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1. — 197:] yılı bütçe kanunu tasarı
sı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 
1973 yılı bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/734; 
Cumhuriyet Senatosu 1/124) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 844; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 167). 512 

A. 
CESİ 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜT-
512:568 

B. — MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 568:628 

2. —• Ankara Üniversitesi 1973 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se^ 
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/735; Cumhuriyet Senatosu 1/131) (Mil* 

Sayfa 
let Meclisi S. Sayısı : 826; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 176). 628:631 

3. — Ege Üniversitesi 1973 yılı büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/740; 
Cumhuriyet Senatosu 1/130) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 834; Cumhuriyet Senato
su S. Sayısı : 180). 631:633 

4. — İstanbul Üniversitesi 1973 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu ile İstanbul Üniversitesi 
1973 yılı bütçe kanunu tasarısında yapı
dan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/743; 
Cumhuriyet Senatosu 1/128) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 843; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı 181). 633:685 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1973 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis-
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Sayfa [ 
yomı başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/744; Cumhuriyet Senatosu 
1/129) (Millet Meclisi S. Sayısı : 825; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı 182). 635:637 | 

6. — Hacettepe Üniversitesi 1973 
yılı bütçe kanunun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/741; Cumhuriyet Senatosu 1/132) (Mil- | 

Bu Birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

2/116 esas numaralı Burdur Milletvekili 
Mehmet Özbey'in 306 sayılı Milletvekili Secimi 
Kanununa ek kanun teklifinin : 

İstanbul Milletvekili Beşit üiker ve 19 ar
kadaşının, seçmen yaşının 21'deıı 18'e indirilme
sine dair kanun teklifi ve Sinop Milieitvekili 
Hilmi İşgüzar ile Ankara Milletvekili; Suma 
Tural'ın, hâkimlerin de memurlar gibi millet
vekilliğine adaylıklarını koyabilmek için 306 
sayılı Milletvekili Seçim Kan/unumun 17 nci 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve 
Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk'ün, 1961 
tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
Hakkındaki Kanunu 5 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tekliflerinin ve 

2/102 esas numaralı, Cumhuriyet Senatos ı 
İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, Seçimler*JI 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak
kındaki Kanomun 7 nci maddesinin 1 nci bendi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile, 
1/253 esas numarada kayıtlı, Seçimlerin Tem.:! 
Hükümleri ve iSeçmen Kütükleri Hakkında Ka
nunun 7 nci maddesinin 1 nci bendinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısının; 

Millet Meclisi 10 üyesinin, Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 

'Sayfa 
let Meclisi S. Sayısı 832; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 177). 637:639 

7. — İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demileri 1973 yılı bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe. Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/133) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 833; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 183). 639:64ü 

26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun bâzı 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifini görüşmek üzere Genel Kurı^uıi 
30 . 1 . 1973 tarihli 46 nci Birleşiminde km"M-
mıiış bulunan Geçici Komisyona havale cd nine
sine dair Anayasa,, İçişleri ve Adalet Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri okundu' ve kala;I 
olundu. 

1973 yılı Bütçe kanunu tasarısının (1/734) 
(S. Sayısı : 844) görüşülmesine devam oluna
rak : 

Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü, 
b) Jandarma Genel Komutanlığı bütçeleri 

kabul edildi. 

21 Şubat 1973 Çarşamba günü saat 09,00'da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 24,40'da son 
verildi. 

Baışkan Kâtip 
Başkanvekili Bilecik 

Fikret Turhangil Sadi Bin ay 

Kâtip 
Tunceli 

Hüseyin YenJipmar 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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SORULAR 

Yazılı sorular 

1. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, Os
manlı Bankasının durumuna dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa (gönderilmiştir. (7/1527) 

2. — istanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'un, 
Devlet müzelerinde açılan lokantalara dair ya
zılı soru önergesi, Başbakanlığa (gönderilmiştir. 
(7/1528) 

3. — İstanbul (Milletvekili Hüseyin Dolun'un, 
Gelibolu'da bulunan Fransız mezarlığına dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/1529) 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataıöv'ün, 
Antalya Belediye Meclisince teklif edilen elek
trik tarifesinin Bakanlıkça tasdikine dair ya
zılı soru önerigesi, Enerji ve Tıabiî Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1530) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 

1. — C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdı 
Özer'in, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 
inci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi (2/832) (Millî Savunma ve Plân komis
yonlarına) 

2. — O. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünalclı'nın, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisi öğretim elemanlarına mahrumiyet 
ödeneği verilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/833) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

3. — Kırşehir Milldtvelk il i Mustafa Kemal 
Güneş'in, Türk Millî Anıtı kanunu teklifi 
(2/834) (içişleri, Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarına) 

Tezkereler 
4. — Corum ili, Sapa köyü hane 90, cilt 47, 

sayfa 179'da nüfusa kayıtlı Cumaoğlu, Esıma'-

dan doğma 21 . 2 . 1931 doğumlu Murat Ar-
mıan'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/1009) (Adalet Komis
yonunla) 

5. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1969 bütçe yılı fcesinhesaibı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/10CL0) 
(Sayıştay Koımisyonuna) 

Rapor 

6. — Uydular aracılığı ile Telektaıinikasyon 
Uluslararası örgütüne (INTELSAT) ilişkin An
laşma İşletme Anlaşması ve Nihaî Senedinin 
onaylanmasını uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve Ulaştırma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları başkanlıkları raporları (1/758) (S. 
Sayısı : 846) (Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1973) 
(GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 09,00 

BAŞKAN : Başkanvetoli Kemal Ziya Öritürk 

KÂTİPLER : Vehbi Meşhur (Amasya), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 64 ncü Birleşimini açıyorum. 

III — aÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1973 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe daiir 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı teskeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi: 
1/734; Cumhuriyet Senatosu: 1/124) (Millet 
Meclisi S. Sayısı: 844; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 167) (1) 

A —DIŞİŞLERİ* BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — 1973 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı üzerindeki müzakerelerimize devam ediyo
ruz. Programımız gereğince Dışişleri Bakanlığı 
1973 yılı bütçesi üzerindeki müzakerelere başlı
yoruz. 

Bu bütçe üzerinde söz alan sayın üyelerin 
isimlerini okuyorum efendim : 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 
Necdet Uğur, Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Orhan Alp, Demokratik Parti Grubu adına Sa
yın Özer Ölçmen, Cumhuriyetçi Parti Grubu adı
na Sayın Sezai Orkunt. 

Sayın Şinasi Özdenoğlu, Sayın Münir Dal-
dal, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Saym Zeke-
riya Kürşad ve Sayın Fevzi Güngör şahısları 
adına söz almışlardır, efendim. 

Komisyon yerini almıştır. Hükümet adına, 
Bakanlık Genel Sekreteri Bakanlığı temsil etmiş 
bulunmaktadırlar. 

Söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
Sayın Uğur'un. Sayın Uğur, buyurunuz efen
dim. 

C. H. P. GRUBU ADINA NECDET UĞUR 
(İstanbul) — Saym Başkan, saym milletvekil
leri; 

(1) 844 sıra sayılı basmayazı 16. 2.1973 ta
rihli 59 ncu Birleşime ait tutanağın sonuna ekli
dir, 

1973 yılı Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini 
açıklamak istiyorum. 

Uluslararası ilişkilerin başdöndürücü hızla 
değiştiği bir dönemde yaşıyoruz. İkinci Dünya 
Savaşı sonrası kuşağının tüm yaşantılarını dol-
duraıi değer yargıları, inançlar alt üst oluyor; 
çözülten düşmanlık ve kinlerin yerine yeni dost-
luklap kuruluyor; eski dostlukların arasından 
geleceğin çatışmaları filizleniyor. İkinci Dünya 
Savaşı sonrasının genç kuşağı şimdiden yaşlan
mıştır. Eskiden iki üç kuşak boyunca oluşan de
ğişiklikler, bu kuşağın gençlik yılları daha sona 
ermeden olup bitmiştir. Canlarını yitirdikleri 
savaşlar, tüm uğraşları, yöneltildikleri amaçlar 
gün geçtikçe anlamsızlaşmaktadır. 

Gerçekte yeni bir dünya kurulmaktadır. Ku
rulan her yeni düzen gibi bu da eski düzenin 
içinde doğuyor, eskisinin alışılmış ilişkileri ve 
kuruluşları arasında biçimleniyor, yer yer eski 
düzenin kılığında görünüyor. Bu bakımdan eski 
dünyanın alışkanlıklarından kendilerini kurta
ramayanlar ya da kurtarmak istemeyenler «Te
melde değişen yeni bir şey yoktur. Değişiklik, 
ilişkilerin yorumlanışmdadır. Dış görünüşe al-
danıp bunca emekle kurulmuş ilişkilerden, sağ
lam bağlantılardan kuşku duymak yersizdir.» 
diyebilirler. Oysa böylesine bir yaklaşım tarih
sel yanılgıdır. Bu yanılgıya kapılan toplumlar, 
tüm koşullarıyle işler duruma geldiğinde yeni 
düzenin ilk kurbanları olmaktadırlar. 

Saym milletvekilleri; biz bu salonda 1973 
Dışişleri bütçesini tartışırken Avrupa'nın iki 
ayrı kentinde, iki ayrı salonda, bizim de katıl
dığımız önemli toplantılar yapılmaktadır. 

Bunlardan birisi Helsinki'de 32 Avrupa ül
kesi ile birlikte ABD ve Kanada'nın katıldığı 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansının ha
zırlık çalışmalarıdır. İlerde toplanacak konfe
ransın gündemi hazırlanmaktadır. Gündem 
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maddesi olarak önerilenler arasında şunlar da 
vardır : 

Avrupa devletleri arasında güce başvurul
maması, 

Sınırların dokunulmazlığı, 
Büyük manevra ve uygulamaların önceden 

bildirilmesi ve bunlarda karşılıklı gözlemci bu
lundurulması, 

İktisadî ve çevresel sorunlarda işbirliği, 
İnsan, haber ve bilgilerin serbest dolaşımı, 
Bu konferansta alınacak kararların Akdeniz 

ülkeleri için de geçerli olması. 
Bunlar gündem maddesi olarak önerilen 

noktalardan bâzıları; oysa bu konferansa katı
lan devletler daha düne kadar birbirlerinin rad
yo yayınlarını bozan, Berlin duvarı üzerinde çe
kişen, aralarını bir demir perdenin ayırdığı 
var sayılan, birbirleriyle değin ekonomik ve 
kültürel ilişki kurmak, blok liderlerinden izin 
almadan konuşmaktan kaçman devletlerdir. 

Bu anda yapılmakta olan ikinci toplantı Vi-
yana'da NATO ve Varşova Paktları üyeleri ara
sındadır. Onlar da aralarında «Karşılıklı ve 
dengeli güç indirimi!» ne gitmek için önçalışma-
lar yapmaktadırlar. Güç indirimi yalnız karşı
lıklı mı, yoksa aynı zamanda dengeli de mi ola
caktır? Yalnız Orta Avrupa'da mı, yoksa aynı 
zamanda kanatlarda da mı uygulanacaktır? 
Konferansa, kanat devletleri, bu arada Türkiye 
katılmalı mıdır, yoksa katılmamalı mıdır? Tar
tışılan konular bunlar. Konferansın amacı, kar
şılıklı güvenliği daha az masrafla, daha az teh
likeli koşullar içinde sağlamaktır. 

Oysa bu paktları (ikisii de) yıllardır daha 
çok üs kurma, daha etkili silhâ yapma, ilişkileri 
her an savaş çıkacakmış gibi gergin tutma po
litikası sürdürüyorlardı. Şimdi bir masanın et
rafında oturup yukarıdaki konuları tartışabilir 
duruma gelmişlerdir. 

Bir süre önce de Doğuya yaklaşma politika
sındaki başarısından ötürü Batı Almanya Baş 
Bakanı Brant'a Nobel Barış ödülü verilmişti. 
Bu arada Batı Almanya, Sovyetler Birliği ile 
nerede ise karşılıklı saldırmazlık andlaşması 
anlamına gelecek bir metin imzalamıştır. Geçen 
aylarda da bir zamanlar hayal bile edilemeyecek 
koşullar içinde Doğu Almanya lile anlaşmıştır. 

Tüm bu toplantılar süregiderken Çin, Batı 
Avrupalılara «Sakın gevşemeyin. Amerikan as
kerlerini Avrupa'dan bırakmayın, yoksa Avru

pa'yı Ruslar'a kaptırısınız» telkinini yapmakta
dır. 

Sayın milletvekilleri, yine biz burada 1973 
bütçesi görüşmelerini yaparken dünya bor
salarında acımasız bir dolar savaşı sürüdürül-
mektedir. Gerçekte bu bunalım ABD ile AET 
ülkeleri ve Japonya arasındaki ekonomik çıkar 
çatışmalarının sonucudur, öyle görünüyor ki, 
bu çıkar çatışmaları değişik yerler ve değişik 
konularda artarak sürecektir, örneğin, Akdeniz 
bölgesinde. 

ABD yalnız stratejik ya da İsrail'le yapısal 
ilişki nedeniyle değil, aynı zamanda petrol kay
nakları ve ekonomik pazarlar nedeniyle de Ak-
denizle ilgilidir. AET da petrolü ve pazarları 
için Akdeniz'e büyük ölçüde önem vermektedir. 
AET Akdeniz'de kıyısı olan ülkeleri kendi eko
nomisi ile bütünleştirmeyi planlamaktadır. Bu 
bakımdan ABD nin Sovyetler Birliği'nin ya
nında Akdeniz'de AET ile de sürtüşmesi doğal
dır. 

Bir başka önemli konu, çağımızda silâh sa
nayiinin aldığı boyutlardır. Silâh sanayii ileri 
teknoloji gerektiren pahalı bir sanayi dalıdır. 
Rekabet için birim başına maliyeti düşürecek 
çoklukta, bir başka deyimle, ulusal ihtiyaçların 
ötesinde üretim gerektirir. Bir zamanlar «ölüm 
ticareti» diye nitelendirilen uluslararası silâh 
satışı artık sanayileşmiş ülkelerin ödemeler den
gesi açıklarını kapayan bir döviz kaynağı ol
muştur. Bu ülkeler bir yandan silah ticaretini 
teşvik için tedbirler alırken, öte yandan da alıcı 
ülkeler arasında çoğu kez bir çeşit denge sağla
maya çalışmaktadırlar. İleri teknoloji silâh sa
nayii alanında da kendisinden bir geri teknolo
ji üstünden prim yapmaktadır. Dünyanın öteki 
ülkeleri arasında olduğu gibi, ABD ile AET 
arasında da bu konu geleceğin sürtüşme nedeni
dir. 

da bu konu geleceğin sürtüşme nedenidir. 
Dış politika ilişkilerinde, güç ve denge so

runlarının gerisindeki gerçek etkenlerin ekono
mik ve sosyal yapı sorunları olduğuna dikkati 
çekmek için bu somut örnekler üzerinde özel
likle durduk. Ekonomik ve sosyal yapı etken
lerinin temelinden değiştiği çağımızda güç ve 
denge sorunlarının da onlara uyarak değişmesi 
doğaldır. 
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İkili kutuplaşma, dünyamızın iki blok ara
sında bölünmesi artık sona ermek üzeredir. 
Bloklar ~ çözülmekte, nitelik değiştirmektedir. 
Nükleer dehşet dengesi «Barış içinde bir arada 
yaşamayı» bir özentiden çok zorunluk haline 
getirmiştir. 

Güvenlik sorunlarına bloklar içi çözüm bul
mak gitikçe güçleşmektedir. Bu konuda Türki
ye'nin güvenliği ile ilgili bir örnek vermek isti
yoruz. Karşılıklı ve dengeli güç indirimi konfe
ransı çalışmalarında ABD ve bâzı NATO üye
leri güç indiriminin yalnız Orta Avrupa'da ya
pılması görüşünü savunmuşlardır. Orta Avru
pa'da yapılacak güç indirimi bu bölgede çatış
ma olasılığını azaltacaktır ama, çekilecek bir
liklerin kanatlarda yığılması sonucunu da do
ğurabilecektir. NATO'nun bir süre önce benim
sediği «Esnek karşılık stratejisi» yüzünden za
ten tehlikeye girmiş bulunan kanat ülkelerinin, 
bu arada Türkiye'nin, kendi bölgelerini içine 
almayan böylesine bir indirimden güvensizlik 
duymakta hakları vardır. Oysa NATO'nun te
mel ilkesi üyelerin birine karşı saldırı ya da teh
didin üyelere karşı sayılmasıdır, 

Dışişleri Bakanlığımızın karşılıklı ve dengeli 
güç indiriminin kanatlarda da yapılması ve Tür
kiye'nin konferansa tam üye olarak katılması 
çabalarını C. H. P. olarak destekliyor ve bu 
konuyu güvenliğimiz açısından temel sorun sa
yıyoruz. Umarız ki, Dışişleri Bakanlığımız yet
kilileri görüşlerindeki İsrarı sürdürecekler ve 
doğacak koşullara göre gereğince davranacak
lardır. 

Helsinki Konferansı da güvenliğimizle ya
kından ilgili sonuçlar doğurabilir. Bu konferan
sın sonunda bir «Avrupa ilkeler bildirisi» ya
yınlanmak istenmektedir. Bu bildirinin Avrupa 
devletlerinin toprak bütünlüklerine karşılıklı 
saygılarının sağlanmasını, yalnız bloklar arasın
da değil, bloklar içinde de birbirlerine silâhlı 
müdahalelerinin önlenmesini, insan, fikir ve ha
berlerin serbestçe dolaşımının güvence altına 
alınmasını kapsayacak bir biçimde sonuçlan
dırılması yalnız bizim güvenliğimiz bakımından 
değil, dünya barışı bakımından da önemli bir 
aşama olacaktır. 

Helsinki'de insan, fikir ve haberlerin serbest
çe dolaşımı konusunda Dışişleri Bakanlığımızın 
tutumunu tam anlayabilmiş değiliz. Düşünce öz

gürlüğü, kişilerin, fikirlerin ve haberlerin ser
bestçe dolaşımı ilkesinden Türkiye'nin gocuna
cak bir yanı olmadığı kanısındayız. Bu ilkeyi 
tartışma konusu yapanların kimler oldukları 
bilinmektedir. Hele rejimi dolayısıyle Yunanis
tan için bu konuda doğru olanların bizim için 
de geçerli olabileceğini hiç sanmamaktayız, 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin güvenliği 
ile çok yakından ilgili iki önemli andlaşma üze
rinde de durmak istiyoruz. 

Akdeniz'deki son yılların gelişmelerinden 
sonra ayrı bir ağırlık kazanan bu andlaşmalar-
dan birisi Kıbrıs'la ilgili olanıdır. Dışişleri Ba
kanlığımızın Kıbrıs'la ilgili andlaşmalardaki yü
kümlüklere uyulması konusunda gösterdiği ti
tizlik ve kararlılığı memnunlukla izliyoruz. Kıb
rıs'ta topluluklararası görüşmelerin olumlu so
nuçlanmasında Türkiye ve Yunanistan için bü
yük yarar vardır. Türkiye ve Yunanistan'ın 
Kıbrıs konusunu yalnız kendi ulusal çıkarları 
açısından ele almaları, dünyanın yeni koşulları 
karşısında, bir zorunhıktur. 

Üzerinde durmak istediğimiz ikinci andlaş
ma Montreux Andl aşması dır. Çok az konuşulan, 
fakat güvenliğimizi bugünkü koşullar içinde 
en yakından ilgilendiren andl aşmanın bu oldu
ğu kanısındayız. 

NATO'nun kanat ülkelerinde izlediği poli
tika ile Montreux Andlaşmasınm Akdeniz'deki 
gelişmeler karşısında kazandığı büyük önemi 
bağdaştırmak kolay olmamaktadır. 

ö te yandan, Montrcux Andlaşmasını imzala
mış devletlerden Sovyetler Birliği'nin ] 945'ler-
de takındığı tutumunda bir değişiklik olup ol
madığı, ya da ne ölçüde olduğu güvenliğimiz 
bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu konu
da Türkiye'ye tam bir güvence veren bir tutum 
değişikliği varsa, ya da olursa bunun yeni ko
şullar içinde Dışişleri Bakanlığımızca dikkatle 
değerlendirilmesi gereğine işaret etmek isteriz. 

Türkiye'nin güvenliği konusunda son olarak 
önemli bir başka soruna, uygulama anlaşmaları
na değineceğiz. Yakın geçmişteki talihsiz ör
nekleri hatırlayarak, uygulama anlaşmalarında, 
daha önce yasama organınca tasdik edilmiş ge
nel andlaşma ya da kanun sınırlarının geçilme
mesi zorunluğuna Dışişleri Bakanlığımızın gere* 
ken önemi vermesini dileriz. 
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Muhterem milletvekilleri, dış politika görevi 
cağımızda klâsik diplomasi alanından öteye 
ekonomik, teknik, ticarî ve kültürel alanları da 
kapsamaktadır. Dışişleri Bakanlığımızın başa
rısı büyük ölçüde bu alanlarda elde edeceği so
nuçlarla da ölçülmelidir, özellikle Türkiye'nin 
sanayileşme sürecine girdiği bir dönemde gerek 
kamu, gerek özel kesim sınaî mamullerimizin 
dış pazarlara sürülmesinde, Dışişleri Bakanlığı
mızı önemli görevler beklemektedir. Tüm dışiş
leri örgütümüzün, elçilerimizin ihraç mallarımı
zı yakından izlemeleri, becerikli bir iş adamı 
gibi çalışmaya alışmaları zorunludur. 

Örneğin, Arap ülkeleriyle sürdürülen iyi 
ilişkilerin ticarî sonuçlarını beklemek hakkı
mızdır. Türkiye'nin, Orta Doğu ve Afrika ül
kelerine ihracedeeeği sınaî mamulleri ve teknik 
bilgisi vardır. 

Suriye ile imzalanan emlâk protokolünü, 
Irak'ta plânlanan petrol gaz hattı ve öteeki sı
naî yatırım projelerini memnunlukla karşılıyo
ruz. Ne var ki, bu konuda çok daha etkili çalı
şılmasının gerektiği kanısındayız. Orta Doğu
daki Arap ülkeleriyle dış ticaret dengesi Türki
ye'nin aleyhinedir. 1971'de 62 milyon 304 bin 
dolarlık ihracata karşılık, 88 milyon 649 bin do
larlık ithalâtımız olmuştur. Afrika ülkeleriyle 
olan ticarî ilişkilerimiz ise henüz çok sınırlıdır. 
1971'deki ihracatımız 13 milyon 400 bin dolar, 
ithalâtımız 12 milyon 900 bin dolardır. 

Muhterem milletvekilleri, Dışişleri Bakanlı
ğımızın çalışmalarında özellikle ekonomik ko
nularda önemli bir kordinasyon eksikliği görü
yor ve bunu eleştirmek istiyoruz. 

Bakanlıkta, sorumluluk duygusu taşıyan, 
yurt sorunları ile yakından ilgili, çalışkan, ger
çekten çok iyi yetişmiş kişiler, sanıldığından 
çok fazladır. Yurt dışında da iyi diplomatlar 
olarak haklı isim yapmışlardır. Ne var ki, bu ör
gütün verimi organizasyon ve koordinasyon bo
zukluğu yüzünden yetersiz kalmaktadır. Bu bo
zukluk vakit geçirilmeden giderilmezse ulusal 
çıkarlarımız önemli ölçüde zarar görecektir. 

Dışişleri Bakanlığının kendi içişlerini düzen
lemek için hazırladığını öğrendiğimiz yeni ta
sarıda en yeteneklileri sorumluluk mevkilerine 
geçirecek bir düzenin kurulmasını, gençlere 
kendilerini yetiştirme ve gösterme olanaklarının 
sağlanmasını dileriz. Ayrıca, çeşitli bakanlıkla-

I rın yurt dışındaki temsilcilikleriyle elçilikleri
miz arasında etkili ve verimli bir işbirliğinin 
kurulmasına, bu işbirliğinin merkezde bakan
lıklarla da sağlanmasına yeterince önem veril
melidir. Bakanlıkların dışarda yapacakları ça-
çalışmalarmı sonuç alıcı yapacak bu tür bir iş
birliğidir. 

Koordinasyon bozukluğunun en çarpıcı ör
neği, AET ile olan ilişkilerimizde ortaya çık
maktadır. Biz burada bunlardan sadece hazırlık 
dönemini bitirip geçiş dönemini başlatan katma 
protokolün serüveninden söz açmak istiyoruz. 

AET dle ilgili konularda Dışişleri ve Maliye 
bakanlıkları ile Devlet Plânlama Teşkilâtında 
çalışmalar yapılmaktadır. Oysa geçiş dönemin-

t de Türkiye'nin üstleneceği yükümlülüklerle il
gili kararlar, genellikle teknik çalışmalar ve 

I- yeterli incelemeler yapılmadan; Dışişleri, Mali
ye ve Devlet Plânlama Teşkilâtı arasında koor
dinasyon sağlanmadan alınmıştır. AET'nun 10 
üyeye çıkacağı çoktan bilindiği halde katma 
protokolde bu durumun Türkiye'ye yapacağı 
etkiler öngörülmemiştir. Meclisin uyarıları, ka
muoyunun tepkisi, sanayicilerin artan kuşkuları 
üzerine iş işten geçtikten sonra, daha önce ya
pılması gerekenler şimdi çok daha büyük emek
lerle yapılmaya çalışılmaktadır. Bakanlığın İm 
konudaki çabalarını dikkatle izliyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Sırası gelmişken 
C. H. P. nin AET, özellikle geçiş döneminin ko
şulları üzerindeki bâzı görüşlerine kısaca değin
mek istiyoruz. 

Türkiye'nin AET içinde hammaddesi tarıma 
I bağlı ya da tüketime dönük bir sanayii olan, 

umudunu turizm gelirlerine bağlamış ikinci sı
nıf bir üye olmasına karşıyız. Türk sanayii ara-

I mallar ve yatırım malları üretimine dönük çağ
daş teknoloji üreten ve kullanan bir sanayi ol
malıdır. Bunun için bugünkü sanayiimizin ge
liştirilmesi ve korunması kadar henüz olmayan 
ama olmasında kalkınmamız için zorunluk bulu
nan sanayiin de kurulması gereklidir. 

Türkiye, kurulu ya da kurulacak sanayiini 
desteklemek ve korumak için ithalâtta miktar 
kısıtlaması gibi tedbirlere tek taraflı olarak 
kendi karariyle gidebilmelidir. 

AET Türk tarım ürünlerine sürüm kolaylığı 
I sağlamamıştır. Bu konuda Yunanistan'a tanın-
I mış olan kolaylıkların Türkiye'ye tanınmasını 
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istemenin çok haklı ve yerinde bir talebolduğu 
kanısındayız. 

Türk işçileri için 1976'da başlayacak serbest 
dolaşım hakkı daha erkene alınmalıdır. 

Genelleştirilmiş preferanslardan Türkiye de 
yararlanmalıdır. 

Paris'te yapılan genişletilmiş AET Devlet 
Başkanları toplantısında, üyelerin yapısal ya da 
bölgesel dengesizliklerinin düzeltilmesine önce
lik verilmiş ve bu amaçla 3973 sonlarında bir 
«Bölgesel gelişme fonu» kurulması kararlaştırıl
mıştır. Bu fondan Türkiye'nin de yararlandırıl
ması, sorunlarımızın çözümünde önemli bir et
ken olacaktır. 

Tarımda, sanayide, ticarette ve maliyede or
tak bir politikanın, dış ilişkilerde ve savunmada 
da ortak bir politikaya götürmemesi düşünüle
mez. Bu bakımdan AET yalnız ekonomik bir 
tercih değil, aynı zamanda siyasal bir tercihtir. 
önümüzdeki yıllarda dış politikanın NATO'dan 
çok AET içinde oluşmasını beklemek gerekir. 
Zaten şimdiden bu konuda ortaklaşa uygulama 
başlamıştır. 

Ekonomik, sosyal yapısını ve güvenliğini il
gilendiren kararların alınacağı AET organları
na, bu bakımdan, Türkiye'nin de katılması en 
doğal hakkıdır. Oysa Türkiye, henüz ne Avrupa 
parlâmentosuna, ne de yeni kurulan siyasal 
sekreteryaya alınmıştır. Rejimi dolayısıyle iliş
kileri dondurulan Yunanistan'ın bu konuda 
Türkiye için bir engel sayılması ciddî ve savu
nulur bir özür olamaz. Zaman zaman AET yet
kililerinin bize sordukları bir soruyu bu konu
da kendilerine yöneltmek gerekir : «Siz Türki
ye'nin AET'na eşit koşullar içinde üye olmasını 
gerçekten istiyor musunuz ?» 

Muhterem milletvekilleri, üç yeni üyenin ka-
tılmasıyle 9 üye olan Avrupa Ekonomik Toplu
luğunun Devlet Başkanları 19/20 Ekimde Pa
ris'te önemli bir toplantı yapmışlardır. Bu 
toplantıda ortak para birimine gidilmesi 
için kesin adımlar atılmış, 1980'den önce 
«Avrupa Birliği» nin gerçekleştirilmesi ka
rarlaştırılmıştır. Avrupa Ekonomik Toplulu
ğunun niteliği ve eğilimleri üzerinde bilgi ver
diği için bu toplantıda yapılan ve üzerinde ça
lışılan bâzı önerileri aşağıda belirtmek istiyoruz: 

AET vatandaşları üye ülkelerde.de siyasal 
haklarını kullanabilmeli, oraların eğitim kuru
luşlarından eşit haklarla yararlanmalı ve böy

lece bir AET vatandaşlığı gerçekleştirilmelidir. 
Avrupa Parlâmentosu üyeleri seçimle gelme

lidirler. 
Topluluk üyelerinin vatandaşları arasında 

sosyal haklar bakımından da eşitlik sağlanma
lıdır. 

Topluluk içindeki iş kollarını kapsamına 
alan genel toplu iş sözleşmeleri yapılabilmeli
dir. 

İşçilerin yönetime katılması ilkesi topluluk 
içindeki ülkelerde gerçekleştirilmelidir. 

AET Devlet Başkanları bu toplantının so
nunda bir bildiri yayınlamışlardır. Bu bildiri
nin 1 nci maddesini birlikte okuyalım : 

«AET üyeleri toplumlarının gelişmesini de
mokrasiye, düşünce özgürlüğüne, kişilerin ve fi
kirlerin serbestçe dolaşımına, halklarının özgür 
seçimlerle gelmiş temsilcileri yoluyle yönetime 
katılmasına dayandırmak konusundaki kararlı
lıklarını tekrar belirtirler.» 

Avrupa Ekonomik Topluluğu bu ilkelere da
yanan bir topluluktur. Avrupa Ekonomik Top
luluğu üyeliğini sadece gümrük birliğinde ve 
bâzı ihracat kolaylıklarında görmek büyük bir 
yanılgıdır. Tam üyeliğe geçişteki 32 yıllık, 22 
yıllık süreler demokrasi, düşünce özgürlüğü ve 
serbest seçimler için değil, sanayii ve tarım 
ürünleri için tanınmış sürelerdir. Düşünce öz
gürlüğü, serbest seçimler ve hattâ sanayi de
mokrasisi Avrupa Ekonomik Topluluğunun te
melidir. Katıldığımız topluluğun gerçek niteli
ğini, son günlerin bâzı tartışmaların] hatırlaya
rak belirtmekte yarar gördük. 

Avrupa Konseyinde olup bitenleri tartışır
ken Konseyle AET arasındaki ilişkileri ve AET 
mm Türkiye'yi yakından izlediğini unutmamak 
gerekir. Çağımız toplumları birbirlerinin sorun
ları üzerinde doğru bilgiler edinme olanağına 
sahiptirler. Avrupa Konseyi ve AET komuoyu-
nun kendi kaynaklarından edindikleri bilgilerle 
varacakları yargıyı değiştirmeye hiç bir dışiş
leri bakanının gücü yetmez. Çok partili demok
ratik düzen, insan hakları ve özgürlüklerden 
örtülü ya da dolaylı yollarla sapmamak bizim 
işimiz, bizim sorumluluğumuzdur. Hem sapar, 
hem de kendi yorumumuzu kabul ettirebileceği
mizi sanırsak boş bir hayale kapılmış oluruz. 
Bedelini de hep birlikte öderiz. 
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Sayın milletvekilleri; 
Sözlerimi bitirirken Los Angles Başkonsolo

sumuz Mehmet Baydar ve yardımcısı Bahadır 
Demirin hatıraları önünde saygı ile eğilir, baş
ta aileleri olmak üzere Dışişleri Bakanlığı ör
gütüne Cumhuriyet Halk Partisi adına başsağ
lığı dileriz. Başka hükümetlerden, benzeri olay
larda bizim Hükümetimizin gösterdiği duyarlık 
ve sorumluluğu göstermelerini beklemek de 
hakkımızdır. Yüce Meclisi C. H. P. Grubu adı
na saygılarla selâmlarım. (O. H. P. Grubu sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Uğur'un ko
nuşmaya başlamalarını hemen takiben Dışiş
leri Bakanı Sayın Bavulken yerlerini almış (bu
lundular. 

Bu hususu arz ederse söz sırası gelmiş bu
lunan A. P. Grubu adına Bayın Orhan Alp'i 
•kür'süye davet ederim. 

A. P. GRUBU ADINA ORHAN ALP (An
kara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Adalet Partisi Millet Meclisi Grubu adına 
Dışişleri Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi hakkında 
görüşlerimizi arz edeceğim. 

Konuşmamın Ihemen başında, kısa Ibir müd
det evvel kayıplarına hepimizin >çok üzüldüğü 
Los Angeles Başikonsolusuımuz Mehmet Baydar 
ile yardımcısı Bahadır Demir'in hâtıralarını an
mak isterim. Bu iki değerli diplomatımız, ta
mamen yersiz Ibir ikinle şehidolmuşlardır. Bu 
acıyı fbütün (milletçe paylaşmaktayız. 

Değerli milletvekilleri; 
Dünyamız, dış politika hayatında çok ha

reketli Ibir yılı daha geride (bırakmış bulunu
yor. 

Avrupa'da : 
Batı ve Doğu Almanya ilişkilerindeki ge

lişmeler, 
Avrupa (Güvenliği ve İşbirliği Konferansı, 
Avrupa'da karşılıklı ve dengeli kuvvet in

dirimi müzakereleri, 
Diğer kıtalarda : 
ABD ile Çin Hal'k Cumhuriyeti arasında, 

yine ABD ile Sovyet Rusya arasında ilişkiler
de gelişmeler, 

Vietnam Sulh anlaşması, 
1972 yılının en önemli dış politika olaylarını 
teşkil etmiştir. 

Federal. Almanya Cumlhuriyeti ile Demok
ratik Alman Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler
de, iki ülkenin devlet olarak 'ortaya çıkmaların
dan iberi 'görülen en ibüyük (gelişme şüphesiz 
21 Aralık 1972 tarihinde imzalanmış bulunan 
antlaşmadır. 

Temel Antlaşmanın, Şansölye Brandt'm 
damga'smı taşıyan Doğu "ya açılış politikasının -
Ostpoliltik'in - en önemli unsurunu teşkil ettiği 
söylenebilir. Filhakika, daha önce Federal Al
manya, Sovyetler Birliği ve Polonya ile Mos
kova ve Varşova Antlaşmalarını akdederek bu 
yolda (başarılı adımlar atmışsa da, Almanya'nın 
iki tarafında yer alan Federal Almanya ile 
Demokratik Alman Cumhuriyeti arasında nor
mal ilişkiler kurulmadan bu politikanın tam 
hedefine ulaştığı söylenemezdi. 

Temel Antlaşma isayesinde, iki Alman Dev
leti arasındaki ilişkilerin ıhukükî bir lesasa bağ
lanarak düzeltildiği ve (böylece İkinci Dün
ya Savaşımdan sonra ısoğük harbin ve tehlikeli 
igerginliklerin başlıca .kaynağını teşkil etmiş 
olan en önemli uluslararası siyasî anlaşmazlık 
konularından birinin Ibir 'hal tarzına bağlanmış 
olduğu söylenelbilir. 

Batı ve Doğu Almanya arasındaki ilişkiler
de vukulbulıan gelişmelerin ıgeniş ölçüde hızlan
dığı Doğu - Batı münaselbetleri ve bir yıldan-
Iberi kesif Ibir şekilde sürdürülen ikili istişare
ler sonucu Avrupa devletleri arasında güven
lik ve işibirliği meselelerini ele alacak Ibir konfe
ransa igidil'me'si ve böyle 'bir konferans hazırlık 
ıçalışmalarmm biran evvel (başlatılması için bir 
görüş Ibirliği tespit edilmiş ve Finlandiya Hü
kümetinin daveti üzerine, ilgili devletlerin tem
silcileri 22 (Kasım 1972 de Helsinki'de ıhazırlık 
»görüşmelerine başlamışlar ve çalışmalarını 15 
Aralık 1972 tarihine kadar sürdürmüşlerdir. 

Helsin'ki hazırlık >qalışmalarının ikinci safha
sı 15 Ocak 1973 tarihinde teikrar başlamış olup 
9 Şubatta nihayete ermiştir. Konferansın muh
temel ıgündemi üzerinde igenel bir mutabakatın 
(belirmeye başladığı uıüşahade edilmektedir. 

Güvenliğin siyasî ve Askerî Veçheleri, 
İktisadî ve Çevre'sel Konularda İşbirliği, 
İnsan, Haber ve Bilgilerin Hlür Dolaşımı, 

gündemde ele alınan konuladır ve 'her ülkeye 
göre de kapsam ve anlaımı değişmektedir. 

Bunu müteakip üçüncü bir hazırlık çalışma
sı 26 Şubatta .başlayacaktır. Haziran ayında ya-
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pılması muhtemel Dışişleri (bakanları toplantısı
na kadaır 'meselemin hazır Ibir şekle getirilmesi 
istenilmektedir. 

Çalışmalardaki halihazır gelişmeler, güven
liğin 'siyasî ve askerî veçheleri konusunda bir 
uzlaşma sağlanabildiği takdirde, gündemin ikin
ci maddesini teşkil edecek olan İktisadî ve Çev
resel ISorunlarda İşbirliği konuları üzerinde de 
anlaşmaya varılmasının mümkün olabileceğini 
göstermektedir. 

Avrupa'da itimat telkin edici ıbir güvenlik 
sisteminin kurulmasının 'siyasal ve sosyal fark
lılıklar yüzünden katılaşmış olan (bölünmüş du
rumun olumsuz tesirlerinin kısa ızamıanda orta
dan kaldırılmasının mümkün olamayacağı, ko
nuya gerçekçi açıdan Ibakan herkesin kalbul est-
tiği bir vakıadır esas güçlük, güvenlik kavra
mının kapsamı ve eiok taraflı Ibir müzakerede 
bunun ne şekilde ele alınabileceği konusudur. 

Muhterem arkadaşlarım; bu açıdan bakıl
dığında, Viyana'da yeni başlamış bulunan ve 
Türkiye'nin de (katıldığı (Karşılıklı ve Dengeli 
Kuvvet İndirimi) müzakerelerinin Avrupa 
Güvenliği açısından taşıdığı önem ortaya çık
maktadır. Mahiyeti ve uzun «üre devaim edecek 
olması, 'söz konusu (müzakerelerin Avrupa Gü
venliği ve İşbirliği (Konferansından ayrı (bir şe
kilde yürütülmesini gerektirmiştir. Viyanadaki 
bu konferansta itimadı artırıcı bâzı askerî ted
birler (görüşülebileceği gibi ,kuvvelt indirimleri
nin tabi olacağına esasların tespit edilmesi de 
yararlı olacaktır. 

Milletlerarası barışın milletlerin birbirleri
ni daha yakından tanımalarına ve peşin hüküm
lerin, yılkıcı propagandaya yönelmiş faaliyetle
rin terk <ed,iilmes;ine .bağlı- olduğuna inanan Tür
kiye'mlizin, bütün bu konularda iyiniyet ve açık 
görüşlülükle katkıda bulunabileceği şüphesiz
dir. Ancak, işbirliği konusunda, konferans neti-
clbeleri bıelli olmadan yeni teşekküller kurulma
sı yoluna gidilmesi ve esasen her sahada faali
yet göstiermıeikte olan beynelmilel teşekküller
den de faydalanılması düşünülmelidir. 

Bugün yalnız kınamızın değil, fakat bütün 
dünyanın (gözlerini üzerinde toplayan Avrupa 
;Güverilik Konferansının gerçek ve devamlı bir 
barışın tesisine yol açacak şekilde başarıya 
ulaşması için NATÖ'nun kuvvet ve tesanüt 
üçinde olmasında büyük zaruret vardır. 

Avrupa'da gerçek bir yumuşamanın sadece 
siyasî konularda görüşlerin yaklaştırılması ça
baları ile sağlanabileceği düşünülemez. 

Avrupa Via aısikerî tehdit sürdükçe siyasî 
alanda alınacak her olumlu netice bu tehdidin 
olumsuz etkisini taşıyacaktır. Bunun için de 
NATO ülkeleri Merkezî Avrupa'daki silâhlı (kuv
vetlerin, hiçbir (tarafın güvenliğini azaltmadan, 
karşılıklı ve genek 'kapsam ve gerekse zaman 
bakımından denlgcli bir şeikilde azaltılmasını 
önenmişler ve bu önerilerinin Sovyetler Birliği 
ve diğer Varşova Paktı ülkelerince kabulü için 
çaba sarf >e!tımişlerd;ir. Bu çabalar olumlu sonuç
lanmış ve karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimi 
hazırlık toplantıları 31 Ocak 1973 tarihinde ara
larında Türkiye'nin de bulunduğu Doğu ve Ba-
tı'ya ımensup 19 devletin iştiraki ile Viyana'da 
başlamişltır. 

Türkiye'de inidir im yapılmayacaktır, ancak 
unutulmamalıdır ki, Merkezî Avrupa'da mey
dana gelen bir olay jeopolitik durumu özellik. 
arz eden ülkemizi etkileimekten geri kalmamış
tır. Bu bakıdan sözkonusu toplantıları yakın-
kan takilheltmefc ve Türkiye'nin güvenliğini il
gilendiren konularda söz sahibi olmak için gös
terilen dikkat ve hassasiyetten dolayı Dışişleri 
Bakanlığını tebrik etmek isterim, 

Sovyetler Birliği ile Çin Halk Cumhuriyeti 
arasında mevcut siyasî, -askerî ve ideolojik re
kabet, büyülk devletler arasında değişik siyasî 
alternatiflere imkân bahsetmiştir Son yıllarda 
Japonya'nın büyük bir ekonomik güç olarak or
taya çıkması, ABD nin son iki yıl içinde Viet
nam'dan (kuvvetlerini tedricen çekmeye başla
mış bulunması, İBangaldeş Devletinin doğması
na yol açan Hindistan - Pakistan savaşı gibi 
gelişmeler, Uzakdoğu'daki kuvvet dengesini bü
yük ölçüde değiştiren olaylardır. Öte yandan, 
ıSovyeitlerin Batı ile olan ilişkilerini geliştirme
leri, (dikkat ve askerî kuvvetlerini Doğu'ya tek
sif etmesi (ihtimali Çin Halk Cumhuriyeti yöne
ticilerinde endişeler yaratmıştır. 

Bütün bu unsurların, ABD ve Çin Halk 
Oumjburiiyeiti ilişkilerini süregelen gerginlikten 
çıkararak daha olumlu bir yol alması için ge
rekli ortamı yaratmış okluğu söylenebilir. 

Başkan Nixon'un geçen yıl Çin'e yapmış ol
duğu ziyaret ile ABD - Çin Halk Cumhuriyeti 
arasında uzun yıllardan beri süren gerginlik 
dağılmaya başlamıştır. ABD - Çin ilişkilerinde 
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son bir yıl içinde sağlanmış olan bu geliş,menin, I 
Vietnam savaşının sona erdirilmesinde 'bir rol 
oynamış okluğu söylenebilir, 

Genel olarak, ABD - V,'m Halk 'Cumhuriyeti 
ilişkilerinde kaydedilen gelişmelerin, dünya po
litikasında da önemli bir faktör olarak ortaya 
çıktığı kabul edilebilir. 

Muhterem aıkadaşlar; 
Amerika Birledik Devletleri Cumhurbaışkanı 

Nixon Oin Halk 'Cumhuriyetini ziyaretinden a,z 
sonra 22 - 30 'Mayıs 1972 ta rahlenin de Sovyet
ler Birliğine giderek başta Komünist Partisi 
Birinci (Sekreteri Brejncv olmak üzere Sovyet 
liderleri ile en yüksek seviyede önemli görüş
melerde bulunmuştur. 

Moskova Zirve Toplantısının sağladığı hava 
içinde ABD - Sovyetler Birliği ilişkilerinde ye
ni gelişmeter beklenebilir, iki ülke arasında Av
rupa ve Uzak Dıoğu'da mevcut ihtilaflı sorun
lara muvakkat id a olsa bâzı çözüm yollarının 
bulunması ve Avrupa'da bir dete-nte devresine 
girilmesi, Brejnev'in içinde bulunduğumuz yıl 
Amerika Birleşik. Devletlerine yapması bekle
nen ziyaret, bu 'Sovyet - Amerikan nntabakatı-
•nm 'elle tutulur ilk sonuçları olarak görünmek
tedir. 

'Sovyejtler Birliği ile Amerika Birleşik Dev
letleri ilişkilerinde kaydedilen bu gelişmelerin, 
meselâ Amerika Birleşik Devletlerinin Avru
pa'da bulundurduğu silâhlı kuvvetlerde bir 
azaltma yapmaya yönelmesi mümkündür. Bu 
giibi ihtimallerin, ülkemiz tarafından yakından 
izlenmesi ve igerekli değerlendirilmelerin za-
nijanmida yapılması önem arz etmektedir. 

İkinci Dünya 'Savaşından İm yana Hindi Çi
mi yarımadası andı kesilmeyen kanlı savaşlara 
saıhne olmuştur. [Fransızların 19'54'tc Dien Bien 
ıPhu'da yenilgiye uğramalarından sonra bölge
de angaje olan AiBD oniıkl sene gibi uzun bir 
zaman bu, harbi yürütmüştür. Savaşa katılan 
taraflar telâfisi 'güç yaralar alim ıslandır. 

•Savaş takriben iki milyon civarında insanın 
ıhayaitma .mal olmakla kalmamış gene bu mikta
ra yakın insan sakat kalmıştır. 

Kan ve ateş içinde geçen bütün bu anlardan 
sıonra Vietnam'dia barışın tesis edilmesi için sarf 
edilen 'gayretlerin bir neticeye ulaşması ve 
23 Ocak'ta parafe edilen anlaşmanın 27 Ocak' 
ta taraflar arasında imza edilmesine varıldığı- | 

I TLI görmek hepimize büyük bir haz vermekte* 
dir. Temennimiz bu barışın sürekli ve âdil ol
ması ve bütün ilgili taraflara gerçek bir sulh 
ve sükûn devri getirmesi, ül'kel erde vukubul-
muş maddî ve manevî yaraların en kısa za
manda sarılması ve bölgede refah ve istikrar 
devrinin başlamasıdır. 

Ümit ve temenni edilir ki, Vietnam'daki 
Ateşkes Antlaşmasının diğer milletlerarası an-

I laşmazlıklar üzerinde müspet etkisi olsun. 
Ortadoğu anlaşmazlığına gelince muhterem 

arkadaşlarım; 

Ortadoğu'da 1970 Ağustos ayından itibaren 
uygulanmakta olan fiilî ateş kes durumu, son 
zamanlarda İsrail ile iSuriye arasında vukubu-
lan çatışmalarla haleldar olmaya başlamıştır. 
Ortadoğu'nun kendine has özellikleri ve muha-
sım tarafların harp mekanizmalarının ne de
rece kolaylıkla tahrik edileceğini gözönünde 
tutulduğu takdirde, küçük ve ımakdut çatışma
ların süratle ciddî bir askerî tırmanmaya sebe-
bolabileiceği tehlikesini daima hatırda tutul
ması icabeder. Anlaşmazlığa 'beş buçuk yıldan-
beri bir çözüm yolu bulunamaması, daha doğ-

I rusu Güvenlik Konseyinin 242 sayılı kararı 
çerçevesi içinde bulunan çözüm yolunun tatbi
kata intikal edememesi, hakikaten üzücüdür. 
Üzücü olduğu kadar da tehlikelidir. 

Durumun bu şekilde devam ederek müzmin
leştirmesi bâzı Arap ülkelerinde barışçı çözüm 
yollarına olan itimadı gün geçtikçe zayıflat
maktadır ki, bu halin bölge ve dünya barışı için 
arz 'ettiği tehlikeler aşikârdır. 

Netice itibariyle denebilir ki, ülkemizin de 
içinde bulunduğu Ortadoğu bölgesi, bir yandan 
zaman zaman bozulan ateşkeslerle, birtakım 
tedhiş hareketleriyle üzücü ve tehlikeli man
zara arz etmektedir. 

Ortadoğu'daki bu karanlık tabloya rağmen, 
bâzı ümit verici işaretler de yok değildir. Ev
velâ, anlaşılıyor ki, büyük devletler Ortadoğu' 
da silâhlı bir şekilde karşı karşıya gelmek ni
yetinde değildirler. Saniyen, Vietnam meselesi, 
hukukî bir çözüm yoluna bağlanmış bulunmak
tadır. Bu da, ümiıdediyoruz ki, Batı ve Doğu 
ülkelerinin Ortadoğu sorununa daha yakından 
ve daha ciddiyetle eğilmeleri imkânını sağ'la-

I yacaktır. 
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Muhterem arkadaşlar, • 
Dış politikamızda en başta yer alan Kıbrıs 

meselesine 'değinmek istiyorum. Kıbrıs'ta ge
nişletilmiş görüşmeler devam etmektedir. Te
mennimiz bu görüşmelerin Kıbrıs Türk toplu
munun meşru hak ve menfaatlerini koruyacak, 
can ve imal 'güvenliklerini, iktisadî refahını ve 
gelişmesini sağlayacak şekilde sonuçlanması
dır. 

Yıllardır sürüp giden bu sorunun biran önce 
hallinde Yunanistan'a da büyük sorumluluklar 
düşmekte olduğundan şüphe yoktur. 

Dışişleri Bakanı Sayın Halûk Bayülken, 
6 Şubat 1973 .günü Cumhuriyet iSenatosunda 
bütçe müzakeresi dolayısıyle Kıbrıs konusunda 
yapmış olduğu konuşmada : 

«Türk toplumunun güvenliğine veya meşru 
haklarına vukübulabileeek bir tehdit veya Kıb-
ris'ta olup bittiler yaratmaya yönelecek her
hangi bir hareketi derhal bertaraf edecek ted
birleri harekete geçirmek 'karar ve azmî için
de bulunmaktayız» demiştir. Buna yürekten ka
tıldığımızı bilhasa belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, 

Avrupa Konseyinde son zamanlarda Mem
leketimiz hakkında ifade edilen fikirleri büyük 
bir dikkat ile takiıbediyoruz. Konseyin Danış
ma Meclisinde, Türkiye 'deki durum ile ilgili 
olarak söylenen bâzı sözlerden üzüntü duyma
mak mümkün değildir. Dışişleri Bakanımız ve 
Danışma Meclisinde söz alan parlamenter ar
kadaşlar, Türk Milletinin ve Yüce Parlâmento
nun demokrasiye olan bağlılığını defalarca 
tekrarlamışlardır. Buna rağmen tenkitler de
vam etmektedir. 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisinde 'mem
leketimizle ilgili olarak ifade 'olunan her fikri 
büyük bir dikkatle değerlendirmek, yanlış bil
gilere istinadeden eleştiriler yapıldığında, ya
panları zamanında uyarmak; fakat bütün bun
ların ötesinde, memleketimiz hakkında (beliren 
cereyanları de 'gözden uzak tutmamak icabe-
der. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkileri
mize gelince muhterem arkadaşlar, 

Bir ortaklık ilişkisi ile 'bağlı bulunduğumuz 
Avrupa Ekonomik Topluluğu içlin 1972 yılının 
en önemli olayı, yeni üyelerin 'katılması olmuş
tur. 

İngiltere, Danimarka ve İrlanda'nın AET'in 
üyeleriyle birlik teşkil etmelerinin yanında, 
Avrupa (Serbest Mübadele Bölgesine dahil di
ğer ülkelerle de özel anlaşmalar imzalayan Top
luluk, bugün 250 milyonu aşan nüfusu, Sovyet
ler Birliğini aşarak ABD'ye yaklaşan gayrisâfi 
•millî hâsıla ile uluslararası plânda yeni bir güç 
olarak kendini kabul ettirmeye başlamıştır. 

Bu oluşumun 'bilincine varan AET ülkeleri, 
bir yandan aralarındaki ekonomik bütünleşme
yi hızlandırırken, öte yandan da, politik alan
da işbirliğini güçlendirmeyi ihedef almaktadır
lar. Böylece, Ekim ayında yaptıkları zirve kon
feransında da belirtildiği ıgibi, 1980'lerde Top
luluk çerçevesinde, uzun devirler boyunca uzak 
bir ideâl olarak bakılan, «Avrupa Birliği' nin 
gerçekleşmesi imkân dahiline girmiştir. 

Türkiye'miz, AET ülkelerindeki onay işlem
lerinin tamamlanmasını takiben, 1 Ocak 1973'te 
yürürlüğe girmjiş ve böylece Ortaklığımız bakı
mından AET'ye tam üyeliğin nihaî aşaması sa
yılan geçiş dönemine başlamıştır. 

Bu dönemde Türkiye, 22 yıla uzanan belirli 
bir program çerçevesinde, ekonomisinin, Ortak 
Pazarın şartlarına uyumunu sağlayacak ve dö
nem sonunda AET'ye tam üye olma hususunu 
gerçekleştirmeye yönelecektir. 

Bu genel kadrosu ve niteliği içerisinde geçiş 
dönemi uygulamasına başlama, Türkiye'nin, 
dış ilişkilerinde olduğu kadar, iç gelişmesi bakı
mından da alınmış çok önemli kararlardan biri
ni teşkil etmektedir. 

AET, kuruluşundan bu yana gösterdiği geliş
me ile, arzulanan Avrupa Birliğinin nüvesi ol
duğunu kesinlikle ortaya koymuştur. Bu du
rumda, Türkiye'nin bu birliğe katılması, kısa va
deli ekonomik ve politik çıkarların ötesinde, dış 
siyasetinin temel hedeflerinden biri olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Dış politika ile ilgili genel konuları böylece 

belirttikten sonra, şimdi konuşmamın son bölü
müne geçiyorum. 

Son yıllarda bilhassa Afrika Kıtasında yeni 
yeni devletler meydana gelmiş ve dünyamızda
ki mevcut ülkelerin sayısı 140'a yükselmiştir. 
Bunlardan 132 ülke de, Birleşmiş Milletler Teş
kilâtının üyesi bulunmaktadır. 

Dışişleri Bakanlığımız, her basiretli Dışişleri 
Bakanlığı gibi, dünyamızdaki bütün cereyanları 
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çeşitli devlet gruplarının kurmuş oldukları si
yasî, iktisadî ve savunma teşekküllerini yakînen 
takip ederek ilişkilerimizi genişletmektedir.. 

Bu meyanda, Afrika devletleri ile olan müna
sebetlerimizde daha ileri bi" safhada münase
betlerin geliştirilmesi zaruretine inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Batı Avrupa memleketlerine ve bilhassa çok 

büyük bir kısmı Batı Almanya'ya çalışmaya gi
den işçilerimiz dolayısıyle, Batı Avrupa'daki 
yurttaşlarımızın sayısı bugün bir milyonu /aş
mıştır. 

Bu kadar büyük bir rakama ulaşmış bu
lunan yurttaşlarımızın, yurt dışındaki ihtiyaçla
rının karşılanması ve huzur içinde çalışmaları
nın temini için, ilgili bakanlıkların, alınmış olan 
tedbirlerden daha ötede yeni tedbirler almaları
na ihtiyaç vardır. 

Batı Almanya'da Büyükelçiliğimizde ve do
kuz başkansolosluk ve konsolosluğumuzda ha
len çalışan memur sayısı 30'u meslek ve 14'ü ida
rî ve ayrıca, mütebakisi de mahallî kâtip olmak 
üzere 176'dır. Çalışma Bakanlığına bağlı 60 ka
dar memur bulunmaktadır. 

Buna mukabil koıısolosluklarımızdaki işlem 
sayısı, 1972 yılının ilk 11 ayında 640 000 adede 
yükselmiştir. Örnekleme yoluyla yıllık işlem 
sayısı ise 700 000 adede ulaşmıştır. Bir memura 
ortalama 5 500 vatandaş ve yine bir memura or
talama 5 415 işlem düşmektedir. İşçi çocukla
rının mevcudu ise 114 000 adede yükselmiştir. 

Tablosunu kısaca çizdiğim bu durum muvace
hesinde ; 

Almanya'daki konsolosluk sayıları artırıl
makla beraber, konsolosluklardaki memur sayı
sı mahallî kâtipliklerle yeter sayıda takviye edil
melidir. Lüzumlu kadrolar, Hükümetçe en kı
sa bir zamanda verilmelidir. Konsolosluklara 
yeteri kadar çalışma yeri de tahsis edilmelidir. 

Pasaportlar azamî iki yıl için verilmekte ve 
iki yıl iğin de uzatılmaktadır. Uzatma işinin 
beş yıla çıkarılması halinde bu kalemde işler çok 
azalacaktır. 

Askerlik yoklaması her sene yerine, iki veya 
daha uzun süre için yapılmalı ve yazışma sure
tiyle de intacı sağlanmalıdır. Bu maksatla, Pa
saport Kanunu ile Askerlik Kanununda yapıl
ması gerekli tadiller Hükümetçe Yüce Meclise 
biran önce sevk edilmelidir. 

Konsolosluklarımızın, gereken hallerde Cu
martesi ve Pazar günleri tam gün çalışmaları ve 
işçilerimizin bulundukları ve fakat konsolosluk 
açılamayan mahallere gezici memur gönderilmesi 
üzerinde de durulmalıdır. 

Almanya'da tasavvur halinde bulunan Türk 
lokalleri de biran önce gerçekleştirilmelidir. 

İşçi çocuklarının öğretmen ve okul sorunla
rı acilen halledilmelidir. 1972 yılında işçileri
mizin yaptıkları döviz transferinin 710 milyon 
dolara ulaştığı gözönünde tutulmalıdır. 

Dışişleri ve Çalışma Bakanlıklarımızda, alı
nacak yeni tedbirler için çalışmalar yapıldığı
nı memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizle ilgili, bi
raz önce bahsettiğim konularda parlâmentoya 
intikal edecek her tedbiri, Yüce Heyetinizin 
büyük bir itina ile tetkik ve intaç edeceğine 
emin bulunuyorum. 

Dışişleri Bakanlığımızın hazırlık dönemin-
denberi, Avrupa Ekonomik Tapluluğu ile olan 
münasebetlerimizin geliştirilmesindeki başarı
lı çalışmaları takdire şayandır. 

Bu konuda, yani Ortak Pazar konusunda 
Dışişleri Bakanlığı ile Devlet Plânlama Teşkilâ
tı ve ilgili diğer bakanlıklarla olan koordinas
yon ilerlemektedir. Ancak, Ortak Pazara yur
dumuzda, fazla tâvizler veriliyor mülâhazası 
ile az da olsa tereddütle bakanlar da mevcut
tur. Bunun için, Ortak Pazarın milletimiz tara
fından topyekûn desteklenecek bir hale getiril
mesi maksadıyle, bilhassa ilgili diğer bakanlık
larda koordinasyon, tanıtma ve izah etme çalış
malarının geliştirilmesi lüzumuna inanıyoruz. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu bu yıl Anka
ra'da bir büro açacaktır. Bunun yanında ilgili 
bakanlıkların, kamu sektörü ve bilhassa özel 
sektörle daha sıkı işbirliği yapmaları ve işbir
liğinin muntazaman yapılacak toplantılarla ge
liştirilmesi büfük faydalar sağlayacaktır. Üre
ticilerin ve imalâtçıların mevcut problemleri
nin kısa ve uzun vadeli olarak hal yoluna so
kulması behemahal lüzumludur. Dışişleri Baka
nımızdan bu konuda, şimdiye kadar olduğu gi
bi, nâzım rolü oynamasını bilhassa rica etmek
teyim. 

Dışişleri Bakanlığımız için yeni bir teşkilât 
.kanunu hazırlanması bu kürsülerden daima te
menni edilmiştir. Sayın Dışişleri Bakanı, Sena-
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to'da yapmış olduğu konuşmada, yeni teşkilât 
kanunun hazırlanmış olduğunu ve yakında Yü
ce Meclise sevkeclileceğini belirtmişlerdir. Bu
nu da memnuniyetle karşılamış olduğumuzu 
belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Dışişleri Bakanlığı 
bütçesinin Dışişleri Bakanlığına ve aziz mille
timize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, 
hepinize Adalet Partisi grubu adına saygıları
mı arz ederim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası, Demokratik Parti 
Gurubu adına Sayın Adnan Akarcada, Sayın 
Akarca buyurunuz efendim. 

D. P. GRUBU ADINA ADNAN AKARCA 
(Muğla) — Sayın Başkan ve sayın milletvekil
leri;. Dışişleri Bakanlığımızın 197,3 malî yılı 
bütçesi üzerinde Demokratik Parti Millet Mec
lisi grubunun dış politikamıza ilişkin görüşle
rini arz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün dış politikada 
bütün Dünya Devletlerinin gerçekleştirmeğe 
çalıştığı birtakım anahedefler vardır. Türkiye' 
mizin bu alandaki anahedefleri ile, ülkemizin 
güvenliğini sağlam temellere dayamak, Türki-
kiye'nin barışı koruma gayretlerine ve uluslar
arası işbirliğine aklî bir şekilde katılmasını sağ
lamak, başka ülkeler tarafından söz ve işbirli
ğine güvenilir bir Devlet olarak tanınmak ve 
ülkemizin hayatî menfaatlerini ve haklarını 
tavizsiz korumak gibi, birtakım yüksek ideler
dir. 

Bunu kayıt ettikten sonra şu noktayı bilhas
sa belirtmek isterim ;ki, Demokratik Parti Mil-
<let Meclisi grubu olarak ülkemizin kendi savun
ma gücüne büyük bir güven duyuyoruz. Bu
nunla beraber kolektif güvenlik tedbirleriyle 
milletlerarası barış ve güvenliği kuvvetlendir
menin de dış politikamızın esas amaçlarından 
oluşuna tamamen kani bulunuyoruz. 

Zira, 'Türkiyemizin yüksek menfaatlerini di
ğer ülkelerin menfaatleriyle bağdaştıracak 
tarzda korumak ve bunları idame ettirmek zo
rundayız. Bunlara ilâveten, D. P. Millet Mecli
si grubu, komşularımızla karşılıklı itimada ve 
hak eşitliğine dayalı sağlam ilişkiler kurmamı
za taraftardır. Aynı zamanda bütün dünya 
memleketlerinin bağımsızlığa ve egemenliğe ka
vuşmalarını da daima destekliyecektir. Diğer 
taraftan başka Devletlerin en yüksek uygar sc-
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viyesine ulaşmak yolundaki çabalarında Tür
kiye'ye, şerefine uygun, mümtaz bir mevki sağ
lamanın gereğine mutlak şekilde inanıyoruz, 

Sayın milletvekilleri, bugün hepimizin bildi
ği gibi, dış politikamız milletimizin desteğine 
sahiptir. İşte D. P. Meclis grubu dış politika
mızda milletimizin temayüllerinin ağırlığını da
ima görmek isteyecektir. Atatürk'ün «Yurtda 
sulh, Cihanda sulh» sözüne büyük değer veri
yoruz. ' 

Burada şu noktayı belirtmeliyiz ki, Birleş
miş Milletler teşkilâtı dünyada adil bir barışı 
gerçekleştirmek, korumak ve bunu samimî bir 
işbirliğine dayamak gibi prensiplerle Devletler 
arasındaki hukukun ve ahengin kurulmasına 
her zaman yardımcı olmuştur. Türkiye ise, Bir
leşmiş Milletler yasasındaki prensiplere daima 
sadık kalmış, dış politikasında bunlara ve mil
letlerarası hukuka uymayı kendisine görev 
saymıştır. Bütün küçük ve büyük Devletlerin 
güvenliği tam bir teminat altına alınmadığı ve 
evrensel bir güvenlik sistemi henüz sağlanama
dığı için, bugün milletler güvenliklerini müşte-
terek veya bölgesel çerçeve içinde teminat al
tında tutmaya uğraşmakta ve kolektif bir em
niyet sistemi aramaktadırlar. 

İşte Türkiye coğrafî ve stratejik mevki bakı
mından sı uf: tedafüi bir maksatla NATO ve ÖEN-
TO ittifaklarına üye olmuş tür. Bu ittifaklarına, 
ikarşılıklı dayanışma 've hak eşitliği zihniyetiyle 
sadık olup, yapıcı 'bir işbirliği sürdürmektedir. 

Bununla beraber bölgesel anlaşmalar başka 
ülkelerle ilişkilerimiizi geliştirmeğe asla enıgel 'de
ğildir. Böylece 'Türkiye (bütün devletlerle âzami 
ölçüde işbirliğini artırarak karşılıklı bir itimat 
havası yaratmaya çalışacak ve aynı zamanda it
tifaklarına tamamen bağlı kalacaktır. D. P. Mec-
Grufbu, NATO sa/vunmıa anlaşmamızın, CENTO 
ittifakımızın ve Avrupa Konseyi üyeliğimizin 
büyük faydaiarıının yanı ısıra, diğer bütün ülke
ler arasında ilişkilerin ve işbirliğinin 'arıtmasını, 
böylece gerginliğin azalmasını ve barışın doğ-
'masunı savunmakta ve bunlara inanmaktadır. 

Sayın milleitiveıkilleri, Dünya milletlerinin 
politikası bir hızlı değişim içerisindedir. Evet, 
ıgençelkten Dünya 'milletlerimin politikası önemli 
değişiklikler geçiriyor. Elbette ibizim Dışişleri 
Bakanlığı Teşkilâtımız, Ibunları pek yakımdan 
bütün ayrıntılarıyle izlemektedir. İşte bu yüz-
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den önümüzdeki yıllarda Avrupalılar uzun bir 
süredir özledikleri Ibir şeyin, gerçekleşmesini is
tedikleri bir rüyanın nihayet oluşuna belki de 
tanık olacaklardır. Batı Avrupalılar, evet uzun 
yıllardan beri savunma [bütçelerinin kısılmasını, 
'buradan sağlanacak kaynakların az gelişmiş ül
kelerle kendi topki'mlannın yoksul kesimllerine 
harcanmasını ve bilmin barışçı çabaları uğrun 
da (kullanılmasını isteimeıktedirler. Şimdi ise 'bu
nun 'gerçekleşme ümidi doğmuştur. Bu ümit, ne 
Avrupa Güvenliği İşbirliği Konferansından ve 
nıe de 'karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimi gö
rüşmelerinin bir sonucu olmuştur. Bu ümit, M. 
Nixon'un barış için Kuzey Vietnam'a 'dostluk 
ellini uzatmasıy-le, 'bu savaşa son'veıimesiyle baş
lamıştır. Vietnam (Savaşı Sovyetler Birliği pres
tijine ağır (bir darbe indirmiştir. Çünkü, Sovyet
ler Birliği bu savaşta hiç bir müdahalede bulu-
ınamamıştı. Amerika'nın Vietnam'dan çekilmeisi, 
Uzakdoğuda barışın kesinleşmesi, acaba 'Sov-
yeıtler Birliği ile Birleşik Amerika Devletleri 
arasında ilişkileri tamamen düzeltecek midir? 
Bu olay, Dünyada barışın tahakkukuna 'bir baş
langıç olacak mıdır? Buna olumlu bir cevap ver
mek, erken olmakla beraber, Mr. Nixon'uın Mos
kova ziyaretinden sonra Sovyetlerin Amerika 
Birleşik Devletlerinden buğday satmalması, bu 
ilişkinin kısa bir süre içinde teknik, iktisadî ve 
ticarî alanlara kayması önemli .gelişmeler teşkil 
etmiiştİL'. 

Diğer taraftan, Sovyetler Birliği Komünist 
Partisi Geme! Sekreteri Leonit Brejnev, Viet
nam Barış Anlaş'ması imzalandıktan sonra yap
tığı ibir konuşmada Amerika Birleşik Devletle
riyle Rusya'nın, Dünyanın tehlikeli bölgelerin
den biri sayılan Ortadoğuya barışçı bir çözüm 
yolu getireceklerini söylemiştiir. Aynı hususu, 
Amerikalı yetkililerin de dile getirmesi, Viet
nam'dan isonra Ortadoğu'da barışın olması ilhti-
ımalini ve ümidini artırmıştır. Nitekim Mr. 
Nisan'da Vietnam barışıından sonra ibu işim ele 
alınacağını bildirmiştir. Mr. Nixon'un İsrail 
Başbakanı Golde Mair ile yakında bu konuyu 
Jgö rüşec e ği umulm akta dır. 

Bütün bunlarla birlikte Ortadoğu barışı için 
Ürdün Kralı Hüseyin'in Birleşik Amerika Dev
letleri Başkanı Mr. Nixoaı ile temas kurmaya 
gitmesi bu uğurda yeni bir gayret sayılabilir. 
Malumlarınızdır ki, evvelce Birleşmiş Milletler 
r ~ *" • 

Genel Sekreterinin özel t ems i l c i Büyükelçi Ya-
rinlg'in arabuluculuk görevi mümkün 'olamamış, 
ıbundan bir sonuç alınamamıştı. 

Değerli milletvekilleri; 
Bugün barış içinde bir arada yaşamak sloga

nı âdeta baştacı -edilmiş, devletlerin blok çıkar
ları şimdilik bir dereceye kadar bir tarafa itil-
nıiş görünüyor. Fakat, petrol meselesinin ortalı
ğı tekrar alevlendirım'esi mümkündür. Dünya 
devletlerinin çıkarlarında. Orta - Doğu bu bakım
dan savaş alanı olarak yerini ve önemini muha
faza etmektedir. Gerçekten Orta - Doğu'nun 
petrol rezervleri büyük Dünya devletlerinin po
litikalarında hâlâ çok büyük rol oynlamaktadı r. 
Sovyetler Birliği ve Fransa'dan başka Birleşik 
Amerika Devletleri de Orta - Doğu'nun petrol 
rezerivlerine sOn derece önem vermektedir. Çün
kü, Amerika Birleşik Devleti erinin petrole, ihti
yacı çok büyüktür. Birleşik Amerika Devletleri 
halen herlgün 6 milyon varil petrol ithal etmefiîte 
olup, İbu rakamın 5 -10 yıl sonra 'daha artacağı, 
ıgünde 1:5 milyon varile yükseleceği bildiriknek-
tediı\ 

Sayın milletvekilleri; 
Orta - Doğu'da barış, Türkiye'yi çok yakın

dan ilgilendirmıektedir. Bu yüzden bütün te
mennimiz, Orta - Doğu'nun bir an önce sulh ve 
sükûna kavuşması, burada da âdil bir banısın ol
masıdır. 

Orta - Doğu'da diğer önemli bir sorun, şüp
hesiz ki, Kıbrıs'tır. Cumhurbaşkanları seçiminin 
arifesinde Rum'ların kendi aralarında çekişime -
leri ve çatışmaları bu konu ile ilgili devletlerin 
bütün dikkatlerini oraya çevirmiş, Ada'daki du
rum, ilgili devletlerce gerçekten ciddî bir endişe 
ile izlenmiştir. EOKA Lideri Grivas, tekrar sah
neye çıkarak Cumhurbaşkanlığı seçimini âdeta 
bir savaş haline getirmiş; Enosisi hemen jgerçek-
leştirmiyor diye, Makarios'un yeniden Başkan
lığa seçilmesine engel olmak istemiştir. Esasın
da ise Grivas'in amacı Makariios değildir. Gri-
vas'ını asıl büyük •endişesi Beşli görüşmelerin 
EnOsisi saf dışı 'edecek bir anlaşma ile sonuç
lanması ihtimalinden ileri gelmektedir. 

Makarios ve Grivas, hattızatında aynı yolun 
iki yolcusu olup, 'her ikisi de Enosisi candanı ar
zulamaktadırlar ; fakat hedefe varmak için 'me
totları birbirinden farklıdır. Bir ıçeteci olan Gri
vas acele etmekte ve aynı zamanda Enosis bay-
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rağımı Makarios'un elimden almak istemektedir. 
Oysa, ıMakarios temkinli (bir politika adamı no-
tümdedir. Yanlış ibir 'hareketin kendisine pahalı
ya mal olacağını ve karşısında Türkiye'yi bula
cağını pek iyi 'bilmektedir. 'Bir gün Kıbrıs'ta bir 
iç savaş patlak verirse, Orta - Doğu'da yeni 'bir 
Vietnam doğarsa, bundan şüphesiz Türk cemaa
ti de 'müteessir olacaktır. Bunu fırsat bilenler, 
herhalde ortaya 'çıkacak ve soydaşlari'mıza tek
rar 'saldıracaktır. Bunun yanı sıra, Rum'lar ara
sındaki çekişmelerin ve kavgaların birden 'Türk 
Cemaati ile. bir çatışmaya dönebilir endişesi de 
mevcuttur. Çünkü, ülkemizdeki rejim buhranı 
ile anarşik durumun yarattığı koşullar, Rum'la
ra zaman 'olarak tam bir fırsat 'olarak gözükmüş 
'olabilir. 'Mamafih Türkiye'nin Emosis'e hiçibir şe
kilde rıza gösterımeyeceği, her ne kadar taraflar
ca acık bir şekilde biliniyorsa 'da Kıbrıs'taki bu
günkü ciddî durumu Hükümetimizin azamî dik
kat ve hassasiyetle takibedeeeğinden hiç şüphe 
etmiyoruz. Millî davamız olan Kıbrıs meselesin
de Hükümetimizin Türkiye'mim hak ve menfaat
lerini şimdiye kadar -olduğu gibi titizlikle koru
yacağıma ve Kıbrıs davasını em yi bir cüzüm şek
line bağlamaya çalışacağına kuvvetle inanıyo
ruz. 

Sayın Milletvekilleri; 
Bu arada biraz da Baıtı Trakya'daki soydaş

larımızın durumuna bir nebze değinmek istiyo
ruz. 

Buraadaki Türk'ler kendilerine Lozan Ant-
laşmasıyle temin edilen 'menfaatlerden faydalan
maları bir yana, âdeta bir zulüm ve işkence 'çem
beri içinde yaşamaktadırlar. Konu daha 'önce 
partimiz mensubu ımilleıtvekili arkadaşlarımız 
tarlafıımjdain bu kürlsüye getliriüımaş ve hlaitltâ Slaıyım 
Bakandan bu husus yazılı olarak • sorulmuştur, 
bugüne kadar bir cevap alınamamıştır. Bu ko
nuda bir açıklama yaparlarsa memnun oluruz. 
Burada, Türklerin arayanları olduğunu bilme
lilerinde fayda mütalâa ediyoruz. 

Sayım (milletvekilleri; 
NATO'da emçıok işbirliği yaptığıımız Amerika 

Birleşik Devletlerinin dostluğu temelde sağ
lam esaslar üzerine oturtulmuştu. Türkiye'ye 
yapmakta 'olduğu iktisadî ve askerî yardımlar 
bir yama en güç günümüzde Türkiye yapayalnız
ken İstanbul'da Missûri Uçak Gemisini gönde
ren 'dostumuz Amerika Birleşik Devletlerinin bu 

jestini Türkler unuıtmaiinıştır. Faika t, burada şu 
gerçeği de hemen! kaydetmeliyiz ki, Amerika 
Birleşik Devletleriyle aramızdaki işbirliği eski
ye in az a rain biraz azalmıştır. Bunun (geçici ve kı-

• :sa süreli 'olmasını temenni ediyoruz. Şimdi, bura
da bunun nedenleri üzerimde durmayacağız. Yal
nız, (bir noktaya kısa bir temas yapacağız. 

Amerika Birleşik Devletleriyle işbirliğimiz 
sonucu birçok ikili aniaşlma yapmışız. Bunların 
büyük (bir kısmı müşterek savunma ile ilgilidir. 
Maalesef bu hal bâzı yanlış yorumlara sebebiyet 
•vermiştir. 

Sayın milletvekilleri ; 
Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkilerimi

zin bir dereceye kadar azalması, Türkiye'min 
Batı Avrupa'ya yaklaşmasını zorunlu kılmıştır. 
Nitekim s'on yıllarda Türkiye'nin Ortak Pazar 
ülkeleriyle ve özellikle Batı Almanya ile ilişkile
rimiz daha da kuvvet .kazanmıştır. AET ile iliş
kilerimizde mevcut tavizlerim artırılması ama-
eıyle talepte bulunduğumuzu biliyoruz. Türki
ye'nin sanayileşmesine, sanayiin ve ihracatın 
yapı değiştirm'esmıe. imkâın verecek esneklikler 
istemiştik. Ortak Pazar Anlaşmasının esneklik 
içinde tatbik edileceği hususunda anlayış göste
rilmiştir. Tatbikatta bizim sanayileşmemizi (en
gelleyecek bâzı dar boğazlan' çıktığı takdirde 
bunun için bâzı imkânlar sağlanmıştır. Üyesi bu
lunduğumuz Ortak Pazar gittikçe genişliyor. 
Burada siyasî niteliği kuvvetli (oiaın sorumlar eko
nomik olduğu kadar politik gayretlerle de 'çö
zülüyor. Türkiye'nin 9'lu 10'lu Ortak Pazar'da 
başarısı, biraz da Türk diplomasisinin çalışmala
rına bağlıdır. 

Siyasî ve askerî işbirliği gelişmektedir. 2İ2 yıl 
sonra biz de tam bir işbirliği yapacağız. 

Sayın Bakamımız Bayülfcen bir demecimde; 
«Avrupa'da bir ekonomik ve sosyal gelişim var. 
Entegrasyona doğru gidiliyor. Bizim iktisadî 
kalkınmamızla, kültürel ve sosyal kalkınmamız
la bunun bir parçamız olmamız hususundaki ça-
balarıımızı artı rmamıız gerekmektedir.» demiş
tir. 

Burada Demokratik Parti Millet Meclisi Gru
bu olarak bu görüşe tamamen katıldığumızı ifa
de etmek isterim. Evet, biz Avrupa'ya ve Avrupa 
Birliğime uzak değil, yakın (durmalıyız; kültür 
bakımından, iktisadî ve sjosyal balkımdan onun 
(bir parçası olmalıyız: 
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Sayın milletvekilleri ; I 
Biz, bölgesel 'anlaşmaların, kalkmımıa halin

deki memleketler içioı ejok önemli faydalar temin 
edeceğine inanıyoruz. Bunlardan birisi de Tür
küye - Pakistan -İran arasında kurulan Kalkın
ma için Bölgesel İşbirliği örgütüdür. '2ıl Tem
muz 11964'te kııuıian (RiOD), Asya toprakların
daki ilk Ortak Pazarın bir çekirdeği ol'ma isti
dadında görülmüştür. Bu örgüt, yüksek kalkın
ma yüzıeyleri sağlayabileceği gibi sosyal ve kül
tür alanlarda "bölgesel işbirliğini gerçekleştire
cektir. Şimdiye kadar ortak yatırımı projeleri 50 
rakamımı 'geçmiştir (RCD) ülkelerinin ekono
mik işbirliği ile büyük ortak yararlar sağlaya
caklarından emin bulunuyoruz. 

Değerli .milletvekilleri; 
İç barışımızın, dışarıda itibarlı olmamız için 

me kadar önemli olduğumu müdrik bulunmayan 
yoktur 'zannediyoruz. Avrupa Konseyinde cere
yan edem Türkiye ile illğilii görüşmeler bunun ya
kın bir delilidir. Bununla beraber Türkiye'de şi
kâyet konusu olan durumun savunmasını yapan 
parlamenterlerin ülkelerindeki iç politika alanı 
için kendi hesaplarına yatınım yaptıkları da 
bildirilim ektedir. Mamafih, Avrupa Konseyi Da- | 
nışma Kurula Üyesi Mıöısyö Oliviye Riverdin, 
ıgeejen hafta Türlkiye'ye gelmiş, ilgililerle bâzı 
konularda gerekli temaslar yapmıştır. Bir gaze
teye verdiği demeçten öğrendiğimize göre, Mös
yö Riverdin, Türkiye'de serbest ve hür seçimle
rin yapılmasını temenni etmiş, en kuvvetli parti
ye Hükümet kurma yetki'sünin verilmesini iste
miştir. Burada şu hususu hemen kaydetmeliyiz 
'ki, bu beyanat, Demokratik Partinin öteden beri 
savunduğu görüşü yanısıtımaktıadır. Genel Baş-
kamımız Sayın Ferruh Bozbeyli, bu hususu de
falarca dile getirmiş, 'çoğunluk partisinin Hükü
meti kurmaya talibolmasını ısrarla istemiştir. 

Inıgiliz Parlamenteri Mr. Darvimig ve arka
daşlarımın, Danışma Meıclisinim gelecek toplantı
sında oylanacağı söylenilen önergesinin somun
da ne sonuç alına çaktır? Bunu ileride, göreceğiz. 
Bizim için fbahis (konusu olan durulm ile Yunanis
tan'ın durumu ımıalhiyet itibariyle farklı olmakla 
beraber, Yunanistan, malûm olduğu üzere, çıka
rılmadan önce Avrupa Konseyinden istifa etmiş
tir. 

Bizde Ibu yıl yapılacak seçimler Türkiye'mi
zi normal şartlara döndürebileceğine göre, üç | 

hafta sonraki Cumlhurlbaşkanı seçimi ile mahallî 
seçimlerim ve Ekim ayındaki (milletvekili seçim
lerimin çok büyük olan önemi aşikârdır. Nor
mal bir ortama ulaşmamızda ilk merhale Cum
hurbaşkanlığı seçimi 'olacaktır. Bu seçimin üze
rine hiçbir gölge düşürülmemelidir. Partileri
miz bu seçimi kemdi iradeleriyle yaptıkları tak
dirde, dışta itibarımızın iadesi bakımından ilk 
adıım .atılmış sayılacaktır. 

Parlâmentomuzun varlığını ve bağımsızlığı
mı dünyaya bu seçim ispat edecektir. Demokra
tik Parti Grubu, Cumhurbaşkanlığı için bizzat 
halk tarafından doğrudan doğruya seçilmesini 
savunmaktadır. Şüphesiz halkın reyi ile yapıla
cak 'bir Cumhurbaşkanı seçiminde bütün şüp
heler, tereddütler silinir ve 'bu ıda Türkiye'ye bü
yük bir itibar verir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de milletler
arası komünizm, eylemlerini devam ettirecek, 
memleketimizi 'içten fethetmek isteğinden kolay 
vazgeçmeyecektir. Türkiye'deki anarşik hare
ketlerin kaynağınım dış ülkelerde bulunduğu 
gerçeğini hiçbir zaman unutımayalılm. Bu ülke
lerdeki elçiliklerimize büyük (görevler düşüyor 
ıkamısındayıız. 

Değerli milletvekilleri, iki kıymetli Hariciye
cimizin Amerika'da Los Amgeles'de bir manyak 
ermeni tarafından şehadeiti çok ibüyük bir üzün
tüye sebelb olmuştur. Pek kalleşçe işlenen lbu ci
nayet tamamen Türk ımilletini hedef almıştır. 
Hükümetimizin bu işin peşini bırakmamasını, 
gerekli her tedbiri 'almaşımı, bu gibi yerlerde va-
'zlfe verem kıymetli 'memurlarımızın da çok (mü
teyakkız olmasını (önemle temenni ediyoruz. 

Bu menfur cinayetin öfkesi ülkemizde he
nüz geçmemişken, Marsilya'daki bir kilise avlu
suna konulanı Ermeni anıtına Türklük aleyhin
deki sözlerin bulunuşu vo bu törene bir Fransız 
Bakanının katılışı karşısında Dışişleri Bakanlı
ğımız Büyükelçimizi Ankara'ya çağırmıştır. Bu 
yerinde karar karşısında Dışişleri Bakanlığımı
za tebriklerimizi sunuyoruz. 

Sayım milletvekilleri, sözlerimin somuna gel
miş bulunuyorum. Fakat sözlerimi bitirmeden 
önce birkaç cümle ile dostumuz Pakistan'dan 
bahsetmek istiyorum. Maalesef Pakistan'daki 
son gelişmeler bu Devleti büyük Ibir iç buhrana 
sürüklemiştir. Muhalefetteki Avaimi Partisi li
derleri tutuklanmış ve bu hal eyaletlerin bir 
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başkaldırıma endişesini yaratmıştır. İslâma'bad-
dâki Irak Elçiliğinde ele geçirileni silâhların ülke
nin iç durumu karıştığı gibi, Irak Elçiliğine 
.baskım olayı her iki ülkenin arasını iyice laçmış, 
her iki ülke elçilerini ıgeri çağırtmıştır. GENTO' 
umu 'değerli üyesi dostumuz Pakistan'da Butito 
otoritesini henüz kuramamıştır. Pakistan ile 
Bengaldeş'in huzur ve güvem içinde olımalarım, 
iç /barışlarını sağlamalarını candan diliyoruz. 

Dışişleri Bakanlığımızin milletlerarası ilişki
lerimizi millî güvenlik ve Türkiye'nin menfaat
lerine en uygun bir şekilde ynrültmesimin deva
mımı diler, Yüce 'Meclisimizin sayım üyelerimi ve 
•Dışişleri' Bakanlığımızın. güzide temsilcilerini 
Orulbulm adına sevgi ile selâmlarım. (D. P. sıra
larından alkışlar) 

(BAŞKAN — 'Cumihuriyetçi Parti Grubu adı
na 'Sayın iSezai Orfkunt, buyurunuz efendim. 

C. P. •GRUBU ADINA SEZAİ ORKUNT (is
tanbul) —• ISayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Dışişleri Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi ile ilgi
li olarak görüş ve 'kanaatlerimizi bütçe ve dış 
«sorunlar üzerinde ilki bölüm halinde arza çalışa
cağız. 

Bütlçe ile ilgili olanak belirtmek istediğimiz 
hususlar (kısaca şunlardır : 

Dışişleri Bakanlığının bütçesi tetkik olundu
ğu zaman 'dikkatimizi çeken konulardan biri, 
güvenli'k hizmetleridir. 

Balbanlığm yurt içi ve yurt dışı kuruluşla
rında her türlü yılkıcı faaliyetler ile sab stajla-
na karşı alınması lâzımgelen tedbir]eri «apta-
nıak ve yürütmek üzere 312 912 liralık bir tah
sisat konulmuştur. 

Bu miktar tahsisatın takriben 233 bin lirası 
personel giderlerine çıkarılırsa, geriye kalan 
takriben 64 bin lira ile, özellikle dışta, dünya 
sathına yayılmış 60 Büyükelçilik ve elçilik, 7 
daimi delegelik, 40 başkonsolosluk ve konsolos
luk ile işçi ve diğerleri olmak üzere 1,5 milyo
nun üstünde Türk vatandaşının her türlü yıkı
cı faaliyetlere ve bu meyanda en tehlikeli olan 
ve rejime yönelen propagandalara, sabotajlara 
(karşı yeterli 'koruma tedbir alınacağına inan
mak çok güçtür. 

Her ne ıkadar, bugüne kadar aynı şekilde 
verilen tahsisat ile birtakım tedbirler alınmış 
ise de, ifade ettiğim gibi teşkilât için yıllık öde
nek, yurt dışındaki vatandaşlarımızın bedenen 

I ve fikren fcorunab ilmeleri için yeterli değildir 
ve bu konuya daha çok önem atfetmek gerekli
dir. Bâzı 'meseleler bütçe rakamlarının ötesinde 
•düşünülmek mecburiyetindedir. 

Diğer taraftan, Dışişleri Bakanlığının gizli 
muhaberatının çok eski ve emniyeti yok dene
cek ıkadar az bulunan kripto cihazlarıyle yürü
tülmesi büyük bir noksanlıktır. 

'Güvenilir tiplerde telsiz ve kripto cihazları
nın süratle ve her dış teşekkülümüzde aynı za
manda değiştirilebilmesi için gereken tahsisatın 
tam olarak verilmesi şarttır. Devlet güvenliği
nin bir parçası olan bu konuda gereken titizli
ğin gösterileceği şüphesizdir. 

Dış politikayı yürütme hizmetleri meyanın-
da, dış ülkelerdeki kültür varlığımızı koruma 
ve tanıtmıa projesi olarak bütçeye konulan kar
şılığın önemli bir mahiyeti ifade ettiğini belirt
mek isteriz. 

Özellikle, son aylar içinde Türk - Ermeni 
ilişkileri üzerinde gelişen olaylar, kültür konu
sunda Türkiye'nin dışarıda daha iyi tanıtılmıa-
sı için, daha geniş ve yetenekli ve bilhassa bi
lim adamı niteliğinde kişilerle mücehhez kadro
larla faaliyette hulunmak mecburiyetini ispat
lamaktadır. Meselelerin yalnız Dışişleri Bakan
lığının resmî temasları ile çözümlenemeyeceği 
tabiîdir. 

Sayın milletvekilleri; 
Uluslararası, ittifaklararası ilişkilerin çok 

girift bir mahiyet alması dolayısıyle dış politika 
olayları da sürat ve tenevvü .kesbetmiştir. 

Mazide olduğu gibi artık dış politika mese
lelerinin bir Hükümet içinde mahsur tutulması 
gübi klâsik dış politika anlayış devresi kapan
mıştır. 

Sayın Dışişleri Balkanını, bu konuda gerek 
Dışişleri [Komisyonuna, gerek Türkiye Büyük 
Millet Meclisine doğrudan doğruya bilgi vere
rek, gerekse Bakanlıkça hazırlanıp yayınlanan 

I bildirilerle Parlâmentoyu azamî derecede bilgi 
ile teçhizin zaruretini en iyi anlamış bir yetkili 
olarak gördüğümüzden 'kendisine ve Bakanlığı-

J na teşekkür ederiz. 
Dikkate alınmam ve üzerlerinde itina ile 

durulması lâzımgelen dış politika sorunları çok
tur. Biz bunlardan önemli olanlarından birka-

| çına değinmekle yetineceğiz. 
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Sayın millet vekilleri; 
Geçtiğimiz yılın sonlarına rastlayan en 

önemli dünya olayı, Vietnam'daki Ateşkes An
laşmasıdır. IBu anlaşmanın kemren akabinde sa
vaşın özelliği dolayıısıyle de tarafların ellerin-
delki silâhları bir anda susturması taibiatıyle 
beklenemez. Halen, cephelerde bâzı önemli nok
taların ele geçirilmesi operasyonunun bir süre 
dalha devam 'edeceği anlaşılmaktadır. 

Ateşkes Anlaşması, uzun yılların savaş tah
ribatını ve ıstırabını bir noktada dundurmak 
bakımından (memnuniyet vericidir. Ancak, bu 
anlaşmanın şartları ve Güney Vietnam'daki 
m'evcüt askerî ve siyasî durum dikkate 'lalındığı 
zaman barış hakkında tam bir iyimserlik duy
mak da mümkün değildir. Zira Vietnam sava
şı, hiçlbir zaıman 'askerî hedeflere ve gereklere 
göre yapılmamıştır. 

Vietnam savaşı, daima psikolojik ve siyasî 
yönü ağır basan ve bu faktörlere göre değer
lendirilen bir savaş halinde yürütülüp bugüne 
gelinmiştir. 

Kuzey Vietnam'ın uğradığı 'ağır kayıplara 
rağmen, psikolojik ve siyasî savaşı (kadanan ta
raflardan biri 'olduğunu da teslim etmek lâzım
dır. 

İdeolojik temelde bölünen (milletlerin mâ
ruz kaldıkları ve: bu istidat içinde bulunanla
rın da mâruz kalabilecekleri' her türlü uygula
manın bütün dersleri Vietnam savaşında yat
maktadır. 

Türkiye için de böyle bir bölünmeyi, savaş 
türünü özleyenlerin bulunduğu, yaşadığımız 
olaylarla bellidir. Bu itibarla Vietnam sava
şının dikkatle ve İbretle tetkik ve takip edil
mesinde büyük faydalar vardır. 

İkinci büyük dünya dış politika olayı Ame
rika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanının Çin 
ve Rusya ziyaretleridir. 

Bu ziyaretler, dünyanın iki kuruplu denge
sini üçlü bir kutup haline getirme istidadını 
gösterir. 

Bu oluşum, dünyanın Idiğer ülkelerinin 
dikkate almaya mecbur kalacakları yeni kuv
vet dengelerinin başlangıcıdır. 

Amerika ile Cin ilişkilerinin tanzimi için bu 
arada Milliyetçi Çin'in Birleşmiş Milletlerden 
ihracı ve tek Oin olarak Kıt'a Çini'niln tanın
mış bulunması acı bir gerçektir. Ama, bu dün

ya siyasetinin duygusal nedenlere, ebedî dost
luklar gibi nazarî ölçülere göre değil, onların 
ötesinde bir güç faktörüne, denge ihtiyacına 
dayanma gerçeğidir. 

Amerika - Çin ilişkilerinin, arada mevcut 
derin görüş ayrılıkları nedeniyle, ağır bir in
kişaf kaydedeceği bilinmekle beraber, bunun 
etkileri diğer ülkeler üzerinde daha süratli ge
lişmeler gösterebilecektir. Örneğin, Japon -
Çin anlaşması, Güney - Doğu Asya ülkeleri 
üzerinde de etkili olabilecektir. 

Çin'den sonra, Amerika Cumhurbaşkanının 
Moskova ziyareti Avrupa için çok önemli so
nuçlar vermiştir. 

İki ülke arasındaki stratejik silâhların tah
didi görüşmelerinin ilk safhası sonuçlanmış ve 
kıtalararası balistik füzelere karşı kullanılan 
anti - balistik füze sistemleri üzerinde tam bir 
sınırlamaya gidilmiş; karada ve denizde nıevzi-
lendirilen kıtalararası füze sistemleri de muay
yen bir seviyede dondurulmuştur. 

Böyle bir anlaşma, 1960'ların en büyük 
stratejik meselesi olan nükleer tehdidin izalesi 
için yumuşatıcı bir adım, bir başlangıç da ol
muştur. Bu anlaşma her ne kadar tehdidi or
tadan kaldırmaımış ise de, nükleer silâh yarış
masını bir noktada durdurabilmiş ve bundan 
sonraki silâhlarda' indirim ve nihayet silâhsız
lanmanın müzakere zeminini de hazırlamıştır. 
Bu anlaşma aynı zamanda Avrupa'da güvenlik 
ve işbirliği konferansına; karşılıklı ve denge
li kuvvet indirimi meselesine gereken olumlu 
müzakere zeminini de temin edebilmiştir. 

Bu itibarla, bu üçlü temasların devamı ha
linde üç kutuplu dünya (dengesi yeni yeni saf
halar arz edebilecektir. 

Değerli arkadaşlari'm, 
Mensup olduğumuz ittifaklarla ilgili olarak 

kaanatimiz şudur: 
CENTO, askerî bir ittifak olmaktan uzak

tır. Bu ittifakın canlılığını muhafaza eden 
unsur, bölgesel kalkınma işbirliğidir. 

Bu unsur yoluyla dostumuz İran ve Pakis
tan ille olan ilişkilerimiz daha da kuvvetlen
mekte ve üç. taraflı bir işbirliğinin faydalı so
nuçları alınmaktadır. 

Kuzey Atlantik İttifakı ise önemini her 
zamandan fazla muhafaza etmektedir, NATO, 
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bir savunma ittifakı olarak her iiye ülkenin 
kendi millî savunmasına yardımcı ve ilâve bir 
güçtür. 

Milletleri tehdit eden sebepler ortada bu
lunduğuna ve değişmediğine göre, Millî Sa
vunma ihtiyacı, zarureti, ittifakın da idame
sini gerektirmektedir. 

Kuzey Atlantik İttifakı üzerinde yapılan 
tartışmalar, Türkiye'de çok istismara uğra
mıştır. Bu kasıtlı istismarın dışında kalan ve 
kuvvet dengesizlikleri nedeniyle millî savun
ma endişelerinden doğan tenkitler yapıcıdır ve 
ittifakın kendi içindeki kuvvet durumunu tan
zim bakımından da önemli bir ikaz hizmetini 
görmektedir. 

Şurasını da kesinlikle bilmek lâzımdır ki, 
Varşova Paktı askerî kuvvetlerinin devamlı bir 
şekilde güçlendirilmesi muvacehesinde Kuzey 
Atlantik İttifakının, devrini kapattığını söy
lemek mümkün değildir. Aksilne bu durum, it
tifak bağlarının daha da kuvvet bulmasını 
icab ettirmektedir. 

Avrupa'da, Doğu - Batı ilişkilerinde son 
yılların en önemli konusu, Federal Almanya'nın 
Doğu'ya açılma politikasının sonuçlarıdır. 

Federal Almanya'nın, Sovyetler BMiği ve 
Polonya ile kuvvete başvurmama esası üzerin
de yaptığı andlaşma; Berlin sorununa çözüm 
getiren anlaşma, ve Federal Almanya ile De
mokratik Alman Cumhuriyetleri arasındaki iyi 
komşuluk, eşit haklar, karşılıklı toprak bütün
lüğüne saygı, sınır dokunulmazlığı, tarafla
rın kendi mukadderatını serbestçe tayin husus
larını kapsayan anlaşma; Detente politikasını 
kolaylaştıran ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Konferansına olumlu zemin hazırlayan diğer 
önemli faktörlerdir. 

Ancak, iki Almanya arasında yapılan an
laşma, Avrupa barışı için (bür yumuşama ze
mini olmakla beraber, bu iki devletin birleşme
lerini sağlayacak bir formül de olmamıştır. 

Aksine, Alman halikının daha uzun bir sü
re iki ayrı devlet halinde yaşamasının tevsiki 
ve Birleşmiş Milletlere müracaatları ve kabul
leri halinde de durumun uluslararası bir teşek
kül tarafından teyidi demek olacaktır. En aşa
ğı pratik sonucu budur. 

İdeolojik temelde ayrılan bölünmüş milletle
rin, tekrar birleştikleri henüz vâki değildir. 

| Bu itibarla, anılaşma metnindeki Alman haıl-
j kının kendi mukadderatını serbestçe tayin yo-

luyle birliğini yeniden kazanacağı bir barış 
halinin Avrupa'da tesis .edilebileceğini, gerçekçi 
bir anlayış olarak görmemekteyiz. 

I Aralık 1972 başında yapılan NATO Bakan
lar Konseyi toplantı bildirisinde, iki Almanya 

i arasındaki anlaşma sebebiyle NATO üye ülke
ler hükümetlerinden münferiden Alman Demok-

| ratiJk Cumhuriyeti ile ilişki kurulmasını arzu 
! edenlere bütün kapılar açık tutulmuştur. 
j Bu sebeple, Türkiye'de, Alman Demokra-
j tik Cumhuriyeti ile kurulacak ilişkiler üzerdn-
j de hazırlıklı olmak zorundadır. 

j Her ne kadar, topraklarında Türkiye'ye kar-
j şı en çirkin hücumları yapan bir propaganda 
• aracını bilerek barındıran bir ülke ile ilişki 
j kurulması kolayca kabul edilir bir mesele de-
I ğilse de halen dünyada ve özellikle Avrupa gi-
j bi yekdiğerleriyle iç içe bulunan ulusların ide-
] oloiiı ayrılıkları her ne olursa olsun, bürbitrİeri-

ne daha fazla kapılarını kapalı tutmalarının 
i artılk mümkün olmadığı bir ortama gelinmiş ol-
j duğu da bir gerçektir. 

j Hüküm etimizin de, Türkiye'nin çıkarları 
| açısından Demokratik Alman Cumhuriyeti ile 
I diplomatik' münasebetler tesils edilip edilemeye-
| ceğihi en iyi bir şekilde değerlendireceği tabiî-
I dir. 

Avrupa'da Doğu - Batı ilişkilerinin diğer 
ve günümüzü en çok ilgilendiren konuları Av
rupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı ile Kar
şılıklı ve Dengeli Kuvvet İndirimidir. 

i Helsinki'de yapılan konferansa hazırlık ça
lışmalarında, böyle bir konferanstan somut 
neticeler alınıp alınamayacağı hususuna dikkat 
edilmesi gerçekçi bir harekettir. Zira, Avrupa 
Güvenlik Konferansı Üsteği, Avrupa ve dün
ya kamuoyu önünde yapılan propagandaların 

i kaçınılmaz bir sonucu olmuştur. 
Sovyetler Birliğinin üzerinde ısrarla durdu

ğu bu konuda yapıcı olmak, samimiyetin ciddî 
tezahürlerini göstermek de kendilerine ait ol
maktadır. 

Dışişleri Bakanlığımızın, bu hususta Büt
çe Karma Komisyonunda belirttikleri müşahede 
ve kanaatleri olumlu karşılamaktayız. 

I Hazırlık çalışmalarında güvenlik meselesi-
I nin anlamı ve muhtevası üzerinde ciddî görüş 
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ayrılıkları bulunduğu ve özellikle sosyalist ül
kelerin, kuvvete başvurmama ve sınırların do
kunulmazlığı prensiplerini kapsayan bir beyan
namenin Avrupa'nın güvenliği için yeterli bul
dukları anlaşılmalktadır. 

Çoğunluğun haklı olarak ileri sürdükleri 
gibi büyük kuvvet dengesizlikleri devam ettiği 
sürece, güvenliğin siyasî beyanlarla sağlana
mayacağı, askerî güçlerin de kayıt altına alın
ması zaruretinin bulunduğu 'aşikârdır. 

Bundan doğacak olan (karşılıklı ve dengeli 
kuvvet indirimi) fikrinin Türkiye için de bü
yük önemi olmak lâzımgelir. 

Kuvvet indirimi, ister merkezî Avrupa 
bölgesi için öngörülsün; ister Kuzey Atlantik 
ittifakının kanat bölgelerini de ihtiva etsin, 
her iki halde Türkiye'nin güvenliğini yakından 
ilgilendirmektedir. 

Bu konuda hükümetimizin hassasiyetini ve 
dikkatli tutumunu uygun bulmaktayız. Zira, 
Orta Avrupa bölgesinde yapılacak sınırlamala
rın sonucu, kanat (bölgelerin üzerindeki baskı
yı dolaylı olarak daha artıracak ve özellikle 
Güney Doğu Avrupada^j askerî dengesizlik si
yasî ve psikolojik alanda Doğunun etkisi yönün
de artırılmış olacaktır. NATO Bakanlar Konse
yinin Aralık 1972^de yayınladıkları bildiride 
müşahede ettiğimiz sarahat memnuniyet veri
cidir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Kuzey Amerika devletleri ve Batı Avrupa 

ülkeleriyle ikili ve çoik taraflı olumlu ilişkile
rin devamından duyduğumuz memnuniyeti; Do
ğu Avrupa ülkeleriyle ve özellikle Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliğü ile olan ilişkiler
de de görmek ve inanmak istiyoruz. 

Türkiye ile bu ülkeler arasındaki; egemenlik, 
bağımsızlık, hak eşitliği, toprak bütünlüğüne 
saygı, iç işlerine karışmamak gibi ilkelerin olum
suz bir yönde etkilenmıemesi başta gelen bir ar
zumuzdur. 

Ancak, bütün dünyada olduğu gibi, 1968 ba
harından itibaren Türkiye'de de başlatılan her 
tür faaliyetin, anarşinin ve Türkiye'ye tev
cih edilen yıkıcı radyo yayınlarının gizli des
teğini sağlayanların Türkiye'den iyi komşuluk, 
samimî dostluk bekılemeleri, de kolay kabul edi
lecek: bir sonuç değildir. 

Ülkeler ^arasında iyi komşuluk, samimî dost
luklar, ancak sosyal, .ekonomik ve politik rejim 
farklılıklarını zorlamamakla, ona saygılı olmak
la ve barış içinde birlikte yasama iddiasına iç
tenlikle bağlı olmakla mümkündür. 

Geçen yıl yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti 
ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ara
sında iyi komşuluk ilişkilerine müteallik müşte
rek bildiride saptanmış ilkelere samimiyetle 
uyulmasını beklemek hakkımızdır. 

Geçen yıl içinde Avrupa Konseyinin Danışma 
Meclisinde Türkiye'ye karşı bir kampanya açıl
dığı ve özellikle birkaç (milletvekilinin; insan 
hakları beyannamesini vasıta kılan fakat onun 
çok ötesinde ideolojik ve siyasî mülâhazalarla 
aleyhimize yürüttükleri bir çalışma olduğu he
pinizin malûmlarıdır. 

Aynı konseyin bakanlar toplantısında ise 
hiçbir devlet temsilcisi böyle bir beyanda, hat
tâ imâda bulunmamıştır. 

Biz Türkler olarak katıldığımız toplantılar
da Avrupa Konseyi üyelerinin ülkelerinde, özel
likle Türkiye'yi tenkit edenlerin ülkelerinde ce
reyan eden olayları nasıl tenkit etmiyor, iç me
selelerine saygı göıstereibiliyorsak, aynı saygıyı 
onlardan da beklemek hakkımızdır. 

Anarşi ile devleti tahrip fikri ve: eylem öz
gürlüğünün hiçbir yerde müdafaa edilmesine im
kân yoktur. Ama bteim de iddialara zemin hazır
layacak davranışlardan kesinlikle kaçınmamız 
lâzımdır. 

Bütün sayın milletvekillerimizin Avrupa 
Konseyinde aleyhimizde birkaç konuşmanın met
nini okumalarını, tenkit edenlerin bilgilerinin 
ne derece sathî ve devletler hukukuna ne dere
ce saygısız olduklarını görmelerini ve Konsey 
toplantılarına katılanların da ciddî bir hazırlık
tan sonra bu gibi tecavüzleri karşılamalarını da 
rica ederiz. 

Acı olan başka bir husus; Avrupa Konseyin-
deki birkaç kişinin beyanlarının Türkiye'de bü
yütülmesi ve yaşadığımız çetin şartların, ideo
lojik nedenlerle daha da bozulmasına çalışılma
sıdır. 

Bir münasebetle Dışişleri Bakanlığınca, Tür
kiye'nin mâruz kaldığı ideolojik tehdidin mahi
yetini de bütün delilleri ve fotoğraflarıyle bir 
beyaz kitapta toplayarak dünyaya ilân edilmesi 
lüzumlu bir hale geldiğini beyan etmek isteriz. 
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ıSaym ımilletveıkillleri; 
Batı Avrapamn bütünleşme ve kaynaşma ha

reketi içinde yerini alma kararını vermiş olan 
Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
ortaklığa talip olması, elbetteki Cumhuriyet ta
rihimizin en önemılji safhalarından biridir. 

Her ülkede benzeri görüldüğü gibi büyük ve 
önemli kararlar verileceği zaman fikir ihtilâf
ları, kuşkular, tartışmalar olur. Hata etmemek 
için bunların olması da sıhhat alâmetidir. 

Ancak; karar verildikten ve uygulama baş
ladıktan sonra yapılacak iş, kararın başarısına 
elbirliğiyle hizmet etmektir. 

Türkiye'nin yeni kalkınma stratejisi, 22 yıl 
sonra AET'ye tam üye olmak esasına göre ha
zırlanmış, 3 ncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı da 
bu genel stratejinin ilk dilimini teşkil etmiştir. 

Bu itibarla bu dönülmez yol üzerinde, özel
likle sanayimizin ve tarım ürünlerimizin, geniş
letilmiş topluluk içinde rekabet gücüne ulaştı
rılması ve sürüm kolaylıklarının sağlanması za
rureti de vardır. 

Genişletilmiş topluluğun getirdiği şartlar 
muvacehesinde Katma Protokol itibariyle mü
kellefiyetlerimizde bir artış olmaması da başlıca 
arzumuzdur. 

Bu hususta Hükümetin gösterdiği dikkati ve 
bugüne kadar alman olumlu sonuçları yerinde 
gördüğümüzü de beyan ederiz : 

Değerli milletvekilleri; 
Millî bir davamız olan Kıbrıs meselesine de 

değinmek isteriz. 
Uzun ve çetin safhalardan geçen bu hassas ve 

bizim için hayatî önemi haiz bulunan bu konuda 
en çok ıstırap çeken Türk Cemaatinin sıkıntıla
rının son bulması en büyük temennimizdir. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıb
rıs'ta açmış olduğu Toplumlararası genişletilmiş 
görüşmelerde, ağır da bir gelişme de olsa, sıhhat
li bir cüzüme ulaşacağına inanç duymak isteriz. 

Ancak, ihtiyatla yürümekte olan bu yolda 
Türk Cemaatinin iktisaden yıpratılmasmdan sin
si zevk alanların gerçekleri daha iyi görmeleri; 
Türkler olarak bizim duyduğumuz samimiyeti, 
karşı tarafların bütün sorumlularının da aynen 
duymasını bekleriz. 

Kıbrıs Devletinin bağımsızlığı, egemenliği ve 
toprak bütünlüğüne riayet ile bu topraklar üze
rinde Türk ve Rum Cemaatinin eşit haklarla 

birlikte yaşamalarının temini, bütün taraflar 
için aranması gereken tek çözüm yoludur. 

Ortadoğunun, Akdenizin ve nihayet bizzat 
kendilerinin içinde bulundukları şerait bakımın
dan Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs arasındaki 
ihtilâfın en kısa zamanda sonuçlanması, bu böl
genin ve bilhassa Türkiye ve Yunanistan'ın be
kaları ve dost olmayan çevreye karşı müştere
ken güçlenmeleri için zaruridir. 

Ne yazıktır ki komşumuz Yunanistan Trak-
ya'daki soydaşlarımıza karşı takındığı tavırla 
daima ilişkileri gergin tutmakta ve bunun ağır 
sorumluluğunu idrak etmemektedir. 

Buna karşı bu konuda sükûnetin, itidalin, 
soğukkanlılığın gereklerine de uyarak, Türk 
Hükümetinin izlediği politikayı olumlu karşıla
dığımızı belirterek diğer bir konuya geçiyoruz. 

Orta - Doğuda iki yılı mütecaviz bir zaman
dan beri devam eden ateşkes durumu, taraflar 
arasında bâzı sınır olayları hariç, zahirî görün
tüsünü muhafaza etmektedir. 

Ancak, bu sakin görüntünün arkasındaki 
gerçek durum, Dünya barışı ve coğrafî mevkii 
dolayısıyle Türkiye için ciddiyetini muhafaza 
etmektedir. 

1972 baharında Moskova"da, Amerika Birle
şik DeVletleri Cumhurbaşkanı ile Sovyet Sosya
list Cumhuriyetler Birliği Part i Genel Sekreteri; 
Orta - Doğu sorununun barışçı bir çözüme var-
dırılması hususunda müşterek beyanda bulun
malarına ve muhtelif vesilelerle bu gibıi beyan
ların tekrar edilmesine rağmen, İsrail - Arap 
ilişkilerinde değişen bir husus yoktur. Esasın
da, Amerika ve Rusya dâhil, bölgedeki devlet
lerin kısa ve uzun vadeli hedefleri çok değişik 
ve başka başkadır. 

Bu başkalık, yakın bir gelecekte Orta - Do
ğuya barışın girmesine mâU olmakta devam 
edecektir. 

Sayın milletvekilleri; 
Dışişleri Bakanlığı ile ilgili görüşlerimıizi ta

mamlamadan evvel, son olarak müessif bir ola
ya da temas etmeden geçemeyeceğiz. 

İki Tür<k Diplomatını Kaliforniya'da vahşi 
bir şekilde öldürülmeleri, ırlk taassubunun, ulus
lararasında kalmış tarihsel kin tortularının 
tahrik (edilmiş, şen'i bir tezahürü olarak gör
mekteyiz. Bu iki genç diplomatımıza rahmet, 
ailelerine de başsağlığı dileriz. 
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Diğer taraftan, Fransa'da Marsilya'da bir 
Ermeni kilisesinin bahçesine dikilen bir anıtın 
kitabesine konan cümlelerden çıkan olay ve 
aynı şekilde daha evvel başka ülkelerde de ya
pılmış olan denemeler, bize ; Türk - Ermeni 
ilişkilerinin bozulması için bir dış teşkilâtın 
faaliyet halinde olduğu izlenimini vermekte
dir. 

Fransız Hükümetinin, Türk Hükümetinin 
müracaatına karşı verdiği cevap ve Fransız 
basınında yer alan mazeretler ise yeterli değil
dir. 

Dışişleri Bakanlığının aldığı kararı ve Paris 
Büyükelçimizin gösterdiği hassasiyeti ve Tür
kiye'ye dönüş kararını doğru buluyor, memnu
niyetle karşılıyoruz. 

Paris Büyükelçimizin davranışını Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin haysiyetini korumada 
her büyükelçinin göstermesi lâzım gelen bir ör
nek olarak da tanımlıyoruz. 

Fransız Hükümetinin hu durumu halledece
ğine, Türk - Fransız dostluğu için bir gölge 
teşkil etmeyeceğine ve Büyükelçimizin kısa 
zamanda görevi başına döneceğine inanıyoruz. 

Bu imünasebetle mutaasıp cemiyetlerin dar 
çerçevesi dışında bu olayların Türk - Ermeni 
ilişkilerini zedelememesini, bunun toplumlar 
arası yaygın bir nefret ve intikaım duygusuna 
dönüştürülmemesini insanlığın sağ duyusundan 
beklemek baş arzumuzdur. 

Değerli arkadaşlarım; 

Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ülkemize ha
yırlı hizmetler getirmesini diler, Cumhuriyetçi 
Part i Grubu olarak saygılarımızı sunarız. 
(C. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — M.G.P. Grubu adına Sayın 
Nebil Oktay, buyurunuz. 

M. G. P. GRUBU ADINA M. NEBİL OKTAY 
(ıSiirt) — ıSaym Başkan, değerli milletvekilleri; 

M. G. P.'nin 1973 malî yılı Dışişleri Bakan
lığı bütçesi vesilesiyle görüşlerimi açıklamadan 
önce, birkaç gün önce toprağa verdiğimiz iki 
vazife şehidi değerli diplomatlarımızın aziz ha
tıralarını bir kere daha saygı ile anmayı ve in
sanlık dışı bu menfur cinayetten ötürü başta 
aileleri olmak üzere bütün Dışişleri mesnupları-
ımıaa ve büyük Türk Milletine başsağlığı dilemeyi 
vazife sayıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 

Türk dış politikasının temelleri, Büyük Ata
türk tarafından kesinlikle tespit edilen ve Ana
yasamızda da ifadesini bulan; sulhçu, medeni
yetçi görüşlere dayanır. 

Büyük ve şerefli bir tarihin sahibi olan mil
letimiz, yurtta da, dünyada da sulhun korun
masını temel iike sayar. Bağımsızlık, ülke ve 
millet bütünlüğü bakımından hiç kimseye hiç
bir şart altında taviz vermemeyi, takibettiği' 
politikada temel hedef kabul eden Türk Mille
ti, dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip 
şerefli bir üyesidir. 

Medeniyetçi ve sulhçü görüşlere, bağımsızlık, 
ülke ve millet bütünlüğü prensiplerine dayalı 
bu temel hedefler M. G. P. programında da 
tam bir inanç ve samimiyetle yer almıştır. 

M. G. P. Türkiye Cumhuriyetinin bağımsız
lığını, her, düşüncenin üstünde tutar. M. G. P., 
egemenlik haklarımızın yabancı devletlere, mil
letlerarası kuruluşlara, yabancı uyruklulara im
tiyaz tanınması suretiyle veya her ne suretle 
olursa olsun, ihlâl edilebilmesini kesinlikle red
deder. Cumhuriyet hükümetlerinin ve meşru 
düzen içinde kalarak vazife görmek isteyen bü
tün siyasî partilerin de bu temel görüşlerde or
tak olduğuna inanır. 

Değerli arkadaşlarım, 1972 yılı ve 1973 yılı 
başları dünya siyasetinde çok yönlü gelişmelere 
ve yoğun temaslara sahne olmuştur. Bu geliş
meler bütün dünyayı ve hiç şüphesiz Türk Mil
letini yakından ilgilendirmektedir. 

Türkiye'nin dış politikası bakımından, özel
likle Orta - Doğu ve Akdeniz Ibölgesi ihtilâfları 
ve gelişmeleriyle Avrupa'nın demokratik ülkele
rinin Doğu Blokuyla ilişkilerinde vukubulan ge
lişmeler önem taşımaktadır. 

İsrail - Arap ihtilâfının sürekli bir «ateşkes» 
durumunda bulunmasına rağmen, ihtilâfın henüz 
Birleşmiş Milletler kararma uygun bir çözüme 
bağlanmadığı, bu bölgenin ve bütün dünyadaki 
sulhun bozulmasına yol açabilecek bir krizin sü-
regildiği meydandadır. 

ıSovyetler Birliğinin çeşitli yardım formülle
ri altında bu bölgeye kaydırdığı kuvvetler ve te
sis ettiği üsler gözden karınlamaz. Mısır'da İs
kenderiye ve Portsait ve Suriye'de Laskiye li-
manlam Sovyetler bakımından kolayca yararla
nılan birer önemli üs durumuna girmiştir. 
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Pakistan'da kötü iç politikanın sonuçları ev
velâ bir iç savaşa, sonraHindistan - Pakistan ça
tışmasına ve nihayet Pakistan'ın parçalanmasına 
yol açmış, Doğu Pakistan'da «Bıengaldes» adiyle 
yeni bir devlet kurulmuştur. 

Bengalcleş'e karşı Kıta Çin'i ile Sovyet Rus
ya'nın farklı politikalar izledikleri de bilinen 
gerçeklerdendir. 

Dış politikada en önemli gelişmelerden biri
si Birleşik Amerika ile Kıta Çin'i arasında ku
rulan diyalog ile başlamış, Kızıl Çin, Birleşmiş 
Milletlere ve Güvenlik Konseyine üye olmuş; 
bu ülkeyle demokratik memleketler arasında 
diplomatik münasebetler başlamıştır. 

Diğer taraftan, Birleşik Amerika ile Sovyet
ler Birliği arasında eskisinden farklı bir yakınlaş
ana gerçekleşmiş, bunu Batı demokrasileriyle 
Doğu Blok arasındaki münasebetlerin yeni bir 
açıdan ele alınması izlemiştir. 

İkinci Dünya [Savaşından sonra Sovyetler 
Birliği ile Batı demokrasileri arasındaki ilişki
ler sertleşmiş, «Soğuk harp» denilen bu uzlaş
mazlık büyük endişeler ve ıstıraplara yol aç
mıştır. 

Varşova Paktı devletlerinin durumu, Berlin'in 
bir duvarla ikiye bölünüşü, Macaristan, Doğu Al
manya ve Çekoslavakya olayları henüz hâtıralar
dan silinmiş değildir. Ancak, soğuk harbin yeri
ne sulh içinde birlikte yaşama, «detant» kelime
siyle ifade edilen bir yumuşama politikası ika
me edilmesi yolunda da zaman zaman ümit ve
ren, zaman zaman hayal kırıklığı yaratan polika 
çabalarına şahidolmuş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, son yıllarda Avrupa'da 
görülen bu nispî yumuşama NATO ittifakının 
artık önemini kaybettiği tarzında, temelinden 
hatalı bir anlayışa asla yol açmamalıdır. 

Sovyetler Birliğinin bir öncüde Asya 1da be
liren Çin tehdidinin etkisi altında hür Avrupa' 
ya karşı davranışlarını yumuşatmış olması, bu 
devletin Akdeniz'e sızma ve yerleşme-yolunda
ki devamlı gayretlerini gözden kaçırmak gibi 
hataya yol açmamalıdır. 

Akdeniz, askerî bakımdan artık bir NATO 
gölü olmaktan çıkmıştır. Sovyetler Birliği Ak
deniz'e çok sayıda savaş gemisi ve yardımcı 
gemi kaydırmış, Mısır'ın İskenderiye ve Portsait 

limanlarını ve Suriye iden Laskiye limanlarını 
kullanmaya bağlamıştır. Kuzey Afrika'da, Hint 
Okyanusunda Sovyet askerî gücü vardır. 

M. G. P., bu şartlar altında NATO'nun, hür 
dünyanın savunması bakımından bütün önemi
ni muhafaza ettiği inancındadır. Komünizmin 
taktikleri çok sık değişir. Ancak, dünya hâki
miyeti yolundaki stratejik hedeflerin bugünden 
yarma değişeceğini farz ederek, aşın iyimser
liğe ve hayale kapılmak ve bu düşünce ile yıl
lardır Avrupa savunmasının temelini teşkil eden 
NATO ittifakını zayıflatmak, son derece tehli
keli sonuçlar doğurabilecek bir hata olur. Çün
kü, elde edilen bu sonuç, geniş ölçüde NATO 
ittifakının sağlamlığı sayesinde elde edilmiş 
bir sonuçtur. 

Dünya politikasının, bir süre önce olduğu 
gibi Washington ve Moskova kutupları etfarın
da dönmeye devam etmeyeceği, artık çok mer
kezli yeni birtakım dengelerin gelişmekte oldu
ğu gözle görülür gerçektir. Amerika Birleşik 
Devletleri ve Sovyet Rusya dışında, gitgide 
kuvvetlenen ve büyük iktisadî güç haline ge
len bir Batı Avrupa gerçeği vardır,, Çin ger
çeği vardır, büyük sanayi gücüyle Japonya ger
çeği vardır. Anacak, bütün bu değişikliklere rağ
men sadece bir savunma ittifakı değil, aynı za
manda bir ortak felsefe ve bir ortak dünyı 
görüşü değerini taşıyan NATO ittifakı yine de 
bütün önemini muhafaza etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, geçen ayın en önemli 
siyasî olaylarından birisi de Birleşik Amerika 
ile Kuzey Vietnam arasımda Paris'te ateş - kes 
anlaşmasının imzalanmasıdır. 

Ocak ayının sonunda anlaşma reısmen yü
rürlüğe girmiş olmakla beraber, dünya basının
dan, ajans ve radyo haberlerinden öğrendimi-
ze göre, Güney Vietnam'da çatışmalar sona er
miş değildir. Hanoi'de sükûnet ve sulh havası
nın hâkim olduğu tarzındaki haberlere karşılık, 
Saygon'dan gelen haberler endişe verici mahi
yetlerini değiştirememiştir. 

Bu ateş - kes 'anlaşmasının Batı demokrasi
lerimde sulhun avdet ettiği tarzında yarattığı 
iyimser 'havayı kaybetmemesini temenni ederiz. 
Ancak, anlaşmanın hiçbir taraf için ideal ıbir 
çözüm sağlamadığı ve hadiselerin ağırlığı için
de bir komproımiden iblaret olduğu da şüphe 
götürmez bir 'gerçektir. 
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Değerli arkadaşlarını, Kıbrıs'ın durumuna 
gelince : 'Türfk Milleti iğin Adadaki soydaşları
mızın halklarının korunması da, doğrudan doğ
ruya Türkiye'nin güvenliği de ve nihayet millî 
şeref ve haysiyet duygulanımız da Kıbrıs dava
sının millî bir dava olarak mütalâasını zorunlu 
kılnıafktıadır. Bu millî davada Türk Milletimin 
bir kalp halinde en yüksek hassasiyeti taşıdığı
nı göstermeye ve anlatmaya deıvam edeceğiz. 

Adadaki Türk cemaatinin bugüne kadar ko
ruduğu tesanüdü kaybetni'eyeceğine yürekten 
inanıyor ve Adadaki soydaşlarımıza büyük mil
letimizin dikkat, alâ'ka ve desteğinin tam ola
rak devam edeceği hususunda 'teminat vermeyi 
şerefli bir vazife sayıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın sonun
da, son günlerin aktüel bir olayına da dokun-
mak isterim : 

Türkiye, barışın büyük değerine inanmış bir 
Devlet olarak yalnız komşularıyle ve sıkı ikti
sadî ilişkileri olan devletlerle değil, bütün dün
ya devletleriyle dostane münasebetler kurmak 
ve bu münasebetleri geliştirmek düşüncesinde
dir. Özellikle, tarih boyunca iyi münasebetler 
kurduğumuz milletlere karşı böyle bir politika 
izlenmesi, yalnız Cumhuriyet Hükümetlerince 
değil, bütün Türk Milletince benimsenmiştir. 
Ancak, ilkel bir tutumla, tarihin karanlıklarına 
karışmış birtakım olayları tahrif ederek, Tür
kiye ve Türklük aleyhine düşmanlık gösterile
rine girişilirse, bu gibi tutumlara karşı tepki 
göstermeyeceğimiz sanılmamalıdır. 

Kanuni'den beri çoğu zaman yakın ve dosta
ne ilişkilerimiz olan Fransa'da, karanlık emelli 
kışkırtma mihraklarına çirkin oyunlarına alet 
olan bir Fransız Balkanının şahsî hesaplarla 
Türkiye aleyhine sözde bir anıt açılışında rol 
almış bulunmasını kınıyor ve buna karşı bizzat 
Fransız Milletinin ve Fransız Hükümetinin ha
rekete geçmesini haklı olarak bekliyoruz. Dün
yanın her tarafından şüphesiz sorumluluk duy
gusunu yitirmiş siyaset adamlarına raslamak 
mümkündür. Önemli olan, bu gibi hareketlerin 
mütecasirlerine karşı bizzat o toplumun takına
cağı tavır ve göstereceği tepkinin derecesidir. 
Marsilya olayından sonra Paris Büyükelçimizin 
Ankara'ya çağırılışmı ve Hükümetin davranı
şını yerimde görmekle beraber, çirkin olayın 
böylece örtbas edilemeyeceğini de belirtmek is- . 
terim. 

•Sayın milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığı 
bütçesi münasebetiyle Millî Güven Partisinin 
görüşlerini arz etmiş bulunuyorum. 

Yeni bütçenin, Dışişleri Bakanlığının güzi
de mensuplarına, milletimiz için hayırlı hiz
metler yapma imkânını sağlamasını diler, Yü
ce Millet Meclisini ve Dışişleri Bakanlığının 
değerli mensuplarını, şahsım ve grubum adına, 
saygı ile selâmlarım. (M. G. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bit
miş bulunmaktadır. 

Söz sırası, şalhsı adına Sayın Şinasi Özden-
oğlu'na gelmiştir, buyurunuz efendim. 

Hükümetimizin Kıbrıs olaylarını dikkatle 
izlediğini ve genişletilmiş cemaatlerarası görüş
meleri olumlu bir sonuca ulaştırmak için her 
gayreti (gösterdiğime de inanıyoruz. 

Dış politika Ikonularında Türkiye'yi yakın
dan ilgilendiren Önemli bir konuda genişletil
miş Avrupa Ekonomik Topluluğu bünyesindeki 
gelişmelerdir. Katma protokolle 22 yıllık geçiş 
dönemine igirişimizden sonra gerek sanayileşme 
çabalarımızın hızının azalmaması, gerekse ihra
cat imkânlarımızın daralmarnası ve ürünlerimi
zin dış rekabetten zarar görmemesi için çok 
yönlü tedbirler almak hususunda dikkatli ça
lışmaların sürekli bir şekilde yapılması lüzumu
na burada bilhassa işaret etmek istiyorum. 

'Sayın milletvekilleri, Avrupa Konseyi ile 
münasebetlerimize de bir nebze işaret etmek is
terim. 

'Türkiye ve Türklük aleyhine faaliyette bu
lunan çeşitli örgütler, demokratik Batı ülkele
rinde Türkiye aleyhine olumsuz bir hava ya
ratma çabalarını şiddetle devam ettirmektedir
ler. Bu propaganda makinesi, Türkiye'nin için
de bulunduğu şart lan gereği gibi kavramayan, 
şüphesiz büyük kısmı iyi niyetli kimseleri de et
kisi altına almaktaidır. Bunlara karşı Avrupa 
Konseyindeki 'Türk parlamenterlerin verdiği ce
vaplar, Türkiye aleyhindeki propagandaları et
kisiz bırakmaya maalesef yetmemektedir. Hü
kümetin bu konuda daha aktif davranmasına 
lüzum ıgörmekte ve Hükümetin yanında siyasî 
(kuruluşlarımıza ve özellikle basınımıza da bü
yük görevler ve mesuliyetler düştüğüne inan
maktayız. 
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SİNASİ ÖZDENOĞ-LU (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Dışişleri bütçesi görüşülürken, Türkiye'nin 
bugününü ve yarınını ciddî surette etkileyecek 
bir konuya değinip, gelecek için bâzı sonuçlara 
varmak istiyorum. Konu, kısaca Ortak Pazar'la 
olan ilişkilerimiz ve Topluluğun bize karşı tu
tumudur. 

Meseleye değişik bir açıdan, bizzat kendi iz
lenimlerim açısından, gerçekçi bir açıdan insan 
ilişkilerini de katarak bakmaya çalışacağım, 

Sayın arkadaşlarım, hiç şüphesiz Türkiye, 
Ortak Pazar'la tarihinin en cesur tecrübesine 
girişımiş bulunuyor. Uzun tartışmalardan son
ra geçiş 'dönemine geçilmiştir. Katma protokol 
en son İtalyan Parlâmentosunun onayından 
çıkmış, 1 Ocak 1973'ten itibaren de yürürlüğe 
girmiştir. Ancak, hemen şurasını arz 'edeyim ki, 
gümrüklerimizdeki indirim 1,5 yıl önce; 1 Ey
lül 1971 tarihinden itibaren başlamıştır. Bu
nunla şunu söylemek istiyorum: Meselenin cid
dî safhası başlamıştır. 

Bu 'biçimsel gelişmeler yanında, meselenin 
özünde, temelinde Ortak Pazar'la anlaşimazlılk-
larımızın azaldığı kanısında değiliz; ihtilâfla
rımız .azalmıyor, çoğalıyor. Açıkça söylemek 
gerekirse, karşılıklı davranışlar tek bir Avrupa 
hedefine yönelmiş dostlukları güçlendirmiyor, 
sarsıyor, mesafeler azalmıyor, artıyor. 

Sayın milletvekilleri, bu neden böyle olu
yor ? İliç. şüphesiz, karşılıkla taviz koparma 
kavgasından, istediklerimizi bıiigünedek elde 
-edememekten ve nihayet Katma Protokolde is
tediğimiz değişikliklerin bugüne. kadar yapıla-
mamasıdır. Nedir bizim sorunlarımız: göze ba
tan birkaçını sayalım: 

1. — 3 Terin topluluğa katılmasıyle, bilhas
sa Türkiye açısından çözümü gereken sorunla
rımız vardır. 

2. — Geçiş dönemi uygulamalarında esneklik 
ve korunma tedbirleri istemlerimiz vardır ve 
asıl büyük meselemiz de budur. 

3. —• 'Tarımda ek tavizler sorunumuz var
dır. 

4. — Genel preferanslardan yararlandırılma 
talebimiz vardır. 

5. — Avrupa Parlâmentosuyle ilişkilerimiz 
konusunda istemlerimiz vardır. 
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I 6. — Nihayet, işgücü konusunda talepleri
miz mevcuttur. 

I Sayın Başkan, bunların hepsi gerçekleşir ya 
I da gerçekleşemez, ama sorunlar askıda bırakıl

mamalıdır. Dünyanın her yanında diplomatlar. 
cazibeli sözlerle olmayacak şeyleri vade derler, 
ama bu vaidler dostluklara etkili ise, bunlar ge-

I ciktirilmeımelidir. Biz uzun zamandır, Katma 
I Protokolün değiştirilmesi için söz almışızdır. 

Kimden söz almışızdır? Avrupa Parlâmentosu 
adına konuşan yetkililerden söz almışızdır. Tür-

I kiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Par-
I lâmento Komisyonu Başkanı Mösyö Bertrand, 

Haziran 1972'de Marmariste «Ben, şahsen Baş
kan olanak Katıma Protokol revizyonunun 

I 1 Ocak 1973'ten önce gerçekleşeceğine inanıyo-
I ram.» demişti, bizzat zabıtlardan alabildiğimi 

kadarıyle. Biz de, Oatania toplantısında, bu 
dostça inancın bir hayal olmasından korktuğu
muzu açıkça söylemiştik; yanılmamışız, reviz-

I yon hâlâ gerçekleşememiştir. 

I ITolanda Dışişleri Bakanı Mösyö ~Westertep, 
I yine Marmariste aynen: «Katma Protokolün ye-
I ni gelişmelere uydurulması kararı Konseyce 
I alınmıştır. - Yanılmıyorsam o zaman kendileri 

Konsey Başkanı idi - Bunu 1 Ocak 1973'ten ön-
I ce gerçekleştirm'eye mecburuz. Bunu bu sürede 

yapamazsak, durum çok daha hassas bir hale 
I gelebilir.» demişti. Söyledikleri gerçekleşme-
I ımiişitir. 

Sayın arkadaşlarım, güçlüklerimizin ve prob
lemlerimizin bu maddî ve nesnel plândaki nite-

I likleri yanında, bir başka yanı daha var ki, bu
rada bir hükme varırken kendimi daha ihtiyatlı 
olmaya meclbur hissediyorum. Bilmiyorum, bu 
konuda varacağım teşhisleri ve çözümleri, de-

I ğerli arkadaşım Sayın Dışişleri Bakanımız pay-
I laşır mı? 

Bu talblo, meselenin duygusal ve moral .gö
rüntüsüdür. Üzülerek söylemeliyim ki, bir ma
nevî etken, toplulukla olan mesafemizi artırı
yor, sıcaklık kazandırmaya çalıştığımız ilişkile-

I rimize soğukluk katıyor, umutlarımızı sarsıyor. 
Arkadaşlar, gerçekçi ve açık bir biçimde arz 

edeceğim: Avrupa bizi Avrupalı saymıyor. Av
rupalı saymadığı için de Ortak Pazar'a girme-

I mizi yadırgıyor. Statüler kendi parlâmentola-
I rmdan geçtiği halde yadırganıyoruz. 
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Basit bir olay ama, çok ilginçtir: italya'da 
Catania'da yapılan toplantıda bir tek İtalyan 
milletvekili bize «Hoş geldiniz» dememiştir. 
Başlangıçtaki toplantılara oranla ilgi gittikçe 
azalıyor, başlangıçta dostluk görüyorduk. Tabiî 
ilginin azaldığını da hissetmemek mümkün de
ğildir. 

Değerli arkadaşlarım, bâzı şeyler vardır ki, 
maddî delilleri, belirtileri yoktur ama, hisseder
siniz ve yanı] maaşınız. 

Sayın Başkan, Türkiye'nin bugün Avrupa 
nezdindeki görüntüsünü, Ortak Pazar ilişkileri 
içinde gayet net olarak görmek mümkündür. 

Marmaris'te (Komisyon toplantılarını sıklaş
tırmak için karar aldık. Çalışma grupları seçil
di, bu ıgrupların toplantı tarihleri tespit edildi. 
Toplantı Lüksemburg'ta yapılacaktı Ey
lül 1972 başında yapılacak olan toplantı 
iki kez ertelendi. Sebebini bilmiyoruz, sonunda 
da bu toplantı yapılmadı, özür de dilenmedi ve 
nihayet Ekim 1972 başında Komisyonun Sicil
ya'da yapılan 14 noü dönem toplantısında, bir 
sonraki toplantının yeri ve günü tespit edilmek 
gerektiği 'halde bu da yapılmadı. Her toplantı
da bize 'karşı anlayışlı olan Alman Parlamen
terleri, belki de seçimler nedeniyle, kendi se
çimleri nedeniyle, çok sert ve âdeta hasım gi
biydiler. Aramızda tartışmalar çıktı, komisyonu 
terk ettik. Ancak, bundan sonra bâzı ko
nularda,, Üçüncü Beş Yıllık Plânın realize edil
mesinde ilişkin, ekonomik yardım alınmasına 
ilişkin kararla, işgücü konusunda aldığımız ka
rara varabildik. 

Bu durumda AET Komisyonunun gelecek 
toplantısı askıdadır. İngiltere, İrlanda ve Da
nimarka'nın katılmasıyle Avrupa Parlâmento
su toplanacak, yeni delegasyon seçilecek, ondan 
sonra da Türkiye grubu ile toplanılacak.. Bu da 
kesin değildir. 

'Sayın arkadaşlar, bu neden böyle oluyor? 
Bunoa ilişkiye rağmen Avrupa neden bizi ya
dırgıyor? 

Görebildiğimiz feadarıyle ve gerçekçi bir tab
lo içinde bunun tespitinde yarar olduğu inan
cındayım. Niedir bunun nedenleri ? 

1. — Avrupa'nın değer olarak kabul ettiği, 
yaşam ölçüsü olarak kabul ettiği bâzı şeylere 
uymadan Avrupalı olmak, Avrupalı sayılmak 

mümkün değildir. Örneğin; bir Avrupalı fikir 
.özgürlüğünü her şeyin başında düşünür arka
daşlarım. Hele düşüncenin cezalandırılmasını 
hiç düşünemez. Eylemi değil, fikri cezalandır
maya kalktığımız zaman Avrupa'yı ve Avru-
lıyı karşınızda bulursunuz. Bu da Avrupa'nın 
yabana atamayacağınız bir gerçeğidir. 

2. — Avrupa, «-Avrupalıyım,» deyip de, Or
taçağ yaşantısında ısrar eden bir ülkeyi Avru
palı kabul etmez, etmemekte de haklıdır. Av
rupalı, kadına kâğıt üzerinde hak verip, ona 
gerçek değerini vermeyen, kadın - erkek eşit
liğini gerçekleştiremeyen bir ülkeyi Avrupa 
saymaz. Avrupa, turist kadınlara sataşıldığı 
tecavüz edildiği bir ülkeyi Avrupa kabul et
mez, etmemekte de haklıdır. 

3. — Nihayet Avrupa, güçten anlar, kuvvet
ten anlar. Değişen kuvvet dengesine göre dost
lukları da değişir Avrupa'nın. 

1970 başında bir Fransız Milletvekili Mösyö 
Couste '«Türkiye'ye 'muhtacız» diyordu. O gün
den bugüne dünyadaki büyük politika merkez
lerini bağlayan köprülerin altından çok sular 
geçti. Bugün Avrupa'nın siyasal birliğine doğ
ru atılan güçlü ve kararlı adımlardan sonra, 
sosyalist ülkelerin bile kur yapabilecekleri ka
dar .güçlü bir Avrupa karşısında., 6'dan 9'a yük
selen mağrur topluluk karşısında, Türkiye ar
tık eskisi kadar iliginç değildir arkadaşlar. Bu
gün için görüş, felsefe budur. 

Sayın arkadaşlarım, çizdiğim tablonun kö
tümser bir tablo olduğunu biliyorum. Ama, 
gerçeklerden ürkmemeli, gerçeklere sempati 
duymalıyız. 

Şimdi, bu bahsi bağlayarak bir sonuca var
mak istiyorum. .Şahsen her türlü yaban hay
ranlığına, Avrupa hayranlığına ve her türlü 
özentiye karşı olan bir arkadaşınız olarak önce 
yurduma., sonra da tüm insanlığa umut bağla
mış bir arkadaşınız olarak konuşuyorum. Ki
şisel anlayışımız, • duyuşumuz, izahlarımız ne 
olursa olsun, Ankara Antlaşmasıyle Avrupa'nın 
ekonomik ve siyasal birliği içindeyiz ve ortak 
kader içinde geleceğe birlikte yürümekteyiz. 
Bu her yönüyle düşünülerek tarih önünde ve 
tam bir sorumluluk duygusu içinde varılmış bir 
karlardır. Bu, Türkiye'nin tüm geleceği ve çı
karları düşünülerek alınmış bir karardır. Şunu 
kesinlikle bilmeliyiz ki : 
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1. — Avrupa bize, ekonomimize büyük po
tansiyel kazandırdığımız, ekonomimizi onun 
standartlarına yaklaştırdığımız, yani güçlen
diğimiz zaman itibar edecektir. 

2. — Avrupa bize, Avrupa birliğinin önemli 
bir kanadını, .Ortadoğu kanadını emniyete ala
bileceğimiz kadar güçlü olduğumuz zaman iti
bar edecektir. 

3. — Avrupa bize, onun pazarlarında ve 
kendi pazarlarımızda, onunla kalite ve fiyat re
kabetini göze alabildiğimiz zaman itibar ede
cektir. 

4. — Avrupa bize, düşünce ve fikir özgürlü
ğüne tam güvenlik sağladığımız zaman itibar 
edecektir. 

5. — Ve nihayet Avrupa bize, gerektiğinde 
Avrupa'sız yaşayabilecek kadar güçlü olduğu
muz zaman itibar edecektir. 

Bugün Avrupa'nın gerçek sözcüsü olan Or
tak Pazar'la olan ilişkilerimiz ciddîdir. Sorun
larımızın bekleımeye tahammülü yoktur. Or
tak ıPazar gerçeği karşısında neredeyiz, ne ya
pacağız? ©ütün açıklığı ile meseleyi getirerek 
Hükümeti ikaz ediyorum, dostça bir ikazda bu
lunuyorum. Herhalde iç açıcı bir noktada deği
liz değerli arık adaş lar mı. 

Sayın Bayülken, Ortak Pazar ülkeleriyle 
ısıorunlarımız konusunda özel görüşmeler yapa
rak diyalog kurmuş bir arkadaşımızdır. Bu ça
balarını takdirle anmak isterim. Ancak, mese
leler onun da iradesini aşacak biçimde gelişi
yor. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Özdenoğ-
lu. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Bağlı
yorum Sayın Başkanını. 

Yüce Mecliste gündem dışı bütçede, komis
yonda, basında çırpınmışızdır. Hükümet vakit 
geçirmeden ekonomiyi disipline etmeli, her ko
nuda Avrupa standartlarına yetişmenin en çe
tin biçimde, en bilinçli, en cesur kavgası veril-
ımelidir diye çırpınmışızdır. Ama bugünedek 
sevindirıiei bir aşamaya ulaşamamışızdır, içi
mizdeki kısır döngelerden kurtulup, büyük ve 
hayatî sorunlara yönelememişizdir. Ve ne ya
zık ki, Ortak Pazar gerçeği karşısında hep ay
nı noktadayız sayın milletvekilleri. 

Bilmiyorum Sayın Bakan, apaçık, gerçekçi 
olduğuna inandığım izahlarıyle meseleyi nasıl 

değerlendirecek, ilişkilerimizin geleceğjni nasıl 
görecektir? 

Altını çizerek tekrarlıyorum; Ortak Pazar 
gerçeği önünde bir dakika kaybetmeden anlaş
maların .bize yüklediği sorumlulukları biran 
unutmayarak topluluk standartlarına, ama her 
konuda topluluk standartlarına yetişmek için 
en ciddî, gerekirse en sert tedbirleri hemen uy
gulamaya mecburuz. Aksi halde hiç birimiz mil
let ve tarih önünde sorumluluktan kurtulama
yız. 

Yüce Meclisi Ve Dışişleri Bakanlığımızın 
değerli mensuplarını saygılarla selâmlarım. Te
şekkür ederim. (O H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — .Sayın Münir Daldal, buyuru
nuz. 

MÜNİR DALDAL (İzmir) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Mühim bir Bakanlığın Siorunlarıyle dlgıili 
olarak 10 dakikalık bir zaman içinde görüşleri
mi ortaya koyma imkânsızlığını takdir 'edersi
niz, O bakımdan, ancak birkaç hususa satırbaşı 
yapmak suretiyle temas edeceğim. 

Müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleriy
le olan münasebetlerimiz gerek NATO ve ge
rekse İkili Anlaşmalar muvacehesinde, millî.şe
ref ve haysiyetimiz ile millî çıkarlarımız ön-
plânda tutulmak suretiyle devam etmektedir. 
Aynı gelişmelerin komşumuz Sovyet Rusya ile 
de devam etmesini arzu ederdim. Ama şunu iti
raf etmek zorundayım ki ; bütün iyi niyetleri
mize rağmen, bu, komşumuz her münasebetimiz
de bizi aldatma yolunu tercih etmiştir. 

Kuzey komşumuz teknik veya başka sebep
lerle Türkiye'ye soktuğu elemanlarla beraber, 
komünizm propagandasını da beraberinde ge-, 
tirmek çabası içerisine girmiştir. Her defasında 
kılık değiştirerek ve değişik maskeler kullan
dırarak, daha ustaca ve her seferinde daha po
litik çehre 1 eriyle kısa yoldan hedefine varmak 
istemektedir. Sovyet Rusya'nın sıcak denizlere 
inmek politikasına manii olan, kalkınan ve güç
lenen Türkiye'dir. NATO ittifakına bağlı Tür
kiye'ye müteveccih herhangi bir saldırının pek 
pahalıya malolacağı bilinmektedir. Bunu göze 
alamayan kapı komşumuzun yapabileceği tek 
şey, Türkiye'yi içinden bölmek ve parçalamak
tır. Yani, kaleyi içinden vurmak... Bu iddia bir 
hayal mahsulü değildir. Zira bilhassa son sene
lerde öyle hadiseler cereyan etmiş ve bunlar 
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öyle bir teressübat bırakmıştır ki; hiçbir şekil
de inkâr kabul etmeyecek açıklıktadır. 

Milletlerarası bir tedhişçilik harekâtını or
ganize etmek .kolay bir iş değildir; para ve ele
man ister ve her millet içinde işbirlikçileri is
ter. El Fetüh'in ihtiyaçları resmen Sovyet Rus
ya tarafından karşılanmaktadır. Bunun için 
Yaser Arafat'ın Ruslarla yaptığı bir anlaşma 
vardır. Münih Kaıtliamı'nda ele geçen silâhların 
Rus yapısı olduğu tespit edilmiştir. Tedhişçile
rin El Fetih'e bağlı Kara Eylül Çetesine men
sup oluşları, Sovyetlerin faaliyetlerini ortaya 
çıkarmaktadır. Türlkiye'deki tedhişçilerin de El 
Fetih'te yetiştirilen kimseler olduğu, malûmu
nuzdur. 'Ortadoğu'da tedhişçiliği tahrik, teşvik 
ve teçhiz ©den Sovyetlerin faaliyetleri her ge
çen gün hızlanmaktadır. Önümüzdeki günlerde, 
yeni marifetlerini göreceğimiz Rusya'nın bu 
tutumu karşısında, Dışişlerimiz yine iyi kom
şuluk münasebetlerini bozmamak mülâhazasiyle 
çekingen politikasını devam ettirebilecek mi

di r? 

Değerli milletvekilleri; yakın tarihlerde bir
biri aılkasrna ölen Amerika'nın iki eski Başka
nı, Türkiye'nin 25 yıllık politikasını değişik 
açılardan güçlü bir şekilde etkilemişlerdir. 
Başkan Truman tarihe, soğuk savaşın yaratıcı
sı ; Başkan Johnson ise hem soğuk savaş siya
setinin hadimi neni de Vietnaım savaşlarının 
muhat ahidir; öldüğü gün, Vietnam savaşının 
sonu ilân edilmişti. 

«Truman Doktrini» diye adlandırılan dış po
litika felsefesi içerisine Türkiye de girmekte
dir. Yunanistan'a verilen 250 milyon dolara 
mukabil, Türkiye'ye 150 milyon dolar askerî 
yardım vererek ilk uygulamasını yapmıştır. Baş
kan J'ohns'O'n ise, Türk dış politikasında özel bir 
yeri vardır. Kıbrıs'ta Türklerin öldürüldüğü ve 
bir Türk: müdahalesinin söz konusu olduğu sı
rada, Amerika tarafından temin edilmiş olan 
askerî malzeım'enin kullanılmasına Birleşik Ame
rika'nın muvafakat etmeyeceğini bildiren miek-
tuibu kamuoyu üzerinde bir şok tesiri yapmıştı. 
Bu hadise, Türkiye'nin yeni gelişmelere karşı 
daha gerçekçi bir gözle bakmasına yaramıştır. 
Ama, her iki Başkanın ölümü karşısında Türk 
Kamuoyunun üzüntüsü ve tutumu çok değişik 
olmuştur. Yakın dost ve müttefikimiz Ameri
ka'nın, bu durumu görmemezlikten gelerek, 

bundan sonraki politikalarında böyle bir ısrar 
ile Türk dostluğunu devam ettireceğini sanma
larına ihtimal vermiyorum. 

Doğu Almanya ile diplomatik münasebetle
rimizin şu anda hangi safhada olduğunu bile
miyorum. Bundan bir müddet evvel bâzı temas
ların yapılmasına teşebbüs edildiği söylentileri 
çıkmıştı. Bu, Doğu Almanya'ya kaçak olarak 
giden 10 OöO'den fazla Türk işçisinin bulundu-
ğundau mı ileri .geliyordu?. Oysa bu işçilerimiz, 
şelbekeler kanalıyle iş bulma vaadi ve kandırı
larak, Bulgaristan ve Romanya üzerinden Doğu 
Almanya'ya gönderiliyorlar. Bilâhara Batı Al
manya'ya gedmek istiyorlarsa da, kabul edilme-
m'eiktödirler. Türk işçileri Doğu Almanya'da 
bir tuzağa düşürülmektedir. Zira,, gizli 'Türkiye 
Komünist Partisinin merkezi Doğu Beerlin'de-
dir. İşçilerimiz de bilerek veya bilmeyerek hu 
merkezi'n emrine girmekte, ideolojik bir propa
gandanın tesiri altında bırakılmaktadır. Bu bü
yük 'kitlenin günün birinde muhakkak Türki
ye'ye dönecekleri gözden ırak tutulmamalıdır. 
Aldığımız haberler, gelen ve gidenlerin ifadele
rine /göre; Almanya'da Mao'cu ve Moskovacı 
Türk komünistleri arasında bir yarışma vardır: 
Moskova'nın 8, Mao'cularm ise 5 yayın organı 
bulunmaktadır. 1 milyona yakın işçi ve öğren
cinin Batı Avrupa ülkelerinde, uzaktan yakın
dan bunlarla temaslarının olmadığını, kesin 
olarak iddia edemeyiz. Bunlar, bulundukları 
Avrupa şehirlerinde resmî makamlardan da 
maalesef kolaylık igörmdktedirler. Sayın Dışiş
leri Bakanımız, valhamet arz edici görünen bu 
durumun halledilmıesi içtin acaba ne düşünmek
tedir. 

Batfdaki komşumuz Yunanistan ile de iyi 
ilişkiler (kurulmasını, her Türk vatandaşı gibi 
ben de arzu 'etmekteyim. Ama maalesef görül
mektedir ki ; bütün iyi niyetlerimize karşılık 
olarak, Yunanistan'da büyük bir Türk düşman
lığı halen işletilmektedir. Bu düşmanlık, 1922'-
den bu yana geliyorsa, bu demektir ki; yaratıl
mak istenen hava ebediyen nesilden nesile de
vam ettirilecektir. Atatürk, Venizelos zamanın
da boşuna bir gayretin içine girmiş oldukları 
anlaşılmaktadır. Türk ve Yunan milletlerinin 
Kı!brıs*taki ilişkileri, bir Kıbrıs davasını ortaya 
•koymuştur. Yunanistan Kıbrıs'ı ilhak etmek için 
müşterek gayret göstererek, ellerine geçirdik-. 

537 — 



M. Meclisi B : 64 21 . 2 . 1973 0 : 1 

ler-i imkânları zaman zaman değerlendirerek 
hedefe ulaşmak istemektedir. Bu hedeflerden 
birisi de, Türk toplumunu köle durumunla sok
mak veya ortadan kaldırmak için «Akritas 
Plânı» ndan bahsedikn'ektedir. Kıbrıs Rum Ce
maata ve Yunan Hükümeti ile müştereken ha
zırlanan bu plânın uygulanmakta olduğu belge
lerle ortaya konduğu, bâzı yayın organlarınca 
da ileri sürülmektedir. Türkiye'nin zayıf bir 
ânı veya toplumun içten parçalandığı zamanla
rı bekleldikleri de, şüphe götürmez bir hakikat
tir. Bugün Batı komşumuz ile ilgili ekonomik, 
siyasal ve turizm sahalarında alınacak kararlar, 
bütün gelecıeğl ve gelecek nesilleri bağlayacak
tır. 

'Temennim • Yunanistan'ın Mlegalo - İdea'sı-
na Ve kapris politikasına karşılık verebilecek 
daha aktif bir politikanın Türkiye tarafından 
takibediilmesidir. 

Değerli milletvekilleri; Avrupa Konseyinde-
ki durumla ilgili endişeler hâlâ devam ederken, 
yaptığım incelemeler neticesinde, söylendiği ka
dar valhîm bir durum olmadığına kanaat getir
miş bulunuyorum. Türk Direnme Teşkilâtı adı 
ile kurulan bir komünist örgüt tarafından yö
netilen «Türkiye Dosyası» adlı bir kitap, bu it
hamların esasını teşkil etmektedir: Marksist 
açıdan Türk iye l i itham etmeleri, bizim için 
bir sürpriz olmamalıdır. Sürpriz olan, Türk ha-
riciyeısinin kendinden beklenen başarısında şaş
kınlık alâmetleridir. Türk düşmanlarına mey-
'danı boş bırakmayacaklarına ve her an hazır
lıklı olarak gereken cevapları birkaç misli mu
kabelede bulunarak, verecelklemne inanmakta
yım. 

Son günlerin aktüel konusu, da; bir Türk 
düşmanı Ermeni tarafından Amerika'da öldürü
len değerli iki Türk hariciyesinden sonra; yine 
Türk düşmanlığını ilelebet yaşatmak istenen 
bir âbidenin politik mülâhazalar ile Fransa'da 
•dlikilmesıine Fransız yetkili makamlarınca, Türk 
düşmanı bâzı 'ermenilere müsaade edilmesidir. 

Bu mevzuda birinci önerim; Türkiye Büyük 
Millet M'eclisinin hassasiyet ve üzüntülerinin 
Fransız Parlâmıentoısuna duyurulmasının temi
nidir. 

İkinci önerim ise; bu durum bertaraf edilin
ceye kadar, Türk Büyükelçimizi vazifesi başına 
göndermemek olacaktır. Türk hariciyesinin de 

bu yolda karar alma arifesinde olduğunu tah
min ederim. 

Dışarıda Türk hariciyesi mensuplarının bâ
zı davranışlarını da ele alarak sözlerime son 
Vermek istiyorum. 

Dışarıda bâzı memleketlerdeki hayat şartla
rı yüzümden elemanlarımız geçim derdime düşe
rek sosyal münasebetlerden uzak kalmaktadır. 
Bir davete karşılık verememekte veya herhanıgi 
ıbir ikramda bulunmaktan mahrum kalmakta
dırlar. Dolayısıyle muhit edinememefcte bir ha
riciyeciden beklenen neticeler tahakkuk .edemıe-
m'ekteıdir. Bir kısmı da bulundukları yer dola
yısıyle geçjim şartları müsaidolmakla beraber 
pa^a biriktirme sevdasına kapılarak bir hari
ciyeciden beklenen faydalar istihsal edileme-
nıektedir. 

Umumî bir dert de hepsi için bir şey deme
ye imkân yoktur. Bir kısım hariciyede görevli
lerin dışıarda vatandaşlarıımıza bekmenen müs
pet davranışlarda bulunmayışlarıdır. Dışarıda
ki bu sürtüşmelerin izalesi hiç de zor değildir 
kanaatindeyim. Yeter ki, anlayışla vazife gör
menin ve sabrın muhtelif vesilelerle vazifelilere 
anlatılmasıdır. (Dünya politik sahnesindeki Tür
kiye'nin mevkiini ve Orta Şark düğümünün za
manın müsaadcsizliiği karşısında nasipse bir baş
ka görüşmeye bırakıyorum, teşiekkür eder say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN —- Muhterem arkadaşlarım, ye
terlik önergesi gelmiştir. Saym Dışişleri Balka
nı görüşeceklerdir tahmin ediyorum, buyurun 
Sayın Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 
— Sayın Başkan, saym milletvekilleri; muhte
rem grup temsilcileri olarak veya muhterem 
milletvekillerimizin şahısları adına yapmış ol
dukları görüşmeleri büyük bir dikkat ve alâka 
ile takip ettim. Bu konulardaki izahatımı ve ce
vaplarımı arz etmeden evvel yine huzurlarınız
da bir vicdanî vazifeyi yerine getirmek isterim. 

Yüksek malûmlarınız olduğu üzere bundan 
birkaç hafta önce muhterem hatiplerin de işa
ret ettikleri veçhile iki kıymetli meslekdaşımız 
ilkel bir kinin tahrik ettiği kurşunlara hedef ola
rak şehit olmuşlardır. Bu olayın faili veya var
sa failleri ve nereye kadar gitmesi ihtimali mev
cutsa tertipler olup olmadığı konuları resmî 
tahkikatla gayet titiz bir şekilde incelenmekte-
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dir. Sonuçları alındığında elbetteki Yüksek 
Meclislere ve kamuoyumuza gerekli açıklamalar 
yapılacaktır; burada huzurunuzda belirtmek is
tediğim husus başta Yüce Meclisler olmak üze
re bütün Devlet kuruluşlarımızca ferden ferda 
vatandaşlarımızca hulâsa milletçe ve Devletçe 
bu elem verici olay karşısında gösterilmiş olan 
yüksek hassasiyettir. Zannediyorum ki bu yük
sek bir anlamla hassasiyet aynı zamanda ister 
ferdî bir olay mahiyetinde olsun, ister başka bir 
takım ilişikleri bulunabilsin bütün bu kabil dü
şünce sahiplerine çok beliğ bir cevap teşkil et
mektedir. Bunun yanında bu acımızı bu şekil
de içten bir şekilde paylaşılmış olduğunu gör
mekle fevkalâde duygulandığımızı arz etmek is
tiyorum. Camiamız Devletin diğer kuruluşları 
gibi Devlet ve millete hizmet yolunda bu şerefli 
yolda vazifesini yapmaktan geri kalmayacaktır. 
Bu vesile ile muhterem hatiplerin de hissiyatına 
iştirakle aziz şehitlerimizin hâtırasını yine Yüce 
huzurunuzda taziz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, hatipler dış politika 
ile ilgili görüşlerini bildirirlerken genellikle şu 
konular üzerinde durdular. Avrupa'da başlayan 
ve giderek diğer bölgeleri de etkileyen veya et
kileyecek olan yumuşama havası, Avrupa Gü
venlik ve İşbirliği Konferansı ile karşılıklı ve 
dengeli kuvvet indirimleri meselesi, doğu - batı 
ilşikilerinin bütün bu genel gelişmelerden etki
lenme derecesi, ittifaklar, ittifakların yakın ve 
hattâ orta vâdedeki durumları ve bizim yerimiz, 
Orta - Doğu buhranı, Vietnam, Kıbrıs davamız, 
genellikle Batı ve özellikle Ortak Pazar ile iliş
kilerimiz, dış ülkelerde çalışan vatandaşlarımız 
ve Bakanlığınım mensuplarının çalışmalarının 
bir kısmı ile ilgili tenkit veya temenniler. 

Muhterem arkadaşlarım, müsaade buyurur
sanız umumî konulardan daha dar konulara git
mek suretiyle hem gerekli izahlarda bulunmaya 
hem de muhterem hatiplere e özel surette belir
tilmiş olan görüşlere arzı cevap etmeye çalışa
yım. 

Avrupa'daki yumuşama havası ve bunun ne
ticesinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konfe
ransının gerçekleşme safhasına girmiş olması ile 
ilgili olarak yapılmış olan beyanların heyeti 
umumiyesini biz de aynı şekilde değerlendiriyo
ruz. Bu sebeple bunlar üzerinde durmayacağım. 
Bütün muhterem hatipler Federal Almanya ile 
Sovyetler Birliği ve Polonya arasında geçen yıl 

I yapılmış olan anlaşmaları müteakip bu sene 
Aralık ayında imzalanan temel andlaşmanm or
taya çıkardığı yeni durumu fevkalâde belirgin 
bir şekilde açıkladılar. Filhakika bu yeni geliş
me yine pek çok hatiplerin hattâ hemen hepsi
nin iştirak buyurdukları veçhile bir yeni konuyu 
da ortaya çıkardılar. O da Demokratik Alman 

I Cumhuriyeti ile bundan sonraki ilişkilerin mahi
yeti. 

Malûmunuz olduğu üzere Temel Andlaşma
nm İmzasını .müteakip bu konu ibilhassa son 

I NATO Bakanlar Konseyinde aı'iz amik görüşül-
I dü. Ortaya çıkan sonuç, Federal Almanya ille Do

ğu Almanya arasındaki ilişkilerin çok 'teferrüaft-
I lı bir şekilde tanzim edilmiş olmasından sonra 'di

ğer NATO ülkelerinim 'de Doğu Almanya ile dip
lomatik ilişkiler: kurmasının yararı üzerinde 'te
merküz etti. Malûmları olduğu üzere, o (tarihten 
bu yana, yani geçen Aralık ayından bu yama 
Belçika, Hollanda, Fransa, İngiltere, İtalya, Da
nimarka, Norveç, Kanada ve Yunanisıtan Demok
ratik Alman Cu'nıhurdiyeti ile diplomatik ilişüki 

I ya kurdular, veya kurmak arzusunda olduklarını 
I bildirdiler. Bize gelince, 'biliyorsunuz ki, şimdi-
I ye kadar fon. konuda NATO teısanüdü eerçovesin-
I de ve Federal Almanya ile yalkm llişkileriımizin 
I ışığında hareket ettik. Son ıgelişmeyi de yine ken

di millî çıkarlarımız açısından dikkaıt ve itina İle 
değerlendirdik ve neticede, yüksek malûmları ol-

I duğu üzere, bu ülke ile müzakerelere girişilm'esi 
hususu 3 Ocalk 1973 tarihinde açılkandı. Müza-

I 'kereler, 'muhtemelen 'bu ay içinde başlayabilecek
tir.' Hem'en bütün hatiplerin belirtmiş olduğu şe
kilde, Doğu Almanya ile yapılacak ımüzakereler-

I de, foizi şimdiye kadar üzmüş olan bütün husus
ların ele alınacağı ve bunuların tatminkâr foir ne
ticeye ibağlanı'lmaya çalışılacağı şüphesizdir. Mü
zakereler, hassasiyetle izlediğimiz, millî menfaat
lerimiz bakımından olumlu bir «eltice verdiği tak
dirde, ancak o takdirde ilişkiler kurulması fconu-

I su aktüel bir hale gelecektir. 

I Bu hususta muhterem hatiplerin Hükümet ve 
I Bakanlığımıza karşı göstermiş oldukları itimada 
I çok teşekkür ederim. 

I Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı ko
nusunda da yine zannediyorum ki, muhterem 
'hatipler bana çok söyleyecek şey (bırakmadılar. 
Çeşitli yönlerinden ele aldılar ve 32 Avrupa ül-

I keşi, Birleşik Amerika ve Kanada'nın iştiraki ile 
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yürütülen Helsinki Hazırlık Toplantıları hakkın
da 'geniş ve bizim de değerlendirmemize uyan bil
giler verdiler. Bendeniz belki, bâzı 'ehemmiyetli 
kısımlai'a, sırf rmmî bilgilerle de teyit etmiş ol
mak için, huzurunuzda kısaca temas •edeceğini. 

Belirtitdiği veçhile istişarenin ağırlık noktası 
2 'konu üzerindedir. Birisi, gündem maddeleri; 
diğeri, komite v'e alt komitelerin görev ve yet
kileri, 'bunların tespiti. 

Muhtemel gündem üzerinde 3 ikonu bakımın
dan genel bir eğilim belirmiştir. Yine muhterem 
arkadaşı arım m ifade ettikleri giıbi, güvenliğin si
yasî ve atken veçheleri, 'bir konu; iktisadî ve çev
resel (konularda, işbirliği diğer bir konu; insan, 
haber ve bilgilerin serbest dolaşımı ile kültürel 
ilişkilerin geliştirilmesi de üçüncü bir •konu. Ta-
biatıyle konular üzerinde genel bir eğililm 'belir
miş olmakla beraber, bu konuların mâna ve hu
dudu hakkında henüz görüşler birbirinden çok 
uzaktım. 

Güvenliğin siyasî ve askerî vecibelerinin mem-
lekelümiz için taşıdığı önemi zannediyorum ki, 
•zikrotıınomo lüzum görmezsiniz. Bâzı memleketler, 
özellikle sosyalist ülkeler, Avrupa'da kurulması 
öngörülen yeni 'barış ve güvenlik 'sistemlinin kuv
vete (başvurmama ve 'sınırların 'dokunulmazlığı il
kesini esas olarak alacak bir siyasî ilkeler bildiri-
sH'le gerçekleştirilebileceğini ileri sürüyorlar. Gü
venliğin askerî veçhesinin ise karşılıklı ve denge
li kuvvet, indirimleri müzakereleri içinde ele alı
nacak olması hasebiyle, Helsinki 'hazırlık çalış
malarında ve bilâhara toplanacak olan konferans
ta görüşülmesine lüzum olmadığını (belirtiyorlar. 
Yalnız, konferansın hazırlık çalışmalarında bugü
ne kadar ortaya çıkmış olan durum şunu göster
mektedir ki, iştirak eden memleketlerin 'büyük ço
ğunluğu, Avrupa barış ve 'güvenliğinin 'sadece 
isiyatsî bir kavram olmadığı, bunun askerî veçhe
lerinin de 'bulunduğu görüşündedirler. Bu ülke
ler, askerî tedbirlerden tamamen yoskun bir gü
venliğin eksik olacağını belirtmekte, binaenaleyh 
İtimat tesis edici tedbirler diye anılan bâzı ted
birlerin görüşülmesini de önermektedirler. Şüp
hesiz memleketimiz, Avrupa barış ve güvenliği
nin sadece siyasî bir karvaım olmadığı görüşünde
dir. Ancak, askerî veçhelerinin görüşülmesi ha
linde, 'itimat tesis edici tedbirler bahis konusu ol
duğunda, bölgesel özelliklerimiz dolaynsıyle bun
ların millî 'menfaatlerimizle bağdaşacak nitelikte 
olmaismı da zarurî bulmaktayız. 

Bu hazırlık toplantılarında İsviçre, Yugoslav
ya, Kumanya, diğer bâzı NATO ımeiuilefcetleri ta
rafından ileri sürülmüş olan öneriler istikametin
de ve onlarla •ahenkli olarak, güvenliğin siyasî 
veçhesi yanında askerî cephesinin de konferans!ta 
görüşülmesini resmen talep etmişlerdir. Bu genel 
temayül Sovyetler Birliğini de, ilk 'tasarılarında 
tadilât yap'maya ve itimat artırıcı bâzı tedbirle
rin güvenli?: maddesinde görüşülmesini benimse
meye sevk etniktir. 

Bu arada muhterem Heyetinize şunu da be
lirtmek isterim ki, tarafımızdan da Akdeniz hav
zasının Avrupa güvenliği içinde mütalâa edilme
si maıksadıyle bir öneride bulunulmuştur. Bu tek
lif de konferansta tespit edilecek olan Avrupa 
İlkeler Bildirisindeki prensiplerin, iştirakçi Dev
letler arasındaki ilişkiler baımmdan, Akdeniz hav
zasında da carî olmasını öngörmektedir. Bun
dan, dikkat buyuracağınız veçhile maksut şudur; 
iştirakçi devletler, Akdeniz devletleri, kabul edi
lecek olan genci ilkeleri prensipleri kendileri 
yönünden Akdenizde de tatbik etmeyi kabul ede
ceklerdir; diğer 'taraftan konferansa iştirak etme
yen Akdeniz memleketleri ki, büyük kıumı Arap 
memleketleridir malûmunuz olduğu üzere, bunlar 
(bir baskı altına, iştirak etmedikleri bir konfe
ranstaki bir bildiriyi kabul etmek gibi bir batin 
altına da •alınmamakladırlar. Bu çok iyi bir ba
va yaratmıştır. Diğer taraftan Arap ülkelerinin 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansına, gös
terdiği alâkayı heyetimiz anlayışla karşılamıştır, 
kendilerini ilgilendiren konularda konferansta ku
rulması derpiş edilen çeşitli komitelerde bu ko
nuların görüşülmesi ısıranında bu memleketlerin 
mütalâalarının dinlenime'Sİ ve icabında yazılı 
izahlar verebilmeleri için müzaheretimizi gösteri
yoruz. 

Muhterem milletvekilleri, güvenliğin -siyasî 
yönüne gelince: Şüphesiz demin bahsetmiş oldu
ğum İlkeler Beyannamesi önemli bir beyanname 
olacaktır. Bizim bu konuda dikkat ebtiğûmiiz hu
sus, bu belgenin haklar ve sorumluluklar ve yü
kümler bakımından âdil ve dengeli olmasıdır ve 
bilhassa Devletler Hukukunun belli başlı evren
sel kaidelerini de ihtiva etmesidir. 

Bu konularda bir aniaşunaya varılaıbildiği tak
dirde gündemin 2 nei 'maddesini teşkil edeceği ar
tık aşikâr Olan, iktisadî ve çevresel sorunlardaki 
işbirliği meseleleri üzerinde öyle sanıyoruz ki, 
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konferansta genel .bir -anlayışa varmak güç olma-
yac-aIktıJ.\ 

Çök tartışma konusu olabilecek bir gündeJiı 
maddesi - ki, 3 neü gündem maddesi olması 'ih
timalini arz Gitmiştim - insan, bilgi ve haıbeıierin 
serbest dolaşımı, kültürel ilişkilerin geliştirilme
si meselesidir. 

Helsinki temaislarında şu görülmektedir ki, 
'Sovyetler Birliği ahiren tutumlarını «skiye nispet
le yumuşatmışlardır. B'izim 'bu konudaki tutumu
muz, muhterem hatiplerin belirttiği ve bi'lhasea 
zannediyorum Sayın Uğur'un üzerinde durduğu 
gibi, esasında prensip bakıımi'ndan gocunacak hiç
bir şeyimiz yoktur. Bizim Anayasamız, memle
ketimizin -ta'tibi'k 'etmekte olduğu iç ve dış -temel 
prensipler bizi bu konuda gocunacak hir durum
da gösterecek nitelikte değildir. Yalnız acı tec
rübeler dokyısıyle ve yine Türkiye'ye mahsus 
olmamak üzere biz bu konuların yabancı ülkeler
de yıkıcı faaliyetlere girişmek için bir .perde ve
ya 'bahane olarak kullanılmamasının sağlanmasına 
da 'ehemmiyet atfediyoruz. 

Pek muhterem arkadaşlarım, bu konu yalnız 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansıyle or
taya çıkmış bir konu değildir. Milletlerarasında
ki faaliyetler o derece hızlı ve o derece mütenev-
vidir ki, 'bazen kabul edilmiş olan vesikaların adet
lerini dahi hatırlamak bir müşkül mesele Olmak
tadır. Bu konular, bizim şimdi Helsinki'deki 
konferans dolayısıyle muhterem arkadaşlarımızın 
şu veya bu yönden hassasiyetle üzerinde durduğu 
konular bundan 2 sene evvel Birleşmiş Milletler
de 25 n-ci yıldönümü münasebetiyle kabul edil
miş olan 3 mühim belgeden bir tanesi olan Devlet
ler arasındaki İyi İlişkiler Beyannamesiinde maa-
teferüat yer almıştır ve yine hatırlayacaksınız, 
aynı belgeleri ileri sürerek biz Sovyetler Birliği 
ile geçen yıl Mösyö Fodgorniiıin memleketimize 
yapmış olduğu ziyarette hazırlanmış ve kabul 
edilmiş olan İlkeler Beyannamesinde hu konuyu 
oraya dercettiik ve dercederken de Avrupa Gü
venlik ve İşbirliği Konferansı ortada bu derece 
şümullü şekilde mevcut değildi. Baz Devletler 
Hukukunun genel prensiplerinden ve bilhassa 
Birleşmiş Milletlerde ittifakla - Sovyetler Birliği 
de dahil olmak üzere, sosyalist ülkeler de dahil 
olmak üzere - kabul 'edilmiş olan (bir bölgeden 
oâinlendlk. Binaenaleyh öyle 'sanıyorum ki, ıbu 
konuda memleketimizin gocunacak 'bir tarafı yok
tur; ama kendisine hürmet hissi besleyen, bu ko

nuda, memlekotimiz hiç kimseye zannediyorum iki, 
daha öncelikli bir yer bırakmam, kendisine hür
met eden her memleketin içişleri konusunda ka
rışılmaması için gerekli tedbirleri milletlerarası 
alanda da almaya çalışmasından, 'buraya dikkat 
ötmesinden, ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım, karşılıklı ve den
geli kuvvet indirimleri konusuna gelince: Bu 
hususta muhterem hatiplerin Hükümetimize 
ve Bakanlığımıza konuyu ıhassasiyetle takibet-
miş olmak ve Türk millî çıkarlarını yeteri de-
reoede korumak yönünde lütfettikleri ifadeler 
için şükranlarımı arz edenim. Filhakika (biz it
tifaklar içerisinde memleketimizin ibu müza
kerelerde yer alması zaruretini ibelirtmiştik ve 
filhakika muhterem üyelerin de hatırlayacak
ları veçhile, bu konuyu açık beyanlarımda da 
ortaya Ikoymuştum. Geçen sene NATO, ATA 
Teşkilâtının İstanbul'da yapmış olduğu toplantı 
sırasında vermiş olduğum açık demeç muhak
kak ki, hepinizin hatırlarındadır. Biz Ibu konu
yu inandığımız için ortaya sürdük ve görüşü
müzü de kalbul ettirdik. Çünkü muhterem ha
tiplerin de belirttiği gibi, Avrupa'da barış ve 
güvenlik tecezzi kalbul etmez hir (bütündür. 
Binaenaleyh bir ittifakın üyesi olarak, özel
likle kanatlarda bulunan bir ülke olarak coğ
rafî özelliğimiz dolayısıyle 'biz fou indirimlerin 
inikaslarının ne olacağını gazetelerden hafoer 
almak istemeyiz. Binaenaleyh şayanı şükrandır 
ki, hu konu ittifaklar içerisinde bizi tatmin ede
cek bir formüle bağlanmıştır. 

Şimdi biliyorsunuz Viyana'da hazırlık gö
rüşmeleri başladı. Hazırlık 'görüşmeleri hakkın
da şüphesiz ki, basında muhtelif yorumlar, ha
berler çıkmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile şunu 
da arz etmek isterim; Bunlar gayet normaldir. 
Muhakkak İd, hasın alabildiği günlük her tür
lü haberi değerlendirmek ve vermek görevi içe
risindedir ve yorumları da şüphesiz o günün ha-
Iberlerinin ışığında yapar. Bunlar bu seîbeple 
ıbazen endişe verici mahiyette de ortaya çıkabi
lir. Mesele /bunların dışında Devlet kuruluşları 
olarak daha uzun vadeli bâzı kestirmeler ya
pabilmektir. Bendeniz daha evvel de arz etmiş
tim bu konuda, Türkiye 'bu görüşmelere iştirak 
odecektir. Görüyorsunuz ki, hazırlık 'görüşme
lerine iştirak etmiştir. 
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Şimdi ikinci İkisini için müzakerelerin tefer
ruatı hakkında ımalûüiumuz sebeplerle ibilgi ve
remiyorum. Çünkü (bâzı konuların açıklanma
ması lâzi'm. Eilhakika bunlar da basma az çok 
aksetmiştir. Meselâ Macaristan'ın 'özelliği; ama 
Dışişleri Bakanınız olarak 'benim ağzımdan çı
kacak olan ifadeler resmî bir değerlendirme 
mahiyetini .alacağı için .bunlara 'girmiyorum. 
Yalnız şunu söylemek isterim ki, bu 'hazırlık 
safhasındaki (görüşmeler, malûmunuz olan muh
it elif önerilere rağmen, yani arzu eden her Dev
let iştirak etsin ıgibi formüllere rağmen -mâkul 
ibir ölçüye bağlanacaktır. Çünkü arzu eden, 
ilgi duyan her Devlet mefhumuna Avrupa'da-
ki bütün devletler girebileceği gibi, ona ya
kın bölgelerdeki, hattâ bütün dünyadaki dev
letler de girebilir, hangi devlet güvenlik ve ba
rış konularında kendisini ilgisiz addedebilir. 
Bütün mesele, bir derece 'meselesidir. Bina
enaleyh, güvenlik ve kuvvet indirimi konula
rında muhakkak ki, bâzı milyarlar akla .hemen 
(gelmektedir. Kuvvet indirecek nrie-mlelkotlerin 
iştiraki ıgayet normal (gözüküyor; çünkü Orta 
Avrupa'da kuvveti indirecek. Peki bundan en 
ziyade müteessir olacak ilgili devletlerin işti
raki de muhakkak ki, daha mâkul bir ölçüdür. 

Binaenaleyh, işin propaganda safhalarından 
ayıklanması ve politik müzakere taktiğinden 
de soyulması neticesinde öyle tahmin ediyorum 
İki, mâkul ve netice .almaya yarayıcı bir formül 
üzerinde anlaşmaya varılacaktır ve memleketi
miz de bu (görüşmelerin o kısmında da yerini 
alacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, hatiplerin üzerinde 
durdukları konulardan birisi de şüphesiz ki, 
kolektif (güvenlik sistemleri ve bu arada NATO 
ittifakıdır. Bu konulardan zannediyorum Yük
sek Meclislerde huzurunuzda, Senatoda ve ko
misyonlarda muhtelif zamanlarda malûmat ar
zına çalıştım. Dünyada ebedi hiç bir <şey yoktur; 
fakat 'ebediyet üzerine de politika tespit edile
mez. Nihayet, dış politikanın umumî ve temelli 
prensiplerinin yanında muayyen devrelere uy
gulanması konusu vardır. Bu devrelerde olduk
ça uzun devrelerdir. 

Binaenaleyh, memleketimizin jeopolitik özel
likleri ve Avrupa'da ve dünyadaki (gelişmelerin 
bizi ve mahiyeti "de dikkate alınarak şunu ifa
de 'etmek ıgayet isabetli olur ki, NATO ittifakı 
bugüne kadar yapmış olduğu hizmetleri bun

dan sonra da yerine ıgetirecek niteliktedir ve 
bizim güvenliğimiz bakımından teımel bir unsur 
olmak hüviyetini muhafaza etmektedir. Çok 
daha ileridclki gelişmelerin neler olacağı üzerin
de durmak zannediyorum bu safhada daha zi
yade felsefi bir açıklama olur. 

Binaenaleyh, biz bu hususta görülebilir bir 
istikbal için yaptığımız değerlendirnıe!erle bu 
İttifakın bizim için arz ettiği leıhemmiıyeti müdri
kiz ve zannediyorum zaten partiler arasında da 
bu bususta hiçbir ayrılık yoktur. Nüanslar ola
bilir; fakat ayrılık yoktur. 

NATO Bakanlar Konseyinin son toplantısı 
ile ilgili belki memnuniyetinizi muciboiabilecek 
bir durum da belirtmeme müsaadenizi rica ede
rim. 

(Biliyorsunuz ki, Batı ülkeleri, demokratik 
idare ile yöneltilen memldketler, efkârı umu-
miyenin tesiri altındadırlar. Efkârı umumiyele
rin kuvvetli tesiri altında olan ülkelerde yumu
şama [havaisi belirdi zamanlarda daimî surette 
askerî anlamdaki masraflardan kaçınırlar. Ta
rih bunu 'göstermiştir; Birinci Dünya Harbin
den sonraki durum hepimizin hafızalarında ta
zedir. 

Benim, memnuniyetle belirtmek istediğim hu
sus şudur ki, NATO ittifakının .mahiyeti dola-
yısıyie İkinci Dünya Harbinden sonra 27 yıl 
geçmiş olmasına rağmen şayanı şükrandır ki, 
bu yöndeki baskılar kabul edilebilir bir ölçü 
içerisinde tutulmuştur ve gerek karşüıklı ve 
dengeli /kuvvet indirimleri meselesi, gerek itti
faklar içerisinde önemli roller ifa eden ülkele
rin içerisinde, Parlâmentoların ila, ikomuoyun-
daki baskılar, gelişmeler, ki bep malûmunuz
dur, bütün bunlar bir ölçü içerisinde tutulabi-
miştir ve NATO ittifakının savunmaya hizmet 
yanında, bir muvezenc unsuru olarak, bir kuv
vet dengesi unsuru olarak barışa da hizmet 
eden, yumuşamaya da -dönük bir cephesi oldu
ğu zannediyorum ki, çok keskin ideolojik dü
şünceler beisleyenlerin dışında kabul edilen bir 
husustur. Yani, NATO'nun bulgun muhasımları 
olan ıgrubun ö'zel diplomatik görüşmelerde bu
nu kabul ettiğini söylemdk zannediyorumki ha
kikat dışı olmaz. Tabiî propaganda başka tür
lü; fakat değerlendirmeler başka türlü yapılır. 
Bilhassa uzak Doğudaki büyük bir ülkenin 
NATO ve Ortak Pazar 'hakkında basın haber-

— 542 — 



M. Meclisi B : 64 21 . 2 . 1973 O : 1 

leri olarak yayılan düşüncelerini de bu vesile 
ile Yüksek Heyetin esasen malûmu bulunan 
dikkatlerine tekrar iarz etm.dk isterim. 

Onun için, aceleci hükümlerden sakınmak, 
hele bizim gibi tarihin ve coğrafyanın özellik
leri hafızalarımızda her zaman hazır olması lâ-
zımgelen .memleketler için önemlidir ve eminim 
ki, zaten bu konu da bütün siyasî partilerimiz-
ce değerlendirilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi müsaadenizle ar-
kadaşlariimın temas etmiş olduğu konularda bi
rini teşkil eden Avrupa Konseyi hakkında da 
birkaç kelime ile arzı malûmat etmeye çalışa
yım. 

[Biliyorsunuz sıranın Türkiye'ye gelmiş ol
ması hasebiyle geçen (Mayıs ayından Aralık ayı
nın sonuna kadar Avrupa Bakanlar Komitesi-
nun Başkanlık görevini de ifa ettim ve bu gö
revim dolayısiyle Avrupa Konseyinin gerek Da
nışma Meclisi sıfatı ile yapılan ve Komite Baş
kanının malûmat vermesi gereken içtimalarına, 
gerekse Bakanlar Komitesinin toplantıları ile 
«Oolloqolgue» tesmiye edilen müştereken yapı
lan 'toplantılara yine ibu sıfatla ve Türkiye Dış
işleri Bakanı sıfatı ile iki hüviyetle iştirak et
tim. 

Bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum: 
Bu toplantılara »berideniz Türkiye Dışişleri Ba
kanı olarak izahat vermeye çağrılmadım. Bunu 
mulhterem Iheyetinimizin bilmesinde veyahut ha
tırlamasında fayda var. Bendeniz izahat verme
ye çağırılmadım, Başkan sıfatı ile gittim. Danış
ma Meclisidir, tıpkı Heyetiâliniz gibi herkes is
tediğini çıkar söyler, fikirlerini açıkça beyan 
eder. O sırada biliyorsunuz Mayıs ayında, Ekim' 
ayında memleketimizle ilgili bâzı üyeler tara
fından eleştiriler yapıldı. Yine pek çok muhte
rem hatiplerin belirttiği gibi bunların bir kıs
mı muhakkak ki iyi niyetli eleştirilerdir. Ni
hayet, Avrupa Konseyi, Avrupa bütünleşmesi 
içerisinde sadece demokratik memleketlerin iş
tirak edeibildiği bir yerdir. Biliyorsunuz baş-
da iktisaden gelişmiş, kültür itibariyle çok ile
ri Avrupa memleketleri de vardır, ama bunlar 
Avrupa Konseyinin üyesi değildirler, olamaz
lar. Sosyalist ülkeleri kastetmiyorum, diğerle
rini kastediyorum olamazlar. 

Binaenaleyh, İm demek ki, muayyen statü
sü olan ve demokratik Parlamenter rejimi be

nimsemiş tatbik eden memleketlerin iştirak et
tiği bir yer. 

Binaenaleyh, bâzı eleştiriler yapıldı. Bu eleş
tirilere gerek (bendeniz Dışişleri Bakanı sıfatı 
ile, gerek oradaki değerli Parlamenterlerimiz 
açıklayıcı izahlarda bulundular. Bunlar herhal
de boşa giden izahlar olmadı ki, aradan geçen 
uzun süreler zarfında Avrupa Konseyinin ken
dine has birtakım mekanizması vardır, bunlar
da bir hareket görülmedi. Eğer bunlar aydın
latıcı mahiyette olmasalardı, 'bu mekanizmalar 
yürürdür. 

Şimdi, Aralık ayında biliyorsunuz son top
lantıda yine Başkan sıfatiyle görüşmelere ka
tıldım, siyasî komisyonun haslbihal mahiyetin
de tertiplediği zaibıtsız bir özel toplantıya işti
rak ettim. Orada da memleketimizin sorunları
nı açık kalplilikle anlatmaya gayret ettim. Bu 
anlattığım şeyler Heyeti Âlinizin meçhulü de
ğildir. Zannediyorum Sayın Orkunt temas bu
yurdular, diğer arkadaşlarımız da ki Dışişleri 
Bakanınız olarak Meclislere, komisyonlara 
mümkün olabildiği kadar malûmat arz etmeye 
gayret eden bir arkadaşınızım, 'bu komisyon
larda sizlerle müdaveleyi efkârda bulunarak 
konuştuğumuz hususları, memleketimizin yara
rı gözönünde tutularak, orada da münasip şe
kilde anlatılmıştır. 

Bunların da herhalde tesiri olmadığı söyle
nemez ve 'bir konuya daiha dikkatinizi çekmek 
isterim, müsaadenizle. Danışma Meclisi Parlâ-
manter bir organ olarak, üyeler çıkarlar, ko
nu ile ilgisi olsun, olmasın, l)azen ilgisini de ya
ratarak; çünkü yaratmak zor değildir, konuşa
bilirler. 

Umumiyet itibariyle yanlış hatırlamıyorsam 
altı - yedi hatiptir konuşan zevat, Katiyyen kü
çümsemek istemiyorum muhterem arkadaşla
rım, bunu söylerken bir küçümseme fikri yok 
ama, vakıaları zikrediyorum, Danışma Mecli
sinde )bu konuda söz alan, memleketimize dosta
ne veya ıbaşka sebeplerle eleştiride bulunanlar 
altı ilâ yedi hatiptir; isimlerini sizler de bili
yorsunuz, istenseniz hafızamdan hemen zikrede
bilirim. 

Bunun dışında devletler bakımından ki Ba
kanlar Komitesi icra organı olarak biliyorsu
nuz açık veya kapalı, Türkiye bir eleştiriye 
muihataıbolmamıştır. 
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Şimdi durum budur. Ocak ayında 'biliyorsu
nuz İngiliz işçi mebuslarından Mr. Darlm, ken
disi eskiden Ticaret Bakanlığı yapmıştı. İşçi 
Partisi iktidarda iken, bir öneri hazırlandı, bu 
önerinin yapılmaması, sunulmaması için Par-
lâ'manterlerimiz çalıştılar, delegasyonumuz ça
lıştı; fakat buna rağmen 'bu öneriyi büroya 
getirdiler. Büroda biliyorsunuz mesele durdu
ruldu. 22 Martta- büro toplandığı zaman öneri
ye şu veya bu şekilde bir yön verip vermemek 
'bahis ikonusu olacaktır. 

Şimdi, benim muihterem arkadaşlarıma ve 
vasıtanızla milletimize arz etmeye çalışmak iste
diğim husus şudur: Pek çok hatipler gibi eleş
tirilerin (küçümsenmemesi lâzmıgeldiğini kabul 
ediyorum. Demokratik Parlâmanter bir re
jimde eleştirilerin önemi açıktır, bizim Meclisi
miz buna bir delildir. Burada bir arkadaşımı
zın yapmış olduğu eleştirinin, bazen gruplar 
a'dına yapılan eleştiriden çok daha önemli bir 
mahiyet aldığı 'haller mevcuttur. Binaenaleyh 
bunları küçümsemek doğru değildir. 

'Diğer taraftan memleketimizin demokratik 
Parlâmanter rejime bağlılığı 'hususunda da zan
nediyorum şüphe ve tereddüt yoktur; bu ben
denizde yok. Eminim ki Meclislerimizde de yok. 
Binaenaleyh, bu duygumuzun, bu bağlılığımızın 
da ifade edilmesinde, anlatılmasında faydalar 
vardır. Yani, eleştiriler karşısında pasif kal
mak, bir suçlu durumuna girmek mevzuubahsol-
ımamalıdır. Çünkü, hakikaten demokratik Par
lâmanter rejimin normal koşullar içerisinde yü
rümesi maksadıyle Hükümet, Yüksek Meclis
ler, Devlet kuruluşları zannediyorum, gayret
ler sarf etmektedirler. 

Bu bir gerçek 'olduğuna göre, bizim de va
zifemiz, .gerek Hükümet mensupları olarak, ge
rek Parlâmanterler olarak, gerek basın olarak 
•bu konuları samimiyetle ifade etmektir. İnanır
lar ve inanmazlar, kaibul ederler veya etmezler, 
o ayrı mesele. Ama, Tbiz bunları anlattığımız 
zaman vicdanen vazifemizi yaptığımız kanaa
tinde olacağız. Çünkü, doğru Tbir şeyin üzerin
de duruyoruz. Çünkü, Türkiye'de demokratik 
Parlâmanter rejimin yaşaması, devamı bir mil
lî arzu olarak ortadadır, görülüyor. 

Muihterem arkadaşlarım, yine bu konseyle 
ilgili olarak müsaadenizle 30 senelik bir devlet 
memuru, 1,5 senedir de Hükümetimize tevdi 

etmiş olduğumuz sorUmlululklardan dışişleri 
kısmını mahmaemken taşımaya ve yerine getir
meye çalışan ıbir arkadaşınız olarak bir hususu 
yüksek dikkatlerinize arz etmek istiyorum:. 

Muhakkak ki aynı camia mensuplarının ge
rek güvenliğimiz, gerek sosyal yapımız ve yö
nelişimiz, daha kısa bir ifade ile, büyük Ata
türk'ün 'bize tevdi etmiş olduğu 'hedef bakımın
dan (kendileriyle kader birliği yaptığımız ve ya
pacağımız Batı ile ilişkilerimizde bize yönelen. 
dostane, gayridostane maksatlı veya maksatsız 
bütün eleştirileri dikkatle takilbetmemizdeki 
fayda aşikâr; buna 'hiç şüp'he yok. 

Bunun yanında 'memleketimizin daha 50 se
ne evvel büyük bir imparatorluğun sahibi ola
rak bir tasfiyeye gitmiş olduğu ve 50 yıllık, 
yurtta sulh, cihanda sulh, modern değerlere 
dönük bir memleketin evlâtları olarak yapmış 
olduğumuz bütün gayretlere rağmen, bâzı biri
kintilerin mevcudolduğunu da hatırdan çıkar
mamalıdır. Bunlar tarihin icaplarıdır muhterem 
arkadaşlarım. '600 senelik, 900 senelik bir ta
rih ve bunun mesut veya gayrimesut (kısımları 
50 sene içerisinde yalnız idarecilerin kafasın
da değil, feütün 'bir milletler camiasının ilişki
sinden bahsettiğim Batı camiasının kafasından 
çakması, tahmin ederim ki, takdir buyurursunuz 
kolay değildir. Birikindiler var; 'bunlardan ne 
ürkttıeliyiz, ne ıgocunrnalıyız, ne de bunlara kar
şı düşmanca bir tavır takmmalıyız. 

Büyük milletlerin, büyük tarihi olan millet
lerin kendilerine güvenmeleri benim kanaatim
ce esastır ve bu kendilerine olan güvenç için 
de anlayışlı ve vakur bir tavır içinde bulunma
ları da kanaatimce, eminim ki paylaşıyorsunuz, 
yine vaz geçilmez esastır. 

Bu durumda şunu da söyleyerek Avrupa 
konseyi ile ilgili birkaç sözümü bitirmek istiyo
rum. 

Arz ettiğim, kısaca temas ettiğim bu umu
mî çerçeve ve bu çerçevenin muhtelif köşeleri 
dolayısıyle demokratik hüviyeti olan eleştirile
rin anlayışla, dikkatle takibi gibi, arz ettiğim 
konular yanmda yine muhtelif birikintiler, coğ
rafyanın ve tarihin bize vazettiğim, işaret etti
ğim özellikler dolayısıyle bunları bir nevi iste
yerek veya istemeyerek, hattâ bunları yapan
lar tarafından dahi mazide, Osmanlı İmpara
torluğunun son zamanlarında görülmüş birta-
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kim müldahaleler şeklinde hortlamamasına da 
milletçe büyük itina göstermeliyiz. 

Bir yandan açık görüşlü, parlamenter de
mokratik rejimin icaplarını yerine getiren eleş
tirilere karşı müsamahalı, yanlışsa düzeltici, 
aydınlatıcı bir tutum, öbür taraftan da hassas 
bölgemiz, durumumuz dolayısıyle zannediyo
rum ki diğer memleketlerle, o camia içinde bu
lunan diğer memleketlerden çok daha dikkatli 
bir millî hassasiyettir, önsezilerimizi millî şuu
rumuzun esası olan, millî vahdetimizi daima en 
yukarda tutarak ön yargılardan âri bir davra
nış... Benim Avrupa konseyi ile ilgili olarak ve 
umumiyetle dış ilişkiler bakımından arz etmek 
istediğim, en önemli addettiğim konu budur 
muhterem arkadaşlarım. 

Umumiyet itibariyle ikili ilişkiler konusu 
pek ele alınmadı ama şu veya bu Devletle mü
nasebetlerimiz şeklinde ortaya kondu. Müsaa
de ederseniz bu ilişkilerin geçen yıl zarfındaki 
umumî bir tablosunu kısaca çizeyim : 1972 yı
lında memleketimize 50 ye yakın önemli ziya
ret vuku bulmuştur. Bunlar Devlet başkanları, 
başbakanlar, Dışişleri bakanları, diğer ilgili ba
kanlar ve önemli milletlerarası kuruluşların ge
nel sekreterleri seviyesinde yapılan, temaslar
dır. 
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l an zannediyorum ki, bu teması böyle normal 
temaslar seviyesinden çok daha yukarıya gö
türmüştür. 

Fransa ile de çok olumlu bir ziyaret vuku 
buldu biliyorsunuz. Yalnız yine muhterem ar
kadaşlarımın işaret ettikleri gibi ve 14 Şubat 
tarihli gündem dışı konuşmamla da temas etti
ğim üzere Marsilya'da oraya göçmüş Ermeni
ler tarafından dikilen bir anıt maalesef hepi
mizi, milletimizi derinden üzmüştür. Bunun te
ferruatını Yüksek Heyetlere arz ettim onun 
için tekrar etmeyeceğim. Yalnız şunu belirtmek 
isterim ve fevkalâde memnunum ki, muhterem 
konuşmacılar da aynı hususa işaret buyurdu
lar. Milletimizle Fransa milleti arasında kökü 
asırlar ötesine giden derin ilişkiler mevcuttur. 
Binaenaleyh, Fransa'nın bu meselede kadim 
dostluğumuzun gölgelenmesine mahal bırakma
yacak bir tutumla gerekli tedbirleri alacağına 
inanıyoruz ve bunu bekliyoruz. 

Geçen sene içindeki önemli ziyaretlerden bi
risi de yine bâzı arkadaşlarımın temas ettiği 
veçhile M. Podgorni'nin memleketimize vâki zi
yaretidir. Bu ziyarette mutat olan görüşmeler 
dışında malûmları olduğu üzere bâzı somut ne
ticeler alınmıştır. Bunlardan birisi; iktisadî ko
nularda karşılıklı yarar dengesine oturtulmak 
ve bu dengeye itina edilmek kaydı ile, yürütü
len işlerin aynı tempoda, aynı çerçeve içinde 
yürütülmesi prensibi teyit edilmiştir ve ayrıca 
bildiğiniz gibi içişlere karışılmaması konusun
da yıkıcı faaliyetlere de yer verilmiyeceğini 
açıikça beyan eden bir ilkeler beyannamesi kar
şılıklı olarak kabul edilmiş ve yayınlanmıştır. 

Muhterem hatiplerden, bilhassa şahısları 
adına görüşen arkadaşlarımızdan bir kısmı bu 
ilişkiler konusunda durdular. Hassasiyetlerini 
anlamamak mümkün değildir, fakat Devletten 
Devlete münasebetlerde biz, tarafımızdan gös
terilen ciddiyetin, ilişkilerin belirli prensipler 
dairesinde yürütülmesi hususunda yapılan gay
retlerin, karşı taraftan da ayni şekilde değer
lendirileceği ve bu yollardan ayrılmmayacağı 
hususundaki umudumuzu muhafaza ediyoruz 
ve bu ilişkileri bu yönde geliştirmeye Türkiye 
olarak gayret ediyoruz. 

Temennimiz odur ki, bize sıkıntı veren hu
suslarla ilgili olarak o komşumuzdan, Devlet
ler Hukukuna uymayan, milletlerarası müca-

Bu temaslarda hiç şüphe yok ki, hem mem
leketimizin itibarı bakımından hem dış ilişkile
rimizin çeşitli alanlarda geliştirilmesi bakımın
dan ve bilhassa bâzı muhterem hatiplerin işaret 
ettiği gibi iktisadî ve ticarî konularda bize im
kânlar açmak bakımından faydalı birtakım so
nuçlar alınmıştır. Birçok vesikalar da imzalan
mıştır, bunların teferruatına girmiyorum. Bel
çika, İspanya Dışişleri Bakanlarının ziyaretle
rini biliyorsunuz, tebliğler de hatır buyurula-
caktır, imzalanan vesikalar malûmdur. 

Keza Türkiye Başbakanının geçen sene Ame
rika'ya yapmış olduğu ziyaretin olumlu sonuç
larını da muhakkak ki hatırlatmakta fayda gö
rürüm, bilhassa o ziyaret sırasında iki konuda; 
birisi A. B. D.'nin Türkiye'nin savunma gayret
lerine yardıma devam edeceğine dair olan söz
leri, diğeri de Türkiye'nin ekonomik gelişme 
sağlamak yolundaki çabalarında A. B. D.'nin 
malî desteğinin (direkt malî destek değil, bü
tün umumî malî müesseseler, imkânlar bakımın
dan) devam edeceğini açıkça beyan etmiş olma-
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neyin yasak olmadığını bilmektedirler ve geçiş 
büyük ölçüde rahatlamıştır. 

Bulgaristan'la aramızda bir Adlî Müzaharet, 
Ulaştırma ve Telekomünikasyon Anlaşmaları 
yapılmak üzere çalışıyoruz. Ticarî konuda da 
dengeli bir şelkilde bunun geliştirilmesi müşte
rek arzudur. Bildiğiniz gibi Kıbrıs konusunda 
da Bulgaristan., zannediyorum! ilk defa olarak, 
adadaki Türk'lerin ve Rumların bak ve mienfa-
atletine uygun nitelikte bir çözüm yolu bulun-
imasını aramızda çıkardığımız bildiride kabul 
etmiştir. 

Müsaadenizle komşularımızla münasebetleri
miz açısından önemli olan Yunanistan hakkında 
birkaç söz söylemek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi bu münasebetlerin iyileşmesi, 
çok yülksek seviyeye çıkarılması için en yüksek 
seviyelerde karşılıklı iyi niyet izharlarında bu-
lunullmaktadır. Taibiatryle bunlar faydalıdır. 
Çünkü •memleketlerin liderleri böyle bir istika
meti alırlarsa elbette ki daha aşağı organlar o 
yolu takilbedeceklerdir. 

Bu konuda neler elde ettik? Muhakkak ki 
Kıbrıs 'meselesinde barışçı bir çözüm yoluna va
rılması bakımımdan - 1967 - 1970 devresini ben 
değeıienidire/mıeycceğim, 'Sayın Çağlayangil mu
hakkak ki Ileyetiâlinize o değerlendirmeyi yap
mıştır, fakat 1971 ve buraya kadar gelen dev
reyi müsaadenizle değerlendirefbilirim. Çünkü 
Sayın Olcay, genişletilmiş toplumlararası görüş 
meler konusunda formül daha ortaya çıkarken. 
ayrılmak duruımurida kaldı, bendeniz bu vazife
yi aldım ve konu zamanında intaç eldildi; 

Şüphe ve tereddüte lüzum gör;m.eden diye
bilirim ki, toplumlararası görüşmelerin yürü
tülmesi yönünden aramızdaki anlayış ve işbir
liği yapıcı mahiyette tecelli etmiştir Yunanis
tan'la. Bunun yanında sıkıntılarımız mevcut
tur. Senatodaki görüşmemde temas eyledim; 
Batı Trakya bakımımdan. 

Burada da o beyanımın yapmış olduğu akis
ler itibariyle bilhassa Yunanistan'daki akisleri 
itibariyle bir hususu belirtmısk istiyorum'. 

Batı Trakya konusunda Yunanistan'la mü
nasebetlerimizde, oradaki azınlığımız konusun
da iki devreyi hatırda tutmalıyız. Bir tanesi 
Kıibrıls ihtilâfının 1963'de elim! tecavüzlerle al
mış olduğu durum ve mahiyet ve ondan sonra-. 
ki devre, bir de ondan evvelki devre... Şimdi 

belki tarafsız müşahitler 1963'ten sonra Türk -
Yunan münasebetlerinde Kıbrıs meselesi dola-. 
yısıy'le vukuibulaıı gerginliğin, yalnız Yunanis
tan'daki Türk azınlığı üzerinde değil, belki biz-
dekiler üzerimde de bâzı tesirlerinin olduğunu 
ileri sürebiliri er. Diğer müşahitlerin görüşleri
ni biz kontrol edemeyiz. Birtakımı1 görüşler ileri 
sürülebilir. Yalnız, birkaç konuyu belirtmekte 
fayda var. 

Türkiye'de Türk vatandaşı olan Rum azın
lığı, bütün bir devre dikkate alınmalıdır 1923' 
den bugünlere kadar, .müreffeh bir cemaat ola
rak yaşamıştır. Okulları, okullardan verilen me
zunları, doktorları, avukatları, dişçileri ve sai-
resi baskı altında olmadan yaşamıştır. Umumî 
devreyi alıyorum; Kıbrıs gerginliklerinin bâzı 
akis]eri üzerinde durmuyorum; olabilir, her iki 
taraftan da bâzı akisleri olmuş olabilir. 

Buna mukabil Batı Trakya konusunda aynı 
devrede biz azınlığımızda bu gelişmeyi göremi
yoruz, Bunda şüphesiz ki azınlığımızın bir özel
liğinin de dahli vardır. Bunu da Yüksek Heye
tinizin, arkadaş! arımızın değveriendirmelerini, 
hatırda tutmalarını isterim. 

Bizim azınlığımız orada daha ziyade toprağa 
bağlı - zürra çiftçidir. Binaenaleyh, şehirlerden 
çok köylerde toprağa yayılmıştır. Bununla il
gili olarak, tabiatıyla, kendi halklarını savun
mak yönünden, büyük bir şehirde tomıeddün et
miş bir azınlık durumunda değildir. Keza ga
yet usturuplu bir şekilde tatbik edilen usullerle 
de bu hüviyetini uzun zaman muhafaza etmiş
tir maalesef. Bendenizin 1958 yılında Londra'da, 
o zaman Prens Paul'ün Lordon Schoo] Of E'co-ı 
noımic'de, Yunanistan'daki azınlıklar hakkında 
verdiği bir konferansa mukabil bir konferans 
vermek üzere gönderildiğim o devrede, bütün 
rakamlar hafızamda gayet tazedir. Bu devirde 
Kıbrıs ihtilâfının, 1963 ihtilâfının akisleri yok
tu.«Pakait uzun bir devre d ikka te alındığında 
Tüık cemaatinin Lozan'da % 84'ü bulan mülki
yet hakkı yarıya inmiş durumdaydı. Lozan'da, 
cemaat seçimlerinin, müftülerin seçimlerinin, 
cemaat meclislerinin seçimlerinin seçimle yapı
lacağı vazedilmişken bu böyle olmamakta idi. 
Aıma tabiatıyle gayet güzel izahlar, devletler 
tarafından, hükümetler tarafından bulunabil
mektedir. İzahlar mühim değil, hakikat mü
himdir. Binaenaleyh, bu konuda bir rahatsızlı-
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meleye uymayan herhangi bir girişim vuku bul
muş elmasın. Şimdiye kadar da böyle bir giri
şimin vuku bulmadığını da muhterem heyetiniz 
bilmektedir. 

Balkan ülkeleri ile ilişkilerimiz konusunda 
bilhassa Yugoslavya Dışişleri Bakanının yap
mış olduğu ziyareti hatırlayacaksınız. Yugos
lavya ile münasebetlerimizde şu hususu Yüksek 
Heyetinize belirtmekte belki fayda mevcuttur : 
Değişik siyasal ve sosyal sistemlerle idare edi
len memleketler arasında, iktisadî, ticarî hattâ 
siyasî anlamda iyi ilişkilerin geliştirilebileceği
ni Türkiye - Yugoslavya münasebetleri göster
mektedir. 

Binaenaleyh, gerek oradaki soydaşlarımız 
bakımından memnuniyet verici durum, gerek 
işçilerimizin Yugoslavya'dan geçtikleri sırada 
gördükleri kolaylık ve diğer bütün konular be
ni huzurunuzda şunu söylemeye sevk etmekte
dir ki, bir memleketin siyasî rejimi ne olursa 
olsun dış politikamızın anaprensipleri dairesin
de ön yargılarda bulunmadan bu münasebetleri 
geliştirmeye çalışmamızda fayda vardır, ön se
zilerimizi muhafaza ederiz, dikkatli oluruz, fa
kat ön yargılarla hareket etmemizde fayda var
dır, Yugoslavya bunu göstermektedir. 

Komşumuz Bulgaristan ile olan ilişkilerimiz
den de bir iki kelime ile bahsetmek istiyorum. 
Biliyorsunuz Meclislerimizde zaman zaman üzü
cü olaylara dair beyanlar arkadaşlarımızea ya
pılmaktadır ve bendeniz de Dışişleri Bakanı 
olarak teşkilâtımın ve oradaki elçiliklerimizin 
konsolosluklarınızın ve diğer yollardan temin 
ettiğimiz bilgilerle bunların gerçek . durumu 
hakkında sizlere malûmat arzına çalışmışımdır. 

Bulgaristan ile son senelerde biliyorsunuz 
sık temaslar vuku bulmuştur. Eğer yanlış ha
tırlamıyorsam 1966 yılında Bulgar Dışişleri Ba
kanı Türkiye'ye geldi, 1967 de Türkiye Dışişleri 
Bakanı Sofya'ya gitti. 1968 de Bulgaristan Baş
bakanı Türkiye'yi ziyaret etti ve 1970 de de 
Türkiye Başbakanı Bulgaristan'ı ziyaret etti. 

Şimdi bunların bir olumlu hava açtığını 
muhakkak ki arkadaşlarımız müşahede buyur
muşlardır. Buna ilâveten biliyorsunuz geçen 
Kasım ayında Bulgaristan Dışişleri Bakanı bi
ze resmî bir ziyaret yaptı. 

Muhterem arkadaşlarım, birçok memleketle 
ilişkilerde ve bilhassa komşu memleketlerle iliş

kilerde hiçbir problemin bulunmayacağını dü
şünmek zannediyorum* ki, hiçbirimizin aklın
dan geçmez. Keza bu problemlerin ölçüleri dik
katle takip edilmek ve ölçüleri, millî hassasiye
timizi rencide edici bir dereceye varmadığı ah
valde bütün diplomatik yolları kullanarak bun
ları iyileştirmek, zannediyorum ki sizin, Hükü
metlerinizden, hariciyenizden beklediğiniz bir 
husustur. Binaenaleyh, teşkilâtımız bunu yeri
ne getirmeye cehdetmektedir. Bu yolda olumlu 
bâzı neticeler de alınmaktadır. 

Müsaadenizle arz edeyim : Bir defa görüş
meler gayet gerçekçi bir tutum içerisinde geç
miştir. Meseleler hasıraltı edilmemiş, her şey 
•konuşulmuştur. İkincisi, bu görüşmeler sonun
da, aramızdaki göç anlaşmasının tatbikatından 
mütevellit bâzı şikâyetler vardır. Bu şikâyetle
rin bir kısmı mübalağalı olabilir, büyük bir kıs
mı gerçeğin kendisidir. Bu tatbikatın insanî 
mülahazalarla düzeltilmesi için aramızda bir 
anlayışa varılmıştır. Çok ümit ederim ki gele
cek aylar zarfında bunun tatbikatı dolayısıyla, 
bilhassa göçmenlerimizin insanî tazyiki altında 
bulunan sayın milletvekillerimiz, ikendim ve 
teşkilâtım daha rahat bir duruma geçebilelim. 
Böyle bir iyi gelişme vuku bulmuştur. 

Bilhassa ayrılmış ailelerin birleşmesi konu
sunda büyük bir titizlikle durmuşuzdur ve bir 
mutabakat ortaya çıkmıştır. 

Diğer taraftan Türkiye'ye göç edenlerin 
sosyal haklan konusunda da mutabakat oldu. 
Fakat malûmunuz olduğu üzere, Bulgaristan' 
dan Türkiye'ye göç edenlerin sosyal hakları, di
ğer memleketlerden göç eden göçmenlerin sos
yal haklarına benzemiyor ve miktarı büyük de
ğildir. Lâfı büyük; fakat esasında fazla fayda 
sağlayacak bir konu değildir. Ama konu mev
cut olduğu için ele alınmıştır ve müsbet sonuç
landırılacaktır. 

Diğer taraftan, biliyorsunuz, işçiilerimicz bü
yük sıkıntıya mâruz kalıyorlardı. Cezalı vize 
tatbik ediliyor'du. Grümırlüklerdelki aramalarda, 
kaçaik eşya çıktı diye kendileri hakkında taki
bat yapılıyordu. Bütün bunları kendilerine 
açıiklıkla anlattık ve Büyükelçiliğimizden aldı-

' ğıımaz haberler şunu gösterilmektedir ki, bütün 
geçen Türk; işçilerine, otomlobillerdne Bulgarca 
ve Türkçe yeni izahııameler verilmiştir. Bu 
izahnameler dlolayısıyle işçilerimiz neyin yasak; 
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ğm, bir dengesizliğin mevcudiyeti aşikârdır. 
• Arada ne oldu? Şunu da kabul etmemiz lâ
zımı gelir M, 1990lerden bu yana, iki mtemleke-
tin NATO'ya girmesinden sonra muhakkak ki 
Batı Traikya'daki cemaatımızda da birtakım. ge
lişmeler vu'kubulimuştur. Ve bugün orada eld© 
edilmiş olan gelişmeleri de küçümıseımemıeik, 
âzımisamama'k lâzımdır. Türlkçe tedrisat yapan 
okulların adedi artmıştır, lise kurulmuştur. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Son neşriya
ta ne dersiniz Sayın Bakan? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 
(Devamla) — Üniversiteye talebe girebilmekte
dir, memleketimizden, formasyonlu öğretmenler 
orada ders verebilmektedir. Benim arz etmek 
istediğim husus şu, memnuniyet verici bir du
rumun mevcudolduğunu söylemiyorum; fakat, 
hiçbir şeyin yapılmadığını, bir gelişmenin olma
dığını ileri sürmenin de hakkaniyete uymaya
cağını belirtmek istiyorum. Ve bu yoldaki ça
lışmalar devam edecektir. 

Muhterem arkadaşlar.. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Tamamen 

yanlış. 

BAŞKAN —• Sayın Aygün, müdahale etme
yiniz, sorunuz varsa sorarsınız. Lütfen müda
hale etmeyiniz efendim. Buyurunuz Sayın Ba
kan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 
(Devamla) —• Sayın Başkan, tabiatiyle, ben 
umumî olarak durumu arz ediyorum. Muhterem 
arkadaşlarımızın yazılı ve sözlü olarak soracak
ları sualleri rakamlarla cevaplandırmaktan, an
cak memnuniyet duyarım. Sıkıntılar mevcut
tur, bu sıkıntıların giderilmesi için tarafımızdan 
teşebbüsler yapılmaktadır. Bunu, muhakak ki 
bütün arkadaşlarımız bilmektedir ve devam edil
mektedir. 

Keza, oniki adalarda, ahdî bir statüsü olma
makla beraber, oradaki Türklerin kültür çalış
malarına karşı konulan kısıtlamaların kaldırıl
ması için de çalışmaktayız. Bunların, iki mem
leket arasındaki, çok iyiye gitmesi lâzımgelen 
ve gerçek millî menfaatleri bakımından hakika
ten lüzumlu olan ilişkiler mahiyetiyle, niteliğiy
le bağdaşmadığını bendeniz, muhterem arkada
şım gibi ve diğer arkadaşlarım gibi zaten ifade 
etmekteyim ve bunu huzurunuzda da böylece be
lirtiyorum. Her halde bundan, icabeden neticeyi 
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komşularımız çıkarmakta gecikmezler. 
Sayın milletvekilleri, Orta Doğu ihtilâfına 

vâki temasta, bu ihtilâfın devam etmekte oldu
ğu, bütün şiddetini muhafaza eylediği belirtildi. 
Ve Hükümetinizin takibetmiş olduğu politika
nın esaslarına da dokunuldu. Tekrar, onları be
yan etmeye çalışmayacağım, vaktinizi almaya
cağım. O konudaki politikamız ve esasları he
pinizin malûmudur, bütün dünyanın da malûmu
dur. 

Buna mukabil, tarihî ve diğer alanlarda pek 
çok müşterek değerleri paylaştığımız Arap ül
keleriyle gelişmekte olan ilişkilerimize müsaade
nizle, birkaç kelime ile dokunmak isterim, kom
şularımız bakımından. Yine muhterem hatiple
rin temas eylediği veçhile, Irakla, iki memleket 
arasında bilhassa iktisadî ve teknik işbirliği ko
nularında iyi bir yola girildiği müşahede buyu-
rulmaktadır. Ayni hususu, Suriye ile temasla
rımızda da ayni arzuyu müşahede ettik. Tabia
tiyle, bu müşahedenin fiiliyat haline gelip gel
meyeceğini önünmüzdeki aylar gösterecektir. 
Irakla münasebetlerimiz, diğer Arap memleket
leriyle münasebetlerimiz bakımından, zannedi
yorum Sayın Uğur, bunun geliştiğini, ikili ti
carî ilişkilerin geliştiğini işaret ettiler. Yalnız, 
dengenin aleyhimize olduğunu söylediler. Doğ
rudur. Denge, biraz aleyhimize; fakat 62 mil
yon dolardık bir hacimden, 1972'de 202 milyon 
dolara çıkmış bulunuyoruz. Dengenin aleyhi
mizde olan kısmı petrolle ilgilidir. Petrol alma
dığımız, almak durumunda olmadığımız ülkeler
le bu denge lehimizdedir ve gerek kendilerinin, 
gerek muhterem pek çok arkadaşımızın işaret 
ettiği veçhile, biz Orta - Doğu memleketleriyle 
ilişkilerimizde, Afrika memleketleriyle ilişkileri
mizde ticarî ve iktisadî konulara büyük öncelik 
tanımaktayız. 

Suriye bakımından, zannediyorum arkadaş
larımın en çok üzerinde durdukları, ilgilendik
leri konu, imzalanan emlâk anlaşmasıdır. Bu 
anlaşmayı kısaca arz edeyim; biz, bir, Türkiye -
Suriye Emlâk Sorunlarının Çözülmesine dair 
Sözleşme ile bir ödeme protoklü imzaladık. Türk 
vatandaşlarının Suriye'deki taşınmaz malları, 
1958 tarihli toprak reformuna tabi tutulanlar ve 
toprak reformu dışında kalıp, diğer çeşitli yol
lardan almanlar olmak üzere başlıca iki bölüm
de mütalâa edilmektedir. Suriye toprak reformu, 
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kamulaştırılan arazi bedelinin kırk yıl vadeli, 
% 1,5-faizli bono ile Suriye/de ödenmesini ön
görmekte idi. Suriye ile imzaladığımız anlaşma 
ise, vatandaşlarımızın, tazminatı, yıllık taksitler 
halinde üç yıl içinde almalarını, tazminata % 3 
faiz yürütülmesini ve tazminatın, kur garantisin
den yararlanmasını ve memleketimeze trans
fer edilmesini hükme bağlamıştır. 

Sözleşme, vatandaşlarımızın, tarım reformu
na ta Di arazileninin kıymetlerinin takdiri husu
sunda da, reform kanunundaki hükümlerden 
farklı hükümler getirmektedir. Filhakika, ta
rım reformu kanunu, değer takdirlerinin, bir 
hâkimin başkanlığında kurulan komisyonlarca 
yapılmasını derpiş etmekte idi. Suniye bakımın
dan. Bu, hükümranlık hakkının tabiî bir neti
cesidir. Ancak, akdettiğimiz Sözleşmede biz, 
Suriye komisyonlarınca takdir edilecek değerle
re, muhtelit bir komisyon olan Türkiye - Suriye 
Karma Komisyonu nezdinde itiraz edilmesi im
kânını da sağladık. Bu suretle, vatandaşlarımı
zın, sözleşmede de belirtildiği gibi, tam ve âdil 
bir tazminat elde etmeleri sağlanmış olacaktır. 

Vatandaşlarımızın, tarım reformu dışındaki 
sebeplerle ellerinden alman taşınmaz mallarına 
gelince, bu mallar biliyorsunuz, Suriye mevzua
tındaki hak düşürücü müddetler dolayısıyle el
den çıkmış mallardı. Sözleşme, bu neviden mal
ların vatandaşlarımıza iadesi esasını kabul et
miştir. ladesi mümkün olmayanlar içıin de, yine 
aynen tazminat ödenecektir ve tazminat, demin 
ki bahsettiğim esaslarla ödenecektir. 

Bu konu ile ilgili olarak şüphesiz ki, daha ev
vel de mâruzâtta bulunmuştum. Bakanığımızm 
Emlâk Dairesince teferruatlı bâr beyan hazırlan
mıştır. Gerek meslekî, muhterem üye arkadaşla
rımızın arzu ettikleri zaman bu teferruatlı beyanı 
okumaları ve konunun inceliklerini maattefer-
ruat görmeleri mümkündür. Diğer taraftan da, 
vatandaşlarımıza bu duyurulmuştur, çalışmalar 
devam etmektedir. Sekiz ay içinde bu işin neti-
celendirilebileceğini tahmin ediyoruz, öyle çalı
şıyoruz. Kurulacak olan Em]âk Komisyonunun, 
görevlerini biran evvel bitirmesi matlubumuz-
dur. Zannediyorum ki, Suriye emlâki konusun
da, şu arz ettiğim malûmat, esasları kapsamak
tadır. Bakanlığım ve bendeniz her türlü tefer
ruatı, her türlü ilâve bilgileri vermeye hazırız. 

Bu Orta Doğu konusundan ve Orta Doğuda
ki komşu ülkelerden bahsederken, muhterem ar
kadaşlarım, bir meseleye kısaca da olsa, temas 
etmek istiyorum. Muhterem hatiplerden bir kıs
mı zannediyorum buna dokundular. 

Biliyorsunuz, bu, zaman zaman dışarıdan sı
zan anarşitler konusu. Meclisimiz, basınımız, 
memleketimiz bu hususta haklı bir hassasiyet 
içerisindedir. Hükümetiniz de ajnx hassasiyeti 
göstermektedir. 

Biz, bu anarşistlerin, Türkiye'nin samimiyet
le ve iyi niyetle dostluk ve iyi komşuluk ilişki
leri yürütmek istediği ülkelerden herhangi biri
nin Hükümeti tarafından bililtizam yetiştirilip, 
Türkiye'ye sokulduğunun veya himaye edilerek 
Türkiye'ye sızmalarına müsamaha olunduğunun 
tespiti gibi bir halle karşılaşırsak, şüphesiz ki 
bu, ne dostlukla, ne iyi komşulukla, ne de Dev
letler Hukuku kurallarının en basitiyle bağda
şabilir. 

Diğer taraftan, malûmları olduğu üzere, bu 
bahsi edilen kampların durumları, bulundukları 
memleketin resmî makamlarcyle münasebetleri 
konularında da çeşitli yorumlar, tahliller vardır. 
Her hal ve kârda bu, o memleketlerim kendi me
seleleridir, her hal ve kârda, bizim için, bizim 
düşüncemiz, hükümran bir Devletin kendi top
raklarında olup bitenlerden haberdar olmama
sını tasavvur edemeyiz ve hiç değilse hukuken 
böyle bir şeyin mümkün olamayacağı açıktır. 
Çeşitli temaslar yapıldığını biraz evvel arz et
miştim, bunlar arasında biliyorsunuz bu Arap 
ülkeleriyle, pekçok arap ülkeleri ile temaslar 
vukuıbuldu. Şunu ifade edebilirim ki, kendileri 
bu meseleye verdiğimiz önemi müdriktirler. 
Bizimle dostluk ve iyi komşuluk münasebetleri 
içinde yaşamak için bu meselenin ehemmiyeti 
kendilerine anlatılmıştır. Hiç kimse diyemez ki, 
«biz ibunu bilmiyorduk» ve daimî surette, şunu 
da memnuniyetle belirtmek gerekir ki, Arap 
memleketlerinin büyük bir kısmında bu konu 
ile o Arap Hükümeti arasında hiç bir münase
bet bulunmadığı, böyle bir desteğin mevcudol-
madığı şüphesiz 'ki, yüksek heyetinizce de bilin
mektedir. Binaenaleyh bu, daha ziyade daha 
mahdut birkaç Hükümeti ilgilendirmektedir. 
Temaslarımıza devam 'ediyoruz. Bölgemiz zaten 
müzmin bir ihtilâfa, bntadoğaı ihtilâfına sahne
dir. Türkiye /gibi kuvvetli dürüst dış politikası 
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olan bir memleketle işbirliğinde bulunmayı arzu 
eden ülkelerin, komşu ülkelerin bu temasları
mıza gereken değeri vermeleri ve ibu konuda 
bizi üzen olaylardan teibriye etmeleri, ıbu hu
susta dostane işbirliğine geçmeleridir. 

Sayın milletvekilleri, İran ve Pakistan ile 
kadim ilişkilerimiz (gelişmektedir. Arkadaşları
mızın temas ettiği konulardan, bölgesel işbir
liği 'meselesinde .bir (gelişme 'olduğunu memnu
niyetle haber verebilirim. Bölgesel İşbirliği 
RGD içerisinde ticaretin artması hususunda Tür-
Ikiye bundan birkaç ay evvel resmî ıbir öneride 
bulundu. Bu öneri ciddiyetle inceleniyor. Önü
müzdeki 'Mayıs ayında Ticaret ve Dışişleri ba
kanları seviyesinde nihaî bir toplantı yapıla
caktır. Şayet Partönerlerimiz bu Türk teklifi
ni kabul edecek 'olurlarsa ECD içerisinde şim
diye kadar az çok mütevazi birtakım gelişmeler 
sağlamış; fakat arzu edilen seviyeyi bulamamış 
olan ticaret hacminin gelişmesi mümkün olacak
tır. 

Alt'kıtadaki hâdiselere işaret eden arkadaş
larımıza şunu belirtmek isterim ki, şüphesiz 
Pakistan'la Hindistan arasındaki münasebetle
rin Simla ve Lahor mutabakatlariyle olumlu 
ıbir yola ıginmesini biz de memnuniyetle karşı
ladık. Yalnız mühim olan 90 bin harp esirinin 
iade edilmemiş olması keyfiyetidir. Çok temen
ni ederiz, ki, (gerek insanî mülahazalar, gerek 
ahdî hususlar gereğince; bu esirlerin biran ev
vel yurtlarına dönmeleri sağlansın ve iki mem
leket arasındaki ilişkiler de normal bir düzeye 
ıgelsin. Bu, aynı zamanda (bildiğiniz gibi, Ben-
ıgaldeş ile olan ilişkileri ıbakımmdan pekçok 
memleketi, bu arada memleketimizi de birta
kım sıkıntılardan kurtarmış olacaktır. Nihayet, 
Bengaldeş de müslüman (bir 'memlekettir. Her 
müslüman memleket, muhakkaki, kendisine kar
şı iyi hislerden başka hiçbir şey duymamakta
dır. Fakat ıbu esirler .konusu, tanıma ıba»bmda 
müslüman memleketleri, Pakistan'ın yakın 
dostlarını ıbiliyorsunuz, <çoik üzücü ıbir durum
la karşı karşıya bırakmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs bakımından 
çok teşekkür ederim, Hükümetimizin takifoet-
ımiş olduğu politikaya göstermiş olduğunuz iti
mat için. Muhtelif vesilelerle arz etmiş olduğum 
ıgibi yapılan, devam etmekte olan toplumlar 
arasındaki ıgörüşmeler, şimdi en önemli safha
larından birisine gelmiştir. 26 Şubatta başla

yacak olan mahallî muhtariyet konusu, önemli 
Ibir konudur. Diğer konularda bâzı terakkilerin 
kaydedilmiş olduğunu ifade ettim. Fakat tek
rar beyan ve teyit eylemek isterim ki,, hangi 
konuda terakki olursa olsun, heyeti umumiye-
siyle 'bir anlaşma olmadıkça Kılbrısta toplum
ların arası genişletilmiş görüşmelerin muvaffa
kiyetinden bahsedilemez. Bunu herkesin gayet 
iyi bilmesi lâzımdır. Biz, yine muhterem ar
kadaşlarımızın belirttiği ıgibi, ıbüyük Ibir dikkat
le, büyük bir sabırla bu 'görüşmelerin başarıy-
le sonuçlanması için gayret sarf ediyoruz. Ce
maatımız da iyi niyetle çabalarını esirgeıme-
mektedir. 

Biliyorsunuz, seçimler vukubuldu, Maka-
rios karşısında rakip olmadığı için Cumıhurlbaş-
kanı seçildi. Keza Denktaş'da bir rakip aday 
okluğu için 8 Şubatta değil; fakat birkaç gün 
sonra rakip adayın çekilmesi üzerine otomatik 
Ibir şekilde Kılbrıs Cumhurbaşkanlığı Yardım
cılığına seçildi. Kendisi, Türk Cemaatinin da
valarına büyük hizmette 'bulunmuş bir şahsi
yettir. Eminim İki, muhterem heyetinizde benim 
kendisine başarı dileklerimi ve iyi niyetlerimi 
arz ettiğimi söylediğim zaman, bu hissiyatımı 
paylaşmaktadır. Bu vesile ile süreler Kıbrıs'ın 
özgürlük davasında örnek bir mücadele ver
miş olan, feragatle çalışmış olan, cemaatin mil
lî vahdet ve bütünlüğünü muhafazaya çok dik
kat etmiş olan ve aynı hislerle kendi arzusu ile 
bu vazifeyi, vazife meşalesi nöbetini Bauf 
Denktaş'a devretmiş olan Dr. Küçük'ün bu ör
nek hareketini ve güzide şahsiyetini de bu ve
sile ile huzurunuzda yadetmek benim için 
zevkli bir vazifedir. 

Kıbrıs bakımından arkadaşlarımın belirtti
ği gibi, her türlü ihtimalat dikkate alınarak ve 
bundan evvelki vesilelerle de arz ettiğim gibi, 
hiçbir veçhiyle bir teıhdit anlamına gelmemek 
kaydıyle biz, cemaatimizin hakkını, güvenliği
ni koruyacak tedbirleri almış bulunuyoruz. 
Bunlara karşı vukubulacak bir tasallut Türki
ye'nin haklarını kullanması ve bunları def et
mesini derhal intaç edecektir. Bu husustaki ka
rarlılığımız malûmunuzdur. Bunu belirten ar
kadaşlarımıza arzı şükran eylerim. 

Önemle üzerinde durulan konulardan biri
si de Ortak Pazar olmuştur. Ortak Pazarın bir
takım teknik izahatı var. Vakit geçmekte ol-
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•duğu için basılmış olan beyanatımda o teknik 
izahatı arkadaşlarımın tetkiklerine bırakarak, 
daha ziyade meselenin memleketimiz bakımın
dan heyeti ıımıınıisiyle • arz ettiği öneme, muh
terem hatiplerce belirtilen öneme ve tarafımız
dan yapılmakta olan çabalara müsaadenizle te
mas etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica edeyim -efendim. 

Konuşmanızın bu bölümünde belirtmek lü
zumunu hissettim. Çalışma süremiz şu anda 
dolmuş bulunuyor. Acaba ne kadar devamı eder, 
'konuşmal arınız t 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 
(Devamla) — Efendim, zannediyorum ki, 15 
dakikada tamamlarım. 

BAŞKAN — Efendim, daha sorularımız da 
var. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 
'(Devamla) — O vakit, yarım saat sürebilir, 
tahmin ederim. 

BAŞKAN — Yarım saatte bitire bilirseniz, 
(buyurunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, soru sormak iste
yen sayın üyelerin, lütfen Başkanlığa yazılı 
olarak başvurmalarını rica ediyorum. 

Sayın Bakan, devam buyurun. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 

(Devamla) — Teşekkür ederim, Sayın Baş
kanım. 

Ortak Pazar konusunda, malûmları olduğu 
üzere Katma Protokol yapıldığı zaman birta
kım eleştiriler kamuoyumuzda ve Meclisimizde 
yer almıştır. Bu eleştirileri, ilmî bir açıdan de
ğerlendirerek bunların mümkün olabilen azamî 
şekilde iyileştirilmesi ımaksadıyie, biliyorsunuz 
geçen Nisan ayından beri bendenizin evvelâ 
6 memleket ve komisyon nczdinde yaptığım zi
yaretle. başlatılmış ve devam ettirilen teşebbüs
lerimiz mevcuttur. Bu teşebbüslerimiz sonucun
da bugünkü durumu, Sayın Özdenoğlu'nun tas
vir ettiği şekilde, karamsar, daha ziyade karam
sar görmek doğru olmaz. Çünkü, başlıca üç ko
nu üzerinde temerküz ettirmiştik Ortak Pazar' 
la ilgili taleplerimizi. Malûmları olduğu üzere 
bunları; 

1. Toplulukların genişlemesi dolayısıyie 
Katma Protokol çerçevesinde üstlendiğimiz yü
kümlerde artış yönünde bir değişiklik olmama
lıdır. 

2. Bir yandan yeni üyelerin katıltmasıyie 
Avrupa Ekonomik Topluluğunun artan reka
bet gücü, öte yandan da uzun vadeli sanayileş
me politikamızın gerekleri gözönünde tutularak 
geçiş dönemi için sanayi alanında üslendiği
miz yükümlerin uygulamasına bir esneklik ge
tirmelidir. 

3. Tarım alanında Türkiye yararına öngö
rülen sürüm kolaylıkları Topluluğa yeni katı
lacak .ülkelere yönelen ihracatımızın bileşimi 
de dikkate alınmak suretiyle artırılmalı ve iyi
leştirilmelidir. 

Şiımdi, bu üç anano.kta üzerinde cereyan et
miş olan müzakerelerde Senato huzurunda da 
belirttiği veçhile arkadaşlarıma şunu söyleye
bilirim ki, bu üç noktanın hemen hepsinde müs
pet bir sonuca kendimizi gelmiş addedebiliriz. 
Bir nokta, miktar kısıtlamalarında Ortaklık 
Konseyinin, Türkiye'nin ihtiyaçlarını gözönün
de tutarak 12 yıl için müştereken tedbir alın
masını kabul etmiş olması keyfiyetine ilâveten 
ve bu konuda esneklik hakkında yapılacak ta-
mamıyle ihtiyaçlarımıza cevap veren gayet açık 
bir beyana ilâveten; biz, tek taraflı kısıtlama 
hakkında da direniyoruz. Mesele, bu konu et
rafında dönüşmektedir. Eh, zannederim ki, ge
rek muhterem arkadaşım Özdenoğlu, gerek di
ğer hatipler, bir seneden beri Türk; Hariciyesi
nin delegelerinin, elçilerinin bu konudaki ça
lışma ve diretmelerini dikkate alarak memleke
timizin menfaatlerine uyabilecek en iyi formü
lü alıncaya kadar çalışacağımızdan herhalde 
şüphe etmeyeceklerdir. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Gecik
tiğini ifade ettim. Daha çok gecikmemesini te
menni ediyoruz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşımın bahsetti
ği o konuya da gelecektim notlardan; fakat 
mademki işaret buyurdular şimdi arz edeyim. 

Biliyorsunuz bir mesele üzerinde çalışılır
ken, o mesele ile ilgili bütün konuları bir anda 
halletmek mümkün değildir. Birisinden birisine 
bir öncelik tanımak durumundasınız veyahut 
fedakârlık yapmak mecburiyetindesiniz. Mese
lâ : ikili ilişkiler bakımından arzu ettiğimiz hu
susları silah gücü gibi bu asırda kullanılacak 
nesne olmadığı belirli bir vasıta ortadan kal
dırılınca geriye ne kalır? Müzakere kalır. Bina-
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enaleyh, elde edeceğimiz tavizlerin mâkûl, kar
şılıklı millî menfaat dengesine uydurulması su
retiyle elde edilmesi diplomasinin hem görevi, 
hem de hüneridir. Binaenaleyh, şimdi buyur
duğunuz gibi gecikme de bunlardan birisidir. 
Ya gecikmesin diye kendinize arzulanmayan ta
vizlere doğru iteceksiniz, yahutta gecikmenin 
problemlerini göğüsleyerek, iktiham ederek da
vanızı yürütmeye çalışacaksınız. Bu arada zan
nediyorum ki, Sayın Ozdenoğlu'nun ve diğer 
bu konuda ilgilenen arkadaşlarımın belki endi
şelerini hafifletebiliriz. Biliyorsunuz bütün bu 
mücadeleci müzakere devresinde Katma Proto-
lün 1973 yılının 1 Ocağında yürürlüğe girme
si hasebiyle esasında 6 larla olan muvazenemiz 
yerine oturmuştur. Mesele, uyum müzakereleri 
ve iyileştirme müzakereleri dolayısıyle mücade
lesini devam ettirmektedir. Ama, esasiyle 6'lar-
da Türkiye, yanlış hatırlamıyorsam yerine 
oturmuştur. Bu az bir şey değildir. Binaenaleyh, 
zaman bakımından iktihaım ettiğimiz güçlükle
rin diğer konularda bâzı destek bulmuş oldu
ğunu ifade etmeme müsaade buyursunlar. 

SINAİSİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Teşek
kür ederim. Türkiye içindeki tedbirler daha 
önemli sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, karşılıklı 
olmasın efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 
(Devamla) — Oraya da geleceğim efendim. 

Efendim, şimdi ımüsade buyurulusa, tek tek 
bilhassa belirtilmiş sorular üzerime geliyorum. 

,Saym Uğur, Ortak Pazar içerisindeki istişa
reler ve Avrupa Parlâmentosu bakımından zan
nediyorum çok önemli bir noktaya temas etti
ler. 

Şimdi, biliyorsunuz ki, Ortak Pazar içinde 
ekonomik entegrasyon yanında son yıllarda ar
tan ölçülerle diğer alanlarda ve bu meyanda si
yasî işbirliği alanında bâzı gelişımeler vuku-
bulmuştur. Üye devletler dışişleri bakanlarının 
yılda iki kere toplanarak aralarında başlıca dış 
politika sorunları üzerinde görüş teatisinde bu
lunmaları şeklinde bunlar yürütülmektedir. 
[Fakat, henüz başlangıç safhasındadır ve bildi
ğimiz kadar müessesevi bir hale gelmemiştir. 

Bu çerçevede bir siyasî sekreterya kurulma
sı konusu da üyelerden bâzılarınnı önemle üze
rinde durdukları bir konudur. Üyelerden bir 
kısmı ise, malûmları olduğu üzere, siyasî istişa-
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relerini mevcut topluluk organları içerisinde 
yapmayı uygun görmektedirler ve bu fikirde
dirler. Şimdi, meselenin bu yönüne geçen Ekim 
ayında Sayın Uğur'un temas etmiş olduğu ve 
Paris zirvesinde zannediyorum bir çözüm şekli 
bulunamadı; bu mesele askıdadır. 

Şimdi, bize gelince; 
Bir geçiş döneminden sonra Ortak Pazar'a 

tam üye olmaya karar vermiş olarak memle
ketimizi görüyoruz. 

Biz, bu konuyla zannediyorum ki, başından 
beri ilgilendik. Ve çok yoğun çabalar sarf et
tik. Bu çabalar sonucunda ortaklık statümüze 
uyan bir işbirliği formülünün ilk kısmı uygulan
maya başlanmıştır, bunu ifade etmek isterim. Bu 
formüle göre, Dışişleri Bakanları seviyesinde 
her ortaklık konseyi vesilesiyle, (ki, umumiyet
le senede iki defa yapılmaktadır; Topluluk ba-
kanlarıyle genel dış politika sorunları üzerinde 
görüş teatisi yapılacaktır. Ayrıca, bakanlar se
viyesindeki bu toplantıları hazırlamak üzere 
üyelerin siyasî işlerle görevli yüksek memurları 
ile Bakanlığımız yetkilileri yüksek görevlileri 
arasındaki istişareler de uzunca bir süreden 
beri başlamış bulunmaktadır. Binaenaleyh, bu 
konuda açıkta değiliz; meselenin içerisindeyiz. 

Avrupa parlâmentosunda ortaklık statüsüne 
uygun bir tarzda temsil olunmamız meselesine 
gelince; 

Burada da Sayın Uğur'un işaret etmiş oldu
ğu önemi müdrikiz ve çabalarımızı sürdürüyo
ruz. Nedir bunlar? 

Malûmları olduğu üzere, Karma Parlâmento 
Komisyonumuz vardır. Gerek bu Karma Komis
yondaki üye arkadaşlarımız, gerek Hükümet 
Hariciye olarak biz, Avrupa Parlâmentosunda 
özel bir formül tahtında hazır bulunmak için 
gayret sarf ediyoruz. Bunun şekli henüz tespit 
edilmiş değildir. Meelâ; gözlemci statüsüyle 
katılmak düşünülebilir. Çünkü, tam üye olma
dan, takdir buyurursuz ki, birtakım özellikle
rimizde vardır. Bizim şimdiye kadar takibetti-
ğimiz metodu gayet yakinen biliyorsunuz. Deni
yor ki, iktisadî bakımdan tam üye durumunda 
değiliz. Diyelim ki, 20 sene sonra, 22 sene son
ra, yahut inşallah 15 sene sonra böyle bir duru
ma geleceğiz. Fakat bu arada Türkiye siyasî 
olgunluğu bakımından, stratejik mevkii bakı
mından, Avrupa savunmasına yapmış olduğu 
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katkılar bakımından, netice itibariyle nüfusu ve 
mesai sarfiyesiyle, ölçülemeyecek derecede bü
yük olan vasıflan dolayısıyle siyası istişareler
de yer almalıdır. İşte bu görüş nihayet uzun 
bir çabadan sonra rû-yi kaibul görmüştür. 

Parlâmento konusuna gelince: Bunun için 
de, dediğim gibi, çalışılıyor. Avrupa Palâmen-
tosundaki reaksiyon şöyle özetlenebilir : 

O parlâmentonun kuruluşu ve içtüzüğüne 
acaba uygun olur mu böyle bir işbirliği yara
tılması? Bunu inceliyorlar. Şimdi, bir de üste
lik üç yeni üyenin katılması dolayısıyle, biliyorsu
nuz kendi iç problemleri daha da karışık bir 
hale geldi; hem parlâmento ilişkileri bakımın
dan, hem iktisadî konularda, hem siyasî istişa
reler dolayısıyle... 

Binaenaleyh, Avrupa Parlâmentosunun do
kuzlar olarak yeni kuruluşunu Mart 1973'tc ta
mamlayabileceği düşünülmektedir. Binaenaleyh, 
bizim taleplerimizin de bir çözüme bağlanabil
mesi, demek ki, onun kendi reorganizasyonunu 
yapmasından sonra mümkün olabilir. Bu hu
susta belki bendeniz de muhterem arkadaşları
nla bir ricada bulunabilirim; Kanma Komis
yondaki değerli parlâmento üyelerimiz ve diğer 
temasları yürüten arakadaşlarımız da bu konu
yu Avrupa Parlâmentosu nezdindeki arkadaşla
rı ile devamlı şekilde söz konusu ederlerse, mu
hakkak ki, alacağımız netice daha kolaylaşır. 

iSıra ile gitmeye çalışıyorum müsaade bu-
yurulursa. Sayın Alp, konsolosluk işlemleri ba
kımından bilhasa bâzı önerilerde bulundu. Me
selâ askerlik yoklamaları ve pasaportların uza
tılması meselesi... 

Şunu <hemen bildireyim ki, bundan »birkaç 
ay evvel Almanya'da konsoloslukların durumu
nu incelemek üzere iki heyet göndermiştik. 
Bunlar 'geldiler bir rapor verdiler. Bu raporu 
değerlendirdik ve yetkili makamlarımıza akset
tirdik. Çünkü, sizin de işaret buyurduğunuz 
veçhile ibâzı konular kanunî birtakım değişik
likleri icabet'tirmektedir. 

Binaenaleyh, bu askerlik yoklaması konu
sunun da yeni bir pratik esaslara bağlanması 
meselesi Millî ıSavuma Bakanlığımızca ele alm-
ımıştır ve yakında ıbir yeni usulün tatbiki bek
lenmektedir. Binaenaleyh, bu konu belki de bu 
suretle konsolosluklarımızdan alınmış olacaktır. 

Pasaport sürelerinin temdit işlemine gelin
ce: 5 yıla kadar çıkarılmasına Hariciyenin hiç

bir itirazı yoktur ve İçişleri ve Maliye Bakan
lıklarında bu konu görüşülmeye başlanmıştır. 
Pasaport ve Harçlar Kanununun ilgili maddele
rinin tadili için bir tadil tasarısının Yüce Mec
lise 'gönderilmek üzere olduğunu haber almış 
bulunuyoruz. 

Konsolosluklar bakımından şunu da derhal 
arz edeyim: Biliyorsunuz teşkilâtımızı tamam
lamaya, yahut tamamlamaya dilim varmıyor, 
daha güçlendirmeye yardımlarınızla gayret edi
yoruz. Geçen gün gönderdiğimiz bir tamimle 
konsolosluklarımızda şöyle bir çalışma sistemini 
önerdik, Almanya'da ve işçilerimizin bulunduğu 
yerlerde. .Eğer eldeki memurlar itibariyle bir 
münavelbe imkânı varsa, -ki hemen hemen hep
sinde var - Cumartesi, Pazar günleri nöbet 
usulü ile çalışacaklar. Bu suretle işçilerimizin 
Cumartesi, Pazar günleri işlerini .görmeleri za
man kaybetmemeleri ve bilhassa yevmiyelerini 
kaybetmemeleri temin edilmiş olacak. Bu usulün 
taıtibikine yakında geçiyoruz. 

Dış işçiler konusunda bilhassa şahsî görüşle
rini bildirirken zannediyorum bir arkadaşımız 
birtakım müşahede ve temennilerde bulundular. 
O kısımda (bâzı yeni tasrruflanmızı da arz ede
yim. 

Sayın Orkunt güvenlik konusuna temas 
buyurdular. Zannediyorum ki, belki dikkatle 
incelemek fırsatını bulamamışlar, bahsettikleri 
para miktarı, ıbana ilgili servislerimin verdiği 
malûmata göre, tamamiyle ımerkeze ait .Dış ku
ruluşlarımızla ilgili değil. Binaenaleyh, savun-
nıa sekreterlığiyle ilgili ıgörevlerin gerektirdiği 
bir ödenekten ibaret. Dış kuruluşlarımızın gü
venliği ile ilgili harcamalar, dış kuruluşların 
bütçemizden, «Dış temsil hizmetleri» bölümün
den yapılmaktadır. Binaenaleyh, böyle (bir teh
likeli durumun mevcudolmadığını bildiriyorlar. 

İkincisi, kripto cihazları konusuna çok teşek
kür ederim. Fakat ben de kendilerine gayet iyi 
[bir haber verecek durumdayım. Şimdiki Perso
nel ve İdare İşleri Genel Müdürümüz bugün 
Paris'te bulunmaktadır. Uzun bir tetkik sonu
cunda en mükemmel ve emniyetli yeni makine
lerin alınması takarrür etmiştir. Bunların niha-
yi şeyini imzalıyor ve makineler yakında Tür
kiye'ye gelecek. 

Sayın özdenoğlu'nun sualleri 'arasında Fran
sa ile Türkiye, - ki zannediyorum Iben imzalamış
tım 20 Ocak'ta - arasında bir sosyal güvenlik 
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sözleşmesi imzaldık. Yüce Meclislerde ıbulunan 
bu sözleşmenin onaylanması için dairemiz ve 
Hükümetin İlgili bakanları gayret ediyoruz. 
Fakat, sizlerin de gündeminiz ç'ok dolu olduğu 
için bunu daha çıkaramadık. 

Diğer taraftan, ıbunun ibiran .evvel çıkmasın
da ayrıca bir fayda daha var. Belki .sayın mil-
letvelkillerimiziin gayretleri de inzimam eder 
buna. Çünkü, Ibu sözleşmenin uygulanmasını 
sağlayacak olan bir düzenleme anlaşması bili
yorsunuz, bunun .müzakereleri 15 - 20' Ocakta 
Paris'te yapıldı ve bu düzenleme anlaşmasında 
bir konu müstesna, müzakerenin sonuçlanması 
beklenmektedir. Yani bir konuda ihtilâf devam 
ediyor. Fakat yakında onu da halledebileceğimi
zi1 zannediyoruz. 

Binaenaleyh, bu düzenleme anlaşması ile, eki 
ile sosyal güvenlik sözleşmesi aynı tarihte yü
rürlüğe girecek olduklarından, bu sözleşmenin 
biran evvel onaylanmasında iki katlı bir fayda 
mevcuttur. 

Sayın Özdenoğlu'nun Ortak Pazar konusun
daki düşünceleri arasında; «Ortak Pazar ülke
leriyle sorunlarımız konusunda özel görüşmeler 
yaparak diyalog kurmuş bir arkadaşımızdır 
Bavulken. Bu çabalarını takdirle anmak iste
rim. Ancak, meseleler onun da iradesini açacak 
biçimde gelişiyor. Yüce Mecliste gündem dışı, 
bütçede, komisyonda, basında çırpmmışızdır. 
Hükümet vakit geçirmeden ekonomiyi! disipline 
etmeli. Her konuda Avrupa standartlarına ye
tişmenin en çetin biçimde, en bilinçli, en ce
sur kavgası verilmelidir.» diye buyuruyorlar ve 
bu husustaki düşüncelerimi de zannediyorum so
ruyor ve belki ne gibi tedbirlerimiz vardır diye, 
onu da istihsal ediyorlar. 

Benim bilebildiğim kadarı itle, Ekonomik Ku
rulun da üyesiyim ve vaktim elverdiği nispette 
hemen her toplantısına iştirak ediyorum, Ortak 
Pazar konusunda bir koordinasyon en geniş an
lamda mevcuttur. Hattâ, bir arkadaşımızın be
yanı ile ilgili olarak şunu söyleyeyim ki, ben o 
devirde bulunmadım. O sırada bu mesuliyeti ta
şımadım. Fakat katma protokol ihzarında da 
da yazılı olarak dahi mükemmel bir işbirliğinin 
mevcudiyetinden bahsedilir. Belki sonra idareı 
eden zevat değişmiştir, görüşler değişmiştir. Bel
ki de görüş ayrılıkları oradan ortaya çıkmıştır. 
Her ne hal ise, bizim sorumluluk aldığımız sı

rada, biliyorsunuz bu görüşleri telif etmek için 
icabeden yapıldı ve şimdi en geniş anlamda bir 
koordinasyon yürütülmektedir bütün bakanlık
larla. Özel sektörle de, yine de geçenlerde bir 
soru münasebetiyle arz ettiğim gibi, uyarıcı, 
bilgi verici birtakım tedbirler ve görüşmeler, is
tişareler yapılmaktadır. 

Diğer taraftan, iktisatçı olmadığım için ma
liyeci arkadaşım Sayın Müezzinoğlu veyahut Sa
yın Talû zannediyorum Yüksek Meclisi daha 
fazla tenvir edebilirler. Yalnız Ekonomik Ku
rulda şunu biliyorum : Sayın Özdenoğlu'nun ba
his buyurmuş olduğu ciddî tedbirler anlamında 
bu teşvik tedbirleri Ekonomik Kurulda görü
şülüp bilâhare hükümetçe kabul edilirken, bil
hassa Ekonomik Kurulda arizamik görüşülür
ken, aklımızda tuttuğumuz nokta tamamiyle 
Ortak Pazara giriş dolayısıyle bütün iktisadî te
şekküllerimizin bu yarışmaya dayanabilecek 
güçte, anlayışta çapta olabilmesine verilen 
önemdi. Ama tedbir belki kâfi görülmeyebilir, 
belki tam istenilen neticeyi verici (nitelikte ol
mayabilir ; muhakkak ki eksiklikleri giderilir. 
Ama tedbirlerin almışı, şunu 'gayet yakmen bil
diğim için arz ediyorum, tamamiyle bu gayeye 
matuftur. Bunun dışında disiplin, zannediyo
rum ki Sayın Özdenoğlu ile, bütün muhterem 
üyelerle mutabık olduğum bir husus o, bir iç 
disipline her konuda ihtiyacımız var, ben de si
zinle beraberim. Zannediyorum ki, bu yailnız 
hükümetlerin meselesi değil, kendimizin bütün 
kuruluşlar olarak memleketimizin millî gayele
ri etrafında daha gönülden ve daha canlı bir 
şekilde düşüncemizi, görüşlerimizi birleştire-
bilmek. Onun dışarısında iktisadî anlamda eğer 
sorularının mahiyetleri varsa bunu ümitle te
menni ederim ki, Sayın Müezzinoğlu, yahut Ta
lû benden daha iyi cevaplandırabileceklerdir. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Teşek
kür ederim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 
Devamla) — Evet, zannediyorum yine Avrupa 
Ekonomik Topluluğuyla ilgili olarak, Sayın 
Uğur'un da hakikaten böyle bir müşahadesi 
mevcuttur. Avrupa Konseyi ve AET kamuoyu
nun kendi kaynaklarından edindikleri bilgiler
le varacakları yargıyı değiştirmeye hiçbir dışiş
leri bakanının dahi gücü yetmez, buyurdular. 
Binaenaleyh, esas olan çok partili demokratik 
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düzen, insan hakları ve özgüllüklerinin örtülü 
ya da dolaylı yollarla bunlardan sapılmaması 
lüzumunu ve bunun da [milletçe, partiler olarak, 
Meclis olarak, Hükümet alarak kendi sorumlu
luğumuz olduğunu belirttiler. 

Zannediyorum kj Avrupa Konseyiyle ilgili 
biraz evvelki beyanlarım bu konuda kendileri
ni tatmin etmiş olsun. 

Sayın Uğur'un ekonominin dışişlerindeki 
önemiyle ilgili nıüşahadelerine tamamıyle işti
rak lediyorum ve hattâ şunu hemen arz edeyim 
iki, şimdi yer itibariyle hiç değilse büyükelçi 
oturtabilecek bir duruma gelmiş olan Hariciye
miz bilâhare bir ek bina kiralayarak şöyle bir 
yeni kuruluş yapmaktadır. Merkezdeki bü
yükelçilerden umum müdürlük vazifesi alma
yanlar Yüksek Danışma Kurulunun üyesi sıfa-
tıyle ve belirli konularda görevlendirilmektedir
ler. Bu arkadaşlarımız belirli bir sekreteryası ve 
diğer imkânlarla donatılmakta ve Türkiye dış 
politikasının iktisadî konutlar da dahil olmak 
üzere, teknolojik daha iyi değerlendirmeler ya
pabilmesi bakımından çalışacaklardır, kendileri 
temaslar yapacaklardır. Bu bakımdan Türik Ha
riciyesinin ileriye matuf hazırlıkları konusunda 
daha dinamik göreceğimizi zannediyorum. Bu, 
/eskillerin bir ihmali veya kabahati değildir, mese
le maddî imkânsızlıktı. Odası olmayan bir yer
de bir memur çalıştırılamaz. 

İkincisi de umum müdürlükler mahdut ol
duğundan ve bir arkadaşımızın da temas etti
ği gibi bir denge muhakkak zarurî 'olduğundan 
herhangi bir müessesede genç. nesil ile yaşlan
makta olan nesil arasında âdilâne bir denge ku
rulmadı mı o müessesenin bütün parlak tüzük
lere ve sairelere rağmen ne hale geldiğim hepi
miz müşahade ediyoruz. Binaenaleyh bu denge 
de dikkate alınacak olursa kurmakta olduğumuz 
bu yeni usulün bize pazarlar, iktisadî konular, 
çevre sorunları vesaire yönünden çok daha iyi, 
hesaplı, düşünülür işler görmek imkânını vere
ceğini ifade etmek isterim. Her halde memnun 
olacalklardır. 

Sayın Adnan Akarca'nm da gayet kıymetli 
tahlillerine diğer arkadaşlarım gibi iştirak et
tiğimi hasından ifade eylemiştilm. Garbî Trakya-
daki durumla /ilgili bir hususta bir yazılı soru
ya cevap alınamadığını ifade buyurdular. Ser
vislerimizden inceledim ve arkadaşlarımızın; lıa-
zıııladığı bir notta, Sayın Nuri Eroğan'm cevap

landırılmasını istediği 31 Ocak 1973 tarihinde 
Bakanlığıma gelmiş bir önergenin mevcudiyeti 
bildiriliyor. Hiç şüphe yok ki birkaç gün evvel 
gelmiş olan bu önergeye derhal cevap verile
cektir. Diğer cevaplandırılmamış bir önerge öıl-
duğunu bilmiyorum. Sayın Haımdi Özer'in Se
natoda bir sorusu vardır, onu gündem dışı bir 
görüşme ile cevaplandırmıştım; fakat Meclisle
rin usullerine uygun olmak için daima Senato
yu takip ediyorum, sorusu geldiği zaman ayrı
ca bir de soruya cevap vermek için orada ola
cağım. Binaenaleyh Dışişleri olarak sorulara 
büyük ehemmiyet veriyoruz ve katiyen soru
ların cevaplandırılmaması gibi bir işin içine gi
remeyiz, eğer yanlışlıkla gıirmişsek muhakkak 
ki bir hatadan ibarettir. 

Zannediyorum RCD'nin önemi üzerinde dur
dular muhtelif .müşahadeleri arasında; vermiş 
olduğum izahat kendilerini tatmin edecektir. 
Bölgesel İşbirliği Teşkilâtının daha geniş .an
lamda ve lâftan ibaret kalmayan bir gelişmeye 
namzet olabilmesi, böyle bir gelişmeye mazhar 
olabilmesi için yaptığımız faaliyeti arz ettim ve 
Türkiye'nin önerisini bildirdim. Şimdi zannedi
yorum ki buna karşı gerekli müspet reaksiyo
nu göstermek diğer iki partönerimize düşmek
tedir. Yani biz, bölgesel anlaşma konusuna ha
kikaten önem veriyoruz ve hattâ muhterem ar
kadaşlarım şunu da arz edeyim : 

Ben İran'da iken sordular, dediler ki, siz 
süratle sanayileşiyorsunuz, Ortak Pazarın müs
takbel üyesisiniz. Bugün de özel bir statünüz 
var. E, peki nasıl görüyorsunuz bu bölgesel 
işbirliğini, nedir düşünceniz1? Büyük bir samimi
yetle aynen şu ifadelerde bulundum, dedim ki; 
bu tarz düşüncenizi kabul edemem. Çünkü eğer 
kabul etmiş olsaydım bir defa Ortak Pazar ku
rulduktan sonra Ortak Pazarın üyesi olan ülke
ler arasındaki ticaretin fevkalâde artmış oldu
ğunu görmemek gibi bir dahalete düşmüş o/lur-
duk. İkincisi .de Ortak Pazar içerisinde üye olan 
memleketlerin keza diğer üye olmayan /memle
ketlerle ticaretle ilgili ilişkisini görmemek için 
de hakikaten insanın gözlerini kapaması icabe-
der. Binaenaleyh bu düşünce tarzınız doğru de
ğildir, evet, memleketlerimiz sanayileşecektir; 
fakat bu sanayileşme hamlelerimizde de pekâlâ 
akıllı bir şekilde mallarımızın birbirine akımını 
temin edecek birtakım formüller .bulabiliriz ve 
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bölgesel işbirliğini de bu maksatla Türkiye ola
rak biz hakikaten eşelemiş ve bunları hareke
te geçirmek için yapıcı bir durumun içine gir
mişizdir; bunu bilhassa yürek rahatıyle arz et
mek isterim. 

Zannediyorum ki Sayın Orkunt'un soruları
nı, müşahadelerinin büyük bir kısmım yazılı 
beyanımda ve izahlarımda cevaplamış veyahut 
açıklığa kavuşturmuş bulunuyorum. Sovyetler 
Birliğiyle olan durumu da zannediyorum ki 
verdiğim izahat kendilerini tatmin edici bir pa
ralelde olmuştur. 

Avrupa Konseyiyle ilgili olarak uyarma, 
izah etme babında bir beyaz kitaptan bahsetti
ler. Böyle bir hazırlık mevcuttur ve bitmek 
üzeredir. 

Sayın Nieıbil Oktay'ın beyanları arasında zan
nediyorum ki müşahedeleri ile bizim değerlen
dirmemiz birbirine pek yakın bir şekilde tecelli 

. etmiştir. Akdeniz'deki tehlikeli durumu bilhas
sa belirttiler. Bu tehlikeli durumun sadece 
donmuş bir durum olmadığını bu vesile ile be
lirtmeme müsaadelerinizi rica ederim. Durum / 

tıpkı çağımızdaki süratli gelişmeler gibi, ımüte-
havvildir. Hattâ geçenlerde Altıncı Filo'nun 
Komutanının bir gazetemizde çıkan beyanlarına 
dikkat etmiş alacaksmızdır. Gemi, adetleri hak
kında verdikleri rakamlar, tahavvülü göster
mektedir. Binaenaleyh dommuş bir vaziyet yok
tur. 

Bu sebeple önyargı yerine, önsezilerimizle 
meselelerin takibinin doğru olacağı ve bu yol
daki dikkatimizi eksiltmememiz lâzım geldiğini 
ifade ile yetiniyorum. 

NATO hakkındaki ifadeleri zannediyorum 
ki benim de beyanlarımla tamamıyle cevaplan
dırılmış oluyor. Müşahede ve değerlendirmele-
rimi'zde bir ayrılık görmedim. 

AET için faaliyetlerimizi arz ettim, ümit 
ederim ki tatminkâr addederler. 

Avrupa Konseyi bakımından da Hükümeti
mizin bu konuda daha aktif davranmalarını 
önerdiler. Ve çok nazik bir şekilde ve âdil bir 
düşünce ile bu arada siyasî kuruluşlarımıza ve 
basınımıza da görev düştüğünü belirttiler, ken
dilerinin bu görüşlerini paylaştığımı ifade et
mek isterim. 

Sayın Münir Dalda'l, NATO ilişkileri konu
sunda, Sovyetler Birliği ile ilişkiler konusun
da birtakım müşahadeTerde bulundu. Zanne-

I diyorum ki vermiş olduğum izahat kendileri
ni tatmin etmiş olacaktır. Doğu Almanya ile 
ilişkiler hususunu da sormuşlardı, bu hususta 
da zannediyorum kendilerini kâfi derecede ce
vaplandırdım. 

Doğu Almanya ile ilişkiler konusunda 
10 000 işçiden bahsettiler. Bunların kandırı
larak Bulgaristan ve Romanya üzerinden 
gönderildiğini, Batı Berlin'e bırakılmadığını 
söylediler. Zaten, Doğu Almanya ile ilişkilerin 
kurulması konusu ile ilgili müzakereler için 
verdiğim beyanatımı da ve sözlerimde dikkat 
buyıırmuşsunuzdur, millî çıkarlarımız hassasi
yetle değerlendilecek, ona göre karar alına
caktır. Her konuyu dikkatli bir şekilde konuşa
cağız. Ancak menfaatlerimize uygun gelirse, 
ona göre karar alacağız. Bir acelemiz yok. 

Türk - Yunan dosluğu hakkında heyecan
lı bir ifade ile bunun Vahim bir dosluk olduğu
nu söylodiier Atatürk ve Venizelos dostluğu
nun dahi yürümediğini beyan ettiler. Eminim 
ki son gelişmeler; Kılbrıs hâdisesinin 1963'ten 
beri takibetmiş olduğu seyir, kendilerini böy
le bedbin bir ifadeye ve tahlile götürüyor,' 
Hiç şüphe etmiyorum ki,, müşkülleri bilmek
le beraber, bundan yılmamakla beraber, iki 
memleketin coğrafyası, iki memleketin kar
şılaşmakta oldukları belirli birtakım ve kolay 
kolay değişmeyecek tehlikeler, iki memleketin 
Avrupa Ekonomik Topluluğu içerisinde tam 
üye olmak üzere almış olduğu karar, bugün 
rejimi dolayısıyle konu da olmuştur ama, ya
rın bir gün demokratik bir sistem avdet etti
ğinde bu derhal yürürlüğe girecektir.. 

(Bütün bunlar, NATO içindeki ittifakımız 
ve pek birbirine griff coğrafyamız... Zanne
diyorum ki, iki memleketi iyi dost olmaya 
sevk 'edecek âmillerdir. 

Yunanistan tarafından muhakkak ki Os
manlı İmparatorluğundan ayrılmış daha kü
çük bir zümre 'olarak diğer anasır gibi, bize 
karşı birtakım hissiyat mevcut olagelmiştir 
ve talbiatıyle işaret buyurdukları Megalo -
İdea, uzun süre rol ifa etmiştir. Belki bâzı 
kalplerde hâlâ daha rol ifa etmeye devam ey
leyecektir. Biz bunları unutmadan, aklımız
da tutarak buna rağmen, çağların değişmesine 
ayak uydurmanın da faydalarına müdrik bu
lunarak, gayretlerimizi esirgememeliyiz. Bu gay-
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retlerin semere vermediğini söylemek çok 
güçtür. 1870'te Sedan mağlûbiyetini hatırlar
sınız, Birinci Dünya Harbini hatırlarsınız. Bu
lgun Alman - Fransız barışmasını da herhal
de görmemezlikten gelemeyiz. 

Binaenaleyh umutsuz bir bakış duş müna
sebetlerde - birçok münasebetlerde olduğu gi
bi - herhalde faydalı olmaz. Ama ihtiyatlı bir 
bakış, önseziye dayanan, millî hasletlerimize, 
değerlerimize yer veren bunları aklımızda 
daima tutan, kendimize emniyet beslemek 
kaydıyle cağların icaplarını yerine getirmek 
de akılcı bir politikanın zannediyorum unsur
larıdır ve büyük Atatürk'ün bize bırakmuş ol
duğu esaslı vedialardan birisidir. 

Marsilya olayı hakkında muhterem hatip
lerin hissiyatlarını ve düşüncelerini bildiren 
görüşmeleri; memleketimizin, milletimizin bu 
konudaki hassasiyetinin bir şahsa, bir mües
seseye aidolmadığmı ve bu gibi hayaller bes
leyenler var ise, bunların yanlış yollarda ol
duklarını göstermek bakımından zaıınadiyo-
rum fevkalâde ilgi çekicidir ve bu konularda 
birtakım hesaplar veya tahminler yapanlar 
mevcut ise, bu umumî hissiyat ve beyanı dik
kat nazarıma almalıdırlar. 

Demin Sedan'clan bahsediyordum, bir ko
nuyu müsaadenizle bir dakikanızı alarak işa
ret edeyim; 1870 senesinde Fransız mağlûbi
yeti üzerine biliyorsunuz bir tazminata hük
mediliyor. Bir arkadaşımın bana vermiş ol
duğu bir vesikada gördüm, Fransa'nın harp 
tazminatını ödemesi mevzuubahis. Osmanlı 
imparatorluğu, Türkler, o sırada bir çağrı ya
pıyorlar gazetelerimizde. «Hürriyetlerin ana-
merkezi olan Fransa'nın tazminatı biran ev
vel ödemesi için bizler de katkıda buluna
lım» diyorlar ve Türk gazetesinde çıkan bu 
çağrı, Fransa'nın Resmî gazetesinde de 1870 
gazetesinde yer almıştır. 
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.Biz böyle bir milletiz. Ve bizim ağır baş
lığımızı meseleleri belirli ölçüden çıkarma
mak için yaptığımız, sarfettiğimiz gayret
leri kimse zaaf alâmeti olarak almamalıdır, 
alırsa hataya düşer. 

Muhterem arkadaşlarım, öyle tahmin edi
yorum ki Saym Başkan daha başka sorular 
yok ise bendeniz mâruzâtımı bitirmiş oluyo
rum. Sözlerimi. 

I3AŞKAN — Efendim, iSaym Bakan, bir da
kikanızı rica edeyim. Size sorular yöneltmiş 
bâzı arkadaşlarımız var. Ancak, sorular bir 
hayli arttı muhterem arkadaşlarım. 8 arkada
şımızın müteaddit soruları var. 'Ayraca ye
rinden soru sormak için başvuran arkadaşla
rımız da var. Eğer müsaade ederseniz bun
ları zapta almak suretiyle Sayın Bakanımı
zın yazılı cevaplandırmasını tercih edelim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 
(Devamla) — Bendeniz emirlerinize amade
yim, nasııl arzu 'ederseniz. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Başkanlığa daha evvel verdiğimiz yazılı so
rular cevaplandırılmamıştır. 

BAŞKAN — Efendim, şdmdii izahata lüzum 
yok. Biliyorum Saym. Mutlu sıöyleyeceklerinii-
zi. Şifaî olarak mı istiyorsunuz efendim ce
vabınızı ? 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Tabiî şifaî olarak istiyorum.. 

BiAŞKAN — O vakit zamanımız çok azal-
niDştır. Son söz sahübi arkadaşımızın da görüş
mesi bahis konusudur. Saat 14.30'da devam 
etmek üzere oturuma ara veriyorum efendim. 

Teşekkür efterim Sayın Bakan. 

(Kapanma saati : 13.40) 
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İKÎNCİ OTURUM 

Açıita, ısıaatıi : 14,30 

BAŞKAN : B&ştarıiveKJl Kemal !2%a Öztülrfk 

KÂTİPLER : Enver Alktova (Sivas), VdhM Meşhur (Amasya) 

BAŞKAN — Millet M'eclisinin 64 ncü Birleşi
minin ikincU oturumunu açıy oramı. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki .görüş-
melerre devam 'ediyoruz. 

Sayın Bıakaın 'bütçe üzerindeki 'görüşmelerini 
bitirmişlerdi. Sayın Bakana yöneltilmek istenen 
soruları okutup, zapta geçireceğim, bilâhare so
ru sormak isteyen arkadaşlarımın da sortulaırını 
alacağım ve Sayın Balsamdan cevaplandırılması
nı rica edeceğini. 

Soruları okutuyorum ıeıfendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına' 
Aşağıdaki soruların Sayın Dışişleri Bakanı 

ta raıüundan cevaplandırılmasını rica iede.r, saygı -
lar «umarım. 

Afyon KarahnsaT' 
iSüleyman Mutlu 

1. —•.Yunanistan'ın Trakya Türklerine uygu
ladığı imha poliitikıası (karşısında •geçerli tedbir
ler alınmış imidir?.. 

2. — 12 ada üzerinde Yunanistan'ın, Lozan 
Anlaşmasına aykırı olarak askerî üs kurduğu 
doğru mudur?.. 

3. — Kibns Rum Hükümetinin uyuladığı 
ıgünrrük kontrolü sadece Türkler için imidir, 
yoksa Yunanistan'daki .gelenlere, gidenlere uy-
ıgulanmakta inindir? 

4. — Avrupa ülkelerinde 'bâzı ızaman Türk 
pasaportlarının geçmediği basında yer almak
ta. Doğru ise selbebi nedir?. Devletler Huku
kuna (aykırı değil midir ? 

5. — Duş ülkelerde, (bulunan Türk işçileri her 
üç yılda yenileriyle değiştirilemez 'mi?. 

Bu şekilde devletlerarası .temas var mıdır?. 
ıMiLlet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanımın Sayın Dışişleri Baka-
nma sorulmasını rica 'eder, saygılar sunarını 

Afyon Karahisar 
Süleyman MutluJ 

1 —• Basında çıkan bâzı haberlere .göre Ame
rika ve Fransa'mın işbirliğiyle Yunanistan'da 

iharp sanayiinin kurulmakta olduğu haberleri 
ne derece doğrudur? 

2. — Kibrıs Türk Mahkemelerinin kararları
nın 'Türkiye'de .geçerli olması için bir anlaşma 
düşünülüyor mu? 

3 — Türkiye'nin Irak petrollerinden alacağı 
milktar TL olaraik nedir? 

4. — Alacağımız varsa ödeme şekli nedir?. 
BAŞKAN —Sayın öızdemoğlu'nun sorularını 

okuituyorulm efendim'. 

Yüksek: Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Dışişleri Bakanı 

taraflından sözlü ya da yazılı şekilde 'Cevaplandı
rılmasını saygıyle rica ederim. 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

Soru 1. — Fransa'daki işçilerimizin sosyal 
haklardan faydalanacak ve onaylaması ıgecik-
miş ıbulunıan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Türk 
ve Fransız Parlamentosunca tasdiki için Hükü
metçe özel bir ilgi [gösterilmekte midir? 

Şartlar dikkate alınarak onanıma işlemimin 
ne zaıman ibiteceği konusunda bir tahminde bu-
lunımak mümkün 'müdür? 

Soru 2. — İşçilerimizin çalıştığı Avrupa ül
kelerindeki işçi kuruluşlarımız ve bunların Ibağ-
lı bulunduğu federasyonlarla ve yöneticileriyle 
Dışişleri Bakanlığımız yakından ilgilenmekte 
midir?. 

Bu kuruluşların çalışmaları ve işçilerimizle 
ilgisi yeterli midir ?.. 

Bu kuruluşlaırı dalha olumlu ve dafha verimli 
bir çalışmaya sevk edelbilımek için Dışişleri Ba-
kamlığıımza /bağlı misyonlarımızın daha yakın 
ilgisiyle maddî ve manevî yardımda 'bulunınıası 
düşünülmıekte midir?.. 

BAŞKAN — Sayın Adıyaman'ın sorularını 
ofcutuyoruım efendim. 

iSoru 1. — iSon zamanlarda Yunanisitan'daki 
Türîklere yapılan işkenceler artmaya başlamıştır. 
Camiler buldozerlerle yıkılmakta, Türk halkına 
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Türk radyolarının dinletilmesi yasağı konulmak- I 
ta, Türklerin arazilerine müdahalelerin devam 
etmıelkte 'Olduğunu gazetelerden öğrenmekteyiz. 
Sayın Bakanlık 'bu hadiseler karşısında ne gibi 
icraata başvurmuşlardır1? 

BAŞKAN — Sayın Aygün'ün sorularını oku
tuyorum. 

Soru II. •— Son günlerde, (basında Yunanis
tan Hükümetinin eğitim ve öğretim bakımımdan 
Rumca tedrisat yapılması hususunda okulları
mıza -baskı yaptığı doğru mudur? Doğru ise, ne 
tedbir alınmıştır?. 

Soru 2. — HıeybeOikdia'da, 'dûn ladanıı yetiişltfoem 
özel yüksek din ıdkulunuın, Anayasa Mahkemesii özel 
yüksek okulların kapatılması kararından son
ra, hakkında Bakanlığınızca (bir muamele cere
yan etmiş midir? 

'Soru 3. — Kerkük Türklerinıin okullarına 
Iralk Hükümetince yapılan baskı doğru mudur ; 

ne tedlbir alınmıştır? 
BAŞKAN — Efendim, bunlara ilâveten arka

daşlarımızın soru istekleri var. Kendilerinden so-
TaoağDm. 

Sayın Ekşi, lütfen sorunuzu söyler misiniz 
efendim1? 

MEMDUH EKŞÎ (Ordu) — Sayını Başkşan; 
Amerika'da şehit edilen iki Hariciyemiz Meh
met Baydar ve Bahadır Demir'in geride (kalan 
(aile iefradma, milletimizin atıfet duygusunun bir 
ifadesi olarak (temsili mahiyette de .olsa, (bir 'maaş 
'bağlanması teklifinde hulunmuştuınr. Bunu, be
nim ıgi'bi her değerli parlamenter üye arkadaşla
rımız da yapa.bilirlerdi. Bunun bendeniz bugüne 
kadar gereken ehemmiyet ve ciddiyetle ele alın
madığı 'mevzuunda 'bir endişe taşımaktayım. He
le Marsilya hadiselerinden sonra, «meselenin bi
raz daha ciddiye [alınması gerektiği kanaatinde
yim. 

BAŞKAN — Sayın Ekşi, sizi konuşmak için 
değil, sorunuz için dinliyorum. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Beki «fendim. 
ıSayım Bakanımızın, hemiım yaptığım bu tek

liften haberi var mıdır, 'bu bir. 
Bir de, Mecliste bu 'meselenin )biran e^vvel so

nuçlandırılabilmesi içini herhangi ıbir teşebbüste 
bulunmuşlar mıdır? 

BAŞKAN — Ne gibi bir teşebbüs, tef endim? 
Onu anlayamadım. Siz (teklifinizi Meclise verdi
niz. Sayın Bakanla ilgisini anlayamadım, | 

| MEMDUH EKŞÎ (Ordu) — Açıklayayım 
'efendim : 

Teklifimi 'benimserlerse, biran evvel çıkması 
için yardımcı olurlar. Hükümetin hu mevzuda 
ibiı* teşebbüsü var mıdır'? 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Daut? Yok. Sayın Güngör? Yok. 
Sayın Nakiboğlu, (buyurunuz ©fendim. So

runuzu rica 'ediyorum : 
HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan; Sayın Dışişleri Bakanından şöy
le bir sualim olacak. Yalnız bir giriş yapmama 
müsaadenizi rıcâ edeceğim. 

BAŞKAN — Kısa olmasını rica ediyorum 
efendim. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Bıaşkan, anarşistlerini yurt dışında yuva
landığı, yetiştirildiği 'memleketler üzerinde Ha
riciyemizin teamülî .etütler yaptığını ve Aranılan 
tafcibettiğini söylediler. Kendilerini meslek ha
yatından tanırım. Çok dirayetli, vazifesini çok 
iyi bilen ve ona daima hürmet duyan bir kusa
nım. Yalnız bir nokta üzerimde bizleri tenvir 
'edemediler, yahut da 'belki fırsat olmadı: Anar
şistlerin yalnız yetiştirilmesi ve (memlekete gön
derilmesi değil; umumî lefkânn da malûmu ol
duğu üzere, bunlar külliyetli 'miktarda esliha 
veya işte vurucu silâhlarla mücehhez olarak ge
liyorlar. Ayrıca, başka kanaldan bunlan besle
yecek şekilde basit kaçakçılık hadiseleri dışın
da, bilhassa komünist memleketlerden gönderi
len, miktarı da hemen burada ifade edemeyece
ğim kadar çok olan tabanca, tüfek 'gibi silâhlarla 
bunlar teçhiz •edilmeye çalışılıyor. Komünist 
memleketlerde serbest piyasa olmadığıma göre, 
bunlar mutlaka hükümetlerin' izni olmadan da 
çıkarılamayacağına göre; acaba Hariciyemiz 
hu konuda teşebbüsler yapıyor mu, (bunu önle
mek için bâzı tedbirlere tevessül ıctti mi ? 

BAŞKAN — Evet 'efendim. Teşekkür ede
rim. 

Buyurunuz Sayın Acıkalım. 
İLHAN AÇIKALIN (Denizli) — Sayın Baş

kan ; bu sıenelki Hac mevsimi dönüşü, Suudi Ara
bistan uçaklarının hacılarımızı - 'zamanında ta
ahhütlerinle sadık kalmayarak - 'buraya getirme
dikleri ve hacıların 4 gün civarında sokaklarda 
hava ımeydanlannda beton üzerinde yatırdıkları 
görüldü. Bu arada, Suudi Arabistan Hariciyesi-

| ne ve yetkili memurlarına başvuran hacılara, 
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Suudi Arabistan yetkililerinin lakayt ve katta 
hasmane tavır takındıkları konusunda sayın Ba
kandan 'malûmat rica ediyorum. 

BAŞKAN —• Evet 'efendim, teşekkür iddenim. 
Sayın Aksoy> buyurunuz efendim. 
NECATİ AKSOY (Urifa) — Sayın Başkan; 

Türk - Suriye 'emMJk ihtilâfını görüşmek üzere, 
Sayın Dışişleri Bakanının 6 .Şubat'ta heyetleri-
mizinı 'Şam'a gideceğini resmî beyanlarıyle ifade 
ottiği halde, bufgüne kadar bu heyet 'gitnıemiş-
tir. Bunun sebebini lütfederlerse menimin olu
rum. 

BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim. 
Başka soru sormak isteyen sayın üye var !mı? 

ydk. 
Sayın Baltan buyurunuz efendim. Bu soruları 

dilemeniz yazılı, iarzu ederseniz burada şifahî 
claraık cevaplandırabilirsiniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 
—• Sayın Başkan, sayın milletvekilleri: 

Soruları hızla tutmaya çalıştım. C^evaplarımı 
»arz ediyorum: 

Sayın Mutlu'nun, Batı Trakya'daki Türkle
rin imha politikası 'hakkındaki sorularını, zan
nediyorum öğleden 'evvelki izahlarımda ikâfi de
recede açıklamıştım. Bu hususta yeni bir unsur 
getirmelk güç. 

.SÜLEYMAN MUTLU Afyon Karahisar) — 
Kapalı igeçtiniz de Sayın Bakan, tonum için soru 
olarak sordum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 
(Devamla) — Kapal geçmedim efendim. Yani, 

«tekrar hatırlatmama müsaade ıbuiyurun. «19123 
alo 1973 devresi» diye hır uımuımî seyir hakkın-
dtaJki fikirlerimi beyan ettim, Bir de, 1968 ile 
1973 arasımda daha özel Ibir devre, 'ki bu devre
de muhakkak k i ; Kıbrıs meselesinin yaratmış 
olıduğn birtakım inikasların ıtek taraflı düşünül
mediğine dair yorumlar bulunulduğunu anlat
maya çalıştım. Bu, dikkatinizden kaçımiaımıştır. 
Heyeti ıımumiyesiyle konunun me'mınuniyeithahş 
(bir şekilde tecelli etmediğini ive bizdeki Türk 
vatandaşı Rınm azınlığının hu 19i2i3 - 1(973 umu
mî .devresi içerisindeki -rahatlığı, iktisadî vesair 
gelişime imkânlarıyle kıyaslandığında, Garibi 
Traikya'daki azınlığımızın aynı 'muameleyi /gör
ünüş ^olduğunun söylenemeyeceğini, belirttim. 
Bunun sebepleri mey anında, usturuplu bar şekil
de tatbik edilmiş olan bir politikadan maada, bâ-
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zı azınlıkların ıö;zel hüviyetlerine 'de değinımeye 
çalıştım: Bir azınlığın Türkiye'dekinin büyük 
bir şehirde mütemeddin bir aızmlık olması; bi
zim de daha ziyade kırsal bölgede .ziraatle meş-
<gul olan ve köylerde yaşayan bir azınlığımız bu
lunması ve bunların tabiat'iyle hukuk bakımın
dan korunmakta arz ettiği farklar yani, politi
kanın dışında, bir de tatbikat ve imikânılıar balkı-
raından... 

Heyeti umurniy esinin şayanı arzu olmadığı -
(in, söyledim. Çünkü, rakamları dahi hafızamda 
tutabiliyorum ısanırım: 1023 senesinde Batı 
Trakya'da 110 000 küsur soydaşımız mevcut ve 
oradaki gayrimenkul .emlâkm,-yanlış haitırlamı-
yorsaım % 84'ü kendilerine ait bulunuyordu. 
Keza, Kıbrıs meselesinin muhtelif safhalarında 
geçen mücadeleleri arasında, belirttiğimiz el-
gelerden birisi de hafızamda gayet canlıdır. 
meşhur mübadeleden sonra Türkiye'den Yunan
istan'a giden Rumlar meyanmda bu Ga rbi 
Trakya'daki bölgeye o zamanki bakanın bütün 
sorumluluğu üzerine alarak ve anlaşma ya mu
gayir bir şekilde oraya Rumları yerleştirmiş ol
duğudur. Bu vesikaları ile mevcuttur ve Kıbrıs 
davasının uzun yıllar süren safahati arasında 
Türk - Yunan münasebetlerinin kötü veçheleri 
hakkında bilgiler sunulurken, dava savunulur
ken ortaya konulmuştu. Binaenaleyh, bunlar 
bilinmeyen hususlar değil. Bütün mesele şu; 
1950'lerdeıı bu yana muhakkak surette yavaş 
yavaş her hükümetin katkısı ile yavaş yavaş 
daha iyi şartlara doğru çalışmalar vııkubul-
muştur. Bu şartların hepsi arzu edilen şekilde 
tahakkuk etmemişti]', ama tahakkuk edenleri de 
vardır. Cemaatımızın ıstırap çektiği konuların 
bir kısmı aynen yerinde sayarken diğer bâzı kı
sımlarda da memnuniyet duyulması gereken hu
suslar olduğunu bilgilerinize sundum, zaten bi
liniyor. Meselâ okullar konusunu zikrettim. Bu 
bundan 20 sene evvel aynı vaziyette değildi. Bi
liyorsunuz Garbî Trakya'da bir lise dahi yokîtıu, 
1952 senesinde açılmıştır. Yunan üniversitelerin
de 1950'lerde bir tane üniversitede okuyan Gar
bî Tr&kyaUı soydaşımız yoktu. O devirlerde 
Garbî Trakya'dan bir doktor, bir avukat, bir 
mühendis katiyen mevcut değildi. Buna muka
bil o zamandan bu yana iki lisemiz açılmıştır, 
bu liselerde talebelerimiz okumaktadır. Arapça 
harfleri ile tedrisat yapan ve kısmen cemaatımı
zın bâzı bölümlerine atfedilmeye çalışılan duru-



M, Meclisi fc : 64 21 . 2 . 1973 O : 2 

ma rağmen ekseriyetle yeni harflerle tedrisat I 
yapılmaktadır, keza bn okullarda Türkiye'de • 
yetişmiş, formasyonlu öğretmenlerimizin büyük 
bir kısmı vazife almışlardır. Hülâsa etmek gere
kirse 1923 - 1973 umumî devresinde memnuni
yetsizliğimiz için, sıkıntılarımız için çok sebep
ler mevcuttur. Buna inzimanıen 1963 - 1973 
devresinde karşılıklı münasebetlerin gerginlik 
arz eden devirlerinde de karşılıklı sıkıntılar ol
duğu söylenmesi biraz hakşinaslık olur. Bina- j 
enaleyh, şimdi yapılacak şey ve. yapılmakta olan I 
şey şudur : Yunanistan ile ilişkilerimizi karşı
lıklı yarar dengesi suretiyle tespit etmeye çalı- I 
şarak, ona istinadettirmeyc çalışarak geliştir
mek istiyoruz. Bu geliştirmek tek taraflı arzu 
ile olmaz, çift taraflı olur. Şimdiye kadar ben
den evvelki dışişleıi ile meşgul sayın seleflerim I 
bu vadide bâzı adımlar atmışlardır. Biz de bu I 
adımlara yenilerini atmaya çalışıyoruz. Zaman I 
alacaktır. Şayet bir gün bütün bu emeklerimizin I 
hiç bir netice vermemesi gibi bir durumla karşı- I 
laşırsak ki, asla böyle bir durumun olacağını I 
zannetmiyorum bu hâdisatm gidişine, çağın gi
dişine bizdm aramızdaki münasebetlerin özelli- I 
ğine aykırı bir düşünce tarzı olur. Avrupa Eko- I 
nomik Topluluğuna girecek iki komşu hüküme- I 
tin, memleketin, devletin bütün bu konularda v 
çağ dışı birtakım tatbikat ile birbirlerine mua- j , 
mele yapmalarına imkân var mıdır? Sayın soru 
sahibi ve diğer bu konu ile ilgili, eminim ki, 
vicdanlarının bütün hassasiyeti ile ilgili arka- I 
dağlarıma bu suali soruyorum. Var mıdır? Yok- I 
tur. Binaenaleyh, elimizden gelen çabayı harca
yacağız, bu şartları düzeltmeye gayret edeceğiz I 
ve elde edilecek olan neticeleri de peyderpey, I 
ben ve benden sonra gelecekler Yüce Meclislere I 
muhakkak ki arz edecekler ve daha iyi haberler I 
alınacaktır, diye düşünürüm. I 

12 adadaki askerî üs konusunda sorunuz I 
gayet haklıdır. Esasında bu adalarda askerî üs 
kurulamaz; fakat minareyi kılıfına sokmak de- I 
nen husus biliyorsunuz yalnız muayyen devlet- I 
lere ait değildir. Birçok devletler bakımından I 
milleti eriaraısı taıtibikattıa meslekler ve onların iş- I 
lemleri sırf carî olmadığı cihetle bâzı tatbikat I 
muayyen kılıfa sokulmaktadır. Biz bu konuda I 
teşebbüsleri yapmışızdır ve devam ediyoruz. I 
Bize karşı ifade edilen turizm konusu ki, gayet I 
önemli bir konu, takdir buyuruyorsunuz ve I 
muazzam bir gelişme var. Bunlar turizm altya- | 

pisidir, turistleri ben oraya kayıkla taşıyamam, 
uçakla taşıyacağım. E, peki jet uçağı ile mi ta
şıyacaksın? Elbette jet uçağı ile taşıyacağım, 
siz bugün Türkiye'de bütün iç hatlarmızı jet 
uçakları ile donatırken ve meselâ İzmir'de özel 
bir meydan kurarak Muğla'da jetle turistleri 
oraya nakil için hazırlıklar yaparken niçin bi
zim bu hava meydanlarını ille bu anlamda görü
yorsunuz? Bu da bir argüman, tabiatıyle hukuk 
bakımından, aradaki sözleşmeler bakımından ge
çerli değil. Teşebbüsler yapılmaktadır, farkın
dayız, malûmatımız haricinde bir şey değildir 
ama dediğim umumî istikamet içerisinde bir 
gün daha mesut bir neticeye vardırılması te
menni olunur. 

Rum Kıbrıs Gümrük kontrolü meselesi biz
deki malûmata göre yalnız Türklere tatbik edi
len bir şey değil. Yani oradaki gümrük konusu 
ile ilgili personel herkese bunu tatbik etmekte
dir. Bazen büyük ihtimalle bize müşkülât çıkar
mak istedikleri takdirde ya vatandaşlarımıza 
yahut Türk cemaati mensuplarına biraz daha 
zorluk gösteriyorlar. Biliyorsunuz hudut giriş 
çıkış kapıları ellerindedir, temennimiz varıla
cak bir anlaşma sonunda bu şekilde kaba ör
neklerin ortadan kaldırılmasıdır. Bunların çok 
öte diyebileceğim, çok aşırı diyebileceğim tat
bikata dönüşmesinin hiçbir fayda vermediği.,ve 
Türkiye'nin, Türk Milletinin tepkisi ile bunla
rın tekrar normale veya onun yakınma icra edil
diği malûmdur. Binaenaleyh, :o safhaya gidile
ceğini zannetmiyorum ve bu tatbikatın da ge
nel olmadığını söylemek mümkündür. 

Avrupa ülkelerinde bâzı Türk pasaportları
nın geçmediği hakkında basındaki haberlerle il
gili olarak bizde bir malûmat yoktur, katiyen 
tasavvur edemem, üstelik bizim pasaportlarımız 
Avrupa Konseyi ülkelerinin kabul ettiği stan
dart, pasaportlardır ve her yerde geçer. Olsa ol
sa içindeki vizesi itibariyle \eyahut belirli mem
leketler için geçerli olmadığı üstüne şerh veril
dikten sonra bir gümrük kapısında müşkilâtla 
karşılaşılırsa belki bunun bir ifade tarzı olabi
lir. Bunda da bizim gümrük memurlarımız olsa 
ne şekilde hareket ederler? Bir Fransız, bir İn
giliz, bir Alman kendi anavatanının vermiş ol
duğu pasaportta «Bu pasaportla Türkiye'ye se
yahat edilemez» diye bir şerh görürse o adamı 
içeri sokmaz. Binaenaleyh, müşkilât budur zan
nediyorum; fakat ferdî vakalar varsa, herhan-
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gi bir vatandaşımızın bu hususta uğradığı her- J 
hangi bir kanunsuz, uygunsuz muamele varsa 
bildirilmesini rica ederim. Hattâ sizin vasıta
nızla, basınımızla, ilgililere de duyururum böyle 
durumda olanlar varsa derhal konsoloslukları
mıza müracaat etsinler gereğini yaparız. Hiçbir 
şekilde Türk pasaportuna karşı hürmetsizlik et-
tirtmeyiz. 

Türk işçilerinin her üç yılda bir değişıip de
ğişmemesi konusu zannediyorum ki bu soru da
ha ziyade Çalışma Bakanı arkadaşıma yönelti; 
lecek bir soru, benim bu hususta bir şey söyle
mem belki sahamı aşmam olacaktır. 

Sayın Mutlu'nun yine sualleri meyanında 
«Amerika ve Fransa'nın işbirliği ile Yunanis
tan'da harp sanayii kurulmasına dair birtakım 
haberler var, bu hususu takibediyor musunuz? 
Biliyor musunuz, mealinde zannediyorum sordu
lar. Her memleket bilirsiniz muhtelif şekillerde 
sanayiini ve harp sanayiini kuvvetlendirmek için 
faaliyetler sarf eder, biz de yaparız. Bu kabil 
faaliyetler bazan basında veya hattâ diğer haber 
organlarında mübalâğalı da aksedebilir. Mese
lâ ben hatırlarım 1969 yılında bir nükleer enerji 
konusunda, tütün mukabilinde bir nükleer ener
ji santralinin Yunanistan'da yapılacağına dair 
haber gelmişti. Hiçbir talimat almadan derhal 
gittik teşebbüse geçtik, sonunda anlaşıldı ki bu 
yürüyen bir şey değil, sadece bir temenna. Bina
enaleyh, bütün memleketlerde, bütün komşu 
memleketlerde, dünyadaki önemli memleketler
de vukubulan sanayi gelişmelerini ve bunun di
ğer konularla ilgili olanlarını şüphesiz ki, yalnız 
Dışişleri Bakanlığınız değil, diğer ilgili teşek
külleriniz de hassasiyetle takibederler. 

Iraktan petrol alacaklarımızın miktarı konu
su, eğer yanlış hatırlamıyorsam, arkadaşlarım 
beni düzeltsinler; bu mesele tasfiye olmuş, bit
miştir. Eski konu da alaca:-., verecek diye bir 
şey kalmamıştır. Şayet aksi bir malûmat ilgili 
dairede mevcutsa bana buna bildirebilirler. 

Sayın Özdenoğlu'nun zannediyorum sorula
rına cevap vermiştim; sosyal anlaşmanın tasdiki, 
onanması konusunda. Bir konu zannediyorum 
cevapsız kalmıştı; iş kuruluşları ve federasyon
lar ile Dışişleri Bakanlığı yakından ilgilenmekte 
midir? Bu ilgi mevcutsa yeterli midir? Bunlara 
maddî ve manevî yardım hususunda neler düşü
nülmektedir ? j 

Bu hususta evvelâ kısaca bâzı vakıaları arz 
edeyim, sonra tedbirleri. Malûmları olduğu üze
re bazen hâdisat tedbirlerin önünde gider. Çün
kü süratlidir, şümullüdür, tedbirler kolay kolay 
onları kapsayamaz. Zannediyorum ki, Türk iş
çilerinin, vatandaşlarımızın işçi olarak Avru
pa'da adetlerinin artması konusu da biraz bu 
seyri takibetmiştir. İdare her zaman için teem
mül ve tedbir ile uğraşırken ne de olsa yavaş
tır ve arada bir açıklık olduğu muhakkaktır. 
Eğer açıklık olmasa idi gerek bizden evvelki 
Hükümetler, gerek bizler yeni tedbirleri arama
ya lüzum görmezdik ve muhterem arkadaşları
mız Meclislerde sorular sormazlar, tenevvür et
mek istemezlerdi, basınımızda da her gün bu 
hususta yazılar çıkmazdı. Demek ki, tedbirler 
eksiktir, alınması lâzımdır. Bu bakımdan şimdi 
bu genel çerçeve içerisinde kuruluşlarla teması
mız var; konsolosluklarımız, ellerinden geldiği 
kadar yardım etmeye çalışıyorlar. Fakat bili
yorsunuz, biz bir kanun devletiyiz. Kanun dev
leti olunca kanunlara saygılı olmaya mecburuz 
ve çıkarılan kanunlarda bizi, birçok konularda, 
yardım meselesinde sıkıntıya düşüren madde
ler, hükümler mevcuttur. Bunları tadile çalışı
yoruz. Bâzı alman kararlar bir bakımdan çok 
faydalı neticeler veriyorlar, öbür bakımdan bâzı 
mahzurları olabiliyor. Buralarda sıkıntıla
rımız vardır. Benim sayın milletvekillerine, ar
kadaşlarımıza bildirmek istediğim ve memnun 
olaçalklarmı zannettiğim ıhusus şudur: 

Bir yandan kanunî tedbirler teemmül edi
le ve alma dursun Hükümetçe, Bakanlık ola
rak, Çalışıma Bakanlığı, bizim Bakanlığımız, 
diğer ilgili bakanlıklar ibu .hususlardaki faali
yetlerini devam ettire dursunlar ki, ettiriyor
lar, 'zammediyorum. Çalışma Bakanı arkadaşımız 
bütçesinde arz edecektir, (bir fon tesisi hususun
da Ibir kanun tasarısı hazırlamıştır, biz Dışişleri 
Bakanlığı ıolarak (biraz da daha pratik, pragma-
tik Ibir düşünce ile geniş bir teklifi Başbakan
lığa çoktan aksettirdik. Bu teklifimizde gayet 
pratik yollarla bir vakıf kurulması ve bu vakıf
la, kontrolü münasip şekilde olacak olan ibu va
kıfla Türk evlerinin tesisi ve ben işçiler tabiri
ni kullanmayacağım, dışarıdaki Türk vatandaş
larının, çünkü işçilerimiz de vardır, onun yanın
da işçi olmadan çalışan vatandaşlarımız da var
dır ; radikaları vardır, çocukları vardır, heyeti 
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ttmumiyesiyle bunlar Türk vatandaşlarıdır, za
ten benim bildiğim kadar da işçilerimiz bu ta
birden pek memnun 'olmuyorlar, işçi vatandaş
larımız, Türk vatandaşları; vatandaşlarımızın 
muhtelif ihtiyaçlarını bize düşebildiği nispette 
karşılamak için böyle bir pratik tedbire başvur
duk. Çok ümidederim ki, yakında bu tedbir, 
çünkü kanunî birtakım değişikliklere ihtiyaç 
göstermemektedir, yeni metinlere, birkaç ay 
içerisinde .mevkii tatbike girsin ve bu konuda 
önemli bir ilerleme hasıl olmuş olsun. Bu ted
biri aldığımızı, düşündüğümüzü ve fiiliyata, ha
rekete 'geçtiğimizi muhterem Özdenoğlu'na bil
dirmek isterim. 

ıSayın Adıyaman, keza (Batı Trakya hakkın
daki suallerinde aynı derde temas ettiler. Öyle 
tahmin ederim ki, vermiş olduğum genel izahat 
kendilerinin de sorularını cevaplandrrnıaktadır. 
Cami konusunda gündem dışı beyanımda da bil
dirdiğim gibi, bu camiin tekrar yapılması için 
(gerekli hususlar yerine getirilmektedir ve cami 
bilindiği giibi i20 küsur sene evvelki bir istimlâk 
kararının maalesef bahtsız ve zamansız bir tat
biki neticesi olarak vazife göremez hale gelmiş
tir. 

Radyolar konusundaki, bu haberi yeni işit
tik, bundan evvel böyle bir şey bilmiyoruz; der
hal Büyük Elçiliğimizden tahkik ettik; haber
leri ve onların mütalâasını bekliyoruz. Bunun 
geıniş bir tatbikat olacağını katiyetti zannetmem. 
zaten imkân da yoktur. Evvelâ kendi bakımın
dan düşünelim, radyo ve televizyonları bu şe
kilde bir şeye tabi tutmanın güçlüğünü tak
dir buyurursunuz; bu olsa olsa belki, mahallî 
mahiyette bâzı jandarmaların (gayretkeşlikleri, ve 
muayyen birtakım kimselere, belki bir köye, 
yahut küçük bir topluluktaki bâzı kimselere 
raci olabilir. Bir resmî bilgimiz olmadığı için 
kati bir hüküm veremiyorum. Fakat malûmat 
alır almaz ayrıca kendilerine yazı ile de bu hu
susu bildireceğim. 

ıSayın Ayigün («okullarımızda, Batı Trakya-
yı kastediyorlar, Ruımca okunması için baskı 
var mıdır?» şeklinde bir sual iradettiler. Prog
ramlar dışında, yani mevcut programlar dışında 
böyle biiır baskınım mevcudiyetinden haberdar de
ğilim. Çünkü böyle bir baskı yapılırsa bunun 
derhal mukabil baskı getireceğini de komşuları
mız gayet yakmen bilmektedirler. Onun için 
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katiyen tasavvur etmiyorum. Böyle bir malûma
tım da yok. Olursa tedbirini alırız. 

Beybeliadadalki Yüksek Ruhban Okulu hak
kında Anayasa Mahkemesinin kararından sonra 
bir işlem yapıldı mı? Bu hususta hemen malû
mat arz edecek durumda değilim, bildiğim ka
dar okul kapalıdır. Başka bir şey düşünülme
mektedir. Fakat bu hususta da ilgili servislerle 
temastan sonra eğer verilmesi mümkün olacak 
veya faydalı olacak bir malûmat varsa kendile
rine yazı ile ifadede bulunurum. 

Umumiyet itibariyle muhterem arkadaşlarım 
hatırlayacaklardır, 'gerek Senatoda, gerek Yük
sek Huzurunuzda, ıgerekse komisyonlarda ve 
Bütçe Karma Komisyonunda bu mesele hakkın
da görüşlerimi gayet samimî ve gerçekçi bir şe
kilde arz ettim. Bu görüşlerime bu hususta ilâ
ve edecek bir husus görmüyorum. İlgili mem
leketlerle ikili ilişkilerimizin geliştirilmesiyle 
mebsuten ımütenasibolarak muhakkak ki, ora
daki soydaşlarımız, ister ahdî bir statüye sahi-
bolsunlar, ister olmasınlar daha rahat bir hayat 
yaşarlar. Eğer bu rahat hayat yaşanmıyorsa, 
ahdî birtakım hükümler varsa, bunların tatbiki 
için icabeden teşebbüsler yapılır. Eğer ahdî 
hususlar mevcut değilse ki, bunların neler ol
duğunu da arz etmiştim. Bunlar milletlerarası 
sahalarda, kuruluşlarda bâzı dertleri dile ge
tirmektir. Bunda da çok ümitli, iyimser olma
mak lâzımdır. Biendendz ve zannediyorum be
nim giibi gerek Yüksek meclislerde gerekse 
kendi vekâletimde milletlerarası kuruluşlar
da uzun tecrübeler kazanmış arkadaşlarımız 
vardır, bunlar bu kuruluşlara yapılan şikâ
yetlerin siyasî bir görüntüsünden başka olum
lu sonuçlar alındığını pek nadiren görmüşler
dir. En basit misal olarak Kıbrısı arz etmiş
tim. 1963 yılından bu yana başvurmadığımız 
milletlerarası kuruluş mu kaldı? Ve Kıbrıs me
selesi o kuruluşlarla bir hal yoluna mı girdi? 
Yoksa Türkiye'nin azmü kararı, kendi huku
kuna inanıp, ona riayet ettirmek için aldığı 
tedbirler ve nihayet müzakere yolları mıı bir 
netice sağlayacaktır? Binaenaleyh, muhterem 
arkadaşlarımın bu konularda muhtelif yer
lerden gelen şikâyetleri bir değerlendirmeye 
tabi tutmalarını istirham ederim ve bunları 
tabiatıyle her veçhesiyle Meclis kürsülerin
den sormak haklarıdır, vazifeleridir de; fa-
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kat önemli bir miktar mevzuubahis olmadık
ça, önemli bir gelişme hakkında "bizim diğer 
ilgili servislerimizden yeterli malûmat almadık
ça çok 'temenni ederim bizlere yazılı veya şifa
hî bildirsinler, biz kendilerini tenvir 'edelim 
ve bu suretle soruları sordukları! zaman ha
kikaten davaya, ilgili soydaşlarımıza fayda
lı bir iş yapmış olurlar; bizi uyarmış olur
lar, biz teşebbüslerimizi ona göre ayarlarız. 
Bunun dışında öyle sanıyorum ki böyle bir an
layışla hareket etmemizde büyük faydalar 
mevcuttur. 

Sayın Ekşi'nin kıymetli kardeşlerimiz, şe
hit arkadaşlarımız Baydar ve Demir'in ailesi 
için bir maaş bağlanması hususundaki teşeb
büslerinden tabiatıyle malûmattanız ve ço'k 
duygulandık, minnettarız. Yalnız malûmları 
olduğu üzere, bu tasarı Meclise veriliyor. Ben 
kendi arkadaşlanmı uyardım. Öyle zannediyo
rum ki Hükümetin benimsemesi yerine, Yük
sek meclislerin üyelerinin bunu alıp götürme
leri çok daha ananelerimize uygun oluyor. Ma
mafih Bakan olarak, bu acıyı çeken cami
anın şu andaki başı olarak bütün arkadaşla
rımla muhakkakki, meslekî arkadaşlarımızın 
yanındayız ve arzu ettikleri ibir husus varsa 
bunu memnuniyetle yerine getiririz; bundan 
ancak memnunluk duyarız. Benimsemek ko
nusunda biliyorum eğer faydalı görüyorlarsa 
bunu da memnuniyetle yaparız; fakat bile
bildiğimiz kadarıyle Meclisin ananeleri bakı-' 
mmdan bu konularda sayın üyelerin teklifi 
intaç etmeleri, tabiatıyle Hükümet tamamıyle 
yanlarında olarak, daha normaldir deniyor. 
Bendeniz her iki konu için de mümkün olabi
lecek müzahereti takdime hazırım. 

jSayın Nkkiboğlu, anarşistlerin yuvalandığı' 
ülkelerde teşebbüsler yapılıyor, Dışişleri Ba
kanımız bunu ifade ettiler biliyoruz. Ancak bir 
silâh meselesi vardır. Külliyetli miktarda es-
liha ortaya çıkıyor. Bunlar arasında komü
nist memleketlerden de gönderilenler mev
cuttur. Komünist memleketlerde serbest pi
yasa mevzuubahis olmaz, Hükümetten izin 
alınmadan dışarıya silâh çıkmaz. Acaba duranı 
nedir, teşebbüsler yapılmakta mıdır diye sordu
lar. 

Malûmunuz olduğu üzere, ortaya çıkan 
e'slihanm şimdiye kadar bize intikal eden 
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kısmında Çin yapısı ve Batı Avrupa memleket
leri yapisı csliha mevcuttur. Çekoslovakya'
dan da zannediyorum bir miktar; fakat emin 
değilim. 

Şimdi tabiatıyle ilgili memleketler nezdin-
de icabeden uyarmalar yapılıyor. Bu arada 
bir problem mevcuttur, hükümetlerden esas iti
bariyle, büyük çaplı silâh, pij^ade tüfeği ve 
daha yukarısı, demokratik olsun, olmasın an
cak izinle çıkar dışarıya. Yani yalnız komü
nist memleketlere has bir konu değildir. Esa
sında siyasî bir konu olduğu için hükümetler 
tabiatıyle buna müsaade ettiklerini belki 
ilân etmezler; ama bu hükümetlerin malûmatı 
tahtında, müsaadesi altında ihracedilir. 

Bunun yanında da biliyorsunuz muaz
zam bir kaçakçılık şebekesi vardır. Meselâ ge
çende basınımızda da zannediyorum aksetti, 
Yugoslavya'da yapılan bir silâh kaçakçılığını 
Yugoslav makamları bize de haber verdiler. 
Binaenaleyh biz muayyen bir memleketten 
geldiği tespit edildiği zaman o memleketin il
gili makamlarını o silâhlar hakkında uyanyo-
ruz. 

Elden ele dolaşması ihtimallerini, bilhassa 
Orta - Doğudaki bâzı aşırı renkli örgütlerden 
gelen silâhların mahiyetini de iyi tartmak ge
rekir. Çünkü ilk çıkış yeri belki yalnız o ör-

- güt içindir, o örgütten sonra da bilâhara yol 
değiştirerek buraya gelmiştir. Binaenaleyh ilk 
müsaade edenlerin idaresi belki de sön gelmiş 
olduğu yer olmayabilir; olabilir de. Binaen
aleyh bütün bu noktaları iyice düşünerek, tar
tarak teşebbüslerimizi yapmakta olduğumu
zu arz ederim. 

Sayın Açıkalın Suudî Arabistandaki bir du
rumdan bahsettiler. Benim bildiğim kadarıyle 
bize aksetmiş malûmat, Hac seferlerimin dö
nüşünde bir aksama olduğu merkezinde değil. 
Bu hususu tahkik edeyim ve kendilerine yazılı 
olarak bildireyim. Çünkü bedeniz böyle 3 - 4 
bin kişinin sıkıntı çektiğine dair resmî bir ma
lûmata muttali değilim. Kaldı ki, Suudî Ara
bistan'ın kendi uçaklanyle nakledilecek olan 
yolcuları nakletmekte bir soğukluk ve ilgisiz
lik göstermeleri de tabiî kolay anlaşılır bir 
keyfiyet değil. Her halükârda kendilerine bu 
konuyu inceledikten sonra yazılı1 olarak malû
mat arz edeceğim. 

564 — 
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Türkiye - -Suriye Emlak Komisyonu gecik -
mesiyle ilgili suale gelince: Tamamııylc teknik 
mahiyette bir gecikme olmuştur. Karşı taraf 
hazır olmadığı için bizim heyet de gidememiş
tir. Şimdi bildiğim kadarıyle 'bu ay sonunda 
veya Mart başında heyet orada vazifeye baş
layacaktır. Yani karşı taraf hazır olamayınca 
bizim heyetlinizin gitmesi ancak kendilerine 
boş yere yevmiye verilmesi anlamına gelecek
ti, onun için geciktiler. Yoksa muameleleri bit
miştir, Bakanlar Kurulu kararı çıkmıştır, he
yet bellidir, vazifeleri ve yetkileri bellidir. 

Sayın Başkan... 

BAŞKAN —• Bir soru daha efendim. 
Buyurun 'Sayım Yılmaz. 

MEVLÜT OOAKÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, 1967 yılında Arap - İsrail sava
şında Kudüs Yahudilerin eline geçti ve halen 
İsrail'in işgali altında bulunmaktadır. Burada 
Müslümanlarca en mukaddes mabetlerin biri 
sayılan Aksa Camii vardır. Bu cami 1966 - 1967 
senelerinde yıkılmak için İsrail makamları ta
rafından teeışbbüs .edilmişti. O zaman bu yak
ına olayı Ilü'küme timiz tarafından protesto 
edilerek İsrail makamlarının dikkati çekilmiş
ti. Son gelen haberlere göre bu Aksa Camii-
nin yıkılması için yine Yahudi makamların
ca bir teşebbüs vakadır. Acaba Hükümetimiz 
bu hususta malûmatlar mıdır, bir teşebbüsü 
vâki olmuş mudur. 

BAŞKAN — .'Sayın Yılmaz, bir hususu rica 
edeyim: 1966 - 1967 yıllarında vâki olan o/lay
la ilgili olarak Hükümetin ne yaptığını soru
yorsunuz. Bu konuda malûmatınız yok mu efen
dim? 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Malûmat 
istiyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, bir şeyi öğ
renmek için soru sorulur efendim. 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Öğren
mek için soruyorum. 

BAŞKAN — Onu soru olarak kabul etmi
yorum. Başka sorunuz varsa sorabilirsiniz, bu
yurunuz. 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, şu anda da yıkma için teşebbüsler var. 

BAŞKAN — 'Tamam efendim, onu anlıyo
rum. 

• — « 

MEVLÜT YILMAZ (Ballıkesir) — İkincisi; 
son gelen haberlere göre ve gazetelerden de 
öğreniyoruz; Batı - Trakya'da bulunan soy
daşlarımıza Yunan makamları tarafından müt
hiş bir şekilde baskı yapıldığı... 

BAŞKAN — Efendim, bu husus başka bir 
soru münasebetiyle cevaplandırıldı. 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Bende
niz yoktum efendim. 

BAŞKAN —• Olsaydınız beyefendi. Tek
rar] anamazki... 

Buyurunuz Sayım Bakan, yalnız bir kısmı
nı cevaplamanızı riica 'eliyorum efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAVULKEN 
(Devamla) — Sayın Başkan, El Aksa konu
sunda Birleşmiş Milletlerin gerek bu mukad
des mahal ile ilgili, gerek heyeti umumiyesi 
ile Kudüs bakımlından vacibül ifa kararları 
mevcuttur. Bu kararlara göre Kudüs'ün dinî 
bakımdan, mukaddes mahalleri bakımından 
karakterini değiştirecek tek taraflı tasarruf
larda bulunulmaması için İsrail'e çağında bu
lunulmuştur. 

2. El Aksa hakkındaki kararlar da tatbik 
edilmiş, bir tahkik heyeti zamanında oraya 
izam olunmuş idi. 

Türkiye bu konudaki Birleşmiş Milletler 
'kararlarımın hepsini desteklemiştir. Soruya 
dahil olmadığını Sayın Başkanın belirtmesi
ne rağmen, sırf bilgim dolayısıyle hemen arz 
edeyim ki muhterem arkadaşımıza, El Aksa 
yangını olduğu zaman bendeniz Birleşmiş 
Milletlerde delege idim, Türk Hükümetinin 
umumî talimatı o mahiyette idi ki, derhal o 
konudaki soruşturmanın yapılması için ilgili 
memleketlerle beraber Kâtibi Umumlyeye mü-
racat edenler arasında Türkiye delegesi de 
mevcuttu ve bu hareket hiçbir zaman unutul
mamıştır. 

Şimdiki faaliyetlere gelince, biz de gaze
te haberlerinden işittik; arkeolojik birtakım 
kazılar dolayısıyle duvarların yıkılması gibi 
bir tehlike mevcut imiş. Bunu soruşturuyoruz, 
eğer böyle bir tehlike mevcut ise muhakkak-
ki Birleşmiş Milletler makamları bu konuda 
teşebbüsleri yaparlar ve biz de bu teşebbüs
leri muhakkak'ki destekleriz. Çok temenni ede
rim ki bu haberler yanlış olsun. Mukaddes bir 
mahallin hiçbir tarafına bir zarar gelmesin. 
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Batı Trakya hakkındaki konuda da biraz 
evvel çok geniş malûmat arz ettim. Tahmin ede-
rimki muhterem arkadaşımız onu kabul eder
ler. 

MIÜNİÎR DALD'AL (İzmir) — Sayın Başkan, 
lütfederseniz bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Kısa olmak şartıyle buyurun 
Sayım Daldal. 

MÜNİR DALDAL (İzmir) — Efendim, İz
mir ve Ege'nin bir problemi var. Yunan adala
rından ve Yunanistan'dan Türkiye'ye bilhas
sa Türk asıllı Yunanlılar gelmektedir. Bun
lar 72 saatlik gibi bir müddete tabi tutulmak
tadır. Turizm ve İçişleri Bakanlığımca bu du
rum olumlu karşılanmıştır. Bakanlığınızca bir 
sakıncası olmadığı takdirde bu 72 saatlik sü
renin uzatılması mümkün kılınır mı? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 
(Devamla) —• Hay hay efendim, bir defa he
men 'reaksiyonumu arz edeyim. Bu konuda ta-
biatiyle tam olarak bizim Bakanlığın yetkisi
ne girmiyor, esas İçişleri Bakanlığımındır; fa
kat benim reaksiyonum, ki eminim, Bakanlığı
nım öyledir, güvenlik makamlarımızca bir mah
zur yok ise bu miktarın turizm hareketlerimi
zi teşvik edecek ölçüde olmak üzere normal bir 
hadde çıkarılması herhalde tarafımızdan da 
iyi gözle görülür. Bu konuyu incelettirir ve 
size de yazılı olarak ayrıca görüşümüzü tak
dim ederim. 

BAŞKAN — Efendim, sorular cevaplandı
rılmıştır. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 
(Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, bütçemizin müzakeresi onaylanması mü
nasebetiyle ^göstermiş olduğunuz yüksek alâ
kaya, gayet kıymetli değerlendirmelere, tah
lillere ve eleştirilere teşekkürlerimi arz etmek 
isterim. Hepinizin bu konuda göstermek lüt-
funda bulunduğunuz hassasiyet bizim için 
çok kıymetli olmuştur. Dışişleri Bakanı sıfa
tı ile Yüksek mecltelerimıjizin ve o vasıta ile 
milletimizin dış politikada bize büyük Ata
türk'ten mevdu, millî hüviyetini muhafaza et
mesi lâzımgelen ve hiçbir zaman değişmemesi 
esas olan umdelerine müşterek bir anlayışla 
destek oldlğunuz için ve bunun aksi halinde 
Türkiye'nin itibarına büyük gölgeler düşüre
bileceğini, galiler çıkabileceğini bir Dışişleri 

Bakanından çok daha derin bir duygu ve şuur
la hissederek bunları bize sağladığınız için ve 
bu arada gerek nâçiz şahsım, gerek kıymetli 
mesai arkadaşlarım hakkında lüluf buyurdu
ğunuz güzel sözler için arzı teşekkür ederim. 

.Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Son söz, Sayın Yazncıoğlul. 

Yok. 
ıSlayın Kürşjad, buyurunuz efendim. 
M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Manas) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Dışişleri Bakanlığımızın çok kıymetli Ba

kanı uzun bir süre içerisinde her konuyu ağır
lığınca eleştirmek ve cevaplamak suretiyle 
zannediyorumki bizleri doyurmuştur, kendi
lerine şahsım adına teşekkür ediyorum. 

Bütün bunlarla beraber, bugün Türkiye'
nin dinç evlâtlarımdan büyük bir kısmı dış 
memleketlerde bulunuyor ve ayrıca Türkiye' 
mizin içinde bulunduğu anarşik olaylarla be
raber bu iç meselemizin dış ülkelerde de 'kök
lerinin bulunduğu ifade edilmekte, Dışişleri 
Bakanlığımızın geçmişe nazaran son derece
de önemli bir vazifesi bulunduğu ortaya çıkı
yor. 

Halbuki, Dışişleri Bakanlığımız 20 - 30 sene 
önceki gereklere göre personeli bulunan ve o 
gerekler içerisinde çok küçücük binalarda 
ikâmete mecbur edilmiş bulunan ve hattâ bir 
çokları da kiralık olan yerlerde bu çok mudil 
•olan vazifeyi başarmaya çalba harcamaktadır
lar. 

Meclislerimizin devamlı olarak Dışişleri 
Bakanlığına büyük bir ilgi göstermiş olmala
rına rağmen, bu konuda yeterli maddî imkân
ların ve personelin sağlanamadığı bir vakıadır. 

Bugün Berlin, memleketimizin içerisindeki 
olayların dışardaki mihraklarının başımda olan 
bir yerdir ve orada yüzbkıe yakın Türk işçisi 
vardır. Buradaki elçiliğimiz 100 bin Türk işçi
sinin günde zannediyorum binleri aşan do
ğumu ile ölümü ile çeşitli meseleleri ile küçü
cük bir binada bunların her türlü ihtiyaçları
nı 30 - 40 sene evvelki binasının içerisinde 
gidermeye çaba harcamaktadır. Tabiatıyle çok 
uzaklardan gelen işçilerimiz kapıların önün
de, caddeleri dolduracak şekilde, affedersi
niz helası dahi yetmez durumda gayet sefil 
bir halde bulunmaktadırlar. Memleketimizin 
duş ülkelerdeki itibarı noktasından bu konunun 
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ciddiyetle ele alınması lâzımgeldiği inancında
yım. 

Yine bununla ilgili olarak Türkiye'nin Av
rupa'ya açılan kapısı mesabesinde olan iSalz-
burg aynı şekilde 16 - 20 bin işçimizin sığın
dığı ve fakat kirada hem de üst kat gibi bir 
yerde vazife yaptığı bir büyük elçiliktir. Bi
nasını kirayı vermiş olan ev sahibi, işçileri
mizi bahçesine bile sokmadığı için, sokakla
ra da yayılmak durumu olmadığından, işçi
lerimizin kış günlerinde özellikle çok sıkın
tı çektikleri bir vakıadır. Bunu gerek Büt
çe Komisyonunda, gerekse özel olarak Sayın 
Bakana arz 'etmiştim, büyük bir ilgi ile kar
şılamışlardı ve fakat zannediyorumki maddî 
imkânları yeterli olmadığı için bunu ne dere
cede karşılayacaklardır bilmiyorum. 

Kanaatimice işçilerimizin toplu halde bu
lunduğu İsveç bölgesinde bu Salzburg'uiı öne
mi inkâr edilmeden, ona dokunulmadan yeni 
Tjir elçiliğin kurulması, ihdası lüzumu • açık
tır zannediyorum. 

Yine bugün hakikaten iftiharla söyleye
biliriz, Lizbon'da güzel bir elçilik binamız var
dır, buna mukabil Madrit'te kira ile tutulmuş 
bir asilzadenin 'binasında lütfen oturur gibi
dirler; onun bütün imkânları içerisinde ve 
diğerleri de bunun gibidir. Burada antrpa-
ıantezle bir durumu arz etmek isterim, bugün 
Devgenç olsun ve diğer eylemciler olsun ta
mamen dış ülkelere kaymışlar ve orada yuva
lanmışlardır. 

Ben yetkililerin ağzından, Londra'daki 
Kültür Ataşeliğimizle diğerlerinin katları tak
siminde dahi bir endişenin içerisinde olduk
larını duymuşumdur. Binaenaleyh, bu binalar 
dahi yeterli değildir. Bence yerleşme konu
suna, personel konusuna ayrıca bir eihemmiyet 
atfetmek lâzımdır. Yine arz etmek istiyorum, 
her önüne gelen dış ülkedeki işçilerimizle prim 
-götürmekte, tiyatrolar gezmekte ve fakat bun
lar ciddî bir kontrola tabi tutulmamakta ve 
personelimizden tercüme meselesi dolayısıyle 

sair hizmetler karşılığında ücret talebedil-
mektedir. İşçilerimiz buralarda hizmetlerini 
yaptıramadıkları gibi bu ücretlerden de yakın
maktadırlar. 

Ayrıca Türk - Danış gibi, kökleri dışarda 
olan maksatlı kuruluşların da elinde esir ol
makta, onların lokallerinde, onların tercüme 
bürolarında, onların kahvehanelerinde para
sız bu hizmetleri götürürken zehirlenmekte ve 
onlaraı ağlarına düşmekte ve Türkiye için ve 
özellikle geleceğimiz için son derece tehlikeli 
olmaktadırlar. 

Bu husus yönünden de kendilerini ayrıca 
uyarmak isterim. 

Bu işçilerimiz konusu üzerindeki kısaca 
arz ettiğim bu konulardan sonra Sayın Baka
nımıza çok değerli konuşmalarımdan, açıkla
malarından dolayı tekrar huzurlarınızda te
şekkür ederken, Sayın Başkana bana bu im
kânı verdikleri için teşekkür ve saygılarımı 
sunuyorim. 

Hepinizi saygiyle selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum efendim. 

Meclis Başkanlığına 

Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifaye
tini arz ve teklif ederim. 

Amasya 
Salih Aygün 

BAŞKAN —• Yeterliği oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

/Muhterem arkadaşlarım, bütçenin bölüm
lerine geçmeden önce Sayın Daldal tarafi'n-
dan verilmiş bir önerge vardır, arz ediyorum. 

«Sayın Başkanlığa 
Marsilya'da ermenilerin Türk dünyasına 

ve milletine ka>rşı irtikâbettikleri çirkin ha
rekete karışan ve âdeta önderlik eden Fran
sız milletvekili ve ondan da ötede bir hükü
met üyesinin bu davranışının Türkiye Millet 
Meclisince teessüfe şayan görüldüğünün Fran
sız Parlâmentosuna iletilmesini öneririm.:» di
yorlar. 

Bu önerge Başkanlık Divanında incelene
cek ve gereği yapılacaktır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarını
za sunuyorum: Kaıbul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. Bölümleri okutuyorum. 

— !567 
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DIŞİŞLERİ BJ 

3ölüm 
(Prog.) 

[KANLIĞI BÜTÇESİ 

Lira 

101 Genel yönetim 12 156 590 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 36 747 678 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Dış politikayı yürütme hiz
metleri 393 609 782 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Dış temsil hizmetleri 224 076 795 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 100 943 935 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Dışişleri Bakanlığının 1973 yılı 
bütçesi Meclisimizce kabul edilmiş bulunmakta
dır. Bütçenin memleketimize hayırlı olmasını ve 
Dışişleri Bakanlığının mümtaz şahsiyetleri tara
fından başarılı bir uygulamaya tabi tutulmasını, 
Başkanlık Divanı olarak Meclisimiz adına te
menni ediyorum. 

B — MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Programımız gereğince Millî 
Eğitim Bakanlığı 1973 yılı bütçe tasarısı üze
rindeki müzakerelerimize başlıyoruz efendim. 

Komisyon ve Millî Eğitim Bakanı yerlerini 
almışlardır. Tasarının tümü üzerinde söz alan 
arkadaşlarımın isimlerini okuyorum : A. P. 
Grubu adına Saym Fahri Uğrasrzoğlu, Sayın 
Kemal Demirer ve Sayın Ertuğrul Mat. D. P. 
Grubu adına Saym Hasan Basri Albayrak. C. H. 
P. Grubu adına Saym Çetin yılmaz, Saym 
Hayrettin Uysal. C. P. Grubu adına Saym Ce
lâl Sungur. M. G. P. Grubu adına Saym İsmet 
Kapısız ve Saym İhsan Kabadayı. 

Şahısları adına Saym Yazıeıoğlu, Saym Ak-
ova, Saym Yenipmar, Saym Tosyalı, Saym Ata
man, Saym Seydibeyoğlu ve Saym Kürşad. 

Söz, Adalet Partisi Grubu adına Saym Uğ-
rasızoğlu'nundur. 

KEMAL DEMİRER (Çorum) — Saym Uğ
rasızoğlu rahatsızdır, ben görüşeceğim efendim. 

BAŞKAN •— Buyurun efendim. 

AP GRUBU ADINA KEMAL DEMİRER 
(Çorum) — Sayın Başkan, Büyük Millet Mecli
sinin. saym üyeleri, Millî Eğitim Bakanlığının 
değerli ileri gelenleri; 

1973 maılî yılı Bütçe Kanun tasarısının Millî 
Eğitim Bakanlığı bölümüne ait Adalet Partisi 
Meclis Grubunun görüşlerini, tenkit ve temen
nilerini arz etmek için yüksek huzurlarınızı iş
gal etmiş bulunuyorum. Grubum adına hepinizi 
saygıyle selâmlarım. 

Türk Milletinin yükselmesinde, ülkemizin ge
lişmesinde, dünya milletleri arasında lâyık oldu
ğu yeri almasında, büyük Türk Milletinin in
sanca yaşama hedefine ulaşmasında temel un
surun millî eğitim olduğunu söylememe bilmem 
lüzum var mı? 

Toplumun kültürüne yön vermek, körpe di
mağları asrın koşulları içersinde geliştirmek, 
yeni buluşlarla, maharetlerle teçhiz etmek Millî 
Eğitim Bakanlığının görevidir. Bu teçhiz edil
miş kişiler sayesinde yurt kalkınmasında kat
kıda bulunacak idealist ıgençleri yetiştirmek, 
Atatürkçü çizgide birleştirmek, eğitimin ana 
amacılarının başındadır. 

Türkiye eğitim kurumları, toplum içersinde 
bilimsel düşünebilme yeteneğine ,sahip kuruluş
lara ışık tutan eğitimin altyapı kuruluşlarıdır. 
Bu kuruluşlar, Millî Eğitimimizi hür demokra
tik nizama bağlı sosyal adalet ülkesine bütün 
kuruluş ve müesseselerde yürekten inançlı gön
lü Türklük ve Anadolu sevgisiyle dolu, kanun ve 
nizamları kendisine düstur edinen gençlerin ba
nmağıdır. 

Adalet Partisi olarak bunu böyle biliyor, bü
yük milletin bizim gibi düşündüğüne inanıyo
ruz. 

Her çağda memleket sorunlarının düğümlen
diği noktada eğitim vardır. Her ülkede sosyal ve 
ekonomik sorunların çözüm yolu eğitimden ge
çer. Eğitim, kalkınmanın en önemli faktörüdür. 
Bunu sıhhatli geçirecek olan kuruluşlar da hü
kümetlerdir. Hükümet olarak üzerinde hep bir
likte eğilmek ve titremek mecburiyetinde: oldu
ğumuz husus, eğitim kurumlarını basit, siyasî 
kazançlar temini maksadıyle kullanmaktan çe
kinmektir. Türk toplumunu, çağdaş uygarlık se-
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viyesine, Atatürk ilke ve devrimlerinden sap
madan ulaştırmak, millet olarak vazifemizdir. 
Türk millî eğitiminde bütünlük, vazgeçilmez bir 
unsurdur. İlk, orta, lise, üniversite kademeleri 
arasında ilişki bulunmayan eğitim s istemle rin
de eğitimi geliştirmek için harcanan cabalar 
sonuçsuzdur. 

Şurasını üzülerek beyan edeyim ki, Cumhu
riyetin ilânından bu yana Türk millî eğitimin
de okul öncesinden üniversite sonrasına kadar 
süreklilik ve bütünlük gösteren bir sistem, bu
güne kadar maalesef bulunamamıştır. Her öğ
retim kademesinin kendi bünyesindeki aksaklık
lar, kademeler arasındaki kopukluklar, yüksek 
öğretim kurumlarındaki kapasite darlığı, bütçe 
imkânsızlıkları, eğitimde beklenen sonuçların 
alınmasına mâni olmuştur. 

ıSırf bu nedenle, bugün hâlâ eğitimde fırsat 
eşitliği köklü çözüm b eklemektedir. 

Sayın milletvekilleri, Türk hükümetleri ge
rek plânsız dönemde, gerekse plânlı dönemde 
okur yazarlık sorununu kökünden halletmiş de
ğillerdir. Cumhuriyetim 50 nci yılını kutlamaya 
hazırlandığımız 1973 yılında hâlâ Türkiye'de 
yaşayan nüfusun % 40 mm okuma - yazma bil
memesi utanç vericidir. İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânına göre, her yıl bir milyon vatan
daşın okur - yazar hale getirilmesi gerekirken 
bu sayı 100 bini geçememiştir, bu bir suçtur. 
Herhalde suçlu saym Millî Eğitim Bakanı ve Ba
kanlık mensupları değildir. Suçlu maddî olanak
ların yeteraizDiğidir, milletin okuma ve yazma
ya karşı alâkasızlığıdır, gönüllü kuruluşların ça
lışmalarının plansızlığıdır. 

Büyük Atatürk'ten sonra memleketi sevk ve 
idare eden hükümetlerin oikuma - yazma sefer
berliğini ne pahasına olursa olsun ilân etmeme
si. Partilerüstü Hükümet Cumhuriyetin 50 nci 
yılında okur yazarlık sorununa kesin bir çözüm 
yolu getirmelidir. Büyük Türkiye'yi, kalkınan 
Türkiye'yi okur yazar insanların diyarı haline 
getirerök Cumhuriyetin 50 nci yılında Atatürk' 
ün manevî huzuruna çıkartabilmelidir. İşte bu
nu yapmadığı takdirde-, hiç olmazsa köklü ted
birleri getiremediği takdirde partilerüstü Hükü
met tarih önünde suçlu sayılacaktır. 

Sayın Milletvekilleri, Türkiye'de birçok bXi-
yüık vilâyetin dışmda Türk millî eğitiminde okul 
öncesi eğitimden bahsetaıeîk hiçbir mâna ve de-
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ğer taşımamaktadır. Okul öncesi eğitim ülkemiz
de zümrütüanka kuşuna benzemektedir. Türk 
eğitiminde bunun adı var, fakat kendisi yoktur. 
Mecburî öğrenim çağına kadar Türk çocukları
nın Türkiye'mizde beden, ruh, sosyal gelişmele
ri yalnız ve yalnız Allah'ın büyüklüğüne, sokak
ların çamur ve tozuna, kaza, kader felsefesine, 
tesadüflere bırakılmıştır. Okul öncesi eğitim, 
büyük merkezlerde hali vakti yerinde ailelerin, 
bâzı çalışan yüksek dereceli memurların caka 
sattığı kuruluşlar olmanın ötesine geçememiş
tir. 

İkinci Beş Yıllık Plân, mevcut okulların 
% 10 unda, aşağı yukarı, Türkiye'de 4 bin ana
sınıfı açılmasını öngörmüş olmasına rağmen 
ancak bugün okullarda 125 civarında anasınıfı 
açılabilmiştir. Tahminimde yanılmazsam bu sı
nıfların da % 70'i belli büyük merkezlerde top
lanmıştır. Okul öncesi eğitim bu mudur, bu
nun imkân ve fırsat eşitiliği' 'neresindedir? 

Üçüncü Beş Yıllık Plân da bu konudaki sı
kıntıya hiçbir çözüm yolu getirmemiştir, yalnız1 

lâfını eitmistir. Vaktinden çok evvel müjdeler 
olsun, Millî Eğitim Temel Kanun tasarısı da bu 
konunun çözümünü özel teşebbüse bırakmıştır. 
Devlet, ancak mailî imkânları nispetinde özel te
şebbüsün faaliyetine paralel yatırımlar yapa
cak, o'kul öncesi eğitim kuruluşlarını destekle
yecek ve teşvik edecektir. Sayın Hükümet bu 
işe nereden başlayacaktır, çalışma temposu ne 
olacaktır, elde olmayan sebepler tahtında bu 
ağır çalışma temposu içinde bâzı bölgelerimizde 
Türkçeyi öğrenmeden temel eğitim yapabilmesi 
için zorla okula celbeden çocuklarımızın yetiş
me sorunlarına nasıl çare bulunacaktır1? Bun
lara cevap vermek çok "zor. 

Sayın milletvekilleri, bu karamsar tabloyu 
nasıl aydınlığa kavuşturacağız? Herhalde Sayın 
Ba'kanbk yetkililerimi suçlayarak değil, otolara 
her konuda yardımcı olarak, işlerini kolaylaştı
rarak, aydınlığa kavuşturmak belki mümkün 
olacaktır. Okul öncesi eğitimden ilköğretime 
geçerken önünüze daha iç açıcı bil* tablo ile 
gelmem mümkün değildir. 

Cumhuriyetin ilânından bu yana ilk öğre
timde büyük mesafeler katettıik, belki dünya 
milletleri içinde bu gayretimiz, çabamız ve al
dığımız netice ile en ön sıraları işgal ettik. Bun
da emeği geçenlere yüce kürsüden şükranlar arz 
ederim. Ama biz Türkiye'de bugün 8 yıllık te-
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mel eğitime geçerken hâlâ köylerimizde tek der-
saneli, iki dersaneli okullarımızda ilk öğretim 
yapılmaktadır. Hâlâ tek oda halindeki muhtar 
odaları okul olarak kullanılmaktadır. Binlerce 
köyümüzde tek dersaneli okul bile yoktur. İşte 
'Türk millî eğitiminde ilk öğıreıtlilmi 1972'de böyle 
kapadık. 

1973 yılında da ilk öğretim sorununun ke
sinlikle çözümleneceğine kani değilim. Bugün 
600 binin üzerinde ilkokul çağındaki çocuk okul
dan yo'ksundur. Hele Millî Eğitim Temel Ka
nun tasarısı yüce Meclisin tasvibinden geçtikten 
sonra Türkiye'de ilk ve orta öğretimde yeni bir 
uygulama bağlayacaktır ki, bu gayret ve çaiba 
artan nüfusa paralel olarak okulsuz öğrenci sa
yısını daha da çok artıracaktır. 

İlk öğretimde bina sorunu halledilmemiştir. 
Mevcut binalar ya haraptır ya maıil-i inhidamdır 
ya küçüktür yahut da üstü toprak örtülü tek 
odadan ibarettir. Okulların % 80 inde lojman 
yoktur, köylere mahrumiyet bölgelerine tayin 
edilen genç öğretmenler binıbir yokluk ve sıkın
t ı içinde, her tünlü medenî imkânlardan yoksun, 
gayrisıhhî binalarda beden sağlıklarını kaybet
me pahasına hizmet görmektedirler. Büyük bir 
arzu ve heyecanla vazifesi başına koşan öğret
menlerin çoğu 'köylerde başını sokacak bir tek 
oda bile bulunmamaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, köy okullarında 
demirbaş eşya yetersizdir, ders araç ve gereç
leri noksandır hattâ yoktur. Okulun zarurî ih
tiyaçlarını karşılayacak ödenek maalesef hiç
bir yerden gönderilmemektedir. Bu şartlar için
de bu okullarda 8 yıllık temel eğitimi uygula
mak nasıl mümkün olacaktır, hangi olağanüstü 
imkânlar bu eksiklikleri giderecek, yok olan 
şeyleri bir kaç yıl gibi kısa .bir zamanda tamam-
layaibilecektir? 

Bunlar benlim şahsî kanaatime göre hayal
dir. 8 yıllık temel eğitim 19 bölge okulunda de
neme mahiyetinde başlatılmış, Türkiye'de sayı
ları 60'a çıkan bölge okullarında bu tedrisata 
devam edilecekmiş. Bu 60 sayısına il ve ilçe mer
kezlerindeki ilkokul ve ortaokul sayılarını da 
katın, sayın Bakan ve Bakanlık yetkilileri bu 
durumda bile Türkiye'de neyi halletmiş olu
yorsunuz? Tek derslikli, çift derslikli okulda 
okuyan köye, köylü çocuklarına ilk öğretim 
alanında hangi yeniliği ve ne nispette götürmüş 
oluyorsunuz ? 

I Türkiye'de hükümetlerin &dı ne olursa ol
sun, hangi siyasî topluluğu temsil ederlerse et
sinler o hükümet köylerde yaşama seviyesini 
yükseltemezse, köylüyü hiç olmazsa eğitimde 
fırsat eşitliğine, onun nimetlerine en kısa za
manda kavuşturamazsa, Türkiye'de hiçbir şeyi 
halletmiş olamaz. Az gelişmiş memleketlerde eği
tim hizmetinin temel amacı; tasada, kıvançta 
bir olan Türk vatandaşlarını okur yazar hale 
getirmek, ilk öğretimin nimetlerinden faydalan
dırmaktır. 

Cumhuriyet döneminde açılan 38 bin ilkokul 
bile bu konu ile ilgili sıkıntılarımızı hallede
mediğine göre daha çok çalışmak, daha çok okul 
açmak yöneticileri birinci derecede meşgul eden 
konu olmalıdır. İlkokul yapımı için programla
nan derslik sayılarına ayrılan ödenekler artı
rılmalı, bu ödeneğin her zaman % 30 una mu
sallat olan millî eğitim müdürlükleri müstah
demleri ile ilkokul müstahdemlerinin maaşları
nın bu ödenekten venimemesine mutlaka bir ça
re bulunmalıdır. 1972 malî yılında ilkokul yapı
mı için ayrılan ve gönderilen ödenekten bir tek 
derslik yaptıramayan illerimiz vardır. Gelişmek
te olan ülkemizde eğitim sorunlarının çok çeşit
li, olması tabiîdir. Çeşitli sorunların çözümlen
mesinin kolay olmayacağı da bir gerçektir. 

İlk öğretimin dışında özel eğitim memlekete-
timizde maalesef muallâktadır. Binlerce yardı
ma muhtaç sakat, geri zekâlı memleket evlâdı 
hoynunu bükmüş devletin elimi uzatmasını bek
lemektedir. 

Korunmaya muhtaç çocuklar meselesi gün 
geçtikçe ülkemizde bugünün ağır şartları içeri
sinde ciddiyet kesbetmektedir. Bu çocukların 
% 451 Devlet himayesine sığınmışken, % 55'i 
hâlâ en ağır şartlar içerisinde sıra beklemekte-

I dirler. 

Sayın milletvekilleri, 

Türkiye'de bugün 2 000 ortaokul, 500 lise 
faaliyet halindedir. Bu eğitim kurumlarının sa
yılarının bu kadar artmasından kıvanç duyuyo
ruz. Hele bu kurumların köy, kasaba gibi yur
dun dört bir yanma serpilmesi, eğitimde fırsat 
eşitliğini vatandaşın ayağına götürmesi bakımın
dan memnuniyet vericidir. Bunu takdirle, tas
viple karşılıyoruz. Sayın Bakanlığın bu mesaisi 

I maddî olanaklar nispetinde devam etmelidir. 
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Ortaokul ve liselerde lisan, fen, matematik, 
müzik, beden eğitimi öğretmeni sıkıntısı had saf
hadadır. Senenin yarısı olmasına rağmen, ha
len okullarda boş geçen dersler vardır. Sayın 
Bakanın, açık dersleri kapatmaya ve sırada gö
rev bekleyen öğretmenleri ihtiyaç olan yerlere 
tayin etmekteki gayret ve başarısının takdirle 
karşılıyoruz. Buna rağmen orta dereceli okul
larda 17 bin öğretmene ihtiyaç olduğunu işitiyo
ruz. Bu küçük bir rakam değildir. Sayın Ba
kanlık en kısa zamanda, en seri tedbirlerle öğret
men temininin çaresini aramalı, öğretmen sıkın
tısını önlemelidir. 

Sayın Bakanın, kanun niteliğinde kararname 
hazırlanırken öğretmenlerin haklarının korun
masında gösterdiği titizliği, aldığı neticeyi tak
dirle karşılıyoruz. Türkiye Öğretmenleri adına 
bu yüce kürsüden Sayın Bakana şükranlarımı 
arz ediyorum. 

Öğretmenler için yapılan şeyler kâfi değildir. 
Saygı değer öğretmenlerin eseri olan sayın mil
letvekilleri, binbir sıkıntı ve mahrumiyet içeri
sinde vazife gören çilekeş meslektaşlarımın her 
alanda korunup gözetilmesinde yurt menfaati 
vardır. 

İdarece öğretmenlerin makam ücretleri za
manında ödenmelidir. 

Sayın Profesör, Bakan, zatiâliniz, üniversite
lerimizde vazife gören öğretim üyesi arkadaşla
rınız, hiç on lira ücretle ders verdiniz mi? Vere
bilmeyi düşündünüz mü! 

Öğretmenlerle profesörler arasında fark var
dır şeklinde bir cevap verilebilir. Ben de öğret
menlerle profesörler arasında bir farkın oldu
ğunu kabul ediyorum. Ama hiçbir zaman bir 
öğretmenin saati on liradan ücretle ders okut
masına da gönlüm razı olmuyor. 

Ortaokul ve liselerde on i.;ra ücretle ders ver
meyi öğretmenlere nasıl reva görüyorsunuz ? Bu
nu zamanında bile ödeyemiyorsunuz. 

Sayın Bakan, vergisi kesildikten sonra, ders 
ücretinden bir öğretmenin eline yalnız sigara 
parasının kaldığının farkında mısınız1? Türki
ye'de reform çağında, eğitimde bir saatlik zihni 
ve bedenî yorgunluğun bedeli bir paket sigara 
parası olmamalıdır. Bu ücret hemen günün şart
larına göre artırılmalıdır. 

Orta dereceli okullarda vazife gören öğret
menlerin de lojman sorunu plân ve programa 

bağlanarak halledilmelidir. Ancak bundan son
ra lâik, halkçı, milliyetçi niteliği ile Atatürk 
öğretmeni, Atatürk doğrultusunda, inkılâpları
nın ışığında hizmetine huzur içinde devam ede
bilmelidir. 

Ortaöğretim kurumlarının sayısı, nüfusa, 
yetişen öğrenci sayısına göre orantılı olarak ar
tarken, açılan yeni okulların niteliği düşmemeli, 
seviyesi daima korunmalıdır. Orta dereceli okul
larda çocukların hayata hazırlanma fonksiyonu 
işletilmeli, sekiz yıllık temel eğitim ile ortaöğ
retim- arasında kabiliyete göre insan yetiştiren 
köprüler kurulmalıdır. Sınıfta kalma belası son 
bulmalı, okullar hızla atelye ve iaboratuvara ka
vuşturulmalıdır. 

Ders araç ve gereçlerinin temini yanında, sı
nıflardaki normal öğrenci sayısı 70 - 80 olarak 
kabul edilmeden, daha çok aşağılara indirilme
lidir. 

. Öğrencilerin ilgi ve istidatları gözönünde 
bulundurularak, kalkınma hedeflerinin gerektir
diği ortaöğretim seviyesinde insan gücü yetişti
rerek, millî ekonomiye katkıda bulunulmalıdır. 
Aynı zamanda gençleri kabiliyetleri ölçüsünde 
yüksek öğretime hazırlamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Çağımızda plânlı kalkınmanın en önde gelen 

unsurlarından birisi insangücüdür. Bu insan-
gücünün arzulanan yönden yeterli olması eğiti
me verilen öneme bağlıdır. 20 nci Yüzyılda bi
limsel ve teknolojik gelişmenin dünyada büyük 
bir hız kazanması karşısında sosyal ve ekonomik 
kalkınmada ister istemez bu hızlı gelişmenin et
kisi altında kalmaktadır. Bu bakımdan sanayi 
ve ekonomi alanlarında ihtiyaç duyduğumuz in-
sangücü yetiştiren öğretim kurumlarımızın, bu 
gerçeğe paralel bir gelişme kaydetmesine ihtiyaç 
vardır. 

Ülkemizin kalkınmasında bilim adamlarının 
yanında, teknik adamların yanında, becerikli 
işçilere, yeterli yardımcı teknik personele de ih
tiyaç vardır. Endüstrinin istediği dnsangücü po
tansiyelini, endüstri ve ekonominin ihtiyaçları
na göre öğretmeyi amaç edinen sanat enstitü
leri ve teknisyen okullarına olan ilgisizlikten 
şikâyetçiyiz. Her kademede yardımcı seviyede 
insangücü yetiştirecek olan meslekî ve teknik 
öğretim okullarına gereken rağbetin artırılması 
için, nazarî bilgiler yanında amelî bilgilere de 
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daha çok yer verilmelidir. Bu okullarda öğren
cileri iş hayatına hazırlayan imkânlar yaratıl
malı, sanayi kesimiyle bu iş için sıkı ilişki ku
rulmalıdır. Bu okul mezunlarına, lise mezunla
rına verilen bütün haklar verilmeli bu gençler 
mevcut üniversitelerin tamamından, okumak su
retiyle, faydalanmalıdırlar. 

Millî eğitimde, meslekî teknik öğretime ge
reken değer verildiği, kurumlar gençlere sevdi-
rildiği takdirde, bu kurumlarda vazife gören, 
büyük değer taşıyan öğretmenler tatmin edil
diği takdirde, küstürülerek okullardan kaçırıl-
madığı takdirde, teknik seviyede insangüeümüz 
karşılanacaktır. 

Millî eğitim temel kanun tasarısında, Sayın 
Bakan ve Bakanlık yetkililerinin, bütün orta 
Öğretim okullarının lise adı altında toplamasını, 
bunlara lise, teknik lise, fen lisesi, imam - hatip 
lisesi isimlerini vermesini, orta dereceli okullar 
arasındaki ayırımı kaldırmasını büyük bir mem
nunlukla karşılıyoruz. Hele imam - hatip okul
larında okuyan onbinlerce inanç sahibi gençle
rin, imam - hatip lisesi mezunu olarak üniver
site imtihanlarına katılabilme hakkının tanın
masını memleketin âtisi için hayır sayıyoruz. 

Adalet Partisi olarak tek tip ders kitabı üze
rinde hassasiyetle duruyoruz. Sayın Bakanlığın 
1972 - 1973 ders yılında ilkokullara parasız ders 
kitabı dağıtacağını ilân etmesine rağmen, ta
hakkuk ettirememesini yadırgıyoruz. 

12 Martan sonra sabote edilen Bakanlıkta
ki Bin Temel Eserle ilgili çalışmaların yeniden 
başlatılmasını, bu kıymetli mesaiden Türk ay
dınlarının mahrum edilmemesini sayın Bakan
dan bekliyoruz. 

Türk Dilinin yarınını sayın Bakanın ve Ba
kanlık yetkililerinin sağduyusuna, milliyetper
verliğine emanet ediyoruz. Türk Dilini bozma 
gayretlerine, yozlaştırma çabalarına yalnız dik
kat çekmekle yetiniyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlık Merkez Teş
kilatındaki nakil ve tayinlerin fasit bir daire 
gibi dönüp durmasından şikâyetçiyiz. Taşra teş
kilâtlarında çok kabiliyetli, çalışkan, onbinler
ce öğretmenin bulunduğu bir gerçektir. Ba
kanlık Teşkilâtında yapılan tayinlerin biraz da 
taşra teşkilâtında vazife gören öğretmenlerden 
seçilmesinin bakanlık yüksek kademesinde bir 
zihniyet değişikliği yapacağına inanıyoruz. 

Her türlü davranışıyla çok olumlu karşıla
dığımız sayın Bakanın, geriye kalan hizmet sü
resinde büyük işler başaracağına inanıyor, ba
şarı dileğimi tazeliyorum. 

1973 bütçesinin, memleketimize, meslek men
suplarına hayırlı olmasını diler, grubum ve 
şahsım adına hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Üniversiteler bütçesi ile ilgili 
kısım için Adalet Partisi grubu adına Sayın Er-
tuğrul Mat; sayın Demirer sürenizin 26 da
kikasını kullanmıştır efendim, devam buyuru
nuz. 

A. P. GRUBU ADINA ERTUĞRUL MAT 
(Bursa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri, Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversitele
rimizin değerli temsilcileri; 

Sosyal barışın kurulması için, üniversite ile 
halkın, üniversite ile siyasî iktidarların birbir
lerine yaklaşması ve kaynaşması lâzımdır. 

Biz, geçenleri unutup, geçenlerin tesirinden 
kurtulup, üniversiteye ve üniversitelilere daha 
verimli çalışma yapmalarını temin edecek dü
şünce ve imkânlarımızı açıyoruz. 

Birbirimizi suçlamaktan vazgeçmeli, Türki
ye'nin gelişmesi ve milletimizin mutluluğu için 
el ele vermeliyiz. 

Geçen olayların âmme vicdanında 'bıraktığı 
derin izler vardır. Elbette ki, bu izleri görmek 
için birkaç büyük şehrin, insanı aldatan, yanıl
tan, her türlü tertip ve çeşitli maksatlarla oluş
turulan sunî havasından uzaklaşmak, daha doğ
rusu kurtulmak lâzımdır. 

Üniversite ile siyasî iktidarlar arasındaki 
ihtilâflar, aslında üniversitenin halktan uzak
laşmasını gösterir. Bunu anlamazsanız, şehir 
eşkiyasmm, «kırsal eyleme» kalkıştığında, ça
bucak yakalanmasını ve yenilmesini anlayamaz
sınız. 

Bu, halkın kırgınlığının; bu, halkm (kızgın
lığının ifadesi demektir.. 

Son yirmiyi! içinde siyasî iktidarlar, daima 
üniversiteyi susturmakla suçlanmıştır.. Oysa 
iki, buna karşı bu son yirmi yıl içinde, üniversi
teler de, «ilmî araştırma» ve «yüksek tahsil 
gençliğini yetiştirme» görevlerini bir kenara 
iterek, siyasî iktidarları sindirmek istemekle 
suçlanmaktadır... İlim yerine üniversitelerde 
fiilî siyaset yapılmıştır. Üniversiteyle siyasî ik
tidarlar arasındaki ihtilâfların temel sebeple
rinden birisi de, özerklik müessesesinin, tarifi-
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nin ve anlaşılmasının farklı olmasıdır.. Bu an
layış devirlere, iktidarlara göre değil, hattâ şa
hıslara, rektörlere, dekanlara ve profesörlere 
göre değişmiştir ve değişmektedir. 

Oysa ki insanlar, önce kendi vicdanlarına 
karşı hür olmalıdırlar. Kendi kendilerini yen
melidirler. 

Kendi kendilerine yenilmeyen, ilmi, hisleri
ne âlet etmeyen, her insan, her üniversiteli, 
korkmadan, korkutulamadan, inandıklarını 
söylemiştir, yazmıştır.. 

özerkliği, Devlet içinde Devlet olmak gibi 
bir anlayışa götürmek, Devletten uzaklaşmak, 
Devlet bütünlüğünü bölmek gibi bir neticeyi ya 
özlemek veya böyle bir neticeye rıza göstermek 
olur.. 

Memleketimizde mevcut bulunan üniversite
lerimizi, müşterek bir özerblik^anlayışıuda gör
mek de hiç bir zaman mümkün olmamıştır.. 

Millî Eğitim Komisyonundan geçen «Üni
versiteler kanunu tasarısı» nın gerek Bakanlar 
Kuruluna sunulmasının, gerekse Komisyonda 
görüşülmesinin uzamasında, bu anlayış farkları 
rol oynamıştır. 

Millî Eğitim Komisyonunda görüşlerini bü
yük bir serbesti içinde açıklamak imkânını bul
muş, bütün komisyon toplantılarına katılmış 
üniversitelerimizin temsilcilerinin, sanki tasarı
yı ilk defa görüyorlarmış, sanki bu tasarı hak
kında ilk defa konuşmak imkânını buluyorlar
mış gibi, Anayasaya aykırılık iddialarını, birbi
ri ardına sıralamalarını, doğrusunu isterseniz, 
hayretle karşılıyoruz. 

Dört üniversitemiz, tasarının birinci madde
sindeki «Yüksek öğrenim bir bütündür.» hük
münü, meslekî nitelikteki yüksek öğretim kuru
luşlarının üniversite bünyesi içine alınmasının 
doğru olmadığını belirterek istemezken, Ata
türk üniversitesi, bu hükmü eksik bulmakta, 
dört üniversitenin, bu konudaki görüşünün, mo
dern dünya üniversitelerinin görüşüne ve kabu
lüne aykırı olduğunu ileri sürmekte, hattâ, ger
çek reformun, üniversite, akademi ayrımına 
son verilmesiyle başlayacağına inanmaktadır.. 

Almanya'daki son reform tasarısıyla, yük
sek okulların üniversite haline getirildiğini, 
Amerika'da ve diğer bâzı batı ülkelerinde böy
le bir ayrılığa yer verilmediğini söylemek mec
buriyetindeyiz. 

I Yüksek öğretim Kurulu'nun, kuruluş, işle
yiş ve yetkileri konusunda da, üniversitelerimiz 
arasında bir birlik yoktur. Bâzı üniversiteler, 
Yüksek Öğretim Kurulu'nun kuruluş, işleyiş ve 
yetkilerini gösteren 5 nci ve 6 ncı maddelerini 

I Anayasaya aykırı bulurken, Atatürk üniversi-
I tesi, bu kurulun üye sayısını az, halkın temsil

cilerinin bulunmaması bakımından da eksik 
saymaktadır. 

Tasarının 10 ncu, 83 ncü ve geçici 1 nci 
I maddeleri, dört üniversite tarafından Anayasa

ya aykırı bulunurken, Ortadoğu Teknik Üniver
sitesi, bu maddelerin, tasarıdaki şekliyle muha
fazasının «reformist bir çalışmaya uygun düşe
ceğini» söylemektedir. 

Tasarıda, bu maddelerle geçici 11 nci mad
denin bulunuş sebebinin, «sadece, hukukun umu
mî kaidelerine ve müktesep hak nazariyesine 
saygı olduğunu belirtmek isteriz. 

Tasarının 60 ncı maddesine Komisyonda (h) 
bendi olarak ilâve edilen fıkrada; «... nitelikle
ri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan 
kaldırmak için her ne suretle olursa olsum, 
gösteri, telkin ve propoganda yapan veya anar
şik hareketlere katılan öğretim üye ve yardıtm-

I cilan» nın her türlü öğrenim ve öğretim hak ve 
hürriyetlerini kötüye kulanmış sayılması ve ce
zalandırılması; Anayasanın 11 nci maddesinin, 
«bu temel hak ve hürriyetlerden, hiç birisimin, 
Devletin ve Cumhuriyetin bütünlüğünü ortadan 
kaldırmak kastı dle kullanılamayacağı, bu hük
me aykırı eylem ve davranışların cezasının ka
nunla tayin edileceği» hükmüne dayanmakta
dır. 

Üniversiteler Kanunu tasarısıının, 65 nci mad
desinden başlayıp 70 nci maddesinde biten 
bölümü, üzerinde en çok konuşulacak «elkoy-
ma» halini anlatmaktadır. Bu maddeler çok mü-

I hini maddelerdir ve bundan sonra artık üniver
sitelerde anarşiyi körüklemek mümkün olma
yacaktır. Bu maddeleri bir polemik konusu yap
mak isteyenler, Anayasanın «Temel hak ve hür
riyetlerini özü, sınırlanması ve kötüye kullanı
lamaması» ile ilgili 11 nci; «Eğitim ve öğreti
min Devletin gözetim ve denetimi altında ser
best» olduğunu belirten 21 nci; «Üniversite or
ganları, öğretim üyeleri ve yardımcıları, üni
versite dışındaki makamlarca her ne suretle 

J olursa olsun, görevlerimden uzaklaştırılamaz-
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dar.» hükmünü getiren, faika/t hemen, «el koy
ma» yi istisna olarak vazeden, el koyma esna
sında Bakanlar Kurulumun yetkilerinin kanun
la tayin edileceğini belirten; «Öğrenim ve öğ
retim hürriyetlerinin tehlikeye düşmesi ve bu 
tehlikenin üniversite organlarınca giderilmeme-
sini» el koyma için kâfi sayan; «Öğrenim ve öğ
retim hürriy etlerini engelleyici eylemleri önleme 
tedbirlerinin» alınmasını Parlâmentoya bırakan 
120 nci maddelerimi, tekrar tekrar okumalarını 
ve anlamalarını tavsiye ederiz. 

iSayın Başkan, Yüce Mıecılisin sayın üyeleri, 
Millî Eğitim Bakanlığımın ve üniversitelerimi
zin değerli temsilcileri; sözlerimizin başında ifa
de ettiğimiz gibi, Türkiye'mizin mutluluğu, 
imilletimizin yükselmesi içlin halkla üniversitenin 
el ele vermesi, birbirini anlaması, birbirine say
gı duyması lâzımdır. Bir Alınan üniversitesi 
rektörünün söylediği ıgilbi, «Üniversite özerkliği» 
nispî bir özerkliktir. Mutlak özerklik ise, dev
let özerkliğidir. Bütçemin hayırlı olmasını di
ler, şahsım ve grubum adına saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 
»Sayın Hasan Basri Alhayralk, buyurunuz efen
dim. 

DP GRUBU ADINA HASAN BASRİ AL-
B-ÂYRAK (Rize) — Sayın Başkan, sayın ımil-
lötvelkilleri; Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversite 
'bütçeleri görüşülürken Demokratik Parti» Mil
let. Meclisi Grubunun millî eğitimimiz ve üni-
versitelerimiz hakkındaki görüslerinli arz etmek 
üzere yüksek huzurlarınıza çıkmış bulunuyo
rum. 

Türkiye'ımizdn içinde bulunduğu bugünkü po
litik, ekonomik, sosyal ve kültürel durumun, 
şimdiye kadar izlediğimiz eğitim politikası ile 
çok yakın ilgisi ve ilişkisi vardır. 

Hemen belirtelim ki, millî müesseselerimiz 
ve millî meselelerimiz bahis konusu olunca her 
türlü politik ve sübjektif ölçülerimizi, görüşle
rimizi bir kenara itmek zorundayız. Bunu tespit 
etmekte çok büyük fayda vardır. 

Millî müesseseler günlük politikanın dışında 
tve üstünde- tutulalbildiği oranda ciddiyetini, şah
siyetini ve .başarısını sürdürebilir. Bunun aksi 
olursa hem müesseseler hem de millet çok ra
hatsız olur. 

İlmî ve millî görüşün mutlak hâkilın olması 
gerekli müesseselerimizin başında eğitim mües-
.seısemiiz ye teşkilâtımız gelmektedir. 
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Millî eğitim bütçesi görüşülürken, bütçeye 
konan .'milyarlardan, öğrenci, öğretmen ve okul 
sayılarından söz edilebilir. Hattâ bunların yeter
sizliği, dengesizliği plân hedeflerine varılıp va
rılmadığı, ayrılan ödeneklerin yerinde kullanı
lıp kullanılmadığı sorulabilir ve konuşulabilir. 

Alın teri ve göz nuru dökerek binibir meşak
katle kazandıklarından ayırıp, severek verdikle
rinin yerini bulup bulmadığını öğrenmek, hal
kımızın ve yüce Milletlimizin en tabiî hakkıdır. 
Ama yüce millet bundan çok, okuttuklarının ve 
yetiştirdiklerinin üzerinde duruyor. 

Şerefli tarihi kadar eski bir eğitim tarihine 
•de sahip bulunan milletimizin eğitime ve eğitim
ciye verdiği değer ve önem çok büyüktür. 

«Ata binince Allah'ı, attan inince atı unut
ma» dediği göçebe devrimden tutunuz da günü
müze kadar geliniz : 

Çağ açıp cağ kapayan, adaleti ve cesareti iie 
Türkü sembolize eden Hz. Fatih'in kendisini say-
gıyle selamlayanlara hocasını göstermesi, 

Yavuz Sultan Selimin : «Hocanın atının 
ayağından üzerine sıçrayan çamurun kendisine 
şeref vereceğini», söylemesi, 

Çocuğunu hocaya teslim eden dedelerimizin 
«eti senin kemiği benim» diye büyük bir inanç 
beyan etmesi hangi milletin eğitim tarihinde 
Vardır. 

Yine yıllarca «hoca sizden para bizden» di
yerek devletten öğretmen isteyen Türk köylüsü
ne benzeyen başka bir köylü gösterilebilir mi? 

Askerdeki oğluna, yazdığı mektupta : «Aman 
oğlum nöbetlerde dek dur» diyen ananın bir 
tek ak saçını da zarfın içine koyması başka han
gi milletin tarihinde ve sosyolojisinde var. 

«Tahsil, cehli giderir, insanlık öğretmez» di
yen bu milletin öğretimden önce eğitime verdiği 
büyük önemi göstermiyor mu? 

Milletimize ait bu misalleri -istediğimiz ka
dar çoğaltabiliriz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Eğitim - öğretimi, eski tâbiri ile terbiye ve 

tahsili çok üstün tutan milletimiz; okumuşunda. 
umut ettiğini bulabilmiş, görmek istediğini gö
rebilmiş mi? Ne yazık ki bu soruya «evet» di
yebilmek çok zordur. 

Bunun nedenlerini tespit edebildiğimiz ölçü
de ve zamanımızın kifayet ettiği nispette arz 
edeceğiz. Hemen söyleyelim ki, eğitim alanında, 
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ülkemizde öteden beri büyük bir kavram karı
şıklığı vardır. Bumı her yıl tekrar ederiz. Eği
tim nedir, eğitimci kimdir? Eğitim nasıl olma-
ımalıdır, nasıl olmalıdır? Bunun üzerinde eğitim
cilerin durması lâzımdır. 

Eğitimde millî olan inedir, ilmî olan nedir? 

Konusu insan ve milletin bekâsını .sağlayacak 
nesiller yetiştirecek olan eğitim kavramında 
anlaşmak, birleşmek gerekmiyor mu? 

Eğitimimize ilmî ve millî veçhe veremediği
miz, eğitim kurumlarımızı buna göre düzenleye-
mediğlmiz için eğitimimize uzun yıllar taklitçi
lik hâkim olmuştur. 

«Baitı'lılaşma» adı altında herşeyi körü körü
ne 1,-aklit etmişiz. 

Neyi, niçin alacağımızı düşünmeden, bilme
den almışız. 

Taklitçiliğin medeniyetçilik olmadığını bi
lemediğimiz dçin almışız. 

Neyi alacağımızı, nereden ve nasıl alacağı
mızı hesap etmeden almışız. Aliacaiklammızm mil
lî bünyemize uygun olup olmadığını düşünme
den, bir süzgece tâbi tutmadan almışız. 

Ayrıca aldıklarımızın bünyemizde yaptığı 
tahribatı göremediğimiz için almaya da devam 
etmişiz. 

Batının ilminden, fenninden ve metodundan 
faydalanmak yerine onun terk ettiklerini almayı 
bir marifet bilmişiz. 

Medeniyet âleminin çağdaş bilim ve metodla-
rı, İkinci Cihan iSavaşını atamla bitirdiği hal
de, göz kamaştırıcı ilerleme kaydeden bir Ja
ponya'yı alacağımız yerde batının batıl adetle
rini a'lmayı âdeta bir hüner kabul etmişiz. 

Taklit etmek için aldıklarımızın millî varlı
ğımızı rahaitsız ettiğini, sosyal bünyemize zarar 
verdiğini söyleyen milliyetçi ve vatansever in
sanları da «gericilikle», «tutuculukla» damgala
mayı bir kısım kimseler âdeta vazife bilmiştir. 

Tarih boyunca asil milletimizi madde ve mâ
nada yıkmak isteyip de başaramayanlara şuur
lu veya şuursuz yardım etmişiz. Bize ait ne 
varsa onu 'kötülemek, bünyemizıden atmak, bir 
kısıım gafiller için âdeta moda olmuştur. 

Bu da yetmiyormuş gibi, yabancılardan al
dıklarımızı, görülmemiş bir gaflet ve delâletle 
'kendi kültürümüzün yerine koymaya çalışmışız. 

Muhterem milletvekilleri, bir hatıramı arz 
lötmek isterim : Yıllar önce Gazi Eğitim Ensti-
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tüsünde Talebe Cemiyeti Başkanıydım. Derneğin. 
odasında bir radyo ve bir de pikap vardı. Eği
tim Enstitüsünün müzik bölümü şefi bir yaban
cıydı. Pikap ve radyodan Türk musikisi diye bir 
şey dinlememize ve dinletmemize müsaade edil
mezdi. Sadece Garp müziği ve yabancı müzik 
dinlettinilirdi. Günlerce, aylarca mücadelesini 
verdiğimiz halde, ne yazık ki, yöneticilerin de 
müzik bölümü şefinin yanında olması dolayısıy-
le bunda muvaffak olamadık. Bununla şunu arz 
etmek istiyorum. Yani Türk musikisinin yeri
ne mutlaka yabancı müziğini koymak elbetteki 
biz Ga,rp musikisinin karşısında değildir, ama 
bizim musikimizin, bizim okulumuzda yasak ol
ması, bizim bahçemizde yasaklanması, bizim ko
ridorumuzda yasaklanması bizim millî gururu
muzu rencide ediyordu. 

Bu misali, üstteki cümle ile ilgili olarak arz 
etmiş oluyorum. 

Mazimizle ve milletimizle o'kumuşlarımızın 
irtibatını kesmek için her şey yapılmıştır. 

Bütün bunların kötü sonuçları olarak da, se
fere çıktıkları zaman üzüm bağından geçerken 
yedikleri üzümün parasını bağa bırakan, doğru
luk ve dürüstlüğün eşsüz örneğini veren dede
lerimizin. bu terbiyesine karşılık, sözde okumuş
larımızın okumakta olanlarımızın hiç bir hak ve 
hukuk endişesi duymadan, her türlü banka soy
gunundan rüşvete, âdi hırsızlığa, gayrimeşru 
kazanç sağlamaya çalışmalarını izah etmek için, 
formül bulmıaya çalışmak atalarımızın aziz ruh
larını rahatsız etmez imi? 

Değerli arkadaşlarım, 

Maiksadımız karamsar bir tablo çizmek de
ğildir. -Şu veya bu kişi ile şu veya bu devri kö
tülemek de değildir. Hele okumuşların tümünü 
Itoptan suçlamak hiç değildir. Yüce millet her
kesin ha'kkındaiki hükmünü vermiştir. 

Eğitim ve öğretim en uzun vadeli bir yatı
rımdır. İyiliği de kötülüğü de yıllar sonra or
taya çıkar. B'iziim maksadımız, içinde bulundu
ğumuz olağanüstü ve bunalımlı duruma gelişi
mizde eğitim sistemimizin ve okumuşlarımızın 
oynadığı rolü belirtmektir. 

Millet, okumuşlarından, eğitim kurumların
dan ne bekliyordu, ne buldu? 

Eğitim kurumlarımızla okumuşlarımız mil
lete karşı görevlerini yapabiliyorlar mı? 

Halkın inançlarına ve hayat felsefesine say
gı duyuyorlar1 mı? 

— ©75 — 
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Halkın maddî ve manevî değeri erli d bilip 
onlara yenilerini katmlak için çaiba sarfedi'yor-
lar mı ? 

Milleti millet yapan unsurlara inançlı ve bağ
lı mıdırlar? Milletin kültürüne, ahlâkıma, tari
hine, diline, dinine, gelenek ve göreneklerine 
bağlılık ve hürmet gösteriyorlar mı? 

Okumuş insan, halkı anlayabilmiş, ona ısına
bilmiş, hiamet aşkı ile dolu vazife şuuruna ve 
'Sorumluluk duygusuna sahip aydın mıdır? 

Burada bir konuya ehemmiyetle dokunmak 
gerekiyor. 

Okumuş vatandaş, hasbelkader, çeşitli sebep
lerle okuyamaımış vatandaştan daha çok mille
tin alın terinden ve devletin bütün nimetlerin
den yararlanmış değil midir? Bir kısım okumuş 
kimse bu idrake sahip olduğunu 'gösterebiliyor 
mu? Böyle ise devlete ve millete karşı dalıa 
sorumlu olduğunun farkında mıdır? 

Okumuş insan, milletine ve memleketime da
ha fazla hizmet ötmeye meobur değil midir? 

Ülkemizin içinde bulunduğu son krizli ve 
kritik durum, okuyamamışlarm mı yoksa oku
muşların mı eseridir? 

Okumuş insan müspet düşünceye sahip cid
dî, dürüst ve güvenilir olmiayacak mı idi? 

iSayırî milletvekilleri, 
Yukarıdan beri arz ettiklerimiz 'bugüne ka

dar uygulanan eğitim sistem ve pölitikaımızm 
yanlış okluğunu ve eğitimden çok şey bekledi
ğimizi ıb'elirtmek iç'ilndir. Eğitilme, eğitim kurum
larına son dereoc saygılı olduğumuzu ifade et
mek içindir. 

Eğitim prensiplerimizde ve programlarımız
da kabul edilen iyi vatandaş tiplerini çoğalttı
ğımız zamanda ülkemizin meselelerinin daha ko
lay çözülebileceğine olan inancımızı tekrar için
dir. 

Milletimizin umut ve bel bağlamak istediği 
vatansever yetişkin insan gücüne bir an önce ve 
süratle kavuşmak istediğimiz içindir. 

Eğitim kurumlarımızın ana okulundan üni
versitesine kadar, yani «a» smdan «z» sine ka
dar yılların ihmali ve bir kısım kimselerin de 
kasdı ile bu hale geldiği yolundaki teşhisimizi 
bir daha hatırlatmak içindir. 

Hiçbir iktidar, hiçbir hükümet bu sorumlu
luktan' kendisini kurtaramaz. 

'Bu vatanı kurtarmak ve son Türk Devleti
ni kurmak ilcin düşmanlara karşı silâhlanan ve 

— i 

21 . 2 . 1973 0 : 2 

mübarek canlarını seve seve veren yüzbinlerce 
şehit ayağa kalksa ve devleti yıkmak için silâh
lanan okumuşlara, onlara yeşil ışık tutan, tah
rik ve teşvik eden politikacı ile müesseseleri ve 
sokağa teslim eden inançsız, menfıaatçi, suçlu ve 
korkak politikacıya; illim yerine ideoloji yapan 
öğretmene, profesöre, devlet hizmetinde görev 
alan bütün aydınlara hesap sorsa bu hesaıbı ve
rebilecek kaç kişi vardır? 

Biz diyoruz ki, suçlar ortaya konmadıkça 
suçlular hesap vermedikçe milletin huzursuzlu
ğu devam eder. Buna sebebiyet verenler ise 
millete de yük olurlar zararlı olurlar. 

Mevkii, makamı ne olursa olsun hiç kimse 
milletten üstün değildir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Yukarıdanberi izahına çalıştığımız bir kı-

ıSim aydınların durumu bu iken, şükranla kayde
delim ki milleti ayakta tutan orta direk sapa 
sağlam ve dipdiri durmaktadır. İnancı çok kuv
vetli olan bu orta direk, bütün müesseselerde 
ve vatan sathmdadır. Asker yetiştiren, vergisi
ni severek ve zamanında veren bu direk, olan 
ıbitenleri sabırla, sükûnetle izliyor. 

Bu kitle, kendisini yönetene yani devletine 
inanmak istiyor. Onu inandıramamışsanız, aç
tığınız okul, yaptığınız fabrika, yol, köprü ve 
herşey manasız ve ruhsuzdur; maddeden ibaret
tir. Ama size inanmışsa herşeyin mânası ve de
ğeri vardır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Okul, öğrenci ve öğretmen sayısında her ge

cen yıl büyük artışlar kaydediliyor. Hattâ öde
neklerde de büyük artışlar vardır. 

Okuma - yazma oranında orta öğrenimini, 
yüksek öğrenimini bitirenlerin sayılarında da 
artışlar vardır. Bunu hiçbir iktidar kendisine 
maledemez. Çünkü, bu konuda halk isteklidir. 
Onun isteklerini karşılayamadığımız da bir 
gerçektir. 

Sanayileşmeye, teknoloik çağın icaplarına 
uygun insan gücünü yetiştirmeye yönelmede de 
tabiî ve zarurî bir gelişme vardır. Bu alanda fa
aliyet ve iyi niyet gösteren herkese şükran borç
luyuz. 

Yüce Mecliste bulunan Millî Eğitim Temel 
Kanunu (tasarısındaki 'bir kışını yenilikleri, par
timizin prolgranııma uyduğu için 'benimsiyoruz. 
Ancak, ibu tasarı ile 'birlikte teşkilâttaki 'düzenle-
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meyi sağlayacak öteki kanım değişikliklerimin 
de ibir <,am ön^e Yüce Meclise sunulması şarttır. 

Ayrıca meılkoz ye taşra teşkilâtında (hemen 
ve süratli bir reoriganizasyoma gitmeden işlerin 
halledilebileceğime kani değiliz. Eğitim, basta 
iyi ve vasıflı yöneticiler olursa düzelir. «Başa 
yaranan insanlar yerine işeyarayan insanları 
işbaşına getirmek esas olmalıdır.» 

Eğitim kademeleri arasındaki kopukluğum 
(giderilmesine çalışılmak, bir ahenk ve birlik 
sağlamak çok önemlidir. Çünkü bugüne kadar 
kademeler arasında büyük 'bir kopukluk vardı. 
(Biri 'birini takviye yerine suçlama mevcuttu. İlk
okul aileyi, ortaokul ilkokulu, lise ortaokulu, 
üniversite ve yüksek okullarda liseleri suçluyor--
cîu. 

Nüfusumuzun tamamına hitabeden ilköğ
retimden. bütün. vatandaşlarım faydalanması ve 
küçük iskân bölgelerindeki istidatlı çocukların 
yukarı kademe öğrenimlerini sağlamak, bizce 
çok önlemlidir. 

Söz buraya ıgelmişkeın bir konuya dokunmak 
gerekiyor, Şimdiye kadar 'gelen her hükümet, 
hattâ 'aynı 'hükümetim 'değişen her Millî Eğitim 
Bakanı «İlköğretim seferberliği» 'gibi büyük lâf
lar etmiştir. Buna rağmen sonuç yine iç açıcı ola
mamıştır. İst atistiklerdeki bir sürü rakamı sa
yarak sizleri yormak istemiyoruım. Ancak, hâlâ 
okulsuz köyler, yerleşme yerleri, tek öğretmenli 
okullar, 'geçici binalar, ikili, üçlü, dörtlü öğretim
ler, lojmansız köy okulları ve dikkati çekecek 
kadar yüksek randımanlı sene sonu istatistik
leri 'mevcuttur. Bu arada sekiz yıllık ilköğretim 
uygulaması yapılırken önceden ilmî düşünceye 
yer verip çok dikkatli olmak icabeder. Zira, de
memeye ilköğretimin, Millî Eğitimin hattâ mil
letim de artık tahammülü yoktur. 

Yurt sathında bütün köylere dağılmış ilk
okul. 'öğretmenlerinin konut meselesi çok önem
lidir. Lojman sız okullara lojman yapılmalı, yemi 
okullar da mutlaka lojmanlı yapılmalıdır. Bu 
kademede büyük bir fedakârlıkla çalışan, mes
lektaşıma yardım ve rehberlik yönünden en ya
kım olduğu tespit edilmiş' bulunan, ilköğretim 
müfettişlerinim ıharcıralh durumu da öteki mü
fettişler gibi hak ve •halkkamiyet ölçülerine uygun 
şekilde ayarlanmalıdı r. 

Orta Öğretimin bugüne kadarfci durumu da, 
üzüntü ile kaydedelim ki iyi değildir. Bu kade-
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ınıedeki kurumlar sadece bir kısım şeyleri öğret
miş ; ama eğitimi ihmal ettiği içim üniversiteler
de gençler kolay kamdırılımıştır. Bu çok önemli 
"husus, bumdan sorara unutulmamalıdır. 

Temel kanun tasarısında programımızdaki 
prensipleri görmek Demokratik Parti olarak bizi 
•memnun etmiştir. 

Ortaöğretimden meslekî ve teknik sahaya 
yöneltilme ile birinci Ihedef; üniversite ve yük
sek okula öğrenci hazırlamak yolundaki ikinci 
hedef de partimizin kabul ettiği prensiplerdir. 
İstidat ve kabiliyet esasımı da benimsiyoruz. 

Muhite rem a rkadaşlar im, 
öğretmen okulları İle eğitim enstitülerime ve 

yüksek öğretmem okullarına verilecek ömem, her 
türlü tarif ve izahtan varestedir. Çünkü biz par
ti olarak eğitim ve öğretimin en önemli ve temel. 
unsurunun öğretmen! olduğu inancındayız. 

Türk öğretmeninin hayat felsefesi, 'yaşama 
ve davranışları bakımımdan, milletimizin değer 
yargılarına yürekten bağlı ve saygılı, millî inanç 
ve modern bilgilerle mücehhez, çalışkan, vazife-
işuuruna ve sorumluluk şuuruna sahip günlük po
litikanın üstünde insanlar olarak yetiştirilmesi 
esasin'. 

öğretmenlerin kaliteli ve tek kaynaktan, ye
tiştirilmesine ve ilkokul öğretmenlerinin eğitim 
kademelerinde yükselmelerine önem verilmeli
dir. 

Sayın milletvekilleri, 
Partimiz, din eğitimi ve öğretimine, de gerekli 

önemin verilmesi inancındadır. Bize (göre din ve 
vicdan, inanç 'hürriyeti, öteki hürriyetler gibi 
insanlarım tabiî bir hakkıdır. 

İnsan maddeden ve maniadan geldiğine göre, 
onun din eğitimime de büyük önem. verilmeli
dir. Eğitimin bütün sahalarımda olduğu gibi ma
alesef elin eğitimi sah asımda da büyük bir kav
ram karışıklığı vardır*. 

Dinden, din eğitimi ve öğretiminden kork
mamak lâzımdır. İnsan tek taraflı ve maddeden 
ibaret değildir. Onun manevî yönünü takviye et
meye de mecburuz. İnançlı inşamdan fenalık gel
meyeceği me kadar tabiî ise, inançsız insandan da 
her türlü kötülüğün ^görülebileceği o kadar ta
biîdir. 

Milletin temiz duygularını ve inançlarını is
tismar etmek isteyen kimse tehlikelidir. Ancak 
dikkati başka tarafa çekerek kendi suçlarını ka-

577 -< 



!M. Meclisi B : 64 21 . 2 . 1973 0 : 2 

plamaya çalışan komünistlerini sloganını kullan-
ıinaik da o kadar tehlikelidir ve yılkıcı propagan
daya katılmaktır. 

Devleti yıkmak ve rejimi değiştirmek için 
kimin teşkilâtı ve silâhı varsa tehlikeli odur. 
Onun söylediklerini bir gaflet 'içinde tekrar eden
lerde onun kadar tehlikelidir. 

ıSıayı n ımillet vekili eri, 
Bu Ikonuda çok önemli bir noktayı belirtmek 

istiyorum. Bir zamanlar komünistler okuyauna-
ıııış vatandaşlara. «gerici, cahil», kendilerime de 
«ilerici» diyorlardı. Daha sonra kendileri gibi 
düşünmeyen ve davranmayan milliyetçi aydın
lara «gerici aydın'» kendilerine de «ilerici aydın, 
devrimci aydın» deımeye başladılar. Bu yetmi
yormuş gibi şimdi ide ilin adamlarını ikiye bölü
yorlar. Üzüntü ile kaydedelim iki, bâzı hafif ki
şiler de bunlara âlet olmaktadır. 

Solculara .göre top oynayan, kokteyle ıgideın 
din adamı «aydın»; vasıflı, ağırbaşlı ve taviz
siz din adamı da «igeriıci din (adamıdır» Korka
rız ki, ay dun dedikleri din .adamlarından sosya
lizm için de fetva koparırlar.. 

Koımünistlerin «parçala yut» formülüne ne 
uygun değil mi! 

İslâraiyette ruhbanlık yoktur. Onun için din 
adamı yerine dininin adamı olmak ve ağırlığını 
kıorumak her ilgilinin görevidir. 

Bu arada imam - hatip okullarını ve Kur'an 
kuralarını kapatanlara güvenoyu vererek bü
yük yardım yap/anların 'sonradan bu tutumu kı
lmamaları siyasî tarihe 'ibretle geçecek (bir olay-. 
dır. Ama yüce ımillet ve tarih bu iki yüzlülüğü 
vo sorumsuzluğu unutmayacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yabancı kültür emperyalizminden kurtul

muş bir millî kültür politikasına muhtacız. Gün -
Ikü millî kültür ta'rihinin her devrinde içimizden 
kopup gelen maddî ve manevî değerlerin tü
müdür. 

Gelenek ve göreneklerine sahip 'her topluluk 
kültürlüdür. Türk toplumu böyle hir toplumdur. 
Kültür, asıl kuvvettir. Nesilden nesil e .geçer. 
Onun için de çok önemlidir. 

Muhterem milletvekilleıri, sözümüzün bu 
noktasına gelmişken öğretmenlik mesleği ve öğ-
retmenılerin meseleleri üzerinde .de durmak zo
rundayız. Biz Demokratik Pariti olarak eğitim 
ve öğretimin en önemli ve tem'el unsurunun öğ
retmen okluğu inancımızı belirt m iştik. 

Öğretmenin maddî imkânları ve manevî iti-
ibarmdan tutunuzda, yakın nıaızide 'geçirdiği 
menşeî farklılıkları ve meslek teşekküllerinin 
istis'imarma kadar onu tedirgin eden pek çok 
olay vardır. Demokratik Parti olarak müessese
leri ve meslek gruplarını' toptan suçlamanın 
şiddetle karşısındayız. Ancak, geçmiş olayları 
unutmak, ihataları tekrarlamak, mesleğe de, mem
leketi; ile fayda sağlamiaız, kanaatindeyiz. 

Yıllardan 'beri, özellikle 19'60'dan sonra öğ
retmenleri istismar ve alet etmek isteyen kötü 
niyetliler ve teşekküller olmuştur. Bunda öğret-
niiGnleri kötü emellerine âlet etmek isteyenler 
ne .kadar suçlu ise, öğretmenlerin 'haklı davala
rınla ve meselelerine eğilme yenler de o kadar 
'.hatalıdır, öğretmenin şaıhsî ve meslekî pek çok 
meselesi vardır. Hele son yıllarda Personel Ka-
ınunuuun getirdiği bir sürü adaletsizlik ve 'hak
sızlık öğretmeni çok üzmüştür. Umari'z ki, Yüce 
'Meclis 'kanun kuvvetindeki kararname ile bu 
(haksızlıkları giderir ve öğretmen ihuzura kavu-
,§UJ*; 

Son yıllarda ve aylarda «öğretmen kıyımı» 
sözü yine söylenmeye başlandı. 

Şunu belirtelim, ki, hukukunda kanuni arında 
içinde kalınmak şartıyle soruşturma sonunda 
suçu saibit görülen öğretmen müstehak olduğu 
cezayı almalıdır. Ayrıca suç sabit görülmeyip 
de (arkadaşına iftira eden de eezalanmalıdır. 

Eğer bu suç rejimi, Devleti yıkmaya matuf, 
milleti huzursuz yapmayı amaçlıyorsa böyle öğ
retmene mutlaka kıyıl ımallıdır. Esasen hukuk 
Devleti olmanın gereği de budur. Haklıya haklı, 
(haksıza haksız demek prensibi... Suçluya fcıyıl-
mayaeaksa millete, kıyılmış olur iki, buna. ,hiç kim
senin hakkı ve yetkisi yoktur. 

Kıyım (gürültülerini koparanların milliyetçi 
öğretmenler öldürülürken ve kıyılırken zevkle
nir gibidirler. 

Halbuki, «kıyım» diyenlerin, «kıyım» ola
rak vasıflandırdıkları hukukun içindeki tahki
kat sonunda ya cezalanıyor, ya görev yeri değiş-
ıtiriliyor veya bakanlık emrine alınıyor. Bu hu
kuklun içinde ofaalkltedır. Halbuki, Adıyiaimıaaı 
ıSamat Enstitüsü Müdürü, bir meslektaşımız, sö
mestr tatilini geçirmek üzere 'memleketine »gi
derken hunharca öldürülüyor, (buna kıyım di
yen yok. Kıyımcıların neyi kastettiklerini, ne 
söylemek istediklerini elbette ki Yüce Millet 
çok iyi anlamaktadır. 
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Sayım Bakanın bu öğretmenin öldürülüşü 
ile ilgili Yüce. Meclise "bir bilgi vereceklerini 
ummaktayım. Zira, Sayın Bakamın; bu mesele
lerde ne ikaıdar 'hassas (olduklarını bendeniz bil
im ekteyim. 

öğretmenleri, 'milleti ve öğretmenlik mesleği
ni rahatsız edenlere icaibeden işlem yapılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, hu noktaya gelmiş
ken Ibir 'hatıramı arz eitmek istiyorum. 

'Sene İİ9I64. öğretmen Dernekleri Millî Fede
rasyonunun Temsilciler Meclisi Eskişehir'de top
lanmıştır. Eskişehir'de üç tane komünistlik su
çundan sanık öğretmem tutukludur. Henüz ımah-
kûm değildir; tutulmuştur. Dava 'devam etmek
tedir. öğretmenlerden bir Itanesi önerge veri
yor, diyor ki, (bu tutuklu arkadaşlariimızı hapisa-
nede ziyaret edelim... 

Muhterem arkadaşların, ıbiz, /büyük 'öğret
men kitlesini temsil eden insanlar olarak oraya 
gittiğimiz ve öğretmenlerin büyük hir kitlesinin 
'böyle düşÜMmediğimi 'bildiğimiz içim bunun kar
şısına çıkıyoruz. O hadiseye şahit olan o 'günün 
muhteremi Millî Eğitim Balkanı ve o 'gün Müste
şar olan ıSaym ıKjodaımanoğlu ve 'bir kısım ilgili 
arkadaşlar da ibujgüm Mecliste' bulunmakta di r-
;la*. 

Arkadaşlarını, her şeye 'başvuruyoruz. her 
türlü emlgellemeyi yapmak istiyoruz, linç olma 
pahasmada olsa, /maalesef buma muvaffak ola
mıyoruz ve öğretmenlerin ziyaret edilmesi ka
rarlaştırılıyor; öğretmen Dermekleri Millî Fe
derasyonunun Temsilciler Meclisinin kongre
sinde kamünistlilkten sanık öğretmenlerim... 

Ne yazık ki, akşam otele döndüğümüz za
man, sokaktaki /boyamdan tutunuz da, otel gar
sonuna kadar herkes, 'biz eocuklarımızı 'kimlere 
teslim ediyormuşuz, 'dedi bize. Bu çok korkunç 
bir hadisedir. Bu ve buna benzer hadiseler; Sa
karya'claki anlatılaibilir, Aydım'daki ide, Antalya' 
daki de... Maalesef hu hadise o devirde uykuda 
'olanları yine uyandırmadı. 

Büyük öğretmen kitlesini ve hüyük milleti 
düşünenlerin suçlu öğretmenleri savunması suç
suz kitleyi ile lekelemiş olmuyor mu? Eğer Sa
yım Bakam ve Millî Eğitim Bakanlığı suçlulara 
krymayaeaksa Yüce Meclis ve yüce millet kendi
lerime kıyar. 

Sayın 'milletvekilleri, bir nebze de dil üze
rinde durmak isterim:. Bakanlık bu konuda çok 
hassas olmalıdır. Hazırlatılan ders kitap]arından 

genelgelerine kadar dikkatli olmalıdır. Nesil
ler arasına; 'baba ile oğul arasına anlaşmazlık 
sokmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Dağdaki 
çıdbanla dil mütehassısı ordinaryüs profesöre ka-

I dar ortak dili bozmaya kimsemin hakkı olmasa 
.gerektir. 

Okullarda okutulan ders ve yardımcı kitap
ların ilmî ve millî yönden ele alınması, Türk 
tarihmim ve manevî ilimlerin millî kültürümüze 
uygun şekilde ve objektif ölçülerle işlenmesi 
çok önemlidir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de yüksek okul
lar ve üniversitelerimiz hakkındaki görüşieri-

I mizi belirtelim.: Gençlerin memleket ihtiyaçları-
I ma, kemdi kabiliyet ve isteklerine uygum dallıar-
I da yetiştirilmelerimi sağlayacak metot ve siste-
I min getirilmesi en samimî arzumuzdur. 
I Şunu peşin ve kesin olarak belirtelim ki, ü-
I niversitelerimiz hem kendilerine hem de millete 
i ait olan meseleleri, ilmî ve aklî yönden çöz-
I mekle yükümlü müesseseler olması gerekir-
I ken, millet içinde, devlet içinde son yıllarda en 
I ciddî problem haline geldiler. 
I Çok taraftar olduğumuz ve devamlı savun-
I duğumuz öğretim - eğitim, araştırma ve yayım 
I hürriyeti anlamına gelen özerklik gibi ciddî ve 
j kutsî bir hak kötüye kullanılmak ve bir kısım 
I politik ve ideolojik maksatlara alet edilmek su-
I retiyle yüce milletin umut ve itimadını sarsa-
I cak nitelik aldı. 
I Devlet kuruluşu olan üniversite devlet için-
I de devlet olmaya yöneldi. 

I İşçi, köylü, esnaf ve halk üzerinde etkili ol-
I lamayan komünistler, üzüntü ile kaydedelim 
I ki, üniversitelerimizi ve yüksek okullarımızı 
I seçti. 
I Türkiye dışındaki yöneticilerine göre üni-
I versiteler komünistlerin çalışma alanı; milleti-
I iniz ve devletimiz için ise huzursuzluk kaynağı 
I oldu. Şunu hemen söyleyelim kj üniversite 
I gençliğinin büyük bir kısmı antikomünisttir. 
I Ama gençliğin tümünü komünist yapmak iste-
I yen öğretim üyesi olmuştur. 

I 1964 yılında Çanakkale zaferinin yıldönü-
I mü nü kutlamak için giden gençliğin Kadeş va-
I purunda. yaptıkları vatan hainlerini sevindirir-
I ken, aziz şehitlerin ruhlarını ve yüce milleti te-
I dirgin etmiş ama gaflettekileri uyandıramamış-
[ ti. 
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Bu olay üzerine kızını üniversiteden çeken 
Kadeş vapurunun kaptanının tutumu ve 1966 
yılında Çanakkale'ye Türk Gençliğine has va
kar ve ciddiyet içinde giden asil .Türk Gençliği
nin davranışı da uykudakileri uyandırmaya 
yetmemiştir. 

Tarihi Beyazıt Kulesine komünist bayrağı
nı çekenlerin de üniversite öğrencisi olduğu 
hatırlanırsa üniversitelerimizin yakın tarihteki 
olayları her vatanperver ve namuslu kimsenin 
yüzünü karartacak ve kafasını yere eğdirecek 
cinstendir. 

i ler zerresinde milletin alın teri kokan mü
esseselerimizi yıkmaya, devleti zarara sokmaya 
cüret edenlerin de ünüver'site öğrencisi olması 
çok korkunçtur. 

Öğrencilerini bilimsel zihniyet ve düşün
meye alıştıracakları yerde, onların beyinlerini 
yıkayarak şartlanmaya alıştıran sözde profe
sörle, sırf kendi mevkiini ve etrafmdakilcrin 
zenginliğini düşünen sözde devlet adamlarının 
bu olaylar karşısındaki seyirci ve teşvikçi tutu
mu ile ayrıca tahrikçi, teşvikçi sözleri ve ey
lemleriyle maksatlı parti liderlerinin de tutu
mu dehşet ve ibret vericidir. 

Üniversite gençliğinin büyük bir kısmı ve 
hocalar da dahil vatanseverdir ama, bunların 
elinde yalnız kitap, kalem ve defter vardı. Sol
cular azdı ama ellerinde dürbünlü tüfek vardı. 

Bu arada ilmin vakar ve haysiyetine uy 
gun ciddiyet içinde görevlerine devam eden 
vatansever ve milliyetçi profesörlere saygı ve 
hayranlığımızı tekrar etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Burada bir konuya dokunmak ve hatırala

rınızı tazelemek istiyorum. Bundan tam 2 yıl 
önce 21 şubat 1971 günü Millî Eğitim bütçesi 
hakkında grubumuzun görüşlerini Yüce Mecli
se arz ederken, yüksek okul ve üniversite öğ
rencilerinin eşkiyalık, hırsızlık, gangsterlik ve 
soygunculuk olaylarına dokunmuştum. Zama
nın Millî Eğitim Bakanı söylediklerimi ya ters 
anlamak istemişler ya da öyle anlamışlardı. Ba
na verdikleri cevapta: «Bu okullar gangster 
yetiştiriyor, eşkiya yetiştiriyor demek büyük 
haksızlık olur» diyor. Bende yerimden: «Yanlış 
tefsir ediyorsunuz sayın bakan, kendi kafanıza 
göre tefsir ediyorsunuz» diyorum.. 

Ne garip ve ne yazık ki o tarihten tam 12 
gün sonra yani 5 Mart 1971 günü Orta Doğu 
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Teknik Üniversitesindeki komünist öğrenciler. 
komünist devletlerin verdikleri silâhlarla Türk 
askerine ateş açıyordu. Türk erini şehit, Türk 
subayını da gazi ediyordu. Ve daha garibi o 
devrin Başbakanı gece saat 3'te kabine toplan
tısından ayrılırken «sabah olsun hayır olsuna 
diyordu. Sonucun ne olduğu cümlenin malûmu. 

Bunları söylemekle el betteki müesseseleri, 
gençleri ve gerçek ilim adamı muhterem hoca
ları toptan suçlamak aklımızın köşesinden geç
miyor. Her türlü zararlı akımın karşısındaki 
vatan sever Türk gençliği ile onun gibi davra
nan hocalarına saygımız sonsuzdur. 

Hadiseleri unutmak, üstünü küllemek fayda 
değil zarar verir. Gerçeği göremeyen hükü
metler, müesseseler ve kişiler cesaretli ve başa
rılı olamazlar. 

• Ne yazık ki, 1969 -1970 yıllarındaki iktidarın 
İçişleri Bakanı Millî Türk Talebe Birliği ile 
Dev—-Genci bir teraziye koyup solculara taviz 
verdiği; rejimi ve devleti yıkmaya çalışan mil
leti mahvetmek isteyen, idama giderken de 
«Ben türk değilim,- müslüman da değilim» di
yenlere şefaat etmek istiyenîere onlara daha 
önce şefaat edenlere güven oyu verenleri tarih 
de millet de unutmayacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, söylenecek pek 
çok şey var. Ancak şu kadarını söyleyelim ki 
yurt, burs, kitap ve her türlü imkândan mah
rum üniversite gençliğini, birde orta dereceli o-
kullardan manevî duygulardan ve yeterli bil
gilerden mahrum olarak okullarda yetiştirip ü-
ııiversiteye gönderirsek, her türlü siyasî ve ideo
lojik telkinlere terk edersek başka netice alma
mız mümkün müydü? 

Üniversite Kanunu tasarısı hakkındaki gö
rüşlerimizi Yüce Mecliste belirteceğiz. 

Komisyonda söylediğimiz ve yükar-da arzı
na çalıştığımız meselelerden başka demek iste
riz ki; bir müessese düşünün ki hem kendini 
yenileyecek, geliştirecek, hem kendi elemanını 
yetiştirecek hem de Devlet hizmetinde, millet 
hayatında görev alacak insanları yetiştirecek
tir. Bu müessese üniversite ve kendisine bağlı 
kurumlardır. Bunun için üniversitelerimizden 
çok şey beklemekteyiz. 

Üniversiteler kanunu tasarısının tümü üze
rinde yaptığımız konuşmada belirttiğimiz gibi 
paralı öğretim, hakkında tereddüdümüz var ve 
buna karşıyız. 
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Üniversitelerin sayılamayacak kadar proble
mi olduğu bir vakıadır. Üniversite giriş imtiha
nından tutun da her türlü öğretim ve eğitim 
sistemi ve üniversitelerimizin Ana doluya dağı-
ılışına kadar bir sömestri geçtiği halde hâlâ İs
tanbul üniversitesinde kontenjanı dolmayan fa
kültelerin bulunması giriş imtihanlarının üze
rinde düşünmemiz için yeter belgedir. Son ola
rak : 

Gerçek mânada ilmî otoriteye ve meslekî 
formasyona sahip saygıdeğer üniversite hocala
rının sayısını artırmak. «İlimden yoksun, mes-
dekî formasyondan uzak, bir kısım ideolojik ve 
zararlı alkımların mahkûmu ve zebunu sözde 
profesörleri de üniversite bünyesinden uzaklaş
tırmak için üniversiteler kanunu tasarısında 
Yüce Meclis gerekli tedbiri almalıdır. Ondan 
sonra üniversiteler : 

— Vazife şuuru ve sorumluluk şuuruna sa
hip, 

— Düşünebilen, 
— Mevcut- gelişmeye yenilerini katabildi, 
— Her türlü sapık ideolojinin karşısında, 
— Yurt sever, 
— Bilimsel davranışa sahip, 

Tek kelime ile fikren ve ruhan sağlam yapı
lı nesiller yetiştirmekle görevlerini yapmış ola
caklardır. 

O zaman modern ve çağdaş ilimle mücehhez 
millî duygusu kuvvetli milliyetçi ve vatansever 
kuşaklar da yetiştirilmiş olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerimizi bitirir
ken 1973 yılı bütçesinin Millî Eğitim teşkilâtı
nın bütün sayın mensuplarına, öğretmenlerimi
ze, üniversitelerimize, hocalarına, milletimize. 
memleketimize hayır, uğur ve başarı getirmesi
ni temenni eder Demokratik Parti Grubu adına 
Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (D. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — C. II. P. Grubu adına Sayın 
Çetin Yılmaz, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GEUBU ADINA ÇETİN YILMAZ 
(İçel) —• Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Huzurunuzda partilcrüstü damgasını taşıyan 
1973 malî yılı Eğitim Bütçesini eleştirmek için 
bulunuyorum. 

Yarım yü/yıllık, Batı eğitim uygulamaların
dan esinlenen deneylerden sonra, 12 Mart'la 
başlayan yeni dönem eğitimde felsefesi, yapısal 

kurumları temel düşüncesi, somut ve soyut ör
gütleriyle kaçılmaz bir düzen değişikliği gerek
sinmesini ilk koşul olarak ilân etmiş, yaşan
makta olan eğitim düzenini ülke gerçeklerine 
uydurmak için yeni yasaları Yüce Meclisin 
yargısına sunmuştur. 

Eleştirilerime başlamadan önce C. H. P. 
Grubu adına yerine getirilmesi gereken ve o öl
çüde de soylu bir görevim vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet kurulduğundan beri Türk öğ

retmeni yeni Devletimizin yeni insanını yarat
ma, ona Cumhuriyetin evremini ve soluğunu 
verme çabası ve kavgası içinde bulurimuştur. 
Yazgı da, kıvançta, tasada, ülküde ortak ve bi
leşik doğruları iyileri, güzelleri olan kuşaklar 
yetiştirme görevi ile yüklü ve sorumlu Türk öğ
retmeni Şemsi Efendiden bu yana değişik ikti
darlar tarafından ezilmiş, görevi anlaşılmamış
tır. Oysa öğretmen Türk Devletinin, Türk hal
kının yücelmesi için vakit vakit şehitler verme 
pahasına da olsa, karanlıkla, cehaletle savaş
mış, Atatürkçü ve devrimci çizgisini bütün katı 
doğmaların ve öğretilerin üstünde tutarak, ya
şantısını, görev bilincini, erdemle, ulusçulukla 
sürdürmüş ve sürdürmektedir. Bu denli yüce 
bir görevin kişilerini Atatürkçü, devrimci Türk 
öğretmenlerini grubum, adına saygıyla selâmlı
yorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, 
1973 yılı Eğitim Bütçesinin karakterinin ne 

olduğunu iyice belirliyebilmck için önce Türk 
Millî Eğitiminin Anayasadan yansınmış temel 
.ilkelerine bakmak gerekir. Bütün araçlar bu 
anaamaç için olacak ve kullanılacaktır. 

Türk Millî Eğitiminin temel amacı; yurttaş
ları millî, demokratik, lâik, ve sosyal bir hukuk 
Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine ;karşı gö
rev ve sorumluluklarını bilen, ülkesini ve ulu
sunu seven, yüceltmeğe çalışan özgür ve bilim
sel düşünceye geniş bir dünya görüşüne sahip 
çağcı, verimli kişiler olarak yetiştirmektir. Mil
lî eğitim ülkümüz Türk milletinin bütün kişile
rini yazgıda, kıvançta, tasada ortak bölünmez 
bir bütün halinde ulusal bilinç etrafında top
lamaktır. 

Milletimizi özgür ve demokratik düşünce
nin egemen olduğu toplum sorumluluğuna de
ğer veren bir hava için!de bilgi, teknik, güzel 

— 581 — 



iM. Meclisi B : 64 21 . 2 . 1973 O : 2 

sanatlar, ekonomi bakın undan çağdaş uygarlı
ğın yapıcı, yaratıcı, sıeçkln bir ortağı haline ge-
tıirmcikİLÜr. Bu ülkeye ulaşmak için gençleri ve 
yetişkinleri eşit eğitim olanakları içinde yete
neklerine göre en üstün düzeyde yetiştirmjek 
ulusumuza ve insanlığa yararlı, verimli, iyi 
yurttaşlar haline getirmek, toplumsal ve eko
nomik kalkınma programlarının gerçekleşmesi 
için gereken çeşitli niteliklerle donatılmış in-
sangücünıü hazırlamak ulusal eğitimin görevi-' 
ıdiir. Görülüyor ki, bu ülkü, ülkeyi; eşit ve eşin 
•eğitimi işleterek ve kurarak yoksulluğuna, ola
naklarına, geri kalmış yöreler dengesizliğinle 
bakmadan ulusu, çağdaş uygarlığa çekecektir. 
Amaç, budur. Temel ilke budur. 

Değerli arkadaşlarım; 

Şimdi eğitim düzeni olarak neyi yaşıyoruz, 
neyi amaçlamışız, önerilerimiz neler olacaktır. 
Üç boyutta bütçeyi eleştirmeye çalışacağım. 

Türkiye nüfusu yılda % 2,5, 1965 - 1970 dö
neminde % 27,.3 artmış çok hızlı üreyen bir ül
kedir. % 41,1'i 0 - 14 yaş arasında bulunan ül-
ibemizıde yüksek doğurganlık ve ölüm oranının 
yüksekliği okuma cağı nüfusunu kabartarak, 
eğitimin sorumluluğunu artırmaktadır. 1967 yı
lında toplam nüfusun % 73,2'sî iş bulabilmekte 
diken, 1972'de ,lm rakam % 4,5 düşerek % 69,3'ie 
ulaşmıştır. Ayrıca çalışan hıcr bir kişi 755 kişi
ye baikmak zorunluluğundadır. Ülkemizde çalı
şandan çak geçimi için başkalarına muhtaç bir 
topluluk seyrediyoruz. Aşağıdaki cümle Üçün
cü Beş Yıllık Plândan aynen alınmıştır : «Eği
tim Sisteminde, plânlı dönemin başından bu ya
ma ekonomik ve toplumsal yapıya plân hedefle
rine tam olaraik uyan bir gelişme gerçekleştiri-
lememliştir. 1971 yılında ilköğretimin çağ nüfu
sunun % 100'ünü kapsaması öngörüldüğü hal
de gerçekleşme % 83,5 dolaylarında olmuştur. 
Ancak bu oran kız ve erkek öğrenciler arasında 
farklılıklar göstermıekte, eğitildiği ifade edilen 
f/c 83,6 nüfusun çoğu okuma - yazma bilim çimek
te, bilen de bildiğini yaşamına aktaramamalkta 
baiba erfcil aile düzeninin yürekler acısı koşulu
nu yaşayıp gitmdktedir. 

222 »ayılı Yasaya göre zorunlu, ilköğretim 
cağında olan 7,5 milyon çocuktan ancak 5 mil
yonuna okul sağlanabilmiş, 2,5 milyon çağ ço
cuğunu alfaibesiıZ bırakmışız. 146 000 ilkokul öğ
retmeninden 55 000'i birden fazla sınıf ofout-

I maktadır. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde 1 266 
normal öğretime karşı 2 179 ikili ve 148 tane 
•de 3'lü öğretim yapan okul vardır. İlkokulu bi
tirenlerin % 35'i üst öğnetime gfiıçebilmeikte, 

I % 521si ise mesleğe yönelmiş, yeterli, yaygın, 
yaşantıya bağlı ve katkıda bulunacak eğitim 
görmeden, göremeden üretim sürecine geçmek
tedir. 

tlkofeıülaramızın, eğitim düzenimizin genel 
olarak yetersiz olmasının yanında köy okulla
rının da daha kötü durumda olduğunu, düze
nin köyden düzelmeye başlaması koşulunu sa
vunan, çağdaş tarih ve ekonomi anlayışının 

I. O. H. P. nin gösterdiği öğretinin ışığında ra-
I kamla.rla anlatmak görevimizdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tüm , köylerimizin % ,13'ünde, yani 4 622 

ıköyde okul yoktur. Mevcut ilkokulların % 46'sı 
tek derslikli, % 33'ü daha fazla sınıflıdır. Kır-

I sal bölgelerde öğretmenlerin 27 112 tanesi yani 
1/3'ü üç sınıfı, 22 19ı5 tanesi yani diğer 1/3'ü 
iki sınıfı bir arada okutmaıkta, kalanın yarısı 
yani 12 911 tanesi bulundukları okulun tek öğ
retmeni olup, beş sınıfı beraber okutmaktadır.-
lar. Niçin? Çünkü ilköğretimde 1968 yılında 
öngörülen yatınım 537 milyon lira, gerçekleşen 

I yatırım 321 milyon lira, fark 216 milyon liradır. 
1969 yılında plân hedefi 472 milyon lira gerçek-

I leşen 185 milyon lira, fark 237 milyon liradır. 
1971 yılında plân hedefi 602 milyon lira, ger
çekleşen 210 milyon lira, fark 391 milyon lira-

I dır. 1972 yılında plân hedefi 226 milyon lira, 
gerçekleşen 201 milyon li>va, fark 25 milyon li
radır. 

Plânlı dönemde tespit \edilen mütevazi he
deflere dalhi ulaşmakta başarılı olunaımaıması, 

I plânlanan yatırımların gerçekleşememesi, bura
da incelemeye olanak bulamadığımız diğer ne
denle re bağlanmalıdır. 

Ortaöğretimde durum daha farklı değildir. 
Nicelik, nitelik, yöreler arası dağılım bakımın
dan ne sosyal adalet, ne eşit ve eşin eğitim ne 
de yeterli gelişim sağlanabilmiştir. Örneğin, 
İtalya'da ortaöğretim çağında her 100 çocuk
tan 70'i, Bieiçika'ida 76'sı, İsrail'de 8i'i, Ameri
ka'da 93'ü bizde ise İran'dan sonra sadece 19'u 
orta dereceli okullara geçebilme olanağına sa
hiptir. 

Yurdumuzdaiki 430 liseden ancak 93 tanesi 
1 nörona! öğretim yapmakta, 337 tanesi ikili öğre-
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tıim yapmaktadır. Onun için her .1.00 çocuktan 
Ortaöğretimde 45'i sınıfta kaim akit ad ir. 

Değerli arkadaşlarım, tekrar tekrar belsirt-
' örekte yarar vardır ki, plânlı dönemde Türki
ye'nin eğitim sorununun tamamen çözü'lmıeisi 
beklenmiyordu ve planlanmamıştı. Ancak, hü
kümetlerin plânlaıdığı kadar ıyle dahi istenileni 
gerçekleştirem'emişlerdir. Gerçekleştirilen yatı
rımlar plânın altında kalmıştır. 'Özel idare yatı
rımları dışında milyon birini olarak 1967 yılın-
'da plânlanan 1 milyar 573 mıilyon lira gerçek
leşen 1 484 000 000 lira fark 271 milyon liradır. 
1971 yılında ise plânlanan.1. 2 milyar 717 milyon 
lira, gerçekleşen 1 milyar 389 milyon lira fark 
1 milyar 190 milyon liradır. 1972 yılında plân
lanan 2 milyar 718 milyon lira ise 1 milyar 190 
mıilyon lira açıkla kapanmıştır. Görülüyor kd, 
yıllarla doğru orantılı olarak farklar büyüyor, 
ülkenin ve ulusun eğitim olgunluğu umudu kü
çülüyor. Bu ne biçim plândır, bu ne biçim büt
çedir, anlamak ve anlatmak olanağı yoktur. 

Plân hedeflerinin altında kalmak : 
a) Yaygın eğitim hedeflerinin, 
b) Özel eğitim kurumları yatırım hedefle

rinin, 
c) Yatılı bölge okulları yatırım hedefleri

nin, 
id) Arızalılar eğitimi yatırım hedeflerinin, 
,Q) (Örgün eğitim kurumları yatırım hedef

lerinin altında kalmayı sağlamıştır. 
Doğal olarak da eğitimin bütün kademele

rinde ders araç ve gereçleri donatım öğeleri de 
yetersiz kalmıştır. 

Eğitime duyulan toplumsal isteğin baskısı 
ve yeter ölçülerde yatırım yapılamaması, eko
nominin talebetmediği eğitim dallarında gerek
siz yoğunluk artışlarına yol açmıştır, örneğin 
yüksek öğretim yapanların 1970 yılında 
% 3,5'u tarım, % 10,1'i sağlık, % 25,3' fen 
ve mühendislik, en büyük çoğunluğu da % 61'1 
ile sosyal bilimler ve edebiyat öğrenimi yap
makta idi. Mesleki eşme olgusu oranı böylece 
plân hedeflerinin çok dışında kalmıştır. 

Ancak, onun kadar önemli bir diğer husus, 
eğitim hizmetlerinin yurt düzeyine dağılışmdaki 
adaletsizliktir. Bu konuda kırsal alanların ve 
köy okullarının durumunda değinilenden daha 
kapsamlı ve önemli çelişkiler vardır. Eğitim ku
rumlarının, öğretmenlerin, eğitim araçlarının 

yurt düzeyine dengesiz dağılımı eyİemİi bir fır
sat eşitsizliği yaratmaktadır. Parasız yatılı 
okulların çok sınırlı olması yoksul köylü çocuk
larının okumasını engellemektedir. 

Ortaokul ve lise düzeyinde yapılacak para
sız yatılı sınavlarla ilgili Bakanlık yönergesi
nin 2, 3 ve 4 ncü 'maddelerinin zulmünden kur
tulacak tek yoksul çocuk çıkmayacak ve para
sız yatılı okuma olanağına kavuşamayacaktır. 

Öğrencilerin üst eğitim kuurumlarına geçişi, 
eğitim olanağı bulsalar dahi, yetenekleri dışın
da ailenin ekonomik gücüne ve olanaklarına gö
re oluşmaktadır. 

Özetle, Devletin kendi ifadesi ve rakamla
rına bir tek kelime eklenmeden eğitim tanımı, 
içeriği içinde gerçekleşememiştir. 

«a) Ekonomik ve toplumsal kalkınmanın 
gerektirdiği nicelik ve nitelikte işgücü yetiş
tirme, 

b) Kişilerin bilgi ve becerilerini artıracak 
ve değer yargılarını etkileyecek kalkınmadan 
doğan değişikliklere ve gereksinmelere uyumla
rını ve kalkınmaya olumlu katkılarını sağlaya
cak, 

c) Eğitimde toplumsal adalet ve olanak 
(eşitliği gerçekleştirilmiş köklü bir sistem ve içe
rik değişikliği sağlanacaktır.» Böyle diyor 
plân. 

Az gelişmiş bir ülkede kalkınma politikası
nın bir öğesi olarak rol alan eğitim, ekonomi
nin verimini artırdığı kadar bir tüketim aracı 
olarakta prodüktiviter önemdedir. Bu nedenle 
1923 İzmir İktisat Konferasmda eğitimin en
düstri ve tarımla bütünleşmesi ve 'ekonominin 
verimliliğini artıracak biçimde örgütlenmesi 
önerilmiş, ancak her genç Devletin kaçınılmaz 
!bir şekilde başvurduğu tercüme yasalara daya
nan eğitim sistemimiz ekonomik olmayan, insanın 
teknik üretim gücünü artırmayan genel kültür 
öğeleri üzerine kurulmuştu. Bu durumun farkın
da olan genç Cumhuriyet sürgit arayış içinde ol
du? Hâlâ birtakım duygusal tartışmalara konu 
olan köy enstitüleri eğitim ve tarımsal üretimi bir
leştiren en yerli, en gerçekçi bir eğitim ordu
su olarak eğitim tarihindeki onurlu yerini ala
caktır. 

Eğitimin temel hedefi, geri ülkelerde yeni 
teknolojileri öğretmek ve insanların kendi üre
tim etkinliklerinde çevreye uyumlarını sağla-
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yarak doğaya hâkim olmalarını temin etmek
tir. Onun için örgütlenmiş eğitim kadar yaygın 
eğitime ve işte eğitime önem vermek eğitim dc-
ıTLİ'len toplumsal olgunun en az koşuludur. 

Bir başJka önemli husus başarılı bir yaygın 
eğitim yoluyle vatandaşı çağdaş teknolojik ye* 
niliklerden günü gününe haberdar etmektir. 
Özelliye tarım, 'küçük sanatlar ve zanaatlar gi
bi örgütlenmemiş sektörlerde teknik yayın, 
mevsimlik kurslar denelmie çalışmaları çok: 
önemlidir, 

Değerli arkadaşlarım, Türk eğitimi sistemi
nin en belirgin özelliği sosyal adaletsizliğidir, 
Sosyal sınıflar arasında, bölgeler arasımda, kır
sal ve kentsel alanlar arasında, kadın ve erkek
ler arasında var olan adaletsizliklerin azaltıl-
.maısı anaikoşul olmalıdır. Ancak o zaman top-* 
luta katlan arasında barış ve huzur sağlanır. 
Ekonominin verimliliği artar. 

Ankara Üniversitesinde okuyan öğrencile
rin % 5'i işçi, % 15'i köylü, % 6'sı esnaf çocu
ğudur. Bu % 15 köylü çocuğunun da olanakla
rı •elverenlerden olduğu doğaldır. Orta Doğu 
Amme Enstitüsü arattırmalarına göre 1965 yı
lı ndalki valilerin % 48'inin bahaları, 1926 yılın-* 
da vali idiler. 1965 Türkiye'sinde müsteşar ve 
genel müdürlerin % 82'sinin dedeleri 1905'ta 
aynı derecede yüksek •miefmur idiler. 

Bu araştırıma gösteriyor ki, bu ulusun zekâ 
kaynaklarına, halk kökenine eğitimimiz ulaşa-. 
mamakta, toplumsal, kültürel, c'konolmik tabam 
geçiş olanak! arına kavuşturıdaımaım aktadır.. 
Milyonlarca zekânın .meydana e ilk masını engel
leyen bir yığın eğitimine gidilememesi Türk! 
aydını ve bütün sorumlular için utandırıcı bir 
olaydır. Eğitimin sınıfsal özelliklerini yok ot.-* 
mek, sınıflar arası kandolaşıımını temin ettoıek, 
için geniş kredi ve burs sistemine, parasız öğre
nimin yaygınlaştırılmasına gereksinme vardır. 

Eğitimde bölgelerarası farklılıkları da orta
dan kaldırmak zorundayız. Türkiye'de olunma -
yazıma bilmeyenlerin oranı % 47 iken bu oran 
Doğu Anadolu'mla % 71/e çıkmakta, Marmara 
bölgesinde % 30'a inmektedir. Bu eşitsizlik böl j 

golerarası beyin gücüne soböbolmakta, âdeta 
Doğudan Batıya insan akmaktadır. 

Kırsal alanlarla kentsel alanlar arasındaki 
fark da çarpıcıdır. Millî Eğitim Başkanlığının ilk 
ve ortaöğretimde kentsel alanlarda öğrenci ba

şına yaptığı harcama da kırsal alanlarda yap
tığının beş mislidir. Ayrıca köy okullarında öğ
retim süresi 170 gün kentlerde 201 gündür. Beş 
•yılIıik bir eğitim süresi içimde köy çocukları Mr 
yıl eksik okumaktadır. 

Bütün bu gerçekler ortada iken ve yaşanır
ken, uzun dönemli kalkınma plânında belirtilen 
ve amaçlanan; 1995'te ilköğretim cağ nüfusu
nun % 100'üne 8 yıllık temel eğitimin; temel 
öğretim çağındaki nüfusun % 75'ine 8 yıllık te
mel eğitimin, ortaöğretim çağındaki nüfusun 
% 45'ine ortaöğrenimin verilim esi bir düş olarak 
kakı çaktır. 

Konuya bir başka açıdan, eğitimlin örgütlen
mesi ve kurumsal yapısı açışımdan baktığımız
da, teorik plânda uygunluğunu gördüğümüz bu 
uzak dönemli amaçlara ve kurulmaya çalışılan 
eğitim düzeniyle kolay kolay gerçekleştirileme
yeceğini, bu yönden toplum yapısı ve istekleri 
ile çelişkilere düşüldüğünü görmek güç olmaya
caktır. Kuramda doğru görüntüsü veren 8 yıl
lık temel eğitim, ülke koşullarına toplum yapı
sına nasıl uydurul a çaktır. 

1977 ilköğretim cağı çocuğunun % 5Ö'si 8 
yıllık temel öğrenimi görmüş olacağından diğer 
% 50'si 5 yıllık öğrenimle hayata atılmış ola
caktır. Bu ortalama genel oranın, yerleşime ya
pısı, olanaklar arasındaki dengesizlik, kırsal 
bölgelcrlde % 50'nin çok altına düşecektir. Özet
le temel eğitim tam kapsamı ile 10' - 15 yıl köy 
kökenine kapalı kalacak, kırsal nüfusun şimdi
ki şanssızlığı deva'm edecektir. Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak kaygımız budur. Küçük yaş
ta yaşantısı gereği üretim sürecine giren köy 
çocuğunu, köye girmeye başlayan tanım tekno* 
lojisinin isteklerine sunabilmek için gerekli 
bilgiyle donatacak yeni bir eğitim plânlamasını 
gerekli görmekteyiz. Bu nedenle ilkokullara da
yalı meslek okullarının kapatılimıasım da bir 
acelecilik olarak nitel emekteyiz. 

Okuma - yazma bilmek, şu veya bu okulu 
bitirmek, üretici, yapıcı, yaratıcı, akılcı, arayı
cı insan olmak için yetmemektedir. Müfredat ve 
ımıuhteva olarak en karışık makinaları kullan
mak, tarlada çağdaş araçlarla toprağı işlemek, 
ürün çıkarmak, yaşantısına ve ülkesine iyi ko
şullar hazırlamak, daha iyiyi, daha doğruyu, 
güzeli bulma ve yayma yönünde kişiliğini, gi
rişkenliğini geliştirmek, çağdaş dünya görüşü 
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sahibi oL'miak eğitimin temıel amacı olmalıdır. 
Birey ve toplumun mutluluğunun ilkel koşulu 
bu anafelsefedir. Eğitimin iş içinde iş için olma 
ilkesi de endüstri aşamasının anakoşuludur. 

Demokratik vs toplumsal adaletçi bir anla
yış içinde her devredeki başarıyı değerlenklircn 
çağdaş eğitim sisteminde sınıfta kalma, yoksul 
ekonomiden yersiz bir israfın ta kendisidir. Ör
neğin; bu yıl ilkokullarda 1 009 2Öİ, ortaokul
larda 238 111, liselerde 69 515, eğitim enstitü
lerinde 710, aikadciniler.de ve teknik okullarda 
12 056, üniversitelerde 12 «810 kişi yıl kaybet
miştir. Ayrıca 36 881 öğrenci de belge almıştır. 

Tek kitap düzenine dönüş az gelişmiş ülke 
okulculuğunun anaders aracı olarak kullandık
ları kitapların 3 yıllık yararlannıa hesabı ile bııı 
ülkeye ilköğretimde yılda 200 milyon, ortaöğre
timde 190 milyon lira kazandıracak ve yanlış 
yavaş öğretimin zararlarını bir ölçüde yarara 
dönüştürecektir. Öğretimin ana önemli öğesi sı
nav düzeni yeniden gözden geçirilmeli çağdaş" 
insan yetiştirmenin geçiş gereklerine uydurul
ma!] dır. 

Değerli arkadaşlarım, yuikarıdanberi sözlünü 
ettiğimiz problemliler öğretmenin yüreğinde, de-
ninfilklerinde duyduğu ve her vesile ile dile ge
tirdiği özel söyleşilerinde, kendi kuruluşların
da, aile meclislerinde dillendirdiği, incelediği, 
dert edindiği konulardır. 

Değerli arkadaşlarımı, personel yasası ve ya
sa gücünde kararna>mc karşısında öğretmıenin 
durumu, yetkililerin ilân ettikleri gibi çok par-* 
laik değildir. Bunu saptamak için Ankara Millî 
Hğitüm! Müdürlüğünün önünde 20 dakika bek
lemek yetecektir. İntibak haksızlıkları, ilkokul 
mlüdürlerinin makam ödenekleri, ders ücret
leri intibaklarından doğan başlangıç tarihi ada
letsizlikleri, müktesep hakların verilmemesi, 
Devletin kararnamedeki yürürlük tarihi nede
niyle inatla borcunu ödemeîmiesi ve 86 ÖÛ0 öğ
retmene borçlu durumda bulunması birer sos
yal ve ekonomik yara olarak eleştiri konusu
dur. 

Burada konuşan bâzı parti sözcüleri, öğret
menlerin ders ücretlerinin artırılması, öğretmen-
lara bâzı ekonomik haklar verilmesi, ilköğretim 
müfettişlerinin de, diğer müfettişler gibi yolluk 
alması konuları, Bütçe Kanunu dolayısıyla Büt
çe Plân Komisyonunda önerildiği halde, grup-

İ lan tarafından reddedildiğini bilmez olamazlar. 
Öğretmenlerin özlük hakları konusunda siyasî 
partiler olarak içten davranışlara sahibolmak 
zorunluluğundayız. 

Son sekiz yılda hayat % 205 pahalılandığı 
halde, öğretmenin ekonomik gücünde % 111 art
ma olmuştur. Huzurun toplumsal ve ekonomik 
barış kaynağı adalettir. Kendisi, toplumsal ve 
ekonomik güvenceden, milattan, umuttan yok
sun öğretmenden mutlu ve ülkeye ulusa yararlı 
vatandaş yetiştirmesini isteyebilir misiniz? Ülke
mizde .millî gelirden 5 nüfuslu bir aileye düşen 
pay, dünya ülkeleri arasında 32 nci sıradaki ye
rimizle 2 275 liradır. Öğretmenlerin % 92'si bu 
mütevazı gelirin çok altında yaşamını sürdür
mektedir. 

Saygı değer milletvekilleri, öğretmenlik ken
dine maaş değil, halkına aş isteyen bir mesleğin 
adıdır. Ve eğitim, toplumların ekonomik yapıla
rı dışında amaçladıkları sosyal düzenden soyut
lanmış bir kavram da değildir. Yüz yıllardır ba
ğımsız bir ekonomiye geçemeyişimiz, geçerli eko
nominin istediği insan türü ile öğretmenin ka
fasındaki, ülke gerçeklerinin ve teknolojinin is
tediği özgür insan türünde, kaçınılmaz çelişki 
yaratmıştır. 

Toplum bilim politikayı «Kişinin kendi yöne
timine, kendi bilinç etkisini katması ve başkala
rının güdümünden kendini soyutlama gayretine 
girmesidir» diye tanımlar. Öyle ise geniş anlam
da politika yapmak, nitelikli insanın ve her 
yurtseverin kaçınılmaz görevidir. Öyle ise, öğ
retmene «Politika yapıyorsunuz» derken de, in
saflı ve adaletli olmak lâzım gelir. Yurt sorun
ları ile ilgilenme ve bu sorunlar üzerinde düşün
ce açıklaması, çağımızda bireyin en doğal hak
kı aynı zamanda vatandaşlık görevidir. Bir ül
kede kendi topluluğunun mutluluğu uğruna söz 
söylemeyen öğretmeni, önce içinden çıktığı halk, 
sonra tarih mahkûm eder. Bu ilke sürgit ters iş
lemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Atatürk'çü öğretmenin 
karşı karşıya kaldığı ve bir ölçüde de artık alış
tığı çileler, sıkıntılar, bekçiliğini yaptığı Musta
fa Kemalci düşünceyi yayma, eyleme koyma 
çabalarından gelmektedir. Akan zamanla deği
şen" çağdaş toplumun koşullarına ayak uydura
mayan tutucular, kendi siyasal ve ekonomik ik
tidarların ömrünü uzatmak için öğretmeni kul-
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lanmak isteyen, siyaseti tutku, kara sevda ha
line getirenler, eğitimin içeriliğini; yani ne
yin, kimlere ne kadar, ne zaman, nasıl, ne bi
çimde ve niçin verileceğini saptamakta, ekono
mik ve politik çıkarlarını kuranlar, yetişecek 
kuşakların belirli kalıplar ve politik doğmalar 
içinde dondurulmuş kafalar olarak ortaya çık
masını kişisel ve toplumsal değer yangıları üze
rinde tartışma, eleştiri yapma, hoş görüşüne 
yaibancı varlıklar yetiştirme özlemi ile yani]) 
tutuşan gericiler, okulları varlıklarının bekçi
liğini yapacak jandarmalar yetiştiren kurum
lar sanan vurguncular, tefeciler, feodal kalın
tılar, şeyhler, ağalar bütünü ile halkın öğret
menine alışamamış! ardır. Bunu Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak oldum olası yadırgamışız-
dır. Atatürk çizgisinden düşmüş, Anayasa dü
zeyinden kaymış çıkar grupları, Anayasanın 
aşağısına düştükleri için Anayasacı öğretmene 
de ters düşmüşlerdir. 

Öğretmen Dernekleri Millî Federasyonunun 
sorumluluğunu taşıdığımız dönemlerde tutuklu 
bir öğretmeni ziyaret edildiği doğrudur. An
cak, o öğretmen yargıca aklanmış, sayın sözcü
nün eski partisinin iktidarında dört yıl sorum
lu mevkilerde öğretmenlik ve müfettişlik yap
mıştır. Kıymak, ezmek kolaydır değerli arka
daşlarım. Zor olan sevmektir. Ne olur bir defa 
zor olanı seçiniz ve öneriniz, (öummuriyet Halk 
Partisi sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
düşünce ve ekonomik yapı olarak yoksul kal
mış toplum katlarının bu özelliğinden yarar
lanmak politikalanın ve politikacının doğasın
da vardır. Bunun tadına varanlar, Atatürk çiz-
ıgisi ve Anayasa doğrultusunda her türlü geliş-
ve beyinlerinde duyarlar. Çünkü çıkarları ile 
ağızlarındaki t ad ters orantılıdır. 

Değerli arkadaşlarım, eğitimin amacını top
lum kendisi belirler. Bu amaç sosyal ve ekono
mik yapı ile uyarlıdır. Bu amaç, insan mutlu
luğu için her şeyden önce, ulusal bütünlüğü, 
ekonomik ve kültürel bağımsızlığı ve toplum
sal özgürlüğü koşul sayar. Bu görevleri yap
tıkları için zulme uğrayan öğretmenlerin so
mut örneklerini, önerdiğimiz Meclis araştırma
sında ayrıca teker teker yargılarınıza ve sağ
duyularınıza sunacağız. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 1973 
malî yılı bütçesinin ulusa ve ülkeye yararlı ol

masını diler, hepinize yürekten saygılar suna
rım. (C.H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAlŞıKAN — Üniversiteler bütçesiyle ilgili 
'Cumıhur&yet Halk Partisi görüşlerini Sayın Hay
rettin Uysal ifade edeceklerdir. 

Sayın Uysal buyurunuz. Sayın Yılmaz Grup 
sürenizin yarım saatini kullanmıştır, 20 dakika
nız var. 

C. II. P. GRUBU ADINA HAYRETTİN UY-
HAL (.Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

Üniversiteler ve akademiler 1978 yılı bütçe
leri üzeninde Cumhuriyet Halk aPrtisi Grubu
nun görüşlerini arz etmeye çalışacağımı. 

Gerçekte, Türkiye'de bugün üzerinde çok 
konuşulan, çeşitli yönlerdim sorunlarına yakla
şılan ve bir ölçüde de suçlanmak istenilen üni
versite üzeriinde, onu çağdaş bir açıdan değer
lendirmek, dününe bugününe ve yarınına ba
karak yargıda bulunmak zorunluğu açıktır, se
çiktir. 

Türkiye 1de, özellikle İstanbul Üniversitesi
nin köklü bir •geçmişi vardır. 1935 yılında İs
tanbul Üniversitesinin rektörü Sayın Cemil Bil
se 1 açık nutku nida, bugün sorunları tartışıl
makta olan yüksek öğretim yurtlarına - yani 
üniversitelere - gerçekçi bir açıdan bakabilmek 
ve onların Sorunlarını saptayabilmek, Türkiye'
de kavram karışıklığının hangi kaynaklardan 
çıktığını ve bir konum, bir tanım içinde Türki
ye Üniversitelerinin yerlerini tespit bakımın
dan önemli görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım; Büyük Atatürk'ün de 
bu konuşmadan, yani 1 . 10 . 1935 Salı günü 
saat 10,00'da, İstanbul Üniversitesi Rektörü Sa
yın Cemil Bilse Fin yaptığı bu konuşmadan kı
vam;, duyduğu ve bu konuşmanın zamanımıza 
kadar değerini yitirmemesi bakımından ve bu
gün tartışılmakta bulunan üniversite öz'erkliği, 
özgürlükçü düşünce, bilime saygı ve bilimde 
özgürlüğü görime bakımından önemli görüyoruz. 

Şimdi, bu açış konuşmasında Sayın Rektör 
1935 yıllında, «İstanbul Üniversitesine bağlanan 
umut, bu üniversitenin dünyanın tanınmış ileri 
üniveraitelerinden biri olmasıdır. Üniversite bu
nu derslerinin yüksekliğiyle yayınlarının çok
luğu Ve değeriyle ilimsel araştırmaları ve bu-
luşlarıyle yetiştireceği mütehassıs ve âlimlerle 
bunların değeriyle, hülâsa ilni'e hizmet etmek 
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ve birşcy katmakla elde edecektir. İlme hizmet, j 
ilme birşey katına, ancak ilme bağlılık ile er
dem !ik içinde kendini ibne verme ile elde olu
nur. Şöyle, böyle orta iş ve onu kuran bugün
kü rejimin ve onu kuran büyük Dâhinin karak- I 
terine hiç uymaz. 'Kurtuluş Savaşı en güç şart
lar altında böyle başladı, böyle başarıldı. Mera- j 
lekctin yer yer istilâ altında bulunduğu umut
suzluk günlerinde, Atatürk tarihin ve dünyanın 
önüne «Tam istiklâl» davası ile çıktı. 13u uğur
da yalnız düşmanlarla değil, şöyle böyle bir is
tiklâl elde etmeyi yeter bulanlarla da savaşma
ya m etobur oldu. O günden beri Türk Devrimi- | 
ıiıiıı ve onun kurduğu Cumhuriyetin amacı, bü
tün memleket işlerinde en iyiyi, en yeniyi ve on 
ileriyi tam olaralk elde etmektir.» diyor. 

«Bu suretle Türkiye üniversitesi, Türk. dev
riminin öngördüğü bilgide, almaçlarını gerçek
leştirme gibi, çok şerefli ve o nispette mesuli
yetti bir yükün altında bulunmaktadır. Ünıi-
VeTSİteye adını yazdıran talebeden profesöre 
kadar herkes bunu bilmeli ve bunu bilgi ve 
inanla gerçekleştirmeye kendini ve rimelidir. Bu 
her birimiz için bir borç, bir haysiyet ve onur 
meselesidir. Üniversite idaresi bu borcu yerine 
getirme yolunda inanla ve kendini vererek çalı
şanların hizmetlerinde bir nefer gilbi çalışmayı 
şeref sayacaktır. Böyle çalışmayan, aksaklıklar, 
aksaklık edenlerden de kim olursa olsun, hesap 
sorulacaktır. Simidi İstanbul Üniversitesinde 
gördüğüm manzara, sabahın 8'inden, akşamın 
8'ine kadar günlün her dakikasında üniversite
nin işleımiş olmasıdır» diyor. 

Değerli arkadaşlarımı; bunu özellikle oku
dum. Özellikle üniversitenin fonksiyonlarına, 
göı evlerine naniği açıdan yaklaşmamız gerekir; 
onu belirtmek için okudum. Türk üniversitesi 
dün böyle görülüyordu. Türk üniversitenin rek
törü, rektörleri kendi müesseselerine, yüksek 
bilim, yurtlarına böyle bakıyorlardı. 

Üniversiteler ve akademilerin bütçeleri mü-. 
naseibetiyle söylemek istediğimiz hususlardan 
biri de şudur : 

-Son yılların sözü, üniversitelerin özerkliği 
üzıerinedir. Topluim düdeninin zorbalar elinde 
olduğu yerlerde, üniversitenin özerkliği diye 
bir şey olamıyor. (C. II. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) Gerek bir kısım doğmalardan gel
sin, 'gerek hükümetlerden gelsin; yabancı etki
lerin başladığı noktada üniversitelerin özerkli-

| ği sona eriyor, işlemez oluyor. Son anarşik 
olaylar bunu açıkça ortaya koymuş üniversi-
telerimiai elbette ki, yaralamıştır. 

Yüksek bilim yurdu olmak haysiyetiyle üni-
! Versitelerden beklenen 3 ödev vardır : 

•Bunlardan birincisi şudur : Toplumdaki 
j belli mesleklere, çağın gerektirdiği güçte, bilgi

de yetenekli insan yetiştirmek. 
Üçüncüsü; bilim, teknik, edebiyat, güzel sa

natlar ve başka alanlarda kültürün toplumda 
yayılmasına hizmet etmek, halkla kaynaşma'k, 
değerler vermektir. 

I Ancak üniversitelerimiz bu 3 ödevi gereği 
ile yerine getirebildikleri takdirde, üniversite 
olmaya hak kazanırlar. 

Değerli arkadaşlarım; şimdi bugünün üni
versiteleri, dün görevlerini daha bilinçli yapan 
üniversitelerden geri kalmıştır. Üniversiteleri
miz genel olarak, bu 3 ödevden birini ancak bu
gün yapabilmektedir. O da, topluma çağın ge
rektirdiği belli mesleklere, çağın gerektirdiği 
'bilgide teknikte yetenekli insan yetiştirmek un
surudur. Görev olarak, belirgin, olarak Türkiye 
üniversiteleri bugün bunu yapabilmektedirler. 

Öğretim üyellerimi, üniversitede görev yapan 
y'etlkilıi sorumluları bu memleket yetiştirmiş
tir. Onların görevleri 1935 yılında üniversiteyi 
açış konuşmasında açıkça Rektör Cemil Beyin 
belirttiği gibi sabahın sekizinden, akşamın se
kizine kadar üniversite ile ilgili meseleler üze
rinde haşır neşir olmaktır. Türkiye, geri kal
mış bir ülkedir. Türkiye, kalkınmak isteyen 
bir ülkedir. Türkiye, çağımızda kendinden çok 
ileri olan memlelkctlcri geçmek ihtiyacında 
olan, onlara erişmek ihtiyacında olan bir ülke
dir. Böyle bir ülkeye üniversite kan damarları 
ile soluk vermelidir, can vermelidir, Halkla di
yalog kurmalı, bilimi, araştırmayı, teknolojiyi, 
felsefeyi, ekonomiyi sosyal hayatın hizmetine 
sunmalıdır, vermelidir. 

Değerli arkadaşlarını, elbette ki, tanımını 
yaptığımız bu göreve bağlı olarak ödevini yap
mak zorunda olan üniversite öğretim üyesi, ki
şi olarak özerk olacaktır. Bugün üniversiteleri-
anize yeni bir sistem getirilmek isteniyor. Bunun 
adına da Atatürkçülük deniyor. Getirilmek is
tenilenin Atatürkçülükle yakından uzaıfctan-
ilgisi yoktur... Dün, zerbalaım, kendilerini doğ
malara tutsak etmiş olanların hedef seçtiği üni-
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veTOİtelerimizi, bugün faşist tedbirler manzu
mesinin en başta hedef seçmiş olduğunu görü
yoruz. Böyle bir yol temelinden sakattır. Akıl 
'dışı bir sapmadır. Üniversite sorunlarını iyi 
teşhis etmek, bu teşhislerden o mu, bu mu so
nuçlarını değil, yapılması gereken, zorunlu olan 
ülkemizi ileriye götürecek, çağlaştıracak de
ğerler bulmak zorunlu ğu vardır. Bilimde esas 
ve geçerli olan bu yöntemidir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi biz, mihracenin 
"fiillerini yoklayan körler gibi üniversitenin 
'olaylarına ve sorunlarına bir garip eğilim için
de bakmak istiyoruz. Türikiye'de suç üniversite
de, suç üniversite öğrencilerinde, suç bilimde, 
suç özeıikiiıkte, suç öğretim üyelerinde, suç Ana
yasada diyen her sorumlu ve yetkili, işi mihra
cenin fiillerini yoklayan körler gibi tutmakta
dır, 

Gerçekte suç aramafk gerekirse, onu mesele
ye körler gibi bakmak durumunda olan man
tıkta ve mantıklarda aramak gerek. Sorunu, Tür
kiye ve bu çağın gerçeklerine uygun araştırıma 
vie görme zahmetinde olmayanlarda aramak ge-
relktıir. Bugün, Türkiye'de herkes eğitim yapma 
hakkına (Sahip midir1? Anayasa, sahip diyor. 
Uygulamaya bakarsak, sahip değil. Bugün Tür
kiye'de yüksek eğitim kurumları, üniversiteler 
lıeıikese açık (kurumlar mıdır? Anayasaya ba
karsak açık olması lâzımgclen kurumlardır. 
Uygulamaya bakarsak, herkese acık değildir. 
Hele hele Üniversiteler Kanununun getirdiği, 
eğitim kanununun getirdiği ve adına reform 
denilen birtakım ilkelerle bundan böyle bu 
açıklık, bir nebzecdlk olan açıklık, dar kapılar 
haline gelecek ve o dar kapılardan işin hüne
rini bilenler geçecektir. 

Onun için Türkiye'de Ana.yia.sa ne derse de
rsin, uygulaıma Anayasaya ters olmaktadır. 

Bulgun Türkiye'de yüksek öğretim, ün'iver-
aıite eğitimi belli ekonomik düzeydeki kişilere 
tanınmış bir hak olarak işliyor. Değerli arka
daşlarını, iki yıklan beri üniversitelerimizi, 
gençleriım.izin, halkımızın istediği bir öğrendim 
ve eğitim yapısına, plânlamasına kavuşturmak 
gerekirken ve muhtıranın esaslarından biri de 
bu eğitim reformu olarak altını kalın çizgiler
le oizımüşk'en, Türkiye'de şu ana kadar eğitim 
plânlaması açısından, gerçek eğitim aç ıs nidan, 
üniversite eğitimi açısından ne getirildi halka? 

Ne verildi memleketimize? Hiçbir şey verilme
di ve yapılmadı. 

Bugün Türkiye'de 18 - 24 yaşları arasında-
kilerinin en çok % 3,9'u yüksek öğrenim yapa
bilmektedir. Bu oranın ancak yaklaşık olarak 
'% 5'i köylerde, % 95'i kent ve kasabalardan 
»oluşun aktadır. 

Değerli 'arkadaşlarım, bilimin aldın ve bilgi
nin küçümsenmesine dayanan" bir kötümserlik 
'dalgası ülkede yayılmaya, şüphe ve kuşku kay
nakları üretilmeye başlandı mı, o memlekette 
yüksek bilim yurtlan, üniversiteler çağımızın 
gerisinde kalırlar. Oysa bilim, araştırmaların 
hiçbir surette 'sınırlandırılmasına ve kösteklen-
mesine razı olmaz. Bu yolda hiç'bir yasağa ku
lak asmaz. Bilimin aklı hiçbir otorite önünde 
eğilmez, korkuya kapılmaz. Bu uğurda en ağır' 
ve uzun ezgileri bile göze alır. Hür düşüncenin 
sayısız şehitlerinden İmamî Âzam'dan, Hegel'e 
kadar, Mıontaigne'den Rabelais'ye kadar, Sok-
rât'tan Galile'yc kadar özgür düşünceyi her şe
yin üstünde tuttukları için, savundukları için 
ölenler devirle rinde bozgunculukla suçlandırıl-
ımıslardır. Ama tarih onları, zaman içerisinde 
çağlımızla, yaşadıkları devirlerin çok • ötesindeki 
zamanlarda insanlığa büyük şeyler kattıkları 
için sayfaları içerisine övgü ile almıştır. 

Değerli arkadaşlarım, alimdi şu var ki, bu
gün Türkiye'de nerede ise tüm üniversiteyi, öğ
retim görevlilerini komünist diye gösterecek, 
üniversiteyi, aydınları ve gençliği gerçek plân
da değerlendiren, savunan kişjileri ise komünist 
uşakları, tedhişçi diye niteleyecek bir dar po
litika devri açılmıştır. Diktacılıkta, faşist yön
temlerde, zorbalıkta ne denli bilime ve özgürlü
ğe karşı yılkım ve düşmanlık görüyorsak, ko
münist yöntemlerde de ve bu yönteımleri üreten 
komünist doğmada da bilime, özgürlüğe karşı 
yıkım ve düşmanlık görüyoruz. Bundan ötürü
dür ki, hür düşünce derken, üniversite de öz
gür bilim derken, çağdaş ilericilik derken hem 
komünizmin hem de faşizmin bütün 'doğmaları
nı reddediyoruz. 

BAŞKAN. — Sayın Uysal, bir dakikanız 
kaldı efendim. 

B A Y A T T I N UYSAL (Devamla) — Bütün 
şüphelerden sıyrılarak üniversite kavramına şu 
tanımdan bakmak zorunluğu vardır: Üniversi
te; bir toplum içinde en üst eğitimi veren uz-
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manlaşmış, bilimsel düşünebilme yeteneği ka
zandıran, araştırıcı elemanlar yetiştiren bir gö
revde olmalıdır. Üniversite, aynı zamanda ülke-
nin sosyal - politik yaşamına yani ülkenin iç 
yapısına da ürettiği kültür, yarattığı değer, 
plân ve prograımlarıyle de etki yapmalıdır. De
ğiştirici, ilerletici, araştırıcı bir eğitini fonksi
yonu olumlu bir çabadır. Üniversite, hiçbir za
man soyut, toplumdan kopuk bir yerleşimde 
olamayacağından amacını uygularken, ülketrin 
gerek ekonomik ve gerekse sosyal - politik or
tamından etkilenir. Bir üniversitenin biçimli, 
eğitim, öğretim programı araştırmaları, yani 
üniversitenin niteliği toplumun sosyal ve eko
nomik koşullarıyle sınırlıdır. Üniversite, eğitim, 
öğretim ve araştırma programlarını, ülkesinin 
'koşullarından hareketle Anayasada öngörülen 
esaslar ilerisinde toplumun plânlanmış ekono
mik ve teknolojik geleceğine uygun bir biçim
de tespit etm!ak zorundadır. Bu programı yap
mamış, bu programa göre geleceğini çizmemiş 
bir üniversite hem Anayasasından, hem de ül
ke gerçeklerinden kopmuş demektir. Böyle bir 
üniversite çağın ekonomik ve teknolojik koşul
ları ile de uyuşma,z. Şu ana kadar Türk üniver
sitelerini bu konum ve tanım içerisinde değer
lendirmekten uza;k olduğumuz görülüyor. 

Değerli arkadaşlarım, önemli olan Türk üni
versitelerine gerçekçi açıdan, sözüme başlar
ken, bakmaktır, demiştim. Hiç şüphesiz bugün 
tartışması yapılan özerklik kavramı sorumsuz
luk 'kavramı değildir. Ama Türk üniversitele
rinin içerisinde bilim adamlarına kendi meşe be
lerine kendi açılarından eğilebilm'e fırsatını ve 
değerini onlara verebilmektir. Bunları vereme
diğimiz takdirde dışardan üniversiteye politik 
etkilerle müdahale etmek zorunluğu hâsıl olur 
ki, bu müdahalenin başladığı noktada bilimi ço-
ralklaştınr. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bir dakika 
içıinde toparlıyorum Sayın Başkanım, 200 ncü 
yıldönümü vesilesi ile Kolombiya Üniversitesin
de bir sergi açıldı. Bu sergide resimleri özde
yişlerle ifade ettiler. Bu sözlerden üniversitele
re özgür bilime nasıl bakmak lâzımgeldiğini 
ifade etmek için birkaç söz okuyacağım. Bu söz
lerden biri, bu resimlerin altındaki sözlerden 
biri Büyük Atatürk'ün sözü idi. O söz; «Hayatta 
en ha'kîlki mürşid ilmidir» sözıü olarak o sergiye 
girmişti, o sergide kullanılmıştı. 

I Bir başka söz; «Kitap yasak edilenıeız, kitap 
yakılamaz, fikir hapsedilemez, tarih boyunca 
sansür ve engizisyon da mağlûbolmuştur. Kötü 
fikirlerle mücadelede en kuvvetli silâh iyi fikir
lerdir.» 

. Bir başka söz; «Bir üniversitenin öğretim 
heyetinde görüş beraberliği sağlamaya kalkış
mak, bilgiyi kaynağından kurutmak demektir. 
Her öğretim üyesini de kontrola tabi tutmak 
bilginin mahrecini tıkamak demektir.» 

Bir başka söz; «Doğmaya aykırı olan fikir
leri susturma, doğmaya uygun fikirleri kabule 
zorlama toplumun gücünü ve kendini toparla
ma kudretini azaltır. Zor anlarda mücadele 
kudretini zaafa uğratır.» 

Bir başka söz; «Bilim yolundaki öncülere 
I gereken her şeyi sağlamamak akılsızca bir hare-

iket olur. Bilimsel araştırma ile meşgul olanla
ra her şeyi soruşturmaık ve araştırmalarının 
neticesini yayınlamak hususunda mutlak bir 
hürriyet tanınmalıyız.» 

• Son bir söz; «Muhalif fikirleri baskı ile orta
dan kaldırmaya başladınız mı az sonra muhalif 
kimseleri de ortadan kaldırmak yoluna sapmış 
olduklarını görürler. insanlar fikirlerini ve acı
larım gerçelk ve muhayyel de olsa serbestçe 
ifade edebilirlerse tuttukları havada kalır, erir, 
gider. Korkudan kapalı kalmak durumuna dü
şerlerse biran içinde patlayıverirler ve önlerine 
çılkan herşeyli mahvederler.s> 

Bu 200 ncü yıldönümü münasebetiyle 200 
j tane sözdür. Dünya üzerindeki bilim adam.ların-

den, yazarlardan derlenmiş. Bir noktaya işaret 
I etmek isterim. Bu sözlerin altındaki imzalardan 
i tek bir tane Marksist yok. Bu sözlerin altmda-

iki imzalardan te'k bir tane anarşist yok. Bu söz
leri söyleyen adamlardan hiç biri ne Lıeninist, 
ne Marksist. Bu sözleri söyleyen insanların içe
risinde kapitalistler var, liberal ekonomiye bağ
lı olanlar var ama hepsi bir ortak doğruda top
lanmışlar. O ortak doğru özgürlükçü anlayış. 
O or'talk doğru bilimde özgüı lüıkçülük. Bu ölçü
den Türk üniversitelerine baktığımız zaman, 
tepki tasarıları getirmeye ihtiyaç hâsıl olmaz. 
Bu ölçüden Türk üniversitelerine baktığımız za-

| man, yarının Tüılkiye'simde görev alacak olan in
sanları yetıiştıiırecek olan bu müesseseleri kendi so
rumluluğu içerisinde onlara önçekmek, yön 

I vermek esası içerisinde siyasal organ olaraik 
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aorumlu'luğıuınıu&un bilincime varırız. Teşekkür 
öderim ele gerili arkadaşlarım, saygılar sunanım. 
(€. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Parti adına Sayın 
öelâl Sungur, buyurun efendim. 

CUMHURİYETÇİ PARTİ GRUBU ADINA 
CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Millî Eğitim Ba
kanlığı ve ona bağlı üniversitelerimiz ve akade
milerimizle özerk üniversitelerimiz 1973 bütçele
ri hakkında Cumhuriyetçi Parti Millet Meclisi 
Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz al
mış bulunuyorum. 

Büyük milletimiz uzun zamandan beri çağdaş 
medeniyet seviyesine yükselme gayretleri için
de bulunmaktadır ve inancımız odur ki bu da 
ancak millî eğitimdeki -başarımızla olacaktır. 
İlerlediğimiz bu yolda yeterli bir hızla ilerleme
diğimiz bir gerçektir. Bu çıktığımız yola bizimle 
(birlikte çıkan milletlerin bir çoğu etkili millî 
eğitim program, plân ve yatırımdan ile yokuşu 
tırmanmışlar ve geri kalmış milletler arasından 
isimlerini sildirmişlerdir. 

Aziz arkadaşlarım, bizim geri kalmışlığımızın 
sebepleri nelerdir? Büyük fedakârlıklar paha
sına giriştiğimiz çabalanınız neden yeteri kadar 
başarılı olamamaktadır. İşte biz parlamenterle
ri, konu ile yakından meşgul etmeğe sebep ola
cak husus budur. Kanımızca hunun çok çeşitli 
sebepleri arasında eğitim sistemimizin ve eği
tim düzeyimizin başta geldiğini ifade etmek is
teriz. Gerçekten eğitim sistemimizin ve eğitim 
düzeyimizin ekonomik, sosyal ve moral kalkın
ma çabalarımıza paralel yönde gelişip gelişme
diği yurdumuzun şartlarına ve kalkınma ihtiyaç
larına uyup uymadığı tartışma konusu olagel
miştir. Batı dünyasındaki gelişmelerden haber
siz kalmamamıza rağmen bizde millî eğitim ko
nuşumun bilimsel temellerine ancak 20 nci yüz
yılın başında oturtulmuş olduğunu ifade et
mek de bir gerçeğin ifadesinden başka birşey 
değildir. Buna karşılık batıdaki1 eğitim gelişme
leri bâzı gecikmelerle bize intikal etmiştir. Öbür 
taraftan Türk dünyasının özellikle islâmiyetten 
sonra epeyce yaygın bir eğitim atmosferine ve 
geleneğine sahip olduğu bir gerçektir. Ancak 
batı ile aramızdaki fark başlangıçtan ziyade, 
yani başlangıç noktasından ziyade örgütlenme, 
gelişme ve yön hızındadır. Eğitim sorunlarımızı 

derinliğine ve genişliğine inceleyerek yurt ger
çeklerine ve kalkınma isteklerine uygun çözüm 
yolunu bugün dahi kuramamış durumdayız. Çe
şitli seviyedeki eğitim kurumlarımız, sosyal ve 
ekonomik kalkınmamız için gerekli insan gücü
nü yeter sayıda, zamanında ve istenilen nitelik
te yetiştirebilecek bir düzen içine henüz gire
memiştir. Bugün Türkiyemiizdıe millî eğitim dü
zenimizden öğrenci şikâyetçi, öğretmen şikâyet
çi, üniversitelerimiz şikâyetçi, vatandaşlar şikâ
yetçidir. Düşünmemiz ve başta sorumlu makam
larda oturan kişilerin düşünmesi gereken husus 
ise şudur. Bu şikâyetleri ortadan kaldırmanın 
hiç değilse azaltmanın çareleri nelerdir1? Millî 
eğitim düzeyimizi, sosyal ve ekonomik kalkın
ma çabalarımızı yeteri kadar destekleyici bir 
duruma getirmek, eğitlilm düzenimizi bütünü ile 
tatminkâr bir seviyeye yükseltmek için yapıla
cak işler nelerdir? Bu sorunların cevaplarını 
bulmak için çalışımalanmızda tespit edebildiği
miz bâzı hedeflerini şöyle özetleyebiliniz. 

1. — Evvelâ rasyonel bir organizasyon ya
pılmalıdır. Örgüt düzenlenirken, merkez örgü
tünü her zamıan gerekli reformları getirebilıeıc/ek 
tarzda, Batı eğitimindeki gelişmeleri takip ede
bilecek tarzda düzenlemeli ve bu merkez örgü
tünü politik baskıların, gelen bakanların şahsî 
arzularının esiri olmaktan kurtarabilecek ted
birler alınmalıdır. Bugünkü halinde 2287 sayılı 
Kanunla kurulmuş ve ondan sonra da bakanla
rın 5439 sayılı Kanuna dayanarak yapmış ol
dukları şahsî tasarrufla yapılan genişleme ve 
genişletmelerle en az 3 misli genişletilen mer
kez örgütü bir sistem dahilinde yapılamadığın
dan örgütü çok zor çalışır bir duruma sokmuş
tur. 

2. -r- Millî eğitim sorunlarımızı ele alabile
cek ve yurt gerçeklerine uygun çözüm yolları 
bulabilecek güçte bir eğitim yüksek kurulu 
kurulmalıdır. Bugün Talim ve Terbiye Dairesi 
görevini yapamamaktadır. Müsteşarlıkların, sa
dece kendi konularıyle ilgili hususlarda incele
me, araştırma ve plânlama yapabilecek organ
dan mahrum oluşları görevlerini tatminkâr bir 
şekilde yapmalarını ve gelişme imkânlarını ön
lemektedir. Kanımızca, bu müsteşarlıklarla ilgi
li inceleme ve araştırma işlerini yürütmek üzere 
birer eğitim kurulu meydana getirilmeli, bu eği
tim kurullannın zaman zaman eğitim yüksek 
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kurulu adı altında çalışmasını uygun mütalâa I 
etmekte olduğumuzu belirtmek isteriz. 

3. — Gerçekçi bir eğitim idaresi kurulmalı
dır. Bunun için de : 

A) Öğretim programları mutlaka gözden 
geçirilmelidir. Öğrenciler kuru ve cansız bilgi
lerle ambeie edilmemeli, inceleme, araştırma ve I 
uygulama arzu ve zevki verecek müfredat prog
ramları uygulanmalıdır. 

B) Öğretmenlerin yetiştirilmesi; en önemli 
konu budur. Eğitimin anaunsuru öğretmendir. 
Öğretmenlerin yetiştirilmesinde hiç bir feda
kârlıktan kaçınmamalı ve bu Mşilenin Türk 
milletine mensup olmak şuur ve gururunu taşı
yan kişiler olarak yetiştirilmesine, rahmetli Ata
türk'ün gösterdiği istikamette gaynet sarfetme-
lidir. Atatürk ilkelerine bağlı öğretmen, Cum
huriyetini, Devletini, demokrasiyi sever, sapık 
cereyanlar olan aşırı sağ ve aşırı .sola itibar ve 
iltifat etmez. 

C) Öğretim metodları; öğretim metodları 
özellikle orta öğretimde mıodernize edilmeli', 
çağdaş eğitime paralel hale getirilmelidir. 

D) Ders araçları; göze hitap eden dersi 
kitapları ticaret metaı olmaktan kurtarılmalı
dır. Tek tip ders kitaplarına doğru yönelmeli
dir. 

E) ölçme ve değerlendirme; sözlü ve yazılı 
imtihanlarda öğrenciye güven verilmelidir. İm- I 
"tfihan sonuçlarındaki başarısızlık da önemlidir. 
Başarısızlığın sebepleri bulunmadıkça eğitimlin 
verimi artırılamaz. İşte bunun üzerine şiddetle 
eğilmek, memleket yararına bir husus olacaktır. 

4. — Eğitimin demetlenmesi; eğitimin denet
lenmesinin rehberlik, iş başında soruşturma, de
netleme ve sonuçları değerlendirme hizmetleri
ni ihtiva eden bu kavramın anlaşılmasında bil
hassa eğitim bakımından büyük faydalar vardır. I 

5. — Uzun vadeli politik baskılardan koru-
nabilen bir eğitim plânlama dairesi kurularak 
eğitim plânları hazırlanmalıdır ve bu plânlara 
iktidar değişiklikleri ve bakan değişiklikleri el 
atamamalıdır. Zira eğitimin mahiyeti uzun vâ- I 
deli plânlarımızı zarurî kılmaktadır. Eğitim I 
plânlamasını personel ve donatım plânlamasmı I 
da ihtiva eder. 

6. — Objektif bir personel idaresi kurulma
lıdır. Personel idaresi eğitim idaresinden ayrıl
malıdır. Bu suretle şimdiki teşkilât içinde çalış- I 

malarının ve zamanlarının büyük bir kısmını ta
yin, terfi ve nakil gibi işlerle harcayan eğitim 
daireleri kendilerini eğitim işlerine verebilme 
imkânıma kavuşturulacaklardır. Bakanlıktaki ta
yin, terfi ve nakiller objektif esaslara bağlanma
lıdır. Mehtap plânında bu konuya değinildiği şe
kilde, eğitim idarecilerinin yetiştirilmesinin lü
zum ve zaruretine inandığımızı belirtmek isteriz. 
Mehtap plânında da belirtildiği şekilde idareci
lerin bir kısmının öğretmenlik mesleğine men-1 

sup olması gerekmekle birlikte, bir 'kısanının da 
öğretmen olmasına ihtiyaç yoktur. 

7. — Eğitim faaliyetlerini yakımdan yeteri 
kadar destekleyebilecek bir donatım dairesi ku
rulmalıdır. 

iSaym Başkan, sayın milletvekilleri-; yurdu
muz yeryüzündeki 2 blokun 2 jeo-stratejik gü
cün temas ve mücadele sahası olan bir jeopo
litik şerit üzerinde bulunmaktadır. Böyle mem
leketlerde bölünmelerden ve buhranlardan kur
tulmanın yegâne çaresi ekonomik, sosyal ve 
moral güçleri artıracak millî birlik ve bütünlü
ğü sağlam bir zemine oturtacak reformları za
man geçirmeden, ama hakikaten reform olarak, 
yoksa reform yapıyormuş olmak için değil, yap
mak konusunda olduğumuzu belirtmek isteriz. 
Bu reformların başında da eğitim reformunun 
geldiği şüphesiz hepimizin ittifak ettiği bir hu
sus olmak gerekir. Avrupa devletleri bir enteg
rasyona hazırlanmaktadırlar. Biz de bu birliğe 
katılmaya karar verdiğimize göre bugünkü eği
tim sistemimiz ve düzenimizle katılırsak eğitil
miş Avrupalılar karşısında ekonomik, sosyal ve 
moral güçlerimiz büyük sarsıntılar geçirebilir. 
Bu duruma düşmemek için vakit kaybetmeden 
derhal etkili bir eğitime geçmelidir. Nüfusu
muz hızla artmaktadır. Her yıl 1 milyon yeni va
tandaşımızın ekmek, iş, eğitim ve sağlık hizme
ti istemekte olduğu hepinizin malûmlarıdır. Bu 
hizmetlerin ancak hazırlanabilecek objektif bir 
plânla mümkün olabileceği kanaatinde olduğu
muzu belirtmek isteriz. Gerekli tedbirlerin za
manında alınmaması, toplumu önlenmesi imkân
sız buhranlara sürükleyebilir. Bu sebepler da
ha da çok sıralanabilir. 

Sonuç olarak şunu diyebiliriz ki, Türkiye 
hızlı kalkınma zorundadır. Kalkınmış ve kalkın
makta olan milletler üzerinde yapılan inceleme
ler göstermiştir ki, kalkınmanın üç temel' un
suru vardır. 
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1. — Kalkınma arzusunun yaygın haile gel
mesi, 

2. — Yeni tutum, davranış ve metotlara in
tibakta topluma rehberlik edecek ehliyetli, fazi
letli ve feragatli bir aydınlar kitlesi, 

3. — Kalkınmanın itici gücü olan millî 
şuur. 

Kısaca diyebiliriz ki, milletler milliyetçi bir 
ruhla, ülkücü ve ehliyetli bir aydınlar kitlesi
nin önderliğimde yaygın bir arzu ile kalkınabi-
ÜTİer. Şüphesiz ki, bu temel unsurların yaratıcı
sı ve besleyicisi eğitimdir. 

Ekonomik, sosyal ve moral kalkınmanın ma
nevî zemini, atmosferi ve teknik vasıtaları an
cak etkili bir eğitimle sağlanabilir kanısında ol
duğumuzu belirtmek 'isteriz. Etkili bir eğitim 
politikası ise ancak bu politikayı gerçekleştire
bilecek bir eğitim sistemi ve düzeninin kurul
masına bağlıdır. Bunların ise lâfta olmayan, 
isimde olmayan hakiki bir eğitim, reformu ile 
gerçekleşebileceğine inandığımızı belirtmek iste
riz. 

İkinci Beş Yıllık Plân döneminde ilköğretim
de okullaşma oranının yüzde yüz gerçekleştiril
mesi hedef alındığı halde bu hedefe ulaşılama
mıştır. Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde de 
dönem sonunda temel eğitimin birinci devresin
de yüzde yüz, ikinci devresinde % 50 oranında 
bir gerçekleşme istenildiği halde ve bunun için 
de temel eğitime 3,5 milyar liralık bir yatırım 
öngörüldüğü halde ve her yıl da bu konuda 
bütçelere 700 milyon konması icabettiği halde, 
19'73 malî yılı Bütçesine temel eğitim için 534 
milyon liralık ödenek konmuş bulunmakta 
olduğunu görmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Bu
nun Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde de is
tenen hedefe varılamayacağının belirtisi ola
rak niteleneceği kanısındayız. 

222 sayılı Kanuna uymuş olmak için para
sız arsa alacağım diye lalettayin yerlere gi
dilmemeli, icabında münasip yerlerde kamu
laştırma yapılmalıdır. 

Sıra bekleyen öğretmenlerin tayinlerinin 
yapılmış olmasından dolayı Bakanlığı tebri
ki bir vazife sayarız. 

Parasız yatılı öğrenci sayısının artırılma
sı ve parasız yatihılık şartları yeniden gözden 
geçirilmelidir. Plânlama, Araştırma ve JKoor-
dinasyon Dairesinde çok değerli elemanlarla 

vazife ifasında ve çalışmaların kaliteli olarak 
yürütülmesinden kıvancımız büyüktür. Bu dai
redeki elektronik bilgi işlem merkezi örnek 
hizmet veren !bir müessesemiz olarak Millî Eği
tim Bakanlığında varlığını, bilenlere hisset
tirecek niteliktedir. 

.'Sanat enstitüleri, teknisyen okulları ve 
pratik sanat okullarını bitirenler için de ayrıca 
bir istihdam plânlamasına ve buna göre öğ
rencinin alıp yetiştirilmesi zaruretine 'inanı
yoruz ve bugün bu teknik personelin çoğu 
sekreter olarak Genel İlare Hizmetlerinde ça
lışmak durumu ile karşı karşıya bulunduğu
nu üzüntü ile müşahede ediyoruz. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın getirdiği tedbir 
olarak teknik öğretmenlerin Teknik Eleman! av 
ISmıfma alınmasını memnuniyetle katılıyoruz. 
Teknik öğretimin geliştirilmesi, yurt gerçek
leri olarak ortada ve müşahhastır. Buna göre 
hareket edilmeli ve gerekli tedbirler alınmalı
dır., 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile onu 
değiştiren '13(27 sayılı Devlet Memurları Ka
nunundaki aksaklıklar doil'ayısıyle 200 bin ki
şilik büyük, değerli öğretmenlerimizin terfi ve 
intibak işlemlerinin uzun zamandan beri hal-
ledilemediği ve Millî Eğitim camiasının mus
tarip olduğu, herkesin bildiği bir gerçek ola
rak ortadadır. Halbuki kanun kuvvetinde ka
rarname çıkarılmış, yürürlüğe girmiş; hâlâ 
bu sızlanmalar halledilememiştir. Hâlâ bu ka
nun kuvvetindeki kararnameye rağmen ak
saklıkların devam etmekte olduğunu üzüntü 
ile müşahede etmekte bulunuyor ve bunun bi
ran önce sonuçlanmasını arzu ettiğimizi 'belirt
mek istiyorum. 

Okul yöneticileri hâlâ ek görev ücretleri
ni alamamaktadırlar. Takdir edilen ek görev 
ücretlerini ise komik rakamlar olarak buldu
ğumuzu, hizmetin değerlendirilmesini bekle
diğimizi ifade etmek isteriz. 

Yatırımlar 1972 bütçe tatbikatında aksa
mıştır. 1973 bütçe tatbikatında da aksamaması 
için gerekli tedbirler mutlaka bugünden alın
maya başlanmalıdır. 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Atatürk 
Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesi ve B,oğaziçi Üni
versitelerinin ihtiyaçlarının Maliyece yeterin-
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ce verilmediğini üzüntü ile müşahede ve tespit 
etmiş bulunuyoruz. 

(Büyük gelişmeler gösteren Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesinden, hislerden sıyrılarak geç
mişteki anarşik olayların müsebbibi sayma
dan büyük memleket hizmetleri beklediğimizi 
itiraf etmeli ve bu üniversitenin öncelikle elin
den tutuimasu gerektiği kanısında olduğumu-
7,u belirtmek isteriz. 

Üniversitelerimizin yüksek seviyede insan -
gücünü yetiştirme görevlerini etkili bir şekil
de yapabilmeleri için yeterli sayı ve nitelikte 
öğretim, elemanlarına sabibolması gerekmek
tedir. Bu sebeple üniversite öğretim üyeliği ve 
yardımcılığı cazip hale getirilebilsin ki yeni 
açılan üniversitelerimize ve fakültelerimize ele
man yetiştirebilmek imkânı doğsun. 

Üniversitelerimizde öğretim üyesi az. Ye
ni üniversiteler ve fakülteler ise çok azdır. Ge
çici öğretim üyesi ile yapılan öğretim verimli 
olmamaktadır. Bu nedenle daha şimdiden ye
ni kurulmakta olan üniversiteler için öğre
tim üyesi hazırlanmasının bir plân ve progra
ma bağlanması şart olduğu kanısındayız. 

Öğretmenin mesleği ve hizmeti karşılığı al
dığı maaşı yeniden düzenlenmelidir ki, değer
li öğretmenlerimizin yurt dışına işçi olarak 
^göçüne mâni olabilelim. Bu halledilemezse ile
ride konuyu halledcmeyen iktidarlar için yüz 
karası olarak tarihe geçeceğini belirtir ve bu 
Hükümeti de bu mevzuda uyandırmayı bir vazi
fe sayarız. 

Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın ço
cuklarının öğretimi için alınan tedbirler de ye
tersiz hale gelmiştir. Bir milyona yakın va
tandaşımızın çalıştığı Avrupa ülkelerimde ilk
öğretim hususunda daha etkin tedbirler al
mak gerektiği inancındayız. Buralarda hattâ 
artık ortaöğretime de geçmeye mecburiyet hâ-
•SDI olduğu kanısında bulunduğumuzu belirt
mek isteriz. 

Paralı öğretimi, fırsat eşitliği ile bağdaştı-
ramadığımızi) ve adalete sığdıramadığımızı be
lirtmek isteriz. 

^Merkeziyet sistem» diye isimlendirilen 
üniversite giriş sınavlarının yeni bir yöntem
le ııdah edilmesi gerektiğine.inanıyoruz. 

Hakkâri'den gelen hocaları noksan öğren
ci ile Galatasaray Lisesinden gelen öğrenci ay

nı koşullarda yarışmaya sokulmaktadır. Buna 
bir de soruların çalındığı, satıldığı olayları
nı, yenilenen sınavları eklersek, ana ve ba
baların Millî Eğitim sisitemimiz sebebiyle ne 
kadar musdarip olduğunu kavramakta güç
lük çekmemekte olduğumuzu ifadeye lüzum 
yoktur. 

Rahmetli Atatürk şöyle demişti; «Öğret
menler yeni nesil sizin eseriniz olaeaktıır» Bü
yük Atatürk Anıtkabirden kalkabilse de bir 
baksa, Devlet Memurları Kanununa göre her 
ınalmüdürümün bölgesindeki öğretmene ayrı 
bir 657 sayılı Kanun tatlbik ettiğini görsey
di, ya tekrardan ölür veya yeni bir devrim ya-
prp bu yanlış tatbikçileri ipe çektirirdi. 

Sayın arkadaşlarım, biz din eğitiminin ya
pılmasını da laisizme aykırı düşmediğini ve 
yavrularımızın dinbilgisinden yararlanmasına 
da fırsat verilmesine taraftar olduğumuzu be
lirtmek isteriz. 

Büyük âlim Einstein'm, «Dinsiz ilim kör, 
ilimsiz din sağırdır» fikrine iltifat ve itibar 
ediyoruz. 

Millî Eğitim Bakanlığı camiasında Sağlık 
Dairesi Başkanlığının bir zulüm dairesi ola
rak çalıştığınım müşahedesi içinde bulunuyo
ruz. Her müessesede kaplıcalara tek müesse
seden rapor almak yeterli olduğu halde, Mil
lî Eğitim Bakanlığı camiasında 2 ayrı sağlık 
kurulu raporu talebi gibi mantıkla bağdaş
mayan bir tutum mevcuttur. Bir de, en yetkili 
sağlık kurallarından alman raporların bu 
dairece kabule şayan görülüp görülmemesi
ni ilimle, irfanla bağdaştırmaya imkân olma
dığımı, Sayın "Bakanın buna bir hal çaresi ge
tirebilmesini ritea ediyoruz. Bu durum hallo
lursa bunu da bir reform olarak kabul ede
bileceğimizi ifade etmekten zevk duyarız. 

ıBatı Trakya, Kerküt ve Kıbrıs Türkleri
nin eğitiminde yakın alâka beklediğimizi Sa
yın Bakanlığa arz ederiz. 

Korunmaya muhtaç çocuklardan pek çok
ları ellerindeki mahkeme kararlarına rağ
men Devletin şevkat elini beklemektedirler. 
Lütfen Sayın Bakan, bu muhtaçlara da eğil
mek, el uzatmak lütfunda bulunsunlar. 

Bakanlık, öztürkçeleştireceğim derken, uy
durma kelimelere kaçılmaması bakımından da 
Turkçemize gölge diişürtmemeye çalırmıalı-

ı dır. 
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Geri kalmış bölgelere yapılan yatırımlar
da ve öğretmen yollanmasında öncelik veril
melidir. 

Dış memleketlere gidenlerde de okuma -
yazma arandığından geri kalmış bölgelerimizin 
halkı bir kere daha sosyal adaletsizlik ve fır
sat eşitsizliği durumu ile karşı karşıya bıra-
kılmaktadurlar. Çünkü, okuma bilmedikleri 
için yurt dışına çalışmaya gidemem ektedir
ler. 

Yatırımların aksaması ikili ve üçlü ted
risatlara sebebolunduğundan yavrularımız okul
da geçirecekleri zamanlarını sokakta geçir
mek durumundadırlar. Bu sebeptendir ki, ya
tırımlar katiyen aksatılmama! ıı ve yeterli öde
nekler temin edilmelidir. 

Yatılı bölge okulları geliştirilmeli ve yay
gınlaştırılmalıdır. 

12 Mart 1'971'den sonra maalesef pek çok 
değerli öğretmenlerimizde bir suçluluk psi
kozuna sebebolmuştur. Anarşist ve sapık fi
kirliler cezalandırılmalı, mahkemeler cezala
rını takdir etmelidir ve fakat büyük kütleye, 
200 bin kişiye kimsenin gölge düşürmeye hak
kı yoktur. 

Ortaöğretimde başarı düşüklüğünün se
beplerinin araştırılmasını tekraren rica ve is
tirham, etmekteyiz. Bu sebepler bulunmalı ve 
çareleri tatbik edilerek sebepler zail edil
melidir. 

t mam - hatip okulları ikmal edilmeli ve ihti
mam görmelidir. 

Aziz arkadaşlarım, tiyatro, bale, opera sa
natçıları ve orkestra elemanları gibi cemiyeti
mizde eşsiz yetişen insanların lâyık oldukla
rı şerefli itibara tabi olmalarına imkân ha-
zıırlanmalı ve maddî desteklerimizle bu müs
tesna kişilerin var olmalarını ve varlıklarını 
devam ettirmeye çalışmalıyız. 

Yurtta öğretmen, din adamı ve muhtar iş
birliğinin sağlanmasına çalışılmalı ve yurt kal
kınmasının bunlarım elbirliği ile olacağına inan-
dırılmalıdırlar. 

Tekrar ediyorum, suçlu öğretmenler ayırt 
edilmeli, iftiralara fırsat verilmemelidir. Suç
luları bağımsız Tür'k mahkemeleri huzuruna 
çıkarılmalı, suçsuzlar zanla, iftira ile azap 
çcktirilmemelidir, ihbar müesseseleri beslenme-
melidir. Beraet eden öğretmenler onun, bu-

I nun keyfine göre haklarından mahrum edil
memelidir. 

(Sevgili arkadaşlarımı, benim Türk öğret
menim, Türk milletine mensup olma şuur ve 
gururuna erişmiş olan Türk milliyetçiliğini be
nimseyen, ümmetçiliğe de, şeriatçılığa da, faşiz
me de, komünizme de karşı olan, bilinçli ola
rak Atatürk ilkelerine inanmış ve Atatürk il
kelerine bağlı olan öğretmenimdir. Böyle de
ğerli Türk öğretmenlerinin huzurunda saygı ile 
eğiliyor, saygı ve sevgi ile bu değerli öğretmen
leri selâmlamaktan zevk duyuyorum. 

ıSaym Bakan, sayın milletvekilleri, grubu
muzun üniversiteler, Üniversiteler Kanunu hak
kında görüşlerimizi arz etmeden önce bir hu
susu zabıtlara geçirmeyi kaçınılmaz bir vazi
fe saymaktayız. Şöyle ki; 

1968'de bütün dünyada olduğu gibi Tür
kiye'mizde de anarşik olaylar başlamış, aşırı 
cereyanlar gittikçe artarak 12 Mart 197ıl Muh
tırasına kadar devam etmiştir. Bâzı çevreler 

I bizdeki! olayların nedeninin üniversiteler ola
rak tanımlanması gayreti içerisinde bulun
maktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, bunun gerçekle alâ
kası yoktur. Anarşistler eylemlerine genç top
lulukların daha çok bir arada bulundukları 
mahaller olarak' üniversiteleri tatbikat alanı 
olarak seçmişlerdir. Her toplulukta olduğu gi
bi üniversitedeki birkaç tane aşırı uca kay-
nııış öğretim üyesi ve yardımcısının eylemi bü
tün üniversiteleri ilzam etmez. 

O halde, ben de başka misaller arz edeyim. 
Bu olaylar Millî Eğitim Bakanlığına, yani Hü
kümete bağlı Orta Doğl Teknik Üniversitesin
de de, akademilerde de, hattâ ortaöğretime 
bağlı lise ve ortaokullarda da, özel ortaöğre
tim müesseselerinde de, özel yüksek okullar
da da, Dâhiliye Vekâletine bağlı Polis Kole
jinde de, Millî Savunma Bakanlığına bağlı De
niz Harp Okulunda da olmamış mı idi? 

O halde, üniversite -bocalarından' daha çok 
Hükümeti suçlamak gerekir. Bu vebali üni
versitelere yüklemeye kalkarsak objektiflik
ten ayrılır, bir vebal altında kalırız, 

Bâzı çevrelerin keza, «Üniversitelilerimiz 
tembeldir, çalışmıyor, araştırmalar yapmıyor, 
yayınları yoktur» demekte olduklarını duymak
ta ve okumaktayız, ki biz bu fikre de ka-

j tılmıyoruz. 
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Üniversitelerimizin ilmî araştırmalarına ve 
yayınlarına günlük havadis gazetelerinde ras-
lama imkânı yoktur. Üniversitelerin yayımla
rının araştırmalarının, ilmî dergilerde yayın
landığı, bu ilmî dergileri de takibetmek ge
rektiğini belirtmek ve hatırlatmak isteriz. Üni
versitelerimizin bütün yurt sathına yayılma
sı görüşünde olduğumuzu açıkça ifade etme
yi bir vazife addederiz. 

Türkiye'mizde üniversitelerimizde okumak 
% 90 mahrumiyete katlanmakla mümkün ol
maktadır. Bursların adedi az, seviyesi düşük
tü}'. Yurtlarıroıız yeterli değildir. Spor imkân
ları artırıllmalıdıır ve yoksul öğrencilere i§ bul
ma imkânı aranmalıdır. 

Üniversite öğrenimi yapmak isteyen yav
rularımızın gittikçe artan adetleri 'karşısında, 
üniversitelerimizin öğrenci alma kapasiteleri
nin artırılmasını, mümkün olabilen fakülte
lerde gece eğitimine geçmeyi zorunlu görmek
teyiz. 

Ankara Üniversitesi Dişçilik Fakültesi ile 
ilgili kadro kanunu Bakanlığın hâlâ Meclise 
sevk etmemiş olmasından dolayı, üzüntümüz 
büyüktür. Halbuki Sayın Bakan bu hususa he
men çare bulacaklarına dair Bütçe Karma Ko
misyonunda söz vermişlerdi. 

Üniversiteler ve öğretim üyeleri ve yar-
dımcılai'jyle ilgili üniversite personel kanu
nu Hükümet programına da girmiş olmasına 
rağmen, kanunun bugüne kadar Meclise sevk 
edilmemiş olmasının üzüntüsü içinde bulun
duğumuzu belirtmek isteriz. Daha ne -kadar sü
re üniversite öğretim üye ve yardımcılarına 
bu maaş vermeme cezasını reva göreceğinizi 
öğrenmek ve bilmek istiyoruz. 

Öyle zannediyoruz İd, üniversite personel 
kanunu buzdolabı veya dipfrizde dondurulmu
şa benziyor. 

İlköğretimde ve ortaöğretimde halledileme-
yen bu ücret politikası sebebiyle yurt dışına 
çabşmaya giden öğretmenlerimizin yanma bir 
de üniversite hocalarının katılmasına mı bek
liyorsunuz? Şu kadarımı hatırlatmak isterim 
ki, bizde 3 - 4 bin liraya vazife gören bir arkeo
loji profesörüne Almanya'da asgarî 4 bin mark, 
yani 20 bin lira verilmektedir. Bir misal ile 
arz ettiğim bu fedakârlığı, üniversite hoca
larından daha ne kadar müdlot bekleyeceğiz. 

— Ö95 

Türk fakültelerindeki üniversite elemanları 
için bu imkânların daha fazlasıyie yurt dı
şında mevcut olduğunu görmemezlikten gele
meyiz. 

:1508 sayılı Kanunun açık hükmüne rağmen, 
masraflı kış aylarında üniversite öğretim üye 
ve yardımcıları avanslarımdan mahrum bıra
kılmış, bugüne kadar istihkaklarını alamamış
lardır. Halen 49Ö6 sayılı Kanunu değiştiren 
146 sayılı Kanunun 27 nci maddesine göre, 
ki bu kanun yürürlüktedir, yürürlükte olduğu
na göre üniversitedeki doçentlerin profesör
lüğe yükseltilmeleri için neşredilen üçlü ka
rarnameler sen zamanlarda bir ayrı prosedü
re tabi tutulmaktadır. Bu işlemim geciktiril
mekte olduğunu, kimisinin on günle çıkmak
ta, kimisinin üç ay bekletilmekte olduğunu 
acayip bir tarzda müşaJhede etmekte ve es
babımı anlayamamaktayız. 

Şimdi soruyorum; fakülte profesörler 'ku
rulundan geçtikten ve senatoca onaylandık
tan sonra rektörlükten Bakanlığa yollanan 
bu kararnamelerin geciktirilmesinin kanunî da
yanağı var mıdır? Hayır, yoktur. Bu kanunî 
dayanaktan yoksun davranışa da son vermek 
mutlaka şarttır. 

Soruyorum Sayın Bakana; eğer profesörlü
ğe yükseltilen bir doçent sol eyleme karışmış 
deseler, profesörlüğünü almaya yetkiniz var 
mıdır? Hayır, yoktur. 

Gelelim yeni üniversite kanunu hakkında
ki görüşlerimizden birkaçına : 

jSusturulan değil, konuşan, devrimlere, 
Atatüi'k İlkelerine bağlıı üniversitelerin var 
olmasıyle yurdumuzda ciddî ve hakikî bir kal
kınmanın mümkün olabileceği, aksi davranış
larım üniversitelerden öç almak isteyen za
vallı çırpınmalar olduğunu belirtmek isteriz. 
Alman palyatif tedbirlerin ilerde yeni patla
malara sebep olacak, temele konmuş taze 
dinamitler olduğu inancında olduğumuzu be
lirtmek istiyorum. 

Şu kaideyi hatırdan çıkarmamak gerekir: 
Birikmeler, gelecekteki patlamaların sebebi 
olur. Millî Eğitim Komisyonundan çıkıp Bütçe 
Plân Komisyonunda görüşülen Üniversiteler 
Kanunu reform niteliğini yitirme istikame
tine girmiştir. Üniversite temsilcileri anieak 
kanunu ele geçirdikten sonra senatolarında gö-
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rüşüp, görüş ve fikirlerini açıklayabilme im
kânımı bulabilmişlerdir. 

BİT değerli arkadaşımın, kanunun Bütçe 
Komisyonundaki görüşmelere gelinceye kadar 
neden susulduğu hakkındaki soruya şöylece 
görüşümüzü aksettirmekle cevap olarak fik
rimi 'belirtmek isterim. Kanun, Bütçe Komis
yonuna dahi ismen, Bütçe Müdürlüğünce de 
blindiği üzere, birer adet olarak yollanmış. 
Başlangıçta 'büyük bir mahremiyet içerisinde 
tutulmuştur. Onun için lütfen sayın arkada
şım Ertuğrul Mat, üniversite hocalarını kına
masınlar. Onlar ancak metni ele alabildikten 
sonra görüşlerini açıklayabilmişlerdir. 

Zaten görüşle-rilııi açıklayanlara da büyük bir 
itibar edilmemiş olduğu vakıası herkesin bil
diği bir husustur. 

,Evet Anayasanın 120 nei maddesinin anla
tılmasında aynı görüşte değiliz. Bizim de gö
rüşümüzü açık ve seçik olarak zabıtlara ge
çirmek istiyoruz. 

YÖK'e, yani Yüksek Öğretim Kurumuna an
cak plânlama ve koordinasyon görevleri verile
bilir. Üniversitelerin yönetimine ve bilimsel faa
liyetlerine ilişkin kararlar almak yetkisi tanı
nırsa, Anayasanın 120 nei maddesine aykırı bir 
hüküm getirilmiş olur. Bugün bu durumla kar
şı karşıyayız. YÖK, üniversiteye karşı bir kuru
luştur. İstanbul üniversitesi 'bildirişinin birinci 
maddesinde belirtildiği, 10 ncu maddesinde 
izah edildiği suretle, Anayasanın 120 nei madde
sine bir aykırı mevcudiyeti hukukçuların üze-
rinde çok dikkatle durması gereken bir husus-. 
tur. Bu kanaatimizi de zabıtlara geçirilmeyi vazi
fe sayarız. 

Milletin beklediği, kamu vicdanının rahat
sız olduğu tam gün çalışmasının esprisi Millî 
Eğitini Komisyonundan çıkan kanun taslağm-ı 
da yitirilimiş, âdeta tüccar bilim adamlarına ka
nun bu şekliyle icazet verir hale getirilmiştir. 
Tam gün çalışma prensibinden tam gün çakış
mayanların mahrumiyetlerinde asıla tâviz veril
memesi kanaatinde olduğumuzu belirtmek iste
riz. Kanun hukukun anaprensibi olan kazanıl
mış haklara saygılı olmalıdır. Cebir yoluna, zor 
yoluna gitmemelidir. Yaş mevzuunda; bütün 
devlet müesseseleri, 5434 sayılı Emekli Sandı
ğına bağlı kuruluşlar yaş olarak 65 yaşı kabul 
ettiği halde, Bütçe Plân Kolmiisyonuna emekli-. 

li'k yaşının 68 olarak gelmesi Millî Eğitim Ko
misyonunda âdeta ceviz pazarlığı gibi cereyan 
etmişti ki, bu hususların hepsini, komik olan bu 
rakamların tespitinin içyüzünü, kanun GTenel 
Kurula gelip de görüşülmeye başladığı zaman 
bütün çıplaklığı ile açıklayacağımızı da ayrıca 
belirtmek isteriz. Kanun diye, reform diye asla 
şerefli üniversitelerimizin, Anayasanın 120' nei 
maddesine göre verilecek tâvizlere, günahlara 
iştirak içinde olamayacağız, Onlara verilen tec
ziye mahiyetindeki hükümllere iştirak etmeyece
ğiz. 

Hasbelkader geçen yıl bir kaç ay Üniversi
teler Kanununda 26 ncı maddesine kaçlar çalı
şabildim ve Alt Komisyonda vazife gördüm ve 
sonra da ayrıldımsa burnumun doğrultusuna 
gitmeyeceğim, aklî olan her fikre iltifat ve iti
bar edeceğim, hatadan dönmenin de fazilet ol
duğu gerçeğini kabul eden her medenî insanın 
bundan nasibini almasını temenni ederim. Şe
refli Türk Üniversiteleri için Anayasamızın 
120 nei maddesinin ışığı altında en iyi, en doğ
ru kanunun çıkarılmasının gayretini vazife bil-
diğiımiizi zabıtlara geçirir Cumlhuriyetçıi Parti 
Meclis Grubu adına Büyük Meclise saygılar su
nar, 1973 yılı Bütçesinin Millî Eğitim Bakan
lığı ve şerefli üniversitelerimize hayırlı ve uğur
lu olmasını temenni ederim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Baş
kan, bir noktayı açıklamak istiyoruiniı. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Baş
kan, Sayın Sungur henüz Bütçe ve Plân Komis
yonunda mlüzakere edilmekte olan Üniversiteler 
kanun tasarısını eleştirerek, kendisi de Bütçe 
Komisyonu üyesi olmasına rağmen, henüz ımlüza-
keresi bitmemiş olan bir tasarı üzerinde kesin 
kararlara varmak suretiyle burada bir nevi 
komisyonu da suçlayan mahiyette konuşma yap
mıştır. Henüz tasarının müzakeresi tamaımıyle 
bitmemiştir, ama 7 ve 8 nei madde üzerinde 
•müzakere devam etmektedir. Bu bakımdan Ko
misyondan sanki kendisinin ifadesi tarzında 
çıkmışçasına, zabıtlara tescil ettirmiştir. Bu hu
susu zabıtlara geçirmek üzere söz 'aldım, teşek
kür ederim. 

—• 5 % — 
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CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Sa
yın Başkanım, müsaade ederseniz tavzih ede
yim, anlaşılamamış. 

BAŞKAN — Neyi tavzih edeceksiniz? 
CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) -

Yanlış anlamış, yahut anlayamamış veya talk'i-
bedememiş, 

BAŞKAN — Şimdi bakınız Sayın Sungur, 
bu beyanınızda dahi bir itham var. «Anlayama-
ımış»! diyorsunuz.-

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — 
Yoktular belfci Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Onda da b'ir itham var, bura
da idi Sayın Komisyon Başkanı. Yani siz bu. 
anlamda konuşmadığınızı beyanla sataş/ma iddi
asında mı bulunuyorsunuz? Bu hususu izah edi
niz, İçtüzüğü biliyorsunuz. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — 
Çok Sayın Başkanım, bizim görüşlerimize dik
kat buyurulursa, oturumun başımdan beri zatı-
âliniz burada oturmaktasınız. Çok değerli ar
kadaşım Ertuğrul Mat bey Kanunun tümü hak
kında müdafaada bulundu. Bendenizin konuş
ması ise, Kanunun Millî Eğitimi Komisyonundan 
çıkışındaki şeklinin reform niteliğini değiştir
diği ve üniversitelerimizin bu kanun hakkında
ki senatoların bildirilerine itibar edilmesi ge
rektiği anlamındadır. Bunda ne Komisyonu il
zam edici, ne de Sayın Yılmaz arkadaşımızı 
bağlayıcı bir husus vardır. 

BAŞKAN — İlzam e time z zaten efendim, Ko
misyonu ilzam etmez sözcülerin beyanları. 

CELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — 
Tabiî efendim, şahsî fikirlerimiz, Grubumuzun 
görüşleri... 

BAŞKAN — Sayın Sungur teşekkür ede
rim efendimi. 

Efendim, söz M. G. P. Grubu adına Sayın 
ismet Kapısız'indir, buyurunuz. 

M.. G. P. GRUBU ADINA İSMET KAPISI7 
(Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

Millî Eğitim Bakanlığı 1973 malî yılı Bütçe
sinin Yüce Meclisimizde müzakeresi vesilesiyle, 
Millî Güven Partisi Meclis Grubunun görüş ve 
temennilerini yüksek huzurunuzda arz etmeye 
çalışacağını. 

Sözlerime başlamadan önce partimizin millî 
eğitim politikasiyle ilgili temel inançlarını kısa
ca özetlemek isterim. 

Partimiz, millî eğitimin Anayasa düzenimizin 
dayandığı temel ilkeler Türk Milletinin bütün 
fertlerini «kaderde, kıvançta, tasada ortak, bö
lünmez bir bütün halinde, millî şuur etrafında» 
toplamaktır. 

Eğitim kurumlarımız, Türk çocuklarına in
san hak ve hürriyetlerine ve hukuk devleti il
kelerine dayanan demokratik rejimi sevdirmek
le görevlidirler. 

Eğitim politikamız, Türk gençlerini sosyal 
adalet anlayışına sahip, milliyetçi, vatansever 
yurttaşlar olarak yetiştirme gayesine göre dü
zenlenecektir. 

Türk gençlerinin millî, ahlâkî, insanî üstün 
değerlerini geliştirmek, onları şahsî teşebbüs 
zihniyetine ve topluma karşı sorumluluk duy
gusuna sahip ilim, teknik, güzel sanatlar ve ik
tisat bakımından yapıcı, yaratıcı seçkin yurt
taşlar olarak yetişmesi başlıca gayelerimizden-
dir. 

Köyde ve kentte yaşayan bütün yurttaşların 
kabiliyet ve çalışkanlıklarına uygun olarak öğ
renim ve eğitimin her derecedeki imkânlarından 
eşit şekilde faydalanmalarını sağlamanın, Dev
letin aslî. görevi olduğu inancındayız. Ve niha
yet Türkiye'nin her sahada kalkınmasında, ah
laken ve ilmen yücelmesinde çok önemli görevi 
ve sorumluluğu olan öğre! menlerimizin maddî 
ve manevî huzur içinde çalışmalarını sağlama
nın, yurdun en ücra köşelerinde vazife gören 
öğretmenlere yalnızlıklarını hissettirmemek ve 
onları ımutulmuşluğa terk etmemek Millî Eği
tim Bakanlığının en önde gelen görevleri arasın
dadır. 

Değerli milletvekilleri; 

Millî Güven Partisi Meclis Grubu olarak, 
millî eğitimimizin önemli görevlerinin başında, 
sağlam karakterli dürüst ahlâklı milliyetçi, gön
lü millet ve memleket sevgisiyle dolu, kanun ve 
nizama saygılı evlâtlar yetiştirmesi hususunun 
geldiğine inanıyoruz. Büyük milletimizin de bu 
inancı bizimle birlikte yürekten paylaştığına 
eminiz. 

Yakın geçmişin çok acı tecrübelerinden ders 
alan, her kademedeki vatanperverliğinden ve 
milliyetçiliğinden emin bulunduğumuz öğret
menlerimizin bilhassa üniversite ve kısmen de 
ortaöğretim müesseselerimize musallat olan 
kökü dışarda yıkıcı cereyanların karşısına Ata-
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türk'çü, milliyetçi bir görüşle çıkması çoğunluk- I 
la sapık fikirleri şiddetle reddetmesi, yavrula
rımızı kendilerine emanet ettiğimiz maarif or
dusuna güven duygumuzu daha da artırmaktır. 

Değerli milletvekilleri, 
12 Mart öncesi demokratik rejime kasteden 

ve toplum düzenini temelinden sarsan anarşik 
olaylar maalesef üniversitelerimizde, yüksek 
okullarımızda ve yer yer öğretmen okullarımızla 
liselerimizde görünmüş ve millet olarak bizleri 
köklü tedbirler almaya zorlamıştır. Bakanlık, 
millî eğitim sistemimizde yeni ve ileri hamleler 
yapma gayreti içerisine girmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 

Türk milleti yarım asra yakın bir zamandan 
beri çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma gayreti 
içindedir. Eğitim faaliyetlerimizi ve bu konu
daki milletçe başarımızı küçümsemek doğru ol
maz ise de gayeye vasıl olduğumuz da iddia edi
lemez. 

Medenî âlemin dev adımlarla ilerlemesine 
rehberlik etmiş batıdaki eğitim ve öğretim geliş
melerini, biz de Cumhuriyet idarelerinde hükü
metler eliyle maddî ve manevî imkanlarımız öl
çüsünde takibctmiş ve teşkilâtlarımızı kurmuş 
bulunmaktayız. Ne var ki, çeşitli seviyedeki 
eğitim kurumlarımız sosyal, ekonomik ve moral 
kalkınmamız için gerekli insangücünü yeter sa
yıda ve zamanında istenilen nitelikte yetiştire
cek bir düzeye ulaşamamıştır.- Bunun da en 
önemli sebeplerini kısaca arz etmeme müsaade
nizi rica edeceğim. 

1. Millî bünyemizin ekonomik, sosyal ve 
moral gücünü artıracak, millî birlik ve bütünlü
ğü sağlam zemine oturtacak reformlar maalesef 
zamanında yapılamamıştır. 

2. Batı dünyası ile olan münasebetlerimizde, 
eğitilmiş insangücü, sermaye ve mamul madde 
alış verişinde, ekonomik, sosyal ve moral gücü
müzün sarsıntı geçirebileceği dikkatle takibedil-
memiş, milliyetçi bir eğitim politikası takibedil-
memiştir. 

3. Nüfusumuzun, her yi! ortalama bir mil
yon artması, iş, sağlık ve en mühimi eğitim hiz
metlerinin bu artışla orantılı olarak yeni büyük 
bir ihtiyaç halinde belirmesi karşısında hedefleri 
iyi tespit edilmiş, ehliyetle yürütülen plânlı 
bir eğitim politikasının 'hazırlanmasında 'geç 
kalmış olmamız eğitim ve öğretim seferberliği- \ 

I amizin özlediğimiz başarıya ulaşmasını önleyen 
'mühim faktörler olmuşlardır. Bunlara ilâveten 
1908 yılında öğrencilerin masamı tale'be istekleri 
'olarak 'beliren ve sonradan yön değiştirerek bil-
ıhassa. üniversitelerimizde başgösteren çalkantı
lar daha da azıgmlaşarak gerek demokratik re
jim ıgerekse temel müesseselerimiz için çok ciddî 
sorumlar 'meydana -getirmiştir. 

(Gerçekte, aziz yurdumuzu parçalaımak, Dev
letimizi çökertmek için yapılan ve maalesef mil
lî eğitim bünyesinle, özellikle üniversitelerimize 
girer sistemli propaganda ve kışkırtmalar karşı
sında, Bakanlık 12 Marttan sonra "millî .eğitimi
mizin her kademesinde ıslâhat hareketlerine gi
rişmiştir. 

D-eğerlj milletvekilleri, 
Nüfusumuz, çok yakın bir gelecekte 40 mil

yonu aşacaktır. Vatandaşın, yurdun dört buca
ğından Millî Eğitim Bakanlığını okul içim taz
yiki bir çığ gibi büyümektedir. 200 bini aşkım 
•eğitim ve öğretim kadrosuyle ço-cüklarımızıın 
tahsil ve terbiyesi, .'omların çeşitli meslek dalla
rında yurdumuzun ihtiyacına göre yetiştirilme
si zorunluluğu ve (bütçemin bu dev hizımete yeteri 
derecede tahsis edilememesi müşkülleriyle Ba
kanlık karşı karşıya 'bulunmaktadır. 

Buraya kadar arz ve izah ettiğimiz hususlar, 
millî eğitimimiz baküimmdan bir karamsarlığım 

I asla ifadesi değildir. Cumhuriyetin kuruluşun
dan bugüne kadar millî .eğitim sahasında ifti
harla belirmek lâzımdır ki, büyük mesafeler ka-
itedilmistir. Türk -eğitimimin bütün kademi'e-lıerinde 
ulaşılan seviyeye ve Cuımîhuriyet (hükümetlerinin 
Türk halkının .eğitimi konusunda gösterdiği gay
retleri bir iki lörmekle ifade etmek isterim. 

'19I27 yılımda okur - yazarlık -oranı % 10 iken 
'bu oranı 1'970'te % 55'i aşmıştır. Nüfusumuz, 
11927'ye göre bugün 2,5 katı artmış olmasına mu-
il-caîbil ilkokul sayısı 7 katı, öğrenci sayısı 1!2 katı, 
-öğretmen sayısı 11 katı -olmuştur. Ortaokul ve 
liselerde, orta dereceli meslekî ve teknik okullar
da bu artış oranı ise 20 - 30 mislime ulaşmıştır. 

19128'de Türkiye'de ilkokul sayısı 5 OOO'dem 
az, öğrenci sayısı 33'6 bin, öğretmen sayısı 10 ibitat 
iken, 19ı70 yılında okul sayısı 40 bine yaklaş-
ımış, öğrenci sayısı 6 milyonu bulmuş, öğretmen 
sayısı da, Iİ50 binin üzerine çıkmıştır. Bunun gi
bi, millî eğitimimizin diğer kesimindeki rakam-

• 1ar da sadece Türkiye Cumhuriyeti adımı taşı-
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yan (büyük eserin, hür demokratik rejimin millî 
gelişmıemize katkısını oltaya 'koyan ve şerefi 'bü
tünüyle başta çok değerli ımıaarifçilerimize, öğ
retmenlerimize olmak üzere 'büyük milletimize 
ait bulunan 'bir ilerlıemıemin ifadesidir. Ayrıca, 
10 yıl önce okuldan mailinim çocuk sayısı % 3-2,2 
iken, 1971 yılında bu oram % 12,8'e düşmüştür. 
İİ971 yılı ve ondan sonra gelen 1972 -1973 yılla
rı plân »hedeflerinin gerçekleştiğinin ve bu hede
fin üstüne çıkılacağının müjdesini vermektedir. 

Bu hususu, fedakâr öğretmemi/erimizin ve 
Bakanlık Merkez Teşkilatındaki dirayetli idare
cilerimizin ıbir başarısı olarak takdirle karşıla
dığımızı kaydetmek isterim. 

Çok değerli arkadaşlarım, 
Türkiye, 1960'dan sonra plânlı kalkınma dö

nemine girmiş ve yurdun ekonomik, sosyal ve 
kültürel kalkınması için, uzun dönemli plânlara 
bel bağlamıştır. Birinci ve İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma plânları döneminde millî eğitim ala
nındaki çalışmalar plân hedeflerine ulaşmıştır. 
Hedefleri sanayileşmeye yönelmiş bulunmakta
dır. Bunum yanında gelişmekte olan ihtiyacın 
karşılaınabilmesi yukarda da arz ettiğimiz 
12 Mart öncesi ve sonrası eğitim alanında mey
dana gelen olaylar, birtakım yeni tedbirler alma
ya Bakanlığı ve hükümetilierıi zorlamış bulunmak
tadır. Bu sebepten Hükümetçe hazırlanan Millî 
Eğitim 'Temel Kamun tasarısı Yüce Meclise su
nulmuş ve Millî Eğitim Komisyonunda bu tasa
rımın müzalkeresi tamamlanmıştır. 

Tasarı, son yıllarda ülkemize! vuku bulan 
üzücü olaylar karşısında millî eğitim sistemimi
zin de muhteva 'bakımından öne/mle ele alınma-
sıına gereikltliırmiş, Aitatürlk devrimlerime, Tıürlk mil
liyetçiliğine ve demokrasi ideallerine bağlı va
tandaşların yetişmesi gereğini ortaya koymuştur. 
Bu tasarı loJkul öncesi eğitimi, ilköğretim, orta
öğretim, yüksek öğretim, yaygın öğretim ve eği
timle., hilihassa öğretmenlik mesleğiyle alâkalı 
konulan Türkiye'nin 2 000 yılının ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek bir seviyeye getirilmesini he
def almıştır. 

Millî Eğittim Temel Kamun tasarısı Türk 
millî (eğitiminin düzenlenmesinde esas olan 'genel 
amaç ve ilkeleri eğitimimizin 'genel yapısı, öğ
retmenlik mesleği, o:kul ibima ve tesisleri, eğitim 
araç ve gereçleri ile Devletin eğitim ve öğretim 
sorumluluğuyle alâkalı temel hükümleri kapsa-
makttadır. 

— J 
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Değerli milletvekilleri, 
•657 ve 1327 sayılı Devlet Memurları Kanu

nunun uygulanması, öğretim camiası arasında 
geniş ölçüde hizmetin aksamasına seıbebolmuş, 
öğretmeni mağdur etmiş, millî eğitim caımiasm-
daki idareci zor bulunur bir hale /getirmiştir. 
Merkez Teşkilâtında şaibe müdür yardımcısın
dan, Bakanlık Müsteşarına, okul müdüründen 
öğretmen yöneticiye kadar, her kademedeki öğ
retmem aırlkadaş'lıarrın soruımlulıulMiaın, yaptıMlan 
işin önemi, .külfeti ve ağırlığı yeterince nazarı 
ititoare alınmamıştır. 

öğretmenlerin maaş intibaklanndaki yanlış 
uygulamalar içimden zar çıkılır ibir hale gelmiş
tir. 

Sayın Bakanımızın gerek basında yer alan, 
.gerekse komisyonlardaki ve yüce Meclislerimiz-
de vâki konuşmalarından, Personel Kanununun 
tatbikatından doğam ve öğretmenleri mağdur 
eden aksaklıklann mühim bir kısmının düzel
tildiğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Sayın Bakanımıza ve Bakanlık yetkililerime bu 
müspet icraatlarından dolayı tebriklerimizi su-
nari'zj 

Sayın milletvekilleri, 
Özellikle ilköğretim .kesiminde İkinci Beş 

Yıllık Plânım bilhassa son dönemi millî eğitim 
hizmetlerinde ödenek kifayetsizliğimden bâzı ak
saklıklar meydana getirmiştir. Yüce Meclisimiz 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânını kabul et
miştir. Bu dönemde millî eğitimimize .gerekli 
yatırım olanakları temin edilmiş, bilhassa ilköğ
retimde okul, ders, araç ve gereç /derdimin top
tanı halledilmesi, köy, kasaba, okullarınım yapıl
masına, okulsuz köy bırakılmıamasına öncelik 
verilmesi kararlaştırılmıştır. Millî Eğitim Komis
yonunun kabul ettiği millî eğitim temel kanun 
tasarısıyle, ortaöğretimle ilköğretim arasımda 
ilköğretimi 8 yıla çıkaran bir bağlantı kurulma
sı karara bağlanmıştır. Ayrıca ortaöğretimde 
meslekî ve teknik liselerin sayılarının artırılma
sı, eğitim ve öğretimim teknik sahalara kaydı
rılması bu kanunda öngörülmüştür. 

öğretimde haşarının temini öğretmen yetiş
tirme işiyle çok yakından ilgilidir. Kanaatimiz
ce eğitim ve öğretim camiamızın 'baş ımiman olan 
öğretmen, bir cemiyetin gelecek nesillerini ya
ratan ve şekillendiren insandır. Bir milletin 
geleceğini /tasarlayan ve kuıan mimar öğretmen-
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dir. Görevi şerefli ve o kadar da mesuliyetlidir. Bu 
gayretlerinde öğretmemin başlıca dayanağı kendi 
şahsiyetidir. 

Teknik imkânlardaki gelişmeler, çeşitli öğre
tim anaçlarında elde .edilen mükemmellik hiç-
»bir devinde, öğretmenin şahsiyetinden .gelem 
tesirin yerini tutamamıştır. İleride de tutama
yacaktır. Bu itibarla öğretmen, çevrenin ve ken
dilerine 'emanet •ettiğimiz çocuklarımıza asıl 
şahsiyetiyle müessir olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, kanaatimiz odur ki, 
bu millete öğretmem olarak hizmet edenlerin 
'bahtiyarlığı, dünya nimetlerinin hiç'hiriyle öl
çülemeyecek kadar engin ve mânialıdır. Aziz 
Atatürk, Türk toplumunda öğretımenin yerine 
ve değerine, konuşmalarında 'daima gereken 
önemi varmiştir. 

Maddî ve manevî kalkınmamızın mimarları 
olan öğretmenlerimiz en iyi imkânlar içimde ye
tişir, üstüm vasıflarla mesleğe atılırlarsa Türk 
milletinin geleceğinden elbette endişe duyul
maz. 

Sayısı 200 binin çoik üstünde bulunan eğitim 
ve öğretim camiasının içinde, miktarı çok az 
da olsa birtakım sapık ideolojilere kendimi kap
tırmış olan öğretmenin varlığından büyük üzün
tü duymaktayız. 

Sayın Bakanımızın ve bakanlık yetkilileri
nim, sayısı çok az olan bu kimseler hakkındaki 
tasarruflarını olumlu bulduğumuzu ifade etmek 
isterim. 

Değerli milletvekilleri, 

Bâzı çevrelerin ısrarlı bir şekilde öğretmen 
'kıyımından bahsetmesi, hem kasıtlı bir hareket 
ve heım de eğitim ve öğretim camiasını huzursuz 
ikıl'maya matuf 'bir davranıştır. Bakanlığın ve 
sayım Bakanın, öğretmen kitlesinin içerisine 
sızmış yabancı ideoloji hayranlarından bünyeyi 
kurtarması esasen görevidir. Bunu milliyetçi 
Atatürkçü tüm öğretmen camiası da höyle arzu 
etmektedir. Son yıllarda bu konuda müspet ic
raata girişilmiş olması, öğretim müesseselerimi-
.'ziııı heım huzuruna yardımcı olmuş, hem de. maa
rif ordusunun, eskiden olduğu gibi şevkle, heye
canla görevine devamını sağlamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Biz Millî Güven Partisi Grubu olarak, üze

ninde önemle durmaya mecbur olduğumuz ko
ntunun aslında hu olduğu inancındayız. Yatırım-
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lar için ilerde daha çok imkânlar bulacağız. İlk
okullar için ödenek eksikmiş, ortaokul ve liseler 
arzu edildiği İka dar açıilamıy onmuş. Bunlar, bu
gün içinde, ilenişi için de telâfisi mümkün olan 
hususlardır. Aslolan büyük milletimizin mutlu
luğu, refahı ve ilerlemesi için öğretim ve eğitim
de 'birlik içimde azimle çalışma gayretinin aralık
sız devaım etmesidir. 

Değerli milletvekilleri, 
Bakanlık 'bütçesi üzerindeki maruzatıma 

son venmedeın önce, meslekî ve teknik öğretimin 
yurt kalkınmasındaki önemi üzerinde kısaca 
durmak ve sorunlarına işaret etmeden geıçenle
yeceğim. Kalkınma plânlarımızda teknik eleman 
ihtiyacı açıkça ortaya ikonulmuş bulunmaktadır. 
Gelişen endüstrimizin ihtiyacı olan teknik ele
manı yetiştirmek hususunda alman tedbirlerim 
yeterli olmadığı meydandadır. Millî Eğitim Ba-
Ikaınlluğı içlimde mıeslekî ve teknik öğretilme lâyık ol
duğu büyük ilgiden zaman zaman maıhrıım bı
rakılmıştır. Bugün özel sektörde yüksek ücretle. 
öjş baılan. bıiır çok teiknik öğretim sm'eaisıuibu ne ya
zık ki, eğitim camiamızdan ayrılmaktadır. 

Büyük yatırımlar neticesinde vücuda getiri
len ve müstahsil durumda olan teknik öğretim 
atölyeleri, çeşitli yanlış kararlar neticesinde 
âtıl duruma sürüklenmektedir. Millî Eğitim 
Bakanlığı camiasında teknik öğretim alanında 
büyük bilgi ve tecrübe sahibi çok kıymetli ar
kadaşlarımız var'dır. Onların bilgi, görgü ve 
tecrübelerinden istifadeyi gerekli sayıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerime son verir
ken, bütçenin aziz milletimize, Millî Eğitim Ba
kanlığının değerli mensuplarına ve aziz öğret
men. arkadaşlara hayırlı ve uğurlu olmasını yü
rekten diler, Yüce Meclise Grubumun saygıla
rını sunarım. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubunun 
üniversiteler bütçesi ile ilgili görüşünü Sayın 
Kabadayı belirtecektir. 

Sayın Kabadayı, buyurunuz efendim. 

M. G. P. GRUBU ADINA İHSAN KABA
DAYI (Konya) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; Üniversiteler bütçesi üzerinde Mil
lî Güven Partisinin görüş ve mütalâalarını arz 
etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

öğretim ve Eğitim; beşikten mezara, ilk öğ
retimden, yüksek öğretime kadar bir bütündür. 
Bölünmez ve devamlılık ister. 
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İnsan varlığını yücelten; milletleri de tari
hin her devrinde yaşatan, var kılan, ona güç 
veren, anagüç kaynağı, öğretim ve eğitimdir. 

Milletler yeni nesillerini; hatâ, eksik ve ku
surdan ne kadar uzak yetiştirirlerse .-yarınla
rını da ö kadar tam ve mükemmel olarak ha
zırlamış olurlar. 

Millet olarak; en iyi olanaklara, müstesna 
meziyet ve tarih gücüne sahip olduğumuz hal
de, maalesef bütün eksik ve noksanlarımız eği
tim ve öğretimde tam bir silkinme ve kalkınma 
yapamamışındır. 

Ezeli derdimiz; öğretim ve eğitimde kade
me ve kadrolar arasındaki kopukluğu giderip 
bağlantı kuramamışızdır. 

Çeşitli kademelerdeki, programları gerçeğe 
ve millî bünyeye uyarlı düzenleyememişsizdir. 

Bu tedbirler meyanında : Gençliğimizde de 
istidat ve kabiliyetlerine göre, hayata, iş dalla
rına ve sosyal gelişmemizde; ekonomik kalkın
mamızda itibarlı ve tutarlı bir düzeye çıkara-
mamışızdır.. 

Millî Güven Partisi grubu olarak, bütün 
bunların nedenini sürekli ve ciddî bir millî eği
tim politikamızın bulunmamasında görmekte
yiz. 

Bu kısa izahatımızdan sonra, üniversiteler 
hakkındaki görüş ve temennilerimize gelince : 

Evvelâ yurdumuzda, üniversitelerin kuru
luş ve miktarı çok yetersiz, kuruluş yerleri de 
belli başlı büyük şehirlerde adeta birbiri üzeri
ne kurulan izdihamlı bir durumda olup, yaygm 
ve dengeli değildir. Evvelâ İstanbul ve Ankara' 
da üçer, İzmir'de de bir üniversite ve bir çok 
yüksek okullar açtıktan sonra ancak ve ancak 
Erzurum'da ve Trabzon'da birer üniversite aça
rak, uzunca yıllar, yurdun geri kalmış bölgele
rini adeta görmemezlikten gelmişizdir. Son yıl
larda da Diyarbakır, Adana, Kayseri, Bursa; 
Elâzığ'a bâzı fakülteler açarak yaymağa başla
mışız. Yeni olarak da Konya'da, Ankara Fen 
fakültesinin patronajında bir fakültenin açıla
cağını öğrenmiş bulunmaktayız. Gerek, daha 
evvelki söylediğim üniversiteleri açan gerekse 
Konya'daki son, bu hayırlı teşebbüsleri yapan 
fakülteye ve Ankara üniversitesi rektörlüğü
nün bu hayırlı hizmetlerinden dolayı grubum 
adına, şükranlarımı ve teşekkürlerimi arz ede
rim. 

J özel yüksek okulların kaldırılmasından son-
1 ra da, yine bu adı geçen büyük şehirlerde, en 
j azından birer üniversitenin kurulacağı mutlak-
I tır. Zira özel yüksek okullar hakkında çıkarı

lan 1472 sayılı Kanunun gerekçesi «yükseköğ
retim reformunda özel yüksek okullar meselesi 
çözülürken, ilgili akademilerin yeni bir tür üni
versite haline getirilmesi öngörülmüştür» de
nilmektedir. 

İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri, Ana-
I yasa mahkemesinin, kararlarında da açıklan

dığı üzere, üniversite nitelikte ve üniversite gö
revini yerine getiren kuruluşlardır. Büyük şe
hirlerde üniversitelerin üst üste yığılıp toplan
ması hem gençlerimizi, hem de toplumumuzu 

j sıkıntılı, yaşantısı güç ortamlara sürüklemiş 
olduğu kanaatimizi, Millî Güven Partisi Gru
bu olarak Yüce Meclise zaman zaman tekrar et-fi 
miş, bu defa da bir kez hatırlatmak isteriz. 

I Memleketimizin ortalama, 20 - 25 adet, behe
ri yirmi bin talebeli üniversiteye; ayrıca 20O'e 
3^akın da, beneri biner talebeli üniversite ma
hiyette yüksek dereceli meslekî okula ihtiyacı 
vardır. 

Her üniversite içinde; biner bilim adamın
dan ceman 25 bin kişilik üniversite kadrosuna, 
yüksek okullar içinde, en az 50'şer hocadan he
sap edersek, 10 bin yüksek öğretim üyesine ih
tiyacımız vardır ki, netice olarak ceman 40 bin 
bilim adamına ihtiyacımız vardır demektir. 

' Yükseköğretim ve eğitimide kalikmabilme-
miz için 10-15 sene içinde bu miktarı yetiştir
meğe mecburuz. 

Belki bu miktarlar yüksek gibi gelir ama, . 
size bir misal vereceğim: 

«İsviçre, 5,5 milyon nüfuslu 41 bin 300 km2 
I bir memleket olduğu halde, çoğu 15 nci asırdan 

itibaren açılmaya baştanan 8 üniversitesi var
dır. 

En son kurulan Zürih Teknik Üniversitesi -
sidir ki, 1855 de kurulmuştur. Eğer kendimizi 
bu ülkeyle kıyaslarsak 48 üniversiteye ihtiyacı
mız olduğu gerçeği ortaya çıkar. 

Yurdun çeşitli yerlerinde; yeterince ola
naklar sağlanmadan üniversite ve yüksek okul
lar açılmasından Millî Güven Partisi olarak 
ancak memnun olmaktayız. 

Zira; üniversiteler birden kurulmaz ve ge
lişmezler. Tıpkı fidan gibi zamanla büyür, ge-

I lisir ve taazzuv ederler. 

001 — 
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En mükemmel üniversitelerin dahi vaktiyle 
böyle şikâyet edilen nedenleri vardır. 

Buna memleketimizden en büyük misal o-
larak Ankara üniversitesi gösterilebilir ki. 
ilk kurulduğunda çok dedikodular yapıldı, An-
karada üniversite mi olur? Açılsa da öğretim 
kadrosu gelir mi? dendi. Amma, zaman herşe-
yi halletti ve bugünkü güçlü haşmetiyle Anka
ra üniversitesi meydana geldi. 

Yeter ki, yeni fakülte ve üniversitelerimiz 
kurulurken patronaj ve rotasyona dikkat edil
sin ve önem verilsin. 

Ve yine süratle yeterli, kalifikasyona sa
hip öğretim kadrosunu yetiştirme amaçlarına 
yönelmeğe mecburuz. 

Yıllar yılı Yüce Mecliste bekleyen üniversi
te kanunlarını da bir an evvel çıkarmamız ge
reğini burada tekrar etmeğe mecburuz. 

Üniversitelerimizde; artık kötü istihdama, 
kötü ücret sistemine son verirken, hocaların üni
versiteye bağlanması, hocalara dış görevleri 
tercihettiren sebeplerin kaldırılması, hep bera
ber, hepimizin görevi olduğu kanısındayız. 

Üniversitelerimizde kifayetsiz maddî ola
naklara rağmen, uluslararası seviyede bilim 
adamının yetişmesini de takdirle karşıladığı
mızı üniversitelerin kıymetli mensupları huzu
runda itiraf etmek isteriz. 

Üniversitelerimizde bilimsel araştırma ve 
yayınlar kifayetsizdir. Bu imkânların da biran 
evvel arttırılmasını arzulamaktayız. 

Yapılacak üniversite reformlarında fazla 
para, fazla örgüt, fazla yapıt, fazla laboratuvar 
ve kitaplık ve bunların hepsine Millî Güven 
Partisi olarak evet diyoruz. Amma: 

Bunlardan önce yüksek seviyede daha fazla 
öğretim kadrosu kapasitesi yetiştirilmesi gere
ğine taraftar olduğumuzu Yüce Meclise bildiri
riz. 

Yani, genç öğretici ve araştırıcı yetiştirme 
lüzumunun büyük bir millî eğitim zorunluğu 
olduğunu Millî Güven Partisi Grubu olarak 
belirtmek zorundayız. 

Yüksek öğrenim yurda yayılmalı, daha sü
ratli ve daha homojen hale getirilmelidir. 

Ayrıca, lise ve benzeri okullarımızdan me
zun olan öğrencilerin her yıl sayısı artmakta ve 
öğrencilerin önemli bir kısmı yüksek öğrenime 
devam imkânını bulamamaktadır. 
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öğrencinin gerçek bilgisini ölçmeğe, üni
versitelerarası ve akademilerarası test imti
hanları çeşitli yönlerden yeterli değildir. Zira 
Orta Anadoluda bir ilçe lisesini veya Doğu A-
nadoluda bir ilçe lisesini bitiren bir talebe ile 
her türlü imkânlara sahip olan Kabataş lisesi
ni bitiren bir talebeyi aynı eşitlik içinde, fır
sat eşitliği içinde bulamazsınız. Doğuda ve Or
ta Anadoluda ilçe liselerini bitiren talebenin öğ
retiminde, eğitiminde birçok kifayetsizlikler 
vardır. Hocalarını bir an için aynı miktarda 
var kabul etseniz dahi, bir gerçeği inkar ede
meyiz ki, Doğuda ve Orta Anadoludaki ilçe li
selerindeki matematik, fizik, kimya ve yabancı 
dil öğrenimini daha çok meslekten olmayan ki
şiler yaptırmaktadır. Böylesine eşit şartlar ta
şımayan lise mezunlarını aynı kıstasta teste ta
bi tutmanın fırsat eşitliği ve hak ölçüleri bakı
mından müsavi görülmesine imkan yoktur. Ba
tıda birçok memleketler test usulünü terk et
miş bulunmaktadırlar. Bizim de kanaatimiz o-
dur ki, liseleri bitiren gençler üniversitelere 
alınmalı, ama bir temel bilim eğitiminden son
ra yeni seleksiyonlarla dallara seçilmesi kanı
sında olduğumuzu bu vesile ile belirtmek iste
rim. 

T'iksek öğretimde, öğrenci sayısı planlama
nın öngördüğü hedeflere ve niteliklere, dallara 
yönelmeli ve ayarlanmalıdır, öğretimin her ka
demesinde millî olmağa, tâ aile ocağından, ilk
okuldan üniversitelerimize kadar birbiriyle tu
tarlı bir eğitim sistemi içinde, Atamızın dev
rimlerini ve ülküsünü kavramış bir nesil yetiş
tirmeğe ; 

Son yılların anarşik ortamını, bunun kalın
tıları olan ve üniversite itibarını zedeleyen tor
tularım silmeğe, yeni ve güçlü psikolojik bir 
üniversite ortamını yaratmağa mecbur oldu
ğumuz inancımızı da hasseten belirtmek isteriz. 

Memnuniyetle duymuş bulunuyoruz ki, Anka
ra iktisadî ve Ticarî ilimler Akademisi, 1 nci sı
nıflara Devrim Tarihini ve Anayasamızı ders ola
rak, hürriyetin, özgürlüğün, demokrasinin ve 
Anayasanın kadrini tanıtıcı, Yüce Atamızın 
devrimlerinin kıymetini bildirici bu eğitim ko
nusunu Millî Güven -Partisi olarak takdirle se
vinçle karşıladık. Diğerlerine de teşmil edilme
sini büyük özlem içinde beklemekteyiz. 

Sayın milletvekilleri; kısa bir geçmişte : 
Yurdumuzda çok üzücü olaylar oldu. Üniver-
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sitelerimiz bu olaydan büyük zararlar gördü. 
Acılar çekti, şehitler verdi, kanlar aktı, yara
lar aldı, silâhlı çatışmalar oldu ve birçok üzücü 
suçlar işlendi. 

ıSonımda, üniversitelerimizin birçok organla-
rıyle işleyemez hale geldi. 

Özellikle doğmalara esir oldu : 
Doğmalar; niteliği ve yönü ne olursa olsun, 

kaçınılmaz soysuzluklar ve yobazlıklar geti
rir. Fikir özgürlüklerini yıkar, en büyük teh
likesi de; kendi görüşünün aksini toptan düş
man gösteren katı inançları telkin ederler. 

• Halbuki üniversiteler bütün aşama ve çaba
larında bilimsel olmaya, bilimsel kalmaya mec
burdurlar. Artık o köitü günlerin Mao'cu, Le-
ninei, Kastro'cu, Che G-uvera'cı özlemi acı bir 
hâtıra olarak kalmalı, bu ibret dersleri âs'lâ 
unutulmamalıdır. 

İlim yapılmalı ama, kötü doğmalar kasıtlı 
talim ve terbiye edilmemelidir. Geçtiğimiz kısa 
geçmişte bu derdini yandığım yankılar bir ilim 
olarak değil, kasıtlı olarak bir yöne anığaj e ol
mak, onu bütün gücü ile talim ve terbiye et
tirmek zorundan, felâketinden doğduğunu bu
rada Millî Güven Partisi Grubu olarak hasse-
ten belirtmek isterim. 

Türk milletini yıkmak, Türk yurdunu par
çalamak, Türk ulusunu ve onun varlığını teh
likeye sokacak yönlere sürüklemek isteyenler : 
Önce Atatürk'e ve Atatürkçülüğe saldırırlar. 

Çünkü; en sağlam dayanağımız odur. Bu 
dayanağı sağlam tutmak varlığımızın temel ko
şulu; hepiımizin de başta gelen yurtseverlik gö
revlimiz dir. 

Atatürk, sade bize değil, bütün insanlığa, 
bütün geri kalmış milletlere ıstıraplarım gider
mek için sonsuz bir hazinedir. Her mevzuda o 
bize rehber olmaya yeter de artar da. Başka 
âlemlerin, başka havasına kapılmaya, başka 
sapıkların fikirlerini söylemeye, terennüm et
meye, zilini çalmaya havasını söylemeye hiç 
kimsenin hakkı yoktur ve olmayacaktır. O yü
ce insan, Türk milleti öldü mirası Yunan mil
letine kaldı denilen yıllarda, bütün cihanın bize 
düşman olduğu kara günlerde; Türk milletmin 
ölmediğini, ölmeyeceğini, esir edilemeyeceğini 
ispatlayan ve bu mutlu günlere bizi kavuştu
ran ulu kişidir. 

Ayrıca, onun bu nurlu meşalesi sade bize de
ğil, Afrika ve Asya'nın esir milletlerinin kurtu
luş rehberi olmuştur. 

Atatürk'ü iyi anlayamadığımızdan, unutur 
gibi olup da başka sevdalara kapıldığımızdan 
12 Martlara geldik. 

;Son olayların hâlâ dumanı tüten ve kalan • 
artıklarının temizliğinin yapıldığı günlerin için
deyiz. 

Bu ciddî sorumsuzluklar; sokaktan üniversd-
teye, üniversiteden yüksek okullara, fabrika
lara, gençliğe ve bir kısım işçimize kadar si
rayetle kimi yerde işgal, kimi yerde boykotlar
la, her türlü soygun, anarşi ve kıtallerin kay
nağı oldu. 

Kanun hâkimiyeti yerine kaba kuvveti hâ
kimiyeti kurulmak istendi1. 

Vatanda huzur, üniversitelerimizde öğretim 
ve eğitim, vatandaşımızın da yarınlarına güve-
in kalmadı. 

Tüm vatan var olma - yok olma noktasına 
geldi de 12 Martlara onun için gelindi. 

Bu ortama gelişimizde, elbette çok sorun
lar ve sorumlular vardır. 

Dünün hesabını karıştırmıyoruz. Müflis be
zirgan gibi eski defter yoklamıyoruz. Dün, acı 
ve kötü taraflarıyla gelip geçti, bugün yeni 
bir gün. Bu yeni günde iyi sözler, iyi niyet
ler, iyi duygularla asgarî müştereklerde birbi
rimizle birleşmek, bağdaşmak yarınlara hayırla 
gitmek için böyle bir yolu tutmak mecburiyetin
deyiz. İnatla, kinüe, tersine akan görüş ve gös
terişlerle memleket selâmete değil felâkete gi
der ve hepimizin vebali, Allah'ın ve tarihin ve 
gelecek nesillerin huzurunda büyük olur. 

Hürriyet ve özerklik anarşi demek değildir. 
Dünyanın hiçbir yerinde taassup haline ge

tirilmiş mutlak bir üniversite özerkliği yoktur 
ve olmayacaktır da bundan böyle Türkiye'de... 

/ Anarşi olan yerde hürriyet ve ilmî özerklik 
olmaz. 

Artık geçmişin acı dersleri, tekmili siyasî
lerin, adlî mercilerin, öğretim kadrolarının bir 
kısım yazarların kulağına küpe olmalı. 

Gerilla eğitimleri, komando saldırıları, mo-
lotof kokteyli imalleri, aşırı uçların sapık te
rennümleri artık tekrar edilmemelidir. 

İktisadî, sosyal ve eğitim reformları yapıl
malıdır. 
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Üniversitelere rağmen bir üniversite refor
munun yapılmasına M. G. P. Grubu olarak inan
mamakla beraber, eski günlerin yaşadığı anar
şi dolu üniversite özerkliği anlayışına da daima 
karşı olduğumuzu Yüce Meclise ve üniversite 
mensuplarına bu vesile ile de bir kere daha 
duyurmak isteriz. 

Üniversite reformlarında ve özerkliğinde 
artık parlamenterler ve üniversiteler olarak, 
millî huzurda ve asgarî müştereklerde birleş
menin zamanı gelmiş bulunmaktadır. 

Hep beraber, hepimiz, Atatürkçü sınırda, 
yan yana, beraber olmalıyız. 

Maalesef, Ata'nın dehası ve köklü devrim
ciliği ile gerçekleştirilenlerim dışında Türki
ye'de reformlar yapılmamıştır. Her defasında 
reformlar çeşitli kişiler ve gruplarda yozlaştı
rılmış ve uçlara çekilmiştir. 

Bu kez de uzun çalışmalardan sonra Mecli
simize yakında gelecek olan Üniversite Reform 
Kanunu; Anayasamızın 120 nci maddesinin hu
dutları içinde; üniversitelerıi disipline edici, 
geçmişin korkunç olaylarını önleyici bâzı mad
delerin 4936 sayılı yürürlükteki Üniversiteler 
Kanununa yerleştirilerek hazırlanmış şeklinden 
başka bir şey değildir. 

Daha ziyade 4936 sayılı Kanunun, anarşik 
olaylarını önlemesine matuf, yeni maddelerle 
takviyesi ve diğer maddelerin de gözden geçi
rilerek değiştirilmiş bir şeklidir. 

Üniversitelerde artık oto - kontrol bünyemi
zde uygun şekilde kurulmalı. Bilimsel araştır
malarla beraber, asla zorlamalara sapılmama
sı çarelerinin bulunması kanaatimizi bu vesile 
ile bir kere daha tekrar ederken; zaten yeteri 
olanaklara sahip olmayan bilim adamlarından 
da herkesten istenmeyen fedakârlıkların asla 
istenmesi taraftarı olmadığımızı Millî Güven 
Partisi' Grubu olarak bildirmek isteriz. 

Bu meyanda şunu da ifade edelim ki, hoca-
iarımıza, İçinde bulundukları şartlarda rahat
lıkla eğitim ve öğretim yaptıracak ilmî araştır
maları yapması imkânlarının maddî temelini 
hazırlamaya, vermeye mecbur olduğumuzu da 
Millî Güven Partisi Grubu olarak bildirmek is
teriz. 

Konuşmalarım burada bitti. 
Üniversite Bütçesinin bütün üniversitelerimi

ze, memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını 

temenni ederken; sayagekMğim bu güçlükler, 
Hazreti Ali gücü olsa da mümkün değil, ışın 
sürati de olsa koşmakla bunları telâfi etmek, 
mesafeleri kapatmak imkânı yoktur elbette. Sa
yın ilgililerden, muhterem hocalarımdan kera
met istemiyorum. Bunun formülü bulunmuş 
değildir. Yeter ki karar verip bu hedefe yönel
miş olalım. Allah cümlenize ömür versin. Tür
kiye'de demokrasi yaşayacaktır; yaşamasına en 
taraftar olan bir siyasî teşekkülüz. Bu Meclisin 
üç - beş aylık ömrü kalmıştır. Yeni seçime İn
şallah selâmetle gireriz. Güçlü bir seçim neti-
cesiyle yeni Meclis kurulur. Kim kalır, kim ge
lir bilmem; gelenler, bu Yüce Mecliste temen
ni ederim ki, çok kıymetli ve değerli hizmetler 
yaparlar. Söyleyegeldiğim bu dertleri İnşallah 
onlar siler, telâfi ederler. Bu anlayışta şimdi
den yapılanlar yapılsın, yapılamayanların da 
bizlerin halefler1! olacak arkadaşlarımız tarafın
dan güçlü yapılması temennisini Ulu Tanrı'dan 
dilerken hepinizi hürmetle selâmlarım efendim. 
(M. G. P. sıralarından alkışlar.) 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Sayın Başkan, 
şahsen söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Listeye aldım zatıâlinizi efen
dim. 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Öyleyse Grup 
adına rica ediyorum. 

BAŞKAN — Grup Başkanınızın talebi var; 
Grup adına on dakikanız kaldı efendim. 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 

Sayın Kadri Eroğan, buyurunuz efendim. 
D. P. GRUBU ADINA KADRİ EROĞAN 

(Sivas) — ıSaym Başkan, muhterem milletve
killeri ; 

Türk Devlet hayatında hiçbir bakanlık yok
tur ki, Millî Eğitim Bakanlığı kadar bütün va
tandaşların her ferdine, her yaşta, her zaman 
alâkalı, faydalı, yakın bulunsun. Ya genç tah-
ısil yaşlarında bi'zzat veyahut yetiştikten sonra 
onların yetiştirdiği çocuklar olarak, torunlar 
dlarak mutlaka Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili
dir. Ve şurası muhakkaktır ki, eğer bir mil
let topyekûn kalkınmak ister ise mutlaka kızlı, 
erkekli bütün fertlerini asgarî şekilde tespit edi
len bilgi seviyesine çıkarmadıkça hiçbir zaman 
medenî olduğunu iddia edemez. Ve Maarif de
nildiği zaman öğretmenin dışında hâkim düşün
ce yoktur. O hakle diyoruz ki; 
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Eğer bir millet, Devlet olarak, Hükümet 
olarak öğretmenlerini bir numaralı insan âlân 
ederek o gözle bakıp, öyle onıore .etmez ise, ye
tişecek nesillerden endişesi olmalıdır. Günkü, 
öpmeye, koklamaya kıyamadığımız çocukları
mızı o öğretmenlere teslim ediyoruz. O öğret
menler; ahlâklı, faziletli, vatanperver, bilgili, 
dürüst zevkli ve heyecanlı ise bütün bir nesil 
kurtuldu. Ya mazallah bu unsurlardan mahrum 
ise, o öğretmenlerin cemiyette açmış olduğu ya
rayı hiçbir şekilde telâfi etmek mümkün değil
dir. Onun için, buradaki açık düşüncemiz, Dev
letin, Hükümetin mesuliyetini alan, millet na
mına vebal taşıyan siyasilerin, öğretmenlerin 
üzerinden elini çekmesi lâzımdır. 

Öğretmen camiasının içerisinde, binler, on-
binler, yüzbinlcriıı içerisinde hatalı, kusurlu 
olanlar bulunabilir, ama bütün bir camiayı 
hedef alarak, onları en küçük şekilde incitmek 
gayrikabil'i telâfi yaralar açar. Onun için, biz, 
Türk öğretmeninin Türk Milletinin birliğine, 
Türk demokrasisine çok büyük bir yüzdesiyle 
inanmış, vatanına bağlı, bütün aşkı memleket 
evlâtlarını yetiştirmek yolu olduğu inancında
yız. 

Aziz arkadaşllarım, burada bir hususu açık
lamak isterim. Eğer tenkit edilmesi lâzımgelen 
varsa öğretmenleri şevki idare eden, ondan 
sorumlu olan müesseselerin başında ve vazifeli 
ollanlardır. Meselâ, fevkalâde düşündürücü
dür; bir insan kalkıyor İngiltere'den, Ameri
ka'dan, birinci derecede konforda yetişmiş bir 
insan misyoner sıfata ile gidiyor Afrika çölle
rinin ortasına, Bir fikri, bir ideali, belki de 
memleketinin millî idealini yaymak için en ağır 
şartlarda kendisini helak ediyor. 10 - 20 sene 
sonra «Gel artık yoruldun», diyorlar. «Hayır, 
burada öleceğim.» diyor. 

Biz şu köyden alıyoruz, misal veriyorum 
eski Sivas Valisi olarak, Pamukpın'ar köyün
de, köy de değil, bir boşlukta, Sivas millet
vekilleri burada, gidenler bilir, bir boşlluk ara
zide tesis edilmiş öğretmen okulunda öğretmen 
çıkarıyoruz, köyüne gönderiyoruz, evvelâ ba
basını beğenmiyor, sonra köyü beğenmiyor. 
Düşündürücü olan bu. Niye biz bu ideali vere
miyoruz'? Niçin, ben bu köyü bir numaralı me
denî köy yapmak için ömrümü vereceğim de
miyor? Garbın köy papazı kendi dinî görevi 
dışında en medenî şekilde köyünü cAhazlandır-

mak için çallışıyor, ama bizim öğretmen ibu iğ
de köyüne kargı sırt çevirmiş vaziyette. Öğ
retmenin kabahati yok. O ideali vermemiş ol
manın üzerinde durmalıyız. Ben buraya bir 
suçlular listesini arz etmek için çıkmadım. 50 
yıllık devredeki hatayı arz etmek istiyorum. 

O halde, öğretmen okullarımıza, öğretmen 
olacaklara maddenin üstünde ruh vereceğiz. 
Her şey maddeyle olmaz arkadaşlar. Bugün 
maddî yönden en önde olan Amerika, yüzün
cü derecedeki ihtiyacını tatmin ediyor, ama 
Christmas gelip de otomobilinin markasını de
ğiştirmedi mi, ıstırap içinde... Madde herşeyi 
halletmiyor. Yalnız madde ile Osmanoğulları 
üç kıtada 600ı sene hâkim olmadı. Ruh vere
ceğiz, ama «Efendim, sen öğretmeni doyur
mazsan, onu tatmin etmezsen ne yapayım?..» 
Olmaz böyle şey. Bu ruhu vermezsek olmaz ar
kadaşlar. 

Binaenaleyh, öğretmeni alacağız evvellâ, 
maarif denildiği zaman. Devlet olarak, Par
lâmento olarak, Hükümet olarak baştacı yapa
cağız, o gözle bakacağız, samimiyetle, öyle 
onore edeceğiz. Hattâ nasıl maddî tatmin edi
lecekse ondan da fedakârlıktan kaçınmayaca
ğız. Maarif Vekâleti, benim bildiğime göre, 
bir basamaklar manzumesidir. İlkokuldan baş
lar hepsi. İlkokulda, ortaokulda, lisede siz o 
ruhu, o mânayı vermediniz mi, işte üniversi
tede harb haline gelityorsunuz. . 

O halde, ilkokulda bu ruhu vereceğiz, ver
mek mecburiyetindeyiz. Verememişiz. Kabul 
etmek mecburiyetindeyiz. Hâlâ memlekette 
köylerimizde kızlarımızın okula devamını sağ
layamamışız. Sayın maarifçiler, iyi anayı bul
madan iyi evlât yetiştiremeyiz, mümkün de
ğil. Eğer birisinde % 60 - 70 ise, ötekinde 
% 10 - 12'dir. Tatbikattan arz ediyorum. De
vam yok. O hadde evvelâ ilkokula bütün bir 
(samimiyetimizle eğileceğiz ve öğretmenden baş
layacağız. 

Garaip olan bir husus var. 50 yıldan beri 
bir Türk maarif sistemini bulamadık. Her kim 
ki, gitmiş, hangi memlekette tahsil yapmış ise, 
maarif mensubu olarak hizmetin zirvesine gel
miş ise; Fransa'da okumuşsa Fransız sistemi, 
Almanya'da okumuşsa Alman sistemi, Ameri
ka'da okumuşsa Amerikan sistemi; aktif me
tot, toplu eğitim, böylece bir bocalama geç-
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mistir... Çok temenni ederim, yeni Bakana 
naslip olsun. Türk maarif sıilstemidir bu da. 
Yetişir artık 50' yd. Japonya ile birlikte Gar
ba dönmüşüz, dudaklar çatlatıyor bugün; tek
nikte, terakkide, ekonomide, dünyayı titretiyor, 
yediği1 darbeye rağmen. Hiçbir zaman Japon' 
lar garbın tahsilini alırken kendi milletinin asır
lardan beri biriktirdiği manevî hazinelerini hi
çe saymamış. Maarif sorumlu. Devletler, hükü
metler sorumlu. 5Q seneden beril bir züppeliktir 
hâkim olmuş, garbın her çeşit züppeliğini gtetir-
ımişiz, fakat ilmî ağırlığını 50 yıldan beri geti
rememişiz, Muvaffak olamayan Japon genci 
harakiri yapmış, bizim muvaffak olamayan ih
sanlarımız g'elmıilş, fakat -o makamı işgal etmiş. 

Lisan tahsiline gitmiş, lisan öğrenememiş. 
Aldığı ecnebi kadına Türkçe öğretmiş, ama gel
miş orada oturmustur. Bil enler iyi bilir. O hal
de, noksanlarımızı iyi bileceğiz ve cesaretle üze-
nîen eğileceğiz. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim. 
KADRİ EROĞAN (Devamla) — Çok rica 

ediyorum sayın Başkanım, toplamaya çalışaca
ğım. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız. 
KADRİ EROĞAN (Devamla) — Sayın mil

letvekilleri, vebal taşıyoruz. Millet nâmına biz
ler yemin ettik, 'kimse etmedi. Sırası gelişken 
her şeyi soracağız, kusurumuzu da bileceğiz, 
'kusurluyu da ortaya koyacağız. 

Ölmez Türk evlâdı Atatürk 50 yıl evvel 
Cumhuriyeti kurmuş ve gençliğe emanet etmiş. 
«Sen savcısın, kanun nâmına koruyacaksın, sen 
de ey Türk gençliği, bu emaneti muhafaza ede
ceksin.» demiş. Gel gör 'ki , 50 yıl sonra Türk 
gençliği ile Cumhuriyet harp halinde. 

10 sene evvel üniversite kurmuşuz.. Allah rı
zası için kuruluş kanununun 1 nci maddesine 
bir bakın. Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 10 
sene sonra Türk Ordusu ile meydan muhaberesi 
A^ermiş. Ona bir de şehitler eklemiş. Sorumlu 
yok... Beni hayrete düşüreni, donduran, memle
keti 12 Mart felâketine getirenler sorumsuz, 
üniversitenin Türk Ordusu ile harp haline ge
lenler... Yok sorumlu. 20 yaşındaki, 22 yaşın
daki çocuklarla uğraşıyoruz. Hepsi sağdan sol
dan derlenmiş, okuduk; tayip etmiyorum, ayıp
lamıyorum, küçümsemiyorum. «Ben hamallık 
yapıyordum oğlum okusun üniversitede, adam 
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olsun diye» diyor vatandaş. «Diğer kardeşleri
nin nafakasını kestim» diyor. Türk Ordusu ile 
harp halinde; Devletini yıkacak, milletini yıka
cak.... 

• İstirham ediyorum aziz arkadaşlarım. Bir 
üniversite özerkliği var. Vicdanlarınıza hitabe-
diyorum, üniversite özerkliğinin Devletin dir
liğine, milletin birliğine, rejimin varlığına mü
teveccih ne yönü olabilir? Kürsüde dilediği ka
dar hür olacaktır profesör. Araştırmasında yüz
de yüz hür olacaktır. Konferasmda yüzde yüz 
hür olacaktır, ne biliyorsa ortaya döksün. Ama,, 
Veteriner Fakültesinin profesörü dersi ortada 
bırak, en aktüel olan petrol hattı için düş ta
lebenin önüne, çık sokağa.. Ne alâkası var bu
nun özerklikle'? Ne alâkası var?.. 

Devletinin, milletinin menfaatinin dışında 
bir ilim tatbikatı düşünülemez. Buna özerklik 
denemez aziz arakadaşlarım. Devletin üstünde, 
milletin üstünde fert olamaz, kuruluş olamaz, 
müessese olamaz. İşte bir Anayasa değiştirdik. 
Hâlâ kalkıp beyannameler; «olmaz!» feryat gi
diyor. E, büyük bir felâket geçirdik. Dün da
ha Başbakan şu kürsüden söyledi : «12 Mart 
müdahalesi olmasaydı sayın üyeler pek çokla
rınız burada yoktunuz» dedi. Gördük, dinliyo
ruz mahkemelerden. Mesleğin sanatın ne? İh
tilâlci... İhtilâlci. 

20 yaşındaki çocuk. Kim bunu zehirledi? 
Niçin ben uğraşayım çoluk çocukla? Bunu ze
hirleyenleri bulacaksın, hak nâmına, fazilet nâ
mına, kanun nâmına, millet ruamına oradan 15 
tane profesörün ipini çekeceksin, mesele bite-
'cek. 3.6 milyon ıstırap çekiyor. Kararlı : Diyor 
ki; her komünistin alnının şakına yazm Erdoğan! 
Atatürk ilkesi : «Türk âleminin on büyük düş
manı komünistliktir, görüldüğü yerde ezllmeli-
dir.» Aynen böyle altın harflerle yazılması lâ
zım gelen bir ilke.. Ben sağ, sol, böyle şeyler 
bilmiyorum. Komünist, devleti yıkacak kim 
olursa aynı düşmandır. Babamı öldürecek ister 
sarıklı imam olsun, ister komünist olsun, isterso 
akraibam olsun; var mı bunun mukayesesi? 
Devleti ayakta tutmaya mecburuz. Bütün dün
ya Türk'ün düşmanıdır. Kendi millî menfaat-
ları yönünden dost gözükebilir. Türk'ün dostu 
yalnız Türk'tür. Muhterem hocalar, yalnız Türk' 
tür. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, lütfen tamamla
yınız efendim. 
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KADRİ EROĞAN (Devamla) — Tamamlı
yorum efendim. 

Binaenaleyh', aziz milletimizi, şanlı Devleti
mizi hakikaten ınuasıı.' medeniyet seviyesine çı
karmak istiyorsak; bilgilerimizi, tecrübelemizi, 
buluşlarımızı, heyecanlarımızı bir tek istikamet
te birleştirmeye mecburuz. O, Türk milli men
faatleri istikametidir. O, şahsî görüşlerimiz de
ğildir, kaprislerimiz değildir, zebunu olduğu
muz, esiri olduğumuz kölesi olduğumuz başka ide
olojiler olamaz. Buna millet meydan vermiyor. Ve 
milletten üstün bir kudret yoktur demokraside. 
Her hizmet millete müteveccihdir. Millet kendi
sine hizmet edenlerin yanındadır, yardımcısıdır 
ve kararlıdır. 

Binaenaleyh aziz arkadaşlarım, memleketin 
topyekûn kalkınmasının vebali de yediden yet
mişe ona verileceik heyecan da, ideal de Dev
letten ve mesul hükümetlerden gelen millî men
faatler istikametinde, tatbikatçısı olarak elini 
öpeceğimiz hocalardadır. Bu davayı böylece bi
lirsek selâmete erişiriz. Yoksa dedik ki ve de-
dimle bir 50 sene daha geçer. 

Bir küçücük cümle ile bir hususu hatırlat
mak istiyorum sayın Bakana, belki bilgilerine 
gelmiştir, belki gelmemiştir. Bir dış seyahatte 

BAŞKAN — 64 ncü Birleşimin 3 ncü oturu
munu açıyorum efendim. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerindeki 
görüşmelere devam ediyoruz. 

Söz, Millî Eğitim Bakam Sayın Özbek'tedir. 
Sayın Özbek, buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ SEBAHATTİN 
ÖZBEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Adalarda ve yakında okuduğumuz gazetelerde, 
Yunanlıların yüzlerce seneden beri devam 
eden; soydaşlarımızın okullarını kapattığı, ki 
Adalardakini kati olarak biliyorum, yüzlerce se
neden beri devam eden Türk okullarında Türkçe 
okumayı kaldırdık|ları bir vakıadır. Eğer bir 
mütekabiliyet esası varsa Devlet Hukukuna 
göre eğer bir Lozan Antlaşması varsa bunun 
şiddetle ve ciddiyetle tatbikini bilhassa istir
ham ediyorum. 

Yüce Heyetinizi hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Millî 
Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde yeterlik öner
gesi gelmiş bulunmaktadır. Sayın Bakanla yap
tığımız haberleşme sonunda, sayın Bakanın ko
nuşmaların çok uzun sürmeyeceği anlaşılmış
tır. Bu itibarla, şayet Başkanlık Divanına 10 
kadikalık müsaade lütfederseniz 10 dakikanın 
hitamında bütçenin sonuna kadar birleşimin 
uzatılmasını oylarınıza sunacağım.. 

Bu isteği kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir «fendim. 

10 dakika sonra devam etmek üzere Birleşi
me ara veriyorum efendim. 

(Kapanma Saati : 19,35) 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi dolayısıyle 
gerek grupları adına, gerekse şahsen görüşen 
muhterem milletvekillerine teşekkürlerimi arz 
etmek isterim. Bu görüşmeler Millî Eğitimin 
önümüzdeki devrelerde yapacağı faaliyetlerde, 
hiç şüphesizdir ki bizlere ışık tutacaktır. 

Bu görüşmelerde Sayın Başkan, bendenizi 
en çok sevindiren ve memnun eden husus; biz
den evvelki Dışişleri Bakanlığı bütçesinde oldu-

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 19,45 

BAŞKAN — Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 

KÂTİPLER : Vehbi Meşhur (Amasya) — Sami Arslan (Denizli) 
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ğu gibi, hemen hemen bütün parti sözcülerinin 
millî bir politika, Millî Eğitim politikası güdül-
mesi hususunda birleşmeleridir. Arada bâzı nü
ans farkları vardır. Ama, zannediyorum ki za
man bu nüans farklarını da ortadan kaldıracak 
ve Yüce Meclisiniz bütün partileri ile bir Türk 
Millî Eğitim politikasını takipte birleşecekler
dir. 

Sayın hatiplerin işaret buyurdukları gibi ve 
benim de samimi kanaatim şudur ki; millî eği
tim, Türk Millî Eğitimi olaraktan bütün parti
lere mal olmalı ve el ele yürütülmelidir. Aksi 
takdirde, çıkacak hadiseler Hem partileri, hem 
de memleketimizi büyük ölçüde rahatsız ede
cektir. 

Sayın Başkan, vaktin geçmiş olması dolayı-
sıyle bendeniz konuşmamı kısa tutmaya çalışa
cağım. Ne kadar bir süre lütfedeceğinizi bilmi
yorum, ama bilhassa Üniversite Kanunu ve Mil
li Eğitim Temel Kanunu ile ilgili konuları, bu 
kanunlar Meclise geldiği zaman daha geniş çap
ta münakaşa ve müzakere edeceğimiz için bun
lara geniş ölçüde temas etmeyerek, bâzı nokta
larına dokunup geçeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, 1973 yılı millî eğiti
mimizde gerçekten hızlı, hareketli bir çalışma 
yılı olmuştur. Bir yandan reform tasarılarının 
ve Türk Millî Eğitim stratejisinin hazırlanma
sı, öte yandan okumak için koşan çocuklarımı
zı sene kaybettirmeden bir okula kavuşturma 
heyecanı ve gayretleri, bizi böyle bir çalışmanın 
içerisine götürmeye zorlamıştır ve bu devam 
edecektir. Yalnız, şunu arz edeyim ki; gerçek
ten mevcut imkânlar içerisinde bir çok mesele
lere çözüm yolu bulmak imkânlarını bulduk ve 
huzurunuza bu şekilde çıktık. 

Evvelâ şunu arz edeyim; bu yıl içerisinde 
plân]anmış olan 3 098 ilkokulun son gelen ra
kamlarına göre, 2 564'ünü tahakkuk ettirmiş 
bulunuyoruz. Bunun yanında altı yatılı bölge 
okulu, 136 orta okul, 71 lise, 2 sanat enstitüsü, 
mevcut. sanat enstitülerine ilâveten 16 bölüm, 
9 kız enstitüsü, 30 akşam sanat enstitüsü ve 5 
tane de ticaret lisesi bu yıl öğretime açılmıştır. 

Bendeniz Millî Eğitime geldiğim zaman şöy
le bir sloganı duydum : «Bir mühür, bir mü
dür; oldu okul» içinizde, muhterem arkadaşla
rımın da; açtın, ama sen de böyle mi açtın, di
yeceklerini düşünerekten bu endişelerini de gi-

I dermek için bâzı bilgileri arz etmemde fayda 
görüyorum. 

Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlı
ğını aldığım sırada ilk yaptığım radyo konuş
masında, ortaöğretimde 17 000 öğretmene ihti
yacımız olduğunu söylemiştim. Bu rakam yu
varlak bir rakam; esası 16 201. Bugün memnu
niyetle ifade edebilirim ki, ortaöğretimdeki öğ
retmen ihtiyacı 6 716'ya indirilmiştir. Nasıl ol
muştur bu? Yaptığımız önemli işlerden bir ta
nesi, yıllardan beri sıra bekleyen ve bir türlü 
yerleştirilemeyen hocaları yerleştirmekle işe 
başlamak olmuştur. Yüksek heyetinizde bâzı 

j üyeler bilirler; bir tarih öğretmeninin tayini, 
I bir coğrafya öğretmeninin tayini, bir sosyal bi

limler öğretmeninin tayini için bize müracaat 
edildiği zaman yazı yazıyorduk, diyorduk ki, 
1270 nci sıradasınız, 2100 ncü sıradasınız, 1500 
ncü sıradasınız diye cevaplar veriyorduk. Bit
mez tükenmez bir sıra dolmayan öğretmen yer
leri... Bir radyo ilânı ve televizyon ilânıyle, vi
lâyetlere yaptığımız tamimlerle belli süre ver
dik; 10 gün zarfında müracaat eden her tarih 
hocasını, coğrafya hocasını, sosyal bilimler ho-

I casmı tayin edeceğiz dedik. Burada da adalet
sizlik olmasın diye, ille müracaat tarihlerini esas 
almak suretiyle sıraladık. Bu teşebbüsümüz, ta
rih coğrafya kısmında bizim öğretmen ihtiyacı
mızı, meselâ tarihte 5'e, coğrafyada 7'yc düşür
dük. Böylece, hem bekleyen 7Q0'e yakın arka
daşımız yer buldu, hem okullarımızda hocasız 
geçen dersler doldurulmuş oldu. 

Bunun yanında, rakamı buluş şekli üzerin
de de görüştüm arkadaşlarımla; 16 201 rakamı 

I çok büyük bir rakam, nereden buluyorsunuz 
bunu diye öğrendik ki, her öğretmenin vermesi 
gereken ders saatine göre mevcut ders miktarı
nı taksim eder ekten öğretmen boşluğu çıkmak
tadır. Halbuki, bâzı okullarda üç saatlik, altı 
saatlik dersler vardır, bunlara yeni öğretmen 
tayinine ihtiyaç yoktur, başka öğretmenlerle bu 
dersleri vermek imkânı vardır; şu halde, bura
larda da, yani bizzat istatistikî rakamda da 
yaptığımız düzeltmelerle rakamımızı düzelttik. 
Şöylece; 1970 - 1971 senesinde 22 515 öğretme
nimiz varken ortaöğretimde, halihazırda, yani 

I 8 aylık devre içerisinde 28 447'ye çıkmış bulu-
j ııuyor. 

Şimdi, ikinci bir teşebbüsümüz var ortaöğ-
I retimde, bu noksanı tamamlamak bakımından. 
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O da : Emekliye ayrılmış olan hocaların ders 
ücretleriyle yeniden öğretime çağrılmaları me
selesi. Yüksek huzurunuza takdim edeceğimiz 
kanunu lütfeder kabul buyurursanız, öyle tah
min ediyorum ki bu yıl içerisinde ortaöğretim
de mevcut okullar çerçevesi içinde öğretmen 
ihtiyacını tamamen demesem bile, ama tamama 
yakın bir ölçüde bitirmiş olacağız. 

Müsaade ederseniz burada, öğretmen mese
lesinden, bilhassa ortaöğretimde öğretmen me
selesinden bahsederken bir noktaya daha temas 
edeyim. Genel ortaöğretimde bu gelişmeyi kay
dederken, teknik öğretimde sıkıntılarımız daha 
da fazla artmıştır. Bir yandan teknik öğretmen 
okullarından mezun olanların sayısının azlığı, 
öte taraftan teknik öğretimdeki öğretmenlerin 
ücret bakımından tatmin edilememeleri yüzün
den ayrılmaları, teknik öğretimde yeni bir sı
kıntının başlangıcı olarak ortaya çıkmıştır ve 
Üçüncü Beş Yıllık Plânın, genel öğretimden da
ha çok teknik öğretime yer vermesi, ağırlığını 
oraya koyması karşısında, Önümüzdeki yıllarda 
teknik öğretimde bir hoca sıkıntısının baş gös
tereceği şimdiden görülmektedir. Bakanlığımız 
bu yolda bâzı tedbirler almaktadır; fakat biz
den sonra gelecek arkadaşlarımızın dikkatine 
arz edilmek üzere buna bilhassa işaret etmek 
istiyorum. Plân hedeflerine ulaşabilmek; için 
teknik öğretimdeki öğretmen 'meselesi üzerinde 
çok ciddiyetle durmak zarureti vardır. 

Saym Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Bu kapasiteler yanında, arz ettiğim gibi bu 

sene biz temel eğitim stratejisini hazırladık, Ba
kanlar Kuruluna takdim ettik. Temel eğitim 
kanununu hazırladık, Bakanlar Kuruluna tak
dim ettik. Ondan sonra Millî Eğitim Komisyo
nuna getirdik ve oradan^geçirdik; halihazırda 
Plân Komisyonunda beklemektedir. Bunun ya
nında, bizden evvelki Hükümet tarafından Mec
lislere sunulmuş olan üniversite reform tasarı
sını yürütmek gayreti içerisine girdik. Şuna 
işaret edeyim ki bilhassa sayın hatiplerden bir
çokları bu nokta üzerinde durdular, millî bir 
ikanun, bir eğitim kanunu tasarısı. Bu kanun 
bu amaçlarla hazırlanmıştır ve bu gayeyle gel
miştir. Geçenlerde de bir yerde işaret ettiğim 
gibi, bugüne kadar millî eğitimle ilgili 250 ye 
yakın kanun çıkmış, 34 tane de doğrudan doğ
ruya millî eğitimin yürütülmesi için kanun çık
mış. Bu demektir ki, her ihtiyaç hâsıl oldukça, 

bir kanun getirilmiştir. İşte, biz getirmiş oldu
ğumuz temel eğitim kanunu ile bir çerçeve ka
nunu getirmiş oluyoruz. Bu çerçeve kanunu içe
risinde bundan sonra bütün Öğretim sistemimi
zin ne olacağını ve nereye gideceğini tespit et
miş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Millî Eğitim Temel 
Kanunu, bir taraftan Türk milliyetçiliği, Cum
huriyetçilik, Atatürkçülük, Atatürk inkılâpla
r ı ; iyi bir vatandaş olma, ailesine bağlı, mille
tine bağlı, ananelerini kaybetmeyen, yozlaştır-
mayan ve bunun yanında Anayasamızda yer 
alan «tasada, kıvançta bir» fertler yetiştirme 
esası üzerinden tertiplenmiştir. Bu anafikir ya
nında ferdî, yani genci, çocuğu memlekete hiz
met edebilecek, kendi hayatını rahatlıkla yürü
tebilecek becerileri, bilgileri getiren bir sistem 
olarak hazırlanmıştır. Muhterem hatiplerden 
bir çoğu bu mesele üzerinde durmuşlardır. Bi
zim tasarımız bu yönden zannediyorum ki, en 
tatminkâr tasarı halindedir. Tasarımızı, arz et
tiğim gibi teferruatına gitmeyeceğim. İnşallah 
yakında Yüksek Meclise gelecek. O zaman daha 
teferruatıyla göstermek imkânı var. Fakat zan
nediyorum İki, muhterem hatiplerin bu mevzu
da söyledikleri, ileri sürdükleri, olmasını iste
dikleri hususların tamamını kapsar mahiyette
dir. 

Sayın Başkan, bu safhada pek de size mem
nuniyet verecek olan sözler söylemek imkânın
da bulunamayacağım. O da şunlar : Millî eği
tim, yine bir çok arkadaşlarımızın işaret bu
yurdukları gibi, dar boğazların içerisine gelmiş
tir. Çok ciddî çalışmaları, iyi eğilmeyi, iyi ya
tırımları ve yeterli yatırımları gerektiren bir 
safha içindedir. Eğer bu, bundan sonraki yıl
larda ihmâl edilecek olursa, kanaatim şu mer
kezdedir ki, beş yıl sonra para da olsa bu işin 
içerisinden kolay kolay çıkılamaz. Bunu çok 
esaslı bir plân içerisinde geliştirmek zarureti 
vardır. 

Bir misâl arz edeyim; Üçüncü Beş Yıllık 
Plân, 1977 de yüksek öğretimde 120 binlik bir 
kapasite artışını istemektedir. Bu, basit bir he
sapla 10 'ar bin kişilik üniversiteden 12 üniver
site eder. Plânın istediği hedef, 50 senede ka
vuştuğumuz hedefe yakın bir hedeftir. 50 sene
de 170 bin kişilik bir kapasite yaratmışız, beş 
sene içerisinde de 120 bin kişilik bir kapasite 
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yaratacağız. E, bıı kapasitenin yaratılması gö
ründüğü kadar kolay bir iş değildir. Gelecek 
Hükümetlerin ve Millî Eğitim Bakanların m 
herhalde en çok yorulacağı işlerden bir tanesi 
üniversiteleri kurmak olacaktır, ötekiler kendi 
elindedir, kendisi ayarlayabilir, düzenleyebilir, 
şartlarım kurabilir; fakat özerk üniversitelerin 
himayelerine kalmış olan. yeni üniversitelerin 
kurulma işinin tahakkuku çok zor bir mesele 
olarak ortadadır. Para konmuştur, parada sı
kıntı olmayabilir; fakat 12 üniversitenin hoca
sını teminde meydana gelen güçlükler ortada
dır 

Şimdi, müsaade ederseniz buradan bir nok
taya geçeyim. Üniversite kanunundan şikâyet 
ediliyor ve muhtelif maddeleri için de Anaya
saya aykırı olduğu söpl eniyor. «Söyleniyor» di
yorum. çünkü üniversitelerin rektörlerinin bir 
kısmı «Anayasaya aykırıdır» diyor, bir kısmı 
«Hayır, Anayasaya aykırı değildir» diyor. On
lar ekseriyetle akis bulmuyor da, zannediliyor 
ki, bütün üniversiteler bu iş Anayasaya aykırı
dır diyorlar.- Değil aslında. Her ne hal ise, is
ter Anayasaya aykırı olsun, ister olmasın, onu 
tayin edecek Yüksek Meclisiniz ve nihayet Ana
yasa Mahkemesidir. Fakat, şunu arz etmek is
tiyorum :.Eğer bu reform kanunu çıkmazsa şu 
.12 üniversiteye hoca nereden bulursunuz?.. Bu
günkü şartlar içerisinde bir hocayı bir yerden 
alıp, öteki tarafa götürm>c imkânı yoktur. Geti
rilen kanun, zorlama kanunu değildir, ama ted
bir getirmiştir. Bu tedbirleri de kullanmayacak 
olursanız, üniversiteler gelişmez. Şurası bir ger
çek ki, bugün Ankara üniversitesinden iki üni
versite, İstanbul üniversitesinden iki üniversite 
rahatlıkla çıkarılabilir. Ama bunu çıkartmaya 
ne bizim gücümüz yeter, ne sizin gücünüz yeter. 
Bunu çıkartacak üniversitelerdir veyahut ta ye
ni getirdiğimiz reform kanununun bu maddesi
nin kabulüdür. Şu halde, plânın tahakkuku ba
kımından da üniversite reform kanunu önemli 
birtakım tedbirleri bir arada getirmektedir. 

Sayın Başkan, okur - yazarlık sorunu üze
rinde Sayın Demirer ve diğer arkadaşlarımız 
durdular. Bu devre içerisinde % 55'e çıkmışız. 
Arkadaşlarımız üzülüyorlar, biz de üzülüyoruz 
ve kusurlular arıyoruz. Acaba para mı verilme
di, organizasyon mu iyi deği ldi! Gönüllüleri mi 
iyi çalıştıramadık?,. Bunların hepsi söz konusu 
olabilir. Ama bence okur - yazarlığın tutulma

sının en mühim sebebi, istediğimiz şekilde geliş
memesinin sebebi, okur - yazarın, okuyup, yaz
mayı öğrendikten sonra bunu kullanamaması-
dır. Eğer siz okur - yazara öğrendiklerini kul
landırma imkânını verirseniz, öğrenecek. Ama. 
bunu vermezseniz, neye okuyup, yazayım, diyor. 
Açarım radyoyu, dinlerim ajansı, açarım radyo
yu dinlerim müziğimi.. E, okuyup, yazmanın se
bebi yok. Köye gazete gelmez, köye mecmua 
gelmez, köye kitap gelmez, neye okuyacağım 
bunu?.. 

Şimdi beyefendiler, ilkokuldan mezun etmi
şiz. Aradan beş sene geçmiş, kurs açmışsınız. 
Kime?.. Okuyup, yazma bilmeyenlere. Kim geli
yor?.. Beş sene evvel ilkokulu bitirenler. E, bu 
vaziyet dahilinde öteki öğrenir mi? Durup., du
rurken kendini sıkıntıya sokar mı?.. Sokmaz. Şu 
halde, arz etmek istediğim okur - yazarlığı 
amaç değil, vasıta olarak kullanmadığınız müd
detçe öğrenmez. Vasıta ne olacak?.. Ekonomik, 
sosyal hizmet olacak veya dinî faydası olacak. 
Din kitaplarımızı yeni haillerle yazmış olsay
dık, o zaman bir çok kimseler kolaylıkla öğre
necekti bunu. Onu da yapmamışız. Eski harfler
den Kur'an-ı okuyacak - Gidip onu öğreniyor -
kitabı yok, defteri yok, tutmaya ihtiyacı yok. 
Gazete gelmiyor, mektup gelmiyor. Ne diye ver
sin beş senesini adam buraya? 

Şimdi, hadiseyi böyle tutup, böyle götürmek 
lâzım. Onun içindir ki, bendeniz bizini plân ge
liştirmemizde şu esası aldım. Dedim ki : Tek
nikle birlikte öğreteceğiz. Alacağız onu pratik 
sanat okuluna, pratik sana;: okulunda hem bir 
iş öğrenecek, hem okumayı, yazmayı öğrene
cek. O zaman bu okuyup, yazmayı kullanacak, 
faydalanacak. 

Kurslar açıyoruz hanımlar için. Hanımlara 
açtığımız kurslarda biçki - dikişi öğretirken ev
velâ rakamı öğretirsen, ondan sonra mezura-
mn üzerini okumasını öğretirsen, ondan sonra 
diğer kısımları öğretirsen, o okumanın, öğren
menin bir faydası var. Binaenaleyh, bizim bu
rada bugüne kadarki gelişmememizin en büyük 
sebebini ben burada buluyorum. Belki yamlı-
yorum, ama, zannediyorum ki, bu bir gerçek. 
Vasıta olmazsa, vasıta kullanılmazsa, öğrenen 
unutursa hiç de öğrenmek ihtiyacını duymaz 
gibi gelir bana. 

I Şimdi, bu sene Cumhuriyetin 50 nci yılı ol

ması hasebiyle bendeniz yılbaşında bu yılı oku-
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ma - yazma seferberliği olarak ilân ettim. Ter
tibatımızı aldık vilâyetlerde, vesairede. Gönül
lü teşekküllerle beraber çalışıyoruz. Ümit edi
yorum ki, bu zamanı biraz daha ileri götürmek 
imkânı hasıl olabilecektir. 

Muhterem arkadaşlar; okul öncesi eğitim, 
yani 4 ilâ 6 yaş arasındaki konu, sayın hatiple
rin işaret buyurdukları gibi, gerçekten üzerine 
çok eğillmdk icabeden bir konudur. Berideniz. 
Bakan olarak, elimden geldiği kadar bunu ge
liştirmeye gayret ettim. Yalnız şunu da arz ede
yim k i ; benim anlayışımın karşısında da şu an
layış çıktı : Dediler ki, «iSen daha ilkokulu ya
pamamışısın. İlkokulu yapamayan bir hükümet, 
nasıl olur da okul öncesine döner1?» 

Yine fikrim şudur : Okul öncesini ilkokul
dan ayırmaya imkân yok, dünyanın her tarafı 
bunu birleştirdi. Zekânın en çoik geliştiği safha 
çocuklarda, şahsiyetin gelişmic safhasıdır ve bu 
safhada çoeuiklar kimsesizdir. Nerede kimsesiz
dir? Evlerde... Malî durumu iyi olanın da evin^ 
de kimsesiz, imalı durumu iyi olmayanın da 
evinde kimsesizdir. Meseleyi bir yönüyle ele 
alıp, istismar etmeye hiç sebep yok, açıktır. Zen
gin, yani malî vaziyeti mlüsait olan ne yapıyor : 
Hamımı ve kendisi çalışıyorsa dışardan bir ha-. 
nım tutuyor. Tuttuğu hanım kimdir1? Okuma
sı, yazması yok, yahut da pek az. Çocuk terbi
yesiyle hiçbir bilgisi yok. Ayıp değil, amıa gel
diği yer orası. Gocuğu eline teslim ediyorsun 
çıkıp gidiyorsun. Bir taraftan sağlık tedbiri 
alıyorsun; bir kaşığı 3 defa kaynatıp gidiyor
sun. Ama, sen gittikten sonra gelen bakıcı, ka
şığın içinidekinin yarısını yeyip, yarısını da ço
cuğun ağzına sokuyor; sokar. Kendi çocuğuna. 
öyle yaptığı için, seninkine de yapar. Mikrop 
meselesi hakkında bilgisi yok, perişan... 

Gel öte tarafa; çalışmaya gelen hanım çocu
ğunu küme bıraktı O da çocuğundan 2 yaş bü
yük ablasına bırakmıştır, çünkü evde başka 
kimse yok. Ya yaşlı bir hanım olacak ona bıra
kacak, ya da işte 2 yaş hüyük ablasına bıraka-
calktır. Fek'i, o çocuğu arada kim terbiye ede
cektir? O da yok... 

Binaenaleyh, okul öncesi eğitimini, ne büyük, 
şehir meselesi, ne küçük şehir veya köy veyahut1 

gecekondu meselesi olarak ayıramazsınız. Bu
nun tedbirlerini almak mecburiyetindesiniz vei 
bunu da kısa zamanda gelişltirtmielk mecburiye-
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tindesiniz. Neden1? Birçok arkadaşlar, bilhassa 
öğretmen arkadaşlarımız işaret ediyorlar : Di
yorlar k i ; mlüsait olmayan bölgelerden gelen 
çocuklar, müteakip öğrenimlerinde gelişemiyor, 
Sebep? O çağlarda gerektiği kadar yetiştirile-
mifömiş olmalarıdır. O hailde, çocukları bu çağda 
ele almazsanız, bundan sonra yapmış olduğunuz 
eğitimde de istediğiniz faydayı temin edemiyor
sunuz; onun için birleştirmek mecburiyetindesi
niz. Dedikleri doğrudur. Bizim hiç değilse 3 8O01 

tane bugün okul öncesi eğitim, yani anaokulu-
muz veya sınıfımız olması lâzımdır. Ona muka
bil de, 159 tane var. Arkadaşlarıımazın işareti 
buyurduğu gibi, hepsi de söylediler Plânda bu 
.mesele üzerindeki kararlar, benim anlayışlıma 
göre de yeterli değildir. Yalnız ben kanunda 
bunu başka yönlerden sağlamaya çalıştım. Ümit 
ederim ki, bu önemli problemli halletmiş olu
ruz. 

iSayın Başkan; temel eğitim meselesi üzerin
de arkadaşlarımız çok duruyor. Ben yine vakit 
itibariyle müsaade ederlerse şunu arz edeyim : 

Müsaade etsinler, Temel Eğitim Kanunu 
geldiği zaımtan çok geniş ölçüde ikonuşalıırm Yal
nız bir noktaya temas edeceğim. Zanneidiyo-
rum. Sayın Çetin beyefendi dedi ki, «Bu yine 
şehirlerde olacak, köyler bu vaziyette mahrum, 
kalacaktır.» 

Bu hususta bizim düşiüneemıiz bu fikrin ter
sinedir. Temel eğitim okullarında madem ki ilk 
ve ortayı birleştireceğiz. Merkez teşkil edecek 
köyleri alıp, oralardaki 5 sınıflı okullara atöl
yeleri ilâve edip, orta okulla birleştirip, oradan 
geliştinmıelk. Benim ve arkadaşlarımın birinci 
gayesi budur. 

İkinci mlühim mesele; bunda arkadaşlarımız. 
bilhassa endişeleniyorlar «Bu kadar parayı ne
reden bulacaksınız» diyorlar. Efendim, eğer tat
bikatını iyi yaparsanız, Ihâlâ «bu senin okulun, 
bu benim okulum, bu senin bahçen, bu benim 
bahçem» demezseniz, bu işte çok paraya ihtiyaç 
yok. Düşiüneemıiz, bir tarafta bir pratik sanat 
okulu kurdursa, onun atelyelerini temel eğiti-
ımtin emrine de vermek, atelyeyi devamlı kul
lanmak. Öte tarafta Tarım Bakanlığının bir 
işletmesi, bir çiftliği, bir bahçesi varsa, inekha-
nesi, tavukhanesi filân, onları tatbikat yerleri 
olarak kullanmaktır. Yoksa, biz yeniden ^çift
likler kurup tarımı, atelyeler kurup tekniği, 
matbaalar kurup matbaacılığı öğretmeye çıkar-
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sak buna para yetmez, doğrudur. Ama arz etti
ğim şekillerde geliştirilirse, temel eğitimde ba
şarı sağlamak imkânı vardır. Kaldı ki, bu sa
hada Plânın verdiği para tatminkârdır. 

İlkokulların yapımı ile ilgili olaraktan sa
yın üyelerin işaret ettiği noktalar bizi de üz
mektedir. Onlara ilâveten şunları arz edeyim 
ki; 222 sayılı Kanunda değişiklik yapmak za
rureti vardır. Sosyal hizmetler diyerekten, bu 
tahsisattan ayrılan paralar, programın tatbika
tına imkân vermemektedir; % 30 diye konmuş
tur, % 70'i sosyal hizmetlere giden yer çoktur. 
Siz bekliyorsunuz ki, bu sene orada 50 okul ya
pıldı; sene sonunda bir rakam geliyor, 5 okul 
yapılmıştır. Bu vaziyet dâhilinde, elbette ki, 
plân tahakkuk etmez. Onun için, sayın millet
vekillerinden bir arkadaşımızın vermiş olduğu 
bir kanun teklifine biz de memnuniyetle katıl
dık. Kanun Millî Eğitim Komisyonundan çıktı, 
şimdi Plân Komisyonundadır. Bir maddelik bir 
kanundur. Ümit ediyorum ki, kısa zamanda ge
çecektir. Sosyal hizmetleri kadroya bağlayaca
ğız, o insanlar da rahata kavuşacak, kadrolu 
vazife görecek; para geldi mi, gelmedi mi en
dişesinden kurtulacak. Biz de plânlarımızı doğ
ru tatbik etmek imkânına kavuşacağız. 

Arkadaşlar temas ettiği için ben de temas 
ediyorum, 222 sayılı Kanunla yine ilgili olarak, 
bu paraların vilâyetler emrine verilip, eski usul
deki tatbikatından başka çaresi yoktur. Biz 
Bayındırlık Bakanlığına veriyoruz, münakalesi 
çıktı, müzayedeye çıktı, şu oldu, bu oldu, der
ken ; bir de bakıyorsunuz ki, paranın yarısı on
lara gitmiş. Ondan sonra da tatbikat imkânı 
yok. Halbuki, bu sene bir valiye 120 okulluk 
para gönderdik, 350 okul yaptı beyefendi; bir 
vali ve kimsenin gönlünü kırmadan, kimseyi zor
lamadan; işte Çetin Bey biliyor. Mersin'e gi
derken bize yolda gösterdi: Denize nazır şahane 
bir okulu lojmanı ile beraber koydurmuş. Bu 
imkânlar varken, ne diye biz öteki şeyleri zorla
yalım. 

ZEKERÎYA KÜRŞAD (Maraş) — Hangi il 
burası Sayın Bakan ? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK (Devamla) — Efendim, eğer arzu edi
yorsanız söyleyeyim. Kendisine takdirname de 
gönderdim: Mersin Valisi. 

ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Bizde 
şimdiye kadar 3 tane yapılabildi. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK (Devamla) — İşte öyle olursa öyle 
oluyor efendim. Mesuliyeti üzerine alma me
selesi oluyor. Kanunla ıslah, etmemiz lâzım ge
liyor; vali beyleri de beyhude yere mesuliyetle
rin içerisine koymamak için. 

Muhterem beyefendiler; yatılı bölge okulları 
önümüzdeki sene 20 adet olarak tamamlanacak
tır. Yatılı bölge okulları üzerinde do benim 
düşüncelerim şudur : 

Bilhassa bugün şöyle bir devreye geldik gir
dik : İlkokullar çoğunlukla ulaşılması mümkün 
olmayan köylerde geri .kalmıştır. Buralara ula
şabilmek için, okulları yapıp,, çocukları yatılı 
olarak getirmekten başka bir çare yoktur. As
lında bunlar nüfusu 250'den de aşağı olan kom, 
mezra veya buna benzer yerlerdir, öte taraftan 
yatılı bölge okullarında, bilhassa şimdiki temel 
eğitim, okulları sistemini de tatbike başladığı
mız için, çocukları hayata hazırlama imkânları 
daha çok oluyor. Bunun yanında-da, daha kü
çükten itibaren Türkçeyi çok güzel öğreniyor
lar. Bu bakımdan, yatılı bölge okulları progra
mını geliştirmenin, ileriki yularda çok önemli 
'olduğuna işaret etmek istiyorum. 

Efendim; okul açma, okul yapma, okul şe
killeri yanında; okullardaki programları geliş
tirme meselesi üzerinde Bakanlığımız, 1972 -
1973 yılı içerisinde çok sıkı bir çalışma yapmış
tır. Bugün 12 tane komisyon vardır. Bu 12 ko
misyon mevcut okul statülerinin hepisin! ele 
almıştır: Madem ki, öğrenciyi hayata hazırla
ma mecburiyeti vardır, aynı zamanda yüksek 
öğretilme hazırlamak mecburiyeti vardır. Şu 
halde programları buna göre geliştirmek icabe-
decdktir. 

Bu sebepledir ki, ansiklopedik bilgi veren, 
çocuğa devamlı ezber zarureiti getiren birtakım 
ders müfredatını okul porogramlarmdan çıkar
mayı düşünüyoruz. Böyle olursa önümüzdeki 
yıllarda sınıfta kalma nispetiıniniıı de azalaca
ğını ümide'diyoruz. Aslında, benim noktai na
zarıma göre zannediyorum ki, - Talim Terbiye 
Heyetimiz de buna katılacaktır - ilkokullarda 
sınıfta kalmaya aklım ermemektedir. İlkokulda 
çocuk sınıfta kalmaz. Bakınız Sayın Çetin bir 
noktaya temas etti, bizim gözümüzden kaçmış 
o... «Yatılı, bölge okullarına öğrenci almak, ya
hut da yatılı olarak almak için pekiyi derecede 
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geçmek» bunun bugünkü şartlar içerisinde uy
gulanmasına imkân yok. Burada bir hatibin 
(konuşması üzerine derhal vilâyetlere . telgraf 
çektim ve o iki maddeyi kaldırdım. 

Binaenaleyh; şimdi ilkokullarda sınıfta bıra
kacağım diye... Efendim, 1 .milyon çocuk sınıf
ta bırakılır m i l Bunlar çocuk, adı üstünde. 
Ya ne yapılır?.. Yetiştirilir, öğretilir. Öğretil-
mezse hususî dersler verilir, şekil bulunur. Ama 
sınıfta bırakmaya aklım ermiyor. Ortaokulda, 
lisede getirdiğimiz programları, getirdiğimiz 
sistemi uygulamaya başlarsak, emin olunuz ki, 
ibugünkü geçirme nispeti, ki bu, bir taraftan 
aileyi perişan ediyor, bir taraftan çocuğu, bir 
taraftan da Hükümeti perişan ediyor.. Her se
ne bir milyon adam okuyacak. Bunların hepsi
nin maliyeti, var. Bunlar duru]) dururken dö
nerlerse, memleket için zarar olur. Aileye za
rar olur, çocuğa zarar, memlekete zarar olur. 
Bu zaralardan dönmenin yolu da öyle göründü
ğü kadar zor değil. Biz, bu zorluğu atlattık 
ımulhterem arkadaşlar. İnşallah yeni yıl prog
ramlarımda bunları göreceksiniz ve o zaman an
laşılacak ki, - birçok arakadaşlarımızın da işa
ret buyurduğu gibi - biz artık ilkokulu, orta-
o'klu, liseyi bir tüm halinde ele almışız, prog
ramları ona göre geliştiriyoruz.. İlkokulda oku, 
ortaokulda biraz daha geniş oku, lisede biraz 
daha geniş oku diye bir program yok. Orada 
ne okuması lazımsa o kadar, ondan sonra ne 
okunması lazımsa o kadar olmaz, şeklinde 
programların geliştiriyoruz. Bu sistem gelirse, 
sınıfta kalmak, hele belge almak diye bir şey 
kalmayacak. Çünkü, eski sistem tasfiyeci sis
tem; yeni sistem yetiştirici sistem. Diyebiliriz 
ki, en büyük farkımız o. O tasfiye ediyor, biz 
diyoruz ki, tasfiye burada, burada yetişmezse 
orada. Binaenaleyh; getirdiğimiz sistem zanne
diyorum ki, gerçekten eğitim reformu mahiye
tinde memleketimizde " karşılanacak bir sistem 
olacaktır. 

ISaym Başkan, sayın milletvekelleri; teknik 
öğretim, Üçüncü Beş Yıllık Plânda üzerinde en 
çok durulan öğretim dalıdır. Burada, tıpkı üni
versitelerde olduğu gibi enterasan problemler 
var. Beş yıl içerisinde teknik öğretimde. 105 000 
mezun bekliyoruz. Yine bu beş yıl içerisinde 
teknik öğretimde, bilhassa pratik sanat okul
larından mezun olmak üzere 150 000 kişi bekli
yoruz. Bu 100 000 kişiye karşılık bugün 5 000 

I talebe olduğunu düşünürseniz, ötekinin de 
150 OOO'ine karşılık bugün 4 000'm üzerinde 
bir talebesi olduğunu düşünürseniz, beş sene 
içerisinde bu işin nasıl çözüleceği bakımından 
endişeye düşeriz. Ondan hiç şüphe yok. Bizi en
dişelendiren başka hususlar var. Biz, Millî Eği
tim Bakanlığı olarak belki okullar açıp tatbi
kata geçebiliriz, yalnız öğrenci bulabilir miyiz, 
lıir. İkincisi; bulduğumuz öğrenci mezun oldu
ğu zaman iş bulabilecek mi? Plân, endüstriyi 
ona göre tanzim ediyor. Diyor ki, benim şu ka
dar adama ihtiyacım var, çünkü şuralarda kul
lanacağım. Eğer, özel ve resmî yatırımlar ta
hakkuk ederde, çıkanlar iş bulacak olursa bu
nu büyük ölçüde halletmek imkânı olabilir. Fa
kat, bu psikolojik -noktaları da bertaraf etmek 
lâzım. Hâlâ, teknik dediğimiz zaman daha aşa
ğı seviyede bir tahsil, lise dediğimiz zaman fa
raza, daha ileri bir tahsil... Öyle bir vaziyete 

I getirmişiz ki, bir teknisyen bir lise mezununun 
I üç misli maaş alıyor; ama lise mezunu, lise me

zunu olarak cemiyetin içinde daha itibarlı gö
rünüyor. Bu yanlış psikolojik tutmlar bertaraf 
edilmediği müddetçe sanat okullarına karşı olan 
eğilimler istediğimiz ölçüde gelişmeyecektir. 
Memnuniyetle işaret etmek istiyorum ki, son 
yıllarda* teknik okullarımıza karşı büyük rağ-
ibet olmuştur. Ve bu rağbet dolayısıyle ileride
ki gelişmeler bakımından biraz daha cesaretlen-
iiTiiş bulunuyoruz. 

Teknik okulların kuruluşunda programlar 
çok önemli ve yetişen elemanların hayatta ya
pacakları çalışmalara göre hazırlanmaları çok 

I önemlidir. Bu yönden gerek sanat okullarında, 
gerekse teknik liselerdeki programları endüst
riyel birlikte yürütmek niyetindeyiz ve şimdi
den endüstri ile temas halinde programları ge
liştirmekteyiz. 

Yüksek öğretimde üniversiteler için malû
mat arzettim. Akademiler ve yüksek okulların 
durumları hakkında da bir iki şey söylememe 
müsaadenizi rica edeceğim. 

Anayasa Mahkemesinin almış olduğu bir-
karar gerekçesinde de, akademilerin yüksek 
öğretim yapan ilk tip üniversiteler olduğu ve
ya üniversiteler şeklinde olduğu belirtilmekte
dir. Şahsi kanaatim odur ki, bir gün üııiversi-
siteleri, akademileri, yüksek okulların hepsi-

j ni bir üniversite kanunu içinde toplarız. Benim 

013 -
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halisane düşüncem budur. Bu düşüncemizin ta
hakkukuna imkân vermeyen birtakım konser-
vatif muhitler var. Eğer onlar biraz serbest ve
yahut da rahat olarak bu meseleyi ele alsalar 
zannediyorum ki, Türkiye'de bir akademi prob
lemi kalmaz ve bir yüksek okul problemi kal
maz, hepsi bu çerçevenin içerisine gelir girer. 
Ama, her yukarı çıkan merdiveni de beraber 
yukarıya çekerse, aşağıdakinin çıkması için 
çok gayret göstermesi, çok zaman geçirmesi la
zım. Bütün mesele bu. Eğer, geçmiş devrelerin 
üniversite kuruluş şekillerini dikkate alır da 
bugün de aynı şartlar veya yakın şartlar içe
risinde olduğumuzu arkadaşlarımız düşünürler
se çözümleyecek bir şey yok. Ama mademki 
mesele özerklik çerçevesi içerisinde mütalaa e-
dilecektir, o zaman bizim gücümüz bu işi dü
zeltmeye yetmiyor muhtarem arkadaşlarım. 

Benim arzettiğim gibi halisane inancım; 
üniversiteleri, akademileri, yüksek okulları, 
hatta üniversitelerin muhtelif kanunlarla olan
larının hepsini bir kanun çerçevesi içerisinde 
toplayıp belli bir süre için bir geçiş devreleri 
tâyin edip, o devrelerde bu arkadaşlara bazı 
haklar tanıyıp, ama meseleyi bir gün bitirmek. 
Bu böyle giderse bu mesele bitmez, tersine işle
rimizi güçleştiririz. 

Belki bu mesele basit gibi görünüyor ama, 
bunun müesseselere ne huzursuzluklar getirdi
ğini bendeniz sekiz ay içerisinde çok iyi anla-
rinde bilhassa, duruyorlar; yüksek öğretimdeki 
dım. Halbuki bütün arkadaşlarımız şunun üzc-
insanlar huzur içinde çalışsınlar. E, huzur yal
nız bir anarşi ile bozulmuyor Huzur başka iş
lerle de bozuluyor. O bozulan huzuru düzelte
mezsiniz düzeltmezseniz orası da çalışamıyor. 
Anarşi gözünüze görünüyor, ama öteki görün
müyor.. Alttan alta işliyor ve rahatsız ediyor. 

Onun için Yüksek Meclisinizin bu mesele
ler üzerine eğilmesini ben hakikaten canı gö
nülden temenni etmekteyim. 

Sayın Başkan acaba rahatsız ediyor muyum'? 
BAŞKAN — Rica ederim, şartlarımız sizce 

malûm, takdir ölçüleriniz içerisinde devamı bu
yurunuz efendim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK (Devamla) — Kusura bakmayınız efen
dim, bir hocalık mesleğimiz var, kürsüye çıkın
ca saati unuturuz. Mümkün mertebe atlayarak, 
kısal'taralk gidiyorum Sayın Başikan. 

BAŞKAN — Devamı buyurunuz efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK (Devamda) — Sayın Başikan, değerli 
milletvekilleri; öğretim en konusu üzerinde arka
daşlarımız ç'ok konuştu. Ne kadar konuşsalar 
yeridir. Önemini gayet güzel anlatıyorlar. Bu 
heyetin meııdekctteki önemli yerini gayet gü
zel belirtiyorlar. Bir çoğu öğretmen olarak gel
miş, meseleleri gayet iyi biliyorlar benim gibi, 
ben de öğretmen olarak geldiğim için problem
lerini iyi biliyorum arkadaşlarımın. Biz yeni 
stratejide ve kanunda il'k teşebbüsüne hemen 
geçt'im) ilköğretimden başlayarak bütün öğre
tim seviyesinde yüksek tahsili getireceğiz, Al
lah can sağlığı verirse, bir 'kaç ay daha kalır
sak seçimlere kad,ar. yahut ta işte bir kaç ay 
daha kalırsak yapacağız bu işi. Benim niyetim 
öyle, yapacağını. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Onu Allah 
bilir. 

MİLLÎ EĞİTİM B AK ANI' SABAHATTİN 
ÖZBEK (Devanda) — Evet, Allah izin verirse 
dedim efendim, Allah izin verirse yapacağım, 
yani benim, zannediyorum ki Millî Eğitime 
yaptığım en büyük hizmet bu olacaktır. Şu öğ
retmenleri bir defa yüksek öğretimi mezunu 
yapımsak, ilkokuldan başlayıp hepsini. 

İkincisi, 'mevcutları kendi içerisindeki kurs
larla belli bir seviyeye doğru itmek, yür'ü'tmeik. 
«Böylece olduk bir defa. kader bu idi, sonuna 
kadar bu böyle gidecek» demekten kurtarıp ça
lışırsak daha ileriye gideceğine inanıp gayret 
edeceğiz. Hem öyle gayret ki, biz kanunumuza 
koyduk, bir il'köğretmıen okulundan mezun olan 
aılkadaş doktora sınıfına kadar gitsin, kabiliye
tine göre gitsin efendim. 

Beyefendiler, hocalığın verdiği bâzı avan
tajlar var, ne cevherler var bizde. Bir talebem 
var şimdi profesör. İlkokuldan geliyor, bir tek
nik okula gidiyor, ilkokulun üzerine ziraatte, 
teknik okuldan mezun oluyor gidiyor orta me!k-
tep diploması, imtihanını veriyor orta mektep 
diploması alıyor, (T!eliyor esas diploması ziraat 
lisesine ımlüsaade ediyor, gidiyor ziraat lisesine, 
ziraat lisesini bitiriyor geçiyor liseye, lise bitir-
mic imtihanını veriyor. Bakınız güce bakınız, 
ondan sonra kalkıyor geliyor üniversite imti
hanlarına giriyor. Üniversiteyi kazanıyor ve bu
lgun profesördür bu arkadaş. Şimdi bu çocuğa 
bu şansı vermezseniz, ki çoık ağır bir şans ver-
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misiz, çolk zorlamışız aslında; onu da yap, onu 
da yap, onu da yap, onu da yap... Yazık aslın
da. Bu şahsı verirseniz bu memekette pratikten, 
köyden, şehirden, gecekondudan öyle çocuklar 
yetişir ki, pırıl pırıl yetişir; aıma kesmişsiniz, 
önünü. Arkadaşlar yeni bir tâbir kullanıyorlar; 
ben de öğrendim, «dikey kuruluşlar, yatay ku
ruluşlar» diyorlar. Dikey kuruluşları kurmuş
sunuz, merdivenleri çekmişsiniz 'kimse çıkamı
yor. Yatırın şunları da herkes gelsin sağa sola. 
yayılsın. Bütün meselemiz budur ve böylece 
ben diyorumfei bir ilkokul öğretmeni icabında 
bir giiin üniversitede hoca olarak görünmelidir. 
Bu imkânı verin, bakın nasıl gelişiyor, nasıl 
nasıl okuyorlar, nasıl fedakârlıklarla vakit ge
çiriyorlar, nasıl yazlarını İm işlere veriyorlar., 
Bunu vermediğimiz zaman olmuyor, getiriyo
ruz, getirdik kanunumuzu inşallah lütfedersiniz 
çıkarırsınız, bu imkânları arkadaşlarımıza verir
siniz. 

Benim bugünkü görüşmelerde yine teşek
kürle, şükranla arz edeceğim bir konu var, şu 
geçimisin konusu, üzerinde fazla durulmadı. 
Halbuki ben çok esaslı bir dosya getir/miiştim, 
•eğer görüşülseydi; fakat görüşülmediği için bu 
meseleyi kapatmanın çok fa vidalı olduğuna ka
niim. Onun için teşekkür e'diyorıım arkadaşla
ra ; mütemadiyen söylemekle insanları rahatsız, 
ettmenin faydası yok. O gelmiş gitmiş, 80 kişi, 
1Ö0 kişi; ama gerisini tenzih etmişiz, onların 
isimlerini verip onları karıştırmakta fayda yok. 
Çok teşekkür ederim sayın hatiplere; üzerinde 
rahatsız edici bir görüşme acıtmamıza sebep ol
madı, 

Şimdi Sayın Başkan, müsaade buyurursanız 
hatiplerin birçok sorularına topluca cevap ver-, 
dim, bâzı işaret ettiğim sorular var onlara kı
saca cevap vereyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendini. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK (Devamla) — Sayın Demiror; «zatıâli-
niz hiç 10 liraya ders verdiniz mi» diye bir şey 
soridu. Memnuniyetle arz etmek isterim ki, ben 
şimjdiye kadar 10 lira da almadım... Hep para
sız venmıişim derslerimi, maaşım, ne ise onunla 
idare etmişim. Bu demek değildir ki para alın
masın hayır. Biz bunu muhtelif vesilelerle işa
ret ettik, 10 liraya ders olmaz diye ben çolk söy
ledim, 7,5 - 8 liraya ders olmaz, o devirler geçti. 

Hiç değilse şunu 20 liraya çıkaralım dedik fa
kat muvaffak olamadık, inşallah bir gün mu
vaffak olunur. 

Yalnız şunu arz edeyim; bizimki büyük bir 
kütle, en ufak bir zam büyük akisler yapıyor. 
10 lirayı 20 liraya çıkardığımız zaman 260 mil
yon lira fark ediyor. O kadar büyülk akisleri 
var, o bakımdan yapılamamıştır; ama her halû
ka uda «profesörle öğretmen arasında fark var
dır»1 buyurdu Sayın Kemal Demircr, doğruklur. 
Ama her halde bu dersin de 10 lira ile 25Ö lira 
kadar farkı olmaz. Hani 10 lira ile 40 lira olsun, 
10 lira ile 30 lira olsun; aımia 10 lira ile 2;50 lira 
kadar da bir farkı olmaz. Ya o çok yüksek, ya 
ela bu çok. düşük. Birisi çok yüksek, birisi de 
çok düşük. Gerçek bu. Ne o 250 lira haklı, ne 
de o 10 lira haklı, bir noktaya gelmekte fayda 
var. 

Efendim, «ilkokullarda ders kitaplarını pa
rasız verecektiniz neye yapamadınız»? Dediler. 
Verdik, yalnız iki kitabı talıditli verdik. Dedik 
ki, fakir öğrencilere bedava verilmek üzere... 
Öteki çocuklara vermedik. Sebebi şu idi; bu ki
taplar dışarıda da basılmış kitaplardı. Eğer 
hepsini parasız verse idik o zaman da bu kitap
ları basmış olan, bizim sözümüze inanarak bas
mış olan müesseseler büyük ölçüde zarar göre
cekti. Onun için belli bir devre için ve imkânı 
kendilerine tanıdık; ama amacımız bütün ilk
okuldaki kitapları parasız vermektir. 

.1000 Temel Eser meselesi bizden çıktı, bildi
ğiniz gibi buna Kültür Müsteşarlığı bakıyor. 
Onun için biz herhangi bir tedbir alacak durum
da değiliz. 

Merkez teşkilâtına yapılan tayinler : 
Zannediyorum ki.memnun olacaksınız; efen

dim geçen gün daha 82 müfettiş tayini yaptım. 
Bu 32 müfettişin 25 tanesini dışarıdan aldık, li
se müdürü, ortaokul müdürü, teknik okul mü
dürü hep böyle. Ama emin olunuz ki bunu ya
parken de üzüldüm. Dedim bunların yerine ki
mi koyacağız şimdi? Alıyorsunuz, bunlar hep 
kıymetli lise müdürleri, bunların yerine kimi 
koyacağız? Bir de o endişemiz var; ama ona 
rağmen 32'inin 25'ini daşarıdan aldım, geri ka
lan 7'si de onlar da dışarıdan gelme, bizim 
Bakanlığa gökten düşmemişler ki, hepsi dışarı
dan gelmişler; ama iki sene evvel gelmişler, 
ama üç sene. Fakat şu prensibi götürüyorum, 
bu gibi meselelerde taşra ne diyor? Taşrada 
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İçimler var, oralardan biraz getirin ve Bakanlı
ğın biraz kan değişmesi olur; iyidir, dışarıdan 
geldikçe fayda verir. O bakımdan üzerinde du
ruyorum, rahat etsin arkadaşlar. O bakımdan 
bir sıkıntı yoktur. 

Efendim şimdi Sayın Albayrak çok güzel bir 
konuşma yaptı, tabiî bizi de heyecanlandırdı. Bu 
öğretmenlere hürmet.. Ben de müsaade ederse
niz bir hatıramı anlatayım. 1957 - 1958 senele
rinde Amerika Nebraska Üniversitesi ile bir an
laşmamız vardı, oradan profesörler geliyordu. 
Bir yaşlı profesör veda edeceği gün toplantıda 
şunu söyledi, dedi ki ; «Hayatımın öğretmenlik 
olarak son devresine gelmişim, yaşlandım,. Fa
kat şunu tamamen tavizsiz ve ivazsız söyleye
yim ki, hayatımda en iyi, en mesut hocalığı Tür
kiye'de yaptım.- Çünkü ben bu kadar terbiyeli 
çocuk görmedim» dedi. Böyle idi, şimdi beye
fendiler bakınız cesaretinizi, ümidinizi kaybet
meyin. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Şim
di aksidir... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK (Devamla) — Şimdi aksi değil. Değil 
üç tane; beş tane, onbeş tane olabilir. Aksine 
hattâ kendi çocuğumuz olabilir, sözümüz geç
miyor. Ama, büyük kütle öyle değil. Bırakın 
şimdi o çocukları, profesör arkadaşlarım var, 
profesör. Demin dışarda gördüler, ben eski ho
calarıyım diye beni gördükleri zaman düğme
lerini ilikliyorlar; profesör bunlar. Demeyin 
öyle. Yok, yeni devirde ele ümidi kırmayın; 
ümidinizi kırarsanız işin içinden çıkamazsınız 
ve öyle de değil ve öyle de değil.. Bir sınıfta 
8 tane var diyerekten 100 kişilik sınıfa hepsi 
Öyle oldu demeyin; yine de öyledir bizim talebe,, 
daha yeni ayrıldım geldim, yanımda sigara, iç
mez, yanımda düğmesini iliklemeden otur
maz. Bir tanesi de gelir, affedersiniz hık eder 
boğazını temizler, gider; onu biliminiz, onun 
•ne olduğunu; bakmazsın, başını çevirirsin, bir 
gün o da ıslâh olur dersin; ama ne hocadan 
ne üniversite profesörlerinden, ne de öğrenci
lerimizden endişelenmeyin, ümidimizi ke'sme-
yin, çığırtkandır bunlar, büyük' gözükürler, 
aslında büyük değildir bunlar; biz içinden 
geldik. 1 200 kişilik fakülteden beyefendi top-
lasan 40 kişi çıkmazlardı. Ama, talebe olarak 
konuşuyorum hoca olarak değil, hocada onu da 

bulamazsınız. Bugün bir kanun çıkarsanız, 
bana dese idiniz ki, şu üniversitede bir tas
fiye yap; emin olunuz ki 30 kişiyi geçemez, bü
tün üniversitelerde. Rakamları, yok merhamet 
yok... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 
Realite bu. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK (Devamla) — Beyefendi ben çok mer
hametli adamımdır, ama işte benim merhame
tim yoktur. Çünkü, arkadaşlardan birilsi söy
ledi, «!Sen kıymazsan sana kıyarlar» dedi, öyle
dir. İşe geldiniz mi merhameti bir tarafa atması
nı bileceksiniz. Ama dediğim doğrudur. Emin 
olunuz ki, bu yaygara, bu büyük, şöyle geldi, 
böyle gitti, öyle oldu, yok.. Çıkarın bir kanun 
verin, 30 kişiyi geçemez. Dediğim şekilde ama. 

.Gerçek anarşist-, gerçek talebesinin üzerinde 
müessir olmuş, seminerler yapmış, tertipler 
yapmış, şunları yapmış.. Bundan fazlayı geç
mez. Şimdi talebe arasında da öyle. Bakınız 
ne oluyor"? Arz edeyim rahatlarsınız. Bizim 
fakültede hadiseler oluyor, forum toplanıyor, 
işgal oluyor arkasından. Alıyorum arkadaşla
rım], yahu gelin gidelim şunlar hangi çocuk
lar diyorum. Bir de gidiyoruz ki, kapıda bi
zim çocuklar yok, başkaları. Dışardan getiri
yorlar. Forumlarda belli bir grup, indirilmiş; 
oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya 
hepsini toplasan Ankara'da 400 kişi. Ama ölçü
süz heyecanlı.. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Bakan ama 
onla çarparsak. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK (Devamla) — Beyefendi, ne benim.. 
Şimdi, İnşallah çarpmayalım, İnşallah çarpma
yalım. Bakınız ben burada müsaade buyu
rursanız, lütfedin öyle kabul edin, sade Millî 
Eğitim Bakanı olarak değil, eski bir hoca ola
rak da konuşuyorum, lütfedin o şekilde itibar 
edin sözlerime; İnşallah değildir ve İnşallah 
olmayacaktır ve bunun tertibini de alıyorum. 
Şimdi arz edeyim, bugüne kadar Söylemedim, 
ama şimdi arz edeyim. Cumhuriyetim 50 nci yılı 
dolayısiyle bütün illerde konferanslar terti-
betnıek için tertibat aldık, iler yerden bir ho
ca getiriyorum, her vilâyetten; burada bir 
seminer yaptırıyorum, konferanslara hazır
lattırıyorum; göreceksiniz bu çocuklar gitsin 
konuşsun, bu hocalar gitsin konuşsun, on-
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lardan olduğunu zannettiğiniz adamlar ertesi 
gün yanımıza gelecek; çünkü ' bilmiyor çocuk. 
Aşırılığın neresinde olduğuna! bilmiyor. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 
Anarşistler var. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK (Devamla) — Beyefendi içerisinde 
var, anarşisti var, benim üzerime gelen ço
cuklar var, önüne çıkan arkadaşlarım bura
da; nereye gidiyorsun, hoca bu; hoca nerede 
diye gelenler var, ama rakamı büyütmeyin. 
Lütfen rakamı büyütmeyin ki toparlayalım. 
Yanındakileri de biran evvel islâh edelim. Be
nim düşüncem bu, ve öğretmen meselesinde de 
böyledir. Biz aslında, arkadaşlar kızıyorlar, 
diyorlar ki, kıyımı yaptı 100 kişiyle; .100 kişiy
le kıyım olmaz bir defa, olmaz. Bunun yanın
da yok mu, sağında solunda? Yar. Ama 100 ki
şi esasında, Öteki ona ka t i bağlanmış değil; 
mektup yazmış, mektup almış, oturmuş bera
ber konuşmuş, inanır gibi olmuş; inanmamış 
daha. Şimdi ben ne yapacağım? Benim vazi
fem eğitmek. Alacağım onu oradan getirece
ğim bu tarafa, gel diyeceğim Atatürk'ün yo
luna gir. Ne imiş Atatürak'ün yolu? Ha budur 
diyeceksin; anlatacaksın, kitabını vereceksin, 
mecmuasını vereceksin. Bunların bütün terti
batını aldım muhterem arkadaşlar. İnşallah 
Cumhuriyetin 50 nci yılında Türkiye'nin bütün 
vilâyetlerinde kitabiyle, broşürüyle, konferan-
sıyle bu milletin ya bilgisizlikten, ya görgü
süzlükten, ya kandırılmış olmasından mütevel
lit yolunu şaşırmış olanlarını hizaya getirece
ğim ve bu elbetteki yine benim öğretmen ar
kadaşlarımın sayesinde olacaktır, başka kimse
nin olmayacaktır. 

Efendim sayın Albayrak bir noktaya te
mas etti; tam da arkasına bağlanabilir bu iş. 
Adıyaman Sanat Enstitüsü Müdürü sayın Cemil 
Doğan'm vefatı hepimizi çok müteessir etti. 
Bunu, yani bırakın bir öğretmen olması, bir va
tandaş olarak da tatile, giderken, inip bir su i-
çerken, efendim bunun kafasına çullanıp da o-
rada öldürmek, çok üzücü bir hadisedir. Bunda 
hiç şüphe yok. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — A-
narşistler arkadan vurur. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK (Devamla) — Şimdi bendeniz hadiseyi 

duyar duymaz, koma halinde olduğu sırada, he
men Antep'le telefonla görüştüm, Antep Has
tanesine kaldırmışlardı; Millî Eğitim Müdürü
nü gönderdim; hocanın bir arzusu var mı de
dim, hanımının bir isteği var mı, arzusu var mı 
dedim, yardım edelim dedim ve aynı zamanda 
da sayın Adalet Bakanına; böyle böyle bir ha
dise vardır, aman bunu takip edelim; bir öğret
mene karşı yapılmış bir harekettir, kötü bir 
harekettir, takipsiz kalmasın dedim. Tskip edi
yorlar. Yalnız.. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Suikast. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK (Devamla) — Takip ediyorlar. Yal
nız büyük bir dosya oldu. Muhtelif yerlerden 
gelen telgraflarla, muhtelif yerlerden gelen ga
zeteler. Yine eğitici olarak söylüyorum, beni üz
dü. Bir ölünün arkasından hiç değilse söyleme
sinler efendim. Yani ondan evvel mücadeleni 
yap. Ama öldü gitti. Şimdi bunun arkasından, 
halâ şurada söyle yapmıştı, burada böyle yap
mıştı diye gazetelere yazmalarını beğenmedim; 
doğrusu bu. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Öteki taraftan 
biri olsa idi kıyamet kopardı. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN" 
ÖZBEK (Devamla) — Öteki türlü yazanı da 
beğenmedim. 

BAŞKAN — Sayın Doğan müdahale etme
yiniz .efendini:. Sayın Doğan rica ediyorum efen
dim. '(Gürültüler) Sayın Doğan yani bakınız, 
bir hadiseye önayak oluyorsunuz. 

MUSA DOĞAN ı(Kars) — Hadise olmaz, on
dan endişe buyurmayın? 

BAŞKAN — Amanı •efendim yani hadisenin 
olması ımı lâzım? Olmayınız diyorum (ben de. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK (Devamla) — Sayın Doğan demin işa
ret ettim; bunlar şirrettir dedim, söyledim. 
(Bunlar sınır tanımaz dedim, söyledim, öyledir. 
Ama, öyledir, öyle olmasına rağmen bcııı kına
dım. Dediğim gibi ölünün arikasmdan hayırla 
an diyiorlar. Öldükten sonra bu Nurcu idi, bu 
şu idi, bu 'bucu idi demenin ne mânası var; geç
miş gitmiş. Beni üzen tarafı bu. Ama, Sayın Bay
raktar, ben Millî Eğitim Bakamı olarak yapabi
leceğim heır şeye. tevessül ettim; ailesi ile alâka
landım, cenaze merasimi ile alâkalandım, çe
lengini gönderdim, hanımına bizzat elçi gön-

— 017 — 
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derdim; Hükümetin de ayrıca .dikkatini çektim, 
Sayın Adalet Bakanının; dedim ki, bu mıesieleyi 
lütfedin kısa bir gamamda halledin çıkarın. İn-
işallaih hadise ilk geldiği şekilde olur, bizim duy
duğumuz şekilde ölür; yani bir öğrencinin hır
sızlık meselesinden dolayı iğbirarı varmış ho
caya, ondam dolayı vurmuş diyorlar. İnşallah 
öyle olur. Altından 'başka birş'ey çıkmaz. Ama, 
'bugün için birşey söyleyecek durumda değilim. 
Allah rahmet 'eylesin, ailesine de Allah sabır 
iversin ,iki tane çocuğu var tabiî, üzülmeyecek 
şey değil. 

Sayın Çetin'in bir çok sorularını cevaplam-
dırdım, bu arada hu hattâ birçoğuna katıldım; 
fırsat .eşitliği için yatılılığı arltırmaik meselesi 
var; şart 'bence şart. 104 bin yatılımız var topu 
'topu. Geçenlerde bir memleketin rektörü geldi 
-oturduk .konuşuyorduk, yatılılık burs vaziyet-
,ni sordum, % 7i5 hizde burslu dedi. Bizdeki burs 
nispeti ise % 4 ilâ 5 arasında. Şimdi burada iyi 
'bir ımıünıakiaşa 'konusu açabilirim; ama şimdi aç
mayacağım. İşte beın o paralıyı onun için getiri
yorum. Bu bursları temin etmek için getiriyo
rum; aıma diyorlar ki, «Fırsat eşitliği kalkıyor» 
Onu geniş ölçüde münakaşa edeceğiz. 

'•Sayın Uysal müsaade ederse üniversite ko
nusuna üniversite kanununda temas edeyim. 
Vakit uzamış farkında olmadan. 

iEfendim, üniversiteler' mevzulumda şunu arz 
edeyim, yine bir defa daha bağlamak için. Üni-_ 
versitelerde anarşik olaylara .katılanı hocaların 
sayısı çok azdır; ama anarşik olaylara, katılma
yıp seyirci olanların sayısı çoktur; bizim sıkın
tımız oradandır. Hakikat bu. Bizim .sıkıntı.mız; 
Ibuıraıdıaddur. İşgal yaıptıifer bizim falküTteldc, kaç 
İçişi bu işgali yapanlar dedim., 70 kişi.. Yahu biz 
,İ8'0 kişiyiz dedim:. Gelin gidelim şu işgali kaldı
ralım. Yani bir defa İta Lebe, hiz ona naizaram 
biraz daha tecrübeliyiz, cüsseliyiz. 'Gidip kaldı
ralım. Baktık ki, Nasreddin Hocanın «ıFil hikâ-
yesi»'no dönüyor. Kapmam önüne gittiğin zaman 
arkanda kimse yok. Onun içimdir ki, bııradam 
'ben hocaları, kusura 'bakmasınlar, kusurlu bu
lurum. Birleşemedik, elele veremedik. Sebepleri
ni arz ettim; geçenlerde komisyonda.. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Bizim 
hastalığımız bu. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK (Devamla) — Hayır •beyefendi. Bakı

nız 'değil. Bunlar ilim adamı, hoca. Şimdi bu 
ilim adamı ve hocalar... 

SİNASİ ÖZDE^OĞLU (Ankara) — Kulis
ler var, kulisler... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBiEK (Devamla) —• Beyefendi, müsaade edin 
'ben anlatayım da siz ondan sonra görüşümüzü 
söyleyin. 

Bunlar ilim adamı, çekingeni İnsan okuduk
ça canı 'kıymetleniyor beyler.. Hakikat,. Canla
rı kıymetli. Hadiselerin içerisine girmiyor. On
ları 'beğendiğinden değil, onların peşinden git
tiğinden değil; bu 'bir. 

İkincisi; klükler var. 'Sağcı, solcu 'klik değil. 
Akademik klikler var1. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — İşte omu 
•arz ediyorum. iSiyasî partilerde 'olanlardan daha 
fazla var, hesaplar var. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK (Devamla) — Tamam.. 

Şimdi bu klikler ömrü billâh öteki kliği ye
nememiş faraza.. Hadise çıkmış, tam devirme 
zamanı şimdi diyor; (birleşti öteki ile ve 'devirdi 
•kliği. Yaptığı iş o aslında.. Maksadı anarşik ola
ya karışmak değil; ama anarşik olaydaın fay
dalanarak kendisini işbaşına getirmek. Bu da 
oklu, başımıza ıgeldi; ama bumu yaptılar .beye
fendiler. Sonradan cezasını çekıtiler. (Sonradan 
DEV - G ENO eline liste yi verdi, bunu seçecek
siniz dedi. Bir defa -omdan istifade etti ya, ondan 
sonra da omun zararını gördü; 'birçok yerler o 
hale de geldi. 

Şimdi ben. burada hocaları kısmem kusurlu 
billurum. Derim !ki, 'biraz cesaret gösterilmeli idi, 
mühim hir zamandı. Belki şimdi yine bizi tanı
mayan arkadaşlar diyecekler ki, peki sem gös
terdim mi de böyle konuşuyorsun 1 Ben 'göster
dim. Benim duvarlarda adım çok yazıldı, çok 
kovaladılar beni; ama vazifemi yaptım. Doğru
su bu, vazifemi yaptım. En sonunda bize sağcı 
dediler. Çıktım karşılarıma niye sağcıyım dedim 
!ben. Nereden çıktı bu lâf? Bizden olmayan sağ
cıdır dedi. Biz solcuyuz, siz de sağcısınız. Ben 
de dedim ki, yok oğlum, sizden olmayan sağcı 
olmak şartında değil. Bu memlekette Atatürk
çülük vardır, biz Atatürkçüyüz, 'bizim de arka
daşlarımız Atatürkçüdür. Direttik, dayattık; 
ama o devirler geldi geçti. 

Beyefendiler, üniversite reformu ikanunu iş
te bu olayları önlemek için geliyor, Ook rica ede» 
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rim ıbunun üzerinde iyi durun. Biz hocaların ne 
okumasına karışmaya niyetimiz var, ine yazması
na niyetimiz var, ne hareketlerine, ilmî hareket
lerine niyetimiz var; ama istiyoıruz ki, bir hadi
se çıkarsa bandan sonra onları koruyabilelim, 
çünkü onlar 'kendilerini koruyamadılar. Koru
duk derlerse çıksınlar. Ben içindeyim, senatoda 
idim. Bir zaman dekandım, benden sonraki de
kan dolayısıyle prodckandım. Biz koruyamadık. 
Açıkçası bu. Ne yapacağız? Koru.mıa'k için tedbir 
alıyoruz. Yoksa Hükümetimizin ne özerklikle, 
no 'arkadaşlarımızın düşününe, fikir hürriyetle
riyle ilgili hiç bir düşüncesi yoktur ve emin olu
nuz ki, şu kanunun -maddeleri üniversitenin % 
99'unu memnun eder. % 1 veya 0,6'i düşündü
rür. Yahu bundan sonra böyle yaparsaik acaba 
bu olacak mı diye... Çünkü uzumboyılu dıa birşey 
getirmiyor kanun. Açıkçasını söyletmek icabe-
derse çok bir şey de getirmiyor. 

Sayın Başkan, müsamahanızı suiistimal et
tim, kusura bakmayın. 

BAŞKAN — Rica ederim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK (Devamla) — Muhterem beyefendileri 
de gecenin bu saatinde, yordum; ama şunu arz 
edeyim >ki, görüşmem her fasıldan bir parça ver-
meikten ibaret kaldı. Yani parça parça oldu. Bu
nu arz ettiğim, gibi öteki kanunlarla tamamla
maya çalışacağım ve sizleri yormamak için bu 
şekilde bitireceğim, 

'Tekrar alâkanıza teşekkür ederim ve saygı
larımı sunarım efendim. (Alkışlaır) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bâzı arkadaşları
mızın soruları var, rica ediyorum lütfen ayrıl-
ımayınız. 

Şimdi efendim, Sayın Mhclerrisoğlu gönder
diği soru önerisinde şunları öğrenmek istemek
tedir : 

1. — İlk, orta ve liselerde yeteri kadar okul 
doktor kadrosu var mıdır? 

2. — Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şe
hirlerdeki okul doktorlarının! teftiş ve kontrol
leri nasıl yapılmaktadır? 

3. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı sanator-
yumılardan büyük çapta şikâyet olduğunu bili
yor musunuz, bu hususta ne tedbir alınmıştır 

Bu sorulan yazılı olarak da cevaplandırma 
hakkımız vardır. Talîdir size aittir. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK ı(Devamla) — Müsaade edersefliz iki 
kelime ile arz edeceğim. 

BAŞKAN — Hay hay buyurunuz efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK (Devamla) —. Efendim, ikadromuz var 
okul doktorlarında, tayinde sıkıntı var. 657 sa
yılı Kanun değiştikten sonra o sıkıntı kalktı, 
ek görev geldi. Şimdi meselâ bizim yatılı bölge 

.okulunu alın, yanıbaşmda bir kaza var, kazada 
doktorlar var; eskiden biz onları rahatlıkla kul
lanıyorduk, Vaktaki 667 sayılı Kanun çıktı, e:k 
•görevler .kalktı, bizim.verdiğimiz para ile de hiç
bir doktor oraya gelmedi. Onun için hadise ora
dan çıkmıştır. Şimdi yine kanun kuvvetinde 
kararname ile düzelmiştir. 

Teftişini sağlık 'kurullarimiz yapar. Şikâyet
ten! haberim var. Bizim umum 'müdürle onlar ge
çinemiyorlar. İki kişinin arasındaki mesele den. 
ibaret. Aslında doğru dürüst hiçbir şey yok. 

BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Atagün, buyurunuz efendim. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 

Başkan, sayın Bakandan 2 sualim var. Birinci 
sorumu sorduktain ve. cevabını aldıktan sıonra 
ikinci sualimi soracağım. 

Birinci sualim; ortaöğretim özel ve Devlet 
okullarında sınıf 'mevcudunun azamisini sınır
layan, gerek 'kanuni ve gerekse yönetmelik ve tü
zükler itibariyle, bir mevzuat mevcut mudur? 
Mevcut ise, lise ve ortaokullarda, azamî talebe 
adedinin sınıfta kaç olması gerekir? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK (Devamla) — Efendim, bir mevzuat 
maddesi yok: fakat bizim kabul ettiğimiz 40 ol
ması lâzım. 40'in üstüne çıkmaması lâzım; ama 
70, 7/1'e kadar ortalama öğrenci var. Şimdi bunu 
özeıl. okullarla bağllayacaksaınız ikinci suali arz 
edeyim ? 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Bu su
alimin 2 nei şıkkı var. 

Şimdi özel okulların sınıf mevcutlarının 35 
veya 40 olmasına dikkat edilirken, 70 ilâ 76 'mev
cudu olan lise son sınıf kırından mezun olan bir 
'kimsenin üniversiteye girme şansımın ne derece 
okluğu malumdur. Bu bakımdan bir an önce bu 
işe el atılıp da sınıfların azaltılması bakımın
dan Bakanlık ne düşünmektedir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 1 
ÖZBEK '(Devamla) — Efendim, öğretimi bakı
mından, müfredat programlarının tatbiki bakı^ 
mıından arz 'ettiğim, gibi, 40 öğrenci olması lâ-
'zıını; ama. talebe sayısı .artıyor, yeteri kadar 
okul yapaımıyorsunuz, 'hoca bulamıyorsunuz. 
Mecbur {kalmışsınız .sınıfları artırmaya. Evve
lâ ne 'yapmışsınız1? İkili yapmışsınız, o yetmemiş 
üçlü yapmışız, o yetmemiş ondan sonra da sınıf
ları başlamışız kabartmaya. Bunu herkes bili
yor, gizlenecek tarafı yok. 

Şimdi gayemiz, bir defa. üçlü tedrisatı berta
raf ıctmie'k; o hiç olacak iş değil. İkinci tedrisat 
içerisinde sınıf mevcutlarını azaltmak. Yalnız 
bilmemi zatıâlinizin sualini kapsadı mı? özel 
okullarda bir sınıfta 40 öğrenci esasını kabul et
mişiz. Özel okullarda yalnız kabul edilen bu de
ğil, özel okullarda biz resmî okullarda yapama
yacağımız ine varsa onlardan hepsini omlardan is
temişiz. I 

Deniyor ki, «Beyefendi, burada biz kontrol 
koymazsak sonradan bu öyle başıboş hale gelir 
ki, işin içinden çıkamayız» Nihayet Devlet mü-
lessesesidir, biz kontrolümüzü yaparız ama ora
da edemeyiz. O bakımdan bu sıkıntıları veriyo
ruz. Meselâ bizde 2 ders boş geçiyor da bir şey 
olmuyor da, orada '2 ders boş geçtiği zaman hc-
ımen gidiyoruz diyoıruz ki, ya tamamla, ya da 
'muadeletini kaldıracağız. Bu sırf özel okulla r-
da biraz dalha seviyeyi yüksek tutmak için alın
mış bir tedbirdir. I 

-MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, 2 nci sualimi soruyorum : 

Çankaya Lisesi coğrafya öğretmemi Nesrin 
Tuncay bir son sınıf kız talebeyi 2 gün işinden 
kalacak derecede 2İ1 Nisam 1972 günü dövdü
ğünden ötürü velisi tarafından tahkikat yapıl-
ıması için 21 . 4 . 1972 günü Çankaya Kayma
kamlığına dilekçe vermiş. Tahkikat, Millî Eği
tim. müfettişi İlhan özdcr tarafından yapılmış 
ve Bakanlığın emrine göre tahkikatın bir nüs
hasını idarî makama, yani adlî tahkikat yapıl
ması için verilmiş olmasına rağmen, bugüne ka
dar müşteki veliye herhangi bir şekilde, 'malûmat 
verilmediği gibi, bu öğretmen yerinde vazife 
ıgörm ektedir. I 

Bu' 'öğretmem ceza... 
BAŞKAN — Sayın Atagün, bir dakikanızı 

rica ediyorum, Soru hudutlarını aştı. Ayrıca | 

'bütçe ile ilgisi olmayan bir konu. Bunu yazılı 
soıru önergesi ile Sayın Bakana yöneltebilirsi
niz. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Bunun 
sebebini burada sormamın ayrı bir nedeni vatr. 

Sayın Bakandan şunu Soruyorum : 
Bu öğretüiıen: hakkında herhangi bir muame

le yapılmış mildir, yapılmışsa sonucunun bildi
rilmesi mümkün müdür? 

8aygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, soru zabıtlara 

geçmiştir, yazılı olarak cevaplandırırsınız efen
dim. 

Sayın. Uysal,, buyurunuz. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 

Başkam, yüksek müsaadelerinizle Sayın Bakan
dan bir hususu öğrenmek istiyorum : 

Gerçekte Sayın Bakan gönemdirici ve bü
yük ölçüde aydınlatıcı konuşmasında birçok ko
nularda bizi tatmin etmiş oluyoır. Ancak, .elimde 
ortaokul ve lise seviyesinde yapılacak sınavlar
la ilgili yönerge diye bir talimat var. Kendisi 
buyurdular ki, '«tasfiyeci bir sistem değil,.yetiş
tirici bir sistem, uygulayacağız. Bu sistem uygu
lanırsa, reform niteliğinde bir sistem» 

Şimdi burada ortaokuTlaınn 1 inci; liselerin 
1 nci, 2 nci o ncıü sınıfları ile sanat .enstitüleri
min, imam - hatip okullarının ve 4 sınıflı ilköğ-
rctmen okullarının 1 nci sınıflarında açılacak 
parasız yatılı sınava katılmak isteyen öğrenci
lerde aranacak şartlar yetiştirici sisteme uygun 
değil, tasfiyesi sisteme uygun görünüyor. Çün
kü, ortaokul mezunu için, hâlâ oırtaokulun son 
sınıfında okuyorsa 1 nci kanaat döneminde not 
'ortalaması em az 7 .olmak, Türkçe, Sosyal Bilgi
ler, Matematik derslerinden zayıf not almamış 
olmak ve ortaokul 1 nci, 2 nci sınıflarını en az 
iyli derece ile geçiriliş ollmaJk, ortlaiokuil son sınıfta 
bekleme durumu ise dersin ortalaması 6,5'tan az 
dlmıaımalk, bir önöeNi sımıfıtan bulunduğu smnjüa 
en az iyi derece ile geçmiş olmak ve hâlâ oku
duğu sınıfın 1 nci kanaat döneminde not ortala
ması hiçbir dersten zayıf bulunmamak şartıyle 
7 olmak, öğretmenler kurulunca hak edilmiş ol
masına rağmen bu çocuk, bu okullarım giriş sı
ma vıua giremiyor. 

Bu demektir ki, Türkiyede.. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, izahını yapmayın 
da... 

—- 620 — 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İzanını I 
yönetmelikten okuyarak yaptığım için.. I 

BAŞKAN — Anlıyorum. Ayrıca izahını yapı
yorsunuz da ben ona lüzum yok demek istedim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bu du
rum karşısında 'bâzı çevrelerin öğrencileri bu 
imtihanlara giremeyecek durumdadır. Bunun 
için bir tedbir daha önce söylemiştiniz, çok olum- I 
lu karşıladık. Bu durumu tekrar ele almak müm
kün müdür? I 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Baka n, 'buyurunuz efen

dim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK (Devamla) — Sayın Başkan, bu yönet
melikte tadiller yapılmış. Beyefendimin elindeki 
yönetmelik belki eski olabilir. I 

Şimdi arkadaşlar diyorlar. ki, «Onu değiştir
dik, aynı şekilde bildirdik,» Sayın Uysal'dan is
tifham etsem soruya yazılı olarak cevap vere
yim. 

BAŞKAN — Yazılı olaralk cevaplarsınız 
efendim. 

Sayın Sungur, buyurunuz efendim. 
CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakandan sorularımın yazılı olarak 
cevaplandırılmasını riıca edeceğim. 

1. — Üniversiteler Personel Kanununu sevk 
edecek misiniz ? 

2. — Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde şi
kâyetlerime, Sağlık Dairesi Başkanlığı mevzu
undaki konuşmamadaki hususlara yazılı ceva,p 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sorunuz yazılı olarak cevap
landırılacaktır, zapta geçmiştir efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK (Devamla) — Efendim Üniversite Per
sonel Kanununu 2 ay evvel Bakanlar Kuruluna 
talkdim ettim. Daha 'evvel üniversitelerden tem-
siDciler getirdim, beraber görüştük. Halihazırda 
Maliye Bakanlığında tetfcikattadır. Uzamasının 
sdbebd bu olmuştur, yoksa biz Millî Eğitim ola
rak kanunu seVk ettik, ötelki bakanlıkların hep- i 
sinin cevabı geldi, Maliyeden gelmedi. Maliye 
Bakanından İstirham ettim, Bütçe dolay isiyle 
bütün arkadaşlar 2 - 3 aydan beri sıkışık vazi
yette oldukları için özür diledi, dedi ki, «Bu 
bütçe biter bitmez ilk iş olarak onu bitireceğim, 
yani, kamun hazırdır, verilmiştir, inşallah onu 
da yetiştiririz. J 
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BAŞKAN — Sayın Kürşad, buyurun. 
M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakandan cevaplandırılmasını 
istediğim 2 sorum vardır : 

1. — Mersin'de 120 okulluk ödenek verildiği 
ve başarılı valinin bununla 300 kusurluk der-
sane yaptığı beyan edilmektedir. 

Kafluraman Maraş ile Mersin'in durumları 
mukayese edildiği takdirde geçen sene Kaihra-
man Maraş'ta aıneak 3 okul yapılabildiği göz-
'önünde tutulursa, ilkokulların yapımında ne gi
bi faktörler dikkatte tutulmaktadır? 

2. Yatılı okulların yerlerinin tespitinde ne 
gibi faktörler dikkatte tutulmaktadır? 

Sorularımın yazılı olarak cevaplandırılması
nı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sorularınız zapta geçmiştir, 
bilâhare bakanlık tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılacaktır. 

Sayın Ataman, buyurunuz efendim. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Baş
kan, sayın Bakanın cevaplandırmasını istedi
ğim 2 sorum vardır : 

1. Özel okullar devletleştirildi ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonu 
bu özel okul ücretlerinin % 10 indirim yaptı; 
fakat şimdi özel okullarda Şubat döneminde ik
male kalan talebelerden kaldığı ders oranına 
göre ilk 2 dersten 650 lira, ondan san
ki dersler 20O'le çarpılmak suretiyle 650 lira 
en aız 1 500 liraya kadar çıkmakta ve para 
alınmaktadır. özel okullar yönetmeliği gere
ğince. Daha önce özel okullar kişilerin elinde 
olduğu zaman talebe korkusundan, boykot kor
kusundan bu para alınmıazmış. Şimdi bu yönet
melik özel okullarda tatbik edilmektedir. Buna 
göre % 10 indirip, en az % 80 talebe Şubat dö
nemine kaldığına göre, bin, binbeşyüz lira para 
ödeyen bir öğrencinin özel okul ücreti % 50 bir 
zamla karşılanmıa durumunda kalmaktadır. 

(Saym Bakanın bu tatbikattan haberi var 
mıdır ve ne düşünmektedirler? Cevabını yazılı 
olarak da verebilirler. 

İkinci sorum; geçen yıl Üniversiteler Avans 
Kanunu çıktı. Buna göre 1972 yılında birikmiş 
ödemeleri, 13 aylık ödemeleri ödenecekti. Ba
kanlar Kurulu Ağustos 1970'deki kararnamede 
ikişer ay, ikişer ay olmak üzere bir kısmını 
ödemişti. İlk altı ay ödendi, geri kalan kısmı 
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hâlâ ödenmedi. Eğer bu ay sonuna kadar öden
mezse bu düyuna kalacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ataman, bu hususun ak
tarması gecen gün oylandı efendim. Resmî Ga
zetede de yayınlanmış olduğunu sayın Bakan 
ifade buyuruyorlar. Diğer sorunuz da yazılı 
olarak cevaplandırılacaktır. 

Sayın Rona, buyurun efendim. 
MUSTAFA RONA (Artvin) — Okul idare

cilerinin, billhassıa ortaokul idarecilerinin büyük 
önemi vardır. Bugün Personel Kanunu ile ida
recilere ödenecek ücret çok düşük olduğundan, 
idareci bulmak sıkıntı çekildiğini zannediyo
rum. İdareciliğin cazip hale getirilmesi için bir 
çalışma var mıdır? 

İkinci sualim : Yine ortaöğretimde sınıf 
geçme değil de ders geçme şeklinde bir çalış
ma var mı, yoksa ne zaman uygulanacaktır'? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK (Devamla) — Efendim, okul idareci
lerine ödemekte olduğumuz ücretler, umumî 
olarak verdiğimiz ücretlerin hepsi düşüktür. 
Ama, melvcut bütçe içerisinde de bir noktada 
kalmak mecburiyeti vardır. Ben arz ettim, bi
zim Bakanlığımız başka bakanlığa benzemiyor. 
Bizde 32 bin tane müdür var ve yan ödeme 
verme durumu oluyor. lO'ar lira f ark etti rseniz 
320 bin lira, sene sonunda 32 milyon lira 
farkeder, ve verdiğiniz 10'ar liradan. Onun için 
buradia fazla ileri gidemiyoruz. Tatmine çalışı
yoruz ama fazla ileri gidemiyoruz. 

Bugüne kadar bana ortaokul ve lise müdür
lerinden az para veriyorsunuz, diye şikâyet gel
medi. Şuradan şikâyet geldi; bir kısım müdür
lerin parası verilmedi, okulları taksim etmişler, 
a, b, e, d, e, f diyerek f grulbu küçük okulllair, 
verilmemiş. Onları yeni kararname ile düzelt
tik. 

Ders geçme, sınıf geçme sistemi ise bu ka
nun içinde ve beraberindedir. Programları de
ğiştirmeden ders geçme sistemine geçme imkâ
nı yok. Arkadaşlarımız üzerinde çalışıyorlar, en 
kısa zamanda onunla beraJber çözeceğimizi 
ıımiarım. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, buyurun. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Beş sorum var 
Sayın Başkan. 

Birincisi ilkokullarda yakacak durumu ile 
ilgili : Malumuâliniz, bu matbuata da intikal 

ettirildi. Diyarbakır'da 18 dershaııelik bir oku
la 700 lira tahsisat ayrılmış. Veyahut beş sı
nıflı bir köy okulunda çocukların çoğu, benim 
de bilebildiğim kadarıyle, bir koluna bir odun 
parçası, öteki koluna çantasını alır, veya bir te
zek alır kolunun altına, sayın Bakanım bilir 
bunları, bu tezeği alır, okula gider. Bulamayan 
çocuk ya okula gitmemek için bir yol arar, ve
ya dövülür demeyeyim -ama okşanıyor. Bu sc-
neki bütçede bilhassa yakacak durumu çok zor 
olan bölgelerde bu hususta bir tahsisat konmuş 
mudur? 

İkinci sorum : İlkokula tayin edilen öğret
menlerle ilgili olacaktır bu sorum. Bu sene, sa
yın Genel Müdürlükle yaptığım temasta, yeni 
ilk öğretmen okulundan mezun olan gençlerimiz, 
malî olanakları kıt olan bölgelere geliyorlar ve 
meselâ bir kız çocuğu Karlıova'nın bir köyüne 
verilmiş. Yeni mezun olmuş, hayatın içine girme
miş henüz bir genç Ovacık'm başka bir köyüne 
veriliyor ve gidiyor köye, yatacak yer bulamı
yor, yiyecek temin edemiyor. Bu kız veya oğlan 
çocuğumuz beş sınıflı bir okulu idare ediyor on
dan sonrada. 

Bizimle beraber bir tetkik gezisine gelen 
I parlamenter arkadaşlarımız var burada, bilir-
| 1er. Karlıova ortaokulunda yapmış olduğum bir 

toplantıda iki tane çocuk babası, dediler ki, bi-
I zıim çocuklarımız ilkokulu pekiyi derece ile bi

tirdiler, fakat ortaokulda belge aldılar. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, konuş'ma süresi
ni işgal ediyor sorunuz. İçtüzük soruyu tarif et-

I mistir, bir husus hakkında izaha girmeden sual 
.sorulabilir. Sizinki bir husus değil, bir hikâye 

I haline geldi beyefendi, rica ediyorum. 

MUSA DOĞAN (Devanda) — İhı durumda 
I müdür şu itirafta bulundu : Gocuklar Türkçe; 

bilmiyorlar, çok zekidirler, gözlerinden zekâ 
fışkırıyor ama Türkçe konuşmasını bilmiyorlar. 

Bu türlü yerlere, bölgelere daha olgun, daha 
I tecrübeli öğretmen verme sistemi düşünülür 

-mü? 
Üçüncü sorum : Güneydoğu ve Doğu ille

rinde yatılı bölge okulları sisteminin getiril-
I meşini düşünürler mi? 

Dördüncü sorum : Sayın Bakan buyurdu
lar ki, Mersin illinde 120 okuduk tahsisatla bü-

I yük bir başarı elte ettik, 
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Şimdi meselâ benim seçim bölgeme de acaba 
120 okulluk değil de bunun yansı kadar bir tah
sisat bu seneki bütçeye konmuş mudur? Benim 
her ilçeme bir okul ancak düşüyor. Bu tahsisat 
il durumlarıyle orantılı mıdır? 

Son olarak, Kağızman ilçesinde, 25 . 6 . 1972 
tarihinde bir hadise olmuş. Hadise suç uıısurla-
rıyle beraber tespit edilerek adliyeye intikal et
miştir. Neticede 4 öğretmenle bir kaç talebe bir 
ay hapis yatmışlardır. Suç, sıkıyönetim mahke
mesini ilgilendirdiği için, Kağızman adliyesi 
dosyayı Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesine 
gönderiyor. Orası bu işi, işlerinin çokluğundan 
mahallî mahkemede görüşülmesine lüzum gös
termiştir. Durum, bugüne kadar Millî Eğitim 
Bakanlığı ile içişleri Bakanlığı arasında mual
lakta kalmaktadır. Bu hocalar da hapishaneden 
çıktıktan sonra disiplin kurulu başkanı ve üye
liklerine seçilmişlerdir. En az 20 - 30 talebe ih
raç edilmiştir. 

Bu hususta bir düşünceleri var mıdır? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sorularınız zabta geçmiştir, 

Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili olan hususlar 
yazılı olarak cevaplandırılacaktır efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK (Devamla) — Sayın Başkan, diğer so
rulara müsaade ederseniz sonradan cevap vere
ceğim, yalnız tahsisatla ilgili olarak; bu sene 
Kars ili için ayırdığımız 13 milyon 835 bin lira
dır. Muhtelif yatırımlara hasredilecektir ve iyi 
bir yatırım durumu da vardır, ötekilerine ay
rıca arzı malûmat ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir de Sayın Ba-
şer'in yazılı olarak Başkanlığa intikal eden so
ruları vardır, sözlü olarak cevabını işitiyorlar. 

Ortaokul ve liselerin paralı olması düşünü
lüyor mu? Soru bir. 

İkinci soru : Modern matematik velilerin ço
cuklarla meşgul olmasını engelliyor, klâsik ma
tematikte veliler çocuklara yardım edebiliyor
lardı, bu hususta ne düşünülüyor? 

Üçüncü soru : Yabancı dil bilgisinde liseler
de bir değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK (Devamla) — Efendim, orta ve liseler
de paralılık diye bir şey düşüncemiz yok haliha
zırda. Yalnız bu bizim aklımıza bir fikir getir
mek ise o başka, fakat böyle bir düşüncemiz yık 
Sayın Başkan. 

1 Modern matematik sistemi pedogoj.ik bakım
dan iyidir. Çocuk evde anam öğretecek, babam 
öğretecek diye gelirse, dinlemez içeride dersi. 
Orada öğrenmek mecburiyetindedir, evden ümi
dini kesmeli, yanlıştır sistem. Evde çocuğu di
zinin dibine oturtur, kendine göre öğret, o sis
tem kalktı. O bakımdan iyidir bu modern fen 
bilgisinin gelmesi, ayrıca da matematik öteki 
matematiğe nazaran çok ileri bir matematik o 
bakımdan da faydalı. 

I Lisan bakımından ise; şunu arz edeyim ki, 
İngilizce hocasında çok sıkıntımız var, ilerideki 
senelerde eğer imkân olursa Fransızca ve Al-
mancayı daha da artırmak istiyorum, sırf şu İn
gilizce sıkıntısını giderinceye kadar. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Yan
lış anlaşıldı Sayın Başkan. Liseler Fransız lise
si ise .Fransız edebiyatı okutuluyor. Bugün lise
lerden mezun olanlar 4 kelimeyi bir araya ge
tiremiyorlar. Orta mekteplerdeki gibi basitleşti-
rerek pratik konuşmayı hiç değilse öğretebilsek. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK (Devamla) — Efendim, matematikte de 
tıpkı fende olduğu gibi yeni bir projemiz var, 
dil projesi. Yeni kitapları gördünüz mü bilmi
yorum? Tamamen kitapları değiştirdik, yeni ki
taplar yazdırdık ve o da yeni bir modern sistem 

I içine girdi. 

I BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kangal, soru-
I nuzu sorunuz. 

EKREM KANGAL (Sivas)' — Sayın Başkan, 
I Sayın Bakandan iki sualim var : Birincisi; ya

tılı bölge okulları hakkında Sayın Bakanın gö
rüşlerini dinledim. Ancak Devlet Plânlama Teş
kilâtının görüşü yatılı bölge okullarının daha 
çok Güney Doğu illerine kaydırılması şeklinde. 
Halbuki Anadolunun gerice yöreleri en az Gü
ney Doğu kadar yatılı bölge okuluna muhtaçtır 

I ve onun ihtiyacı içindedir. Acaba Millî Eğitim 
Bakanlığının görüşü de Devlet Plânlama Teşki
lâtının görüşü ile uyuşum içinde mi? Yoksa 
Anadolunun geri kalan bölgelerinde yatılı bölge 
okulları sayısının artırılması görüşünde mi? 

İkinci sorum; İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının 1972 yılı programında meslekî ziraat 
okullarının İkinci Beş Yıllık Plâna göre hedefi 
0,5 iken 1,3 gerçekleştiği, yani 0,8 hedefin aşıl
dığı yazılmaktadır. Sayısı zannederim 45 civa-

I rmda olan bu okulların bir kısmının yatılrböl-
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ge okulu, pratik sanat okulu ve bunlara eşit 
okullar şekline dönüştürülmesi uygun mudur? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK (Devamla) — Sayın Başkan, ben Sa
yın Kangal'a çok sual sormuştum vaktiyle, şim
di bir fırsatını buldu bana sual sordu müsaade 
ederseniz hemen cevaplandırayım. 

Efendim, Kangal talebemdi o zaman cemiyet 
başkanlığı da yaptı, iyi cemiyet başkanlarımız 
var. 

Efendim, yatılı bölge okulları «tereihan Gü
ney Doğu Anadoluda» diye geçmiştir. Plânda. 
Aslında Plân yatılı bölge okullarına benim iste
diğim kadar önem veremedi, ona işaret etmek 
isterim, fakat Güney Doğu Anadoluyu alması
nın sebebi orada en geri kalmış bölgeler var, 
en az yetişme imkânları var, küçük köyler var 
onun için. Ama Orta Anadoluda da öyle yerler 
var, Doğuda da öyle yerler var, hattâ ve hattâ 
Karadeniz bölgesinde de öyle yeı'ler var. Bina
enaleyh, ille de Güney Doğu Anadolu değil söy
lediğim sebeplerle mezralar, komlar, dağınık 
yerleşimler yol durumları vesaire gayri müsait 
olan yerlerde bu okullar yapılmak lâzım, ille de 
Güney Doğu Anadolu sözüne ihtiyaç yok. 

Tarım okulları için, gerçekten bir devrede 
fazla sayıda tarım okulu açıldı. Sayın Tarım Ba
kam ile görüştük, bâzı bölgelerdeki okulları ya
tılı bölge okulu haline geçirmek istiyoruz, zan
nediyorum ki çok büyük imkânlar kazanacağız 
Plândan aldığımıza göre. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır, 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
Efendim, son söz Sayın Yazıcıoğlu'nundur, 

buyurunuz. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Kürsüye gelirken sayın arkadaşlarımın ben
den ricaları oldu, ona uyacağım. 10 dakikayı en 
ekonomik şekilde değerlendirerek hazırlıkları
mın bir kısmını geçeceğim, zaten Bütçe Karma 
Komisyonunda bu konuda genişliğine, derinliği
ne konuştum ayrıca Millî Eğitim Komisyonunda 
dört yıldır konuların içindeyiz, bu bakımdan çok 
kısa olarak maksadımı arz etmeye çalışacağım. 

Sayın arkadaşlarım, son yıllarda- bâzı kav
ramlar önem kazandı özellikle özgürlük, demok

ratik eğitim gibi kavramlar çeşitli kişiler tara
fından yanlış yorumlanıyor ve çelişkiler doğu
yor. Demokratik eğitim hem demokrasi eğitimi 
veren eğitimdir, hem de demokratik kurallara 
uyulan eğitimdir. Kısa, kısa bunlara değinip 
geçeceğim : Fırsat eşitliğini öngörür, kişilerin 
yetenekleri ölçüsünde, zekâları ölçüsünde eğitim 
görmeleri için fırsat eşitliğini öngörür ve sınıf 
esası düşünmeden herkesin eğitimden yararlan 
masını öngörür bu program Anayasamızda yer 
almıştır. Ayrıca İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık 
Plânlarda ve kalkınma programlarında yer al
mıştır. 

Bir de sınıf içi demokrasi eğitimimiz vardır, 
çocuklar inandıklarını, bildiklerini en iyi şekil
de söylüyebilmelidirler. Bunu biraz genişletmek 
gerekir, dışarıda da istediklerini söyleyebilmeli, 
yasalar çerçevesinde bu olanaklar verilmelidir. 
Bu verilmediği takdirde sıkıştırıldığı takdirde 
bir fizik kuralıdır; gaz ne kadar basınç altında 
olursa çepere basıncı o derece artacaktır sıkıştı-
rıldıkç.a ve bir boşluk bulup bir yeri patlatacak
tır.' Binaenaleyh, özgüllüklerin daraltılması, 
olayların artmasına neden olur. İnsanlar özgür 
düşünebilmeli, özgür söyleyebilmeli, özgür yaza
bilmeli, özgür davranabilmeli ve özgür düşünce-' 
ye saygılı olabilmelidir. Bunu biz okullarımızda 
vermek zorundayız. 

Ayrıca üretici eğitim şarttır. İş içinde, iş yo-
luyle olumlu eserler ortaya çıkarmak amaç ol
malıdır ve is pedogoijsi kuralları uygulanmalı
dır. Kişi kendisini eleştirebilirleridir; kişi çevre
sinin sorunlarını eleştirebilmelidir; kişi yurdu
nun sorunlarını objektif bir açıdan eleştirebil-
meli ve bu sorunların çözüm yolları için kendisi 
çalışmalar yapmalıdır. Artık bu dş demokratik 
düzen içinde seçkin bir kitlenin işi değil, belki 
seçkin bir kitlenin görevi olur ama, her yurtta
şın işidir. 

Bir arkadaşımız bu kürsüde eski öğretmen 
okullarının bâzı durumlarına değindiler. Bir Pa-
mukpmar örneğini verdiler. 

Sayın arkadaşlarım, Pamukpmar köyünde 
veya Hasanoğlan köyünde, Gölköyünde okul ku
rulmasının nedenini, bunun pedagojik, psikolo
jik ve sosyolojik değerini ancak bunun uzman
ları bilir ve kurulan bu okullarımızın elemanları 
bugün memlekette iftihar edeceğimiz kişiler
dir ; gerek Millî Eğitim Bakanlığı merkez ör-
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gütünde, gerek iller ve ilçeler örgütlerinde, köy
lerde büyük başarılar sağlamışlardır. Sanat dal
larında Türkiye'nin ününü sınırlar dışına çıkar
mış kişilerdir. Bu kurumlarımız Köy Enstitüle
ridir. Tarih bunları yazacaktır. Acı bir gerçek
tir, bunların felsefesi değiştirilmiştir, bun
ların üzerine çeşitli iftiralarla gidip örse
lemek değil, bunlarla iftihar etmeliyiz sayın 
arkadaşlarım. 

Ayrıca kavram kargaşalığı, üzerinde en çok 
durulan lâik eğitimdir. Bu konuda Millî Eğitim 
Komisyonunda uzun tartışmalar oldu; üzerinde 
fazla durmayacağım. Ancak, Anayasamızın 14 
ncü maddesiyle saptanan ölçüde buna saygılı ol
mak gerekir. 

Ulusçu ve yurtçu eğitim; eski adiyle, millî ve 
vatan bütünlüğünü kavram olarak öğrenciye ve
ren eğitim... Bu eğitimde esas olan, bireyin üze
rinde yaşadığı toprağa, bu toprağın insanlarına, 
bu toprağın altındaki değerlere, yer altı ve yer 
üstü doğal zenginliklerine saygı duyması ve 
bunlara sahip olması gerekir. Petrolü, bakırı, 
demiri, boraksı, linyiti Devletin kendi malı ola
rak savunma bilinci çocuklara verilecektir. 

Bu noktaları şunun için söylüyorum : öğret
men sınıfta ABC'den başka birşey okutmaya
cak konusu bir zamanlar alıp yürümüştür sayın 
arkadaşlarım. Öğretmen bunları öğretmek zo
rundadır ; program bunu öngörür, görevidir; 
öğretmen kapitülasyonlardan bu ulusun ne çek
tiğini anlatmak zorundadır. Bunu anlatmazsa 
görevini yapmamış olur. Bunu anlatınca da, bu
gün petrolün Devletleştirilmesinin zorunlu ol
duğunu da savunmak zorundadır. Filân parti 
buna karşıdır, falan şahıs buna karşıdır; bu, öğ
retmeni enterese etmez. Ama öğretmen sınıfta. 
çıkar da, falan partinin tüzüğü bunu öngörmek
tedir, o iyidir, derse o zaman suç işlemiş olur. 
Yoksa bunları benim arz ettiğim ölçüde öğret
men dersanede söylemek, hattâ köyünde köylü
ye anlatmak zorundadır; onları aydınlatmak 
görevidir. 

Bütün bunların dışında, son zamanlarda, Sa
yın Bakanın da burada acı acı belirttikleri bâzı 
konular ortaya çıkmıştır. Millî eğitim toplulu
ğu içinde meslektaşlar birbirlerine düşürülmüş
lerdir. Jurnalcilik alıp yürümüştür. Bir kimse
ye başka türlü güç yetiremeyen insan, başlat
mıştır onun hakkında ispat edilmesi mümkün 

olmayan karalara başvurmaya... Komünist! «De
ğilim,» demek mümkün. Yetmiyor ki... Röntgen 
filmi alıp gösteremiyorsunuz, kan tahlil ettire-
miyorsunuz, başka objektif birşey gösteremiyor
sunuz. Bu, komünist diyor. Neden? Sol ayağını 
attı... Binaenaleyh sayın arkadaşlarımı bu o ka
dar ileri gitti ki, bu örgütte lekelenmeyen insan 
çok az kaldı. Bakanın en yakınlarına kadar, 
belki bir ölçüde kendisine kadar dil uzatılmış 
oldu, sağından veya solundan. 

Eskiden bir söz vardı; öküzün altında buza
ğı aranır, öküzün altına buzağı sığar; anası sa
nır girer ama, buzağının altında fil aranması sa
yın arkadaşlar; bu döneme gelmişiz en açık şek
liyle. Bunu abartmıyorum. Ve acı birşey; ko
münistlerin yapamayacakları, yapmak için uğ
raşsalar bile, uğraşamayacakları ölçüde komü
nizm propogandasmı ona buna komünist diyen
ler. yapmaktadır. Bunlara dikkat edilmeli; kim 
çok adam lekeliyorsa, iyi bilelim ki komünist
liğin en güzel propogandasmı yapan insan odur. 
Sayın Bakan burada biraz önce rakam verdiler; 
1200 kişi içinde 40 kişi çıkmaz dediler. Bunlara 
bakarsanız Türkiye komünist olmuş da bitmiş... 
O kadar ucuz değil. 

Sayın arkadaşlarım, son yıllarda öğretmenle
rin onurları çok kırılmıştır, onurlarıyle çok oy
nanmıştır. özellikle öğretmenlerin onurları, öğ
retmenlere sahip çıkması gereken kişiler tara
fından kırılmıştır. 

Bakanlık emrine alman öğretmenlerin du
rumları Danıştay tarafından yürütme durdurul
duğu ve Sıkıyönetim Mahkemesinden karar 
alındığı halde, arkadaşlardan göreve alınmayan
lar vardır. Bundan artık vazgeçilmeli... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — İşte şimdi bunu protesto ederim... 

BAŞKAN — Protesto yok Sayın Bakan. 
Buyurun efendim. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 

İsim veririm Sayın Bakan; son İmam - Hatip 
Okulu olayından sekiz tane öğretmen üç, dört 
gün önce beraat etmiştir, halen göreve alınma
mışlardır. 

BAŞKAN — Üç dört gün önce diyorsunuz 
Sayın Yazıcıoğlu... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Karar gelmedi Sayın Başkan; habe
rim var, fakat kararı gelmedi. 
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N'URt ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Kendileri gittikleri halde mümkün olmadığı 
cevabı alınmıştır. 

MÖSA DOĞAN (Kars) — Senin dediğin 
doğru da Bakamın söylediği yanlış mı? 

N'URt ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Ben Sayın Bakanın iyi niyetine inanıyoıaım ve 
Saym Bakamın iyi niyeltini görüyorum; had
dim olmayarak: takdir ediyorum. Ancak Sa
yın Bakanın, ismi yaptırdığı kişiler vardır, 
bir Bakan olayın olduğu yere bizzat gitme 
olanağına sahip değildir; bunu Bakanlık mü
fettişleri eliyle yaptırır. Bakanlıık müfettişleri 
muhakkik oklukları zaman sorgu hâkimi yet
kisine sahip tirler. Sorgu hâkimi yetkisine sa-
hibolan bir ikisinin hukuk nosyonu olması ge
rekir. Filân liseden alıp getirdiğiniz bir şah
sın hukuk nosyonu yoktur. Suçun niteliğini, 
sucun özelliğini bilecek ölçüde değildir. Bu 
bakımdan, filân kitabı okumak bile suç ol
muştur. Binaenaleyh, bu tahkikatların yapıl
masında elemanların çok iyi seçilmesi ve es
ki usullerle hareket edilmemesi gerekmekte
dir. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, süreniz dol
du efendim. 

N'URt ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Toparlıy o ram. efendim, 

Hiç değilse yerlerini değiştiriyorlar... 

BAŞKAN —• Efendim, tamamlayınız cüm
lenizi. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) - -
Sayın Başkan, uymaya çalışıyorum. Yalnız bi
raz önce grupunuzdan konuşan kişi 23 daki
ka konuştu, saat tuttum. Söylemek istemiyo
rum. Benim toparlamama müsaade verin lüt
fen. 

BAŞKAN — Beyefendi, kürsüye geldiğiniz 
zaman saatinize baktınız mı? Geçmiş mi süre
niz efendim? 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Evet, bitiriyorum; son cümlemi söylüyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica edi
yorum. Grubumdan arkadaşımın dakikasını 
saymış olmanızı söylemekteki maksadınız ne
dir? Ben 'bütün gruplara müsamaha ettim be
yefendi. 

•N'URt ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Son söze de lütfen müsamahamızı diliyorum. 

21 . 2 . 1973 O : 3 

BAŞKjAN — 'Size de müsamaha ettim beye
fendi, siz de aştınız sürenizi. 

NURt ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
1973 yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin 
yurda, ulusa uğur getirmesini, sayın eğitim 
mensuplarının çilelerinin bitmesini diler, feda
kâr öğretmen topluluğuna, Yüce Meclise saygı
larımı sunarı m. 

BAŞKAN —• Bir dakika konuşma hakkını 
elde etmek için görev verdiğiniz kişileri yıp
ratmaya kalkışmayınız Sayın Yazıcroğlu. 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Riyaset Di
vanına güvenimiz sağlamdır. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum efendim. 

ıSaym Başkanlığa 
Millî Eğitim ve üniversite bütçesi üzerinde 

yapılan görüşmelerde konu aydınlanmış oldu
ğundan yeterliğini arz ederim. 

Gaziantep* 
Dr. Lütfi Söylemez 

(Sayın Başjka nlığa. 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde ye-

. teri kadar'konuş'u.lmuştur. Müzaıkerenin kifaye
tini a,rz ve teklif ederim. 

Kars 
Lâtif Aküzü'm 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oylarını
za sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

'Millî Eğitim Bakanlığı 1973 yılı Bütçesinin 
bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kiaibul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
cddlmliştür. 

Bölümleri okutuyorum efendim. 

iMillî Eğitim Bakanlığı büteeisi 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim •hizmetieri 119 194 5.92' 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 229 744 509 
BAŞKAN — Kabul, edenler... 
Etnıeyenler... Kaibul edilmiştir. 

111 Temel eğitim ve öğretimi 
gerçekleştirme ve geliştirıme 
hizmetleri 4 234 787 033 
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Biölüım 
(Prog.; Lira 

BAŞKAN — Kaıbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Gicnel ortaöğretimi gerçek
leştirme ve geliştirme hiz
metleri. 1 748 866 006 
BALKAN — Kabul edenler.. 
Etmıey enler... Kalbul edilmiştir. 

113 Orta dereceli meslekî ve tek
nik öğretimi gerçekleştirme 
ve geliştirmle hizmetleri. 1139 413 545 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... 
Eümeyenler... Kalbul edilmiştir. 

114 İlk, orta ve yüksek dereceli 
olkullarm öğretmen yetiştir
me hizmetleri 429 785 281 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
fitmeyenlefr... Kalbul edilmiştir. 

115 Yüksek öğretimi gerçekleş
tirme ve geliştiımıe hizmet
leri. 534 372 394 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmieyenler... Kalbul edilmiştir. 

116 İdalk eğitimi hizmetleri 171539141 
33AŞİKALNT — Muhterem arkadaşlarıım, bu bö

lümle ilgili olarak, Başkanlığa iki ayrı önerg'e 
intikal etmiştir. Bu öniergelerden bir tan'esi Sa
yın Musa Doğan ve Salih Ay gün'tin ortak öner
geleridir, bir diğeri ve aynısı Sayın Turgut Ar-
taç, Sayın Hüseyin Yenipınar ve Sayın Hay
rettin Uysal'm ortak önergeleridir. İkisi aynı 
mahiyette olduğu için önergeyi önce okutuyo
rum efendim, bir tanesini okutuyorum. 

,'TSüıiküye Millet 'Meclisi Başkanlığına 
1973 bütçie kanunu tasarısına bağlı (il) cet

velinin 154 noü maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilme'sini arz ve teklif ederim. 

154 — Ek ders görevleri ücreti 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa ve 926 slaydı Türk 
ıSiiâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi ku
rumlar ile, halk eğitimi kurslarında gürev 
alanlara bu kanuna göre tespit edilen saatıbaşı-
na ok ders görevi ücreti bu kalemden ödenir. 
Bu ücretler, usulüne göre, ek dersler için kiad-
ro tevziatı yapılıncaya kadar kadro karşılığı 
aranmaksızın ödenir. 

Kars 
Musa Doğan 

BAŞKAN -— Önerge sahiplerini ben oku
muştum, arz etmiştim. Şimdi İm önergenin işle
me konma zamanı olmamakla bera'ber, bölüm
le ilgisi bulunduğu için okutmuş bulunuyo
rum. Sayın Komisyon Balkanın/dan ve Sayın 
Balkandan bu önergelerle ilgili görüşlerini rica 
ediyorum. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz Komisyona almak isti
yoruz. 

BAŞKAN — Maddesinde görüşülmek ve oy
lanmak kaydıyle oylanacak yeteneğe sahipse, 
görüşünüzü o vakit belirtinrek üzeıre Komisyona 
işitiyorsunuz. Komisyona verilmiştir efendim, 
önergeler. 

Bölümlere devam ediyoruz efendim. 

Önce, okunan, bu önergelerle ilgili 116 ncı 
bölümü oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... 
Etm'evenler... Kaıbul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.; Lira 

900 

101 

Hizmet proıgraımliarına dağı
tılamayan transferler 20 100 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyemler... Kalbul edil/miştir. 

Atatürk Üniversitesi bütçesi 
'Genel yönetim 11 216 775 

(BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Btıueyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 67 180 739 

BAŞKAN — Kabul edenler. . 
Etmeyenler... Kaıbul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 2 790 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenjlıor... Kabul edilmiştir. 

103 ;Mediko sosyal hizmetler 741 342 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaıbul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 3 090 252 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 5 483 074 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm 
(Prog.) 

132 

Lira 

Diş Hekimliği Fakültesi 6 761 592 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 37 032 356 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

140 Çukurova Tıp Fakültesi 32 379 650 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 7 499 892 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

157 İslâmî İlimler Fakültesi 2 489 039' 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

158 İşletme Faikültesi 7 812 783 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 17 435 241 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Karadeniz Teknik Ünivemitetsi 
101 Genel yönetim 973 829 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 16 805 471 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 965 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 12 095 221 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

174 İnşaat Mimarlık Fakültesi 12 152 834 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

177 Makine Elektrik Fakültesi 11 5:94 147 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

183 Orman Fakültesi 12 454 552 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

185 Yer Bilimleri Faikültesi 5 945 987 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edumiştir. 

Kandilli Rasathanesi, Uzay ve Yer Bilimleri 
Araştırma ve Eğitim Merkezi bütçesi 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 743 173 

102 

111 

900 

1 558 972 

5 678 069 

20 000 

Genel yönetim 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilimiştir. 
Uzay ve Yer Bilimleri hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Validehağ Prevantoryum ve Sanatoryum Mü
dürlüğü bütçesi 

Genel yönetim hizmetleri 210 385 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Destek hizmetleri 879 656 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
Yataklı tedavi hizmetleri 10 201 539 

. BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Ankara Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/735; Cumhuriyet Senatosu 
1/131) (Millet Meclisi S. Sayısı : 826; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 176) (1) 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Yar
dım olması bakımından bir hususu arz etmek 
istiyorum. Maddeler üzerinde değişiklik öner
gesi yoksa, diğer bölümlerin hepsini toptan oy
lamanızı... 

BAŞKAN — Nasıl olur efendim? Olmaz, 
mümkün değil. Anayasa, İçtiüzüik.. Mümkün de
ğil beyefendi. 

101 

102 

111 

(1) 826 S. Sayılı basmayazı Tutanağın so
nuna eklidir. 
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' HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Çün
kü, klâsiktir bunlar, 

BAŞKAN — Mimikün değil. Değiştirin, öy
le yapayı/m efendim. 

Efendim, üniversite bütçelerine geçiyoruz. 

Anlkara Üniversitesi 1973 yılı Bütçesinin 
m'addelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler. Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. Birinci maddeyi okutuyorum. 

Madde 1. — Anlkara Üniversitesine 1973 ma
lî yılında yapacağı hizmetler içim bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösıterildaği üzere (488 820€65) 
İiraj ödenek verilmiştir. 

Ankara Üniversitesi Bütçesi 
Bölüm 
(Prog.) 

101 

102 

Lira 

9010 

Genel Yönet im • 7 281 624 
B A Ş K A N — K a b u l edenler.... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
-edilmiştir., 
Destek hizmetleri 3 122 355 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Hizmet programlılarına dağıtı
lamayan transferler 1 478 730 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Mediiko - Sosyal hizmetler 1 827 565 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Fen Bilimleri Falkültesi 21 458 431 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
'Transferler 1 602 550 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

133 Eczacılık Bilimleri 12; 394 407 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

103 

111 

900 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

900 

135 

900 

137 

900 

900 

Transferler 
BAŞKAN — Kabul 
Kabul etmeyenler., 
edilmiştir. 
Tıp Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul 
Kabul etmeyenler.. 
edilmiştir. 
Transferler 
BAŞKAN — Kabul 
Kabul etmeyenler.. 
edilmiştir. 
Veteriner Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul 
Kabul etmeyenler., 
edilmiştir. 
Transferler 

73ff 275 
edenler... 
. Kabul 

152 151 513. 
edenler... 
. Kabul 

3 197 444 
edenler... 
. Kabul 

21 778 mi 
edenler... 
. Kabul 

423 169 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

138 Tıp Bilimleri 73 564 270 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Transferler 80 730 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştıîr. 

139 Veteriner Bilimleri 23 484 793 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kaibul 
edilkniştir.. 

900 Transferler 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

151 Dil ve Tarih Coğrafya Bd-

56 150 

timleri 20 190 192 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Transferler 395 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Bölüm 
(Prog.) 

158 

900 

Lira 

154 

903 

157 

'9010 

160 

9Ö0 

184 

9O0! 

186 

Eğitim Bilimleri 
(BAŞKAN — Kaimi 
(Kabul etmeyenler.. 
edilmiştir. 
Transferler 
BAŞKAN — Kabul 
Kabul etmeyenler.. 
edilmiştir. 
•Hulkuk: Bilimleri 
'BAŞKAN — Kabul 
Kabul etmeyenler.. 
edilmiştir. 
'Transferler 

'BAŞKAN — Kabul 
Kabul etmeyenler.. 
edilmiştir. 
İlahiyat Bilimleri 

'BAŞKAN — Kabul 
Kabul etmeyenler., 
edilmiştir. 
Transferler 
BAŞKAN *— Kabul 
Kabul etmeyenler., 
edilmiştir. 
8iyasî Bilimler 

BAŞKAN — Kabul 
Kabul etmeyenler. 
edilmiştir. 
Transferler 

BAŞKAN — Kabul 
Kabul etmeyenler. 
edilmiştir. 
-Ziraat Bilimleri 

BAŞKAN — Kabul 
Kabul etmeyenler. 
edilmiştir. 
'Transferler 

BAŞKAN — Kabul 
Kabul etmeyenler. 
edilmiştir. 
.Ziraat Bilimleri 

BAŞKAN — Kabul 
Kabul etmeyenler. 
edilmiştir. 

15, 223 544 
edenler... 
. Kabul 

edenler... 
. Kabul 

edenler... 
. Kabul 

edenler... 
. Kabul 

edenler... 
.. Kabul 

edenler... 
. Kabul 

99 524 

15ı 589 566 

568 366 

5 393 757 

123 648 

16 665 794 

edenler... 
.. Kabul 

edenler... 
.. Kabul 

590 691 

30 -379 508 

edenler... 
.. Kabul 

edenler... 
.. Kabul 

1 298 734 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

49 427 5001 

edenler... 
.. Kabul 

111 

900 

900 Transferler 1801 000' 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Diş Hekimliği Yü'fee'k Okulu 8 04İÖ 969 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Transferler 12 399 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 ııci maddeyi tekrar 'kalbul ettiğiniz cet-
velleriyle birlikte oylarınıza 'sunuyorum. Kalbul 
edenler.. Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 ııci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Ankara Üniversitesi gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(488 820 665) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetveli okutu
yorum, efendim. 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi .gelirleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Vergi dışı gelirler 870 007 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Ka'bul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 485 950 658 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kaıbul -etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 ııci maddeyi kaıbul ettiğiniz cctveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kaıbul edenler.. Ka
bul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

3 tıcü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Ankara Üniversitesince 1973 

malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
herlbirinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 
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Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakku 
ve tahsiline 1973 yılında da devaim olunur. 

BAŞKAN — Efendim 3 ncü maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kaibul etme
ni eye-nler... Ka'bul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, 

bağlı (R) işaretli.cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Kaibul etmeyenler... Ka
'bul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 5. — Ankara Üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki 6 . 7 . 1946 tarihli ve 5239 sa
yılı -Kamum ile bu kanuna ek 7221, 7352,107,156, 
14, 43, 44, 779, 897 908, 1030,1054, 1063 ve 1099 
sayılı Ikanunlara .bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
öğretim üyeleri ve yardımcılarına ait kadro
lardan Ibağlı, (L) işaretli cetvelde .gösterilenler 
1973 malî yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

6 ncı .maddeyi okutuyorum. 
.Madde 6. — Genel Bütçe Kanununun 22, 23 

ve 25 maddeleri hükümleri, Ankara Üniver
sitesine bağlı döner sermayeli kuruluşlar hak
kında da uygulanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kaibul edilmiştir. 

Madde 7. — Üniversite bütçesinin fakülte 
ve okullarla ilgili programlarında yer alan 
proje ödeneklerini, Rektörlük programına aynı 
unvanla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1973 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

'Tasarı ayrıca açık oylarınıza sunullacaktır. 

3. — Ege Üniversitesi 1973 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra

poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu 'başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/740; Cumhuriyet 'Senatosu 
1/130) (Millet Meclisi S. Sayısı : 834; CmnJıu-
riy&t Senutosu S. Sayısı : 180) (1) 

BAŞKAN — Ege Üniversitesi 1973 yılı Büt
çe tasarısının maddelerine geçilmesini oylarını
za sunuyoruim. Ka'bul edenler... Kaibul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 1. — Ege Üniversitesine 1973 -malî 
yılında yapacağı hizmetler için (bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere, <280 282 921) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelini okutuyorum efen
dim. 

Eg'e1 Üniversitesi Bıiıtçesiı 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 

102 

900 

103 

111 

900 

132 

900 

.135 

'Genel yönetim 3 311 427 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Destek hizmetleri 19 427 918 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizfmet programlarına dağı
tılamayan transferler 5 171 413 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madikte sosyal hizmetler 4 '155 903 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
'Fen Bilimleri 33 005 031 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Transferler 146, 548 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diş Hekimliği Bilimleri 6 576 427 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Transferler 45 902 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İTıp Bilimleri 137 741 071 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 834 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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BÖIÜEÛ 
(Prog.) 

9O0 Transferler 820 555 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

156 İktisadî ve Ticarî Bilimler 10 0)11 096 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 156 162 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

181 Mühendislik Bilimleri 15 354. 487 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 199 398 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

184 Ziraat Bilimleri 29 816 595 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 236 287 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

201 Meslekî araştırma Minnetleri 1 535 731 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

002 Ege Üniversitesi Kurumu 13 341, 253 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9ÖÛ Transferler 229 717 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Halk Partisi sıraları bomboş; bir 
tek kişi dahi yok, 

BAŞKAN — Benim yapabileceğim bir şey 
var mı efendim1? 

MUSA DOĞAN (Kars) — Zapta geçmesi 
bakımlından söylüyorum. 

BAŞKAN — Kime faydası var efendim bu 
söylediğinizin % 

MUSA DOĞAN (Kars) — Onlar her zaman 
suçluyorlar da.. 

BAŞKAN — Şimdi de suçladınız onları, şim
di ödeştiniz. 

Efendim, 1 nci maddeyi aetvelleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.,. Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ege Üniversitesinin gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
(280 282 921) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelini okutuyorum efendim. 
(Gelir tünü : 1, 2 ve 3 oylanarak kabul edildi.) 

B ^ Cetveli 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 3 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 2 530 000' 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler 273 952 921 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz cetveliyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etimeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ege Üniversitesince 1973 malî 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden herbiri-
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline 1973 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN •— Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Ege Üniversitesince gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişimıeye yetiki Veren 
kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Ege Üniversitesinin kuruluşu 
hakkındaki 20 . 4 j 1957 tarihli ve 6953 sayılı 
Kanun ile bu kanuna ok 7353, 354, 1006, 1097, 
1008, 1170 ve 1469 sayılı kanunlara bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı öğretim üyeleri ve yardıım*-
cıılarına ait kadrolardan, bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1973 malî yılında kullanı
lamaz. 

Lira 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Genel Bütçe Kanunumun 22, 
23 ve 25 nei maddeleri hükümleri, Ege Üniver
sitesine bağlı döner sermayeli kuruluşlar hak
kında da uygulanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Üniversite bütçesinin fakülte 
ve okullarla ilgili programlarında yer alan 
proje ödeneklerini, rektörlük programına aynı 
unvanla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1973 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanunu M,aliye ve Millî 
Eğitim Balkanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı ayrıca açılk oylarınıza sunulacaktır. 

4. — İstanbul Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile İstanbul Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında ' yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/743; Cumhuriyet Senatosu 1/128) (Mil
let Meclisi S. Samsı : 843; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 181) (1) 

BAŞKAN — İstanbul Üniversitesi 1973 yılı 
Bütçe tasarısının maddelerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum:. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir., 

Madde 1. — İstanbul Üniversitesine 1973 
»malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (509133 066) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelini okutuyorum efendim. 

îstaıribuÜ ÜraSrootetal Bütçesâ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

1101 Oenel yönetim 6 774 896 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 53 383 633 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da.ğıtı-< 
lamayan transferler 7 475. 568 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Medüko - Sosyal hizmetleri 3 757 474 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen Bilimleri 47 699 186 
BAŞKAN —Kabu l edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 1 338 327 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Kimya Bilimleri 14 941 650 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

90a Transferler 556 410 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gelir 
türü Lira 

131 Tıp Bilimleri 103 686 565 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 12 893 459 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Bilimleri 12 919 091 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 381 &56 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

133 Eczacılık Bilicileri 12 92Ö 236 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 843 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. j 
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•Gelir 
türü 

900 

135 

900 

137 

'900 

143 

900 

Lira 

'Transferler 289, (015 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tıp Bilimıleri 129 587 316 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
'Transferler 3 483 563 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Veteriner Bilimleri 2 699 554 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Transferler 4 i331 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tıp Bilimleri 15 645ı 
BAŞKAN — Kabul edenler-... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Transferler 

BAŞKAN — Kabul edeni e r... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

152 Edebiyat Bilimleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

.900 (Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

154 ıHukuik Bilimleri 

16 022 

22i 316. 311 

İl 152 49'2 

BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

900 Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

155 İktisat Bilimleri 

13 390 867 

939 818 

,17 '584 2.71, 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 757 ..._. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

158 İşletme Bilimleri 9 875 904 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 20'Ö 126 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Gelir 
türü 

183 

Lira 

11 976 512 Oıünan Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 485 731 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul ettiğiniz cotvclleriyle birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 ııci maddeyi okutuyorum. 
•Madde 2. — îstanjbul Üniversitesinin gelir

leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (50>9 133 066) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelini okutuyorum efendilin. 
B . Cetveli 

1 Vergi gelirleri 12 GüöOöÖ 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 3 500 1007 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 493 '633 059 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul ettiğiniz cetvelleriyle birlik
te oylarınıza sunuyorum!. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncıü maddeyi okutuyorum. 
Majdde 3. — İstanbul Üniversitesince 1973 

amali yılında elde edilecdk gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hülkülmler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

•Bu cetvelde yazılı geliri erin tarh, tahakkuk 
ve tahsiline 1973 malî yılında da devanı olur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4 ucu! ımaddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — İstanbul Üniversitesince gelecek: 

yıllara, geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

BAŞKAN —- Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Maldde b. - Harcamalara ilişkin formül. 

bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul •edilniişltir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — istanbul Üniversitesinin kuru

luşu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5247 
sayılı Kanuna ve bu kanuna eik 5517, 7161, 
7259, 43, 44, 85, 582, 907, 993, 1062, 1082, 1083, 
1084 ve 1588 sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı öğretim üyeleri ve yardımcıları
na ait kadrolardan, (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1973 malî yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Genel Bütçe Kanununun 2|2 -

23 - 25. maddeleri hülkmü, İstanbul Üniversite
sine bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakikmda 
da uygulanın 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
KaJbul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 8. — Üniversite bütçesinin, fakülte 

ve okullarla ilgili programlarında yer alan pro
je ödeneklerini, rektörlük programlarına aynı 
unvanla aktarfmlaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler;.. Etmeyenler... 
KaJbul edilmişitir. 

9 neu maddeyi okutuyorum. 
Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1973 tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kabu] edenler... Etmeyenler... 

Ka'bul edilmiştir. 
10 ncu .maddeyi oikutuyorum. 
Madlde 10. — Bu 'kanunu Maliye v e Millî 

Eğitim Bakanları! yfürfütfür. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

KaJbul edilmiştir. 
Tasarı ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır 

efendim. 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkerele
ri (Millet Meclisi 1/744; Cumhuriyet Senatosu 
1/129) (Millet Meclisi S. Sayısı : 825; Cumhu
riyet Senatosu S .Sayısı : 182) (1) 

(1) 825 S. Sayılı basmayazı Tutanağın so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1973 yılı Bütçe tasarısının ımiaddelerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci madtleyi oikutuyorum. 

Madde 1. — Istanlbul Teknik Üniversitesine 
1973 imali yılında yapacağı hizmetler için bağ
lı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(214 43'2 451) lira ödenek verilmiştir. 

îstaaıM Tefcnülk Ünüversiitesii Biiıtiçesi 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

r : 
101 Yönetim hizmetleri 4, 276 0'88 

[BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 74 488 132 
'BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarma dağıtı
lamayan transferler 5 8015 941 
[BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Mediko sosyal hizmetler 688 51T 
[BAŞKAN—Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 (Kimya Bilimleri öğretimi 10 594 692 
/BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 26 122 
[BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Temel Bilimler öğretimi 7 440 767 
[BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 24' 146 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

171 Elektrik Bilimleri öğretimi 15 315 30*1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 91 681 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

172 Gemi inşaat öğretimi 5. 608 ,184 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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BöMim 
(Prog.) Lira 

7, 778 90Ö (Transferler 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

173 İnşaat Bilimleri öğretimi 18 379 434 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9TO Transferler 50 360 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

175 Maden Bilimleri öğretimi 12 245 451 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 36 134 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

176 Maİkina Bildlmıleri öğretimi 20 339 858 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 77 997 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

179 Mimarlık Bilimleri öğretilmi 10 64İÖ 150' 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9O0 Transferler 30 '972 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

182 Mühendtelük - Mimarlık bi
limleri 24 522 131 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 1 165 571 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

201 Nükleer Enerji Ensstööükü 2 611 295 
BAŞKAN — Kabul eldenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 5 749 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril

diği üzere (214 432 451) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum efendim. 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 100 001 1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 3 720 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 'Özel gelirler 209 612 449 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabuil edilmiştir. 3 neü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. — İstanbul Teknik Üniversitesin
ce 1973 malî yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden herbirinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline 1973 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — İstanbul Teknik Üniversitesin

ce gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme
ye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, 

bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 

Madde 6. — İstanbul Teknik Üniversitesi
nin kuruluşu hakkında 7 . 7 . 1948 tarih ve 5246 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
öğretim üyeleri ve yardımcılarına ait kadrolar
dan (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1973 ma
lî yılında kullanılamaz. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Genel Bütçe Kanununun 22, 23 

ve 25 nci maddeleri hükümleri İstanbul Teknik 
Üniversitesine bağlı döner sermayeli kuruluş
lar hakkında da uygulanır. 

'BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Üniversite bütçesinin fakülte 
ve okullarla ilgili programlarında yer alan 
proje ödeneklerini, Rektörlük programlarına 
aynı unvanla aktarmaya Maliye Bakanı yetki
lidir. 

BAŞKAN —-Kabul edenler... 
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul etme-

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1973 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı ayrıca açık oylarınıza sunulacaktır. 

6'. — Hacettepe Üniversitesi 1973 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/741; Cumhuriyet Senato
su 1/132) (Millet Meclisi S. Sayısı : 832; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 177) (1) 

BAŞKAN — Hacettepe Üniversitesi 1973 yı
lı bütçesinin maddelerine geçil meşini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 1. — Hacettepe Üniversitesine 197.') 

malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (369 527 989) 
lira ödenek verilmiştir. 

21 . 2 . 1973 O : 3 

BAŞKAN — Cetvelini okutuyorum. 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

(1) 832 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

/ Bölüm. 
(Prog.) Lira 

101 

102 

900 

103 

Genel yönetim 8 916 301-
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Destek hizmetleri 86 372 517 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 31 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Mediko - sosyal hizmetler 32 948 765 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeveııler... Kabul edilmiştir. 

Bu bölümle ilgili bir önerge vardır, 
tuyorum efendim. 

oku-

Sayın Başkanlığa 
• Hacettepe Üniversitesi 14 ncü sayfasında

ki 002 üç sıfır sırasındaki öğrenci yurtları' in
şaat rojesi için konan 3 200 000 liranın 200 OÛO 
liraya indirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Artvin Nevşehir 

Mustafa Rona Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Evet, Sayın Komisyon katılıyor 
musunuz efendim'? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Katılmıyoruz Sayın Başkan. Zira, bu konulan 
ödenekler kabul edilen bir projeye göre kon
muştur. Bu bakımdan yıllık programa da gir
miştir, çıkarmaya imkân yoktur. 

BAŞKAN — Hükümet olarak görüşünüz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK — Aynı fikirdeyiz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, önergeye Komisyon 
ve Hükümet katılmamışlardır. Önergeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kahul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. Bölümü oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm 
(Prog.) 

111 

112 

Lira 

132 

133 

134 

135 

1.36 

41 

143 

159 

1.80 

Fen Bilimleri programı 18 727 341 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kimya Bilimleri programı 3 448 119 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diş Hekimliği Bilimleri prog
ramı 2 766 060 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Eczacılık Bilimleri programı 2 286 565 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
E t mey enler... Kabul ed i İmiştir. 
Gevher Nesibe Tıp Bilimleri 
programı 14 094 180 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tıp Bilimleri programı 149 676 060 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri programı 1 682 610 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Eskişehir Tıp Bilimle fi prog- . 
ramı 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Samsun Tıp Fakültesi prog
ramı 3 200 000 

- Kabul edenler... 
. Kabul edilmiştir. 
Sonrası Eğitini 

467 630 

BAŞKAN -
Etmeyenler. 
M'ezuniyet 
programı 
BAŞKAN - .Kabul edeni 
Etmeyenler... Kabul edilmişti]'. 

161 Sosyal ve İdari Bilimler prog
ramı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Mühendislik Bilimler prog-

13 30,3 651 

ramı 
BAŞKAN -

17 138 190 
Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Hacettepe Üniversitesinin gelir
leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (369 527 989) lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum efendim. 

(Cetvel olumdu ve kabul edildi.) 

B - CETVELİ 
Gelir 
türü vura 

950 00O 1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 2 175 001 
BAŞKAN — Kaimi edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 366 402 988 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaimi edilmiştir. 

Maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza sunu
yorum Kabul edenler... Kabul etmeyenler.,. Ka
bul edilmiştir. 

Maldde 3. — Hacettepe Üniversitesince 
1973 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den herbirinin dayandığı hükümler, bağlı (O) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve tahsiline 1973 
malî yılında da devanı olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kaimi etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, 
bağlı (II) işaretli cetvelde.gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Genel Bütçe Kanununun 22, 
23 ve 25 nci maddeleri hükümleri Hacettepe 
Üniversitesine bağlı döner sermayeli kuruluş
lar hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
"Madde 6. — Bu kanun 1 Mart 1973 tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul -edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Millî 

Eğitim bakanları yürütür. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. Tasarı, ayrıca açık 
oylarınıza sunulacaktır. 

7. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 
1973 yık Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkla
rı tezkereleri (Millet Meclisi 1/745; Cumhuriyet 
Senatosu 1/133) (Millet Meclisi S. Sayısı : 833; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 183). (1) 

BAŞKAN — İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demileri 1973 yılı bütçe tasarısının maddeleri
ne geçilmesini oylannıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 1. — İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demilerine 1973 malî yılında yapacaklan hiz
metler için. bağlı (A) işaretli cetvelde ve aşa
ğıda gösterildiği üzere, (51 348 003) lira Öde
nek verilmiştir. 

Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 
Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 
Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 
İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 
Bursa İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 

Genel Toplam 

Ödenek miktarı 
Lira 

7 178 250 
13 727 882 
17 342 042 

9 069 093 
4 030 736 

51 348 003 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum efendim. 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri bütçesi 

(1) 833 S. sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

Bölüsm 
(Prog.) 

111 

900 

Lira 

900 

113 

900 

14 

Adana İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisi 6 882 187 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Transferler 296 063 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ankara İktisadî ve. Ticarî 
İlimler Akademisi 13 420 524 
BAŞKAN — Kabul edenler... f 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Transferler 307 358 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bursa İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisi 4 000 406 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Transferler 30 330 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Eskişehir İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisi 17 094 689 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Transferler 247 353 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisi 8 546 753 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Transferler 522 340 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyurduğunuz 
cetveli ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — İktisadî ve Ticarî İlimler Aka

demilerinin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere, (51 348 003) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

900 

115 

900 
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Cetveli okutuyorum efendim. 

B) CETVELİ 
Gelir 
türü Açıklama Lira 

2 709 300 1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirleri 58 00O 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
»edilmiştir. 

8 Özel geliri e r 48 580 703 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi cetveli ile birlikte oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edil mistir-. 

8 neü maddeyi okutuyorum. 
Madde 8. — İktisadî v.e Ticarî İlimler Aka-

demilerinee 1978 malî yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler', 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk 
ve tahsiline 197-î malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

4 neü maddeyi okutuyorum. 

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

BAŞKAN —Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmitşir. 

21 . 2 . 1973 0 : 3 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — 6 . 8 . 1970 tarihli ve 1285 sayı

lı Jktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri Kadro 
Kanununa bağlı (1) sayılı cetveldeki öğretim 
üyeleri ve yardımcılarına ait, bağlı (L) işaret
li cetvelde gösterilenler, 1978 malî yılında kul
la nilamaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Mcidde 6. — Bu kanun 1 Mart 1978 tarihin

de yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Millî 

Eğitim bakanları, yürütür. 
B A Ş K A N — Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. Tasarı, ayrıca açık 
oylarınıza sunulacaktır efendim. 

Muhterem arkadaşlarını, bu suretle beş üni
versitemizin ve beş ilimizdeki İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademilerinin 1978 yılı bütçe tasarıla
rının müzakereleri' bitmiş bulunuyor. Ve ay
rıca Millî Eğitim Bakanlığımızın Bütçesi Mec
lisimizce kabul edilmiş bulunuyor. 

Bütün bütçelerin Millî Eğitimimize, üniver
sitelerimize, akademilerimize bu müesseseler
de hizmet gören değerli öğretmenlere, eğitim
cilere, gençliğimize hayırlı, olmasını Meclisi
miz adına temenni ediyorum efendim. 

Çalışına süremiz dolmuş ve programımız 
idrak edilmiştir. 22 Şubat 1978 Perşembe gü
nü saat 9.00'da toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. efendim. 

(Kapanma.saati 22,35) 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

64 ,NCÜ BİRLEŞİM 

21 . 2 . 1973 Çarşamba 

Saat : 09,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/749; Cumhuriyet Sena
tosu 1/125) (Millet Meclisi S. Sayısı : 824; 
Cumhuriyet 'Senatosu S. Sayısı : 168) (Dağıt
ma tarihi : 1 4 . 2 . 1973) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Kanma Komisyonu raporu (Millet 
(Meclisi 1/734; Cumhuriyet Senatosu 1/124 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 844; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 167) (Dağıtma tarihi : 
1 4 . 2 . 1973) 

X 2. — Ankara Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başlkanlıkları tezkereleri 

(Millet Meclisi . 1/735; Cumhuriyet Senatosu 
1/131) (Milet Meclisi S. Sayısı : 826; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarii-
hi : 14 . 2 . 1973) 

X 3. — Ege Üniversitesi 1973 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi1 1/740; Cumhuriyet Senatosu 
1/130) (Millet Meclisi S. Sayısı : 834; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 180) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1973) 

X 4. — İstanbul Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile İstanbul Üniversitesi 1973 yıllı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/743; Cumhuriyet Senatosu 1/128) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 843; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1973 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/744; Cumhuriyet Se
natosu 1/129) (Millet Meclisi S. Sayısı : 825; 
Cumihuriyet Senatosu S. Sayısı : 182) (Dağıtma 
tarihi : 14. 2 . 1973) 

X 6. — Hacettepe Üniversitesi 1973 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/741; Cumhuriyet Senato
su 1/132) (Millet Meclisi S. Sayısı : 832; Cum
huriyet Senatosu 8. Sayısı : 177) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1973) 

X 7. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
leri 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. (Devamı Arkada) 
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Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/745; Cum
huriyet Senatosu 1/133) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 833; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 183) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 8. — Karayoları Genel Müdürlüğü 1973 
yüı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları teske
releri (Millet Meclisi 1/746; Cumhuriyet Sena
tosu 1/126) (Millet Meclisi S. Sayısı : 828; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 172) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 9. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları teskereleri (Millet Meclisi 1/742; 
Cumhuriyet Senatosu 1/127) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 829; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
171) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 10. — Tekel Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/748; Cumhuriyet Senato
su 1/139) (Millet Meclisi (S. Sayısı : 823; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 174) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1973) 

X 11. — Devlet Üretme çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bür-
çe Karma. Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
'Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/739; 
Cumhuriyet Senatosu 1/136) (Millet Meclisi S. 
iSayısı : 837; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
170) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 12. —• Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raıporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi t /737; 

Cumhuriyet Senatosu 1/135) (Millet Meclisi S. 
Sayısı j 835; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
179) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1973) 

X 13. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/738; Cumhuriyet Sena
tosu 1/.V-M) (Millet Meclisi S. Sayısı : 831; Cum
huriyet Senatosu S. iSayısı : 169) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1973) 

X 14. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkerele
ri (Millet Meclisi 1/750; Cumhuriyet Senatosu 
1/138) (Millet Meclisi S. Sayısı : 836; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 175) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

X 15. —• Orman Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/747; Cumhuriyet Senato
su 1/140) (Millet Meclisi S. Sayısı : 827; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 173) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1973) 

X 16. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/736; Cumhuri
yet Senatosu 1/134) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
830; Cumhuriyet Senatosu ıS. Sayısı : 178) (Da
ğıtma tarihi . 14 . 2 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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D&ıeon : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 825 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/744; 

C. Senatosu : 1/129) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 182) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1042 

6 . 2 . 1973 

Bütçe Karına Komisyonu Başkanlığına 

llgli : 28 . 12 . 1972 gün ve 1/74 4- 221 sayılı yazınıza karşılıktır. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 2 . 1973 tarihli 27 nei Birleşiminde aynen kabul 

olunan İstanbul Teknik Üniversitesi 1973 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cuımıhurlyeitı Senatosu Başkanı 

"ürkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/774 C. S. 1/129 
No. : 278 

Açık oy neticesi 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

(122) 

: 122 

• î • — 

12 1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 2 . 1973 tarihli 27 nei Birleşiminde aynen kabul 
olunan «İstanbul Teknik Üniversitesi 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu ilişik olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Zonguldak Milletvekili 

Kevni Nedimoğlu 





Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 826 
Ankara Üniversitesi 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/735 
C. Senatosu : 1/131) 

(Not : C. Senatosu'S. Sayısı : 176) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1013 

6 . 2 . 1973 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 28 . 12 . 1972 gün ve 1/735 - 217 sayılı yazınıza karşılıktır. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 2 . 1973 tarihli 27 nei Birleşiminde aynen kabul 

olunan Ankara Üniversitesi 1973 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini nica ederim. 
Saygılarımla. , 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/735 C. S. 1/131 
No. : 274 

Açık oy neticesi 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

(123) 

: 123 
: — 

— 

12 . 2 . 1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 2 . 1973 tarihli 27 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan «Ankara Üniversitesi 1973 yılı Bütçe kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
ilişik olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Zonguldak Af illet vekili 

Kevni Nedimoğlu 





Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 832 
Hacettepe Üniversitesi 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/741; 
C. Senatosu : 1/132) 

(Not : C. Sema/tosu S. Sayısı : 177) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdü rlüğü 
Sayı : 1039 

6 . 2 . 1973 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 27 . 12 . 1972 gün ve 1/741 - 218 sayılı yazınıza karşılıktır. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun, 5 . 2 . 1973 tarihli 27 nci Birleşiminde aynen kabul 

olunan Hacettepe Üniversitesi 1978 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cu'inhumye't Sem/tosu Başkanı 

Açık oy neticesi (120) 

Kabul : 120 
Ret : — 
Çekinser : — 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/741 C. S. 1/132 
No. : 275 

12 . 2 . 1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 2 . 1973 tarihli 27 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan «Hacettepe Üniversitesi 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Zonguldak Milletvekili 

Kevni Nedimoğlu 





Dönem : 3 Û O O 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 0 0 0 

İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1973 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu 

ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/745; C. Senatosu : 1/133) 

(Not : C. Senatosu S. Sayıaı : 183) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği , 6 . 2 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1041 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 27 . 12 . 1972 gün ve 1/745 - 219 sayılı yazınıza karşılıktır. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 2 . 1973 tarihli 27 nci Birleşiminde aynen kabul 

olunan İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1973 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Artburun 
Cumlıuriydtf Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi (112) 

Kabul : 112 
Ret : — 
Cekinser : — 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 12 -. 2 . 1973 

Esas No. : 1/745 C. S. 1/133 
No. : 276 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 2 . 1973 tarihli 27 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan «İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Zonguldak Milletvekili 

Kevni Nedimoğlu 





Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : O ü 4 

Ege Üniversitesi 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri M. Meclisi : 1/740; C. Senatosu : 

1/130) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 180) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 6 . 2 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1044 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

ilgi : 29 . 12 . 1972 gün ve 1/740 - 222 sayılı yazınıza karşılıktır. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 2 . 1973 tarihli 27 nci Birleşiminde aynen kabul 

olunan. Ege Üniversitesi 1973 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi (126) 

Kabul : 126 
Ret : — 
Çekinser : — 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 12 . 2 . 1978 

Esas No. : 1/740 C. S. 1/130 
No. : 279 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 2 . 1973 tarihli 27 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan «Ege Üniversitesi 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli 
olarak gönderiilimiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Zonguldak: Milletvekilli 

Kevtıi Nedimoğlu 





Dönem : 3 O / O 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 0 4 u 

İstanbul Üniversitesi 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile İstanbul Üniversitesi 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 

Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/743; C. Senatosu : 1/129) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 101) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 6.2. 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1040 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27 . 12 . 1972 gün ve 1/743-220 sayılı yazınıza karşılıktır : 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 5 . 2 . 1973 tarihlî. 27 nci Birleşiminde değiştirilerek 
kabul olunan İstanbul Üniversitesi 1973 yık bütçesi i]ü§ik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
•Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/743 - C. S. 1/129 

Karar No. : 249 

Açık oy neticesi 

Kabul 
Bet 
Çefcinser 

: 130 

: 130 
: — 
: — 

12 . 2 . 1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu G*enel Kurulunun 5 . 2 . 1973 tarihli 27 nci Birleşiminde değiştirilerek 
kabul iediilen İstanbul Üniversitesi 1973 yılı Büto'e kanunu tasarısının ideğişilklük yapılan kısmı 
Maliye Bakanlığı temsileÜerdniİ2i de katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü : 

İstanbul Üniversitesi 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelde (199-Memur olma
yan toişdlere yapılacak tedavo. giderleri, öğrencilerin sosyal faaliyetleri ile, hastalanan öğrenciiierin 



— 2 — 
her türlü dlâç, tedavi ve muayelne giderleri ile sanatoryum ve prevantoryumda yatacak öğrencile
rin giderleri ve ihaleye çıkarılan ilâç ve tıbbî malzemeler içlin 2490 sayılı Kanun hükümleri uygu
lanır.) açıklamasının ilâvesine ait değişiklik üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, genel bütçe 
(R) formülü ile (istenilen hususun sağlandığı, bu formülün eıklenmıesiyle çeşitli aksaklıkların ola
bileceği kanısına varılarak reddedilmiştir. 

Gıenel Kurulun tasviplerine arz edıilmıek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

Afyon K. 
H. Hamamcıoğlu 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

Edirne 
/. Ertem 

Eskişehir 
S. Öztürk 

İstanbul 
0. C. Fer soy 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

Manisa 
M. Ok 

Samsun 
II. Özalp 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
1. Yetiş 

Bursa 
Söz hakkım mahfuzdur 

N. Atlı 

Erzurum 
Söz hakikim mahfuzdur 

R. C inişli 

İsparta 
A. 1. Balım 

İzmir 
K. Önder 

Kütahya 
/. E. Erdinç 

Niğde 
II. A. Kavurmacıoğlu 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. Şener 

Zonguldak 
8. T. Müftüoğlu 

Adana 
S. Kılıç 

Aydın 
N. Menteşe 

Bursa 
A. Türkel 

Eiskişehir 
/. Angı 

İçel 
C. Okyayüz 

Kayseri 
V. Â. Özkan 

Malatya 
Söz hakkım mahfuzdur 

II. Gökçe 

Ordu 
0. Vural 

Uşak 
Muhalfim 
F. Atayurt 

(Millet Meclisi .(S;'Sayısı : 843) 


