki; aziz milletimizin engin medeniyet ve kültü
rünü muhafa edememişiz. Bilhassa Tanzimat'tan bu 
yana, bazı aydınlarımız, bir Batı hayranlığı, bir aşa
ğılık psikozu, bir taklitçilik, bir özenti hastalığına ya
kalanmıştır. 

Avrupa'nın çoktan ilmî açıdan ipliğini pazara çı
karttığı, «insanın maymundan geldiği» safsatasının, 
hâlâ okullarımızda çocuklarımıza okutulduğunu bili
yorsunuz. İtirafa mecburuz ki, tarihî ve millî kültü
rümüzü genç nesillere de bütünüyle aksettirememi-
şizdir. Mazimiz ile irtibatımız, neredeyse kopma 
noktasına gelmiştir. Dünya üzerinde bugün komünist 
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ülkeler hariç hiçbir ülke gösterilemez ki, bizdeki ka
dar tarihinden, millî kültüründen koparılmak isten
miş olsun. 

Komşumuz İran 2500 ncü yıldönümünü kutlar
ken, Malazgirt Zaferimiz, Anadoluyu fethederek 
kendimize yurt edindiğimizin başlangıcı olan Malaz
girt Zaferimizin yıldönümü sönük geçmektedir. Ma
hallî kutlamalar bile radyodan verilmemektedir. Ol
maz, bu kadar tarihe sırt çevirmek. 

Muhterem milletvekilleri, bugün hepimizi üzen, 
günlerdir Parlamentoyu ve Hükümeti meşgul eden 
birtakım içtimaî patlamalar, anarşik hadiseler mille
tin, Devlete küskünlüğü, yaşayan nesillerin tarih şu
urundan, millî kültürden gereği kadar nasibini alma
mış olmasından ileri gelmektedir. 

En azından çeşitli sebepler içerisinde çok önemli 
bir yeri vardır, bu eksikliğin. İşte bunun için diyo
ruz ki, aziz milletimizin kültürünü bir kül halinde 
zamanımıza aksettirecek, gençlerimizi millî kültürü
müzle yoğurup doyuracak tesirli bir devlet kurulu
şuna ihtiyaç vardır. Yılların ihmali acı meyvelerini 
vermeğe başlamıştır. Cezaî müeyyideler ve zecrî ted
birler ancak fevkalâde hallerin getirdiği muvakkat 
tedbirler olabilir. İşte bu boşluğu dolduracağı ümit 
ve temennisiyle Kültür Bakanlığının kuruluşunu be
nimsiyoruz. 

Ancak, bir endişemizi belirtmek isteriz. Eğer 
Kültür Bakanlığı da milletimizin fıtratına aykırı, 
materyalist, maddeci bir felsefe anlayışıyle çalışacak-
sa, faydalı olma yerine endişe ederiz ki, yeni prob
lemler getirebilir. 

Millî Selâmet Partisi kültür politikamızın, mille
timizin fıtrasına ve tarihî karakterine uygun olarak 
önce ahlâk ve maneviyat temel görüşüne göre tan
zim edilmesini ister. Esasen bu Anayasanın 10 rrcu 
maddesinin Devlete yüklediği, ferdin hem maddî, 
hem de manevî varlığının geliştirilmesi vazifesidir. 

Değerli milletvekilleri, Millî Selâmet Partimiz, 
yeni nesillerin inançiı, çalışkan, vatanperver, millî 
ahlâk ve aile disiplinine bağlı, millî kültür ve mefku
remize, tarih şuurumuza sahip, hakşinas, feragat ve 
fedakâr, ilim, teknik ve medeniyet yarışında insanlı
ğa tekrar örnek olacak bir seviyeye erişme azim ve 
kararında olarak yetiştirilmesini gaye edinmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, bu umumî görüş açı
mızdan hareket ederek Kültür Bakanlığından bekle
diğimiz hizmetleri ve temennilerimizi bir kaç madde 
halinde arza çalışacağım. 

1 —- Bakanlık, önce kuruluşunu süratle tamamla
malıdır. Kültürle uğraşan üniteleri bünyesinde topla

malıdır. 27 ülke ile kültür anlaşmamız vardır. Bu ül
kelere kültür temsilcilerini Dışişleri Bakanlığı tayin 
etmektedir. Türk Kültür Merkezi, Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlıdır. Görülüyor ki, kültür işlerine bir
den fazla bakanlık karışmaktadır. 

2 — Kültür, millet fertlerini aynı noktada bir
leştiren bir vasıtadır. O bakımdan sarsıntı geçiren bir
lik ve beraberliğimizi Devlet - millet kaynaşmamızı 
40 milyon vatan evladını kardeşlik etrafında birleştir
meyi ancak ve ancak kültür birliği ile halletmemiz 
mümkündür. Kültür birliğine şu zamanda daha çok 
ihtiyacımız vardır. Bunun yollarından biri belki de en 
önemlisi, en müessiri yayındır. 

Öyle ise, millî birliğimizi bozan, anarşiyi körükle
yen, komünizan ve zararlı ideolojik eserlerin neşri
ne müsaade edilmemelidir. Buna karşılık faydalı, şah
siyet kazandıran, tarih şuuru veren, millî kültürü ak
settiren eserler bastırılmalı, teşvik görmelidir. 

3 — Kültür Bakanlığı «Dil» konusunu halletmeli
dir. bir dil akademisi kurarak, ehil mütahasıslarca di
limize musallat olan uydurukçu yozlaştırmasından 
dilimizi kurtarmalıdır. Yaşıyan nesiller birbirleriyle 
anlaşamamaktadır. Millî Marşlarımıza «Ulusal Düt-
türü» diyecek kadar dilimizi yozlaştıran, dilimizi yoz
laştırmak isteyen arıdil yobazlarından dilimizi artık 
kurtarmalıyız. Ciddî bir dil sözlüğü çıkartılmalıdır. 

4 — Kültür Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı ile 
işbirliği yaparak, okul ders kitaplarını hem dil bakı
mından, hem de muhteva bakımından millî kültürü
müzü aksettirecek mahiyette ıslah etmelidir. 

5 — Kültür Bakanlığı Türk kültür hazinesi du
rumunda olan kıymetli eserleri çok ciddî ve ehil el
lerle ortaya çıkararak, «Bin Temel Eser» serisi seçme
sinde çok dikkatli olmalıdır. 

6 — Kütüphanelerimize alınacak eserler, iyi se
çilmelidir. Çünkü, kütüphaneler millî şuurun bütün
leşmesine, millet fertlerinin müşterek kültür kazan
masına ayrıca, araştırma yapmak isteyen mütehassıs
ların ve müelliflerin ihtiyacını karşılayacak hizmetler 
ifa ederler. Bunun içindir ki, işte bu ihtiyacı sağlıya-
cak eserlerin alınması gayet tabiîdir. 

7 — İslâm Ansiklopedisinin çok ciddî bir şekilde, 
herhangi bir yanlışlığa meydan verilmeden, bu konu
da ciddî tenkitleri dikkate alarak çıkarılmasına hız 
verilmelidir. Bu konuda «Batı kaynakları» kaydı ih
tiyatla kullanılmalıdır, islâm Peygamberi Hazreti 
Muhammed Efendimize dil uzatan ve benzeri sözde 
eserler, İslâm Ansiklopedisi gibi ciddî eserler için na
sıl kaynak olabilir? 
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11 — Maddî kültürün yanında manevî kültürün 
de millet fertleri ve cemiyetler üzerinde hâkim olma
sını sağlamaya, tarih boyunca idealist olarak temayüz 
etmiş büyük milletin evlâdı olan gençlerimize doğru 
yolu göstermeye, millî harsımızı kazandırmaya mec
buruz. 

12 — Eski eserlerin yapılış gayesinin dışında kul
lanılmasında ısrar edilmemelidir. Bilhassa ibadethane 
olarak hizmet etmiş eserleri ibadet maksadının dışın
da kullanmak esasen mümkün değildir. 

13 — Keza Kültür Bakanlığından beklediğimiz 
önemli hizmetlerden biri de, Dışişleri Bakanlığı ile 
işbirliği yaparak, tarihî, manevî ve kültürel yakınlığı
mız olan Ortadoğu'daki Müslüman milletlerle ilişki
lerimizi artırmalı, anlaşmamız olmayanlar varsa ki 
vardır, vakit geçirmeden anlaşmalar yapılmasını sağ
lamalıdır. 

24 . 2 . 1975 O : 2 

14 — Son olarak, önemle belirtmek isterim ki, 
kültür, millî olmak zorundadır. Türk kültürü, Türk 
Milletini diğer milletlerden ayırır. Bunun gibi me
selâ Alman Milletinin kültürü, bitişiğindeki başka 
milletlerden, misal, Fransız Milletinden ayrılan ma
nevî unsurları ihtiva eder. 

Aynı maddî şartlara dahil, hatta bu maddî şart
ları aynı kaynaktan almış olan cemiyetlerin düşü
nüş, duyuş ve davranışlarındaki farklılık, o topluluk
ların ayrı kültürleri olduğundan ileri gelmektedir. 
Bu da gösteriyor ki, kültür esasen millîdir, beynel
milel olamaz. 

Bu noktada şunu da kaydedeyim ki, kültür, dış 
ve iç gelişmelerden müteessir olabilir. Ancak içine 
aldığı yeni kültür teferruatının rengini kendi rengine 
boyayamıyor, potasında eritemiyorsa, bu kültür zayıf
lıyor, yok oluyor demektir. Kültürün yok olması ise, 
cemiyeti meydana getiren fertlerin manevî bağları
nın kopması yahut cemiyet yapısının unsurlarının çü
rümesi demektir. O takdirde tabiîdir ki, böyle bir top
luluk millet olma hüviyetini kaybeder. 

Şimdi, bu ilmî ve aklî mutalar karşısında millî 
kültürümüzün kökleştirilmesi, bunun için de gençle
rimize tarih şuuru verilmesi büyük bir ehemmiyetle 
ele alınmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi bağlarken şunu 
da kaydetmek isterim ki, iddialarımızın doğruluğu
nun bir şahidi de, bir evvelki bütçe müzakeresi es
nasında cereyan etmiştir. Bakanlık yapmış bir za
tın, meyhanede bile söylenemeyecek çirkin lâkırdı
ları şu millet kürsüsünde konuşan bir hatibe söyle
yebilmesi, bu anlayışta olanların millî kültürümüz
den mahrum kaldığnın bir belgesidir. 

BAŞKAN — Sayın Zararsız, sizin de epeyce süre
niz geçti efendim. 

ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Devamla) — Millî 
kültür, nezaheti içerisinde bunun cevabı: Kötü söz 
sahibinindir. 

Değerli milletvekileri, sözlerime son verirken, 
bütçenin, milletimize ve Bakanlığa hayırlı olmasını, 
başarılı hizmetlere vesile olmasını Allahtan temen
ni eder, Millî Selâmet Partimizin Meclis Grupu ve 
şahsım adına selâmlarımı sunarım. (M. S. P. ve 
A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zararsız. 
Gruplar adına görüşmeler bitmiştir. 
Şahsı adına Sayın Halil Karaatlı, buyurun efen

dim. 
HALİL KARAATLI (Bursa) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 

8 — Ecdadımızdan miras kalan eski eserlerimize 
bihakkın sahip çıkılmalıdır. Bu konuda tarihî ve kül
tür değerleri yüksek olan el yazmalarının yurt için
de ve yurt dışında bulunan ecdadımızın tarih ve kül
tür belgeleri eski eserler ve abidelerimizin ciddî bir 
envanterinin yapılması lâzımdır. El yazmalarının da 
müzelerde teşhir edilmesi gerekmektedir. Kilis?teki 
cami yıkma hadisesi üzerine, sayın Kültür Bakanının 
eski eserleri koruma yolunda gösterdiği hassasiyetten 
dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Anıtlar Yüksek 
Kurulunun abidelerimizi korumalarındaki hassasiye
ti eskiden beri malumumuzdur. Ancak, Kurum Dev
letten ciddî destek görmemiştir. 1710 sayılı Eski 
Eserler ve Müzeler Kanununun tatbikatında gevşek
lik gösterilmiştir. Onun için de, eski eser kaçakçılığı
nın önü alınamamıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü 
bütçesinde, sayın Devlet Bakanının beyan ettiği gibi, 
eski eserlerimiz yağma edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Zararsız iki dakikanız var. 

ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Yozgat) — 10 — 
Devlet Tiyatromuz aziz milletimizin kültürünü akset
tirecek mahiyette yeniden organize edilmeli. Fatihle
ri Kanunileri, Barbarosları, Kıbrıs fatihi kahraman 
Müslüman Türk Ordusunu, topyekün bütün Türk 
kahramanlıklarını kendine konu alması sağlanmalı
dır. Tiyatrolar, Devlet Operaları genç nesli yabancı 
kültür emperyalizmine karşı millî kültürle tatmin et
mek mecburiyetindedir. Bu fakir milletin bütçesin
den 100 milyon, 200 milyon liralar ayrılarak yapılan 
kültür saraylarında sanat ve kültür adı altında bu ne
cip milletin kültürü ile alâkası olmayan sahnelere, 
oyunlara ağırlık verilmesine mani olunmalıdır. 
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Millet, ortak bir kültüre sahip olan, yani dil, 
inanç, hayat görüşü, müşterek tarih şuuru, idare ve 
teşkilât usulü, hukuk anlayışı, örf ve âdet ve gele
nek gibi değerlerin bir araya getirdiği insanlardan 
kurulu bir cemiyettir. 

Tarihin çok eski devirlerinden beri hür yaşamış 
olan Türk Milletinin birçok büyük devletler ve 
medeniyetler kurması, Türklerin disiplinli bir top
lum haline gelmesi onlarda sosyal fikirlerin, içtimaî 
müesseselerin, müşterek bir kültür ve mefkurenin te
şekkül etmesi ve gerçekleşmesi ile mümkün olmuş
tur. 

Sayın milletvekilleri, Türk Milleti karakterini ve 
şahsiyetini Türk kültüründen almaktadır. Türk Mil
leti büyük devletler kurduğuna, büyük medeniyet
ler tesis ettiğine ve birçok milletleri idare ettiğine 
göre, Türk kültürü kavmi bir kültür olmayıp, kök
lü ve zengin bir kültürdür. Milletlerin karakteri ile 
kültürlerin arasında daima bir uyumluk ve paralel
lik vardır. Bu sebepledir ki, zamanın seyri içinde top
lumun bünyesinde gelişmeler olduğu gibi, buna pa
ralel olarak kültürde de gelişmeler olur. Toplumun 
ve kültürün gelişmesi milletlerin kalkınmasına, kül
tür değişmesi ise, milletlerin mahvına vesile olur. 
Zaten, milletin dolayısıyle kültürün değişmesi müm
kün değildir. Zira bu takdirde millet, şahsiyetini, 
benliğini ve hür bir cemiyet yani, millet olma vas
fını kaybeder, bu bir milletin intiharı demek olur. 
Hür yaşamaya karar vermiş olan hiçbir milletin 
kendisini oluşturmuş olan tarihî manevî ve kültürel 
değerlerden feragat etmesi mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, Türk kültürünün en büyük 
özelliği milliyetçi oluşudur. Bu özellik, Türk kültü
rünün değişmeyen ve değişmeyecek olan özüdür. 
Türk kültürünün bu özelliği, yalnız etkin bir esas
tan değil, birkoç müşterek manevî değerlerden gel
mektedir. Bu değerler, artık zerresinin dahi fedası 
mümkün olmayan bir vatanda beraberce yaşamaya 
karar vermiş olanların inandığı müşterek değerler
dir. Atatürk, millî tarihin incelenmesi, Türk dilinin 
zenginleşmesi, eski Türk kahramanlıklarının, de
ğerlerinin ve kültür hazinelerinin araştırılıp, ortaya 
konması için çalışmaların başında geliyordu. Bu hü
viyeti ile o, en büyük milliyetçi idi. «Millî kültürü
müzü muassır medeniyet seviyesine çıkaracağız» 
derken, millî kültürümüzü geliştireceğimizi ama, 
millî olma vasfını muhafaza edeceğimizi, kalkınma
mızı bu anlayışla gerçekleştireceğimizi ifade edi
yordu. Atatürk'ün Türkçü ve milliyetçi vasfını in

kâr edenlerin Türk Milletine nasıl ters düştüğü ve 
Türkiye'nin gerçeklerinden nasıl uzaklaştığı ve düzen 
değişikliği gibi muğlak ifadelerle henüz şahsiyet bul
mamış düşüncelerle ve ham hayallerle milletimizi 
tehlikeli birtakım maceralara sevk etmek istediği or
tadadır. Türk Milletinin millet olması tarihî ve iç
timaî bir gelişmenin neticesidir. Batılılar bunu bu
gün «Nation» tabiri ile ifade etmektedir. Batıda, 
«Peuple, Folk, Volk» tabirleri ifade edilen «Halk» 
mefhumu ise, millet mefhumuna nazaran içtimaî 
yönden basit insan toplulukları için ifade edilmek
tedir. Türk Milleti bu safhayı yüzyıllarca önce aş
mış, içtiamî tekamül seyrini tamamlamış ve millet 
olma vasfını çoktan inktisap etmiştir. Fakat bugün, 
Türk Milletini ve onun düşüncelerini bu basit ve 
dar mefhumlar içinde ifade etme gayreti bile, Türk 
Milletini tanıma ve değerlendirme yönünden bir de
ğer yargılamasındaki iptidailiği ifade eder. 

Sayın milletvekilleri, Türk kültürü millî şuurla 
ortaya konmuş, dinî inançla gelişmiş ve kökleşmiş 
ve batı medeniyeti ile zenginleşmiştir. Batılı düşün
ce demokrasiyi yalnız ekonomi ve istihsal vasıtala
rı alanında değil, insan kültür bütünlüğünün her yö
nünde, her alanında gerçekleştirmeyi hedef tutar. 
Batılı düşünce, kültürü ve toplum düzenini bu şekil
de hür düşünce ile geliştirmeyi düşünür. Türk Mil
leti kültürünü millî ve manevî değerlerini bu anla
yışla geliştirmek azmindedir. Türk Milletinin hür 
milletler camiasında yer almasının sebebi budur. 
Sosyalist ve komünist düşünce ise, işte bu düzeni 
yıkmak, bu düzeni değiştirmek, bu konuda zor kul
lanmak, toplumdaki istihsal ve istihlâk usullerini de
ğiştirme adı altında mülkiyeti gasp etmek, birçok 
hak ve hürriyetleri yok etmek, kültüre, tarihe bağ
lılığı, ahlâk ve geleneklere saygıyı yok etmek ve batı 
demokrasisinin prensiplerini mahkûm etmek iste
mektedir. Bu değerlere bağlı olanlara bundan dola
yı gerici damgasını vurmaktadır. Bu sloganları Tür
kiye'de kullananlar, neye ve kime hizmet ettiklerini 
iyi hesap etmek mecburiyetindedirler. 

Sayın milletvekilleri, Türk kültürünün milliyetçi 
vasfına ve Türk milletinin milliyetçi duygularına kar
şı çıkanlar ve Türk milliyetçiliğini faşistlikle damga
lamak isetyenler iftira etmekte ve gerçeklere ters 
düşmektedirler. 

Bu millet dine dayalı devlet nizamının cari ol
duğu ve Türklüğün her şeyi kahredecek güçte oldu
ğu devirlerde bile başka dinden, ırktan milletlerle 
asırlarca bir arada barış içinde yaşamıştır. Bu mil-
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letin tarihinde hiçbir zaman faşizm olmamıştır. Bu 
itham komünistlerin komünist olmayanlara olan it
hamıdır. Bugün de Türkiye'de böyle bir tehlike yok
tur; fakat komünistler daima böyle bir tehlike icat 
etmişler ve bunu bahane ederek milletlerin hürri
yetlerini gaspetmişlerdir. 

Türkiye'de bugün bu itham aynı gaye ve aynı 
bahane ile yapılmaktadır. Bütün hür düşünce ve 
medenî milletler enternasyonal, emperyalist, anar
şist düşüncelere karşı, gerçek demokrasiyi korumak 
için en tesirli fikir sistemi olan milliyetçiliğe değer 
vermişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Karaatlı, süreniz bitti efen
dim. 

HALİL KARAATLI (Devamla) — Hayır efen
dim daha sürem bitmedi. 

BAŞKAN — 19.49'da başladınız, afedersiniz efen
dim. 

HALlL KARAATLI (Devamla) — Zaten az 
kaldı bitiriyorum Sayın Başkan. 

Türk milliyetçiliği ve kültür hareketi topyekûn 
bir hayat anlayışının, bir varoluş felsefesinin ve az
minin mücadelesidir. 

Sayın milletvekilleri, milletlerin kalkınma hamle
lerini gerçekleştirmeleri, kültürel faaliyetlere önem 
vermeleri, insan potansiyelini ilim ve millî kültür 
değerlerine göre yetiştirmeleri ve kanalize etmeleri ile 
mümkündür. Eğitim mutlaka millî kültürü geliştirici 
yönde olmalıdır. 

Bizim kültür mirasımız zengindir, kültür kaynak
larımız geniştir. Millî kalkınma için yalnız ekonomik 
gelişmeler kâfi değildir, kültürel ve manevî değerler 
daha önemlidir. Nitekim büyük hammadde kaynak
larına ve potansiyeline sahip olan memleketlerdeki 
insan topluluklarından bir kısmı, kültürel değerlere 
sahip olmadıkları. ve kültür yönünden gelişemedik
leri için kalkınamamışlar, hatta bağımsızlıklarına bi
le asırlar boyu kavuşamamışlardır. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın Sayın Karaatlı. 
HALlL KARAATLI (Devamla) — Kültür Ba

kanlığı bütçesinin milletimiz ve Bakanlığımız için 
hayırlı olmasını diler, Yüce Meclisi saygı ile selâm
larım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaatlı. 
KÜLTÜR BAKANI NERMİN NEFTÇİ — Söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Kültür Bakanı söz istediniz. 
Buyurun Sayın Kültür Bakanı Nermin Neftçi. 
KÜLTÜR BAKANI NERMİN NEFTÇİ — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Meclisin çok ateşli, münakaşalı çalışmasından 
sonra Kültür Bakanlığının bütçesi görüşülürken sı
raların böylesine boş olması gerçekten hazin ve ha
nım arkadaşların çoğunlukla dile getirdiği Kültür 
Bakanlığı bütçesi çok enteresandı, galiba Türkiye'de 
kültüre de daha çok hanımlar sahip çıkacak. 

Kültürü Senatoda da konuştuk ve sosyal antro
poloji açısından, kültürün ne olup ne olmadığını 
bir çok arkadaşlar, naçizane bendeniz de dile getir
meye çalıştım. 

Kültürün Voltaire'den bu yana, uygarlıkla bera
ber mütalaa edilip edilmemesi bir tarafa, Tailor'dan, 
Alman Meyer'e kadar, Anglo - Sakson ülkelerine 
kadar çeşitli tarifleri vardır. Fakat bu tariflerin hep
sinin de müştereken bir noktada buluşması vardır. 

Bize göre kültür, insan aklına dayanan bilim ve 
i sanat ürünlerinin birikimi ve sürecidir. Elbetteki ulu-
î sal kültürler vardır, millî kültürler vardır. Bugün 

çağımız bazılarına göre atom çağıdır, bazılarına gö
re bir uzay çağıdır. Çağımızın adı ne konursa kon
sun, şu gerçeği bilmeliyiz ki çağımız bilimin ve tek
nolojinin süratle değiştiği, ilerlediği akim kendi bul
duğu öğelerle her gün büyük bir hız kazandığı çağ
dır. Böyle bir çağda elbette ki, toplumlar da etki
lenmişlerdir ve süratli bir değişim içindedirler. 

İşte, ülkeler kendi varlıklarını korumak için 
uluslar millî kültür politikalarını saptamışlardır, 
dünyada ve kendi devlet sınırlarının üzerine millî 
kültür politikalarını da çakmaya çalışmaktadırlar. 

s* 

Milletlerarası kültürel münasebetler vardır, bun
lar son derecede önemlidir; fakat bununla beraber, 
ülkenin içinde, ülkenin içindeki doğusuyla batısını, 
güneyi ile kuzeyini birleştirecek entegre bir hale ge
tirecek, bilinçleştirecek, kaderde, kıvançta, tasada 
beraber kılacak planlı ulusal kültür politikaları var
dır. 

Yani, şunu demek istiyorum: 
Sayın arkadaşlarım, bendeniz politikayı bırak

mış bir arkadaşınızım ve bendeniz köşeme çekilece
ğim; ama bendeniz bir tek gerçeği de bu Parlamen
toda söylemeyi görev biliyorum. O gerçek şudur: 

Demokrasi elbetteki siyasî sistemlerin içinde en 
az kusurlusudur; fakat demokrasi plüralisttir. De
mokraside çeşitli partiler olur, iktidara gelrnek için 
elbette ki çeşitli partiler kendi programlarınm en iyi 
olduğunu söylerler; ama geleceğe matuf birtakım kül
tür planları yapmak partilerüstü bir konudur ve Tür
kiye'de her parti kültürle ilgili program yapmaya ve 
her parti buraya geldiği zaman şahsî kırgınlıkları-
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nı, şahsî kavgalarını unutup, ulusal kültürünün üze
rinde konuşmaya, söz söylemeye mecburdur, işte 
bu ulusal kültürdür ki, milletleri millet yapar ve bi
zim ulusal kültürümüz altyapısı Etiler'e kadar uza
nan, imparatorluklar geçirmiş, çeşitli medeniyetler 
kat kat, kat kat, üst üste gelmiş, hepsinin birleşi
minden çok zengin bir Türk kültürü meydana çık
mıştır. Bu Türk kültürünü dünyaya tanıtmak bey
nelmilel münasebetlerde ülkemizi' dışarıya doğru ta
şırmak elbetteki görevimizdir. Yine bu Türk kül
türünü içeride muhafaza ederken, çağdaşlaştırmak 
da bizim görevimizdir. En önemli noktalardan biri
si budur. Sadece olanı koruyalım, hiç dışarıya bak
mayalım. 

Aziz parlamenterler, on seneye varmayacak dün
yanın dışındaki bir peyk, çeşitli TV leri enterkon-
nekte bir sisteme bağlayacaktır ve bizim ilerimizde 
olan ülkeler kendi kültürlerini çocuklarımıza odası
nın içinde verecektir. Böyle bir zamana hazırlanma
lıyız. Yani, çağdaş, olmalıyız, millî kültürümüzle 
beraber çağdaş olmalıyız. Bu Parlamentonun asıl 
üzerinde duracağı nokta, işte bu iki noktanın buluş
tuğu husustur. Bu ancak ulusal, millî bir kültür ku
rultayında saptanır, çünkü, Alman Meyer'in dedi
ği gibi, bir noktada politikayla kültür bünyesi ge
reği çatışır. 

îşte bu çatışmayı yenmeye mecburdur Türk Par
lamentosu ve bu çatışmayı yendiği anda yıkılmaya
cak bir millet haline geliriz. Unutmayalım, bir Al
manya vardır, o Almanya'da bir Hitler vardı. O 
Hitîer öyle ordular kurmuştu ki, bütün dünya on
dan bahsediyordu ve o Hitler Alman milletinin gön
lüne girmişti. Bir gün geldi faşizm yıkıldı; ama ne 
oldu? Milletin gönlüne girdiği halde o millet yıkıl
madı, çünkü çok üstün bir millî kültürü vardı Al
manya'nın. 

Ben, Kültür bütçesi üzerinde çok fazla konuşmak, 
istemiyorum, çünkü fazlasıyla sorular var, o soru
lan cevaplandırmayı görev biliyorum. 

Millî kültür politikası, ulusal kültür politikası 
ancak partilerüstü bir ulusal kurultayda saptanır. Bu 
kurultaya kültürle ilgili bütün özel ve tüzel kişiler, 
kamu kifileri hepsi gelir, siyasî partiler kendi prog
ramlarındaki kültür anlayışlarıyla gelirler ve orada 
politika üstü ulusal Türk kültürünü saptarlar. 

Biz, kanun hazır ve elimizde olduğu halde yani 
Arar zamanında hazırlanmış olan kanun ve bizden 
önceki Hükümet zamanında hazırlanmış olan ka
nunlar elimizde olduğu halde, bu kanunu getir

medik. istese idik benimseyip getirebilirdik. Ge-
tirmeyişimizin sebebi, konunun Parlamentonun malı 
oluşudur. Güvenoyu almamış bir Hükümetin kül
tür politikası gibi önemli bir konuda kanun teklifi 
getirmesini doğru bulmadık. Gerçek sahiplerinin 
bunu en iyi bir şekilde yapacağına ve partilerüstü 
ulusal bir kültür politikasını bir kurultayda saptaya
cağına inanıyoruz. 

SJmdi sorulara gelmek istiyorum. 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü, «plan

lamadan maksat nedir» dediler. Bizim Senatodaki 
konuşmamızda da, diğer konuşmalarımızda da öz
gürce yaratılan, tabandaki ürünlerin millî karakteri 
ile çağdaşlaşması için bir plan lâzımdır kanısında
yız. Yani kültür ürünleri, sanat ve bilim ürünleri, 
özgür bir ortam içinde yaratılacak. Elbetteki bu 
ortam içinde çeşitli tandanslar olacak; bu olmazsa 
çağdaş olmaz; ama bu ulusun olacak. Bunlar, el
bette ki birtakım kültür üniteleri ile tabandan alınıp, 
birtakım arşiviemelerle, birtakım yöntemlerle bilim
sel bir açıdan tetkik edilecek ve bunlar tekrardan ta
bana verilecek. Yani kültürün içeride bir süreci, 
sirkülasyonu vardır. Bunun yanında ulusal kültürü
müzün dışarıya tanıtılması için, meselâ, UNESCO 
toplantıları yapılıyor sayın parlamenterler. RCD'de 
birtakım toplantılar yapılıyor, İCOMOS vardır, 
ICOM vardır, milletlerarası kuruluşlar vardır. Me
selâ; bunlardan bir tanesini naçizane söyliyeyim, ya
rın açacağız kampanyasını, Avrupa Kültür Mirası
nı Koruma Komitesi. Bunun bir ulusal komitesi var
dır. Buna ben Başkanlık yapmaktayım. Yarın mi
marî mirasımızı ulusal olarak koruma kampanyası
nı açacağız. Yani, bunun gibi çeşitli beynelmilel 
kuruluşlar vardır. Bu beynelmilel kuruluşlarda 
Türk kültürü tanıtılır ve bu beynelmilel kuruluşlar
da başka ülkelerin iyi taraflarından esinlenir. Bi
zimkinin orijinal taraflarından başka ülkeler elbette
ki esinlenir. Meselâ bir tane misal söyleyeyim: 50 
nci yılda yapılmış olan istanbul Festivaline elbetteki 
çeşitli ülkelerden insanlar geldiler. Bizim modalla-
rımızı, yani Türk müziğinin modallarını son derece
de orijinal bulmuşlar birtakım otoriteler Türk müzi-. 
ğinin modallan üzerinde çalışmaya başlamışlar. De
mek ki, bizim orijinal, renkli kültürümüz yalnız 
kendimize değil, dünyaya dahi esinlenme payı ver- . 
mektedir. Onun için Hümanizmadan da o kadar 
korkmamak lâzımdır. Beynelmilel kültür alış - ve
rişleri vardır ve olmalıdır. Ama bu demek değildir 
ki, dışarı etkisinde kalarak hemen yozlaşalım. Ta
bandan alacağımız millî karaktere göre, millî yapı-
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ya göre bir çağdaşlaşma saptanmasıdır söz konusu 
olan ve buna göre bir plandan biz bahsetmiştik. Sa
yın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsüne bu konuyu 
söylemek isterim. 

Türk evleri meselesi bizim bünyemizde değil. Onu 
da söyleyeyim ki, hakikaten Kültür Bakanlığının bir
çok görevleri diğer bakanlıklarla krozmanlar yap
maktadır. Biz Hükümet programına diğer bakanlık
lardaki kültür konularının tamamen Kültür Bakan
lığı bünyesinde toplanması hususunu getirmiştik. Fa
kat programımız güvenoyu almadı ve bu konu da 
orada kaldı. 

Türk evleri; benim bildiğim kadarı ile bizde bun
ların planı yoktur. Dışişleri Baikanlığı tarafından ha
zırlanmaktadır. Almanya'ya özgüdür. Zanneder
sem Hollanda'da da açılacakmış. Dışişleri Bakanlı
ğının Ekonomik ve Sosyal İşlıer Genel Müdürlüğün
ce hazırlanıyor. Yani Almanya'daki işçileri yabancı 
ülkelerde daüssılaya kaptırmamak için, duyduğum 
kadarıyle. Bu konuda daha (geniş bilgiyi Sayın Cum
huriyet Halk Partisi Sözcüsüne yazılı olarak vermek 
isterim. Duyduğum kadarı ile İtalyanların D.Ital-
yana'sı gibi. Yani, Türk işçisini orada bir daüssıla
ya kaptırmamak, kendi evindeymiş gibi, kendi mü
ziğiyle kendi lokantasında, kendi çocuğunun, koca
sıyla beraber toplanabileceği bir ev şeklinde diyorlar. 
Daha geniş bilgiyi yazılı olarak takdim ederim. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Sözcüsü arkadaşımı
zın, eski Türk eserleri tercüme edilmelidir, temennisi 
var. «Bin Temel Eser» Komitesinde 1928'e kadar 
dondurulmuş bir anlayış vardır. 1928 senesine kadar 
ortaya atılmış olan Türk'lükle ilgili eserler gerçek
ten tercüme edilmektedir. 

/BAŞKAN — Sayın Balkan 2 dakikanız var efen
dim. 

KÜLTÜR BAKANI NERMİN NEFTÇİ (De
vamla) —- Efendim ben sualleri cevaplıyorum. 

BAŞKAN — Efendim bunu, konuşma kapsamı 
içerisinde telâkki ediyoruz. Ancak sayın üyelerin bu
radan, yerlerinden ifade ettikleri ve yazılı olarak ver
dikleri soruları bu müddetin dışında telâkki ettik ve 
uyguladık. 

KÜLTÜR BAKANI NERMİN NEFTÇİ (De
vamla) — Çok soruları var kusura bakmayın, topar
lamaya çalışıyorum efendim. Peki Sayın Başkanım, 
teşekkür ederim. 

Eski «Bin Temel Eser» Komitesi 4'e ayrılmıştır. 
Bundan bir tanesi Bin Temel Eser olarak kalmıştır, 
bir tanesi Kültür Komitesi, birisi Çocuk Yayınları, 
diğeri de Tercüme Komitesi olmuştur. 

Devlet arşivlerini düzenleyen bir kanun tasarısı 
Yüce Meclistedir. «Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 
kültür merkezleri» dediler. Biz kültür merkezlerinin 
Anadolu'nun şurasında burasında ayırımı yapılmadan 
bütün Türkiye'de açılmasına inananlardanız. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Az gelişmiş bölge
ler var ama, plana dahil. 

KÜLTÜR BAKANI NERMİN NEFTÇİ (De
vamla) — Her köyde bir kütüphane elbette ki, Tür
kiye için ideal, bir şeydir. 

Bölge tiyatroları meselesi: Bölge tiyatrolarına 
Kültür Bakanlığı devam etmektedir ve çok yakında 
Adana'da açılacaktır. Elâzığ'da da açılacaktı; fakat 
bütçenin olanaksızlığı nedeniyle bu sene Elâzığ'daki 
açılamıyacak. 

Kültür kurultayı hazırlıkları 1975 icra planında-
dır, Sayın Öztürk. İcra planında yazılıdır. Biz 
eğer ömrümüz vefa ederse buna bir ucundan başla
mış bulunuyoruz. 

Adalet Partili Sayın Zekiye Gülsen arkadaşıma 
cevaplarım: Opera ve tiyatro ile ilgili olarak 1974 -
1975 sezonunda iki Türk bestecisinin yazdığı eser ope
rada programa alınmıştır. 1975 - 1976 sezonunda 
4 Türk bestecisinin yazdığı opera programa alınmış
tır. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bir 
anket düzenleyerek Türk bestecilerinin çok sayıda 
Türk opera ve balesi müziği hazırlamalarını ve bu 
türde oynatılacak eserler için ödül verilmesi esasını 
kararlaştırmıştır. 

«Konservatuvarlarımızda Türk müziğine değer 
verilmesi» dediler, Adalet Partisi Sözcümüz. Ço
cuk bilimleri, çocuk tiyatroları ve yayınlarından bah
settiler. Konservatuvarlarımızda Türk müziğiyle il
gili bir çalışma vardır, halen. Çocuk bilimleri ve 
çocuk yayınları üzerinde Bakanlık çok titiz bir şekil
de durmaktadır. 3 aylık yaptığımız çalışmalar me-
yanında, çocuk yayınları vardır. Çocuk yayınla
rını çok yönlü anlıyoruz. Müzikal çocuk yayınları, 
yani çocuğa, Türk çocuğuna çok sesli, kendi Türk 
müziği anlayışıyla beraber çok sesli müziği sevdirmek 
için, meselâ; müzikal hikâyeler, çocuk filmleri, ço
cuk tiyatrosu, çocuk balesi ve çocuk yayınları aynt 
zamanda da resimli çocuk yayınları şeklinde bir ça
lışmamız vardır. Bu çalışmalardan yazılı olan ya
yın kısımlarında biliyorsunuz bir ödül açtık, en güzel 
çocuk yayını yapana ödül vereceğiz. Ayrıca çocuk 
şarkıları yarışmasını açmış bulunuyoruz. Çocuk 
Yayınları Komitesi de Dede Korkut masalı diye bir 
kitap hazırlamaktadır. Çağdaş çocuk yayınlarından 
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da en sonlarından birkaç tanesini çevirmeyi düşünü
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz bitti efen
dim. 

KÜLTÜR BAKANI NERMİN NEFTÇİ (De
vamla) — Efendim Adalet Partili sayın arkadaşım... 

BAŞKAN — Kendileri lütfedip soru olarak tev
cih ederlerse efendim. Hem Adalet Partili Sayın 
Grup Sözcüsü arkadaşımız zatıalinize yönelttiği so
rulan sözlü olarak veya yazılı olarak bize intikal 
ettirirlerse, hem İçtüzüğü uygulamış olacağız, hem 
de cevabını lütfedip vermiş olacaksınız. 

KÜLTÜR BAKANI NERMİN NEFTÇİ (De
vamla) — Sayın Başkanım, ben 10 dakikada topar
layabilirim. Eğer izin vermezseniz hay, hay yerime 
otururum. 

BAŞKAN — Efendim, benim izin verme imkâ
nım maalesef yok. Çünkü diğer grup sözcülerine 
tanıdığımız müsamahayı, ki sadece bu Bakanlık büt
çesi üzerinde zatıalinize de tanımış bulunuyorum. Za
man itibariyle imkânım kalmadı. 

KÜLTÜR BAKANI NERMİN NEFTÇİ (De
vamla) — 10 dakika verirseniz, bitiririm. 

BAŞKAN — Mümkün değil Sayın Bakan. Müm
kün değil. 

KÜLTÜR BAKANI NERMİN NEFTÇİ (De
vamla) — Uzatırsanız Sayın Başkanım ben 10 daki
kada toparlarım. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Açık so
rularımız var. 

BAŞKAN — Efendim, Yüce Meclisin almış ol
duğu daha evvelden beri uyguladığımız bir karar bi
liyorsunuz Sayın Korkmazcan. Buna imkânımız ol
sa elbette Sayın Bakanı zevkle ben de izliyorum; fa
kat İçtüzük imkân vermiyor, bu zevke. 

KÜLTÜR BAKANI NERMİN NEFTÇİ (De
vamla) — Efendim, bütün arkadaşlarımın sorularını 
yazılı olarak almış bulunuyorum. Başkanım müsaade 
etmeseler de hepinize teker teker yazarak bildirece
ğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sorular var Sa
yın Bakan, sizi bırakmıyoruz yine. 

KÜLTÜR BAKANI NERMİN NEFTÇİ (De
vamla) — Memnuniyetle. 

BAŞKAN — Efendim, soru soracak sayın üye 
var mı? Sayın Karaath, Sayın Demir, Sayın İlhan 
Ersoy'un ve Sayın Kemal Ziya Öztürk'ün sorusu 
var. Başka sofu var mı efendim?.. Yok. Soru sor
ma işlemi bitmiştir. 

(Şimdi yazılı sorulan zapta geçmesi bakımından 
okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakana sorulmasını 

saygılarımla arz ederim. 
Erzurum Milletvekili 

Rasim Cinisli 
Yüksek Tahsil .Gençliği Türk Folk Enstitüsünü 

Kurma Derneği 1964 yılında kurulmuştur. Bu der
neğin çalışmalarıyle de 1966 yılında Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı, Millî Folklar Enstitüsü kuruldu. 
Kurulduğundan bugüne kadar enstitü ciddî ve sıh
hatli olan yalnızca Söğüt'te 35 günlük bir folklor 
araştırması yapmıştır. 

1975 bütçesinde folklor araştırmaları için 25 bin 
liralık ödenek konduğu görülmektedir. Bu tahsisat 
araştırma sahalarında sürekli bir çalışma yapmaya el-
vermeyecektir. O halde folklor araştırmaları yaptır
mak için ne gibi imkânlar düşünülmektedir? 

Bilimsel araştırma yapacak uzmanlar Folklor Dai
resi kadrolarında var mıdır? 

Folklor Enstitüsünün ismi değiştirilerek Millî 
Folklor Araştırma Dairesi olmuştur. Buna neden 
lüzum görülmüştür?» 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı cevap verme 
olanağınız olduğunu biliyorsunuz efendim. Buyu
run. 

KÜLTÜR BAKANI NERMİN NEFTÇİ (De
vamla) — Yazılı olarak cevap vereyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Yazılı olarak ce
vap verilecek. 

İkinci soruyu okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun Sayın Kültür Bakanınca cevap
landırılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Kocaeli Milletvekili 

Sedat Akay 
Türk dilinin gayrimesul bir kısım kişi ve kuru

luşların ısrarla yürüttüğü uydurmacılık cereyanların
dan kurtarılması için bir Türk Dil Akademisi kurul
ması hususunda herhangi bir teşebbüs var mıdır? 

KÜLTÜR BAKAM NERMİN NEFTÇİ (De
vamla) — Yazrlı olarak cevap vereceğim Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandıracaksınız. 
Teşekkür ederim. 

— 225 — 
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Sayın Cesur'un soruları : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sayın Kültür Bakanına. so
rulmasını arz ederim. 

1. Türk Dili Etimolojik Ansiklopedisi yayınlan
ması için Bakanlık nezdinde bir çalışmayı düşünüyor 
musunuz? 

2. İleride açılmas ıiçin çalışmaları teşvik edilen 
Türk Dili Akademisinin, güzel Türkçemize hizmet 
edebilmesi, millî birliğimizi sağlaması ve ilmî sevi
yede netice alabilmesi bakımından bunu sağlamak 
üzere akademik hüviyete sahip eleman yetiştirilmesi 
gerekli görülüyorsa ne gibi tedbirler düşünmektesi
niz? 

İsparta Milletvekili 
.Mustafa Cesur 

KÜLTÜR BAKANI NERMİN NEFTÇİ (De
vamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağım efendim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap vereceksiniz. 
Teşekkür ederim. 

)Sayın Bakan, sözlü olarak sorular var. 
(Sayın Karaatlı, buyurun efendim. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Sayın Başkan 
iki sorum var. 

Birincisi; Sayın Bakanımız, Kültür Bakanlığının 
faaliyetlerinin, çalışmalarının partilerüstü bir düşün
ce ile, anlayışla ele alınması gerektiğini söylediler. 
Bu durumda Kültür Bakanlığının adının, Millî Kül
tür Bakanlığı olarak konulmasını uygun görür mü
sünüz? 

KÜLTÜR BAKANI NERMİN NEFTÇİ (De
vamla) — Efendim, onu her halde Parlamento ka
rarlaştıracak, biz 3 aylık Hükümet olarak karar ver
meyeceğiz. Ama ulusaldır. Yani ulusal kültür po
litikasını saptayacağına göre kuruluş ister özerk ol
sun, ister şey olsun, elbetteki ulusaldır. Yani mil
lîdir. Ulusal demek millî demektir, hepimiz bili
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Karaatlı kaç sorunuz var 
efendim? 

HALİL KARAATLI (Bursa) — İki sorum var 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Birincisini sordunuz, bir sorunuz 
daha mı var? 

HALÎL KARAATLI (Bursa) — Evet efendim. 
Devlet Tiyatro ve Balesinin, senfoni orkestralarının 
ve Devlet konservatuvarlarındaki çalışmaların, mil
letin çoğunluğunun zevklerine hitap ettiğini ve is
teklerine cevap teşkil ettiğini ve bu çalışma tarzı ile 

millî kültürümüze katkıda bulunduğu kanaatini taşı
yor musunuz? 

KÜLTÜR BAKANI NERMİN NEFTÇİ (De
vamla) — Efendim cevaplayayım. 

Devlet Operası, Balesi, ve Senfoni orkestrası çağ
daş birer kurumdurlar. Elbetteki büyük şehirleri
mizde yaşayan insanlarımıza cevap verecek nitelik
tedir. Fakat gönül ister ki (Mozart'ı, bizden, daha 
iyi çalan var Avrupa'da) Türkiye'nin Mozort'ını da 
yaratabilelim. Yani bilmem anlatabiliyor muyum? 
Ama çağdaşı da kınamayalım. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Kınamıyoruz 
efendim. 

KÜLTÜR BAKANI NERMİN NEFTÇİ (De
vamla) — Elbet onu da çalacağız. Onu çok seven
lerden birisi de benim. Fakat çok sesli müziğin, 
yani bir Mozart ayarındaki eserini, Türkiye olarak 
yaratalım. Elbet bu ideal bir şey. (Yeni çok sesli 
müziğin) Bir de klâsik Türk müziği var. Onu da 
inkâr etmeyelim. Çünkü o da bizim. Onun modal-
ları da yok olmasın. Onu da muhafaza edelim, ar-
şivleyelim ve Arapçanın katılarak, o hacı yağına bu
lanmış Arapça nağmelerle, Klâsik Türk Müziğinin 
dejenere olmasını da önleyelim. Bilmem anlatabili
yor muyum? Bakanlığımız bu kanaattedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Sa
yın Ünat Demir. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) - - Yıllardan beri izle
mekteyim. Türkiye'de eski eser kazılan yapılır ve 
büyük suiistimaller döner bu kazılarda. Çünkü bu 
kazılar ecnebi arkeologlar nezdinde ve nezaretinde 
yapılır. «Nasıl ispat edersin?» derseniz, .şu anda 
ispat edemem ama, yemin et derseniz ederim... 

BAŞKAN — Sayın Demir, soru soracaksınız 
efendim. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Bu hususta Kültür 
Bakanlığının, yeni teşekkül halinde olan Bakanlı
ğınızın zecrî tedbirleri var mıdır? 

BAŞKAN — Başka soru var mı efendim? 
ÜNAT DEMİR (Muğla) — İkinci sorum var Sa

yın Başkan. Cevap aldıktan sonra soracağım. 
KÜLTÜR BAKANI NERMİN NEFTÇİ (De

vamla)— Sayın Başkanım cevap verebilir miyim? 
BAŞKAN — Elbette efendim, buyurun. 
KÜLTÜR BAKANI NERMİN NEFTÇİ (De

vamla) — Eski Eserler ve Müzeler Kanunu Yüce 
Meclisten çıkmıştır. Gerçekten pek çok kimsenin 
çok katı bulduğu, hattâ bir tepki kanunu diye nite
lediği bir kanundur. Benim kanaatimce iyi bir ka
nundur ve eski eser kaçakçılığını önlemiştin 
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Eski eserlerimiz iki çeşit kazılarla meydana çı
karılır. Çünkü eski eserlerimiz deyince bu çok yön
lü bir söz oluyor. Biliyorsunuz, anıtlar var, mi
marî kompleksler var, onların yanında şistler var. 
Hepsi eski eser sayılıyor. Fakat zannediyorum kazı
lardan söz ediyorsunuz. Kazılar 2 çeşit yapılır. 

1. Türkiye'de, profesör olan arkeologlar kazı 
yapmakla ilgili isteklerini bildirirler. Onlara izin ve
rilir. Böyle yapılan kazılarımız vardır. Yanlarında 
Türk uzmanları, Türk asistanları olduğu halde, ka
zı yaparlar. Meselâ; aklımda kaldığına göre, bu 
yaz gezdiğim Kaonos Şehri - Fethiye'dedir -, Türk 
üniversitesinden giden, üniversitenin bir görevi ola
rak, kazıya devam etmektedir. Bunun yanında bir 
de dışardan gelen arkeologlar, uzmanlar vardır. 
Gene kanun gereğince onların yanına, bizim yerli 
ve doçent, asistan gibi üniversiteye mensup uzman
larımız verilir. Zannediyorum 4 kişi verilir. Onlar
la beraber kazı yapılır. «Yabancı uzmanlar tara
fından kaçırılır» diye bir şey, ben zannetmiyorum. 
Asıl kendi kendine kazıp, kazılmış yerlerden birta
kım eserleri kaçırıp bunun ticaretini yapanlar var
dır ki, o da yeni çıkan kanunla zannediyorum bir 
hayli azalmıştır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Bakan bir de, 
1842 senesinde Padişah Abdülmecit zamanında zan
nediyorum, Antalya, Muğla arasında Ksentos Ha
rabelerinde bir kaidenin üstündeki yazılı taşı, kaçak 
değil ama gönüllü olarak verilmiş. Şimdi oraya ka
lıp olarak gönderdikleri kısım renk uyuşmazlığından 
âdeta sırıtıyor. 

Acaba, beynelmilel devletler hukukuna dayanarak 
bu tarihî eseri, bu kaideyi geriye istemek, buna ait 
bir teşebbüs yapmak mümkün olmaz mı? 

KÜLTÜR BAKANI NERMÎN NEFTÇİ (De
vamla) — Efendim istenmiştir. Bu hususta bir ya
zı yazılmıştır. Ben de buna muttali oldum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir, Sa
yın Bakan. 

Sayın İlhan Ersoy buyurunuz. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkanım, 

Sayın Bakandan cevabını yazılı vermeleri ricası ile 
sual sormak istiyorum. Gerçi bu sual yadırganabilir 
ama, gencecik bir Bakanlığın genel müdürlüklerinin 
ve faaliyetlerinin bundan böyle belirli bir istikamette 
gelişmesini sağlamak bakımından bence mühimdir. 

Sayın Başkanım, Devlet tiyatroları ile alâkalı, 
tekrar üzerine basarak söylüyorum, Devlet Tiyatro

ları ile alâkalı bir soru sormak istiyorum. Bunlar
dan bir tanesi Altındağ'da, yani az gelirli vatan
daşların, büyük kitleyi teşkil ettiği Altındağ'da Dev
let Tiyatrolarında satılan biletlerin, giriş biletlerinin 
bir kısmının (isim vermiyorum, çok affedersiniz, son
ra Sayın Bakana arz edeceğim) bazı siyasî partilerin 
kadın kollarının, bir siyasî partinin Altındağ kadın 
kolunun sarı kartını yapıştırmak suretiyle en ufak 
7,5 liralık bileti 10 liraya satmak suretiyle bir ne
vi karaborsacılık yapıldığı ihbar edilmiş ve bu tara
fımdan görülmüştür. Bu ve benzeri, alelade in
sanların yapmış olduğu bu kabîl karaborsacılığı kı
nadığımız, önlemeyi mutlak surette arzu ettiğimiz 
bir zamanda Devlet Tiyatrolarında, tekrar ediyorum, 
Devlet Tiyatrolarında, Altındağ Devlet Tiyatsorun-
da bu kabil bir ücret satışına müsaade edilecek mi
dir? 

Tiyatro holünde, bir aidat almak pahasına, böyle
sine fazla ücret alarak satılması âdet haline gelecek 
mi? Yoksa Devletin tiyatro biletlerini karaborsa yo
lu ile satılmasına mâni olunacak mı? Bu durumlar 
önlenip, gerek satanlar, gerek satışa alet olanlar 
cezalandırılacak mıdır? Bunun cevabını rica ediyo
rum. 

KÜLTÜR BAKANI NERMİN NEFTÇİ (De
vamla) — Hemen cevap vereyim. Böyle bir şeye 
muttali değilim. Altındağ Tiyatrosunda böyle bir 
olay bilmiyorum. Tahkik ederim, varsa zatıâlinize 
bildiririm. Ama bildiğim bir konu var. Küçük Ti
yatroda Bozkır Güzellemesi oynuyor. Bozkır Güzel
lemesi ile ilgili kadın dernekleri birleşmişlerdir, kadın 
yılı nedeniyle. Tiyatroyu bedeli karşılığı, (Bunu çok 
iyi tahkik etmiş bulunuyorum, ne kadar olduğu ya
nımda yazılıdır, o gece normal gecelerin verdiği ha
sılat kadar, hattâ ondan fazla bir hasılat vermiştir.) 
bedeli karşılığı kiralamışlardır. Böyle bir kadın yılı 
nedeniyle davetiyeleri götürüp başkalarına vermiş ola
bilirler, bağış toplamış olabilirler, bir dernek adına. 
Ama tiyatro tamamen bedeli karşılığı kiralanmıştır. 
Bunu biliyorum. Altındağ Tiyatrosu ile ilgili her
hangi bir kanaatim yok. Tetkik eder zatıâlinize bil
diririm. 

BAKSAN — Soru cevaplandırılmıştır Sayın Er
soy. 

Sayın Kemal Ziya Öztürk, buyurun efendim. 
KEMAL ZİYA ÖZTÜRK (Aydın) — Sayın 

Başkan, önce üzülerek ifade etmek istiyorum ki, 
kendilerine takdir ve saygı hislerimi beslediğim Sa
yın Kültür Bakanımız, özellikle konuşmalarının ikin-
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ci bölümünde, daha önce parlamenterlik yapmış ol
malarına rağmen, siyasî partilerimize ve Parlamen
toya, parlamenterlere âdeta ders veren tavsiye edası 
içerisinde bir konuşma yaptılar. Bundan büyük öl
çüde üzüntü duyduğumu belirterek soruya geçmek 
istiyorum. 

iSayın Bakan, «Bakanlıkları bünyesinde, Türk 
kültürünün tanıtılması, geliştirilmesi konusunda bir
takım hazırlıkların yapıldığını» ifade ettiler ve hemen 
arkasından eklediler, «Güvenoyu almamış bir hü
kümetin, bu hizmetleri yapacak sahibi bekliyor» de
diler. Oysa Millet Meclisimiz aldığı bir kararla, gü
venoyu almamış hükümetlerin tasarı sevk edebile
ceğini kararlaştırmıştır. Bu sebeple, Sayın Bakanın 
bu ana kadar bu konuda yaptıkları çalışmaları, ge
lişme merhaleleri hakkında Genel Kurula bilgi ver
melerini rica ederim. 

İkinci sorum; tarihî değer taşıyan birçok mezar 
taşlarımız vardır. Bunların muhafazası düşüncesiy
le, mezarlıkların bozulmuş olması nedeniyle sor
mak lüzumunu hissediyorum, bunların korunması 
hususunda Kültür Bakanlığının aldığı bir tedbir var 
mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 

KÜLTÜR BAKANI NERMÎN NEFTÇİ (De
vamla) —: Efendim çok teşekkür ederim. 

Önce şunu söylemek isterim. Eğer yanlış anla-
şıldımsa, düzeltmeyi bir görev biliyorum, Parla
mentoya ders vermek benim haddim değildir; ben 
ancak Parlamentodan ders almışımdır. Fakat, kül
türle ilgili konuların partilerüstü olmasını söylemem, 
belki kendilerini rencide etmiştir. Eğer bunda yan
lış anlaşıldımsa düzeltmek istiyorum. Gerçekten kül
tür partilerüstü bir ulusal kültür olmalıdır, kültür 
politikası. Bunu izah etmek istedim. Bunun dı
şında rencide edici bir söz söylediğimi sanmıyorum. 

Çalışmalara gelince: 

Bu fırsatı bana verdikleri için arkadaşıma çok 
teşekkür ederim. Biz 3 aylık Bakanlığımız sırasında, 
birtakım naçizane, kendimize göre ciddî bildiğimiz 
çalışmalar yapmaya çalıştık. Bunlardan bir tanesi, 
demin anlattığım çocuk yayınları meselesiydi. Di
ğeri, kütüphanelerle ilgilidir, kütüphanelere süb
jektif anlayışla kitap alınmaması için. Çünkü, 1969 
senesinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 
bir genelgeye göre, kütüphanelere kitap alınıyordu 
ve tabiî bir veya iki kişiyle seçince, o bir kişinin iki 
kişinin hiç bir kabahati olmasa bile, kendi supjektif 
anlayışlarına göre olabiliyordu. Bunu biz, bir yö

netmelikle bir komisyon kurduk ve objektif bir esasa 
bağladık. Şöyle ki: 

Halk kütüphanelerine, çocuk kütüphanelerine, 
millî kütüphanelere (zaten biliyorsunuz, millî kütüp
hanelerin kendisine bütün kitaplar bedava olarak 
gelir) diğer kütüphanelerimize bir komite kurduk. 
Bu komitede, Türk Tarih Kurumundan, Türk Dil 
Kurumundan, üniversitelerden tanınmış ve taraf
sız kişiler vardır. Aynı zamanda Bakanlığımızın 
mensupları bu komitede bulunacaklardır ve bunlar, 
ön planda genel bilgi taşıyan, sanat değeri taşıyan, 
dili açısından inceleyerek değerli kitapları kütüp
hanelerimize, kütüphanelerimizin isteği üzerine, 
gönderilmiş olan listelere göre seçeceklerdir. Yaptı
ğımız ciddî işlerden birisi budur. 

Diğeri, eski eserlerle ilgilidir. 

Biz Kilis'teki caminin, bu da bir tesadüf eseri 
olarak uyarılmış bulunuyoruz, 400 küsur senelik 
eski eser listesine kayıtlı bir cami olduğunu öğrendik; 
Bunu öğrenir öğrenmez, bütün illerin çok önemli 
ve ciddî bir çalışmaydı Türkiye'deki bütün illerin 
eski eser listelerini çıkarttık. Teker teker illere gö
re ayırdı/k ve bütün illere sadece valilere değil, çün
kü bazen valiler bu işe ciddî olarak eğiliyorlar, bazen 
de eğilmiyorlar. Bu bir eğitim, bir anlayış, bir yak
laşım meselesidir, Türkiye'de bu kabil konular. Va
lilere, belediye başkanlarına hattâ kaymakamlara ka
dar, bütün kamu kuruluşlarına, vakıf müdürlükle
rine kadar gönderdik ve dedik ki, «Bunlar ilinizdeki 
eski eserlerdir; fakat bunlar nihaî liste değildir. Bun
ları komisyonlar vasıtasiyle (mahallî idarelerden ku
rulmuş birtakım komisyonlar vardır) tetkik ediniz ve 
eksikleri varsa ilâve ediniz, yıkılmışları varsa listeler
de ona göre işaretleyiniz, bize bildiriniz» diye. Böy
lelikle eski eserlerimizin, toplu bir şekilde Bakan
lıkta ve illerde yeniden gözden geçirilmesi söz konu
su oldu ki, ciddî çalışmalarımızdan diğeridir. 

Güzel sanatlarla ilgili birtakım çalışmalarımız 
vardır, Şeker Ahmet Paşa sergisinden Türkiye'nin 
çeşitli fotoğraf sergilerine kadar, çeşitli sergilemeler 
yaptık. Aynı zamanda bir zafer takvimi yaptık, bu 
zafer takvimi vakıa bizden önceki iktidarın almış ol
duğu bir karardı, bütün Dolmabahçe Sarayındaki, 
yani Türk zaferleriyle ilgili olan, birtakım gerçek 
tabloların reprodüksiyonu mahiyetindedir. Biz bu
na iki ilâve yaptık, Millî Mücadele tablosuyla, Kıb
rıs tablosunu. Böylece dışarıdaki Türk kültür mer
kezlerimize ve Almanya'da açılacak olan Türk ev
lerine, dışardaki vatandaşlarımızla, Türkiye'nin il-
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gisini kurmak için bunları göndermeyi düşünüyoruz. 
Bir dergi çıkarılmaktadır, Güzel Sanatlar Genel 

Müdürlüğünce. Biz bir ödülle ilgili pek çok çalış
malar yaptık. Hiç işletilmemiş olan İnönü armağa
nım yarışmaya açtık. Çocuk şarkılariyle ilgili yarış
malar yaptık. Çocuk yayınlarıyle ilgili konkurlar 
açtık. En önemlisi, yayın kongresini yaptık. Yayın 
kongresi 36 senedir... 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan izin verir 
misiniz? 

Anladığım kadariyle, Sayın Öztürk'ün sorusu, 
kanun tasarısı sevk etme yönünde sayın Bakanlığını
zın çalışmalarını kapsıyordu, çalışmaların tamamını 
değil «Tasarı çalışması var mı?» şeklinde, değil mi 
Sayın Öztürk? Öyle sanıyorum. 

KEMAL ZİYA ÖZTÜRK (Aydın) — Efendim, 
bir de mezar taşları konusu vardı. 

KÜLTÜR BAKANI NERMİN NEFTÇİ (De
vamla) — Tasarı çalışması var, Boğaziçi'nin tabiî si
te olarak ilân edilmesiyle ilgili bir tasarıyı ilgili bakan
lıklara gönderdik, mütalaalarını almak üzere. 

Ayrıca, yazarlarımızın on bin liraya kadarki 
olan bağışıklık meselesiyle ilgili bir tasarı hazırladık, 
bunu 70 bin liraya çıkardık, bugünlerde ilgili ba
kanlıklara göndereceğiz. 

Bakanlığımızın Teşkilât Kanununu, demin söy
lemiş olduğum gibi, Parlâmentonun olduğu için bu 
hak; teşkilâta göndermedik. Çünkü partilerimiz ara
sında görüş farkı vardır. Bir partimiz Kültür Ba-
kanlığtnın özerk olmasını istemektedir, diğer parti
lerimiz «Kültür Bakanlığı» olarak kalmasını iste
mektedir. Gelen iktidarlar, Kültür Bakanlığını is
tedikleri şekilde yaşatsınlar, yahut da Parlamento 
olarak bir araya gelerek, en önemlisi, Parlamento 
olarak bir araya gelip, Kültür Bakanlığıyle ilgili 
kanunu çıkarsınlar. Temennimiz bu olduğu için, 
sevk etmedik Parlamentoya. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
,Şahsı adına söz sırası Sayın Hüseyin Erçelik'te. 

Buyurun Sayın Erçelik. 
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, Kültür Bakan
lığı 1975 malî yılı Bütçe Kanun tasarısı üzerindeki 
görüş ve düşüncelerimi sunmak üzere huzurlarınızda 
bulunuyorum. Hepinizi saygılarımla selâmlarım. 

iKültür Bakanlığı bununla birlikte iki defa kurul
muştur. Birincisi, 13.7.1971 tarihinden 7.6.1972 ta
rihine kadar 11 aylık ömrü olan, sonunda Başbakan

lığa bağlı Kültür Müsteşarlığına dönüştürülmüştür. 
İkincisi ise, 17.11.1974 tarihinde kurulmuş ve Kültür 
Müsteşarlığı Kültür Bakanlığına devredilmiştir. Şim
di Kültür Bakanlığı bünyesinde toplanan, Eski Eser
ler, Müzeler, Millî Kütüphane ve Kütüphaneler, 
Güzel Sanatlar, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera 
ve Balesi ile Millî Folklor Araştırma Dairesi Başkan
lığı ve Genel Müdürlükleridir. 

Bunlar kuruluşlarından bugüne kadar, halkımıza 
yeterince görev yapamamışlardır. Saksıda yetiştiri
len süs çiçeği gibi, renksiz, şekilsiz ve biçimsiz kaL-
mışlardır. Öyleyse bu yöndeki değişim, gelişim ve 
oluşum ne olmalıdır? Sosyo - ekonomik gelişimin 
amacı, toplumun ve insanların parasal varlığını, re
fahını ve saadetini geliştirmek değildir. 

Ekonomik ve sosyal gelişmenin başlıca amaçları 
insan yaşamını manevî bakımdan zenginleştirmek ve 
yüceltmek olmalıdır. Manevî yaşamları yoksul bı
rakılan insanların kişilikleri, yapıcı ve yaratıcı güç
leri yeterli bir şekilde gelişmeyeceği gibi, böyle in
sanlardan teşekkül etmiş bir toplumda insan ilişkile
ri de sağlıklı ve emniyet verici olmaz. Yani ilkel 
olur demek istiyorum. 

Manevî yönden yoksul bir toplum, maddî ba
kımdan ne kadar varlıklı olursa olsun, mutlu bir 
düzen de kuramaz. 

İnsan ve toplum yaşamının manevî alanda da zen
ginleşmesine ve yücelmesine katkıda bulunmak üze
re sanat ve kültür çalışmaları toplumun bütün ke
simlerine yayılması gerekmektedir. Bu çalışma ve 
düzenlemede Devlet katkısını ve önderliğini herhan
gi bir siyasal müdahaleye ve baskıya mahal bırak-
mıyacak biçimde sağlamak üzere örzek bir güzel sa
natlar kurumu kurulmalıdır. Bunun altını çizerek 
söylüyorum; özerk bir güzel sanatlar kurumu kurul
malıdır. 

Bu kurum gerekli yetkilerle ve olanaklarla dona
tılmalıdır. Spor tesisleri, kültür ve sanat çalışma
ları, gösterileri elverişli bir biçimde yapılmalı ve iş
letilmelidir. Gerek Beden Eğitimi Genel Müdürlüğü 
ve gerekse güzel sanatlar kurumu bu tesisleri birlik
te işletmelidir. Böylece kafa ve beden kültürünün 
beraber geliştirilmesine önem verilmelidir. 

Güzel sanatlar kurumu ve Devlet Tiyatrolarının 
yanı sıra özel tiyatroların da gelişmesi ve bütün yurt 
düzeyine yayılmasına büyük bir çaba gösterilmelidir. 

Güzel Sanatlar Akademileri, konservatuvarların 
yüksek kısımları, üniversitelerin birer bölümü duru
muna getirilmeli, çoğaltılmalı, büyütülmek" ve böy-
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İeee üniversite, yüksekokul ve akademilerde, fakül
telerde bütün yükseköğretim gençliğinin güzel sa
natlarla daha yakından ilgilenebileceği bir ortam ya
ratılması zorunludur. 

Vatanımızın her yöresindeki çocuklarla gençlerin 
yeteneklerini becerilerini değerlendirmek ve konser-
vatuvarlara kaynak olmak üzere orta düzeyde yöre
sel konservaıtuvarlar açılması yönüne gidilmelidir. 

Türk halk musikisi ve Türk sanat musikisinin 
özelliklerini koruyarak gelişmelerini desteklemeli ve 
yozlaştıncı, saptırıcı etkenlere karşın korunması 
için çaba gösterilmelidir. 

Bunun yanı sıra, çok sesli musiki zevkinin ve 
kültürünün yaygınlaşmasına çalışılmalıdır. 

TRT dışında Anayasamıza aykırı olarak yayın ya
pan her türlü zevk, neşe, sanat ve kültür denetimin
den uzak bulunan bütün radyo istasyonları TRT'ye 
bağlanmalıdır. Böylece musiki zevkinin körleşme
sine ve yozlaşmasına etken olan başlıca nedenlerden 
birisi de ortadan kaldırılmış olur. 

Sanat zevkinin gelişmesi ve yaygınlaşması için 
TRT ile özerk güzel sanatlar kurumları sıkı bir işbir
liğine geçmelidir. Yeni atılımlar yapılmalıdır. Hal
kımız musiki kaynaklarından yararlanarak geniş top
luluğa ve gençliğe seslenebilen ve ülkemizde çok ses
li musiki zevkinin kendi geleneksel musiki kültürü
müzle bütünleşerek gelişmesine küçümsenemiyecek 
katkıda bulunan modern hafif sanat musikisi toplu
luklarını ve şarkıcılarını gece kulüplerine muhtaç du
rumdan kurtarmak ve daha yüksek düzeyde sanat 
yapabilme olanağına kavuşturmak için güzel sanatlar 
kurumunun da bu musiki dalına gereken ilginin gös
terilmesi gerekir. 

Aziz arkadaşlarım, halk sanatlarım geliştirmek, 
köylülerimiz için ek gelir kaynağı haline getirmek, 
el, giysi, süs eşyaları ziynetler sanayiinde Türk halk 
motiflerini geliştirmek, modernleştirmek, yaygınlaş
tırmak amacıyle çaba gösterilmesi gerekmektedir. 

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, güzel 
sanatlar kurumu ve Türkiye'deki tüm belediyeler ara
sında uyumlu, olumlu işbirliği kurularak eski eser
ler, kentler, harabeler, mahalleler ve yapıların sanat 
ve kültür değerlerini korumaya çalışılması gerekir. 

Tüm bayındırlık ve şehircilik çalışmaları üzerin
de etkin bir estetik denetim düzeni kurulmalıdır. 

Arkeoloji ve sanat müzeleri bütün yurda yayıla
rak zenginleştiirlmesi gerekir. Bu müzeler, daha zi
yade turistlere ve az sayıdaki meraklılara hitap eden 
birer durgun kuruluş durumundan çıkarılarak örgün 
ve yaygın eğitimin canlı unsurları durumuna getiril
melidir. 

Sanat dalı olarak, Türk filmciliğinin olumlu yön
de gelişmesine ve oluşmasına, özerk güzel sanatlar 
kurumu aracılığıyle önderlik ve desteklenmesi gerek
mektedir. Devlet film sanayii mutlaka kurulmalıdır, 
tekrar ediyorum devlet film sanayii mutlaka ve mut
laka kurulmalıdır. Devlet film sanayimden sanat film
leri için olduğu kadar, belgesel ve eğitici filmler çev-
rilmeli, oynatılmalıdır. 

Devlet personel rejiminde sanatçı, karakter ve 
özelliklerine uygun düzeltmeler yapılmalıdır. Geleceği 
için sosyal güvenliıkten yoksun bütün sanatçıların, 
sosyal güvenliğe kavuşturulması gerekmektedir. 

Tüm yazarların ve sanatçıların telif hakları daha 
sağlam kurallara bağlanmalı ve korunmalıdır. 

Ulusumuz bireylerinin okuması, yetişmesi ve geliş
mesi için bütün yurt düzeyinde en küçük köyden baş
layarak, büyük şehirlere dek, kütüphane açılması zo-
runluğu vardır. Bu kütüphaneler, gecenin geç saatle
rine kadar açık tutulmalı, öğrencilerimizin kütüpha
nelerde ayrılacak yerlerden defs çalışmak şartı ve kay
dı ile yararlanabilmeleri sağlanmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Erçelik, iki dakikanız var. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Devamla) — Bilhassa, ko
nut durumunun çok sıkışık olduğu yörelerde ders ça
lışma yerleri bulunan kütüphaneler ve okuma odala
rı yapılması gereğini öneririm. 

Sanat, kültür, ders araç ve gereçlerinin ve kitap
ların geniş halk kesimine gayet ucuz olarak sağlana
bilmesi için, devletimiz gerekli tedbirleri almalı, bü
yük girişimler ve atılımlar yapmalıdır. Böylece «sa-
natsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri 
kopmuş demektir» diyen Ata'mızın ruhları da şado-
lur, akgünler de çabuk gelir. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAvŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erçelik. 
Bu suretle Kültür Bakanlığı üzerinde yapılan eleş

tiriler ve verilen cevap bitmiş bulunmaktadır. 

Bölümlere geçilmesi hususunu onayınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölümleri okutuyorum efendim. 

B) KÜLTÜR BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 11 461 417 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Kütüphaneciliğin geliştirilmesi 
ve kültürel eserlerin yayımı 130 343 565 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

112 Millî Kültür varlıklarının der
lenmesi, korunması değerlen
dirilmesi ile geleneksel ve çağ
daş Türk sanatının geliştiril
mesi, ve öğretilmesi, tarih ve kül
tür varlıklarının taşınır ve ta
şınmaz bütün belge ve kalıntı
ların korunması, onarılması 
ve tanıtılması 235 461 518 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 164 139 450 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Kültür Bakanlığı bütçesinin görüşmele
ri tamamlanmış bulunmaktadır. 

Bütçenin Kültür Bakanlığının seçkin mensuplarına 
ve ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim efen
dim. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Demokratik Parti Gru-
pu Sözcüsü Sayın Rasim Cinisli'nin Başkanlığımıza 
intikal etmiş olan sataşma iddiasıyle ilgili tezkeresi 
şü : 

«Sayın Başkanlığa 
Sayın Ertem'e söz verdiniz, aynı gerekçelerle söz 

istiyorum. 
Rasim Cinisli» 

Biraz evvel arz ettiğim gibi Sayın Ertem'e bende
niz takdiren söz vermedim, Genel Kurul verdi. Bunu 
karşılama imkânım yok idi. 

Sayın Cinisli ikinci olarak, «Demokratik Parti 
Grupu adına, mektupla öğretimi tenkit etmiş bir söz
cüyüm. Sayın Üstündağ'ın sözleri gurupumuzu ve 
bendenizi daha fazla ilgilendiriyor, istirhamım elan 

söz hakkımı kabul buyurmanızı rica ederim» diyor
lar. 

Şimdi mektupla öğretimle ilgili yeni bir iddia ba
his konusu oluyor, bana göre ve Genel Kurulun ka
rarma göre. Sayın Üstündağ'ın bu konu ile ilgili söz
lerini, Sayın Cinisli'yi tatmin etmek ve Genel Kurula 
bilgi arz etmek üzere tekrar, sabrınıza sığınarak, arz 
ediyorum efendim. Çünkü Sayın Cinisli çok ısrarlı 
oldular. 

Sayın Üstündağ konuşmasında diyor ki; «Hukuk 
fakültesini bitiren arkadaşlarımın çoğu avukatların 
yargıçların çoğu, bir kaydolmuşlardır, bir de imtiha
na girmişlerdir, devam etmeden hukukçu olmuşlardır. 
Burada milletvekili arkadaşlarım var, gösteririm. Bir 
Gazi Eğitim Enstitüsünün Pedegoji bölümüne bir kay
dolmuşlardır, bir de sınavlara girmişlerdir. Bunlar şu 
anda Adalet Partisi sıralarındadır. Şerefle öğretmen
lik yapmışlardır, müfettişlik yapmışlardır, meslek 
dersleri hocalığı yapmışlardır. Halbuki, mektupla öğ
retimde, bu mektuplar gidiyor, çalışıyorlar. Gittiğim 
yerde çocuklar bana gösterdiler. Yazın 4 ay boş du
ran okullarımızı çalıştırıp pratiğini vereceğiz bura
larda. Hukuk Fakültesindeki denemeden daha üstün, 
Eğitim Enstitüsünün Pedegoji bölümünü sırf imtihan
la bitirenlerinkinden daha üstündür.»' 

Bu beyan var mektupla öğretim konusunda Bu
rada bendeniz. Başkanınız olarak, Sayın Demokratik 
Parti Grupunun ismini bulamadığım gibi, sayın gru-
pa ima edilmiş en ufak bir husus da göremedim. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Başkan, 
tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli... 
RASlM CİNİSLİ (Erzurum) — Tutumunuz hak

kında. 
BAŞKAN — Sayın Cinisli bu kanaatimi Sayın 

Genel Kurula arz ettikten sonra direni yor sanız oyla
yacağım efendim. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Müsaade edin de 
kısaca konuşsun Sayın Başkan. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Direniyorum ve 
tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Demokratik Parti 
Grupuna sataşma olduğu hususunu kabul eden sayın 
üyeler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Buyurunuz Sayın Cinisli. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sataşma ile il
gili ne var bunda? 

BAŞKAN — Sayın Türkcan, Genel Kurulun ka
rarına saygılı olmak zorundayız. 
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NECCAR TÜRKCAN (İzmir) -r- Tamam Sayın ı 
Başkan, çıkıyorum zaten. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar; hukuk fikri, hak duygusu olmaz
sa tarafsız olamaz insanlar. O sebeple önce zatıâlini- I 
zin tutumu hakkında teessürümü ifade etmek iste
rim. 

Sayın Başkan, Sayın Adalet Partisi Grup Başkan-
vdkiîi Ertem'e söz verirken. Sayın Üstündağ'ın mek
tupla öğretimle ilgili şu cümleleri için söz vermiştir : 
«<Siz halk çocuklarının okumasını istemiyor muşunuz, 
istemiyorsunuz» cümlesindeki ithamı, sataşma kabul 
ettiği için Yüce Heyet-Sayın Ertem'e bu gerekçe ile 
söz vermiş idi. 

Sayın Üstündağ'ın, sözü mektupla yüksek öğretimi 
tenkid eden bütün sözcülere ve o sözcülerin adına ko
nuştuğu bütün gruplara şamil idi. Binaenaleyh, bu 
sözü, mektupla öğretim yapmanın tenkidini yapan, 
her grup üyesine ait bir sataşma kabul edilmiştir. J 
Bunu Yüce Heyet kabul etmiştir. Zatıâliniz de, Yüce 
Heyetin almış olduğu kararı uygulamışsınız. Burada 
zatıâlinizin sübjektif kanaati, artık bir kenara itil
miş, Yüce Heyetin kararı amir hale gelmiştir. O hal
de, ben vermedim Meclis verdi, gibi bir beyan, otur
duğunuz yüce mevkiin mehabeti ve oranın tarafsızlığı I 
ile bağdaşmaz. 

Sayın Başkan, önce bu anlayışa sahip olmak lâ
zımdır. Bu tarafsızlığı evvelemirde sağlamak lâzım
dır. Burada zatıâliniz ve zatıâliniz gibi diğer Meclis 
Başkanı ve Başkanvekilleri, grup faaliyetlerinden 
dahi, parti çalışmaları ve grup faaliyetlerinden dahi, 
uzak tutulurken, bu heyette 450 milletvekili arasında 
tefrik yapmamanız gerekçesi, düşünülerek bu durum I 
ihdas edilmişti. 

Sayın Başkan, buradaki taraf tutuşunuz açıktır. 
Yüce Heyetin almış olduğu kararı uygularken de, be
nim kararım değil Meclislerin kararı derken, bu Yü
ce Heyetin, yüce mevkinizin gereklerine uygun dav
ranmadığınızı teessürle ifade etmek isterim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Sayın Üstün-
dağ mesul olduğu, icra mevkiinde bulunduğu günler
de, mektupla öğretim uygulamasını eğitim sistemimize 
getirmiş bir değerli arkadaşımızdır. Kendi görüşünü 
savunacaktır. Tenkid de milletvekillerinin hakkıdır. 
Burada açık müzakere yapıyoruz. Doğru olanı, bile
bildiği kadar, dilinin döndüğü kadar söylemek hak
kına sahibiz. Sayın Üstündağ buyuruyorlar ki, «126 
bin gence yüksek tahsil yapmak imkânını sağladım» 
diyorlar. Bu haklı, kendi mantıkları ve kendi düşün-, 

çeleri çerçevesi içinde haklı bir mefahirdir, iftihardır. 
Ama biz de diyoruz ki, bunu söyledikten sonra bir 
çabukluk yapıyorlar, yani, «Bu kadar gencin oku
masına siz rıza göstermiyor musunuz, bu halk çocuk
larının üniversite okumasına, yüksek tahsil yapmasına 
rıza göstermiyor musunuz?» diye de bunu tenkid den 
arkadaşlarımızı zan altında bulunduruyorlar. İşte bu
nu cevaplamak için huzurunuzdayız. 

Tabiî bu maruzatımı yaparken, asıl bu işin sahibi 
ve uygulamayı yapacak Bakanlık mensupları ve so
rumlu kişilerin de burada olması arzu edilir idi. Ama 
Sayın Başkanın tutumu sebebiyle, Yüce Heyetinize 
bu mâruzâtımı kısaca özetlemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 126 bin gence yüksek tahsil 
imkânlarını açmak güzel bir şeydir. Takdire şayan bir 
şeydir. Hepimizin arzu ettiği bir şeydir. Ancak, ade-
den yüksek tahsil yapıyor göstermek başka şeydir. 
Bugün bu 65 bin genç üniversiteli olma onurunu ya
şamaktadır. Hüviyetini almıştır, kendisini yüksek tah
sil öğrencisi kabul etmiştir. Ancak, bunun yarını hak
kındaki endişelerimizi, ciddî endişelerimizi ortaya 
koyduğumuzda, bu şi sorumsuzca, ciddî bir tetkike 
tabi tutmadan, ceffel kalem bir çabuklukla millî eği
tim bünyesine, yükseköğretim bünyesine bu tatbikatı 
sokuşturmuş olan zatın sorumluluğunu ortaya koymuş 
olacağız. Demek ki, adeden bir şeyi ortaya koymak 
önemli değil, bu zararlı olan şeyin adedini arttırma
nın da mesuliyeti düşünülmelidir. 

Biz diyoruz ki, bu mektupla öğretim başarılı ola
mamıştır. 150 yıldan beri Avrupa'da tatbik edilmiş
tir, fakat başarılı olamamıştır. Bu yaygın eğitim me
todudur, örgün metot değildir. Kendileri de kabul edi
yorlar, Sayın Bakan da kabul ediyor. O halde bu is
tisna yolunu kaide haline getirmiş olmanınzm bir me
suliyeti yok mu? Diyoruz ki, bu halk eğitimi olan yolu 
açıyorsunuz. Hem de Sayın Bakan buyuruyorlar ki; 
«Bunu, yükseköğretim katı olarak kabul ediyoruz». 
İleride de diyorlar: «Bunu yaygın eğitimin bir yolu 
olarak hazırlamak niyetindeyiz.» 

Burada akla şu gelmektedir, gelecekte bu uygu
lama yaygın eğitime ait bir yol olarak seçilecekse mes
lekî liselerden yetişen gençlere şimdiden bu imkân 
neden açılmamıştır? Eğer gerçekten bu statü ilânihaye 
eğitimimizde kalacak ise bunun geleceğini eleştirmek, 
geleceğini araştırmak bizim vazifemiz değil midir? 

Bu statü devam edecek ise soruyoruz: Bu sene 
65 biri genci mektupla öğretime kabul ettiniz bu ra
kam mevcut eğitim enstitülerine alınmıştır. Eğitim 
enstitülerinde şu anda öğrenim yapan gençlerin beş 
katıdır sayın üyeler. 
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Mektupla Öğretim yapmak için davet edilen 65 
bin rakamı şu anda gündüz eğitim yapan eğitim ens
titüsü öğrenci sayısının beş katıdır. Yani, bir yılda 
eğitim enstitülerinin kapasitesini beş misli • fazlalaş
tırırınsınız ve bunları öğretmen olarak yetiştireceksi
niz. Ne ile? Mektupla öğretmen olarak yetiştirecek
siniz. 

Sayın Bakan, dört aylık yaz devresinde bu işin 
pratik tarafını da tamamlayacaklarından bahsediyor
lar. Dört aylık yaz devresinde yaz eğitimi yapılmış
tır geçen yaz, başarısı % 25'in altındadır. Kendileri 
bunu biliyorlar, Bakanlık mensupları biliyor. h 

65 bin genci yalnızca bina var diyerekten yaz ay
ları içinde davet edip boş binalarda onları eğitme
nin imkânsız olduğunu söylüyoruz. Öğretim üyesi 
yoktur, bu 65 bin gence hitabedebilecek öğretim üye
si yoktur, olan öğretim üyeleri bugünkü mevcuda 
kâfi gelmemektedir. Bunların tatilleri, dinlenme im
kânları ellerinden alınırsa ne kadar faydalı olacak
lardır? 

Bütün bu tereddütlerimizi ortaya koyuyoruz, bun
ların karşısında bu çocukların 65 bin gencin yarın pe
rişan olacağına, ezileceğine, ziyan olacağına ait endişe
lerimizi ortaya koyuyoruz. Bu haklı endişelerimizin 
karşısında bize verilen cevap «126 bin genç bu yıl 
üniversiteye girdi, halk çocuklarının yükseköğretim 
yapmasına karşı mısınız?» Değiliz. 

«Halk çocukları» sözünü hangi manâya kullandı
ğını bilemem. En iyi yorumla meseleyi alıyorum, 
milletin çocukları manasında kullandığını düşünerek 
söylüyorum. Sayın Üstündağ'ın «Halk çocukları» 
teriminin bir maksada matuf olduğunu kabul etmek 
istemiyorum. Ama bu ifadenin «Milletin çocukları» 
şeklinde olmasını arzu ediyorum. Milletin çocukları
nın tahsil yapmasını, yüksek tahsil yapmasını mem
leket, millet için faydalı unsurlar olarak yetişmesini, 
yüreğinde Türklük duygusu olan, damarında Türk 
kanı olan hangi vatandaşımız istemez? Neden bu mu
galâtaya sapmak ihtiyacı duyuluyor? Şu Meclisin ça
tısı altında her üye memleketinin daha fazla kalkın
masını, Türk çocuklarının daha ileri gitmesini arzu 
eden kişilerdir. Bu-ithamların doğru olmadığını da 
ifade etmek istiyorum. 

Gece eğitiminin yaz eğitiminin başarılı olmadığını 
tekrar ediyorum. 

Özel okul tatbikatı sırasında Sayın Cumhuriyet 
Halk Partili arkadaşlarımız, bu eğitimin özel sektör 
tarafından geliştirildiğini ve eğitimin yetersiz olduğu
nu defeatle bu kürsüden vesair imkânlarla propagan

da etmişlerdir. Özel eğitimin serbest teşebbüsün, hür 
teşebbüsün eğitime el uzatmasının sakıncalarını mü-
kerreren ifade etmişlerdir. Eğitim noksanından, eği
time zararlı olduğundan bahis buyurmuşlardır. Ha
liyle aklımıza gelmektedir; her türlü imkânların açık 
olduğu, öğretim üyesinden laboratuvar ihtiyaçlarına 
kadar her şeyin mükemmel olduğu, özel okulların 
eğitime faydalı olmadığını iddia eden değerli Cum
huriyet Halk Partili arkadaşlarımız, hangi hak duy-
gusuyle, hangi mantıkla, mektupla yapılacak öğre
timin eğitimde faydalı olacağını kabul buyurmuşlar
dır? Bu nasıl bir mantıktır? Nasıl bir hüsnüniyettir. 

Değerli arkadaşlarım, son söz olarak arz etmek 
istiyorum ki, kuyuya taş atmak kolaydır. Önemli olan 
bu kuyudaki taşı çıkarabilmektir. Biz bir dönüşü 
olan, zararlı bir yolda ise, kısa yoldan zararın az ol
duğu bir günde bu yoldan dönülmesi düşüncesinde
yiz. Yarın daha büyük problemlerle karşımıza çıka
caktır mesele. Sayın Bakan da dönüşü olmayan bir 
yolda olduklarını ifade buyurmuşlardır. Bu altmış 
binin üzerine yeni altmış binler, yüz yirmi binler, 
iki yüz binler ilâve edildikten sonra, bu işin altından 
kalkamayız. İşte, bugün memleketimizi huzursuz eden, 
yangın yerinde bu türlü kuyuya atılan taşların so
rumluluğu vardır, vebali vardır. Bunları arz ederek 
Yüce Heyetinizi saygıyle selâmlıyorum. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Cinisli. 
Yalnız, Başkanlığı hedef alan, tutumumla ilgili 

konularda bazı beyanlarınız oldu. Size saygımı saklı 
tutuyorum tabiî elbette, bunun dışında bir şey dü
şünmeniz mümkün değil; ancak, bu konularda cevap 
arz ediyorum size Sayın Cinisli. 

Buyurdunuz ki, «Sayın Adalet Partisi Grupuna 
söz verdiniz ve bunu Yüce Meclisin kararıyle ver
diniz» dediniz. Sayın Adalet Partisi Grupu Başkan-
vekilidir Sayın Ertem ama, şahsı adına söz istemiş
tir. Grupları itham altında bulundurmak meselesi 
veya anlayışı zatıâlinizin görüşü olabilir. Şahsı adına 
söz istediler, şahsı adına söz verdim. Sayın Ertem'e 
Yüce Meclisin söz vermesi demek Demokratik Parti 
Grupuna da söz vermem demek olmayacağını sanı
yorum; takdir buyuracaksınız. 

ikincisi; Yüce Meclisin kararmı uygulamada bita
raf davranmadığımı ifade ettiniz ve kanaatimi beyan 
ettiğimi söylediniz. Kanaatimi ifade etmem şahsıma, 
kendime olan saygımın ifadesidir. Yüce Meclisin ka
rarını uygulamakla mükellefim. Bunu da yaptığım 
kanaatindeyim şahsiyle ilgili olarak, Sayın Ertem'in. 
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Bunu zatıâlinizin ıttılaına arz ediyorum. Teşekkür edi
yorum efendim. 

Sayın milletvekilleri, başka sataşma iddiaları da 
• var. Bu tarafsızlık meselesini bir sakız haline getirdi 
maalesef arkadaşlarım. Bundan üzülüyorum Sayıp 
Cinisli. Özellikle sizin konuşmanızdan üzüldüm. 

Sayın Akçeel, Sayın Ok'un zatıâlinize «sahtekâr» 
dediği hususunda zabıt elimde. Bunu sataşma kabul 
ediyorum. 

Cevap vermek üzere buyurun efendim. 
AHMET AKÇEEL (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Gecenin bu saatinde buraya çıkmayacaktım; fa

kat daha önceki bütçe görüşülürken, bir adres yanlış
lığı ile Sayın Ok, bize bir şey göndermiş bir emanet. 
Aslında ben bu emaneti kendisine iade etmek için 
buraya çıkmış bulunuyorum.' 

Yaşına başına, hatta Hükümette de vazife gör
düğüne göre, bu hatip kürsüde konuşurken «Tuh sah
tekâr» diye, bana bu şekilde ithamda bulunmuştur. 

Kendisi beni tanımaz, ben de onu burada tanıdığı
ma göre, benim geçmişimi bilmeden, beni tanıma
dan, benim nerede sahtekârlık yaptığımı ya ispat ede
cektir veyahut da bu sözün kendine aidolduğunu açık 
açık bu kürsüden söylerek geri alacaktır. Bilhassa 
Sayın Başkandan bunu rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akçeel. 

Sayın Erverdi'nin, şahsı ile ilgili sataşma iddiası 
var. Gerçekten Sayın Değerli'nin konuşmalarında 
kendisine sataşmayı bendeniz de varit gördüm; fakat 
kendileri yoklar. 

Sayın Uysal ve Sayın Koç.. Sayın Koç buradalar 
mı efendim?.. (C. H. P. sıralarından «Yok» sesleri) 
yoklar. 

Sayın Uysal, Sayın Değerli'nin konuşmasında, za
tıâlinizin TÖR - DER Genel Başkanlığı değil, TÖS 
Genel Başkanlığı yolunda beyanı var. Ancak, imadır; 
imayı her mânada almak mümkün. Ben, Başkanınız 
olarak size sataşma olduğu kanaatindeyim. Rica edi
yorum, elbette titiz davranacağınızı biliyorum. Bu
yurun efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Gerçekte, Türk Parlamentosu, yarım yüzyılı aş
kın bir süredir ayaktadır, kutsal varlığını devam ettir
mektedir. Sanıyorum ki, bu süre içerisinde, 1975 yı
lının kapsamı içerisinde, hiç bir dönemde olmamış
çasına bu kürsüden bazı kişiler, kendi görüşleri.ve fi

kirleri açısından kolayca kuruluşları, insanları suçla-
yabiliyorlar, suçlayabildiler. 

Bendeniz, Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî Fe
derasyonu Genel Başkanlığını, Türk öğretmeninin 100 
bini aşkın üyesini kapsayan bir örgütün Genel Baş
kanlığını dört yıl yaptım. Benim gibi bu Parlamentoda, 
şimdi çeşitli partilerde bulunan ve de dışarıda olan bir
çok zevat, Türk öğretmeninin büyük örgütlerinin ba
şında görev yapmışlardır. Bu kişiler, Türk öğretme
nini şerefle temsil etmişlerdir. Türk öğretmeninin 
başında bulunan, yönetim organlarının içerisinde olan 
kişilerin sorumluluğu hesap olarak Anayasa içerisin
de bağımsız yargı organları tarafından alınır, verilir, 
ilâma bağlanır. Bizim mutlak olarak uymamız gere
ken ve her milletvekilinin zorunlu olarak uyması ge
reken Anayasa, hepimizin cebindedir, gözündedir, 
çantasındadır. Biz, eğer burada yargı organlarından 
ilâm alınmadan kuruluşları, kişileri suçlama yoluna 
gidersek, dışarıda anarşiyi aramaya lüzum yok, ka
osu aramaya lüzum yok. O kaos, o anarşi bizzat «Do
kunulmazlık» kisvesi altında bu kutsal kürsüden Mec
lis çatısının içerisine girer. Bundan kaçınmak zorun
dayız. 

Anayasanın 7 nci maddesi, «Yargı yetkisi, Türk 
Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.» der. 
Anayasanın 8 nci maddesi de; «Anayasa hükümleri, 
yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makam
larını ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralıdır.» der. 
Yani yürütme ve yasama organları bu kararlara uy
mak zorunda olduğunu ifade etmektedir. 

Biz, mutlak olarak, milletvekili olarak, senatör 
olarak bu kutsal kürsüden her suçlamayı yapma hak
kına sahip değiliz ve olamayız. Bizi bağlayıcı mü
eyyide, Anayasanın üstünlüğüdür. 

Yoksa buradan «Dokunulmazlık» zırhı altında bu 
kutsal kürsüden istediğimizi söylemeye çalışırsak, de
min ifade ettiğim, işaret ettiğim, belirttiğim kaosa 
kendimiz gireriz. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, benim Genel Baş
kanlık yaptığım sürece, diğer ismi geçen arkadaşla
rımın da Genel Başkanlığı yaptığı sürece Türk öğret
meni Atatürk'çülüğü, Anayasa ilkelerini ve Türk 
millî eğitiminin amaçlarını uygulamış ve ona uygun 
davranış ve sorumluluk içerisinde bulunmuştur. 

Benim Genel Başkanlık yaptığım sürece Türk mah
kemelerinden, bağımsız Türk Mahkemelerinden Türk 
öğretmeninin örgütü hakkında hiç bir mahkeme ka
rarı, mahkûmiyet kararı çıkmamıştır. 
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O halde burada konuşan arkadaşımız, kendi so- j 
rumluluğunu ve davranışını tartmadan bu kutsal kür- I 
süye yaraşmayacak, yakışmayacak imalarda bulun- j 
muştur. 

Bir başka husus bu kürsüden söylendi. TÖB -
DER'in, Komünist Partisinin talimatına göre hare- j 
ket ettiğidir. Nerede bunun belgesi? Konu yargı organ- i 
larında görüşülüyor, görüşülecek. Yargı organı karar ı 
vermişcesine buradan hüküm serdetmek, yargıda bu- | 
lunmak ayıptır. Bir milletvekiline hiç yaraşmaz ve i 
bu kutsal kürsü suç işleme kürsüsü değildir. 

Saygılar sunarım ve bütün bühtanları, saldırıları 
Yüce Atatürk'çü Türk öğretmenlerini bir zaman 

temsil eden kişi olarak reddeder ve kendilerine iade 
ederim. 

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

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 

Sayın arkadaşlarım, çalışma süremiz ve bugünkü 
çalışma programı bitmiştir. 

1975 malî yılı bütçe görüşmelerine devam etmek 
üzere 25 Şubat 1975 Salı günü saat 10.00'da toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 21.25 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

47 NCİ BİRLEŞİM, 

24 . 2 . 1975 Pazartesi 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X I . — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu ile 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 4/210; C. Sena
tosu : 1/277) (M. Meclisi S. Sayısı : 128; C. Sena
tosu S. Sayısı: 406) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1975) 

X 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu ile aKrayolları Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi: 1/221; C. Se
natosu : 1/288) (M. Meclisi S. Sayısı: 131; (C. Sena
tosu S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1975) 

X 3. — Ankara Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe aKrma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/213; 
C. Senatosu : 1/280) (M. Meclisi S. Sayısı: 136; C. Se
natosu S. Sayısı : 409) (Dağıtma tarihi: 1 5 . 2 . 1975) 

X 4. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/216; C. Se
natosu: 1/281) (M. Meclisi S. Sayısı: 137; C. Sena
tosu S. Sayısı: 410) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1975) 

X 5. — istanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi: 1/218; 
C. Senatosu : 1/282) (M. Meclisi S. Sayısı.: 138; C. Se
natosu S. Sayısı: 411) (Dağıtma tarihi: 15.2.1975) 

X 6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 

1/219; C. Senatosu: 1/283) (M. Meclisi S. Sayısı : 
139; C. Senatosu S. Sayısı: 412) (Dağıtma tarihi : 
1 5 . 2 . 1975) 

X 7. — Hacettepe Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/217; 
C. Senatosu: 1/284) (M. Meclisi S. Sayısı: 140; 
C. Senatosu S. Sayısı: 413) (Dağıtma tarihi: 15.2.1975) 

X 8. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 
1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna da<r Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi : 1/220; C. Senatosu : 1/285) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 141; C. Senatosu S. Sayısı : 414) (Dağıt
ma tarihi : 15 .2 .1975) 

X 9. — Çukurova Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/214; C. Senatosu : 1/286) (M. Meclisi S. Sayısı : 
142; C. Senatosu S. Sayısı : 415) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2.1975) 

X 10. — Diyarbakır Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/215; C. Senatosu : 1/287) (M. Meclisi S. Sayısı : 
143; C. Senatosu S. Sayısı: 416) (Dağıtma tarihi : 
1 5 . 2 . 1975) 

X 11. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raprouna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi : 1/226; C. Senatosu : 1/293) (M. Meclisi S. 
Sayısı: 144; C. Senatosu S. Sayısı : 422) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1975) 

X 12. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/227; C. Senatosu: 1/294) (M. Meclisi S. Sayısı : 



Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi: 1/229; Cumhuriyet Senatosu: 1/296) (M. 
Meclisi S. Sayısı: 147; C. Senatosu S. Sayısı : 425) 
(Dağıtma tarihi: 1 5 . 2 . 1975) 

X 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi': 1/222; Cumhuriyet Senatosu: 1/289) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 132; C. Senatosu S. Sayısı : 
418) (Dağıtma tarihi 1 5 . 2 . 1975) 

X 6. — Tekel Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/223; 
C. Senatosu: 1/290) (M. Meclisi S. Sayısı : 133; C. 
Senatosu S. Sayısı: 419) (Dağıtma tarihi: 15.2.1975) 

X 7. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi : 1/224; C. Senatosu : 1/291) (M. 
Meclisi S. Sayısı: 134; C. Senatosu S. Sayısı: 420) 
(Dağıtma tarihi: 1 5 . 2 . 1975) 

X 8. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi: 1/225; C. Senatosu 1/292) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 135; C. Senatosu S. Sayısı : 
421) (Dağtıma tarihi: 15 . 2 . 1975) 

145; C. Senatosu S. Sayısı : 423) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1975) 

X 13. — Orman Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cuhmuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/228; C. Senatosu: 1/295) (M. Meclisi S. Sayısı : 
146; C. Senatosu S. Sayısı : 424) (Dağıtma tarihi : 
1 5 . 2 . 1975) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi: 1/212; C. Senatosu : 1/279) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 129; C. Senatosu S. Sayısı: 408) (Dağıtma ta
rihi: 15.2.1975) 

X 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/211; C. Senatosu: 1/287) (M. Meclisi S. Sayısı :• 
130; C. Senatosu S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi : 
1 5 . 2 . 1975) 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru, ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raprou (M. Meclisi: 1/182; C. Senatosu: 
1/272) (M. Meclisi S. Sayısı: 148; C. Senatosu S. Sa
yısı : 381) (Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1975) 

X 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİÖER İŞLER 



Dönem : 4 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 136 
Ankara Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/213; C. Sena

tosu : 2/280) 

(Not : C. Senatosu S, Sayısı: 409) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2598 

11.2.1975 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 25 .1 .1975 gün ve 1/213 - 46 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 .2 .1975 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul 

olunan Ankara Üniversitesi 1975 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ 

Kabul 
Ret 

(96) 

66 
30 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/213.C.S. 1/280 
No. : 143 

Bütçe Karma Komisyonu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

15 . 2 . 1975 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1975 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 
(Ankara Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte sunul
muştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Vahit Bozatlı 
Sivas Milletvekili 





Dönem : 4 S OT 
Topiant,:! M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : \0I 

Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/216; C. Senatosu : 

1/281) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 410) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 .2 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2597 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 25 . 1 . 1975 gün ve 1/216 - 47 sayılı yazınıza karşılıktır: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1975 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul 

olunan Ege Üniversitesi 1975 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETİCESİ : (95) 

Kabul : 65 
Ret : 30 

Bütçe Karma Komisyonu 
T. B. Af. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 15.2. 1975 
Esas No. : 1/216.C.S. 1/281 • 

No. : 146 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1975 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 
(Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte sunulmuş
tur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yü!;sek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Vahit Bozatlı 
Sivas Milletvekili 

•»• **>*<• 





Dönem : 4 I f\Q 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : I ü ö 

İstanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/218; C. Senatosu : 

1/282) 
(Not : C, Senatosu S, Sayısı : 411) 

Sumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 .2 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2585 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 25 . 1 . 1975 gün ve 1/218 - 49 sayılı yazınıza karşılıktır: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1975 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul 

olunan İstanbul Üniversitesi 1975 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkam 
AÇIK OY NETİCESİ : (98) 

Kabul 73 
Ret 25 

Bütçe Karma Komisyonu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 15 . 2 . 1975 
Esas No. : 1/218.C.S. 1/282 

No. : 148 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1975 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 
(İstanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ilişikte sunul 
muştur. _ 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Vahit Bozath 
Sivas Milletvekili 

» > « x ^ - <•• 





Dönem : 4 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 139 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/219; C. 

Senatosu : 1/283) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 412) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2586 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

11 . 2 . 1975 

İlgi: 25 . 1 . 1975 gün ve 1/219 - 50 sayılı yazınıza karşılıktır: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 .1975 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul 

olunan İstanbul Teknik Üniversitesi 1975 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ 

Kabul 
Ret 

(96) 

71 
25 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/219.C.S. 1/283 
No. : 149 

Bütçe Karma Komisyonu 

15 . 2 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1975 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 
(istanbul Teknik Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ilişik
te sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Vahit Bozatlı 
Sivas Milletvekili 





Dönem : 4 i ğğ\ 
Topianü :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 1 4 U 

Hacettepe Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/217; C. Se

natosu : 1/284) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 413) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 .2 .197 S 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2584 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 25 . 1 . 1975 gün ve 1/217 - 48 sayılı yazınıza karşılıktır: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1975 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul 

olunan Hacettepe Üniversitesi 1975 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygdarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETİCESİ : (96) 

Kabul 65 
Ret 31 

Bütçe Karma Komisyonu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 15 . 2 . 1975 
Esas No. : 1/217,C.S. 1/284 

No. : 147 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1975 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 

(Hacettepe Üniversitesi 1975 yıh Bütçe Kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte su
nulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkam 

Vahit Bozatlı 
Sivas Milletvekili 

\>m<^~"•« 





Dönem : 4 t £. t 
Topiant, :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 1 4 1 

İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 

1/220; C. Senatosu : 1/285) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 414) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği -^ 11 .2. 1915 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2587 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 25 . 1 . 1975 gün ve 1/220 - 51 sayılı yazınıza karşılıktır: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1975 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul 

olunan İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1975 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETİCESİ : (95) 

Kabul 65 
Ret 30 

Bütçe Karma Komisyonu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 15 . 2 . 1975 
Esas No. : 1/220.C.S. 1/285 

NoL : 150 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1975 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 
(iktisadî ve Ticarî ilimler Akademileri 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ilişikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Vahit Bozatlı 
Sivas Milletvekili 

•> • • •<« 





Dönem : 4 1 / 1 
Topiant. : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 1 4 2 

Çukurova Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi: 1/214; C. Senatosu: 

1/286) 
(Not : C, Senatosu S, Sayısı : 415) 

Cumhuriyet Senatosu 11.2. 1975 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2582 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 25.1.1975 tarihli 1/214 - 54 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10.2.1975 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul 

olunan Çukurova Üniversitesi 1975 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETİCESİ (98) 

Kabul 67 
Ret 31 

BUtçe Karma Komisyonu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 15.2. 1975 
Esas No. : 1/214.C.S. 1/286 

No, : 144 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1975 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 
(Çukurova Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte su
nulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Vahit Bozath 
Sivas Milletvekili 





Dönem : 4 1 / 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Say isı : j 4 ü 

Diyarbakır Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/215; 

C. Senatosu : 1/287) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 416) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11.2. 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2583 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 25.1.1975 gün ve 1/215 - 55 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10.2.1975 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul 

olunan Diyarbakır Üniversitesi 1975 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETİCESİ (98) 

Kabul 68 
Ret 30 

Bütçe Karma Komisyonu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 15.2. 1975 
Esas No. : 1/215,C.S. 1/287 

No. : 145 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1975 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 
(Diyarbakır Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte su
nulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Vahit Bozatlı 
Sivas Milletvekili 

•>-•-« 




