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1964 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan 
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lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/586; C. 
Senatosu 1/345) (M. Meclisi S. Sayısı : 
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2. - Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in son Kıbrıs olayları karşısında gös
terdiği candan ilgi ve gerçek kardeşliğe kar
sı Millet Meclisinin şükran borcunun kar
deş Pakistan Milletine duyurulması hakkın
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 

Beden Terbiyesi ve Vakıflar Genel müdür
lükleri 1964 yılı'Bütçe kanun tasarılarının, ikin
ci defa yapılan açık oylamaları sonunda ka
nunlaştıkları anlaşıldı. 

Millî Savunma Bakanlığı 1964 yılı bütçesi
nin tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Bjrleşime 
ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekil i Yozgat 

Fcrruh Bozbeyli İsmet Kapısız 
Kâtip 

Samsun 
tlyas Kılıç 

İkinci Oturum 

Genel 
içinde 

Anayasa Komisyonu Başkanlığının, 
Muhasebe kanun tasarısının 45 güı 
görüşülerek Genel Kurula sunulmamış olma
sı sebebine dair yazısı okundu, bilgiye sunuldu. 

Gecekondularla ilgili teklifleri incelemek
le görevli Geçici Komisyon Başkan!ığriıın, İs
tanbul Senatörü ilifat öztürkçine'niıı yine ge
cekondularla ilgili olup Plân Komisyonunda 
görüşülmekte olan teklifinin komisyonlarına 
verilmesine dair yazısı oya sunuldu, kabul 
olundu. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesi, görüşül
mesi tamamlanarak, kabul edildi. 

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdür 

lüğü ve Jand'aiTiıa Genel Konıuıtanlığı 1964 
yılı bütçelerinin tümü üzerinde bir süre gö
rüşmeler yapıldı. 

Saat 19,30 da toplanılmak üzere Oturuma 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 

Ferruh Bozbeyli Nevzat Şener 
Kâtip 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

üçüncü Oturum 

Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, Birleş
miş Milletlerdeki Kıbrıs meselesinin devamı 
süresince Türk Murahhas Heyetine katılma
sının uygun bulunduğuna dair, Başbakanlık 
tezkeresi kabul olundu. 

içişleri Bakanlığı bütçesiyle, 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Jandarma Genel Komutanlığı 1964 yılı büt

çeleri kabul edildi. 

23 Şubat 1964 Pazar günü. saat 10 da top
lanılmak üzere, (saat 22,45 te) Birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Siirt 
Nurettin Ok Süreyya Öner 

Kâtip 
Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 
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2. — GELEN KAĞITLAR 

Tasdrı 
1. — Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve 

bölge birlikleriyle Türkiye tütün ekicileri ge
nel birliği kanun tasarısı (1/660) (Tarım, 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve Plân ko
misyonlarına) 

Raporlar 
2. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku

rulunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 . 5 . 1963 tarihli 371 numaralı Kararma kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 . 11 . 1963 tarih, esas 235 ve 286 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/76, 
C. Senatosu 4/60) (M. Meclisi S. Sayısı : 606) 
(Gündeme) 

3. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
23 . 5 . 1963 tarihli 374 numaralı Kararma kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 . 11 . 1963 tarih, esas 230 ve 281 numaralı Ka

rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/77, 
C. Senatosu 4/61) (M. Meclisi S. Sayısı : 607) 
(Gündeme) 

4. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
6 . 6 . 1963 tarih ve 391 numaralı Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 . 11 . . 1963 tarih, esas 232 ve 283 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun bu husustaki raporu (M. Meclisi 5/78, 
C. Senatosu 4/62) (M. Meclisi S. Sayısı : 608) 
(Gündeme) 

5. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
13 . 6 . 1963 tarih ve 397 numaralı Kararına kar
şı Yüksek Hâkimler Kumlunun ittihaz eylediği 
8 . 11 . 1963 tarih, esas 231 ve 282 numaralı Ka-
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun fbu husustaki raporu (M. Meclisi 5/79, 
C. Senatosu 4/63) (M. Meclisi S. Sayısı : 608) 
(Gündeme) 
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BÎRÎNOt OTURUM 
Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN — Fuad Sirraen 

KATİPLER : Nevzat Şener (Amasya,) Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Sayın arakadaşlarım, birleşi
mi açıyorum. 

Başkanlık Divanınca, çoğunluk olmadığı 
müsahade edilmektedir. Bu durumun dün ak

şam geç saatlere kadar çalışılmaktan ileri geldi
ği anlaşılmaktadır. 

Oturumu yarım saat tehir ediyorum. 
Kapanma saati : 10,01 



Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,30 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 
KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarımı, birleşimi açıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

i. — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı teezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/578; C. Senatosu 1/379) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 596; C. Senatosu S. Sayısı : 336) 

A — Gider bütçeleri : 

a) Dışişleri Bakanlığı bütçesi : 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı bütiç esinin 
görüşülmesine başlanacaktır. 

İlk söz, Yeni Türkiye Partisi Grııpıı adına 
Sayın Fahrettin Kerim Gökay'ındır. 

Y. T. P. GRUPU ADINA FAHRETTİN 
KERÎM GÖKAY (istanbul) — Mulıteı •em Baş
kan, aziz arkadaşlarım; yüksek huzurlarınıza 
Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu adına Dışişi-
leri Bakanlığı 1964 yılı bütçesi hakkında görüş
lerimizi arz için çıkarken, gözlerimizin önünde 
20 nci yüz yılda işlenen insanlık için yüz kızar
tıcı kanlı Kıbrıs hailesinin elem 've lhas,yet ve
ren masum kurbanları canlanıyor. Hiçbir tak
sirleri olmadığı halde, baskın ve tecavüze uğ-
rıyarak şehit düşen kardeşlerimizin aziz hatı
ralarını hürmetle anarak görüşlerimizi arza baş
lıyorum. 

Bakanlık bütçesi, Karma Komisyon Rapor
törü Sayın Nuri Bayar tarafından hazırlanan 
raporda pek güzel belirtildiği üzere, Kıbrıs ko
nusunda millî hassasiyet şuurlaşmış; çarpan yü
reklerden yayılan elem ve ıstırap yurt sathını 
kaplamış, sinirler gerilmiş, heyecan âzami had
dine ulaşmıştır. Bu atmosfere rağmen, Ata
türk'ün yurtta ve çihan/îa barış prensibini düs

tur olarak kabul eden, Cumhuriyet Hükümeti 
öteden beri millî dış politikasının tatbikatında 
milletlerarası andlaşmalara ve taahhütlere olan 
geleneklerimize harfiyyen sadık kalmıştır. Mil
letimizin taahhütlerine karşı gösterdiği bu riayet 
ve sadakati diğer âkıdlardan da aynı şekilde bek
lemek en tabiî hakkımızdır. Zürih ve Londra 
Andlaşmalariyle bağımsızlığına kavuşan Kıb-
rıs'da Türk ve Rum cemaatlerinin karşılıklı an
layış havası içerisinde tabiatın müstesna bahis-
larından faydalanarak: huzur ve rahatlık ile 
dünyanın isviçre gibi turist çeken Yeşil Ada'sı 
olarak yaşaması mümkün iken, mânâsız bir ih
tiras fırtınasına kendisini kaptıran Başpapaz 
Makarios'un hatalı hareketleri dünya barışını 
tehlikeye düşürmüştür. 21 Aralık'ta başlıyan 
haile muvacehesinde Hükümetimizin basiretli 
ve soğuk kanlı davranışı korkunç ihtilâta mâni 
olmuştur. Bu tutumun hür dünya basını ve 
Atlantik camiasmdaki devletler tarafından tak
dirle karşşılandığını memnunlukla görüyoruz. 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki tu
tum ve delegelerin konuşmaları linkli dâvamızın 
büyük çoğunluk tarafından benimsendiğini gös
termektedir. Barış içinde birlikte yaşama tezi
ni savunan ve her vesileden faydalanarak Türk 
dostluğuna önem verdiğini ifade eden Sovyet 
komşumuzdan barış içinde birlikte yaşamadan 
başka bir gaye gütmiyen Türk cemaatinin mâ
ruz kaldığı katliam karşısında hiç olmazsa taraf
sızlığını muhafaza etmesini beklerdik. 

Kıbrıs'ın bağımsızlığa kavuştuğu günden be
ri andlaşma icabı vazife gören birliğimizin Yeşil 
Adanın huzurunu kaçıracak en ufak bir hareke
ti görülmediğini ifade etmekle bahtiyarlık du
yuyoruz. 
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Londra müzakerelerinin sonuç vermemesi, 

İngiliz ve Amerikan tekliflerinin kabule mazlıar 
olmaması, Garantici devletler birliklerinin ko
mutasını deruhte eden İngiliz generalinin ku
mandasındaki birliklere rağmen tedhiş hareket
lerinin devamının 1959 yılında Zürih Andlaşma-
sını takiben Atina'da Sovyet Sefaretine mensup 
bir şahsın «Kıbrıs meselesi hiçbir şekilde halle 
dilnıemiştir. Biz meseleyi kapatmıyacağız.» tar
zında yaptığı beyanat ile Sovyetlerin bugünkü 
tutumlarını karşılaştırmak zorunda kalıyoruz, 
Bu beyanati ÎPO Ajansının 466 sayılı ve 6 Şu
bat 1964 tarihli bülteninde yayınlanmıştır. At
lantik İttifakını sarsmak, karasularımız civa
rında Komünist Akel teşkilâtı tarafından idare 
edilen devamlı bir karışıklık mihrakı vücuda ge
tirmeyi istihdaf eden hareketleri oldu bitti ile 
karşılıyacak bir millet olmadığımızı yakın tari
himizdeki misalleriyle arzu edenler rahatça ha-
tırlıyabilirler. 

Adayı ilhakı düşünmediğimiz gibi, Lozan 
Ahidnamesine bağlı kaldığımızı iki cemaatin ge
niş politik ve idari bir otonomiye sahibolarak 
federal bir devlet kurmaları mümkün olduğunu 
müdafaa eden tezimiz karşısında Zürih Andlaş-
masmm feshini istemek gizli bir şekilde Enosis* 
emellerini tahakkuk ettirmeye gayret etmek 
sulhçu bir hareket sayılamaz. Hükümetimizin 
bugüne kadar takibettiği azimli ve kararlı dav
ranışının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse
yince takdir edilerek meselenin olumlu sonuca 
bağlanacağına emin bulunuyoruz. Bizim için 
bugün en önemli konu olan Kıbrıs mevzuundaki 
görüşlerimizi açıkladıktan sonra bizi yakından 
uzaktan ilgilendiren bâzı konular üzerinde du
racağım. Sayın Bakandan bu konularda bizi 
aydınlatmalarını rica ediyorum. 

İkinci Dünya Harbini mütaakıp sulhu koru
mak amaç iyi e kurulmuş olan NATO camiasında 
son yılların içerisinde aşikâr bir sarsıntı müşa-
hade edilmektedir. Amerika'nın . Avrupa'daki 
nüfuzunun artırdığı zehabıyla Fransız dostları
mızın NATO camiası içerisinde hassa oldukla
rını görüyoruz. Brüksel'de İngiltere'nin Ortak 
Pazara girmesine mümanaat ile kendini gösteren 
tatsızlıklar Fransa'nın Komünist Çin'i tanıması, 
Asya'da Güney - Batı memleketleri politikasın
da takibettiği yol, nükleer tecrübeler ve Kıb
rıs'a NATO kuvvetleri gönderilmesi hususundaki 
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I menfi tutumu i'le NATO Birliğim sarsacak hare

ketlerin sonucu nereye varacaktır? 
Kennedy'in dahi ölümünden evvel 700 mil

yonluk Çin ile bir anlaşma yolu aradığına dair 
söylentilerin mahiyeti nedir? Nüfusu korkunç 
bir şekilde artan ve son yıllarda Asya ve Afrika 
milletleriyle çok yakın ilgi gösteren Komünist 
Çin'i tanımak ve onun tarım, sanayi sahasın
daki zorluklarını gidererek milletlerarası ihtilâl 
prensibinden uzaklaştırma gayesini güttüğünü 
ifade eden Fransa'nın tutumu, dünya barışını 
sağlama bakımından olumlu mudur? Doğu ile 
Batı arasında muvazene unsuru olmak, Asya'
da nüfuzunu kaybetmemek için gayret sarf eden 
Amerika politikasında Kennedy'in 1963 de 
iradettiği nutuklardaki şu cümlelerin etkisi de
vam etmekte midir? «Gittikçe artan iş gücünü 
karşılıyacak daha çok iş yaratmak, daha yük
sek bir hayat şartı sağlamak ve hür dünya top
luluğuna liderlik yapabilmemiz için bizden bek
leneni yerine getirmek istiyorsak, bizim şimdi 
büyük bir cesaretle hareket etmemiz lâzımdır.» 
diyen mütevaffa Kenndy, diğer bir nutkunda 
«1966 yılında füzelerin sayısı 1 840 olacak, askerî 
sahada Amerikan milletinden istediğimiz gayret, 

I barış devresinde şimdiye değin görülmemiş ölçü
ye ulaşmaktadır. Amerika öyle vasıtalarla ci-
hazlanmalı ki, her hangi bir düşmanın, her han-
o-i bir silâhına karşı koyabilmelidir» demiştir. 
Bu vesile ile Kenndy'in aziz hatırasını hürmetle 
anıyorum. 

Komünist Çin'in Afro - Asiyatik milletlere 
tavsiyesi; ihtilâl metotlariyle, eski müstemlekeci 
ve yeni iktisadi müstemleke amalini güden diye 
telâkki ettikleri devletleri ülkelerinden uzaklaş
tırmaktır 

I Komünizm ihtilâlimin üçüncü safhası diye 
adlandırılan Kuruçef, Mai Tse - Teung ihtilâ
fı malûmları olduğu üzere 9 Eylül 1959 da Pe-
kin'in Hint toprakları üzerindeki isteklerine 
Moskova'nın mümanaat etmesiyle başlamıştır. 
O zaman Sovyetler Çin'i petrolsiiz bırakmak ve 
Hindistan'a mig uçakları vermek suretiyle teh
dit etmişlerdir. Sovyetlerden Vilâdiyostoku is-
tiyen Pekin Sovyetleri .Marks - Lenin Doktiri-
nine hiyanetle itham etmekte devanı ediyor. Sov
yetler Birliği barış içinde beraber yaşama tezi 
ile diplomasi, propaganda, ekonomide yardım 
metoduyla komünizmi yayma yolunu tutmuş bu-

I Ummaktadır. Buna karşı Çin -ihtilâl ve şiddet 
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politikasını güdüyor. İktisaden gelişme yolunda 
bulunan memleketler, pisikolojik tesirlerle İni 
politikaya iltifat gösteriyorlar. 

Kenya'da Afrika Millî Birliğinin lideri su 
cümlelerle bu sempatiyi izah ediyor. «Ruslar. 
lüzumundan fazla mâkul davranıyorlar. Çinli
ler ise bizim işitmeyi istediğimiz ihtilâlci me
totla konuşuyorlar». 

Şimalî Kore, Şimalî Viatnanı, Undonazya, 
Birmanya, Hindistan komünistleri ve -Japon
ya'nın bir kısmı ile Afrika ve Lâtin Amerika'da 
esen hava budur. Kenndy'in Kuruşçef'le anlaş
ma yoluna gitme istemesi iki taraftan da sempa
ti ile karşılanmıştı. Amerikan milyonerine ziya
fet çeken Kuruşçef, bir taraftan Sovyet Birli
ğinin muhtaçolduğu Amerikan buğdayını temin 
ederken, diğer taraftan da Atlantik sahillerin
den başlayıp Urallar'da nihayetlenecek Avrupa 
Birliğinin hayalini yaşıyor. İşte tam 20 sene
dir hedefe ulaşmak çabası içerisinde çırpman 
NATO camiası bugün mânâsız bencil düşünceler
le sarsıntıya mâruz bırakılmıştır. Stalin işbaşı
na geldiği zaman komünizmi yaymak için harlı 
ve ihtilâl metodu yerine o da Kuruşçef gibi ba
rış içinde yaşama prensibini gütmüş, «günün bi
rinde büyük devletler iktisadi pazar yüzünden 
birbirlerine düşeceklerdir, zamanını bekliye-
lim,» demişti. Bu hal tahakkuk mu ediyor? 
NATO camiasında başlı başına bir kuvvet olan 
memleketimiz sesini duyurmab ve camiayı tehli
keden kurtarma yolunda ilgilileri masa başında 
uyarmalıdır. 

Bu hususta Sayın Hariciye Vekilimizin dü
şüncelerini öğrenmek istiyorum. Sahibolduğu-
muz salâhiyetle sesimizi yükseltmek ve daha di
namik bir politika takibetmek icabettiği kana
atindeyim. Adis - Ababa Konferansı ve Şuen-
lâin'in Afrika ziyareti ne netice vermiştir? Si
yasi temsilcilerimiz bu hususta aydınlatıcı kaç 
rapor yollamışlardır, fikirleri nedir, öğrenebilir 
miyiz? 

Temsilcilerimizin 19 ncu asır protokol!arının 
dar çerçevesinden sıyrılarak rüyet sahalarını ge
nişletmeleri ve bulundukları çevrelerde daha ak
tif davranmaları hususundaki kanaatimize Sa
yın Bakanımızın da katıldığını ümidediyorum. 

Orta • Doğu politikamızda istenilen geliş
meyi göremediğimiz için müteessiriz. İcabedince 
kardeşlikten bahseden yakın komşularımız, Kıb-
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rıs katliamı muvacehesinde Ürdün müstesna ses
lerini çıkarmadılar. Bilâkis Başpapaz Maka-
rias'u desteklediler. Son Kahire Konferauıısı ne 
gibi netice vermiştir? Suriye ve Irak'ta Baas 
Partisi hâkimiyeti ne merkezdedir? Arap Bir
liğini kurmak için Sosyalist ve Cumhuriyetçi fi
kirlerinden taviz veren Cemal Abdülııâsır'la 
münasebetlerimiz ne haldedir? Kendilerine çok 
yakınlık duyduğumuz Libya, Cezayir, Tunus, 
Fas, Suudi Arabistan devletleriyle ekonomik, 
kültüre! münasebetlerimizi genişletiyor muyuz? 
Yeni kurulan Afrika devletlerine 1962 de iyi 
niyet elçileri yollamış idik. Netice ne oldu? Ar
kasını bıraktık mı? Bu memleketlerde iktisadi 
münasebetler kurma yolunda çalışıyor muyuz? 

Fransa'nın Kuveyt'i tanıdığını, Beyrut'
taki Büyükelçisini i aıkredıiıte ettiğini öğrenmiş bu
lunuyoruz. Bize karşı sempatisi olan bu hükü
metlerle münasebetimiz halen ne merkezdedir? 
Patrik Athinegoras'ın Kıbrıs konusundaki insan
ca hareketini Yunanistan'daki Rumlar beğenme
mişler. Bunlar din adamlarının insancıl dü
şüncelerini çok mu görüyorlar? İlk defa Ku
düs'ü ziyaret eden Vatikan Devleti ve Hristiyan-
lık âleminin Reisi Papa'nın bu ziyareti ne gibi 
akisler yarattı? Kıbrıs'ta Türklere karşı girişi
len katliam karşısında Vatikan'ın reaksiyonu na
sıl olmuştur? 

İnsanları yek diğerine düşman eden doktrin 
ayrılıklarına karşı bundan evvelki Papa 23 ncü 
•Tan'da barış içinde birlikte yaşama yolunda be
yanname yayınlamıştır.. Bu beyannamenin de 
istediği şekilde Kıbrıs cemaatlerinin Zürih And-
laşması hükümleri altında federatif bir Devlet 
olarak rahat ve huzur içerisinde ömür geçirme
leri için bütün insanlık âleminin gayrete gelme
si icabetmez mi? Hariciye'dc bütün bu konuları 
ineci ivecek bir Araştırma Merkezinin kuruldu
ğunu memnunlukla öğrenmiş bulunuyoruz. Ça
lışmalarından çok müspet sonuçlar elde edilece
ğinden eminim. Birleşmiş Milletler Göçmen Ko
miserliği çevresinde temsilcilerimizin çalışmala
rından iftihar ediyoruz. Avrupa Konseyinin 
Kıbrıs konusundaki tutumundan çok duygulan
dık. 

Milletlerarası İktisadi konularda Hariciye
mizin müspet çalışmalarını takdirle zikretmek is
terim. Bilhassa Ortak Pazara girme yolundaki 
gayretlerini şükranla kaydederiz. 
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1048 de Havana'da toplanan Milletlerarası 

Ticari Konferansın bu yıl Cenevre'de toplana
cağı malûmlarıdır. Her geçen gün hızla gelişen 
sosyal ve ekonomik şartlar muvacehesinde bu 
konferans ayrı bir önem taşımaktadır. Batı - Al
manya, Hallensten doktirinini bir tarafa iterek, 
Oğu - Almanya ve Varşova Paktı devletleri ile 
iktisadi münasebetlere girişme yolunda teşebbü
se geçmiştir. Bizim bu devletlerle münasebetle
rimiz gelişiyor mu? Bilhassa bir aralık kendi
siyle bir de Balkan İttifakı akdettiğimiz dostu
muz Yoguslavya ile münasebetlerimiz ne mer
kezdedir? Notralist devletlerin Kıbrıs konusun
da bize karşı cephe aldıkları doğru mudur? 

Yabancı memleketlerdeki temsilcilerimize 
bağlı ticaret ataşelerimizin gayretlerini artırma 
yolunda büyükelçiliklerimizin daimî teşvik ve 
murakabelerine ihtiyaç vardır. Milletlerarası 
kültürel münasebetleri geliştirmek zorundayız. 
Cenevre'nin Birleşmiş Milletlere giden ana cad
desinde muhtelif milletlerin bayraklarını taşıyan 
Daimî Terbiye Sergisinde temsil edilmediğimizi 
gördüm. Bu hususu Dışişleri ve Millî Eğitim 
Bakanlarımızın dikkatlerine sunuyorum. Çeşit
li bakanlıklara bağlı müşavirlerin çalışmalarını 
koordone etmek bakımından temsilcilerimize mü
him vazifeler terettübetmektedİT. 

Son iki yıl içerisinde sayısı 50 bine yaklaşan 
Türk işçileri Almanya, Belçika ve İsviçre'de 
mühim bir problem haline gelmiştir. Bunların o 
çevrelere intibakları, haklarının zıyaa uğrama
ması, memleketle ilgilerinin devamı, İtalya ve 
İspanya işçilerinin yaptıkları tarzda memlekete 
döviz teinin etmelerini, zehirli telkinlerden uzak ı 
kalmalarını sağlamak yolunda Çalışma Bakan
lığı ile işbirliği yaparak ciddî bir şekilde bu işle 
meşgul olmak icabetmektedir. Bir an evvel ça
lışmalara geçilmesi icabetmektedir. Budapeşte 
ve diğer radyoları dikkatle takibetmek lâzım
dır. 

Bir taraftan memleketin dış ülkelerle yük
sek politikasını devam ettirmek, diğer taraftan 
günün şartlarının yarattığı problemlerle meş
gul olmak gibi ağır bir yük taşıyan Dışişleri Ba
kanlığı teşkilâtımıza başarılar diler, bütçeleri
nin hayırlı ve uğurlu Olmasını dilerim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Meclis (Trupu 
adına Sayın Zekâi Dorman. | 
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M. P. GRUPU ADINA ÖMER ZEKÂİ DOR

MAN (İstanbul) — Muhterem Başkan, aziz mil
letvekilleri, 

Millet Partisi Meclis Clrupu olarak Dışişleri 
Bakanlığı 1964 yılı bütçesinin (Cari masraflar, 
transfer ve yatırımlar) bakımından taşıdığı 
teknik hüviyet üzerinde, Bütçe Komisyonu ra • 
porunun ifade ettiği görüş ve temennilere ve 
bilhassa dış memleketlere gönderilen memur ve 
işçiler konusundaki tavsiye ve tekliflere aynen 
iştirak etmekteyiz. 

Diğer- taraftan, bizi 17 yıl sonra Ortak Pa
zar topluluğuna bekliyen anlaşmanın iktisadi 
önemini ve memlekete sağlıyacağı faydaları 
takdir ve Türkiye'nin bu entegrasyona kemali 
ile intibakını temenni etmekteyiz. 

Camianın bu maksatla yapacağı malî yar
dımların dış tediye açıklarımızı tedricen kapat
mada'bize az çok müzahir olacağı şüphesizdir. 

Ortak Pazarın, içinde bulunduğumuz şartla
ra rağmen, siyasi bir Avrupa koalisyonu sağ-
lıyarak, birleşmiş bir Batı medeniyetine temel 
teşkil etmesi hepimizin arzusudur. 

Türk hükümetlerinin, gerçekten iştirakimiz 
kaçınılmaz bir hal alan Ortak Pazar çalışma ve 
{»avretlerini, bu arzunun ışığı altında takdirle 
karşılarız. 

Muhterem arkadaşlar, 

Türkiye'nin jeopolitik durumu icabı, kendi
sine yakın ve uzak memleketlerle ahit ve müna
sebetlerinde, geçen yıla nazaran kayda değer 
bir değişiklik olmadığı malûmdur. Bunun istis
nasını teşkil eden bir Kıbrıs meselesi vardır. Bu 
itibarla, görüş ve temennilerimizi bugün bütün 
dünyayı meşgul eden bu millî dâva üzerinde 
teksif etmek mecburiyetindeyiz. Bu münasebet
le şu noktayı belirtmek istiyoruz. İşittiğimize 
göre Sıkıyönetim Kıbrıs'a ait Mecliste yapıla
cak tenkidlerin basma aksetmesini yasak etmiş
tir. Eğer bu doğru ise bu konuşmalar sadece 
Meclis zabıtlarında kalacak ve umumi efkâra 
intikal etmiyecektir. Muhterem arkadaşlar, 
Anayasanın 87 nci maddesinin son paragrafı ha
tırlardadır. Buna göre Meclislerdeki açık görüş
melerin her türlü vasıta ile yayını önlemez. Sı
kıyönetimin vazife ve salâhiyetleri, şüphesiz, 
bir Anayasa hükmünü iptal ve hattâ tahdit ve 
takyide müsait değildir. Bununla beraber te-
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mermimiz tatbikatın aldığımız haberler dışında 
cereyan ederek hepimizi memnun etmesidir. 

Muhterem arkadaşlar, bilindiği üzere Kıb
rıs'ı 150 yıldan beri Yunanistan'a ilhak için uğ
raşan müessese Ortodoks Kilisesidir. Adada kat
liamları devam ettirmekte olan Makarios da, 
bu kilisede yetişmiş bir papazdır. 

1814 te Odesa'da kurulmuş olan (Etniki 
Rterya) Cemiyeti, evvelâ Mora isyanını hazır
lamış, Yunan istiklâlini sağlamış, Girit'i al
mış ve bir taraftan da Kıbrıs'a Emosis'in tohum
la rını ekmeye başlamıştır. 

Bu kısa mukaddcmeden sonra, Dışişleri 
Bakanlığı Bütçesin o ait .komisyon raporunda 
belirtilen bir hususa temas edeceğiz : 

Raporda, Kııbrıs Türklerinin iktisadi ve kül
türel akınlarda gelişmeleri için, imkânların 
âzami hadlerle kullanıldığı ifade edilmektedir. 
Ancak bunun yanında, hükümetlerimizin malî 
yardımlarının tatminkâr olmadığı ve mütevali 
isteklere rağmen, iki yıldan beri malzeme yar
dımlarının kesildiği de en salahiyetli ağızlardan 
öğrenilmiş bulunmaktadır. 

Üstelik Aralık ayı sonlarımda, sekiz gün 
ve gecelik bir nefis müdafaasına dahi hazır ve 
muktedir bulunmıyam soydaşlarımıza karşı, 
ingiliz kuvvetlerinin gittikçe çoğalmasına rağ
men, devam eden zulüm ve tecavüzler, endi
şeyi arttırmakta, konferans ve onu talkibeden 
siyasi olaylar, akıbeti tahmin için Türk Mil
letine hiçbir ışık tutmamaktadır. 

Arkadaşlar, yine öğrendiğimize göre, esa
sen Makarios'un plânı, üç senelik bir nabız 
yoklaması ile, Türkiye'nin fiilî bir müdahalede 
bulumamıyaıcağı inancına d ayanmıaktaym ıış.. 
Nitekim bu yanlış .çıkmamıştır. 

Bu itibarla), Tünk hükümetlerinin, bu iki 
cemaati, evvelâ Makarios'mn muhal gördüğü 
bir anlaşmaya ve bir millet olanak birleşmeye 
'teşvik ve şiddet kampanyasının artmasına rağ
men, dostane ikaz ve mesajlara devam etmek 
gayret ve teşebbüsleri, isabetli bir görüş ve 
hareket tarzı olmamıştır. 

İnkılâptan evvel ve sonraki hükümetlerimi
zin, Türk cemaatinden aldıkları raporlara kar
şı,, daima (Aman kalbahat sizin olmasın, neti
ceyi bize bırakım) telkininde (bulunmaları ve bu 
suretle Kıbrıs Türk idarecilerini atalete sevk 
ederek boş ümitlerle bağlamaları, bu elîm ne
ticeyi doğurmuştur. 
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Hükümetler, daha facianın çan sesleri gel

meden, olayları keşif ve istihbar ederek ve 
Adanın tansiyonumla göre değerlendirerek, ted
birlerini zamanında almalıydılar. 

Dış memleketlerdeki temsilcilerimiz hak
kında 4 Ocakta Ulus gazetesinde çıkan bir ya
zı, Hariciyeniıiı. nasıl1 çalıştığınım ve hükümet
lerin nasıl, aldatıldığının, hazin bir ifadesidir 
ve ibret vericidir. 

Hükümet, 2,3 Aralıkta, Amerika, ingiltere 
ve Yunanistan'a, elçileri vasıtasiyle yaptığı 
müracaatın hassasiyetle karşılanmadığına ve 
katliâmın devamı üzerine, Garanti Andlaşma-
sının fiilen harekete geçirilmesi teklifinin de 
benimsenin ediğin e şahidolmuştur. 

Filhakika 24 Aralıkta usulen bir müşterek 
bildiri çıkmış ve bunun da fayda vermediğini 
gören Hükümet, .25 Aralıkta jetleri Lefkoşe'ye 
uçurmak ve donanmayı harekete geçirmek su
retiyle, nev'ama bir iftar topu atmıştır. 

(Bu teşebbüs sadece, ingilizleri Adada kuv
vetlendirmeye, bizi oyalamıya ve facianın akis
lerini yatıştırmaya matuf, diplomatik bir ma
nevraya sevk etmiştir. Bu taktiğe Yunanlılar 
da katılmış ve bizi de ister istemez bir konfe
ransa sü rükl emişlerdir. 

Muhterem Arkadaşlaı\ 
Hâdiseleri bu merhaleye getiren sebep ve 

âmiller, zihinlerde bâzı -istifhamlara yol açmakta 
ve Sayın Dışişleri Bakanı'nm açıklamasını za
ruri kılmaktadır. 

1 — Kıbrıs Cumhuriyeti, Garanti Antlaşma
sının hükümlerini ihlâl ettiği taktirde Garanti 
Devletlerin gereken teşebbüs veya tedbirleri 
istişare etmek taahütleri fiilen ve tatbikat açı
sından ne mâna ifade etmektedir? 

Ateş bacayı sarınca, Kıbrıs'la pazarlığa girişe
cek ve, çeşitli ilıtilât ve dış müdahalelere meydan 
verecek olduktan sonra, bu ne biçim garantidir! 

Kıbrıs anlaşmaları garan devletlerin hareket, 
serbestlik ve iktidarları dışında, ilâve garantiler 
aramaya müsait ve muhtaç mıdır! 

2. Kıbrıs'a karşı münferit müdahale hakkını 
kullanabilmek için, Türkiye'nin NATO'dan mü
saade almak mecburiyeti hangi ittifakın, hangi 
protokoluna dayanmaktadır?. Yoksa bu, sadece 
bir haber vermek midir?. 

3. Kıbrıs ittifak Andlaşmasma göre (Kıb
rıs, Türkiye ve Yunanistan) Dışişleri Bakanları 
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acele bir mevzu çıkmış olmasına karşılık özel bir 
oturum yapmışlar mıdır?. 

Adadaki üçlü karargâhın bu komiteye karşı 
.sorumluluğu ve bundan doğan vecibeler aranmış 
ve yerine getirilmiş midir?. 

4. Türk semtlerinin Rum polisi ve EOK'cı-
lar tarafından daha 15 Aralıkta kordon altına 
alınmaya başlanması ve fevklâde hallere mahsus 
hareketlere girişilmesi, Kıbrıs Elçiliğimizin dik
katimi çekmiş ve cinayetlerim 'ilik işareti olarak 
Hükümetimize zamanında haber verilmiş midir? 

5. Kanlı hâdiseler sırasında, Türk Elçiliğinin 
cemaatimiz ve kordiplomatikle ve kendi Alayı
mızla irtibatları Rumlar tarafından tamamen ke
sildiğine göre, bu müesseselerin birbiriyle ve Türk 
Hükümeti ile irtibatlarının devamı için daha ev
vel bâzı tedbirler alınmamış mıdır?. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hint Milliyetçisi (Gandi) öldüğü zaman, in

giliz Filozofu (Bermar Şov) dan istihsasmı sor
muşlar : 

Hayatta çok iyi bir insan olmanın cezasını çek
ti.... demiş. 

Yine (Jul Sezar) m dediği gibi biz de inan
mak istediğimiz şeye kolayca inananlardanız. Düş-. 
mana düşman olmasını bilmiyor ve şu madde ve 
menfaat dünyasında ceza çekecek kadar iyi ve mâ
nevi olmaktan kurtulamıyoruz. 

Kğer Atatürk, ölüm fermanını cebine koyup 
önümüze düşmeseydi ve Sevr Muahedesini bir pa
çavra gibi yırtıp atmasaydı, bugünkü Türkiye 
doğar mıydı?. 

Ankara hastanesindeki Kıbrıs yaralılarını Mil
let Partisi adına ziyarete gittiğimiz zaman, bize 
şunları söylediler: 

Biz Ada'daki Türk Alayının hikmeti vücudu
nu anlıyamadık. 

30 milyonla peşinizdeyiz dediniz. Bekledik, ge
len olmadı. 

Arkadaşlar, bizi onların kurşun yarası değil, 
bu iç yarası harabetti. Hastaneden utanarak, 
vicdanımız sızlıyarak ayrıldık. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kıbrıs olayları, dünyanın gözü önünde insan 

lıaklarına en vahşi ve gaddar örnekleri verirken, 
dost ve müttefiklerimizin gösterdikleri kayıtsız
lık ve alâkasızlığı ve çare bulmaktaki acizlerini, 
herhalde tarih lehlerine kaydetmiyecektir. 
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Bu dost ve müttefiklerin, şikâyetlerimizi hiç 

kaale almadan, Ada'daki temsilcilerinin tesiri al
tında, bilerek ve nadiren bilmiyerek, katliamları 
âdi bir zabıta vakası telâkki etmek, kendi mu
hitlerini yanlış kanaat ve istikametlere iterek, 
masun ve müdafaasız akan Türk kanma seyirci 
kalmak ve Rum'ları değil de Türk'leri günahkâr 
görmek suretiyle, isterse o şekilde kılıf geçirdik
leri sabit olmuştur. 

Sayın Selim Sarper'in bu kürsüden ifade et
tiklerine göre, Avrupa Konseyi Kıbrıs hâdisesin
de şiddete müracaatı tatbik suretiyle, bir hakşi
naslık tezahüründe bulunmuştur. Eksik olmasın
lar. 'Fakat Siyasi Komisyon, Londra Konferansı
na menfi tesir yapar düşünce ve hassasiyetiyle 
Kıbrıs'a bir tahkik heyeti göndermeyi konferans
sın akametine bağlamıştır. Nitekim dedikleri 
çıkmış, ama heyet yine gitmemiştir. 

Makarios ve Sovyetler, Güvenci/k Konseyimi 
harekete geçirirken, Avrupa camiasında kendisi
ne sulh ümidi ile bağlandığımız bu Konsey ne
den alâkasız kalmıştır. Bunun bilinmesine ihti
yaç vardır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kıbrıs olayları karşısında, Millet Partisi Mec

lis rîrupıı olarak 2 Ocakta yaptığımız konuşma 
sonunda şöyle söylemiştik : 

«Kıbrıs'ta Türklere tatbik edilen katliam 
karşısında bile işlemediği sabit olan dostluklar 
ve muahedeler sistemini, acı gerçeklerin ışığı al
tında. yeniden gözden geçirmenin zamanı geldi
ğine ve hini hacette kimilere güvenebileceğimizin 
şimdiden tesbit etmemizin hayati bir zaruret ol
duğuna kaaniıiz.» demiştik. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçe Karma Komisyon 
Ivapoi'törü Sayın Nuri Bayar'm, bu konudaki dü
şünce ve kanaatini de rapordan aynen alıyoruz. 

«Romıantik dostlukların yaratltığı bu hazîn 
örnek karşısında, Türk dış politikasının tekrar 
ve ciddî suretle bir revizyon geçirerek, akim em
rettiği bir 'istihaleye tâbi ituıtulımıasıııa zaruret 
vardır.» 

Bizim görüşümüzle komisyon raporundaki 
mutabakata, bu sefer de, Sayın Oğuz Oran'ın. bu 
kürsüde yaptığı açıklamayı özetle ilâve edelim: 

«Dost ve müttefiklerimiz, bize hiç müzahir 
olmamışlardır. Bu dostluk ve ittifakların bir re
vizyona tabi tutulması lâzımdır.» 

— 545 — 
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Muhterem arkadaşlar'; 
Millî meselelerde ve dış politikada siyasi par

tiler bir bütün teşkil ettiklerine göre, üç parti
den gelen bu görüş birliği ve kanaat burada be
raberliğini hâdiselerin verdiği ibret dersi içinde, 
bir bedbaht olarak kabul ve teslim etmekten 
hiçbir sağduyunun kaçmmıyacağım ve realite
lerin karavana gürültüsüne getirilnıiyeeeğini 
ümidetmekteyiz. 

Muhterem Heyetimize şimdiden Kıbrıs olay
ları vesilesiyle, Sovyet Rusya, Yunanistan, İngil
tere ve bâzı Orta - Doğu devletlerinin tutumu ve 
Fransa'nın durumu üzerindeki görüşlerimizi kı
saca arz etmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sovyetlerle münasebetlerimiz, bilindiği üze

re, iyi komşuluk niyet ve tezahüründen hâlâ 
uzaktır, pasiftir ve hiç de dostane değildir.. 

Sovyetlerin, kurtuluş mücadelemiz sırasında, 
bize yakınlık göstermekten ve hattâ malî yar
dımdan kaçınmadıkları malûmdur. Zira onlar 
da, yaptıkları ihtilâlin sarsıntıları içinde ve Batı 
dünyası ile temas ve irtibatları kesilmiş bir du
rumda idiler. 

Üstelik, her iki mücadelenin kader benzerli
ği bu yakınlaşmayı tabiî kılmıştı. Fakat zaman
la, bilhassa askerî ve teknik sahada büyük inki
şaflar gösteren ve hele 2 nci Dünya Harbinde 
Amerika'dan aldıkları muazzam yardımlarla (11 
milyar doların üstünde) gelirler sofrasına otu
ran Sovyetlerin, 1945 te bizden neler istedikleri 
de malûmdur. 

O zamaki Hükümetin kesin ve azimli davra
nışı karşısında, bir yumuşama havasına girmiş 
olan bu komşumuzun o tarihten sonra, İçişleri
mize karışacak ve işçilerimizi zehirlemek teşeb
büsleri yanında, bize tevcih edegeldikleri dostluk 
taarruzlarının hakikatte bizi tarafsız bir hale 
getirmek gayretinden başka hiçbir hedefi olma
mıştır ve yoktur da. 

Sovyetlerin, 50 megatonluk atom bombasını 
patlattıktan sonra, teknik kudretlerini ispat yo
lunda. Amerika'yı çağırarak, nükleer denemeleri 
tahdit için atmış oldukları adım, hiçbir zaman 
onları sulh arzularının bir işareti sayıl mıyaeak-
tır. 

Rusya bu anlaşma ile esasen, kontrolü dışar
dan mümkün olan denemeler üzerinde durmuş 
ve hüsnüniyetini bu mânada kullanmıştır. 
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Sovyetler, yeni bir dünya harbi çıkarmak 

kudret ve cesaretinde değildirler. Zira neticeyi 
kestiriyorlar. Üstelik Komünist Çin'in yarattığı 
kâbus, peyklere güvensizlik ve yeni Rus nesille
rinde komünizme karşı er geç uyanacak nefret 
duygusu, bu cesareti kıran sebepler arasındadır. 

Bu itibarla Sovyetler, bütün gayret ve ta
katlerini, (barış, demokrasi ve millet hakları gi
bi) sloganların maskesi altında, iç harbleri fitil
lemeye, dünya huzursuzluğunu artırmaya ve 
proleteryayı sağlamaya matuf milyarlar değerin
deki propaganda faaliyetini bir ahtapot gibi, hür 
dünyanın vücuduna sarmaya tahsis ediyorlar. 

Sovyetlerin Kıbrıs olayları münasebetiyle bi
ze ve hür Dünyaya ıkarşı ıtıalkınıdıMıarı tavır ve 
radyo yayınları ile, Ankara Sefaret Müsteşarı
nın 14 Ocak tarihli gazetelerde çıkan, sureta 
tarafsız beyanındaki niyet ve emeller, aslında 
mutabakat halindedir. 

Devletlerin içişlerine karışmamayı ve Kıb
rıs hâdisesinde ihkakı hakkın kendilerine bıra
kılmasını tavsiye eden Sovyetlerin, enosis kadar 
taksime de taraftar olmadıkları malûmdur. 

Makarios'un, (Jaranti ve İttifak Anlaşmala
rını feshederek Birleşmiş Milletlere müracaatı
nı destekliydi ilk devlet Rusyadır. Sovyetler 
bu suretle Kıbrıs'ı, çeşitli andlaşnıalarla hür
riyet ve hükümranlık haklarına zincire vurul
muş ve !bir zor rejimine tabi tutulmuş göster
mek istiyorlar. Ama İninim kendileri tarafından 
ihdas edilen misâlleri bulunduğunu ve buna 
karşılık, Kıbrıs Andlasmalarını Birleşmiş Millet
lerin tescil etmiş olduğunu unutmuş görünüyor
lar. 

Muhterem arkadaşlar; 
Halen Kıbrıs'taki Rum nüfusunun % 40 nı 

komünistlerin teşkil ettiği ve son olaylarda FOK 
cilamı A'kel Komünist Teşkilâtı ile bera'ber 
çal iştik 1 arı m a 1 ûm dur. 

Sovyetlerin gayesi, Ada'dan evvelâ gıara,n 
devletleri kovmak ve sonra da Makarios'la 
ibaşbaşa kalarak kozunu paylaşmaktır. 

Filhakika bugün polorisler karşısında kara
daki üslerin pek kıymeti kalmamıştır. Fakat 
"Kıbrıs'ı Doğu - Akdenizde Anaclolunun böğrü
ne bir süngü gibi uzanan bir Küba yapmakta 
her halde Rusya'nın büyük kazançları olacaktır. 
Kıbrıs ona, Orta - Doğu ve Afrika'daki müştak-
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bel niyetlere daha. çok yaklaşmak ve Arnavut
lukta kaybettiği denizaltı üslerine kavuşmak 
fırsatını verecektir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Biribirimizle sulh içinde NATO çerçevesin

de ve Kıbrıs'ın bağımsızlığı içinde çeşitli and-
]aşmalarla bağlı bulunduğumuz Yunanistan'ın 
işaran bir devlet olarak tutumu ve ıkatHam sıra
sında, Yunan alayının rum polisi ve cemaa
tini silâhlandırma, vasıta ve cephane ikmali yap
ma hususundaki gayretleri malûm ve beyaz 
kitapla da tevsik edilmiştir. 

Makarios, Kıbrıs faciasını yaratırken bizdeki 
Hükümet buhranından istifadeyi düşündüğü ka
dar, Yunanistan'daki buhranı da, Yunan Hükü
metini Kıbrıs hâdiselerinde mazur gösterecek 
bir zemin ve zaman olarak seçmiş olmalıdır. 

(TÖrünüş ne olursa olsun, Makarios, Yunan 
millî siyasetinin dümen suyundadır. 

Hıristiyanlığın faciaya raslıyan en mukad
des günlerinde ellerindeki valizlerle Kıbrıs'a 
Noel hediyesi yerine sten makinalı tabanca ta
şıyanlar, Ada'ya Yunan topraklarından gelmiş
lerdir. 

Hatırlanacağı üzere geçen hafta Magosa'ya 
gelen bir Yunan şilebi ile Kıbrıs ramlarına, si
lâh taşındığı da bir vincin kopmasından anlaşıl
mış ve adadaki PX)KA cilan da Yunan subay
larının yetiştirdiği bu defa anlaşılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, I 
Tarihte ıSeiçuk Hükümdarı Alpaslan'ın, 

esir ettiği Bizans İmparatoruna yaptığı mua
mele ve istanbul Fâtihinin Bizanslılara göster
diği atıfet ve nihayet bunların torunlarına kar
şı Atatürk'le devam eden âlicenaplık karşısın
da bâlâ, içtin için yanan arzular ve tarihî kin ve 
ihtiraslar vardır : 

Ayasofya'mn kubbesinde çınlatılmak iste
nen ve asırlar boyu devam eden nıeJgaloideaya 
bu sefer de, Kıbrıs'ı (Girit misali) anavatana 
katmıa'k istiyen bir (Enosis) ilâ've edilmiştir. 

înigilizlere gelince : 

(Muhterem arkadaşlar, 
(Komünnist Çin, bizi millet ve devlet yapan 

Moğol" Hükümdarı Cengiz'dir diyor. Buna içer-
liyen Sovyetler, kendilerinin de aynı soydan I 
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hükümdar Timurleng sayesinde bugüne eriş
tiklerini hatırlamak istemiyorlar. 

Ama yine de Osmanlı imparatorluğunu ken
disi ile 18 defa harbettiğimiz Rusya değil, ana
nevi 'ingiliz siyaseti yere sermiştir. 

îrigilizler, Kıbrıs'taki cemaat ve hükümet 
münasebetlerinde ve son kanlı hâdiselerde dai
ma arabulucu rolünde ıgözütornüşlerdir. 

Bunca şenaatine rağmen, Maıkarios idaresini 
«meşru bir idare olarak tanımaya Türk Cemaa
tini zorlamışlardır. Türkleri neye mal oluma ol
sun, Rumlara inkıyat ve itaat için âdeta teh-
did etmişlerdir. 

Zira ingiltere için esas olan, adadaki Imgiliz 
menfaat ve nüfuzudur. Nitekim Garanti And-
laşmasını bir tarafa itip, Ada'ya boyuna kuvvet 
göndermektedir. Emniyeti nasıl istihsal ettiği 
de meydandadır. 

ingiltere ve Yunanistan'ı Londra Konferan
sına götüren saik ne olursa olsun, Makarios ma
saya, suçlu değil, bir müşteki ve davacı edası 
ile oturtulmuştur. 

Bugün Ada'nın kaderini tâyin etmek inisiya
tifi Amerika'nın da müdahalesine rağmen papa
zın eline bırakılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Kıbrıs hâdiselerine bizim dışımızda ve bâlâ 

bir (Hıristiyan!ı;k - Müslümanlık) zaviyesinden 
bakanlar ve Haçlı seferlerinden kalma bir zih
niyet içinde teşhis koyanlar vardır. 

Tarih ve bugünkü lâik anlayışımaz ve kendi 
içimizde yaşıyanlara karşı muamelemiz mey
dandadır. Ama hakikate bile bile kör bakanları 
inandırmaya çalışmak da abesle iştigal olur. 

IBiz bu vesileyle, Papa VI ncı Pol ve Patrik 
Atenagoras Zeytin dağında buluşarak, Hıristi
yanlığın huzur, emniyet ve bekasına dua eder
lerken, Müslümanların ne yaptığını da hatırla
maktayız. 

Kara gün dostumuz ve en ıgüvenilir mütte
fikimiz Pakistan'ın acımızı yürekten paylaşma
sı nı tarih boyunca şükranla yâdedeceğiz. (Şid
detli alkışlar) Ürdün, Irak ve Suriye'nin gös
terdiği alâkadan da memnunuz. Fakat öbüakü
lerden haklı olarak şikâyetçiyiz. 

Vaktiyle Müslümanlığı, kılıçların gölgesinde 
kabul etmiş, ama asırlar boyu onun yegâne 
hami ve muhafızı olmuş bulunan Türklere kar
şı Müslüman devletlerin çoğu Kıbrıs dâvasın-
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da bigâne kalmış, hattâ bâzıları, Makarios'a 
arzı hizmet etmişlerdir. Bunlann başında bulu
nan Mısır Diktatörü Nâsı>r'm, «teden beri bir 
Arap Birliği kurmak hülyasında olduğu da 
malûmdur. Şüphesiz bunun hedefi, israil'i orta
dan kaldırmak ve petroldeki yabancı iştirakleri 
bertaraf etmektir. 

Bu yalnız Ruslara fayda verir. Zararı ise 
Orta - Doğu'nun 'huzursuzluğunu devam ettir
mesi ve dindaşlarımızla iyi. münasebetlere fır
sat vermemesidir. 

Hakikatte ne Araplar birleyebilir ve ne de 
birleşseler bu hedeflerine varmalarına müsaade 
edilir. 

Muhterem arkadaşlar, 
(Kendisiyle tarihî bağlarımız ve içimizde bir 

zaman (Laventolar) yetiştirecek kadar da kül
tür münasebetlerimiz olan Fransa'm son bir se
ne içindeki tutumu dikkate şayanıdır : 

1. (De Gaulle Fransası, İngiltere'nin Ortak 
Pazara girim esine yegâne itiraz eden devlet ol
muştur. 

2. (NATO müttefiklerinin, füzelerle müceh
hez ve müşterek bir donanma vücuda (getirme
leri için yapılan Amerikan teklifini Fransa ka
bul etmemiştir. 

o. (De Gaulle, Cenevre ıSilâhsıztanma Kon
feransından çekilmiş ve atom denem elerini kıs
men yasakhyan andl aşmaya imza koymamış ve 
l)iı suretle Komünist Çin'e yaranmıştır. 

4. Fransa Hükümeti, Kıbrıs'a NATO kuv
vetleri gönderilmesine yanaşmamış ve böylece 
Sovyetleri sevindirmiştir. 

f>. Fransa Hükümeti, !Kongo'da barışın ida
mesine muktezi masraflara iştirakten kaçınmış
tır. İki hafta, evvel Kongo Genelkurmay Baş
kanının komünist eğilimli tedhişçiler tarafından 
öldürüldüğü hatır tardadır. 

6. Ve nihayet Fransa, Komünist Çin reji-
miıiıi tanımlak suretiyle, hür dünyanın meşru 
saydığı Milyiyet'çi Çin Cumhuriyetine sırtını 
çevirmiştir. 

Fransa'yı buna sevk eden şüplhesiz ki, Gü
ney - Doğu Asya'da kaybettiği sümürigelerine 
tekrar kavuşmak ihtirasıdır. De GauTle'in bu 
böligenin tarafsız bir hale getirilmesi temennisi, 
sadece bir maskedir. 
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Hürriyeti, kanlı bir ihtilâlin sezeryan masa

sında doğuran, insan haklarının önderi gözü
ken ve buıgün de, Avrupa'nın en nüfuzlu bir 
devleti tanınmak iddiası içinde Amerika'yı çe-
kemiyen, Atlantik ittifakına değnek koyan ve 
bütün hareketleriyle rengi kızıla çatan Fransa 
isle budur. Ve o da bizim, süz gelişi dostumuz 
ve müttefikimizdir. 

Muhterem arkadaşta r, 
120 gün kadar devanı eden Londra. Konfe

ransının 'geçirdiği safhalar hepimizce malûm
dur. Yalnız bir nokta dikkati çekmiştir : 

İugiliz Devlet Bakanı Mister iSandis 15 
Ocak'ta konferansı a:çış. nutkunda hatırlanaca
ğı üzere şöyle söylemiştir : 

«Çarpışmalar başlayınca, bu işe Türkiye ve 
Vunanistan 'm da katılacağından korkarak, ni
zamı beraberce tesis için derhal garan devlet
lerle temas kurduk ve yardım teklifinde bulun
duk» demiştir. 

Bu konuşma ile, elimizdeki beyaz kitap te
zat halindedir. 

Kıbrıs'ta bozulan nizamın süratle tesisi için, 
ilk temas ve teşebbüs İngiltere'den mi, yoksa 
Türkiye'den mi gelmiştir. Bunu Sayın Dışişleri 
Bakanından öğrenmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hükümetin Kıbrıs tezi malûmdur. Ancak, 

Meclisin, bir genel görüşme açılmasını ikidir 
tasvibetmemesindeki fikri müdire sabit kala
rak en uygun hal tarzının burada müzakere ve 
münakaşasını grupumuz münasip görmemekte
dir. 

Filhakika Sayın Başbakan, Kıbrıs için millî 
bir politikanın esasen mevcut ve değişmez ol
duğunu cevaben beyan etmişlerdir. Bu münase
betle şunu öğrenmek istiyoruz:. 

Türkiye'nin Kıbrıs'a karşı millî politikası 
nedir ve ne zaman çizilmiştir? 

Millî politika, haddizatında, millî bir düşün
ce ve kararın koalisyonundan doğar. Bu politi
ka, demokratik rejimin vazgeçilmez unsuru olan 
siyasi partilerin liderleri ile müştereken tes-
bit ve bir protokola rabdedilmek ve bu konuda 
Genelkurmayın da mütalâası alınmak lâzımdır. 

Biz, bugün tek parti ile idare edilmesine rağ
men, Hükümetin, millî bir politikayı tatbikle 
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mükellef bulunduğuna, ama bu politikayı tek 
başına tanzim edemiyeceğirae kaaniiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Garanti Andlaşmasmın verdiği münferit 

müdahale hakkını kullanamamaktan doğan ne
tice meydandadır. Türk umumi efkârı ve Kıbrıs'
taki soydaşlarımız, bunun hakiki sebepleri üze
rinde çeşitli mütalâa ve kanaate sahip bulunmak
tadırlar. 

Sayın Rauf Deııktaş'm, 10 Şubat tarihli ga
zetelerde çıkan ve bu konuşmamızı telhis eder 
mahiyette olan beyanatı, bu bakımında da ibret 
ve alâka çekicidir. 

Ancak, müdahale hakkını niçin kullanmadı
ğımızı veya kullanamadığımızı münakaşa et
mek yerine, evvelâ Garanti Andlaşmasmın te
mel yapısı üzerinde durmamız lâzımdır. 

Andlaşmanın 4 ncü maddesine göre garan 
devletler, gereken teşebbüs veya tedbirler hak
kında sadece istişareyi taahhüdetmişlerdir. Eğer 
anlaşamazlarsa, her birinin münferit müdahale 
ha'kkı mahfuz tutulmuştur. 

Halbuki bu hakkı, ne Türkiye ve ne de Yu
nanistan'ın münferiden kullanma imkân ve ka
biliyetinde olmadıkları ve buna münhasıran İn
giltere'nin sahibbulunduğu gerçeğini daha o 
zaman bilmeli ve ahitleri hayale istinadettirme-
liydik. Eğer ibunu yapabilseydik, bizi vaktiyle 
2 nci Lozan'a götüren ve muvaffak kılan millî 
taassup ve hassasiyetle dâvaya hakikaten hizmet 
etmiş olurduk. 

Nitekim, istişarenin kasden bir netice ver
memesinden doğan, tek taraflı tatbikat bu ha
kikati ortaya koymuştur. 

Eğer andlaşma, kanaatimizce yalnız istisari 
değil, ayını zamanda müştereki müdahaleyi 
mecburi 'kılacak bir hükmü ihtiva, etseydi, 
böyle bir durumla karşılaşılma*; ve esasen Ma-
karios bu cüreti gösteremezdi. 

Üç Devlet garantisinden beklenen fiilî ve 
hukikî netice müspet ifadesini ancak bu şe
kilde bulurdu. 

Antik olan olmuştur. Fakat Kıbrıslı soydaş
larımızı, bir palikarya sürüsünün' hunhar 
emellerine yeniden teslim etmeye de imkân 
yoktur. 

Soydaşlarımi'Z'a karşı, ezelî bir kin ve zu
lüm duygusunun hâkim bulunduğu Adada, za
ten bir Kıbrıs Milleti teşekkül edememiş ve 
bundan, sonra da edemiyec ektir. Millet olmı-
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yan bir yerde âdil ve demokratik bir Devlet 
idaresinden bahsetmek de abestir. Esasen bu 
idare bugünden çökmüştür. 

İngilizlerin sadece din ayrılığı ol maşıma rağ
men. Hindistan - Pakistan tatbikatı bunun en 
canlı misalidir. -

Kıbrıs Devlet statüsünün millî menfaat ve 
politikamıza ve ırkdaşlarımızın huzur, refah 
ve beka şartlarına en uyar şekilde tadil ve tes-
biti şartbr. 

Deri taraftan dost ve müttefiki erimizin, bi
zi âdeta andlaşmalara riayetle suçlandırıp, 
terk edivermelerinden endişe duymamıza da 
mahal1 yoktur. • Bilâkis, Kıbrıs'ım verdiği ibret 
dersi, bizi, dış politikamıza yeni bir istikamet 
çizmeye mecbur kılacak •mahiyettedir. 

'Kıbrıs hâdisesinin, 3 ncü bir Dünya Harbi
ne sebeholabileceği yolunda çıkan dedikodu
lar ve bilhassa, Sovyetlerin efkârı bu vahime -
ye iten tehdit ve propagandaları bir blöf olmak
tan ileri geçemez. 

Rusların, Makarios'a güvenerek böyle bir 
maceraya atılmaya. hiç de hevesli olmadığını 
Küba hâdisesi ispata kâfidir. 

Filhakika Ruslar, OrtodokslarMi yegâne ha
mi ve muhafızı olmak rolünde ve hakikatte ise, 
kendi tarihî ve stratejik emelleri için bize vak
tiyle çok yüklenmişlerdir. Ama bugün, Rus
ya'da, ne himaye lüzum ve bahanesi arıyacak 
bir din anlayış! ve ne de hatır için yok olmayı 
göze almaya niyet ve cesaret vardır. 

Kıbrıs meselesinin ikili bir çatışmaya ımün-
cer olması ihtimali de muhal denecek kadar 
uzaktır. Bisi münferit müdahaleden alıkoyan 
ıhatkikî sebepleri, bu ihtimalle izaha, çalışmak 
doğru değildir. Kaldı ki, NATO İttifakının 
parçalanması endişesi yanında, her şeyden ev
vel bu ittifaka çoktan beri zarar veren büyük 
devletlerin bulunduğu da hepimizce malûmdur. 

Bugünkü görünüşü ile tatbikat, İngilizle
rin olayları vesile ederek Kıbrıs'a sağlamca, 
yerleşmeleri noktasında toplanmaktadır. 

Bu arada, Londra gazetelerinin bir taraf
tan, Güvenlik Konseyinden netice beklemezken, 
diğer taraftan da, Türkiye'yi bir çıkarma yap
makta haklı gösteren yayımlarımı objektif bir 
görüşe 'bağlamak ve ciddiye almak da güçtür. 
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Muhterem aı kadarlar, 
'Garanti Andlaşmasınm dejenere edildiği, 

ihtilât ve dış müdahalelere zorla sürüklendiği 
Kıbrıs meselesi, bütün malımı ve meçhulle tiyle 
henüz bağladığı yerde durmakta ve davayı, 
mevcudiyeti iddia edilen millî politika açısın
dan ve m üs! aıkilıe ıı. muha'keme ve halletmemiz 
imkân* artıık k.tl.mamış bu tınım aktadır. 

Nitekim Adada kan dökülmemesi ve şiddete 
b aş v u rulmanı as ı h u su suııd a Ölene 1 Kek ret er 
l'-Thand'a da teminat verilmiştir. 

Fvsaısen siyaset ve stratejide, önceden ya
pılan hataların kaybettirdiği fırsatla'!' bir da
ha. ele zor geçerler. 

Bugün Kıbrıs dâvası, Hükümetimizin arzu
su 'hilâfına., ingiltere tarafından Güvenlik Kon
seyine. götü î'ül müş bu Ilınmaktadır. 

İngiltere'nin bu hususta Makaryos'a takad
düm etmiş olması ne ifade ederse etsin, Dev
let hukuk ve nizamına aykırı olarak ve Kıbrıs 
Anayasasın ı çiğneme pahasını a Makaryos'un 
Londra Konferansı gibi Konseyde de itibar 
görmesine mâni olamam ıştır. 

Esasen yeni Yunan Hükümeti de aııdlaşma-
larmı tadilini ve hâdiseye Birleşmiş Milletlerin 
el koymasını istetmek suretiyle, Maikarios'u 
arkasına, almıştır. 

Görülüyor ki, her iki garan Devlet, bizi 
bir euıriva kinin çaresizliği içindi- bıra.karak, 
dâvayı Türk tezine ve manfaatlerine uygun 
düşecek bir istikamete götürme niyetinde de
ğildirler veya. öyle görünmektedir. 

Kaldı ki, Birleşmiş Milletlerin (Kore'de, 
Keşmir'de, Yemen'de, Kongo'da) hulâsa elini 
attığı hiçbir yerde muvaffak olduğu ve ha
yırlı bir netice aldığı da görülmemiştir. 

Beri taraftan, soydaşlarımızın medeni ve 
insani haklarla hür yaşamalarını sağlanııya 
mecbur ve bunu tekeffül etmiş bulunma.ktayız. 
Tarih ve yüklendiğimiz vecibeler önünde me
sul [yetimiz büyü'ktür. 

Ve işte bizim, kalemin başaramadığı yerde 
kullanılacak vasıtayı da tesbit eden millî po
litika anlayışınıız ve Hükümetten beklediğimiz 
budur. 

közümüze son verinken, Millet Partisi Mec
lis Grııpu olarak, Tanrıdan Türk Milletine ve 
Kıbrıslı soydaşla rumuza hayırlı ve başarılı akı

betler temenni eder, hepinizi hürmetle selâm
la rız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Meclis Grııpu 
adına Sayın Faruk Saikan. 

A. P. GrMJPU ADINA FARUK SÜKAN 
(Konya) — Muhterem Millet vekilleri, 1964 yılı 
Dışişleri Bakanlığı bütçesinin tümü üzerinde 
Adalet Paitlisi Meclis Grııpu adına görüşlerimi
zi arz edeceğim, Görüşlerimiz ıikıi kuşunda top-
lanımalktadır. Birinci ıkısum nımıuimi politika, ikin
ci .kışını da Kıbrıs konusudur. 

Bugün Türk Milleti için hayati değer taşı
yan ciddî ve önemli olaylarla karşı tkai'şıya bu-
lunımiakıtayız. Bu olaylar 'bizi, milletçe telkin 

" .edilmiş ve (hımhuıiyet Hükümetlerince tahak
kukuna çalışılmış dış politikamızın gerçek ınıâ-
nıada millî bir politiıka olmıaik için dayanacağı 
ana felsefeyi ve tatbikatla bu felsefe aracındaki 
münasebetleri bir kere daha dikkatle gözden 
geçinmeye zoıiamıaıkıtıadır. 

Cumhuriyetimize vücut ve hayatiyet veren 
ıinillî istiklâl mücadelemizin devaımı ve sonuncu
nun ana kaynağı hürriyet ve istiklâl fikridir. 
Bu temeli felsefe için medeniyet dünyası karşı
sında ımilletçe geçirdıiğiımiz çetin imtihanlar gös
termiştir ki, Türkler hürriyet ve istiklâllerine 
titizlik ve hassasiyetle bağlıdırlar. Bu bağlılık 
bütün nıeyvalarıyla 20 nci 'asıl' milliyetçilik ce
reyanlarına kuvvetli ışığını tutımuş ve örnek ol
muştur. Bu örnek tarihin en kritik devrinde ve 
dünyanın jeopolitik önemi yükselk bir yerlinde 
verilmiştir. 

Olayların hiçbir tefsir ve tahlile ihtiyaç, gös-
termiyen çıplak görünüşünde, Türklerin barışçı 
ve medeniyetçi .davranışı ıkeııdisinl tescil ettir
mektedir. Böylece Türkler 'dünyada devamlı ve 
âdil bir 'barışı/n sıaygı değer müjdecileri olmuş
tur. 

Devamlı ve âdil bir barışın ancaık insan şeref 
ve haysiyetiyle ayakta durabileceğini dünya ta
rihinin çeşitli tecrübeleri defalarca göstermiş
tir. İnsan şerefi ve haysiyetinin vserbeatçe teza
hürü ve ayakta kalması ancak ve yalnız hürri
yet ve İstiklâl fikriyle mıümlkün olaibıiılımektedir. 
'Bunun içindir ki, detmokratik ideallerin sadıik 
takipçisi olmakta ve demokrasi ıblokunda ımıüşte-
nek Ideallerıe sahip çııkmıaktayız. Birleşmiş Mil
letler Anayasasında ve bundan mülhem anlaş-
nıahırda yer almış bul uman bu müşterek idemi-
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lerin takip ve tahakkukunda taahhütlerimizi n 
ve karşı taahhütlerin sıhhat ve selâmetini bü
yük çapta vazıh ve kararlı bir millî politikaya 
ba ğh görnıekt ey iz. 

Simdi dış politikamızın gergin ve haklı ola
rak sinirli ve galeyan halinde bulunduğu gün
lerini yaşıyoruz. Bu görüşmenin müsamahalı bir 
hususiyeti olacağı muhakkaktır. Fakat Hükü
metler, mahiyetleri, icabı, iktidar ve icra fonk
siyonları dolay isiyle hatalardan uzak kalamıya-
cakları cihetle Ami.v-as.aea kontrola tabi t utul-
ıtmışlardır. Bütçe müzakereleri bu murakabe şe
killerinden biri ve başlıcasmı ıteşkil ettiğinden 
bu konuşmamızın bir gönül yapmak ve hoş gö
rü ivmek .malıiyetinde olamıyacağı pek tabiidir. 

Hâdiselerin 'tefe.rnua.tili tahlil ve tenkidinden 
ziyade prensipler müesseseler ve hâdiselerle ınııı-
tabakat.Iarı üzerinele duracağız. 

Her zaman olduğu gibi bugün de dış politi
ka üzerinde aynı prensipleri ,aynı hedefleri be
linin semenin zaruretinde inanıyoruz. Bu inanış va
tanperverlerin ve dış ideolojilere tabi olmıyıan-
ların millî ve insani vazifesidir. Burada hemen 
ifade etmek isteriz ki, bugüne kadar dış politi-
kaımızm istikameti prensiplerle tatbikat arasın
da arzu edilen mutabakatı hakkında ikıtidar bi
ze zamanında .yeteni kadar açık ve kesin bilgi 
vermemiş, muhalefetin fikir ve, görüşlerimi de
ğerlendirmek yolumu .tutmamış bulunmaktadır. 

«Yıırtıta Sulh, Cihanda Sulh» sloganı .samimî 
olarak her demokrasi taraftarı muhitin sloganı 
ve prensibi olagelmektedir. Bu, bir siyasi .tevek
kül formülü değildir ve o hale de getirilmeımeli-
dlr. Buna millî ve tarihî hüviyetimin gerçek de
ğeri ve ifadesi verilmelidir. Prensibin gerçek 
sahihi Büyük Atatürk'e bu prensibi ilham eden 
ana sebepler değerinden kaybetmemeli, prensip 
iyi seçilmiş metot ve tatbikatla camlı tutulmalı
dır. 

K-susen ,bu slogandan anlaşılıyor ki, sulh, lıu-
zur ve sükûn, refah ve saadet içle ve dışta arzıı 
olunan müşterek ve birbirinden ayrılmıyan bir 
gayedir. Ancak içerde sulh dışardakinden mu
kaddemdir, öbürüne müreccahdır. Çünkü, her
kesçe bilinen bir gerçektir »ki, dışta barış sağla
ma gayretlerinin başarı şartları, iç barışla ku
rulabilir. İç barıştan mahrum devletlerin dün
yadaki barış çalışmalarına ayıracak zaımıanı, 
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enerjisi ve müzakere gücü çok zayıf kalmakta
dır. 

Millî dış politikanın temel yapısında bir yan
dan, vatandaşlararası müna^ebetlenden tutunuz 
da, siyasi, iktisadi, meslekî, fikrî, terbiyevi ve 
vicdani kanaaıtleriyle grupla mm iş oldukları par-
tilerarası münasebetlere, teşriî organlarla Hü
kümet ve Hükümetle partiler arasındaki ıiuüııa-
sebetlerin demokratik düzenine varıncaya kadar 
yüksek insani münasebetler; bir yandan da ken
dileriyle kader birliği ettiğimiz, birtakımı siyasi, 
'iktisadi, kültürel mahiyetteki ittifak ve anlaşma 
sistemleriyle bağlı bulunduğumuz devletlerle 
olan münasebetlerimizin hukukî düzeni bulun
maktadır. 

tç düzen dış düzeni tâyin ve takviye eder. 
Her ikisinde de hürriyet temel unsurdur. Hür
riyet nizamdan önce ve üstündür. Hürriyetlere 
tecavüz bütün nizamı yıkar. Nitekim bugün böy
le bir yıkıntı içinde ve karşısındayız. 

Bir iç politikanın mahiyetini ve mesut teza
hürlerini dış politikada; bir dış politikanın mev
cudiyet ve mesut tezahürlerini iç politikada gör
mek daima mümkündür. iSaydığımız münase
betlerin hulûs ile, ciddî ve .samimî bir zihniyet 
ve tatbikat içimde tekevvün ve İnkişaf etmesi, 
normal ve mütesanit olarak işletmesi, verimli ol
ması halinde bu iki politika arasında ittifak 
sağlanabilir. O halde dış politikanın teknik ve 
profesyonel görünüşleri dışında, sıkısıkıya iç 
politikaya bağlı olduğu bilimmelidir. Bu bağlı
lık Anayasa çerçevesi, insan hakları ve demok
rat ik düzen içinde değerlendirilmeli ve iıktisa-
den sağlam ve müreffeh .bir bümye ve gidişe sa-
hibolmada aranmalıdır. Diğer taraftan, millî bir 
dış politikamın temel harcımda, iyi 'organize 
edilmiş mânevi ve moral terbiyesi herkesçe mü
sellem, disiplinli, mütecanis, 'mütesanit bir as
kerî savunma gücünün .mevcudiyeti de en önem
li faktörlei'den birisini teşkil eder. Millî bir dış 
politikanın iç politikaya sağlam bir şekilde bağ
lılık ve istinadında aslî millî değenlerini serbest
çe i zıha r eden ve yaşı.yan hür vatandaşlar ara
sında samimî ve teminatlı bir kardeşlik havası
nın hâkim olması esastır. Bunlardan binisinin 
eksik ve zayıf oluşu harici politikanın rahnedar 
olması demektir. 

tç politikalar gibi dış politikalar da müşte
rek alarak kütlelere, halik ekseriyetine ve hattâ 

http://Ami.v-as.aea
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türlü profesyonel ve ıkülıtüreil *eşekkülle>re da
yanılmak zorundadır. Esasen İner demokratik ni
zamı bunu âmirdir. 

Bütün dış muvazene buhranları hep hürri
yetlere, haklara .tecavüzden doğar. Bugün de
mokratik cepheyi ciddiyetle ilgilendiren ve za-
imıan zaman müşkülâta sürükliyen başlıca ihti
lâflar demirperde ıme/m'l eketleninin hü niyeti ere 
teca vaiz it atbikıatından doğmaktadır. 

Sağlam ve müessir bir dış politika muilletçe 
tasvip ve kabul edilen güvenilir müesseseilerin 
sayesinde yaşar; azınlığın, iktisadi buhranların, 
işsizliğin, servet düşımanlığınııı ve ahlâki, millî 
terbiye buhranlarının hüküm sürdüğü bir vasat
ta böyle bir politikanın gerçekleşmesi, gerçek
leşse bile deva/minin sağlanması mümkün değil
dir. 

İç politikanın zaıfları ve bünye huzursuz
lukları fırsat kolhyan kötü /niyetli komşuları, 
ve dış düşmanları müşterek ''emperyalist emel
ler etrafında toplayabilir. İktidarlarını millet 
çoğunluğunun reyinden ziyade parlâmento taJk-
'tikleriııdıen alan Hükümetler iç politika zaıfla
rı na bizatihi sebep teşkil ederler. Millete daya
nan ve millet reyinim büyük çoğunluğu ile mu
halefet vazifesi gören partilerin bilgi ve tasvibi
ne arz edilımiyen bir politika dalma azınlık po
litikası vasfını taşır. 

Sadece sağ ye sol kanatlardan gelen cere
yanların tesirleriyle değil, fakat demokratik 
bünyelerde dahi iç ve dış tehlikeler karşısında, 
yaratılan bir «menfaati siyasiye» mefhumu ar
kasında hukukî müesseseleri zedeliyerek diktaya 
kayan, zümre ve şahıslara dayanan şiddet ikti
darları türfıy e/bilir. (Bu hale sürüklenişin başlan
gıç tezahürleri olarak iktidar dışında kalan par
tilerle istişare şöyle dursun, /hakikatler 'gizlenir, 
dikkatler başka yana çekilmeye çalışır ve son
ra da, mesuliyetlere ortak değil muhatap aranır. 
Bu durumun neticesi olarak dış politikada ve 
devlet itibarı üzerinde şüpheler, (endişeler ve yı
kıcı tesirler husule gelir. 

Hükümetler kuvvetli olmak, muvaffak ol
mak, hayırlı millî hizmetler görebilmek için hem 
iç politikada hem de ona dayanacak olan dış po
litikada siyasi, sosyal, ekonomik ve askerî bütün 
kuvvetlerin mümkün olan azamisine dayanmak 
mecburiyetindedirler. Ancak bu kuvvetlerin 
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karşılıklı dayanışması ve ahengiyie en iyi siya
set kurulmuş ve mahrekime oturtulmuş olur. Bu
gün iç siyasette olduğu kadar dış siyasette de 
mevcut önemli düzensizlik ve huzursuzluklar, 
iktidarın mevcut kuruluşundan ve işleyişinden 
doğmaktadır. Pa.tiâımentoda birtakım iç ve dış 
olayların zorlanmıasiyle teessüs etmiş bulunan 
isııni ve tesadüfi bir .muvazeneye dayanan ikti
darların bu sistem içinde iıe derece güvene ımaz-
har oldukları bili inmektedir. İcranın tam istiklâ
lini kabullenen demokratik sistemlerde bile 
halik reyinin, icraya verdiği kudret ve istikame
tin canlı misalini ıgünüımüz içinde müşahede et
mek ve ibret almak imkânı mevcutken durumu
na ve vasfına yukarıda işaret ettiğimiz İlükü-
iinet sosyal ,siyasi ve iktisadi bünyemizde köklü 
değişmeler ve iıhtllâtılar yaratma istidadı göste
ren reformlara girişmektedir. Parlâmentodaki 
muhalefet grupları .ile yeteri kadar temsil edi
len halk topluluklarımın ve millî müesseselerin 
görüş ve tecrübelerimle iltifat etmiyen bu teşeb
büslerin bulanık havası ve silkintisi içerisinde 
çırpman bir Hükümetin dış politikasında talih
sizliklerin ve başarısızılııklann önemli bir yer 
tutması beklenebilir. "Nitekim 'Ortak Pazar, kon
sorsiyum te/masilarında ve Kıbrıs politikasındaki 
tutumunda bunun fiilî neticeleri görülmüştür. 

Safında yer almış bulunduğumuz Batılı de
mokrasilerle münasebetlerimiz günden güne za
yıflamaktadır. Bunu tabiî karşııla/muya imkân 
yoktur. 

İlkin iç bünyedeki değişiklikler ve onu taki-
beden iktisadi, içtimai buhranlar, ve rejim buh
ranlarına delâlet eden tedbirler, ister istemez, 
az veya çok tesirlerle haricî /münasebetlerde 
kendisini (göstermekte; taraflımızdan olduğu ka
dar ,diğer devletler tarafından yeni bir revizyo
nu ve bunun /neticesi olarak yeni bir organizas
yonu gerektirim ektedir. Askerî, ım/alî ve iktisadi 
yardımlıların bu zaviyeden mütalâası dikkate şa
yan olacaktır. Ancak şurasını belirtiinek lâzım
dır ki, İçinde yaşadığımız beynelmilel işbirliği 
sistemi ve bunun /türlü müesseseleri; askerî, ik
tisadi, siyasi ve diğer Asitişari mahiyetteki ku-
ıruımlar ve kurullar ,ıkatılıanların kendi memle
ketlerinim efkârı umumlyelerine mail edilemedi
ği gibi, ideallerine sadakatleri nisbetinde mües
sir birer kuvvet olabilmektedirler. Bu /milletler
arası organizasyonların zafiyeti, /muhtelif yön
lerden tarafsız ve objektif olaimayışları tmesele-
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ri halletmekteki itimadı gittikçe azaltmaktadır. 
Bu gidiş hu müesseselerin ve katılan milletlerin 
geleceğini tehlikeye düşürme istidadı gösterebi
lir. Bu ihtimaller karşısında âciz ve şaşkın du
ruma düşmeme kiçin tedbirli ve uyanık bulun
mak bir zarurettir. 

Her ne kadar karşılıklı anlaşmalar, karşı
lıklı müzakere ve kararlara ihtiyaç gösterirse 
de, herşeyde inisiyatifi elde tutabilmek için me
seleye, meselenin vaz'ına ve halline müessir ola
cak kudreti, dirayeti ve basireti göstermek, hâ
diselerin gelişini sezımek ve ona göre tedbirler 
almak ,plânları hazırlamak, müsait vasatlar ya
ratmak, teşebbüslere girişmek dış politikanın 
gerektirdiği bir zaruret halini almaktadır. 

Hürriyet, ve istiklâl uğrunda bir mücadele 
ile kurulmuş ve örnek olımuş Cumhuriyet Hükü
metlerinin ötedenberi tafcibettiği politika, hür
riyet ve istiklâllerine yeni kavuşmuş milletle
rin problemlerini anlıyamaanış; bu milletlerle ta
rihî ve mânevi yakınlığımızı kullanarak bir si
yaset tesis 'edememiştir; diğer taraftan kader 
binliği ettiğimiz demokratik cephe içersinde de 
çak zaman şahsiyetli ve istikrarlı bir politika 
takibedemeıyişinden dolayı lâyık olduğu mevkii 
alamamıştır. Bu sebeble, iktisadi ve siyasi (me
selelerimiz bâzı münferit desteklemeler .hariç, en 
hafif tabiriyle, tereddütler ve istifhamlarla kar
şılanmakta ve iştiraklerimizin mâna ve müessi-
riyeti iphamlara bürünmektedir. Böylece, mü
him bir rüknü olduğumuz siyasi beynelmilel 
manzumeler İçinde bizi izole duruma düşüren bir 
ün a ııza.ra belirım ekt edir. 

Bu manzara karşısında, Hükümet hâdiseler 
tahaddüs ettikçe ve ettikten sonra âdeta bir tâ
biiyet politikası içine düşmekte ve maalesef bu* 
bal dış politikamızın karakteri gibi görünmekte
dir .Ortak Pazar, konsorsiyum, NATO yardım
ları ve Türkiye'nin savunması gibi mesel elerde
ki durum ve tutumumuzda bunları müşahhas 
ol !a ralk göst erin ekteyiz. 

Millete, millet ekseriyetine dayanmıyan, va
tandaş gruplaşmaları olan küçük, büyük parti
lerin bilgi ve tasvibine, dayanmıyan her dış po
litika çok defa bu tâbiiyet politikasına kayar 
ve bütün müesısiriyetini de kaybeder. Boş ve kar
şılıksız tavizlere, daima taviz veriei duruma sü
rüklenir. Tek taraflı tavizlerle millî politika çı-
ğırrndan çıkar ,ipler elden kurtulur ve 'bir siya-
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si tevekkül politikası, demagoji ve hakikatlerin 
gizlenmesi yolu ihtiyar edilir. Oldu - bittiler 
karşısında, mesuliyetler üzerinde sonu gelmiyen 
ve faydasız olan boş ve daha da yıpratıcı türlü 
mücadeleler millî bünyeyi ısarsar. Halbuki, de
mokratik parlömanter rejimlerin hâkim bulun
duğu memleketlerin dış politikaları, önemli hâ
diselerin zuhurunda ve karşısında, titetidar ve 
(muhalefet arasında görüş ve fıikir birliği esası
na dayanır. Müteveffa Başkan iKennedy'nin bu 
konuda A. B. D. Dışişleri Bakanı Dean Rusk 
için verdiği hükmü tekrarlamak isteriz: «Dean 
Rusk» diyor Kenmedy bir imemleketin dış politi
kasının sağlamlığını o memleket iktidarının pek 
çok millî meseleler karşısında muhalefetiyle fi
kir ve kanaat birliği yaparak yürütmesiyle de
ğerlendiren bir şahsiyettir.» Biz bu kürsüden 
ve iktidarın yetkilileriyle vâki her görüşmemiz
de bu demokratik zaruret ve lâzimeyi millî men
faatlerimiz bakımımdan faydalı bulduğumuzu 
ifade etmişizdir. Buna rağmen, muhalefet yılla
rında ve iktidarda ilken bu görüşümüzü ısrarla 
benimsemiş görünen bugünkü Hükümet Başka-. 
nı bu demokratik teamülün gereği gibi ve sami
mî bir tatbikatını maalesef vermemiş bulunmak
tadır. 

Umumiyetle politika ve bilhassa dış politika
da günlük politika takibi kadar tehlikeli ve 
meş'um olanı yoktur. Uzun vadeli ,uzak göırüşlü, 
prensip ve hedefleri tesbit edilmiş bir dış politi
kaya ihtiyacumız vardır. Kuvvetli ve iyi niyetli 
Hükümetler hâdiseler tekevvün etmeden kütle
lerin .onları temsil eden siyasi teşekkülleri'n fi
kir ve kanaatlerini öğrenmek ve çevrelıerin tas
vibine mazhar olacak şekilde politikalarını tan
zim etmek yolunu tutarlar. Aksi halde, birlik ve 
beraberliği gerektiren ahvalde, faydalanılmak 
istenilen güç dâvamız olabileceği gibi, dağıtıcı 
ve yıkıcı bir başka hissî tepkiye de yol açabilir. 

Çok şükürler olsun ki, hâdiseler üzerinde 
geç kalması ve kararsız olması tabii olan umumi 
efkâr, bizde kademe kademe millî meselelerde 
son derece hassas, uyanık, kararlı ve uzağı gö
rüşlüdür ,aynı zamanda taabiyeıt politikası ka
dar siyasi tevekkül ve f ataliame karşı da ayakta
dır. Halk, siyasetin sadece haklı olmaktan iba
ret olmayıp ,aynı zamanda haklı olma vakıası
nın açık bir politikaya ve politik hareketlere 
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miisıtahjaik (bulunduğunu, hissi .selimi «ayetinde, 
Hükümetten daha iyi 'bilınöktedir. 

Millî dış politikamıza temel olmıya tam nıâna-
siyle yetebilecek çapta bir iç huzurdan maale
sef henüz mahrum bulunmaktayız. Bunu sağ
lamak için topyekûn müdafaa, gücümüzün her 
sahada maruz bulunduğu buhranları gidermek; 
iktisadi, malî çöküntüleri önlemek, işsizlik, pa
halılık gibi sosyal sefalet kapılarını kapamak ve 
rejim buhranlarına kayma istidatlarından içti-

nabctmek gerekmektedir. Bu, hepimizin müşte
rek millî vazifesidir. 

Hükümet, plânlarına rağmen, evdeki pazarın 
çarşıya uymadığını fiil ve itiraflariy]o açığa vu
rurken, bilerek veya bilmiyerek zamanında önle
mek veya inisiyatifini ele geçirip kaçırmamak du
rumunda olduğu Kıbrıs faciasında anlaşmalara 
uygun müdahale hakkını kullanmak şöyle dur
sun, diplomotik teşebbüslerinde dahi geç ve yaya 
kalmış durumdadır. Atı alan Üsküdar'ı geçtik
ten sonra Hükümet birbirine aykırı müphem be
yanlarla, umumi efkârı büsbütün teessüre sevk 
ve garket m ektedir. Bu husustaki görüşümüzü 
biraz sonra tafsildi arz edeceğiz. 

«Dış politikada müttefikiz» tarzındaki âdeta 
muhtevasını kaybetmiş ifadesiyle tahassul eden 
birlik ve beraberlik, ani hâdiseler karşısında, 
hislerin galeyanı, iphamlar karşısında bir irkil
me duygusu yanında, insiyaki denebilecek bir 
birlik olmaktan ileri gidememektedir. Bunu teh
like çanları çaldığı zaman Hükümetin aczi önün
de bir millî nefis müdafaası gayretinin neticesi 
olarak değerlendirmek yerinde olur. Bunun ye
rine bütün unsurları ve şartları üzerinde ittifak 
olunan, hattâ bu unsur ve şartların zorlıyacağı, 
milletçe şuurlaşmış, müşterek bir şuur haline 
gelmiş, belli, devamlı ve müstekâr, daima zinde, 
elbette böylece partiler üstü yapıcı, dinamik bir 
birlik ve beraberlik olması lâzımdır. (Jok iyi bi
linmektedir ki, bu husus iktidardaki partiden 
ve partilerden gelmedikçe gerçekleşmesi müm
kün olamaz. Teşebbüs aksiyon halinde olandan 
gelir. 

Hükümetin dış politikasını yürütecek profes
yonel ve teknik kadroları da dikkate değer zarf
larla ve faifayetısıizliıkılerle malûldür. Diplomiatik 
kariyer denilen bu kadronun mensupları arasın
da, bâzı tecrübeli ve işinin ehli değerler olması
na rağmen, bilhassa istidatlı genç kabiliyetler 
yer almakla beraber, bizim hariciyemiz ne oldu

ğu zaman millî polilikaya hizmet edecek ve ne de 
olmadığı zaman onun vücut bulmasına yardım 
edecek durumdadır. O hâlâ Mâsıjık ve demode 
diplomasi anlayışından sıyrılnıamıştır. İler me
selede • ilıl ısaslaşmaya, giden yeni icap ve zaruret
lerden bihaber, çok zayıf bir sistem teşkil etmek
tedir. 

Arlık memleketimizle ait tarihî, siyasi, içti
mai, iktisadi ve ilmî değer taşıyan birçok bilgi
leri yabaneı harieiyclerijı, yabancı ataşelerin ka
leminden öğrendiğimiz yıllar ve hattâ saatler 
uzak değildir. 

Diplomasinin milletleri birbirinden ayıran 
fikir, his ve karakterleri menfaat ve idealleri, 
gizli veya açık davranışları, bunlara, ait tasav
vur ve plânları bilmek, sczımek ve ona göre mil
lî politikaya gerekli materyali toplamak su
retiyle ancak kendi milletine hizmet eden âm
me müessesesi olduğu herkesçe bilinen bir key
fiyettir. Diplomasinin pasif, statik, ve bürokra
tik bir salon efendiliği olmadığını, bütün ger
çekleri yiv. millî varlık ve yokluğumuzu, kudret 
ve sefaletimizi benliğini inkâr ederek değil, içi 
sızlıyarak gören ve herkesin imrendiği şartla
rı içinde ona bir şeyler verebilme heyecan ve 
şevkini duyanların kariyeri olması lâzım geldi
ğini belirtmek isteriz. 

Diplomatlarımızın ve temsilcilerimizin gittik-
'ieri memleketi eri lây ikiyle biLmeleri şarttır. Her 
şeyi bilir geçinen hariciyeci tipinden ziyade, ar
tık milletlerarası meselelerin derinliği ve mudi
liydi karşısında, bir sahayı iyi bilen kuvvetli 
ihtilas adamlarına yer verilmelidir. Memleket 
•meselelerini bir yabancı gözüyle ve kafasiyle de
ğil, vazife ve mesuliyetleri olan millet adamı 
gözü ve kafasiyle görmelerini sağlamak lâzım
dır. 

Bu kariyer mensuplarının mesleke alınmasın
da, ilmî ve meslekî formasyon yanında, tabiî ola
rak, kendilerinde bulunması icabeden millî ve 
ahlâkî hasletlerin ön plânda tutulmasına itina 
gösterilmelidir. Tâyin edileceklerin bilgi, ihti
sas, meslekî tecrübe ve ehliyetleriyle mütenasip 
kademe ve vasatlarda çalışacaklarına, göre dip
lomatik dil veya dillerden birinden başka mut
laka gittikleri memleketin dilini bilmeleri, örf 
ve adetlerini tanımaları ve bu gayelere uygun 
olarak vetiştiriimeleri sağlanmalıdır. Bu ölçü-
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ler içerisinde hariciyemiz gerçekten bir reforma 
muhtaçtır. 

Son Kıbrıs olayları ile bir 'kere daha ortaya 
çıkmıştır ki, karşı tarafın Devlet adamları, zen
ginleri, içteki ve dıştaki her türlü siyasi ideolo
jiye mensup vatandaşları, basın, siyasi seyahat 
ve temaslar, konferanslar, açık oturumlar gilbi 
her türlü vasıtaya başvurup çalışırlarken 
bizim hariciyecilerimizin, kültür ve hasın müşa
virlerimizin, tarih ve Anayasa profesörlerimi
zin, siyasi ilim fakültelerimizin aynı derecede ve 
beklenen şekilde gayret gösteremediklerini bu
rada üzüntü ile kaydetmek isteriz. 

Dışişleri Bakanlığının ve yetkili ilini adamla
rımız ve müesseselerimizin tezler, raporlar, arşiv
ler, ilmî etüdlerle dâvamızı aydınlatıcı, hakikat
leri dile getirici, hukukumuzu koruyucu ön çalış
maları hasmmkinden az da olsa, bulunması ikti
za ederken maalesef bu konuda yeteri kadar ay
dınlığa ve dokümanlara sahip değiliz. Bu etüt 
ve eserlerden yabancı basma, temsilcilerine, si
yaset ve Devlet adamlarına ve kurumlara gönde
rilip gönderilmediğini bilhassa öğretmek isteriz. 

Yakın mazide Balkanlarda ve komşu memle
ketlerde bıraktığımız topraklarda yaşıyan soydaş
larımıza, ve tarihî, millî miraslarımıza karşı giri
şilen amansız, sistematik imha politikası karşı
sında çok zaman atalet, zarf ve lâkaydi içerisinde 
bulunulmuştur. Nüfus, kültür ve millî mirasla
rımızın muhafazası bakımından, sınırlarımızın 
daraltılmasına karşı koyacak düşünce, plân ve 
teşebbüslerden mahrum bulunmaktayız. Türke 
karşı girişilen bu imha politikasının bize yarın 
ne gibi meselelerle yaklaşacağını ve karşımıza çı
kacağını görmemek gafletlerin büyüğü ve millî 
bir dış politikanın hazin boşluğunun son ihtarı- j 
dır. 

Dış politikamız hakkındaki umumi mâruzâtı
mızı sona erdirmeden önce şu hususlara bilhassa 
işaret etmek isteriz. Bizim anladığımız mânada 
millî bir politikanın Hükümetlere ilham etmesi 
tabiî ve mümkün olan dirayet ve basiretten bu
günkü Hükümetin mahrum bulunduğunu Ma-
karios'un Ankara'yı ziyareti hâdisesi tipik bir 
misal olarak ortaya koymuştur. Daha dün bir 
devlet reisi diye davet edilen ve karşılanan ve 
bugün de bir papaz, arşövek diye tavsif edilen; 
fakat dün de, bugün de, yarın da ne olduğu, ne 
olacağı bilinen bütün fikir ve fiilleriyle ortada I 
duran Makarios hiçbir fırsatı elinden kaçırmamak | 
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I suretiyle tecrübeli politikacılarımızın gafletinden 

mükemmel bir şekilde faydalanmış bulunmakta
dır. 

Görülüyor ki, şimdiye kadar Atatürk'ün sağ
ladığı ve bir hazır altın stoku gibi harcanan cli| 

j itibarımız günden güne eriyip gitmektedir. (Or-
' tadan, gürültüler.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, sükûtu muhafaza 
edin, hatibe müdahale etmeyin. 

Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA FARUK SÜKAN (De
vamla) — Kıbrıs konusu: Şimdi bütün Türk Mil
leti için hayati bir dâva halini alan Kıbrıs konu
sunda görüşlerimizi arz ediyorum. 

Bugüne kadar Anavatan parçası Kıbrıs'ta ce-' 
reyan eden elîm hâdiseler ve Türk Cematine kar
sı sistemli genocide hareketleri münasebetiyle gö
rüşlerimizi T. B. M. M. kürsüsünde ifade etmiş
tik. Türklere karşı girişilen barbarlıkların devam 
etmesi ve milletlerarası bir mahiyet kazanması 
üzerine son gelişmeleri ana hatlariyle gözden ge
çirmekte fayda görmekteyiz. Mesele, bizim de mu
vafakatimizle İngiltere ve ayrıca Kıbrıs'lı rum-
lar tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon
seyine getirilmiş olup bu günlerde müzakereleri 
yapılmaktadır. 

Güvenlik Konseyine intikal daha 1960 yılın
dan itibaren Makarios'un takibettiği politikanın 
bir neticesi olmuştur. Buna karşılık Türk Hükü
meti ve ayrıca öteki teminatçı iki Devlet, İngil
tere ve Yunanistan Hükümetleri de melhuz mah
zur ve ihtilâtlan dikkate alarak Birleşmiş Millet
lere gitmeye taraftar olmamışlar ve bunu defalar
ca beyan etmişlerdi. Fakat ne yazık ki, Makarios'
un malûm tertip ve taktikleriyle meseleye hiç il
gisi bulunmıyan Rusya milletlerarası komünfor-
mun tabiî bir icabı olarak Türk - Yunan dostluğu
nu bozmak NATO'nun Güney - Doğu kanadını 
yıkmak ve bu bölgede derin huzursuzluklar çı
karmak maksadiyle ve Kıbrıs Komünist Akel 
Partisi, EOKA ve Makarios ile aleni olarak iş 
birliği yapmak suretiyle işi bu hazin safhaya ge
tirmeye muvaffak olmuştur. İşin bu çıkmaz ve 
Türk Milleti için hakikaten hüzün verici safhaya 
gelmesinde Türk Hükümetinin ve hariciyesinin 
hatalarını, ihmallerini ve pasif davranışlarını ifa
de etmek mecburiyetindeyiz: 

1963 yılı Nisan ayında Makarios'un Anayasa 
hükümlerini tatbik etmemesi neticesinde Kıbrıs 
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Anayasa Mahkemesinin tarafsız Başkanı Prof. 
Forstroff'un baskı ve tehdit altında istifa ederek 
Kıbrıs'ı terk etmesi olayı aileni olarak Garanti 
Andlaşmasmm bir ihlâli idi; bu ihlâl karşısında 
Atfiıd'laşmanm 4 neü maddesinin taıtbikı gere
kirdi. 20 - 21 Aralıkta ve ondan sonra Kıbrıs 
Anayasası tamamen çiğnenmiş ve Türklere ancak 
ortaçağda görülen zulüm ve işkenceler yapılagel-
miştir. Fakat ne yazık ki, bu gerçek ters istika
mette dünya efkârına aksettirilmiş, Türkler âsi 
ve barbar olarak ilân edilmiştir. Kıbrıs Cumhur
başkanı Muavini ile Türk Bakanlar ve Temsilci
ler Meclisinin Türk üyeleri vazifelerini yapamaz 
hale getirilerek Kıbrıs Cumhuriyeti adına Ana
yasa hükümlerine aykırı kararlar alınmış ve hare
ketlere geçilmiştir. Kıbrıs Anayasasına göre yal
nız rum üyeler Temsilciler Meclisini meydana ge
tiremezler ve karar alamazlar. Bu cihet devlet
ler hukuku yönünden büyük değer ve mâna taşır. 

Bu ve buna benzer vakıalar muvacehesinde 
Kıbrıs Anayasası ve Garanti Andlaşması fiilen 
ortadan kaldırıldığı gibi Devletler Hukuku bakı
mından da Garanti Andlaşmasmm Türkiye Cum
huriyeti Hükümetine tanıdığı sarih hakların kul
lanılması zımnında zamanında meselenin ehemmi
yeti ile mütenasip şekilde diplomatik temaslar ya
pılmamıştır. 

20 - 21 Aralık olaylarından hemen sonra Türk 
Hükümeti meseleyi teminatçı devletler nezdinde 
gayet ciddî surette müşterek bir müdahale haline 
getirme teşebbüsü yanında Birleşmiş Milletlerden, 
Avrupa Konseyinden ve NATO dan derhal bir 
müşahit heyetin teşkil olunarak adaya gönderil
mesi hususunda İsrarla talepte bulunmamış ve 
ayrıca milletlerarası bir mahkemenin mahallin
de teşekkülü ile faaliyete geçme fikrini ve talebi
nin düşünmemiş ve is'af edememiştir. Bu suret
le daha o zaman gerçek suçları ve canileri ortaya 
çıkarmak imkânı elde edilecek, dünya umumi ef
kârı ve müttefik çevrelerde haklılığımız üzerinde 
hiçbir şüpheye yer bırakmadan Garanti Andlaş
masmm üçlü veya tekli işlemesi zemini hazırlan
mış olacaktı. 

Bu görüş ve teşebbüsün hukukî mesnedi Bir
leşmiş Milletler Anayasasının 33 ve 52 nci mad
delerinde yer almış bulunmaktadır: Meseleyi Bir
leşmiş Milletlere gitmeden önce Kıbrıs'la ilgili 
üç taraf Devlet (Türkiye, ingiltere ve Yunanis
tan) bağlı bulundukları NATO ve Avrupa Konse-
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yi gibi teşekküllerin bünyesi içinde anlaşma im
kânlarını zorlıyabilir ve kullanabilirlerdi. Filvaki 
mesele bu teşekküllere götürülmüştür. Fakat za
man bakımından çok geç kalındığı gibi İsrarlı ve 
enerjik bir siyaset de takibedildiğinden beklenen 
ve derpiş edilen başarı sağlanmamıştır. 

Türk Hükümeti adada tethiş ve katliam hâdi
selerinin had bir safhaya girmesi karşısında 25 
Aralık 1963 te Garanti Andlaşmasmm 4 neü mad
desine dayanarak tek taraflı müdahale hakkım 
kullanmaya karar verdi. Sayın Hükümet Başka
nı ve Dışişleri Bakanı resmen bu hususu dünya
ya ilân ederek Türk jetlerinin Kıbrıs adasına 
uçurulduğunu ve donanmamızın Kıbrıs istikame
tinde Akdenize hareket emri aldığını bildirdi. Bu 
karar Türk Milletinin müşterek tasvibine mazhar 
olduğu gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi istisna
sız bütün parti gruplariyle kararı hararetle des
tekledi ve tebrik etti. Bu karar üzerine Makari-
os'un Birleşmiş Milletlerdcki meşruiyetini kaybet
miş temsilcisi, meşru bir devletin temsilcisi gibi 
kabul edilerek Güvenlik Konseyini geceyarısı top
lamaya muvaffak oldu. Birleşmiş Milletlerdeki 
temsilcimizin, Konsey toplantısında; beş Türk je
tinin ada üzerinde ancak bir ihtar uçuşu yaptığı, 
Türk donanmasının ise normal olarak Türk ka
rasularında seyrettiği ve fiilî bir çıkarma hareke
tine geçilmediği hususunda âdeta özür diler mahi
yetteki konuşması Hükümetin T. B. M. Meclisin
deki resmî beyanı ile Güvenlik Konseyindeki mü-
tenakız tutumu herkesi şaşırttığı gibi milletler
arası hukuk vesikalarındaki sarih hakkımızdan 
rücu ettiğimiz intibaını yarattı. Burada şunu 
açıkça ifade etmek isteriz ki, Hükümetin tek ta
raflı müdahale hakkını kullanma kararını alma
dan önce bunun müspet ve menfi bütün tarafla
rım ihtilâtlarmı ve neticelerini hesaplaması ve 
tahmin etmesi gerekirdi. Böyle nazik ve hayatî 
bir meselede karardan rücu ve tevillerin Devleti
mizin diplomatik çevrelerde, dış ve iç umumi ef
kârda itibarı üzerindeki tahribatını göze aldıran 
sebepleri anlamak ve izah etmek güçtür kanaatin
deyiz. Her halde bu dönüş ve tavizden en çok 
Makarios'un ve Moskova'nın faydalandığını bu
güne kadar ki, gelişmeler ve buhranın devamı gös
termiş olsa gerektir. 

Üçlü müdahale safhasına gelince : Sayın 
Başbakanın ve Dışişleri Bakanının fevkalâde 
iyimser tahmin ve arzularına rağmen ingiliz 
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generalinin kumandasındaki üçlü emniyet idar-
resi adada sükûn ve asayişi can ve mal emni
yetini temin edemediği gibi tedhiş Ve katliam
lar aynı şiddette devam etmiştir. Üstelik ve ne | 
hazindir ki, İngiliz generali icra kararlarını ! 

Makarios'un onu vıafakait ve ımuıfcabakatı olmadan 
tatbik etmemek hususunda hükümetinden de 
talimat almıştır. Böylece sözde ilân edilen üçlü j 
müdahale hiçbir zaman umulan vazifeyi görme
miş ve adada can ve mal emniyetini sağlama- | 
mıştır. Adada huzur ve emniyet tesisini temin 
edecek çapta kuvvet bulundurmadıkları gibi 
İngiliz Hükümeti ve İngiliz generali İngiliz as
kerinin polis kuvveti olarak vazife göremiye-
ceklerini de her fırsatta beyan etmişlerdir. Bu 
safhada Türk Hükümeti diplomatik teşebbüs
lerden başka hiçbir şey yapmamış, pasif ve çe
kingen bir tutum içinde bulunmuştur. O kadar 
ki, aç ve perişan bir halde Türklerin kesif bu
lunduğu bölgelere göç etmeye zorlanan ve sefa
lete sürüklenen soydaşlarımıza milletimizin yar
dımlarını dahi ulaştırma imkânını gereği gibi 
sağlıyamamıştır. 

Garanti andlaşmasmdaki açık taahhütlerine 
ve Devletler Hukukunun bağlayıcı prensipleri
ne rağmen İngiliz Hükümeti günün yarattığı iç 
meseleleri ve hususi menfaatlerini ön plânda 
mütalâa ederek Kıbrıs'taki emniyeti sağlama 
mükelefiyetini üzerinden atma teşebbüsüne gi-^ 
rişti. Böylece Londra Konferansına gidildi. Kat
liamın devamı karşısında Türk Hükümeti bu 
Konferansa her şeyden önce sükûn ve emniye
tin tesisini temin için Kıbrıs'taki birliğimizin 
takviyesi zarureti talebiyle gitmişti. Eğer haklı 
ve hukukî talebimizin is'afı üzerinde ısrarla du
rulmuş ve gerçekleştirilmiş olsaydı, hiç şüphe 
etmiyoruz ki, ilk ve asli merhale olan asayiş ve 
emniyet sağlanacak ve katliamların önlenmesi 
imkân dâhiline girecekti ve bugün bir çıkmaz 
durumunun tahaddüsü de önlenmiş olacaktı. 
Üç haftaya yakın bir süre devam eden Londra 
Konferansı başlangiçtaki tahminlere uygun ola
rak sadra şifa bir netice almadan dağıldı. Bu
rada da şu noktaya işaret etmek istiyoruz : 
Dışişleri Bakanımızın konferanstan çekilme ka
rarını verdiği ve yurda döneceği bir sırada İn
giliz Hükümeti, Amerika Birleşik Devletlerini 
ikna ile NATO'ya dâhil devletler nezdinde mün
feriden temaslar yaparak Kıbrıs'a milletlerarası 
bir (Barış kuvveti) göndermeyi kabul ettirdi. | 
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Ancak, A. B. D. bu kuvvete cüzi .olarak katıl
mayı tarafların (Beşli olarak) kabul ve tasvip 
şartına bağladı. 

Henüz tam bir anlaşmaya varılmadığı ve mu
tasavver kuvvetin teşkiline ait fiilî bir durum 
ortaya çıkmadığı halde İngiltere ve A. B. D. ta
rafından teklif edilen plân Türk Hükümetince 
31 Ocak gecesi derhal kabul edildi, bir gün önce 
Londra Konferansının neticesiz olarak inkıtaa 
uğradığını beyan eden Dışişleri Bakanı memle
ketimize dönünce Londra Konferansı neticesin
de adaya milletlerarası barış kuvvetinin gönde
rileceğini konferansın ve Türk Heyetinin bir 
muvaffakiyeti olarak ilân etti. Aynı şekilde, 
Sayın Hükümet Başkanı da çeşitli beyanlariyle 
bu parlak neticeyi teyidederek adaya emniyet 
kuvvetlerinin en kısa zamanda çıkacaklarına 
dair anlaşmaya varıldığını açıkladı. Halbuki 
yukarda belirttiğimiz gibi, bu kuvvetin teşkili 
ve adaya çıkartılması her şeyden önce İngiliz -
Amerikan plânına göre, Makarios'un kabul şar
tını derpiş etmekteydi. Kaldı ki, diğer taraf
tan İngiliz - Amerikan plânına karşı başlangıç
ta tasvipkâr görünen Fransa, Almanya ve Por
tekiz gibi NATO üyesi devletler Rusya'nın mü
dahalesi karşısında barış kuvvetine katıiamıya-
caklarmı bildirmişlerdi. Görülüyor ki, Hükü
met tahakkuk etmemiş bir hususu, olmuş ve ba
şarılmış gibi umumi efkâra bildirmiş ve böylece 
Kıbrıs dâvamızdaki politikasının kararsız, tâ-
vizkâr ve başka inisiyatiflere tabi durumunu or
taya koymuştur. 

Türk Hükümetinin bu pasif ve inisiyatiften 
mahrum politikasiyle İngilizlerin ve Yunanlıla
rın oyalayıcı tutumları Makarios'a ve Rusya'ya 
tasavvurlarını fiiliyat sahasına koyma fırsat ve 
imkânını bahsetmiştir. Neticede İngiliz Hükü
meti Makarios'a tahaddüm ederek meseleyi Gü
venlik Konseyine intikal ettirdi. Halbuki ada-
daki Türk cemaatine karşı oynanan faciayı biz
zat tesbit ettiren A. B. D. ni de ikna ederek 
Garanti Andlaşmasını işletmek ve tatbik mevki
ine koymak en hukukî ve realist yol idi. 

Şimdi bilindiği gibi mesele Güvenlik Konse
yinde müzakere safhasındadır. Onbir üyesi bu
lunan Güvenlik • Konseyinde Rusya ve Asya -
Afrika grupuna dâhil devletler vardır. Bu du
rumda Türkiye'nin ve Kıbrıslı soydaşlarımızın 
lehine olabilecek her karar ve hareketi Rusya 
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vetosunu kullanarak kolaylıkla önleme imkânı
na sahiptir. Esasen Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri U-Thant tarafından teklif edilen plâ
na uygun olarak başta ingiltere ve A. B. I), ol
mak üzere Güvenlik Konseyi üyeleri adanın 
toprak bütünlüğünün muhafazasını ve Kıbrıs'ta
ki iki cemaatin bir arada yaşaması lüzumunu 
şimdiden kabul etmiş durumdadırlar. Böylece 
hâdiselerin ve şartların ortaya attığı ve Türk 
Hükümeti ile Kıbrıs Türk cemaati tarafından 
başlangıçtan beri ileri sürülen iki cemaatin bir 
arada ve içice yaşıyamıyacağı ve fiziki temasın 
kesilerek yanyana yaşaması gerektiği t e a mü
zakere konusu dahi olmaktan çıkmış bulunmak
tadır. Bu menfi neticenin doğmasında Türk ha-
ridiyesmin ihmali ve zia'fıma bilhassa dikkat 
çekeriz : 

Meselenin Güvenlik Konseyine intikali daha 
önce herkes tarafından kolaylıkla, tahmin edil
diği halde maalesef hariciyemiz hazırlıklı ve 
çok kuvvetli bir delegasyonla Konsey huzuruna 
Çıkamamış ve hattâ defalarca temsilci değiştir
me durumuna düşmüştür. Ayrıca Kıbrıs Devle
tini ve temsilcilerinin gayrimeşruluğu hakkın
da Devletler Hukukunun sarih ve katî kaidele
rini Konseye kabul ettirememiş ve Türk cemaati 
liderinin Konseyde konuşmasını sağlıya m alınış
tır. 

Adada âcil emniyet ve asayiş tedbirlerini al
mak üzere gönderilmesi teklif olunan Birleşmiş 
Milletler kuvveti meselesine gelince : Bu kuv
vetlerin terekküp tarzı itibariyle Türk hakları
nı koruyacak, can ve mal emniyetini sağlıyaeak 
bitaraf bir organ ile idare olunabileceğinden ve 
hattâ bu kuvvetin bir an evvel teşkil edilerek 
adaya çıkabileceğinden, geçmiş tecrübelerin ve 
tatbikatın ışığı altında, şimdiden ciddî endişe
lere sahibolmak fazla pesimist bir görüş olmasa 
gerektir. 

Zira Konsey müzakerelerine başlamadan ön
ce ve müzakerelerin cereyan ettiği bugünlerde 
Genel Sekreter U-Thant'la İngiltere ve A. B. D. 
nİn Makarios'a ve taraflara yaptığı bütün anlaş
ma ve uzlaşma tekliflerinin Makarios tarafın
dan derhal reddedildiğini iç ve dış basından öğ
renmekteyiz. 

Bu vakalar Makarios'un yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren Zürih ve Londra Andlaşmala-
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rırıı feshettirmek, yolunda sarf ettiği gayretle
rin, muannit, ve İsrarlı politikasının milletlera
rası bâzı ceVrelerde yer etmeye başladığını gös
termektedir. 

Ayrıca Yunan delegasyonunun Güvenlik 
Konseyi müzakereleri sırasında Makarios'ıı hak
lı bulan ve destekliyen ve bize karşı olan tutu
munu da burada ciddî ve menfi bir f.aktör ola
rak. kaydetmek yerinde olur. 

Şu halde hem doğrudan doğruya memleketi
miz ve hem de NATO dolayısiyle müttefikleri
miz için hayatî bir dâva olan Kıbrıs meselesi 
fevkalâde komplike ve halli zor bir problem ha
lini almış bulunmaktadır. 

Kıbrıs olaylarını tahlil ederken ve âdil hal 
çareleri ararken ortaya koyacağımız haklı tez 
tarihî, coğrafi, siyasi, iktisadi ve askerî zaruret 
ve hakikatlere istinadetmektedir. Şu tarihî hâ
diseyi hatırlatmak isteriz : Lozan Muahedesi 
müzakereleri sırasında Türkiye'nin Avrupa hu
dutlarının tâyini meselesi görüşülürken, Batı 
Trakya'nın ekseriyetinin Türklerle meskûn ol
duğu hakikati tarafımızdan ileriye sürülmüş ve 
bu husustaki referandum talebimiz ingiliz ve 
Yunan murahhas heyetlerinin, «Nüfus ekseriye
tinin bir arazinin mukadderatını tâyin edemi-
yeceği» yolundaki iddialariyle reddedilmiştir. 
Halbuki bugün Kıbrıs Rum cemaatinin ve Yu
nanistan'ın tezi aynı kategoriye giren bir mil
letlerarası hukuk ihtilâfında o günkü görüşün 
tam aksine, yalnız adada Rumca konuşanların 
çoğunlukta, olmasına dayanmakta ve maalesef 
tek taraflı değerlendirilerek halen revaç görmek
tedir. 

Diğer tarihî ve siyasi bir gerçek de şudur 
ki ; Türk Milletinin kaderine tevcih edilmiş Bi
zans - Rum megaloideası, bugün Slav - Moskof 
emperyalizmi ile ezelî ittifakından hiçbir şey 
kaybetmediğini bu vesile ile bir kere daha bü
tün çıplaklığı ile ortaya koymaktadır. 

Kıbrıs'ta tekevvün eden ve gelişen olaylara 
tarihin determinizminden gelen ışığı tutunca 
görülecektir ki, bunlar iki cemaatle ilgili basit 
sebeplerden doğma asayiş olayları değildir. Bu
nun temelinde plânlı, kararlı ve azimli emper
yalist birliğin Kıbrıs'ta kurmak istedikleri kızıl 
köprübaşını tahakkuk ettirme emeli yatmakta-
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dır. Bu noktaya demokrasi ve hürriyet cephe
sinin dikkatini çekmeyi vazife sayarız. 

Netice olarak, tarihî ve siyasi gerçeklerle 
bugün cereyan eden elim hâdiseler karşısında 
Kıbrıs'ta Türk ve Rum cemaatlerini bir arada, 
içice yaşamaya icbar edecek müstakil bir devlet 
fikri ve tatbikatı Türk Milletine ve demokrasi 
dünyasına çok ağır maddi ve mânevi ödemeler 
yaptırması mukadder bir hayalden ibaret kal
ın aya m ah k û m d u r. 

Bıı itibarla Hükümetimizin I »atı İttifakında 
zaman zaman müşahede olunan zayıf davranış
ların akıntısından kurtulup, buhranın tabiatın
da mevcut gerçeklere ve zaruretlere eğilmesi 
şarttır. Yabancı kaynakların da belirttiği gibi 
bu buhranı Birleşmiş Milletlere kaydırmak sa
dece Huşların işine yaramıştır. En iyimser bir 
görüşle Güvenlik Konseyinde alınacak kuvvet 
gönderme kararı ve bu kararın tatbikatı Kıb
rıs'taki hazırlıkların istihdaf ettiği imha hare
ketini önlemeye yetmiyecektir. O zaman Garanti 
Andlaşmasınm tatbikinde gösterilen ihmal ve 
teslimiyetin yaratacağı sorumluluğu bugüne ka
dar takibolunan işlemlerden hiçbiri ile izah 
mümkün olnııyacaktır. 

O halde son söz olarak, açıkça belirtelim ki, 
şimdi alınacak ilk ve âcil tedbir Garanti And
laşmasınm bütün icaplariyle tam tatbiki husu
sunda zaman kaybetmemekten ibarettir. Ted
birde zaman kaybı ve tereddütler Türklere bu 
derece haklı sebeplere dayanan dâvasını kay-
bettirebileceği gibi hürriyet ve demokrasi cep
hesinde telâfisi mümkün olmıyan ihtilâfların 
doğmasına sebebolabilecektir. 

Burada konuşmamıza son verirken mâruzâ
tımızın millî tarih şuuru ve mesuliyet duygula
rımızın bir ifadesi olarak değerlendirilmesini ve 
kabul bııyurulmasmı arz ve rica eder, Büyük 

' Meclisimizin muhterem azalarını Adalet Partisi 
Meclis Grupu adına hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKlAN — G.K.M.P. adına Sayın Ovad 
Odyakmaz? (Yok sesleri) 

C.'H.P. ıGrııpu adına Sayın Gihad Baban. 
C.H.P. GRUPU ADINA OlHlAD BABAN 

(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın arkadaşla
rım: Geçen sene Cumhuriyet Halk Partisi adı-
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ııa Dışişleri Bakanlığının bütçesi hakkındaki 
düşüncelerimizi ileri sürdüğümüz zaman Irak'ta 
8 Şubat İhtilâli cereyan etmiş, kendisini ihtilâl 
havasından kurtaramıyan Bağdat'ta. Abdülke-
rinı. Kasun katledilmiş, ve bu cesedin yarattığı 
sarsıntı bütün Orta- Doğn'yu etkisi altına al
mıştı. Bir yıl evvel konuşmamıza, bu sebepten 
dolayı Orta - Doğu'ya yayılmak istiyen karı
şıklığa karşı istikrar ve emniyet temennisi hâ
kim olmuştu. Bugün aynı temennilerle, fakat 
eğri satıhtan biraz daha aşağıya doğru kaymış 
ve barıştan biraz daha uzaklaşmış olarak sözü
me başlıyorum. Çünkü bugün de Türk dış poli
tikasının kaderi üzerinde Kıbrıs ol aylan, etki 
ve ağırlıklarını hissettirmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
.Anlaşılıyor ki, ne Makarios, ne Kıbrıs EO-

KA'eıları ilhak ve Enosis dâvasından vazgeçme
mişlerdir. Hatırlıya e aksınız, daha 1959 Nisanın
da, Kıbrıs Devleti resmen teşekkül etmeden 
Kıbrıs millî eğitim işlerini tedvire memur edi
len .Spridakis «anavatan Yunanistan'ın bir par
çası olduğumuzu ispat edelim, öylesine çalışa
lım ki, bir gün hazırlığımız tamam olduğu za-
nvan Rum Kıbrıs'ı lâyık olduğu mertebeye yük
seltelim» şeklinde teşkilâta .genelge gönderiyor, 
ve Makarios da Cumhurbaşkanı seçildiği gün 
kendi beyaz serayının balkonundan halka : 

«Kıbrıs sekiz asır sonra, Elen idaresine ka
vuştu» demek cesaretini gösteriyordu. 

Bu suretle, daha 1953 Haziranında Fanern-
•-m+nr-'Klişesinde halkın huzurunda yaptığı bü
yük yeminin içinde olduğunu söylemek istiyor
du. Kilisede şunu söylemişti : «Bu kutsi yerde 
hep beraber sadakat yemini verelim, ölünceye 
kadar millî dâvaya sadık kalacağız. Enonis yal
nız Enosis tahakkuk edinceye kadar mücadele
ye devam edeceğiz.» 

Yine bu tarihten tam. üç ay evvel hir 7 Mart 
günü ihtilâl komitesi, Makarios'un başkanlığın
da, Profesör Konidaris'in evinde toplanıyor ve 
1891 Yunan ihtilâlcilerinin andına benzer bir 
protokol imzalıyarak incilin üzerine yemin 
ediyorlardı. 

Kıbrıs andlaşmalarmı imzaladığı ve Enosis'-
teıı vazgeçtiğini ilân ettiği gün aea'ba bu ye
minlerinden ııükııl etmemiş mi idi? 
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Hayır, etmemişti. Çünkü Anayasanın 42 nıcd 

maddesi Makarios'u Devlet Reisi olduğu za
man, nedense ona yemin külfeti yüklememiş ve 
Makarios ilâhi yemin karşısında daima bozmak
ta ntalızur görmiyeeeğfi basit bir söz verme ile 
işi geçiştirivermişti. 

Arkadaşlar, bu, Kıbrıs dâVasında ıMakafios'-
un zihniyetini ve niyetlerinin içyüzünü ıgöster-
mektedir. Şimdi, onun hareketlerinin üzerinde 
müessir olan bir başka sebeibi örten perdeyi kal
dıralım. 

Kıbrıs'ta Anayasaya 'göre takriben bir bu
çuk yıl sonra seçim yapılacaktır. Geçen seçim
lerde Kıbrıs'taki (Demtokrat Birlik Partisi) 
Londra ve Zürieftı anlaşmalarının karşısına di
kilmiş ve onların balkanları İKlerMis, Maka-
rios'un 144 bin oyuna karşı 7(2 bin oy almıştı. 
Bu oyları Kleridis'e, komünist Akel Partisi ile 
Orivas'cılar temin etmişlerdi. IMakarios, önü
müzdeki seçimlerde bunların sesini kısmak için 
bâzı teşebbüslerde bulunmak istiyordu. Nötrıa-
list cepheye AkdenizJde bir üs kurmıak hususun
da Birleşik Arap Cumhuriyeti (Başkanı Cemal 
Abd'ülnâsır da müzahirdi. Nitekim bu ihtilâfta 
Nâsır'ın Türkiye karşısında yer alması, Kıbrıs'a 
gizli silâh göndermesi ve kendi nüfuzu altında
ki biriçok Arap memleketlerini de bu bayrak al
tında toplamasının sebebi de budur. 

'Kuzey komşumuz Sovyet Rusya'nın da Tür
kiye'ye karşı .menfi olan tutumunu izah eden 
siyasi unsur budur. Yalnız Türkiye'de değil, bü
tün hür dünya ve NATO camiası da işte bu 
Kıbrıs'ı Küba haline /getirmek istiyen politika 
ve görüşle karşı karşıyadır. 

(Kıbrıslı Rumlar Londra ve Zürich andlaşma-
larını bir netice olarak değil bir merhale ola
rak kabul etmişler ve bu düşüncelerini hiçbir 
zaman ıgizlememişlerdir. Nitekim Kıbrıs Rum 
'basını şöyle ifadeler kullanmıştır: Dünyanın 
her yerinde olduğu gibi Kıbrıs'ta da yeni deği
şiklikler olacaktır. Tarihte (son) yoktur. İstas
yonlar vardır. Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti 
de bir istasyondur; Kıbrıs milletlerarası alış ve
rişin bir kurbanı olmuştur. Fakat bu böyle ka
lacak değildir. Dünyada yeni bir rüzgâr es
mektedir. Bu rüzgâr Kıbrıs'a da ulaşacak
tı*.» 
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Kıbrıs dâvasının bir de başka cephesi daha 

1814 yılında, yani bundan tam 150 yıl evvel, 
Ortodoksların hâmisi Rusl'ar'm Odesa şehrinde 
Megalo Etniki Eterye Cemiyeti kurulmuştu. 
Tuhaf tesadüf içinde bulunduğumuz Şubat ayı 
içinde yine Odesa'da Ortodoks kilisesi Vatikan 
ile münasebetleri görüşm'ek üzere bir toplantı 
yapmıştır. Bu tarihten sonra, Yunanistan'da 
olduğu gibi Kıbrıs'ta da kilisenin faal bir 
rol aldığı görüldü ve Kıbrıs Yunanistan'a il
hak için büyük çabalar sarf etti. 1931 de İn
giltere'ye karşı açtığı bayrağı zaferle yerine 
dikemedi. Fakat, dâvasından da bir türlü vaz
geçmedi. Nitekim 1955 de bu hareket EOK 
eliyle yeniden canlandı. Türklerin fetih villa
larında büyük müsamaha duygusu ile Orto
doks kilisesine vakfettikleri Despothane şim
di, silâh ambarı haline gelddği gibi, yine o 
tarihte Türklerin dine karşı gösterdikleri saygı 
ile makamına oturttukları piskopos bugün bir 
Makarios haline geldi. 

Arkadaşlar; 
Türkiye'nin Kıbrıs meseleleri karşısındaki 

tutumuna da bir göz atmakta fayda, vardır. 
12 Haziran 1956 tarihinde Demokrat Parti 
Grupu Kıbrıs'ın Türk toprağı olduğuna ve 
Türk vatanının ayrılmaz bir parçası, bulun
duğuna karar vermişti. Eğer İngiltere elini 
Kıbrıs'tan çekecek olursa, Türkiye 1570 yılı
nın bir Temmuz günü Serdar Lala Mustafa 
Paşanın Limasol'a çıkarak Leftari Kalesine 
Türk bayrağını dikmiş olmasını mebde te
lâkki edecek ve Adanın Türkiye'ye iade edil
mesi lâzımgeldiği iddiası ila adaya sahip çı
kacaktı. 'Gerçekten Kıbrıs hiçbir zaman Yu
nanistan'ın olmamıştır. 

Bu noktai nazar, oTayların seyri için d 
maalesef fazla ömürlü olmadı. Kıbrıs meselesi, 
Meeclisin huzuruna bir türlü getirileni iyerek 
yalnız bir Hükümet Başkanı tasarrufu halin
de taksim şeklinden bugünkü andlaşmalar şek
line süratle inkılâbetti. Doğrusunu söylemek 
lâzımıgelirse, bu andlaşmalar Türkiye umumi 
efkârını gerektiği gibi tatmin etmemişti. Kıb
rıs'ı Anavatana bağlama fikrinden gürültülü 
taksime ve oradan da '% 30 lu 70 li bir ba
ğımsız devlet haline süratle istihale mem
lekette ciddî endişeler yaratmıştı. O zamanda, 
bu merhalenin ramlar tarafından geçici bir 
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merhale telâkki edileceğini kaydeden fikir-
h-v Türk basınında bol bol intişar etti. And-
1 aşmalar bir emrivaki halinde Büyük Millet 
Meclisine intikal ettiği zaman, bugünkü du
rumu tahmin edenler ve görenler de bu and-
lasmaları tenkid ettiler ve Türkiye'nin teksim 
fikrinden vazgeçmesi clause'ıı ile, Yunanis
tan'ın Enosis'den vazgeçmesi ve clause'u ara
sında teminat bakımından müsavat olmadı
ğını ileri sürdüler. Ve nitekim 4 Mart 1959 
tarihli Büyük Millet Meclisinin celsesinde o 
zamanki muhalefeti temsil .. eden Sayın is
met İnönü : «önümüzde bulunan vesikalar, 
mahiyeti hükümetler tarafından şimdiye ka
dar takibolunan karşılıklı iki tezin (yani ilhak 
ve taksimin) terk olunması ve yeni bir esas 
istikametinde Kıbrıs ihtilâfının hallolunması 
teşebbüsüdür. Bu teşebbüs nihai safhasında em
rivaki olarak kabul ve imza edilmiş bir şe
kilde MeclİK huzuruna gelmelidir.» Dedikten 
sonra, «Türkiye'nin taksim tezinden hukukan 
olduğu gibi, fiibn de vazgeçtiğini beyan et
miş fakat, ınukabil tezin Yunanistan'a ilha
kın bir gün emrivaki ile yapılmasını menede-
cek yeter müeyyide bulunmadığını da an
latmış ve ilhakı bertaraf etmek kararında tam 
tedbirler (alınmamıştır.» dedikten sonra, «Aşi
kâr bir surette bizim müzakericiler kendi ga
yelerini gerçekleştirmekte eksik kalmışlar
dır. Bu eksikliğin tamamlanması lâzımdır.» 
demiştir. 

O tarihte gerçekler üzerinde ciddiyetle du
ran İnönü, o zamanki Menderes Hükümeti
nin kesin taahhütlerden ve memlekette ıgeniş 
galeyanlardan sonra, Hükümetin kendiliğin
den prensip değiştirmesini Meclis huzurun
da kaydetmiş ve şunları da ilân 'etmiştir. 

«İçinde bulunduğumuz ittifak manzumesin
de umumi selâmet ve emniyet bakımından kuv
vetli sebeplerin bizi anlaşmaya sevk ettiğini 
takdir ediyoruz. Bu arada kuvvetli dostların 
çok tesirli nasihatlarmın ehemmiyetli bir his
sesi olduğunu tahmin etmekte güçlük çekmi
yoruz. Bütün 'bu sebeplerle Kıbrıs'ın mecburî 
bağımsızlığı esasına dayanan yeni müzakere 
istikametinin arz edeceğimiz kayıt w şartlar 
altında tasvibine taraftarız diyor, ve &aym 
İnönü şartları da şöyle ifade ediyor : 

23 . 2 . 1964 O : 2 
«Biz taksim tezinden kati olarak vazgeçti

ğimiz gibi, müstakil Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yu
nan Devleti Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı ihti
malinden kesin olarak acaba geçmişler midir? 
Anlaşma vesikaları iki tarafın tezini bertaraf 
etmiş olmak maksadiyle hazırlanmıştır. Ne de
receye kadar bu maksadın temin olunduğunu 
tahlil etnuığe mecburuz, çünkü Anlaşmanın 
kıymeti ve ciddiyeti her şeyden evvel 'bu nokta
daki vuzuha ve samimiyete bağlıdır. İlk önce 
taksim tezinin ne suretle bertaraf edilmiş oldu
ğunu söyliyeceğim. 

Anayasa projesinin 22 nci .maddesinde Kıb
rıs'ın tamamen veya kısmen her hangi bir dev
letle birleşmesinin veya taksime müncer olacak 
tarzda bir istiklâlin -mümkün olmıyacağı tasrih 
edilmiştir. 

Yine Anayasanın hükümlerinden olmak üzere 
Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin Kıbrıs 
Devletinin istiklâlini toprak bütünlüğünü ve 
Anayasanın temel hükümlerini garanti eden bir 
anlaşmanın akdedileceği yazılmıştır. Anayasa 
hükümlerine atfen Kıbrıs Cumhuriyeti ile Tür
kiye, İngiltere ve Yunanistan arasındaki And-
1 aş m an in özü sudur : 

Kıbrıs Cumhuriyeti hangi devletle olursa 
olsun, siyasi veya iktisadi bir birliğe tamamen 
veya kısmen katılmamak taahhüdünü deruhde 
ediyor. 

l>u 'maksatla adanın her hangi bir devletle 
birleşmesini veya taksimi hususlarını doğrudan 
doğruya veya dolayısiyle mümkün kılacak her 
türlü faaliyetin memnu olduğunu iddia ediyor. 

Buna karşılık teminatçı üç Devlet Anayasa 
ile müesses durumu kaydettikten sonra adanın 
her hangi bir devletle birleşmesi veya taksimi 
gayesini güden her türlü faaliyetleri imkânları 
nispetinde menetmeyi taahhüdediyoıiar.» 

Arkadaşlarım, o tarihte konuşan sözcü İnönü 
devam ediyor : 

«C aran ti Andlaşmasmm şimdi söyliyeceğim 
maddesine dikkatinizi çekeceğim. Üçüncü mad
de de deniliyor ki, işbu Anlaşma hükümlerinin 
ihlâli halinde teminatçı devletler lüzumlu ted
birleri almak üzere kendi aralarında istişare 
ederler, müşterek veya birlikte teshil edilmiş 
bir hareketin ifasının gayrimümkün olması ha
linde garanti eden üç devletten her 'biri eski 
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nizamı iade ötmek için harekette serbest, bıra
kılıyor. 

Şimdi, bu maddeyi Anayasaya aykırı olarak 
bir taksim tezini takibedeceklerin kullanmasına 
imkân olup olmadığını düşünelim : 

Kanun dışı böyle bir teşebbüste İngiltere ve 
Yunanistan'ın, tarafsız 'kalarak Türkiye'yi ser
best bırakacaklar] tasavvur olunamaz. Bu su
retle Garanti Anlaşmasında taksini tezinin hu
kukan olduğu gibi, fiilen de tatbik edilmesine 
i ı n kân bı ra ki imamı işti r. 

Burada taksim tezini bertaraf eden ikinci 'bir 
kayıt daha vardır. Kıbrıs Anayasası ihlâl olu
nursa ve diğer .müttefikler alâkadar olmıyarak 
yalnız Türkiye kuvvetini kullanırsa, bu halde 
dahi Türkiye'nin hakkı müdahale ile münhası
ran eski mizamı yani bağımsızlığı yeniden tesise 
çalışmaktan ibarettir. Anayasa, ihlâl edilmiştir. 
Binaenaleyh taksim tezi kendiliğinden avdet 
etmiştir, iddiasını düş ün memeyi Türkiye 'başın
dan faahüdetmiştir. P>u taahhüt hilâPıua hare
ket etmesine hukukan olduğu kadar maddeten 
de imkân yoktur. Kıbrıs Cumhuriyeti ile Tür
kiye ve Yunanistan arasındaki İttifak Anlaşması 
Kıbrıs'MI iısıtiklâ!İ ve büıtünlüğüne (karşı doğrudan 
doğruya, veya dolayısiyle vn'kubıılan tecavüzle
ri def etmek içindir. Tecavüzün doğrudan doğ
ruya veya dolayısiyle şekli 'üzerinde Türkiye 
ile Yunanistan mutabık olurlarsa müşterek 
müdafaa kolaylıkla işler. Mutabık olamazlarsa 
meselenin ya iki devletten birinin hareketi ile 
yahut Türkiye ile Yunanistan arasında ihtilâf 
şeklinde dörtlü anlaşma hükümleri içinde mü
talâa edilmesi mecburiyeti hâsıl olur. Buraya 
kadar verilen izahattan anlaşılmaktadır ki, tak
sim tezi hukukan olduğu gibi fiilen de bertaraf 
edilmiştir.» 

Şimdi lünosis yani adanın Yunanistan'a ilha
kı keyfiyetinin nasıl bertaraf edildiğini tetkik 
edelim. 

Sayın İnönü diyor ki; Anayasanın 21 ve 
22 nci maddeleri taksim tezinde olduğu gibi bir 
yabancı devletle birleşmenin mümkün olamıya-
eağını kabul etmektedir. Dörtlü anlaşmada tak
sim tezi ve birleşme tezi Kıbrıs Cumhuriyeti 
ve tenıinatçı devletler tarafından müsavi de
recede reddolunmaktadır. Dörtlü anlaşmanın 
3 ncü maddesi bir ihlâl halinde müeyyide tatbi
kini düşünmektedir. 

Maddenin enosis ihtimalinde ne dereceye ka
dar müessir olacağı tetkik olunmaya değer. 

Âkıdlar istişare edecekler ımüşterek veya be
raberce karşılaştırılmış bir hareket mümkün ol
mazsa, her biri eski nizamı tesis için haklarını 
mahfuz tutacaklar, şimdi bir enosis hareketine 
karşı Yunanistan'ın bizimle beraber olması çok 
az muhtemeldir. İngiltere müdahale için katı 
bir taahhütle bağlanmamıştır. İngiltere Anayasa
nın ihlâl edildiği ve müdahale lüzumunu teslim 
etse bile bu maksatla, yapılacak askerî hareke
te iştirak' edip etmemekte serbesttir. Bu 'kendi 
takdirine kalmış bir iştir. İngiltere bu şekilde 
hareket ederse müdahale dörtlü anlaşmadaki gi
bi beraberce kararlaştırılmış olur ama müşte
rek olmaz. Bu halde dâvanın ihlâline karşı Tür
kiye'nin yalnız başına harekete geçmesi mev-
zuubahsolacaıktır. 

Ayrıca unutmamak lâzımdır ki, böyle bir 
zamanda andlaşmayı ihlâl eden Kıbrıs Cumhu
riyeti Birleşmiş Milletlerin de üyesi bulunacak
tır. İhtilâf bütün dünya teşkilâtının ve husu
siyle Güvenlik Konseyinin müşterek meselesi 
olacaktır. Bu vaziyette şartların tarafımızdan 
bir askerî harekat yapmaya ınüsaidolacağı 
her zaman iddia edilemez. Bu sebeple Anaya
sa dışı tesbit edilecek Knosis hareketini işbu 
andlaşma hukukan bertaraf etmiş görünse bile 
fiilen bertaraf etmemiştir.» 

İnönü'ye verilen resmî cevaplarda, hiçbir en
dişeye mahal olmadığı ifade edilmiştir. Fakat, 
aradan gecen zaman, endişelerin ne kadar ye
rinde olduğunu son vukuat ile de sabit kılmış
tır. 

Nitekim Makarios 30 Kasım 1063 de Anaya
sada Türklere, tanınan hakların ortadan kaldı
rılmasını tenıinatçı devletlere teklif etti. iddia
sı Anayasalım, tatbik kabiliyetinden mahrum 
olduğu idi. Gerşekte ise bu Anayasayı o hiçbir 
zaman tatlbik etmek istememişti. . 

O kadar istememişti ki, Anayasa Mahkeme
sinin tarafsız Alman Başkanı Büyük Hukuk 
Âlimi Profesör Fousthoff'u müstakil belediye
ler kurulması hakkında Anayasanın 5 nci mad
desine dayanarak hüküm verdiği için ölümle 
tehdidederek, adadan ayrılmasını temin etmiş
ti. Makarios, bu neticeleri daha o gün hazırla
mak maksadiyle. Anayasa hazırlığı yapıldığı 
tarihlerde bile, belediyelerin sınırlarının çizil-
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meşine mâni olmak için elinden geleni yapmış, 
işleri daima yokuşa sürmüştü. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi, tarihe intikal etmiş bir olay hakkın

da Cumhuriyet Halk Partisinin düşünce ve 
tutumunu açıklamış olmak için bir hatırayı 
daha tazelemekte memleket namına fayda bu
luyoruz. 

4 Mart 1959 Çarçamba günü andlasmaların 
konuşulduğu celsede Cumhuriyet Halk Parti
si, ada statüsünde Türkiye'ye verilen teminatı 
yetersiz buluyor, bunun artırılmasını istiyor. De
rin vukufiyle stratejik bilgisini ortaya koyan 
merhum Necati îlter, andlasmaların tenkid ta
rafı üzerinde duruyor ve teminatın zarfını açık
lıyor. «istikbalde suikast hazırlıyacaklardır,» 
diyor, ve soruyor, «Böyle bir durum karşısında 
Türkiye harbe kadar gider mi! Gitmeye kalk
sa, dünya konjonktörü ve millî menfaat buna 
müsait midir? Türkiye böyle bir teminatı elde 
edemezse, adada emniyet olmıyacaktır. (Arkadaş
lar bu sözler gürültülerle karşılanıyor) Bugün 
değilse, yarm, yarın değilse öbürgün felâketle 
karşılaşacağız. (Yine gürültüler oluyor) o za
man Sayın Hariciye Vekilini belki Ibulup sora-
mıyaeağız? (Vah vah sesleri..) 

İktidara mensup bir milletvekili de burada 
şu cevabı emniyet duyguları içinde veriyor. 
«Adadaki Türklerin hak ve menfaatleri her ba
kımdan korunmuştur. Türkler adadaki hüküm
ranlık hakkına müştereken sahip ve tamamen 
müstakildir. Adada müsavi haklara sahip ve 
federasyondan da ileri bir işbirliği içinde yaşı-
yacaklardır. Hülâsa Türkler adada teşriî, icrai 
ve kazai salâhiyetleri ile her bakımdan müs
takil bir varlık haline gelmektedirler..» 

Bu iyimserliğin karşısında ise inönü şu tak
riri veriyor, «Hükümetçe Büyük Millet Mec
lisinin tasvibine sunulan Kıbrıs meselesinin ni
hai hal şekliyle ilgili 19 Şubat 1959 tarihli pren
sip andlaşmaları, 

Bilhassa, 

1. Kıbrıs Cumhuriyetinin ilerde Yunanis
tan'a katılması veya Türk cemaatine tanınan 
hakların zamanla kısılması ihtimline karşı hu
kukî teminatı daha müessir kılacak ve fiilî temi
nat sağlıyacak, 
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| 2. Türk cemaatinin iktisadi bakımdan Rum 
I cemaatine nazaran geri bir durumda kalmasını 

önlemek için Türkiye'ye bütün imkânları vere
cek, 

Yetki ve müeyyideler tamamlanmalıdır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisince ihtilâfın tat

min edici bir şekilde halledilmiş sayılması için 
bu hususların gerçekleştirilmesi lüzumunu karar 
altına alınmak üzere oya konulmasını arz ve tek
lif ederim.» 

Bu takrire karşı, zamanın Dışişleri Bakanı, 
Meclis Başkanına «oya koyamazsın» diye bağı
rıyor. O sırada izmir Milletvekili İlhan Sipahi-
oğlu, kürsüye fırlıyarak zabıtta bulunan şu söz
leri söylüyor : 

«Takrir temenni takriridir, oya konulmaması 
gerekiyor. Arkadaşlar, bu takrirlerle takibedilmek 
istenen taktik açıktır. Hariciye Vekilimiz defa-
atle ifade ettiler. Onların endişelerine yer yok
tur. Halbuki şimdi Büyük Millet Meclisi bir 
tasvip kararına varırsa Halk Partili arkadaşlar 
bunu efkârı umumiyeye yarın şu şekilde aksetti-
reeeklerdir. Biz yeni teminat hükümlerini ka
rar altına aldırmak istedik, fakat Demokrat Par
tili arkadaşlar, buna yanaşmadı. (Soldan bravo 
sesleri, sağdan gürültüler.) Bu suretle Kıbrıs 
gibi Türk Milletinin emniyeti bakımından en has
sas olduğumuz mevzuda bizi halk efkârına şu 
şekilde takdim gayretini göstermekle.... (Bunla
rı nereden çıkarıyorsun sesleri)... Taktiğiniz mey
danda.. 

Söz kesiliyor arkadaşlarım; neticede takrir 
I Dışişleri Bakanının arzusu veçhile oya konmadı. 

Fakat o günden bugüne kadar da Cumhuriyet, 
Halk Partisi, eski izmir Milletvekilinin ileri sür
düğü taktiği hiçbir zaman kullanmadı, ve hattâ 
C. H. P. görüşünün maalesef tahakkuk eden ne
ticeleri karşısında bile ağır tenkidlere rağmen 
dünkü müzakerelere atıf yapmak lüzumunu duy
madı. 

Arkadaşlarını, bu hatırayı, ne dünü kınamak, 
ne de Halk Partisinin görüşünü değerlendirmek 
için kaydetmiyorum. Bu hatırayı dış politikayı 
parti çekişmelerine vasıta yapmamanın zarureti
ni anlatmak ve içerde mesul arıyarak birbirimize 
taan etmektense, dışardaki tehlikeler karşısında 
müşterek bir cephe kurup dimdik o tehlike-

| leri göğüslemenin şart olduğunu, muvaffakıye-
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tin bu birlikte olacağını ifade için kaydediyorum. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Sevgili arkadaşlarım, 
Biz Kıbrıs dâvasına üç yönden önem vermek

teyiz. Biri Kıbrıs'taki kardeşlerimizin hakları, 
hayatları, refahları, diğeri Kıbrıs'ın, Türk va
tanının emniyeti çerçevesi içindeki durumu, 
üçüncüsü de üzerinde hassasiyetle durduğumuz 
total barış konusunun sarsılmaması yönünden ve 
değer verdiğimiz Türk - Yunan dostluğunun ze
delenmemesi bakımından. Düşüncelerimizde Kıb
rıs Akdenizde bir huzur diyarı olmalıdır. Öyle 
bir huzur diyarı ki, Türkiye ile Yunanistan'ın 
dostluk ve işbirliğini bütün dünyaya ispat ede
cek, birçok yerlerdeki çekişmelere iyi misal ola
cak bir dostluk ve anlayış numunesi.. Kıbrıs 
Türkiye ile Yunanistan arasında pürüzlü bir ih
tilâf sebebi olmamalı, bilâkis, bizi birbirimize 
yaklaştıran bir uzlaşma noktası olmalıdır. Ak-
denizin ortasındaki bu huzur adasında yaşıyan 
insanlar, birbirlerinden çekinmeden yaşamalı 
ve kendi istikbal ve refahlarının teminatlın ken
di tutumlarında bulmalıdırlar. Enosis bu iyi ni
yetlere cevap vermez, Kıbrıs'ın bir Rum devleti 
olması ve buradaki Türk'lerin ekalliyet halinde 
yaşamaları da yalnız güvensizliği artırır. İstediği
miz tek şey, adada güven ve istikrar içinde and-
laşmalarm tatbikidir. Çünkü bu andlaşmalal
iyi niyetle tatbik edildikleri zaman bizi Ki İtri s 
hakkında beslediğimiz müspet düşüncelere götü
rür. 

Türkiye milletlerarası ihtilâflarda, savaşı bir 
araç olarak kabul etmez. Türkiye her medeni 
milletin bir tek ferdinin hayatı üzerinde titre
diği bir zamıanda kan dökmek niyetinde değil
dir. 'Türkiye kırk senedir, barış içinde yaladığı 
(halde, Yemelilerin, (xaliçya'l<arın, Sarıkamış'la
rın, Çanakkale'lerin 'millî bünyemizde açtığı 
rahneleri hâlâ karpatamamış olmanın ıstırabını 
çekmektedir. Ama Türkiye bunun karşısında sa
bit olmuş hakların da çiğnenmesini reddeder. 
Hukuka aykırı tehditlerden korkma-z, hiç kim
seyi tehdidetmeyi aklından geçirmediği için si
yasi şantajlardan nefret eder. Onun için hukuk 
yolunda hiçbir hak merciinin karşısına çıkmak
tan kaçınmaz. Türkiye'yi teminatlar manzume
sinin dışına sürüklemek istiyenlerin arzularına; 
sinirlerine mağlûbolarak talbi olmaz. Türkiye'
nin kalkınmasını baltalatmak onu fevri hare-
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ketlerle haşhaşa bırakmak istiyenlerin oyununa 
•gelmez. Onun içindir ki, hukuk yollarını sonu
na kadar aramak arzusundadır. Yarın telâfi 
edemeyeceğimiz ve pişmanlığını duyacağımız 
millî ıstıraplara bu milletin katlanmasına ta
raftar değiliz arkadaşlarım. Eğer bir gün, her 
mülâhazanın üstünde tuttnğurruuz şeref ve gu
rurumuzu konum ak için silâha sarılmak mecbu
riyetinde kalırsak, o zaman isteriz ki, kimsenin 
aksini iddia edemiyeoeği bir 'haklılık ilcinde bu 
vazifeyi yerine ıgelirelim. Türkiye bu düşünce
lerle müzakerelerin içindedir. Ve halklarının 
teslim edileceğine yine bu düşüncelerle emin
dir. Ve bu emniyetle .Kıbrıs'ta Grime kapısında 
bizleri izliyen Başkumandan Büyük Atatürk'ün 
güzel yüzüne o yakışan tebessümünü yeniden 
kazandırmak azmindedir." 

'Sevgili arkaclaş] ar, 
Hükümet Kıbrıs dâvası tutumunda bâzı ten-

kidlerle karşılaşmıştır. Bu tenkidi er, Hüküme
tin daha enerjik, daha azimli hareket etmediği 
süzleri: ile hulâsa edilebilir. 

Yirminci asır medeniyetinin bizi ulaştırdığı 
•merhale (precision) yani vuzuh ımerhailesidir. 
[Kendilerine düşen tenkid 'görevini yapanlar, ya
rın tarih karşısında, soruıml uruklarını yüklen
mesini bilmeli ve ne istediklerini yuvarlak ke
limelerin arkasına saklanmadan sarih olarak 
söylemelidirler. Paha enerjik ne demektir'? As
ker çıkarmak mı? Bu asker çıkarmanın bütün 
neticelerini hesaba katarak, muhtemel bir harbi 
'göze almak mı? İrak Nuri Sait hareketinde ol
duğu gibi asker sevk etme arzusu mu? Yoksa 
daha sert nota yazmak mı? Sefaretlerimiz bu-
lunmıyan yerlere (heyet göndermek mi? Daha 
sert makaleler yazdırmak mı? Bunlar açık ifa
de edilmelidir. 

'Bir memleketin kaderinin bahis konusu ol
duğu bir zamanda tantanalı ve parlak sıfatlı 
kelimeler kullanarak cereyan eden olayların 
hikâyesini yapmak ve sonra da vazıh ve sarih 
bir hükme varmadan (daha enerjik hareket ede
lim) gibi yuvarlak bir kelime kullanmanın mâ
nası bu gibi hayatî dâvalar karşısında sorumlu
luk yüklenmeden politik spekülâsyon yapmak
tır. (Orta sıralardan bravo sesleri, alkışlar) 

'Bir buhrana çare ararken her ihtimali dü
şünmek yerindedir. Ve bu hesaplar karşılıklı 
ınüzakereler içinde sarih fikirlerin karşılaşması 
ile mümkündür. 
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Şu kadar var ki, arkadaşlar, karşılıklı an

laşma ve millî politikaya yönelmenin de millî 
bünyeden gelen şartları vardır. Bu sözümü Ada
let Partisi Sözcüsü arkadaşıma ithaf ediyorum. 
Bir taraftan, her ne pahasına olursa olsun, Hü
kümetin acz içinde olduğunu içeriye ve dışarıya 
karşı ispat etmeye yeltenmek, seçim kaygısı ile ve 
oy mülâhazası ile Hükümeti ekalliyet Hükümeti 
olarak haksız yere teşhir etmek, en lüzumlu mü
zakereleri çitil çıkarmak, bir ihtilâf yaratmak yo
lunda kullanarak peşin fikirlerle hareket etmek 
ve karşı karşıya geldiğiniz zaman da müspet hiç
bir şey söylemeden bu karşılaşmaları politik pa
zarında istismar etmeye kalkmak ve sonra da millî 
politikaya gidemiyoruz diye bağırmak, en basit 
ifadesiyle iyi niyet dışı bir hareket olduğunda 
şüphe yoktur arkadaşlarım. (Ortadan, bravo ses
leri alkışlar.) 

Gerçek şudur muhterem arkadaşlarım: Ada
let partisi sözcüsü arkadaşım bir takım iç politika 
kaygularıyla millî politikaya ulaşmak niyetinde 
olmadığını söylememekte fakat bu gerçeği de 
açıkça söylemek cesaret ve kudretini nefsinde bu
lamamaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, 

16 Şubatta Yunanistan'da seçimler yapılmış 
ve Merkez Partisi Lideri Papaandreau iktidarı 
tek başına kazanmıştır. Bu tecrübeli politikacı 
Türkiye'nin yabancısı değildir. İkinci Dünya Sa
vaşında Mısır'daki Mülteci Yunan Hükümetine 
gittiği zaman İzmir'in Çeşme'sinde de dost çehre
lerle karşılaşmıştı. Çok temenni ediyoruz ki, Yu
nanistan'ın İkinci Dünya Harbinden sonraki kur
tuluş hareketinde büyük hizmeti geçen bu zat, 
Türk - Yunan dostluğuna gereken ehemmiyet ve 
kıymeti versin. Ve biraz evvel söylediğimiz gibi, 
Kıbrıs konusu onun da gayretiyle iki memleket 
arasında bir uzlaşma konusu olsun. Bu ümitleri
mizi yeşertmez gibi görünen seçim nutuklarmda-
ki sözlerinin de seçim meydanlarında kalmış ol
masını temenni etmek isteriz. 

Kıbrıs buhranının en had devresinde, dünya 
barışı Akdenizin emniyeti ve karşılıklı güven 
şartlarının tekemmül etmesi yönünden, Türk Yu
nan dostluğuna ısrarla önem verdiğimizi ve kar
şı taraftan da aynı anlayışı beklediğimizi söyle
mekte ısrar edeceğiz. Yunan Hükümetinin Türk -
Yunan münasebetlerinin zehirlenmesi halinde bu-
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nun zararının iki memleket sınırlarını çok aşa
cağını idrak ettiğine inanmak da isteriz. 

Sayın arkadaşlar, 
İrak Dışişleri Bakanı 13 Ocakta toplanan Ka

hire Arap memleketleri Zirve Konferansının mu-
karreratı icabı Ankara'yı ziyaret edecektir. Gizli 
cereyan eden bu konferanstan sızan haberler 
doğru ise Irak Dışişleri Bakanını, sonradan Lib
ya Dışişleri Bakanının da ziyareti de takibede-
cektir. Bu zirve konferansında Arap Devletleri 
dışişleri bakanlarının Arap dâvalarını dünya 
efkârına anlatmak maksadiyle, 114 tane Hükü
met merkezini ziyaret için aralarında paylaştık
ları anlaşılmaktadır. Bu suretle Türkiye'ye de 
İrak ve galiba Libya Dışişleri Bakanları isabet 
etmiştir. 

Bu münasebetle, bir iki satırlık Kahi
re Zirve Konferansından bahsetmekte fayda um
maktayız. Bu toplantı hiçbir işe yaramamış ise, 
Kral Hüseyin'i, Nasır'la barıştırmaya, Yemen 
Cumhurbaşkanı Sallal ile Suud arasındaki buzla
rı hafifçe eritmeye ve Irak Hükümeti ile Barzani 
arasındaki esrarın tasfiyesiyle müzakerelerin 
açılmasına hizmet etmiştir. Arap Birliği Mısır
lı bir kumandanın başkanlığında müşterek bir 
ordu kuracak, ve bu orduya asker veremiyenler 
maddi yardımlarını esirgemiyeceklerdir. Konfe
ransın omurgasını, Ürdün nehrinin suları ve bit
tabi İsrail meselesi teşkil etmiştir. 

Türkiye'nin Orta - Doğu memleketleri ile mü
nasebetlerinde geçen yıla nazaran maalesef mem
nuniyet verici bir gelişme olmuş değildir. Bilâkis 
Kıbrıs dâvasında Cemal Abdülnasır'm sözümü
zün başında tafsil ettiğimiz tutumu, ve diğer bir
çok Arap memleketlerinin de kendisine müzaha-
ret durumunda olmaları inkişafını arzu ettiğimiz 
münasebetleri biraz da geriye götürmüştür. Hiç 
şüphe yok Türkiye senelerden beri dost ve hayır
hah münasebetlerin kurulması yolundaki gayret
lerinin meyva vermemiş olmasından dolayı üzün
tülüdür. Bu arada Kıbrıs dâvasında hakkımızı 
teslim ederek müzaharetlerini esirgememiş olan 
CENTO içindeki dost ve müttefiklerimiz, İran ile 
Pakistan'a burada teşekkür etmeyi borç biliriz. 
Her iki memleket ahde vefa ve dostluğa sadaka
tin en güzel numunelerini göstererek bizleri son 
derece memnun etmişlerdir. (Bravo sesleri, alkış
lar.) Gerek Eyüp Han'ın idaresindeki kardeş Pa-
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kistan, gerek Şehinşah Hıza Pehlevi'nin idaresin
deki kardeş İran'a bu kürsüden en iyi dilekleri
mizi ve dostluklarımızı ifade etmeyi vazife telek-
ki ederiz. (Bravo sesleri.) 

Sevgili arkadaşlarını; 
Türk dış politikasının iki mihveri vardır. Bi

ri üzerinde ısrarla durduğumuz Kıbrıs dâvası, 
diğeri de barış nizamı içinde kader birliği yaptı
ğımız Atlantik Andlaşması içindeki münasebetle
rimiz... 

Büyük dost ve müttefikimiz Amerika'nın kud
retli ve dünyaya ümit veren Başkanı Kennedy'nin 
genç yaşta vefatı dolayısiylc Amerika'nın katlan
maya mecbur olduğu elemi onunla aynı derece
de paylaşarak üzüldüm. Ve yine Amerikan Mil
letinin yeni Başkanı Jhoııson'a duyduğu hayır
lı alı hisleri paylaşarak onun selefi yolunda 'gös
tereceği muvaffakiyetin takipçisi olduk. Ka
naatimiz odur ki, Büyük Amerika dünya ba
rışının teminatı olmakta' devam etmekte ve 
Türkiye ile münasebeti eri nd-ek i .sarsılmaz iti
ni ait her gün biraz daha kuvvet bulmaktadır. 
Yine büyük dostumuz ve müttefikimiz İngil
tere ile münasebetlerimizin gelişme tarzından 
memnun olduğumuzu, ve güvene dayanan iş
birliğinin daha yaıygın bir şekil almasını te
menni ederiz. Hiç. şüphe yok yine NATO man
zum esi içinde ananevi dostumuz Almanya ile 
olan yatkınlığımızdan da çok memnunuz. Yleni 
Başvekil Mrhard'ın Türk dostluğuna çok değer 
verdiğimizi ifade ederken, Almanya'yı ikiye 
bölen zorlukların en. kısa zamanda barış dün
yasının göstereceği sabır, medeni mukavemet 
ve barış gayretiyle giderileceğine emin olmak 
isteriz. 

Türk dış politikasının mihverlerinden biri 
olan NATO münasebetleri içindeki yardım ve 
tesanüt fikrinin geİlişmesinden de memnunuz. 
Arzumuz Türkiye'ye yapılan ve yapılmakta 
olan yardımların Consorsium çerçevesi içinde 
değerini bulması, ve müşterek, cephede Türki
ye'nin kısa zamanda, k alkım masını temin ede
cek bir .seviyeye yükselmesidir. Bu arada ken
disiyle kültürel bağlarla, bağlı olduğumuz Fran
sa ile Türkiye arasındaki işbirliğinin bugün
künden daha kuvvetli olmasına önem verdiği
mizi de ifade etmek isteriz. 

Yine NATO ('onsorsium ve kültürel müna

sebetler manzumesi içinde Türkiye ile dostu
muz Belçika arasındaki gelişmelerden memnun 
olduğumuzu da ifade etmeliyiz. 

'.Alıı h t e rem a rkald aşlar, 
Hiç şüphe yok ve açıkça kelimeleri ağzı

mızda çiğnemeden ifade etmeliyiz ki, Kıbrıs 
olayları dolay isiyle komşumuz Sovyet Rusya'
mın takibettiği! politika bizi memnun etmemiş
tir. İyi komşuluk münasebetleri içinde yaşa
mak arzumuza rağmen zamıan zamıan Kafkas'
ların ötesinden Türk haklarıma karşı yükselen 
sesler, kal etmiş olduğumuzu zammettiğimiz 
olumlu mesafelerin ayağımızın altından kaydı
ğını göstermektedir. Sovyet delegelerinin Gü
venlik Konseyin d ek i tutumu ile, Sovyet Rus
ya'yı ziyarete giden Parlâmento Heyetimize 
söylenen güzel sözler arasında, münasebet kur
mak mümkün değildir. Batı emperyalizmine 
karşı hareket ettiğini iddia eden Sovyet Rus-
ya.'ınn, komünist emperyalizmini yaymak husu
sundaki çabalarımı, ıkelime oyunları ile örtme
nin mümkün olanııyacağını bir kere daha mü
şahede etmiş bulunuyor ve Türkiye'nin NATO 
teminatı içinde yer almış olmaısınıin isabetini 
bir kere dailıa tesbit etmiş bulum uy o r uz. 

Sevgili arkadaşlarımı, 
NrATO içimde Türkiye, Ortak Pazarda Tür

kiye, hiçbir milleti ralıatsız etmiyem tutumu 
ile barışa hizmet .etmektedir. 

Su kadar var ki, dünya politikasının çeliş
meleri ortasında. Türkiye'nin barışa hizmet 
nisbeti de nihayet kendi kudreti öleüsümdedir. 
Türkiye barış dâvasını kuvvetlendirmek içim 
kendi siyasi etkisini artırmaya mecburdur. Bu 
yalnız bir askerî güç meselesi değildir. Dış 
politikadaki hareket ve müessiriyet imkânlara 
mı artırma meselesidir. Bu nokta üzerine Bü
yük Meclisim dikkatini gecen seneki konuşmalın
da. çekmiştim. Aynı konuya bu yıl da temas 
etmek istiyorum. Birleşmiş Milletlerde üye 
olan İR) Devlete karşılık, Türkiye yalnız bu 
•devletlerin 5# tanesinde sefaret bulundurabil
mektedir. Afrika'da bir iki yer müstesna he
men hemen hiç temsil ('dilmemekteyiz. Avus
tralya'da yokuz, Bolivya, Birmanya, Kamboç
ya, Kamerun, Seylân, Kolombiya, Kongo'da 
yokuz. Kostarika, Dalıamy, Ouba'da da. yo
kuz, Dominik, Rkuaıtör'de, M a Laya'da, Gabon, 
(i u at:a m ala 'd a., (li ne'(1 e, Haiti'de, H'o ııd u ras, 
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Jamaika, İzlanda'da, Midisi sahilinde, Laus'-
da mevcut değiliz. Liberya, Lüksemburg, Ma-
dagasgar, Yen ize landa, Panama, Filipinler, 
Peru, .Somali, (lüney - Amerika'da, Urugu
ay'da., Yukarı - Volta'da. temsil .edilmemekte
yiz. Kuveyt, Kenya ve Yemen'dc de mevcut 
değiliz. Yani 113 devletten G0 ında vsefareıtiımiz 
yok. Gerçi 15 kadar memlekette başka yer
lerdeki elçilerimiz acreditedirler, fakat taşı
ma sıı ile değirmen döıiımiyeceğini de kabul et
mek lâzımdır. 

Bizim Hariciyemizde dişini tırnağına, taka-
ra.k çalışan :>80 e yakın carriere memuruna 
mukabil Yugoslavya, 1 800 memur istihdam 
etmektedir, Birbuçuk milyonluk İsrail'in yal-
nıy. Amerika'da hizmet gören personel adedi 
! 500 den fazladır. Diplomasimizin faaliyetin
den. semere almak ve bilhaıssa sıkışık zamanlar
da Birleşmiş Milletlerde ve diğer milletlerara
sı teşekküllerde netice alacak müessir bir po
litikanın icaplarını yerine getirmek istiyorsak, 
bizi buhranlı «.ularda şaşkınlığa götürmiye-
cek tedbirleri zamanında almanın zaruretine 
inanmamız, ve Türkiye'yi dünya yüzünde ni
telik bakımından daha faal hale getirmemiz 
ica.beder. Bu hususta katlanacağımız masraf 
katlanmamak dolayısiyle uğrıyacağımız millî 
zararlardan her zaman daha ehven olacaktır. 
Dış olaylara karşı gösterdiğimiz ilgisizliğin 
acısını bir gün ağır şekilde çekmemek için 
bu konuya bir kere dalıa dönmüş olmamı ma
zur görmenizi rica edeceğim. 

Bu vesile ile Türkiye ile İsrail arasındaki 
münasebetlerin de elçilik payesine çıkarılma
sının artık zamanının gelmiş ve hattâ geçmiş 
olduğuna işaret etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Dış politikada ve diplomaside müessiriyet ko

nusunu de aldığımız şu sırada iki nokta üzerin
de daha ısrarla durmanın zaruretine inanıyo
rum. Bunlardan biri, işçi ihraç eden bir mem
leket olarak, işçi ihraç; ettiğimiz memleketlerde 
ki bunların adedi bugün Almanya, Belçika, İs
viçre, Fransa olmak üzere 55 bindir, gelecek yıl 
yüz bin olarak tahmin edilmektedir, konsolosluk 
hizmetlerini lâyıkiyle yenine getirebilmek ve va
tandaşların şahsi haklarına taallûk eden konular
da kifayetli olabilmek için buralarda şimdiden 
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teşkilâtımızı yeterli hale getirmek mecburiyetin
deyiz. O memleketlerde işçilerin çoğalmasını ve 
işçilerin altından kalkınma/ hale gelmesini bek
lemeden, teşkilâtlanmanın çaresine bakmamız 
lâzımdır. Bu vatandaşlarımız, sıkıntıdan ıstı
raba kadar giden derece derece üzüntülere artık 
ınâ ruz bırakılmamalıdırlar. 

Üzerinde duracağım ikinci nokta da Büyük 
Meclisin, milletlerarası toplantı ve teşekküllere 
büyük önem vermesi lüzumudur. Bu gibi teşek
küllere giden arkadaşların ehil olmamaları başka 
şeydir, buralara iştirak etmemek yine başka şey
dir. Matlûp olan, nerede bir milletlerarası top
lantısı varsa, orada liyakat la Türk sesinin yük
selmesini temin etmektir. Kıbrıs dâvası bütün 
ciddiyetiyle ayakta, dururken, önümüzdeki gün
ler ve aylarda toplanacak olan milletlerarası kon
feranslarda Türk'lerin nâmevcudolması ihtimali 
millî nıen-t'aat duygusuna ve yüreklerimize eza 
vermektedir. 

Bu vesile ile Atatürk'ün bir sözünü hal ırlat
mama müsaadenizi rica edeceğim. Atatürk, «bir 
siyasi toplantı olur, ve orada Türkiye bulun
mazsa, ben bu toplantıdan şüphe ederim.» De
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Temenni edeceğim bir başka hususta Dışişleri 

Bakanlığımıza, kolaylık sağlıyacak ve millî ta
rihimizin safhalarını takibedeeek ve lâzım oldu
ğu zaman emre amade tutacak büyük bir arehi-
vo'in mükemmel surette kurulmasıdır. Bu bilgi 
işidir. Tahsisat işidir, şahsi eleman ve zaman 
işidir. Fakat, bütün noksanları gidererek (mil
lî hafızayı) ihmalin elinden kurtarmak mec
buriyeti de hepimizin işidir. 

Osmanlı împeratorlıığuna ait vesikaların kilo 
ile satıldığını gören ve kâğıtların Bulgaristan'a 
götürüldüğünü gören, bu memleket medeni tet
kik ve tetebbu usulünün başlıca aracı olan millî 
areiıive'i de tarihi doküman hazinesi olarak en 
mükemmel şekle getirmeli, bugün işin garbtaki 
mâna ve ehemmiyetine göre ıslahı cihetine git
melidir. Arehive'siz ve decıımentsız dış politika
mızın tedvir edilemiyeceğinin anlaşılmış olması, 
bu temenninin yerine getirileceği hakkında temi
nat olacaktır. 

Sayın arkadaşlarını, 
Yogoslavya'da millileştirme tedbirleri ile hak 

ve menfaatleri haleldar olmuş Türk vatandaşla-
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rina verilecek tazminat işi de senelerden heri 
sürüklenip gitmektedir. Dışişleri Bakanlığı kadro 
noksanı yüzünden bu meseleyi Maliye Bakanlı
ğına devretmiştir. Aşağı - yukarı 3 000 tane hak 
sahibi, ihtiyaç içinde formalitelerin ve tetkikatm 
neticelenmesini sabırsızlıkla beklemektedir. Ha
ber aldığımıza göre Yoguslavya'dan tazminat 
hesabına gelmekte olan paralar bankaya yatırıl
makta fakat istihkak sahiplerinin durumları bir 
türlü tesbit edilemediği için bu paralar tevzi 
edilememektedir, önümüzdeki senede bu mağ
dur insanların yüzlerini güldürmesini Hükümet
ten bekleriz. 

Sayın arkadaşlarım. 
Dünyada milletlerarası münasebetler, diplo

matik hizmetler alabildiğine geliştiği, milletler
arası ahdî teşekküller kurulduğu ve bu hizmet
lerde çok değerli ve tecrübeli elemanlara ihti
yaç hâsıl olduğu halde Türkiye Dışişleri teşkilâ
tı, ne Türk Devletinin ihtiyaçlariyle uygun ola
rak ne de barış içindeki hizmetlerini gördürmek 
için lâzım olan miktarda elemana malik değil
dir. Yukarda temenni ettiğimiz gibi yeni gay
retler sarf ederek dünya yüzünde biraz daha ya
yılacak olsak, yeni elçiliklere gönderecek me
mur bulmakta zorluk çekeceğimiz muhakkaktır. 
Bugün mecburen takibettiğimiz yetiştirme siste
mi de, aslında mevcudolan elemanların aynı şe
kilde inkişaf etmelerine müsait değildir. Talihli 
olarak Londra'ya veya New York'a giden genç 
eleman meslekte merhale aşma imtihanını çok 
kolayca ve parlak olarak ati atabilmekte buna 
mukabil kuytu köşedeki genç ise hem lisan ba
kımından hem de tecrübe bakımından geri kal
maktadır. Bu sebepten dolayı genç memurları
mızı bu büyük hizmete yetiştirmek hususunda 
Teşkilât Kanununda yeni imkânlar derpiş etmek 
ve tecrübelerini artırma yolunda imkânlar tesis 
etmek zarureti vardır. Bunun gibi, tâyinleri 
ve hizmet sürelerini de nizama sokmakta fayda 
mütalâa etmekteyiz. 

15 yıl memlekete gelmiyen bir elçinin, mem
leket realitelerini tanıması ve dışardaki görevi
ne, şahsi kabiliyeti ve inisiyatifini eklemesi zor-
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dur. Hiç şüphe yok bu hizmetleri gören arka
daşlarımız, içinde bulundukları şartlar içinde 
çok büyük gayretler sarf etmektedirler. Bütün 
memleketin gözlerini kendi üzerinde duyan ve 
yaptığı ağır sorumluluk dolu vazifede mütemadi 
tenkid nazarları altında kaldığını hisseden in
sanların hizmet imkânları da kolaylaşmış olmaz. 
Büyük Meclisin, bu gerçeği takdir edeceğinden 
asla tereddüdetmiyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Bir memleketin dış politikasındaki muvaffa

kiyet, onun iç hayatındaki kudretle ayarlıdır. 
Bir memleketin dışardaki itibarını iç politika
daki istikrar, kararlılık, birlik, ekonomik po
tansiyelinin yüksekliği ve medeni hukuk anla
yışındaki seviyesi temin eder. Dış politikada 
muvaffakiyetimiz, parti farkı gözetmeksizin 
müşterek mamelekimizdir. Türk vatandaşının 
vatanperverliği sayesinde bu memleket birçok 
tehlikeli geçitlerden muvaffakiyetle geçmiştir. 
îç politikadaki her sarsıntının, dış münasebet
ler üzerinde etki yapmamasına imkân yoktur. 
Türkiye demokratik nizamın yolcusu, insan hak
larının bekçisi, barışın koruyucusu, medeni an
layışın rehberi oldukça, tarihindeki acı misaller
le karşılaşmıyacaktır. Nitekim bu birlik saye
sinde Cumhuriyet devri, Atatürk'ün rehberli
ğinde ve onun yolundan ayrılmıyanlarm gayre
tiyle Türk dış politikası için her zaman bir mu
vaffakiyet devresi olmuştur. 

Onun Anıttepede huzur içinde uyuyabil mesi, 
bizim içerde ve dışarda onun gösterdiği yoldan 
yürümemize bağlıdır. Onun en büyük eseri ve 
devrimi Türkiye'de aklın hâkimiyetine engel 
olan bütün maniaları yıkmış olmasıdır. Millî 
tesanüdün en kuvvetli bağı ise akıldır. Biz de 
millî dâvalarımızda aklın yolundan giderek Ata
türk'e ulaşmak ve bu istekte ittifak halinde ol
duğumuza gönülden inanmak istiyoruz. Teşek
kür ederim arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —- Saat 14,30 da oturuma devam 
edilmek üzere bugünkü sabah oturumunu kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 13,11 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 

KÂTİPLER : Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), Süreyya Öner (Si}rt) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, oturumu 
açıyorum, görüşmelere devam ediyoruz. 

Söz sırası O. K. M. Partisi Grupu adına Sa
yın Cevad Odyakmaz.. Buradalar mi l . Yok. 
Grupları adına söz istiyen arkadaşların konuş
maları bitmiştir. Şimdi şahısları adına söz is
tiyen arkadaşlara söz vereceğim. Sayın Hasan 
Tahsin Uzun. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Sayın Başkan ve kıymetli arkadaşlarım; bugün 
Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken şahsi 
görüşlerimi Büyük Meclise arz etmek için söz al
mış bulunuyorum. 

Dışişleri Devlet hizmetleri arasında çok önem
li bir yer işgal eder. Milletlerarası münasebet
lerin gittikçe daha çok teknik bir hal alması bu 
Bakanlığın göreceği işlerin hassasiyet derecesini 
de artırmaktadır. Bunun en tipik misalini son 
Kıbrıs olaylarında görmek mümkündür. Muhte
rem arkadaşlarım, bâzılarına göre Türkiye Kıb
rıs'a bir çıkarma yaparsa mesele hemen halledi
lecektir. Durumu bu kadar basit görmeye im
kân yoktur. Asırlar önce bir kuvvetli Devlet bir 
diğerinden yaptığı talebin karşılığını görmezse 
orayı işgal etmekle meseleyi kolayca çözebilirdi. 
Halbuki bugün Türkiye milletlerarası hukuk 
kaidelerine uygun olarak muayyen akitlere gir
miş, bilhassa akitlere sadakati ile ün salmış, in
sani düşüneceklerle mücehhez bir memlekettir. 
Ayrıca bugün enternasyonal meseleleri basite 
irca etmek, diğer bir deyimle bu meseleleri ko
layca halletme imkânı yoktur. Aklıselim sahibi 
bir Hükümet mutlaka milletlerarası hukuk kai
delerine uygun ve serinkanlılıkla enternasyonal 
olayları takibeden Hükümettir. Kıbrıs mesele
sinde Hükümetimiz takdire şayan bir itidal için
de olayları ilk gününden takibetmiş, gereken 
yerlerde ve zamanında en zecri ve en uygun ted
birleri almış ve bugün dünya umumi efkârını 
dâvamız lehinde bir davranış içinde olmasını 

sağlamıştır. Aynı tutumun Kıbrıs meselesinde 
lehimizde en olumlu sonucu sağlıyaeağından da, 
şahsan emin bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım; Dışişleri Bakan
lığında iç teşkilât ve dış teşkilât olmak üzere iki 
ana birim vardır. Bunlardan dış teşkilâtta çe
şitli enternasyonal teşekküller nezdindeki dele
gelerimiz dışında tahminimce 55 büyük elci ve 
elçi 28 konsolos görev almışlardır. Bu dış tem
silcilerimizin ana görevleri nezdinde bulunduk
ları memleketlerle olan münasebetlerimizi olumlu 
bir şekilde yürütmek ve bulundukları memleket
lerdeki Türk vatandaşlarına en yakın ilgiyi gös
termektir. Benim daha ziyade Dışişleri Bakan
lığının dikkatlerine arz etmek istediğim husus 
temsilcilerimizin Türk vatandaşlarına karşı olan 
tutumları konusudur. Dış memleketlere giden 
arkadaşlarımdan dinlediklerim, gazetelerden 
takibettiklerim ve Millet Meclisi Sanayi Komis
yonu üyeleri ile yaptığım dış seyahatteki gör
güye müstenit bilgilerim temsilcilerimizin genel
likle o memleketteki vatandaşlarımızla gerektiği 
kadar ilgilenmedikleri yönünde ibir kana
atin gelişmesine yol açmıştır. Mudıterem 
arkadaşlarım, dış temsilcilerimizin davra
nışları, vatandaşlarımızla ilgilenmenin onlara 
yardımcı olmanın lüzumsuzluğu istikametinde 
görünmektedir. Sadece bir misal olmak üzere 
sanayi merkezlerini ziyaret etmek maksadiyle 
gittiğim Almanya"da Bonn Büyükelçimiz Sayın 
Mehmet Baydur'dan bahsetmek isterim. Alman
ya'da bulunduğum zamanlarda orada bulunan 
işçilerimizle yakından temas ettim. Büyük bir 
ekseriyetinin birleştiği nokta Büyükelçi Sayın 
Mehmet Baydur başta olmak üzere büyükelçilik 
erkânından gerekli ilgiyi göremedikleri, işlerinin 
zamanında görülmediği keyfiyetidir. Bu tutum 
Bonn'da ve diğer konsolosluk bölgelerinde iş ta
kibi simsarlarının ortaya çıkmasına sebebolmuş-
tur. 
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Durum tipik olarak şöyle cereyan ediyor. 

Bir işçimiz temsilciliğimize muayyen bir iş için 
müracaat ediyor. Kendisine bir hafta veya on 
gün sonra gel deniyor. îş simsarları civardadır 
ve kendisine muayyen bir ücret karşılığında işinin 
hemen yaptırılacağı söyleniyor. Tekrar geliş gidiş 
masrafı ödememek için veya sadece hemen işini 
yaptırabilmek için işçimiz ücreti ödüyor ve iş 
simsarı bir hafta veya 10 gün sonra yapılacak 
işi hemen yaptırıyor. Arkadaşlarım, durum 
gayet açık, iş simsarları temsilciliğimizin ilgi
sizliğinin bir sonucudur. Normal olarak işlerini 
zamanında yaptıran vatandaşın simsara tabiatı 
ile ihtiyacı olmıyacaktır. Dışişleri Bakanlığın
dan rica ediyorum, bu hususu tahkik ettirsin
ler ve yaygınlık derecesine göre tedbir alsın
lar. Dış memleketlerdeki vatandaşlarımızın ya
kın ilgiye şiddetle ihtiyacı vardır . 

Bonn Elçiliği hakkında bir ikinci nokta da
ha zikretmek istiyorum. 

Almanya'da bizzat Büyükelçi Sayın Meh
met Baydur'un da bulunduğu bir Cumhuriyet 
Bayramı töreninde bulundum. Manzara şudur: 
Beş altı bin kişilik bir salon işçilerimizle dolu. 
Kürsüde ön sıralardan görülebilecek büyüklük
te bir Türk bayrağı.. Bütün dekor bu. Gözle
rim Büyük Ata'nın bir resmini aradı, yoktu. Bu 
büyük günde salonda bir Atatürk resmi yoktu 
arkadaşlarım. Biz de en az işçilerimiz kadar 
durumdan üzgündük. Bu hava içinde bu bü
yük gün Almanya'da idrak edildi. 

Sayın arkadaşlarım, dış temsilciliği kokteyl 
partilerde dedikodu yazarlarına konu olmayı sa
nan temsilcilerimizi Dışişleri Bakanlığının tas-
vibedeceğini sanmıyorum. Yukardaki misaller
den alınacak örnekler çoktur. Arzum dış ülke
lerde memleketimin en iyi şekilde temsil edilme
si dış memleketlerde vatan hasreti içinde bulu
nan vatandaşlarımın lâyık oldukları ilgiyi gör
meleridir. 

Sayın Dışişleri Bakanımızın bu konuda gös
tereceği hassasiyete şimdiden teşekkür eder 1964 
yılı bütçesinin hayırlı olmasını temenni ederim. 
Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Muhiddin Güven. 
iMUHÎDDlN GÜVEN (tstanhul) — Sayın 

Başkan değerli arkadaşlarım. 
Bugünün dünyasında, milletlerin mesel ele-
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lerini yalnız kendi bünyelerinde halledeceklerini 
düşünmek mümkün değildir. 

Gittikçe artan bir dünya nüfusunun cemiyet
ler üzerine yaptığı tazyik, çoğalan ihtiyaçlar, 
içtimai mücadeleler karşısında, iktisadi ve sos
yal görüşlerin idari ve siyasi vasatta bir dünya 
anlayışı ile ortaya çıkması, millet ve bölge men
faatlerini korumada sarf edilen gayretlerin te
siri, her türlü akımlar içinde, teknik ilerleme
lerin çeşitli şekilde hizmete arzını daha mümkün 
hale getirmiştir. Fakat her hizmete arz, temini 
düşünülen refah yanında saadeti getirmemiş ve 
milyonların iptidai bir hayat içinde mâruz kal
dığı sefalet, hal çareleri arayan hem çok eski, 
hem çok yeni meseleler halinde devam edip git
miştir. 

Kısalan mesafeler, " her sahada artan müna
sebetler, kolaylaşan kıyas imkânları yeni ve 
sonsuz istekler yaratmakla talmamış, yaşayış ve 
düşüncelerde derin farklar tevlidetmiştir. 

Kümeleşen fikriyat iki ayrı dünya görüşü 
halinde, biri hürriyet içinde adil barış ve saa
det diğeri, bir duvar arkasına saklı yalancı cen
net vadederek, ortadadır, insanların huzur ve 
refahı için bu iki sistemin açık rekabeti sonu 
meşum bir (Nükleer) silâhlanma ve ayrıca dün-
yaym aşan nitelikte bir (feza) yarışmasına yol 
açmış bulunmaktadır. 

Birleşmiş Milletler çatısı altında yan yana 
yer almalarına, dünya meselelerini ahdî hü
kümler çerçevesinde halletmeye ait müşterek 
mesuliyetlere rağmen sistem ve ruh bakımından 
apayrı görüş içinde olan hür milletler ve ko
münist blok cepheleri zahiren bir barış havası 
içinde ve fakat aslında satıh altında çok insaf
sız bir mücadele halinde bulunmaktadırlar. 

Hür milletler topluğunun insan hak ve hür
riyetleri üzerine müesses barış içinde hür yaşa
ma düşüncesi yanında, komünist blokun bir 
tazyik ve tehdit altında her türlü hakkı elinden 
alınmış fertlerin teşkil ettiği milletler topluluğu 
işte bu sinsi mücadele içinde, çözüm bekliycn 
dünya problemlerini neticeye bağlamaya çalış
maktadırlar. 

Dolayısiyle istiklâllerine yeni kavuşan g'enç 
devletlerin, Birleşmiş Milletlere üye olarak si
yaset sahnesine adım -attıkları ilk anda, vesa
yetinden kurtuldukları Batılı devletlere karşı 
sert bir istiklâl ruhiyle bakmaları ve içtimai 
bünyelerindeki m uvazenesizliklerin tesirleriyle 
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sosyalist akımlardan kendilerini kurt aramama
ları çözüm bekliyen bu meselelerde rey hâkimi-

. yetine ait kuvveti endişe verecek bir istikamete 
sevk etmektedir. 

Bu safhada kendi memleketlerinde katiyen 
tatbik etmedikleri demokratik sistemin, serbest 
reye ait metodunu, siyasi istikrarını temin ede
memiş yeni devletlerin ruhî ortamından faydala
narak hür camiaya karşı kıymetlendirmeye çalış
maktadırlar. 

Hür milletler camiasının birbiriyle olan mü
nasebetleri ise, hürriyetin gerektirdiği açıklık 
içinde, bâzı menfaatlerin şevkiyle bazen ayrı 
istikametlerde görünmekte ve âdeta camia ara
sında düşünce ve telâkki ayrılıkları varmış hissi
ni vermektedir. 

ö te yandan, komünist blokta lider Sovyet 
Busya yanında bir Komünist Çin iddiası yüz 
milyonları barındıran ülkesinde bir sürü gibi ça
lıştırdığı halka zorla kabul ettirilmiş bir tahak
küm idaresinin, dünyaya tahakkümü gayesiyle: 
Batı ve insanlık medeniyetini imha peşindeki 
meşum bir kuvvet halinde, hükümranlığı için 
derin bir rekabetin fiiliyatına girmiş bulımımk-
tadır. 

Bu. çlurum karşısında hür camianın liderliği
ni üzerinde taşıyan Amerika'nın insan hak ve 
hürriyetleri ve milletlerarası anlaşmalar muva
cehesinde, dünyanın her hanigi bir yerinde or
taya çıkmış esef verici hâdiseleri, ya kendileri
ne doğrudan doğruya dokunmadığı, öz menfa
atlerin haleldar edilmediği Veya dünya barışı
nın muhafazası ıgibi düşüncelere bağlaması doğ
ru olamaz. Dostluklarına ve âlhitterine sonuna 
kadar riayetkar nadir milletlerin sarih halkla
rına Vâki tecavüzler karşısında, idareci ve ta-
vizkâr olarak inanışları temelinden zayıflatan 
bir politikanın içine ıgirmemesi lâzımlgelir. 

•Böyle bir hal hür milletler olarak müdafaa
sına kararlı olduğumuz prensiplerin bir başka 
tesire lüzum kalmadan dâvadan inanarak kıy
metlendirmede samimiyet zeminini kaybetmesi
ne, hükümetlerin de âdeta bir şeklî münasebet 
hududuna inmesine sebep teşkil edebilir. Bu 
arada bu dost milletlerin içinde bulundukları 
ihtiyaç durumu ne olursa olsun terk. etmiye- ' 
çekleri bir vefa hissine saıhibolduklarma ait hu
dutlu düşünce, insanlığı mahkûm hale getir-
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mek istiyen demirperde blokuna daima yeni 
bir ümit verecektir. 

Muhtelif bölgelerde ve 'bilhassa Orta - Do-
ğu'da öteden beri tecrübe edilmiş hususi ve böl-
gevi menfaat esasına dayauan büyük devletler 
politikasının katî surette terk edilmesi ve hür 
milletler büyük merkezi etrafında ona yardım
cı ve kuvvet sağlayıcı bir bölge 'halkaları politi
kasının ikame edilmesi lâzımgelmektedir. 

İnsanların lâyık oldukları hayat seviyesine 
erişebilmesi, gelişmiş ve az gelişmiş memleket
ler arasındaki iktisadi muvazenenin temini, her 
iki seviyedeki milletlerin kendi iç bünyelerinde 
mevcut ve fakat ölçüsü ve vüsati değişen açlık, 
işsizlik ve sefaletin tevlidettiği sosyal problem
lerin hürriyet ve barış içinnde halledilebilmesi 
için liderlik' safında bulunan devletlerin her . 
,türlü hak ve menfaatlerinin bu ideale samimi
yetle bağlı diğer her hangi bir devletin hangi 
kıtada olursa olsun, o hudutlarda korumak 
mecburiyetinde olduğu samimî kanaatine salhtb-
olması lâzi'migelmektedir. Aksi takdirde iktisa-
den gelişmiş lider memleketlerin, kendi iktisadi 
hayatlarını, sınai mamullerine ve zirai mahsul
lerine ait mevcut, pazarları idame ve yeniden 
pazar bulmak dolayısiyle temin eden iktisadi 
yardımlarının, geri kalmış memleketleri yalnız 
muhtaç ve tabiî bir tabi zaviyesinden göstere- ' 
rek lügat mânasında bir yardım muhtevasında 
ve bir lütuf olarak telâkki Ve takdim etmeleri 
veya o tesiri bırakmamaları kendilerinin de 
şikâyetçi oldukları tepkileri daima yaratmıak-
tadır. 

Bunun mukabilinde bizim gibi yardım alan 
devletlerin de bu yardımları gerektiği gibi, ma
halline masruf olarak kullanmaları lâzımdır. 
Amerikalı vatandaşın zihninde yerleşen (Cep-
lerindeki dolarları vererek yardım ettikleri hal
de arkalarından itildikleri veya bâzı, memleket 
idarelerinin bu yardımları kendi memleketle
rinde tahakküm için kullandıkları) şeklindeki 
kanaatlerin silinmesine çalışmak lâzımdır. Ak
si takdirde Amerikan Meclislerinde duş yardım
ların .gittikçe .azaltılmasına müessir olan Ameri
ka umumi efkâr düşüncesi hep bu istikamette 
tazyik icra edecektir. 

Karşılıklı göz önünde tutulması ioabeden bu 
iki mühim unsurun birincisinin yardım gören 
memleketlerde uyandırdığı ruh haleti komü-
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nist blok tarafından müsait bir vasat olarak 
bilhassa Birleşik Amerika aleyhine istismar" 
edilmektedir. 

Bugün Birleşik Amerika'nın teşvikiyle ku-' 
rülmuş bulunan Ortak Pazar iktisadi Birliği, 
bir siyasi birliğe doğru kaymaktadır. Üye dev
letlerin kısa zamanda kavuştuğu iktisadi geniş
leme ve refah, enteresan neticeler tevlidetmek-
tedir. Fransa'nın ihraz ettiği iktisadi yükselme 
ve iç siyasi istikrar Anglosakson âleme karşı 
bir iddia ile çıkmasına zemin hazırlamıştır. 
Cumhurbaşkanı De G-aulle'ün !bu iddiayı ta
hakkuk ettirmede takibettiği yol bir taraftan • 
İngiltere'ye, diğer taraftan Birleşik Amerika'
ya karşı bâzı sivri uçların çıkmıasma sebep teş
kil etmiştir. İngiltere'nin Ortak Pazara kabul 
edilmeyişi, nükleer silâh anlaşmasından Fran
sa'nın kendisini dışarda tutuşu, Komünist Çin'
in tanınması bu meselelerin başlıcasmı teşkil 
ediyor. S alhib olduğu varlık itibariyle Ortak Pa
zar hem siyasi hem de iktisadi bakımından bizi ' 
ziyadesiyle ilgilendirmektedir. ( 

Diğer taraftan Arap dünyasında 7 - 8 yıl
dır vâki kaynaşmalar, Mısır'ın bölgede bir bir
lik kurma ve liderlik gayreti, davetsiz misafir 
/gilbi telâkki edilen İsrail'in bir nevi ev sahibi ' 
olma yolunda gittikçe' gelişen ve kuvvetlenen ' 
hali karşısında bu dünyanın gösterdiği tepki ve 
duyduğu endişe, Şeria nehri meselesi karşılığın- • 
da düşünülen tedbirler, henüz siyasi bir istik
rar içine girememiş bu bölgede dikkatle izlene
cek bir durum arz etmektedir. -

IBAŞKAN — Sayın Güven, vaktiniz dolmuş
tur. 

MUHÎDDÎN GÜVEN (Devamla) — Yüksek 
Heyet müsaade ederse devam etmek arzusun-' 
dayım efendim. 

IBAŞKAN — Arkadaşlar, aldığınız karar > 
mucibince on dakikalık müddet bitmiştir. Ar- ' 
kadaşımız devam arzusundadır, konuşmak için ( 

ısrar ediyorlar. Konuşmasına devamı hususunu ' 
oylaırmıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul , 
etmiy enler... Kabul edilmiştir. \ 

Buyurun efendim. ' 

MUHÎDDÎN GÜVEN (Devamıla) — Çok te-* 
şekkür ederim. 

Siyasetimizin Arap dünyasiyle münasebetle-
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rinde de yeni, yapıcı bir hüviyete girmek lâ
zımdır. 

Vaktiyle reel bir gayeye hizmet bakımından, 
hayırlı ve uzak bir görüşle kurulan bir (Bağdat 
Paktı) bulgun bir (ÖENTO) içinde değere ka
vuşturulmak istenmiştir. 

Buigünkü haliyle (ÖE'NTO) faaliyeti muay
yen resmî temaslar çerçevesinde devam etmekte
dir. Ve faikat teşkilinde taşıdığı mânayı bulmak, 
yani yanıbaışımızda bulunan komünist âleme 
karşı hakiki bir baraj olmak istiyorsak ahitleri-
mizi, ekonomik, kültürel ve sosyal sahada geliştir
mek, kaynaklarınnızı harekete geçirmek ve her 
türlü irtibatın yeni bir zaviyeden değerlendiril
mesini bugünün realitesine ve gelecek ihtimal
lere göre temin etmek lâzımdır. Elbette ki bu 
birleşmıenin temelini teşkil eden eski paktların 
uğradığı akıbetler 've geçirilen hâdiseler (göz
den uzak tutulmamalidir. 

Büyük Atatürk'ün çok ileri bir görüşle te
sis ettiği Balkan Paktı ise ölü bir halin içinde
dir. Aslında Türkiye'miz merkez olmak üzere 
bir tarafı Asya'ya, diğer tarafı Orta Avrupa'ya 
kadar uzanmış bir siyasi ve iktisadi menfâat
ler manzumesinin içindeki durumumuz bugün 
çok pasif görünmektedir. Bünye ve gaye itiba
riyle za'fa uğramış bu pakt üzerinde hassasi
yetle durmak lâzımdır. 

Haricî siyascıtıiımizin yeni 'istiklâllerime kavu
şan Afrika devletlerinde dikkatle tevcihi icab-
eder. Her yönden sağlanacak temasların, iyi ni
yet heyetleriyle temini siyasi salhada olduğu ka
dar iktisadi ve ticari sahada da verim sağlıya-
bilir. 

Birleşik Amerika Devletleri içinde (Kore) 
harbinin, Türk olarak hürriyet uğrunda göster
miş olduğumuz medeni davranış ve kahraman
lığın bir hayranlık hissi içinde kalbi ere yerleş
miş olduğunu bizzat müşahade ettim. Bu tema
dan lâyıkiyle istifade edilmesi lâzımıdır. Filim, 
televizyon, reklâm şirketleri eliyle, temin etti
ğimiz senelik yardımın bir kısmını propaganda 
işine hasrederek, sarf ettiğimizin birkaç misli
ni geri almak ve (Lawreiee Of Arabia) gibi fi
limi erin çok kötü tesirlerini izale etmek müm
kün hale gelecektir. 

Türk umumi efkârını ıçok yakından ilgilen
diren Kıbrıs faciası bütün dehşetiyle devam et-
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mektedir. İptidadan itibaren Kıbrıs'ın Yunanis- -
tan'a ilhakı düşüncesi yanında, Kıbrıs'ı komü
nist blokun bir üssü haline getirmek arzusu, 
buna en büyük mâni Türklerin imhası veya ada
yı terke zorlanması ile bugünkü hukukî statü- ' 
nün fiilen sükût ettirilmesi, dolayısiyle Türki- -
ye'nin ilgisinin fiilî olarak kesilmesi noktasın
da toplanmaktadır. Hedefi bu 'kadar aşikâr ha
reketin tevlidettiği açık ve gayriinsani haksız
lık karşısında büyük dostlarımızın şartlarla yi
ne Makarios'u muhafazada tavizkâr, bir politi
kanın içine (girdikleri ve bizi de sonsuz iyiniye-
timiz içinde her türlü fedakârlıkları kabule ha
zır bir hale getirmişi erdir. IBu suretle Kıbrıs 
konusu »ölçüsüz ve .çok geniş bir diplomatik usu
lün içinde zaman ve mekân unsurları aleyhimi
ze israf edilerek değerlendirilmeye (çalışılmak
tadır. Garantör devlet olarak ilk anda müdaha
le hakkımızı kullanmayışımız meseleyi mevzii 
bir halden çıkarmış ve bir dünya meselesi (hali
ne getirmiştir. Birleşmiş Milletlerin yukarda -
arz ettiğim usulleri ve şartları içinde çok hak
lı olan dâvamızın nasıl bir sonuca bağlanacağı 
belli değildir. Sahibolduğumuz bir hakkın mü
dafaası hususunda samimî bir inanç içindeki 
azimli bir iradenin katı olarak izlharı bazan şi-' 
kâyetçi olduğumuz dostlarımızı değil hasımla- • 
rımızı daJhi hakkı teslime mecbur bırakabilirdi, 
şimdi •artık bir bekleyişin içindeyiz. 

Bütün temennimiz Kıbrıslı ırkdaşlarımızın 
mâruz 'kaldığı en hunhar tecavüzler, en barbar 
kıtallerin tevlidettiği haksızlıklar orada iyi şe
kilde anlatılsın, müdafaa edilsin. Hiç olmazsa • 
istimali akitnamelerde sarih olarak bize verilen 
ve fakat başkalarına tevdi ettiğimiz hak o yol- j 
da dahi teslim edilebilsin. 

Yukardan beri sıraladığım dış siyaset mese
lelerini hür mili elitler camiası içinde yeni ve di
namik bir anlayışla ele almak gerekmektedir. 
Kuvvetli bugünden yarına güvenle bakmayı te
min eden bir beraberlik ve iyiniyet zemini üze
rinde memlekette sevgi ve itimadı yaratacak 
bir iç siyasetin dinamik ve müessir bir dış, siya
sete rehber olacağı kanaatini taşıyorum. De
mokratik rejim içinde nereden ne şekilde gelir
se ber türlü şiddet ve tecavüz hareketlerini, bü
tün kuvvetimizle hep beraber reddetmemiz 
icabettiğine inanıyorum. Memleketin geleceği 
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ancak fikrî sahadaki çalışmalar, teşriî bayatta
ki medeni davranışla ve bunun cemiyete inti
kal ettirilmesiyle mümkün bale gelecektir. He
pinizi saygı ile selâmlarım. '(Alkışlar) 

ıHAŞKAN — Sayın Osma. 
ŞÎNASÎ OSMA (İzmir) — Sayın Başkan ve 

sayın milletvekilleri:; 
Hariciye Vekâletimizin bütçe tenkidi vesi

lesiyle yapacağım bu konuşmamdan ötürü hem 
üzüntü duymaktayım, ve :hem de huzura kavu
şan bir insanın ferahlığını hissetmekteyim. 

Üzüntü duymaktayım çünkü; en önemli ve 
içinde kıymetli insanların bulunduğu Harici
ye Vekâletimizin bâzı mensuplarına ait acı mi
saller vererek kendilerini itham edeceğim. 

Huzura kavuşacağım çünkü; memleketimizi 
yabancı diyarlarda lâyıkı ile temsil etmiyen, 
bizi tanıtma vazifelerini lâyıkı ile yapmıyan 
insanları huzurunuza sermelkle bir milletvekili 
olarak uhdeme düşen vazifeyi yerine getirmiş 
olacağım. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hasbelvazife birçok seneler Avrupa'da, bir 

o kadar da Orta - ıŞark'ta bulunmuş bir insan, 
bir memleket çocuğu olarak hariciye memurla
rımızla yakından temas fırsatını bulmuş, arala
rında çalışmış, mesailerini, tavır ve hareketle
rini izlemiş bulunmaktayım. Bu sebeple misal
lerimi arz ederken, isim 'vermemeye, şahsiyata 
kaemamaya, realiteleri gözlerinizin önüne ser
meye çalışacağıma emin olmanızı istirham ede
rim. 

Yalnız bu sözlerimin, içlerinde birçok kıy
metler olan bütün (hariciyeci arkadaşlara raci 
olmadığını da ifade etmek isterim. 

Sayın arkadaşlar, 
Şimdi arz edeceğim misaller bildiklerimin ye 

gördüklerimin yalnız ve yalnız birkaçıdır. Bun
lar gibi daha pek çok misaller bulmaya ve arza 
muktedirim. Fakat hem sizi fazla meştgul etme
mek ve hem de çok kısa olan konuşma zamanım 
içinde düşüncelerimi sıraUyabilmek için bu ka
darla yetineceğim. 

Aziz arkadaşlar, 
Müslüman bir memlekette, Türkiye'yi tem

sil eden bir hariciye memurunun, o memleket
te bulunan Türklerin ve Türkleri seven binler
ce insanın arzusuna rağmen, büyükelçilikte 
bayramlaşma yapılmasını önlemek için, lâikliğin 
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dinsizlik olduğunu iddia etmesi ne dereceye ka
dar doğrudur? 

Kendisine, Devletin lâik olması vatandaşla
rın İçendi dinleriyle alâkalarını kesmek demek 
olmadığı etraflıca izah edildiği halde bir türlü ' 
ikna edilememiştir. 

Yine bir büyükelçilikte, büyükelçinin itimat • 
ederek sefaret paralarını teslim ettiği yüksek 
dereceli bir hariciye -memurunun kısa mamanda, 
bu paraları zimmetine geçirdiği yapılan tahki
kat ile sabit okluğu halde bu memur hakkında ' 
bir işlem yapılmamış, aksine büyükelçi kaba
hatli .çıkarılmak istenilmiştir. Bugün mühim bir 
Avrupa ımerkezinde vazife gören bu sayın hari- ; 

ciye memuru hiçbir ceza ıgörmemiş yaptığı ya
nma kâr kalmıştır. 

Yine yabancı bir memlekete seyahat eden ta
nınmış bir Türk kadını tesadüfen beraber yol
culuk' yaptığı, o mahalde vazifeli bir hariciye 
memurundan ynrdıın talebinde bulunur. Çünkü • 
kendisini hava meydanında karşılamaya 'gele
cek dostları tayyarenin ıgelişi saatinde hava 
alanında bulunamamışlardır. Vakit 'geçtir. Türk 
kadını şehrin yabamcısıdır. 

Yardım talebini -kabul eden hariciye me
muru, otomobilde Türk vatandaşına âzami neza
ket göstermesi lâzımgelirken, şimdi buradan 
anlatmaktan hicap duyacağım hareketlere kal-, 
kısır ve nihayet ecnebi şoförün müdahalesiyle 
tecavüz önlenir. Tabiî ki, kadın tarafından se
farete aksettirilen hu hâdise tahkik edilerek Ha
riciye Vekâletine yazılır. Bilhassa mezkûr me
murun merkeze celbedilerek hakkında gereken 
kanuni işlemin yapılması beklenirken, sayın ha
riciye memurunun sanki taltif ediliyormuş ıgihi 
bir başka yabancı memlekete nakli üzüntü 
uyandırır. Bu memur da halen buradadır, ve 
hiçbir ceza görmemiştir. 

(Amerika'da vazifeli bulunan Müsteşar paye
sinde bir hariciye memurumuz, kanunen yasak 
olduğu halde, bir Amerikalı kadınla evlenerek 
ailesini senelerce beraberinde taşımış ve resmî 
davetlere de beraberinde götürmüştür. Bu ha
riciye memuru hakkında bir işlem yapıldığı gö
rülmemiş ve duyulmamıştır. Bir hüsnü tesadüf 
kadının beklenmedik bir zamanda vefatı Hari
ciye Vekâletini daha fazla müsamahalı olmak- < 
tan kurtarmıştır. | 
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Bir başka hariciye memurumuz - ki, şimcli 

büyükelçi olduğu söyleniyor - vazifeli bulundu
ğu yabancı memlekette Türk asıllı kanısını terk 
ederek oranın yerli kadınlarından birisiyle gay
ri resmî olarak yaşar. 

ıBilâhara Türkiye'ye de yanında getirdiği bu 
kadınla halen büyükelçi olanak bulunduğu yer
de yaşadığı söylenmektedir. Bu hâdise Sayın 
(Hariciye Vekilimiz tarafından acaba bilinmi
yor mu? 

İşte arkadaşlarım, 
iBunlar gibi daha pek çok misallerim var, 

bâzı hariciye memurlarımızın önemli protokol 
kaidelerini bilmediklerini, tamiri güç birçok 
potlar kırdıklarını, memleketimizi temsilde za
yıf kaldıklarını, yabancı diyarlarda yardıma 
•m uht a e va t a ndaşl arı mı zla .alâkalanmadıklarını, 
hilâkis kötü muamele yaptıklarını, sefaretlerimiz-
deki mesailerinde intizam ve gizliliğe riayet et
mediklerini, ucuz olsun diye tutulan yerli kâ
tip, daktilo, santral memur ve memurelerînin 
iki taraflı çalıştıklarını iddia edersek yalan 
söyi e m e m iş oluruz. 

Bunlara çeşitli (geçimsizlikleri, dedikoduları, 
'birbirini kötülemeleri de eklersek vaziyetin va
hameti kendiliğinden ortaya çıkar. 

Kıy m etli arkadaşlarımı, 
Bu münasebetle, bütün milletimizin ve hepi

mizin, içini sızlatan Kıbrıs olayları karşısında 
hariciyemizin tutum ve davranışlarından da bir 
nebze bahis açmak istiyorum. 

Tıyneti ve cibilliyeti çok iyi bilinen Maka-
rios'un gemi azıya alarak evvelâ Anayasa Mah
kemesi kararlarını tani'maması, sonra mahkeme 
reisini Ada'dan kaçırtması, daha sonra Hüküme
timizin verdiği notayı, beynelmilel:._teamülleri 
ve nezaket kaidelerini bir tarafa bırakarak, 
âdeta yüzümüze atar gibi elçiliğimize 'gönder
mesi, niyet ve maksadının mahiyetini ortaya 
koymuştur. 

Bu hal karşısında hariciyemizin (gösterdiği 
ağırkanlıhk diplomatik nezaket kaideleri için
de kalma gayreti, fiiliyattan ziyade nazariyatla 
meşgul olmaları senelerce emek verdiğimiz miBS 
dâvamızın aleyhimize dönmesine ve bugünkü 
kangren hale gelmesine sebebolmuştur. 

Makarioıs'un Anayasaya aykırı hareketleri 
haşladığı zaman bu iş sıkı tutulsaydı, küstah-
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lığını artıran meşum din adamına istiklâl Sa
vaşımızdan örnekler verilerek anlıyacağı bir li
sanla hitabedilseydi başımıza bunlar gelmezdi. 

Arkadaşlarım, 
(Kıbrıs dâvasında asil milletimizin duyduğu 

büyük heyecan, üzüntü ve ıstırap karşısında -
Hükümetin ve 'hariciyemizin serinkanlılığına, 
hareketsizliğine ve ruhsuzluğuna şaşmamak el
den gelmiyor. 

Makarios'un niyeti herkesçe malûm olduğu 
halde, çevirdiği fırıldaklarla oynamak istediği 
oyunları zamanında anlıyamaımış ve zecri ted
birlere başvurmamış olan hariciyemizin becerik
sizliğine ve saflığına ağlamak mı gülmek mi lâ
zım, bunu sizin takdirinize bırakıyorum. 

(Sistemli olarak Kıbrıs'ı bir Küba haline 
sokmak için çalışan din kisvesine bürünmüş ol- ' 
masından da sıkılmıyan Makarios'un, komü
nistlerin kucağına oturarak medeni dünyaya 
meydan okuması karşısında hariciyemizin gös
tereceği 'basiretle meşum katliamıcının hayalleri- * 
nin söndürülmesi Ve güvendiği dağlara kar 
yağdırılmaması mümkündü. 

Nitekim, en salahiyetli bir ağızdan öğrendi
ğimize göre Makarios, üç seneye yakın bir za
man Türkiye'yi tetkik ederek Türkiye'nin mev
cut anlaşmaların kendisine tanıdığı hakkı kul
lanarak bir müdahale yapmak cesaretini göste-
remiyeceğini tesbit ettikten sonra at oynatma
ya başlamıştır. 

IBundan başka Kıbrıs'ta bulunan alayımızın 
da hareketsiz ve âtıl bir vaziyette tutulması : 
katliamların vukuuna sebeb olmuştur. 

Kanaatimiz odur ki, zamanında bir müdaha
le içiin Kıbrıs'a asker çıkarmak bir tarafa, 21 
ve 22 Aralık olayları karşısında Kıbrıs'taki 
alayımıza Türk kesimini koruma vazifesi veril
seydi veya alayın başındaki kumandan inisiya
tifimi küllansaydı Kıbrıs katliamı olmıyaıcaktı 
ve rum. çeteciler de tecavüzlere ıcesaret edemi-
yeceklerdi. 

Arkadaşlarım, bugün Birleşmiş Milletlere 
götürülen Kıbrıs meselesi Makarios'un ekmeğine 
yağ sürmüştür. Çünkü, yeni katliamlara hazırla
nan Rum çetecilerin gizlice Kıbrıs'a soktukları 
silâh ve insanları organize ederek Türk'lere sal-
dırtacağını anlamamak için çok saf olmak lâzım
dır. Makarios'a, istediği zamanı kazandıracak 
olan Birleşmiş Milletlere gidişini ben şahsan tas-

23 . 2 . 1964 O : 3 
vibetmiyorum. Çünkü, mevcut ve yürürlükte bu
lunan Zürih ve Londra Andlasmaları Türkiye* 
Yunanistan ve İngiltere'ye çeşitli hakfar tanı-

, iniştir. 

BAŞKAN — Sayın Osma .vaktiniz tamamdı r, 
lütfen bağlayınız. 

SİNASİ OSM A (Devamla) — Gerekli karar
lar, ancak Kıbrısla alâkalı üç devlet tarafından 
verilebilir. Müttefiklerimize fazla bel bağlıya
rak meseleyi Birleşmiş Milletlere götürmek za
ilimizi göstermektedir. 

Netice olarak, kanaatim odur ki, Hariciye 
Vekâletimizde esaslı bir revizyon yapılması şart
tır. Ama bunu kim yapabilecek, 

Bilhassa yalnız çok iyi lisan bilenler, güzel 
söz söyliyenler değil, gerek şahsan ve gerekse 
aile itibariyle memleketi temsil kabiliyeti olan
lar, yani bilgili, çalışkan memleketsever ve na
kl iyatçı değil, fiiliyatçı insanlar tercih olunma
lıdır. 

Ziya Paşanın dediği gibi : 
«Ayinesi iştir kişinin lâfına bakılmaz, 
Şahsı metin görünür, rütbei aklı eserinde.» 

Arkadaşlarım, 
Hariciye memurlarımız hakkında, yalnız bü

yükelçilerin değil, belirli ve belirsiz zamanlarda 
gönderilecek gizli müfettişlerle yaptırılacak tet
kiklere göre sicil verilmelidir. 

Geçen sene ve bu sene Bütçe Karma Komis
yonunda konuşan arkadaşım Kılıçoğlu'nun da 
belirttiği gibi hariciye memurlarımız zaman za
man kurslara tabi tutularak kendilerine memle
ket hakkında bilgi verilmeli, memleket içinde se-
yahatlar yaptırılarak, bazan da memleket içi va
zifelere tâyin olunarak Anadolu ve Anadolu hal
kı kendilerine tanıtılmalıdır. 

Hataları görülen hariciye memurlarımız bi
linci defasında uzunca bir müddet dış vazifeler
den mahrum edilmeli, hataların tekerrüründe 
hariciye kadrosundan çıkarılmalıdırlar. 

Bıı hal hem bu hatayı yapanlara, bir ders olur 
ve hem de hata yapmak istidadında olanları uya
rır. 

Son olarak sözlerimi bitirirken, ben gerek 
tecrübelerim ve gerekse edindiğim kanaatlerle 
şuna inanıyorum ki, büyükelçiler, bakanlıklar ve 
valilikler gibi yerlere devlet adamı vasfını haiz 
olanlar tâyin edilmelidir. 
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Bu hususlara Hükümetin dikkatini çekerken 

1964 bütçesinin Hariciyemiz için hayırlı 
olmasını temenni ederim. Hürmetlerimle. (Sol
dan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ Mard in ) — Muhterem Baş

kan, çok kıymetli arkadaşlarım; Hariciye Vekâ
leti bütçesi üzerinde yabancı memleketlerde bu
lunan ve Türkiye'de ikamet eden Türk şahısları
na ait gayrimenkullerle ilgili pek kısa bir mâ
ruzâtta bulunmak için huzurunuzu işgal etmiş 
bulunuyorum. 

1914. - 1918 ve 1918 - 1922 Birinci Cihan Har
bini ve İstiklâl Savaşını takibeden yıllarda 24 
Temmuz 1923 tarihli, bu memleketin kaderinde 
ve Türk siyasi hayatında bir dönüm noktası teş
kil eden Lozan Andlaşması, (Hatırımda kaldığı
na göre 23 ncü maddesi) Suriye'de, Irak'da, Yu
goslavya'da ve muhtelif memleketlerde kalan 
Türk'lere ait gayrimenkul mallar, menkûl mal
lar ve birçok hakların Lozan Andlaşmasmm me
riyete girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde 
tasfiye edilmesi hükmünü muhtevi bulunmakta
dır. Aradan 20, 25, hattâ 40 yıl geçmesine rağ
men bu ana kadar bu hakların, gayrimenkul ve 
menkûl malların tasfiye edilmesi hususunda Ha
riciye Vekâletimiz tarafından her hangi bir cid
dî çalışma yapılmamıştır. Bu ciddî çalışmanın 
yapılmamasını bu bütçe üzerinde üzüntü ile kar
şılıyorum. 

İki yıl evvel Hariciye Vekiline yine Meclis hu
zurunda tevcih ettiğim bir sual vesilesiyle bu mal
ların tasfiye edilmesi hususunda bir komisyon ku
rulacağı ve bu komisyonun faaliyetine devam 
edeceği ve kısa bir zamanda faaliyetini bitirebile-
ceğini ifade ettiği halde bu ana kadar müspet bir 
netice alınamamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün Suriye'nin 
Kamışlı kazasında ve yine Suriye'nin Kakka ka
zasında 50 000 dönümü aşan Türkler'e ait gayri-
menkuller mevcuttur. Türk'lerin, gerek Güney • 
Doğu Anadolu mmtakasında bilhassa Mardin, Ur-
fa'da, Antep ve Hatay vilâyetlerinde ikamet eden 
Türk tâbiiyeti! şahısların bu gayrimenkul mallar
dan, hasılatından, semerelerinden bu ana kadar 
istifade ettikleri görülmemiştir. Millî gelir üzerin
de ve Türk iktisadi hayatı üzerinde mü
essir olabilecek, döviz kaynağımıza mevzu teşkil 
edebilecek ve millî servetimizi artırabilecek bu 
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gayrimenkullerin, hakların, menkûl malların meri. 
Lozan Andlaşmasının 23 ncü maddesine göre Dev
letler Hukuku esaslarına göre bir an evvel bu mal
ların tasfiye edilmesi zaruretine inanıyorum ve 
bunun Türk milletinin iktisadi hayatında, içtimai 
hayatında kaçınılmaz bir zaruret olduğuna inanı
yorum. Sayın Hariciye Vekilinden bir sualim 
olacaktır, bu mevzuda bu ana kadar ne gibi çalış
malar olmuştur? Buı çalışmalar ne safhadadır?. 
Lütfen bunu bu kürsüden izah buyururlarsa be
ni memnun etmiş olurlar. Saygılarımı sunarım 
muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, kifayet tak
riri gelmiştir, ancak kifayet takririni oya sunma
dan evvel Sayın Dışişleri Bakanımıza söz verece
ğim. Bakandan sonra sırada olan milletvekilleri
ne söz vereceğim. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Kifayetin aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, okuttuğum zaman is
tersiniz. Buyurun Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKÎN — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bakanlığımın 1964 ımalî yıllı Ibtöçesfinnm mü
zakeresi dolayısı ile huzurunuzda söz aldığım şu 
sırada zevkle yerine getireceğim ilk vazife muh
terem siyasi partiler sözcüleri ile şahısları namı
na konuşan diğer muhterem milletvekillerine 

.şükran hislerini sunmak olacaktır. Sayın hatip
lerin, tam bir millî hassasiyetle üzerine eğildik
lerini iftiharla gördüğümüz dış politikamız, şe
refle temsil ettiğimiz büyük milletimizin millî 
dış politikasıdır. Faaliyetlerimiz hakkında her 
zaman izhar ettiğiniz tenkid ve tavsiyelerle dış 
politikamızın millilik vasfını tescil ve takviye 
etmektesiniz. Yakın ilginizi ayrıca şükranla kar
şılamaktayım. Çünkü tenkid ve temennileriniz 
çalışmalarımızda bize rehber olmakta, bizi olumlu 
ve faydalı sonuçlara götürmektedir. 

Bir muhterem arkadaşımız, dış politikamızın 
millî hüviyeti hususunda şüphe izhar buyurdu
lar. Müsaadeleriyle şunu söyliyeyim ki, fikirle
rine iştirak etmiyorum. Millî iradeyi temsil eden 
Yüksek Meclis dış politikanın umumi istikame
tini, hatlarını, prensiplerini tesbit ederek Hükü
mete vazife verir. Bu istikamet, bu hatlar ve 
prensipleri benimsiyen Hükümet karşılaştığı me
seleleri, aldığı vekâlete tamamen sadık kalmak 
bu arada tabiatiyle icabettikçe siyasi partileri 

I 
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de inkişaflardan haberdar etmek - ki bu vazife 
ifa edilmektedir - ve memleketimizin âli menfa
atlerini hassasiyetle teyakkuzla hesaba katmak 
suretiyle on iyi neticeye sevk etmeye ıçalışır. Hü
kümet, her zaman olduğu gibi, şimdi de bu va
zifesini bu yolda ifa ettiği kanaatindedir. 

Muayyen meseleler üzerinde varılıp umumi 
' efkâra mal edilen dondurulmuş kararlardan, 

sonradan ayrılmak çok müşkülât davet eder. Bu 
itibarla, hem Büyük Meclisin umumi direktifleri 
çerçevesi içinde kalmak, hem de memleketimizin 
yüksek menfaatlerini daima göz önünde tutmak 
şartiyle, Hükümetin vazifesini, cevelâna imkân 
veren elâstiki bir formül dâhilinde ifa etmesi şık
kının büyük faidelerine kaani bulunmaktayız ve 
biz bu yolda yürüyeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Cari yıl içindeki faaliyetlerimizden bilgi arz 

, ederken, Kıbrıs'la ilgili olanların en başta gel
mesini istiyeoeğinizden şüphe etmiyorum. 

Bu konuda, Yüksek Meclise ve Dışişleri Ko
misyonuna muhtelif vesilelerle maruzatta bulun
duğum malûmlarıdır. 

Kıbrıs meselesinin, bugün, her zamandan zi
yade, üzerine eğilmemizi gerektiren merhalenin, 
son safhalarını, tekerrür dahi olsa, kısaca hatır
latmanın, faydadan hali olmıyacağmı zannedi
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Kıbrıs Rumları, Anayasayı sözde hukukî yol

larla değiştiremiyeceklerini anlayınca şiddet usul
lerine başvurmuşlardır. 21 Aralıkta Lefkoşe'de 
bir polis vakası olarak başlıyan ve kısa bir za
manda süratle genişliyerek Kıbrıs Türklerinin 
plânlı ve sistemli bir şekilde imhası maksadını 
güden bir hareket olduğu meydana çıkan aralık 
olayları bütün acılığiyle henüz hafızalardadır. 
Hiç şüphe yok ki, bu olayların gayesi, ya Kıbrıs 
Türklerini imha etmek veya onları Rum istek. 
lerine boyun eymeğe zorlamaktı. 

Bu olaylar başladıktan sonra Türkiye bunla
rın durdurulması için, her zaman olduğu gibi 
hukuka ve ahitlere sadık bir yol takibetmiştir. 
Bu maksatla derhal gerekli tedbirlerin alınması 
için diğer i'ki teminatçı devletle, yani İngiltere 
ve- Yunanistan'la Garanti Andlaşmasmın derpiş 
ettiği istişare usulü çerçevesinde temasa geçtik. 
İlk müşterek tedbir ve hareket olarak, müttefik
lerimizin5 talebi üzerine, tecavüzlerin durdurul-
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ması için 24 Aralık günü' Kıbrıs Hükümetine 
müşterek bir çağrı yapıldı. Fakat Rum tarafı bu 
çağrıyı nazarı itibara almadı ve Rum taarruz
ları devam etti. Bunun üzerine Türkiye Hükü
meti (Tarantı Andlaşması gereğince diğer temi
natçı devletleri müşterek müdahaleye davet 
etti. 

Müşterek müdahalenin mümkün olamıyacagı 
anlaşılınca Türkiye, 26 Aralık 1963 günü Cum
huriyet Senatosunda arz ettiğim gibi, evvelce ha
zırlanmış bir plân dâhilinde hareket ettikleri an
laşılan gözleri dönmüş silâhlı Kıbrıslı Rum çete
lerinin, günlerden beri Kıbrıs Türklerine karşı 
giriştikleri imha hareketini durdurmak için, Ga
ranti Anlaşmasının münferiden harekete geçmek 
hususunda verdiği hakka dayanarak Türk Hava 
Kuvvetlerine mensup jet uçaklarının 25 Aralık 
saat 14,00 ten itibaren Lefkoşa üzerinde ihtar 
uçuşları yapmalarına karar verdi. Aynı gün ve 
saatte Kıbrıs'taki Türk alayı da, Kıbrıslı kar
deşlerimizi korumak amaciyle garnizonundan mü
nasip mevzilere intikal etti. 

Sayın milletvekilleri, 
Uçaklarımızın bu ihtar uçuşlarından sonra 

diğer iki teminatçı devlet, çarpışmaları dur
durmak üzere müşterek müdahaleyi benimse
diler ve Makarios ile Dr. Küçük'de bu hususta 
kendilerine yapılan teklifleri kabul ettiler. 
Bu suretle, bir İngiliz generalinin komutasın
da Türk, İngiliz ve Yunan askerî kuvvetlerin
den müteşekkil bir «barışı koruma, kuvveti» 
tesis olundu. 

Bu kuvvete muvazi olarak bâzı idari hu
susları halletmek üzere Lefkoşa'da Türk ve 
Yuman Büyükelçileri, İngiliz Yüksek Komiseri, 
Barışı Koruma Kuvveti Komutanı ve her 
iki cemaat temsilcilerinden müteşekkil bir «si
yasi irtibat komitesi» kuruldu. 

Bu arada teminatçı devletler mutabık ka
larak Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden 
barışı korum'a gayretlerini yerinde müşa
hede etmek üzere Kıbrıs'a şahsi bir temsilci 
yollamasını talebettiler. Genel Sekreter bu ta
lebi müspet karşılıyarak Hintli General Gı-
yani'yi Kıbrıs'a gönderdi. 

Ayrıca üç teminatçı devlet mutabık ola
rak, İngiltere tarafından Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi Başkanına Kıbrıs'ta barışı 
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koruma kuvvetinin mahiyeti, gayesi ve faa
liyetleri hakkında flaman zaman malûmat ve
rilmesini kararlaştırdılar. 

Kıbrıs'ta barışı koruma kuvvetleri sulh ve 
sükûnu iadeye çalışırken İngiltere Hükümeti, 
Türkiye, Yunanistan ile Kıbrıs Türk ve ram 
cemaatleri temsilcilerini, Kıbrıs meselesinin 
tümünü görüşmek üzere Londra'da bir konfe
ransa davet etti. 

Meselenin bu safhasında bizim görüşümüz, 
önce Ada'da emniyet ve nizamın tam olarak 
kurulması, ondan sonra nispî sükûna varmış 
bir hava içinde Kıbrıs meselesine nihai bir 
haî sureti bulunması için siyasi müzakere
lere başlanması idi. Fakat müttefiklerimiz, der
hal toplanacak bir konferansta meseleye ni
hai hal sureti araştırılmasının ve kararlaştı
rılmasının ihtilâfın daha fazla genişlemeden 
süratle halli bakımından faydalı olacağı 
görüşünde ısrar ettiler. 

Malûmunuz olduğu üzere, konferansa ka
tılmak için Londra'ya hareket ederken bi
zim görüşümzce başlıca iki önemli konunun 
konferansta ele alınması gerektiğini açıkla
mıştım. 

Bunlardan birincisi, her" şeyden evvel ve 
süratle, bütün Ada'ya şamil olacak surette 
emniyetin teessüsü, ikincisi de, soydaşlarımıza 
karşı plânlı bir şekilde girişilmiş olan si
lâhlı tetihiş «ve kıtal hareketlerinin aşikâr ibir 
şekilde ortaya koyduğu gerçekler kargışındı-. 
Kıbrıs'lı kardeşlerimiz için istikbalde ram
larla daimî teması önleyen, daha kâmil ve daha 
fiilî 'garantilenin sağlanması idi. 

Uç hafta süren ve pek çetin safhalar arz 
eden Londra Konferansında daima bu iki ana 
fikire dayanan bir hareket hattı takibetti'k. 
13 Ocak'ta bir seri ikili temaslarla başlıya n 
konferans "çalışmaları, 15 Ocak'ta Türk ve Rum 
cemaatleri temsilcilerinin de iştiraki ile beşli' 
olarak devam etti. 

Gerek İngiliz ve Yunan bakanları ile ikili 
temaslarımda, gerek Londra Konferansı umu
mi heyet toplantısında, Kıbrıs'ın Türkiye ba
kımından stratejik önemini, halklarının hu
susiyetlerini, Zürih ve Londra anlaşmalarının 
yapılmasının mucip sebeplerini, bu anlaşmala
rın dayandığa siyasi ve hukukî esasları tafsi
lâtı ile 'anlattım. Bundan sonra, Kıbrıs Cum-
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huriyetinin kuruluşundan beri üç buçuk yit 
boyunca Kıbrıs rumlarmın Anayasayı ve an
laşmaları sinsi usuller ile nasıl ihlâl etmek ça
basında olduklarını, Enosis cereyanının nasıl 
teşvik edildiğini, Kıbrıs Türklerine karşı nasıl 
devamlı ve şiddetli tahrik kamapnyası ida
me ettirildiğini, Kıbrıs Rumlarını ikaz için 
yaptığımız birçok siyasi teşebbüslerin nasıl 
netice vermemiş olduğunu, bunların anlaşmalar 
ve Anayasanın temel hükümlerini kaldırmak 
hususunda ne tarzda ısrar ettiklerini ve niha
yet bu gayelerine türlü tazyik yolları ile 
ulaşmaya muvaffak olamayınca ne şartlar al
tında kuvvete başvurduklarını ve bu teşebbü
sün son feci hâdiselere sebebiyet verdiğini, mi
salleri ve etrafiyle teşrih ettim. Netice ola
rak da Kıbrıs'lı soydaşılarımızm can ve mal 
emniyetlerine çok büyük önem atfettiğimizi, 
son tecavüzlerin Kıbrıs'lı Türklerin emniyet
lerinin yeteri kadar teminat altında bulunma
dığını ispat ettiğini belirterek, Ada'daki kanlı 
(ollaıyılıarm ımesuMeriuin oıitıaıya çılkarfaıraik ee-
zaliandırıılimaısını, taızıminalt öldömeıye maihlkûm 
odilmelerfei, evleri talhrlilbediltoiış ve|ya öain-
larını kurtarmak için evlerini terk etmiş 
olan Kıbrıs'lı Türklerin emin yerlerde iskân 
edMmelerini, Ada 1da ömniyeltin ve nıarmal ha
yat şartlarının avdeti için gereken ıtedbirle-
rin derhal alınmasını ve nihayet, bu terbi'rlerle 
birlikte Kıbrıs'ın müstakbel statüsünün ileride 
aynı feci hâdiselerin tekerrürüne kesin su
rette engel olacak şekilde tesbit edilmesini ve 
bundan böyle Kıbrıs Türklerinin can, mal, 
hak ve menfaatlerinin munzam ve fiilî temi
natla tam olarak korunmasına katı zaruret ol
duğunu belirttim. 

Londra görüşmeleri ilerledikçe, esasen Zü-
rıih vo Londra Anlaşmalarında iki cemaate 
müstenit nevaman federal bir idare için vaz'-
edilmiş olan hukukî esasların son hâdiseler
den 'alınan dersler muvacehesinde coğrafi ve 
fiilî mesnetlerle ikmali zaruretini ileri sür
düm ve görüşümüzü (coğrafi ayrılık) ve (et
nik grupların kendi kendilerini idare etme-
ileırti) formülleri daireıs&nıde geniış ve ımlüldellei 
İbir şelkiMıe lızah eflfcim. 

Kıbrıs Türk cemaati temsilcisi de, geçir
dikleri acı tecrübelerin ışığı laltmda, bundan 
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ısoıına ükıi cemaat arafcinldıa ımialdldi İbiır ayrılma 
olmaksızın Türk cemaatinin meşru haklarının 
korunmasına imkân olmadığını, bunun ancak 
cemaatlerin, şimdiye kadar olduğu gibi iç 
içe değil, yanyana yaşamalariyle sağlanabile
ceğini izah »dtti. 

Konferansta, Kıbrıs Rum Heyeti son hâdi
selerin suçluluk ve sorumluluk ruhi haleti için
de mukabil iddialar ileri sürmekten ziyade sa
vunma durumunda kaldı. 

Konferans çalışmalarımıza muvazi olarak 
ben ve arkadaşlarım sayısız temaslarımız, rad
yo ve televizyon mülakatlarımız ve basın men
supları ile her günkü görüşmelerimiz sırasında 
yukarda arz ettiğim görüşlerimizi tekrarladık. 
Bu suretle memleketimizde, Londra'da ve diğer 
merkezlerde sarf edilen kesif faaliyetler netice
sinde dünya umumi efkârında, yabancı resmî 

. çevrelerde ve basında görüşlerimiz lehinde mü
sait bir alâkanın meydana çıkıp yaygın hale 
geldiğini memnunlukla müşahede ettik. Bu ne
ticeyi Londra Konferansının, hiç küçümsennıi-
yecek başarılarından biri olarak huzurunuzda 
belirtiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Londra'da nisbeten kısa bir süre zarfında ta

rafların Kıbrıs'ın müstakbel statüsü üzerinde 
bir uzlaşmaya varmalarının imkânsızlığı anlaşı
lınca, Türkiye Heyeti bütün gayretlerini adada 
güvenliğin süratle ve tam olarak sağlanması hu
susuna teksif etti. 

Kıbrıs'ta emniyetin tam olarak kurulması 
zarureti hakkındaki görüşümüze, evvelâ iki te
minatçı devlet, bunu mütakıp büyük müttefiki
miz Amerika katıldı. Bu maksatla teminatçı üç 
devletin adadaki kuvvetlerinden müteşekkil ba
rış kuvvetine NATO memleketleri kuvvetlerinin 
iştiraki ve bu suretle Kıbrıs'taki barış koruyu
cu kuvvetin takviyesi kararlaştırıldı. Bu esas
lar dâhilinde hazırlanan teklif Türkiye ve İn
giltere hükümetleriyle Kıbrıs Türk Cemaati li
deri tarafından kabul olundu. Yunanistan Hü
kümeti, kabulünü Kıbrıs ramlarının kabulü 
şartına muallâk tuttu. Makarios ise, bildiğiniz 
gibi teklifi kabul etmedi ve her zaman olduğu 
veçhile binbir güçlük çıkardı, birtakım muka
bil teklifler ileri sürdü. Makarios, bu teklifleri 
yânında, bilhassa, Kıbrıs'a gönderilecek kuv-
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vetlerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
nin idaresi ve kontrolü altında olmasını istiyor
du. Bunun üzerine üç teminatçı devlet ile Ame
rika Birleşik Devletleri, arasında istişare sure
tiyle, Kıbrıs'a gönderilecek uluslararası emniyet 
kuvveti hakkında yeni bir teklif hazırlandı 
Bu yeni teklifte tarafımızdan ileri sürülmüş 
olan Kıbrıs'la ilgili mevcut ve meri anlaşmala
rın mahfuziyetine, adaya gönderilmesi düşünü
len uluslararası «barışı koruma» kuvvetinin va
zife ve.yetkilerine ve kuvvet komutanına, em
niyeti sağlama görevine ilâveten bâzı idari yet
kiler de verilmesine dair taleplerin yer alması
nı temin ettik. Büyük dostumuz ve müttefiki
miz Birleşik Amerika'nın Dışişleri Bakan Yar
dımcısı Dr. Ball, Londra ve Atina'dan sonra 
Ankara'yı ziyaret ederek, Amerika'nın adada 
güvenliğin süratle tesisi hususundaki alâkasını 
ve bu konuda kendisine düşen görevi yapmak 
arzu ve azmini bize bildirdi. Biz de kendisine, 
aynı açık yürekle düşüncelerimizi ve talepleri
mizi anlattık. Görüşme tam bir fikir ahengi için
de cereyan etti. Mr. Ball buradan Lefkoşa'ya 
giderek, Kıbrıs'la ilgili tarafların mutabakat su
retiyle seçecekleri devletlerin birliklerinden mü
teşekkil milletlerarası bir kuvvetin Birleşmiş Mil
letler ile bâzı bağları olması şeklinde hulâsa 
edebileceğim yeni teklifi Kıbrıs Hükümetine 
yaptı. Makarios bu ikinci teklifi de reddetti ve 
kuvvetin Güvenlik Konseyi idaresi altında olma
sında İsrar etti. Maksadı, tahmin buyuracağınız 
üzere, Rusya ve Komünist devletlerin Kıbrıs me
selesine müdahalesini sağlamak suretiyle emelle
rine ulaşabilmek tasavvur ve ümididir. Gerçek
ten Makarios, açık olarak, Rusya'nın yardımını 
istemiş ve Rusya da kendisine müzaharet vâdet-
miş bulunmaktadır. Filhakika, 31 Aralıkta Tür
kiye'ye tevdi edilen Sovyet notasında ve Bay 
Kruşçef'in Sayın Başbakanımız ile Amerika, İn
giltere, Fransa ve Yunanistan Hükümet Başkan
larına gönderdiği 7 Şubat tarihli aynı mealdeki 
mesajlarda Sovyet Rusya, Makarios'u tamamen 
destekliyen bir vaziyet almıştır. 

Milletlerarası barışı koruma kuvvetinin ku
rulması gecikince, Kıbrıs'ta bir İngiliz Generali
nin komutasındaki üçlü (barışı koruma) kuvve
tinin görevini daha iyi, daha müessir bir şekilde 
yapması imkânlarının sağlanması tarafımızdan 
ısrarla talebedildi. Bu maksatla General Young'-
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in yerine üçlü kuvvetler komutanlığına Tümge
neral Carver tâyin olundu ve adaya yeni İngi
liz birlikleri gönderildi. Kıbrıs'tan aldığımız son 
bilgilere göre, bu yeni tedbirlerle adada emniye
tin temininde belirli terakkiler kaydedildiği an
laşılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi müsadenizle Kıbrıs meselesinin halen 

içinde bulunduğumuz safhasına temas etmek 
istiyorum. Bu safha, bildiğiniz gibi, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi safhasıdır. 

Makarios'un, adaya milletlerarası barışı koru
ma kuvveti gönderilmesi hususundaki ikinci tek
lifi de reddetmesinden sonra Güvenlik Konseyi
ne müracaat edeceğinin öğrenilmesi üzerine, İn
giltere, daha evvel davranarak ve evvelce alın
mış olan, Güvenlik Konseyine bilgi verme kararı 
istikametinde, Kıbrıs'ta yeniden gerginleşen du
rumu, 15 Şubatta Güvenlik Konseyine getirmiş
tir. 

İngiltere'nin müracaatı Kıbrıs meselesinin ah
dî mesnetlerini ve mahiyetini, Kıbrıs ile temi-
natçı devletlerin özel münasebetlerini ve adada 
emniyeti sağlamak üzere alınacak tedbirlerin bu 
durumu göz önünde bulundurması zaruretini 
Güvenlik Konseyinde de belirtmek ve teyidetmek 
bakımından faydalıdır. Diğer taraftan Kıbrıs 
Kumları da, İngiltere'den bir gün sonra, Güven
lik Konseyine müracaat ederek, Kıbrıs Devleti
nin bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün teh-
didedildiğinden şikâyet etmişlerdir. Maksatları, 
Güvenlik Konseyinden, Garanti Andlaşmasmın 
muhtevasını zayıflatmak ümidiyle bir karar is
tihsalidir. 

Şimdi, Kıbrıs'la alâkalı olarak bâzı arkadaş
larım tarafından sorulan suallere cevap vermek 
istiyorum. 

Sayın Profesör Fahrettin Kerim Gökay, Pa^ 
pa'nm Kudüs'ü ziyarete gidişleri, Vatikan'ın Kıb
rıs hâdiseleri karşısındaki tepkisi hakkında bir 
sual irat buyurdular. Papa'nm Kudüs'ü ziyareti 
tamamiyle dinî mahiyette bir ziyarettir. Papa 
hıristiyanlık âleminin mukaddes makamlarını zi
yaret etmek istemiştir. Bu ziyareti esnasında 
Papa Fener Rum Patriği ile dinî konuşmalarda 
bulunmuştur. Vatikan'ın, Kıbrıs olayları karşı
sında tarafsız bir durum aldığı müşahede edil
mektedir. 

Yine Sayın Gökay, Adisababa Konferansı ve 
Çu - En lai İle ilgili bir sual sordular. Bağımsız 
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Afrika devletlerinin iştirakiyle geçen yıl Adisa
baba'da toplanan konferans neticesinde bir Af-

| rika Birliği Teşkilâtının kurulmasına karar ve-
j rildi ve teşkilâtın Anayasası hazırlandı. Bu teş-
i kilâta şimdiden 32 bağımsız Afrika devleti işti

rak etmiş bulunmaktadır. Bu büyük iştirak nis-
beti, teşkilâtın milletlerarası münasebetlerde 

I ehemmiyetli bir unsur olarak orta.ya çıkacağını 
göstermektedir. Komünist Çin Başbakanı Çu -
En Lai da Dışişleri Bakanı ile birlikte çeşitli 
Afrika memleketlerinde iki ay süren bir seyaha
te çıkmış ve bu meyanda Birleşik Arap Cumhu
riyeti, Cezayir, Fas, Tunus - Gana, Sudan ve So
mali'yi de ziyaret etmiş bulunmaktadır. Bu se
yahatle genel olarak, Komünist Çin'in Afrikada-
ki nüfuzunu artırmak, Sovyetlerin genç Afrika 
memleketleri nezdinde nüfuz kazanmasına mâni 
olmak ve bilhassa Komünist Çinin Birleşmiş 
Milletlere kabulünü teminen Afrika memleketle
rinin desteğini temine matuf bulunmakta idi. 
Adis - Ababa Konferansında alman kararlar hak
kında bilgi verilme arzusunu izhar buyurdunuz, 
bilhassa Güney Afrika Birliği Hükümeti tarafın
dan öteden beri takibedilmekte olan ırk ayrımı 
politikası bir kere daha konferans esnasında tak
bih edilmiş, Portekiz işgalinde bulunan Angola 
ve Mozambik'in bağımsızlığa kavuşması destek
lenmiş, Afrika Birliği Teşkilâtına dâhil memle
ketlerin Portekizle münasebetlerini kesmeleri 
kararlaştırılmış ve Portekiz gemi ve uçaklarına 
liman ve hava alanlarını kapatmaları kararlaş
tırılmıştır. 

Yine Sayın Profesör Gökay, «Nötralist dev
letlerin Kıbrıs konusunda bize karşı cephe aldık
ları doğru mudur?» tarzında bir sual tevcih bu
yurdular. Nötralist devletlerin Kıbrıs meselesin
deki tutumları yeknesak bir tutum değildir. Bun
lar arasında Kıbrıs Türklerine sempati besilyen-
ler olduğu gibi Kıbrıs Rumlarını destekliyenler 

I de olmuş, ve tarafsız bir tutum muhafaza eden-
I 1er de görülmüştür. Haklı davamızı iyice anlat-
I mak ve desteklerini sağlamak için bu tutmları 
I henüz belirsiz olan memleketler nezdinde teşeb

büslerimiz devam etmektedir. Kıbrıs katliamı 
muvacehesinde Ürdün müstesna arapların bizi 

I desteklemedikleri beyan buyuruldu. Kıbrıslı kar
deşlerimizin mâruz bulundukları feci tecavüzler 

I Ürdün, İrak, Tunus ve Cezair resmî çevreleri 
ve bii' kısım basında Kıbrıslı Türkler lehinde tep-

I kiler yaratmıştır. Bununla heralber Kıbrıs meşe-
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lesi henüz geniş bir milletlerarası forma intikal 
etmediği için Arap devletlerinin Kıbrıs meselesi 
üzerindeki katî durumları henüz belirmemiş bu
lunmaktadır. Aramızda tarihî, hissî ve dinî bağ
lar meveudolan Arap memleketlerinden bâzıları 
istisna edilirse, Kıbrıs meselesinde beklediğimiz 
hassasiyeti ve müzahareti bulamadığımızı üzün
tü ile huzurunuzda belirtmek isterim.. 

Sayın Zekâi Dorman, «Kıbrıs'ta nizamın te
essüsü teşebbüsü kimden gelmiştir.» diye bir 
sual irat ^buyurdular. Evvel ve âhir, söylediğim 
gibi, bu teşdbbüs defaatle bizim tarafımızdan sâ
dır olmuştur. Ve bu hakikat tarafımdan hiç 
değilse, iki defa Yüksek Meclisler huzurunda 
ifade edilmiştir. 

Neşrettiğimiz Beyaz kitabın 68 nci sayfasın
dan bir pasaj okuyorum : 

«Paris'te 13 - 20 Aralık tarihleri arasında ya
pılan Avrupa Konseyi, NATO Konseyi ve Üçlü 
îttifik Andlaşması bakanlar toplantıları vesile
siyle İngiltere ve Yunanistan Dışişleri Bakanları 
ile ayrı ayrı ve etraflı bir surette Kıbrıs mesele
si hakkında görüşmeler yaptım. Kendilerine, Kıb
rıslı Rumların çok tehlikeli bir yolda oldukları
nı, Anayasanın temel maddelerinin değiştirilme
sine Türkiye'nin asla rıza göstermiyeeeğini, 
Rumlar, anlaşmalara müstenit bugünkü Anayasa 
rejimini yıkmaya teşebbüs ederlerse Kıbrıs me
selesinin yakın mazideki bütün çeşitli mahzurları 
geri getirilmiş olacağını en açık ve kesin şekilde 
anlattım. Aynı zamanda, Makarios'un teklifleri
ni geri almak şartiyle Anayasa çerçevesi içinde, 
yani Anayasa metnine dokunulmadan tatbikatta 
karşılaşılan bâzı güçlüklere pratik hal suretleri 
aranması için iki cemaat idarecileri arasında gö
rüşmeler yapılmasına taraftar olduğumuzu da 
bildirdim.» 

Yine Zekâi Dorman arkadaşımız son faciala
ra takaddüm eden safhada, son iki üç gün .esna
sında Kıbrıs Türklerini hareketsiz vaziyette tut
tuğumuz intihamda olduklarını ifade buyurdu
lar. Böyle bir vaziyet yoktur. Eğer biz Kıbrıs 
Türklerini her hangi bir hukuk dışı vaziyet mu
vacehesinde dinamik davranışlardan alıkoysay-
dık, eğer -biz Kıbrıs Türkleri Makarios'un üç se
neden beri devam eden hukuk dışı davranışları
na karşı kuvvetle tepki göstermeseydik, muhte
rem arkadaşlarım, bugün mevcut olan çetin mü
cadele durumuna varmaz, Kıbrıs Türkleri, Kıb
rıs'ta Makarios'un emrine tabi alelade bir azm-
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I lık seviyesine düşürülmüş ve hattâ belki de Eno-

sis tahakkuk etmiş olurdu. 
Yine Zekâi Dorman arkadaşımın bâzı sorula

rına cevap veriyorum. Garanti Anlaşmasiyle il-
I gili bir sual irat buyurdular Garanti Anlaşması-
: m n 4 ncü maddesi müdahale bakımından takibi 

gerekli iki safhayı tesbit etmiş bulunmaktadır. 

Birincisi; teminatçı devletlerin müşterek ha
reket imkânlarını aramak için aralarında istişa-

I relerde-bulunmaları safhası, ikincisi; müşterek 
hareket mümkün olmadığı takdirde teminatçı 
devletlerin herbirisinin münferit müdahalesine 
imkân veren safha. Bu iki safhayı sırasiyle ta-

j kibetmek anlaşmanın verdiği sarahat icabıdır. 
Ayrıca istişareli temaslar bütün milletlerarası 
ihtilâfların hallinde Birleşmiş milletler yasasına 
da uygun olan ve en önde gelen vasıtalar olma
sı hasebiyle, Kıbrıs meselesinde de gerek temi
natçı devletlerle, gerek diğer dost ve müttefik 
devletlerle devamlı istişare ve temas halinde (bu
lunmamız tabiî bir husustur. 

Yine Sayın Zekâi Dorman arkadaşıma ceva
ben arz etmek isterim ki, 21 Aralık 1963 olay
larından sonra, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs 
arasında münakid İttifak Andlaşması gereğince 
kurulmuş olan üçlü bakanlar komitesi toplanma
mıştır. Günkü bu komitenin görevi ve yetkileri, 
son feci olaylara şâmil değildir. Bu husus, Ga
ranti A ııdl aşmasının çerçevesi dâhiline girer. 

Şurası muhakkaktır ki, Kıbrısta'ki durumu, 
gelişmeleri ve olayları Hükümet, Kıbrıs Cumhu
riyetinin kuruluşundan itibaren özel bir dikkat
le takibetmiş ve safha safha mümkün olan bütün 
tedbirleri almıştır. 

Yine Sayın Dorman'm bir sualine cevap ola
rak, Kıbrıs'taki Türkiye makamları ile Ankara 
arasında irtibatın hiçbir zaman kesilmediğini arz 
etmek isterim. 

Ayrıca umumi mâruzâtımda da beyan etti
ğim üzere, Garanti Andlaşması Türkiye tarafın
dan tahrik edilmiştir. Kıbrıs'ta üçlü kuvvetin 
kurulmasını tacil eden husus, Türkiye'nin 25 
Aralık günü vukubulan münferit müdahalesi
dir. 

Yine Sayın Dorman'm bir sualine cevaben, 
arz edeyim ki, Kıbrıs'a asker göndermek için, 
NATO dan müsaade istemeye lüzum yoktur, yal-

I nız haber vermek kâfi gelir. 
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Şimdi de Sayın Sükan'm Kıbrıs'la ilgili su

allerini cevaplandırıyorum : 
<Makarios'un temsilcisinin Güvenlik Konse

yinde yaptığı ilk müracaat üzerine Konseyin he
men toplandığını ıhatırl'atan ve .konseydeki Tür
kiye temsilcisinin bu müracaat karşısındaki ce
naplarında Hükümetimizin siyaseti ile bir tena
kuzun mevcudiyetini ileri süren Sayın Hatip, 
sözlerini, yanlış anlamadım ise, bunun Hükü
metin Kıbrıs siyasetinde bir tereddüt veya bir 
dönüşe delâlet ettiğini iddia eyledi. 

Muhterem arkadaşlarım, Rum temsilcisinin 
Güvenlik Konseyine ilk müracaatı bildiğiniz gibi, 
Konseydeki temsilcimizden lâyık olduğu karşılı
ğı aldığı gibi, Konsey, Türkiye'nin aleyhinde ile
ri sürülen iddiaların hiçbir esasa dayanmadığını 
kabul ederek, rum talebi ile ilgili hiçbir karar 
ittihaz etmemiş ve Rum temsilcinin tahrik ettiği 
toplantıyı süresiz olarak talik etmiştir. 

Birleşmiş Milletlerin işleyiş tarzını yakmen 
biten muhterem arkadaşlarım takdir buyuracak
lardır ki, bu milletlerarası teşekkülde, Makari-
os'un temsilcisinin yaptığı müracaatın uğradığı 
akibet, Rum. iddia ve şikâyetlerinin dünya efkâ
rı önünde yalanlanması sonucunu veren bir hüs
ran, Türkiye için ise haklı tutumunu teyideden 
mânevi bir zaferdir. 

Şunu belirtmek isterim ki, milletlerarası en 
yüksek barış ve güvenlik organı olan Güvenlik 
Konseyi 'başta olmak üzere, çeşitli milletlerarası 
teşekküllerde Rum yalanları, desiseleri ve orta
çağ zihniyeti ile masum Türklere karşı işledikle
ri cinayetler açıklandıkça, dünya efkârmdaki tep
kiler geniş nisbette lehimize bir istikamet almış
tır. Halde ve ileride, her türlü teşebbüslerimiz
de, arkadaşlarım, bu geniş mânevi desteğin değe
rini şüphesiz ki, gereği gibi takdir buyurmakta
dırlar. 

Yine Sayın Sükan'a cevaben arz etmek iste
rim ki, fecaiyi yerinde tahkik ve mesulleri tesbit 
için Kıbrıs'a tahkik heyetleri gönderilmesini, 
gerök Londra Konferansında, gerek Avrupa Kon
seyinde ve NATO Konseyinde talebetmiş bulunu
yoruz. Bu taleplerimiz, ya hâdiselerin devamı 
sırasında, yahut da hâdiselerin hemen akabinde 
yapılmıştır. Binaenaleyh geç yapılmamıştır. Son 
olayların mesullerinin tesbit edilerek cezalandı
rılmaları ve tazminat ödemeye mahkûm edilme
leri üzerinde hassasiyetle durduğumuz diğer bir 
noktadır, 
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Güvenlik KonseyindeM son müzakerelerde de, 

temsilcimiz bu hususları Konseyde açıkça orta
ya koymuştur. 

Sayın Sükan arkadaşımız Kıbrıslı kardeşle
rimize yardım etmediğimizden bahis buyurdu
lar. 

21 Aralık 1963 den 23 Şubat 1964 tarihine 
kadar Kıbrıs Türk cemaatine muhtelif ihtiyaç
ları için Hükümetimizce yapılan nakdi yardımın 
tutarı 8 923 468 Türk lirasıdır. 

Buna ilâveten aynı devre zarfında Türkiye 
tarafından Kıbrıs'lı kardeşlerimize aşağıda göste
rilen aynî yardımlar yapılmıştır : 

1. 24 Aralık 1963 te 1 800 kg. İrk muhtelif 
sıhhi malzeme, 

2. 26 Aralık 1963 te 1 850 kg. lık muhtelif 
sıhhi, malzeme ve ilâç (bir uçakla) 

3. 30 Aralık 1963 te 1 750 kg. lık muhtelif 
sıhhi malzeme (bir uçakla) 

4. 4 Ocak 1964 te 17 ton 793 kg. lık muhte
lif yiyecek mad. (iki uçakla) 

5. 12 Ocak 1964 te 378 ton 663 kg. lık muh
telif yiyecek mad. (iki gemiyle) 

6. 20 Ocak 1964 te 372 ton 634 kg. lık muh
telif yiyecek mad. (iki gemiyle) 

7. 30 Ocak 1964 te 431 tonluk muhtelif 
yiyecek mad. (iki gemiyle) 

Bu yardım içinde çeşitli ilâç ve sıhhi malzeme, 
100 yataklık bir hastane, göçmenler için 3 500 
battaniye, 260 çadır, 1 490 şişe plâzma, 850 şi
şe kan ve muhtelif yiyecek maddesi mevcuttur. 

8. 26 Şubat'ta gene iki gemi ile 500 çadır, 
2 000 battaniye ve 389 ton 151 kilo gıda maddesi 
gönderilecektir. 

Bir arkadaşımız Hariciye teşkilâtının lâ'/ımge-
Len vasıfları haiz olmadığından bahis buyurdular. 
Şu kadarını söyliyeyim ki, bilhassa Kıbrıs buh
ranı dolayısiyle, Hariciye teşkilâtı, her gün 
24 saat mesai sarf eden, memleketin diplomasi 
hudutlarında her an nöbet bekliyen kuvvetli, şu
urlu, vicdanlı, ehliyetli üyeleriyle memleketin 
iftihar edeceği muazzam bir meydan muharebesi 
vermiş ve bu muharebeyi şimdiye kadar kazan-
mışttır. 

Muhterem arkadaşımız Bakanlığın Plânlama 
Dairesini ziyaretleriyle taltif buyururlarsa muh
telif siyasi mesele hakkında 350 yi mütecaviz tet
kik hazırlanmış olduğunu müşahede buyuracak-
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lardır. Bu etütler ayrıca muayyen meseleler hak
kında uzun vadeli plânlar da ihtiva etmektedir. 

Bâzı arkadaşlar neden müdahale yapılmadığı
nı sordular. Bu mevzu üzerinde açık celsede 
açık beyanatta bulunmak, takdir buyurursunuz 
ki benim için çok nâzak bir davranış olur. Benim 
bildiğime göre, Hükümetin vazifesi meselelerin 
imkân nisbetindc, ihtilâtlara meydan vermeden 
hallini âmirdir. Biz de bu yolu seçtik. Hattâ 
müdahale hakkımızı da kullandık. Bu yol üzerin
de büyük müşkülâtla yürüdük ve şimdiye kadar 
da bu müdahale sayesinde hayli mesafe kaydettik. 
Ancak müdahalenin tarzı, zamanı ve şeklinin 
yüksek menfaatlerimiz zaviyesinden Hükümetçe 
tetkik olunması ve milletlerarası alanda asgari 
ihtilâtlar yaratacak şekilde yine Hükümetçe mü
talâası gerekmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Kıbrıs hakkındaki izahatımla dış politikamızı 

yöneten prensiplerin ışığı altındaki faaliyetleri
mizden birinin en yeni örneğini vermiş bulunu
yorum. Bu konu dışındaki faaliyetlerimizi vakti
nizi ziyadesiyle almamak için icmalen arz edece
ğim. 

Hassaten Küba buhranının ferdasından beri 
Doğu ve Batı münasebetlerinde teşvikine şahit 
olduğumuz yumuşama temayüllerini dünyada 
âdil ve devamlı bir barışın tesisini dış politika
sının temel prensipleri çerçevesinde benimsemiş 
bir milletin Hükümeti sıfatı ile yakından izlemek
te ve değerlendirmekteyiz. Silâhsızlanma saha
sında geçen yıl kaydedilen nispî gelişme
lerin Doğu ve Batı arasında daha geniş 
iktisadi ve 'kültürel mübadelelerin, bu yıl 
da devamlı bir inkişâf göstermesi muhtemel
dir. Bu gelişme Doğu bloku tarafından bir müd
detten beri tahdidine itina gösterilen soğuk har
bin belki bir nebze daha da hafiflemesi sonucunu 
verebilecektir. Ancak, bütün bunlar gerçek gü
venliğin fiiliyatta sağlam bir teminata dayanma
sına. yetecek nitelikte değildir. Muhataralı ihti
lâflara yol açmaya müsait esas güvenlik meselele
rinde, ezcümle Küba, Berlin ve emsali ihtilaflı 
konularda iyiliye doğru her hangi bir gidiş mü
şahede edilmemektedir. Kıbrıs'ı bu vadide ay
rıca özelliği olan bir misal olarak zikretmek 
mümkündür. Üç beş kişinin şahsi ihtiraslarını, 
bencil ve fanatik tutumlarını aklıselim, mantık 
ve kahir çoğunlukta bir dünya kamu oyuna rağ-
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men yine de yürütmek imkânını bulabilmeleri bâ
zı memleketlerin idarecileri tarafından genel 
barış ve güvenlik arzusunun ne derece samimiyet
le benimsendiğinin ibret verici bir delilini göz
lerimizin önüne sermektedir. 

Böyle bir milletlerarası vasatta millî menfaat
lerimizin icaplarını değerlendirirken hiç şüphe
siz üyesi olduğumuz ittifaklar ve bu itifaklar için
de ve dışındaki memleketlerle ikili münasebetle
rimiz çerçevesinde gayretlerimizi teksif etmekte
yiz. • 

NATO, bu bakımdan tam bir samimiyetle ve 
taahhütlerimiz itibariyle en geniş ölçüde bağlan
dığımız bir ittifaktır. Bu teşkilâtın da dâvala
rımıza aynı hisler ve ölçüler dâhilinde ilgi gös
termesini beklemek hakkımızdır. NATO'nun 
Kıbrıs buhranının milletlerarası ihtilâflara yol 
açmasını önlemek yönünden giriştiği son gayret
leri burada zikretmek isterim. Ayrıca savunma
mızla ilgili bir kısım dış masrafların üye memle- -
ketlerin yardımları ile karşılanmasına dair NATO 
Bakanlar Konseyinin Aralık ayı toplantısında 
alınan prensip kararını huzurunuzda kaydeceğim. 

Yine Sayın Gökay'ın sualleriyle ilgili olarak, 
arz etmek isterim ki, NATO manzumesi içinde 
görüşleri telife mümkün mertebe hizmet edecek, 
muhtelif seviyede istişare yol ve imkânları var
dır. Bu istişareler, siyasi hâdiseler karşısında, 
bunların, müttefikler arasında müşterek bir tu
tumun imkân nispetinde tesbitine elverecek su
rette değerlendirilmelerini sağlamaya matuftur. 
Ancak üyelerin, îbâızı ikJonularda, kendilerine 
has kanaat ve görüş sahibi oldukları da bir vakı
adır. Bunu, Muhterem Gökay'm gayet yakından 
vakıf bulundukları Garb fikriyatı ve muhakeme 
usullerinin tabiî bir tezahürü saymak mümkün
dür. 

Hatırlanacağı veçhile, Küba krizi esnasında 
da görüldüğü gibi, zor anlarda yekvücüt olarak, 
ittifak kendisine çizdiği hedefler üzerinde, ahenk, 
cesaret ve azimle yürümektedir. Azaların bâzı 
hallerde görüş ve tutumlarında tehalüfün, bina
nın temeline her hangi bir tesir iras etmediğini 
belirtmek isterim. 

Sayın Gökay'a şu hususta da teminat vermek 
isterim ki, NATO'nun zabıtlarında pek çoğu 
açıklanmıyan mahrem toplantıları, müttefikler 
arasında en açık ve en samimi tartışma, uyarma 
ve tenkidlerin yapılmasına vesile vermektedir. 
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Türkiye her konuda yapılan bu gibi tartışmalar
da kendisine düşen vazifeleri ittifaka olan sa
dakati ve Yüce Meclisin tasvibine iktiran etmiş 
genel dış politikamızın prensiplerine uygun bir 
tarzda, bihakkin yerine getirmektedir. 

Şimdi kısaca ikili münasebetlerimize temas 
edeceğim. 

Müttefikimiz Federal Almanya ile milletleri
mizle malolmuş tarihî dostluk ve yakınlıktan kuv
vetini alan münasebetlerimiz her alanda samimî 
Dır işbirliğinin meyvalarmı vermektedir. Bir ay 
kadar önce bu memlekete yaptığım resmî ziya
ret sırasında Alman dostlarımız bu mesut so
nuçlara yenilerinin eklenmesine samimiyetle 
şitabetmişlerdir. Malûmunuz olduğu üzere bize 
50 milyon mark tutarında bir askerî yardım 
yapmayı vadetmişler, ayrıca konsorsiyum çer
çevesinde sağladıkları yardımın miktarında, 
Ortak Pazar çerçevesindeki 175 milyon dolar
lık altı memleket malî yardımının şartlarında, 
Almanya'ya vâki ihracatımızın artırılmasında, 
teknik yardım ve işbirliği hususlarında pek 
müsbet ve teşvikkâr bir davranış göstermişler
dir. Bu mesut gelişmeleri huzurunuzda memnun
lukla kaydetmek isterim. Bize vâdedilen askerî 
yardım, mevzuunda, Almanya'ya son seyahatim 
esnasında prensip kararma bağlanmış bulunmak
tadır. Bu prensip kararma istinaden, birkaç gün 
evvel Ankara'ya gelmiş olan askerî heyet, bu 
hususta askerî makamlarımızla görüşmeler yap
mışlardır. Görüşmeler fevkalâde dostane bir hava 
içinde cereyan etmiş ve memleketimiz için çok 
hayırlı neticeler vermiştir. 

Dost ve müttefik İtalya ile münasebetlerimiz
de her alanda gerçeklerden ilham alan bir geliş
me müşahade etmekle bahtiyarız. Ananevi dost
luk ıbağları ile bağlı bulunduğumuz müttefiki
miz Fransa ile de mevcut münasebetlerimizin, 
daha ileri bir anlayış zihniyeti içinde ve özel
likle iktisadi işbirliği ve kültür alanlarında kar
şılıklı alâka ile daha çok inkişaf ettirilmesini, 
temenni etmekteyiz. 

NATO'daki diğer müttefiklerimiz ve dostla
rımız Belçika, H olanda, Lüksemburg, Kanada, 
Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz ile de 
iki taraflı yakın ve samimî münasebetler idame 
etmekteyiz. Başta dostumuz Belçika olmak üze
re Holanda ve Lüksemburg'un Ortak ^Pazara 
ortak üye sıfatiyle katılmamızın sonuçlandırıl
ması sırasındaki gayret müsbet tutum ve gay-
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[ retlerini huzurunuzda bilhassa belirtmek iste

rim. 
Yunanistan 'la Büyük Atatürk ve Venizelos 'un 

müşterek eserleri tarihî bir miras üzerinde bi
na edilmiş olan münasebetlerimiz, müşahade bu
yurduğunuz veçhile, bir kere daha çetin bir im
tihan devresine girmiş bulunuyor. Bu komşu 
memlekette şimdi seçimler yapılmış ve netice 
alınmış olmakla, geçici idarenin dermeyan ede
bileceği bâzı mazeretlere artık mahal kalmamış
tır. Bu itibarla ytmi Hükümete bu vadide çok 
daha şümullü ve müstacel bir görev düşmek
tedir. Bu görev, demin bahsettiğim tarihî mi
rası, halihazır iki taraflı bağlar ve NATO itti
fakı korkusu içinde mevcut, güç şartlar altın
da dahi korumak ve geliştirmek şeklinde an
lıyoruz. Biz bu sahada, daima sadık kaldığı
mız anlayış, anlaşmalara vefa, ihtilâfların hal
linde barışçı yollara bağlı kalmak ve milletler
arası iş birliğine riayet prensipleri çerçevesin
de kendimize düşeni yerine getiriyor ve yine 
de getirmeğe amadeyiz. Bu tutumumuzun yeni 
Yunan Hükümetince de benimsenerek, Kıbrıs 
buhranının halimdeki gayretlerimizde bize 
müzahir olmasını igörmek en ısamimi temennimiz
dir. 

İspanya, isviçre, Avusturya, isveç, Papalık 
ve Finlandiya ile memnunluk verici münasebet
ler idame etmekteyiz. Danimarka, Norveç, 
isviçre ve Avusturya'nın Konsorsiyuma katıl
mış olmalarını memleketimize duydukları ya
kın ilgiyi göstermesi dolayısiyle huzurunuzda 
belirtmekten zevk duyarım. 

Sovyetler Birliği ile münasebetlerimiz de son 
iki sene zarfında karşılıklı gayretler sayesinde 
«sağlanan ticari inkişafın devamını temenni et
mekteyiz. Ancak, bu temennimizin gerçekleş
mesi Sovyetler Birliği Hükümetinin bu vadide 
daha ziyade dikkat ve ihtimamla hareket etme
sine bağlıdır. Bu cümleden olarak hukukî, 
ahdi ve insani cephesi bütün 'barışsever millet
lerce teslim edilmiş bulunan Kıbrıs dâvamızın 
Sovyet dış siyasetinin rutinleşmiş NATO aleyh
tarı propaganda faaliyetlerinde hammadde 
olarak kullanılmasından sarfınazar edilmesini 
beklemek hakkımızdır. Sovyetler Birliğinin 
bu propagandadan umduğu kazanç yerine, üç 
asırlık komşusu Türkiye'de kendisine karşı 

I yeniden güvensizlik doğmasına mahal vermiye-
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cek bir tutum, ihtiyar etmesi şüphesiz daha 
yeıiıvde bir hareket olurdu. 

Bulgar Hükümetinin, memleketlerinde ya
şayan yüzbinlerce soydaşımıza reva görülen 
baskı ve kötü muamelelerin durdurulmasına 
dair teşebbüs ve ikazlarımıza müsbet bir sonuç 
vermediklerini esefle müşahede etmekteyiz. 
Münasebeti erimizin <bu yüzden tatminkâr bir 
seviyeye ulaşamadığı maalesef bir vakıadır. 
Macaristan'ın, memleketimizle daha, ileri müna
sebetler idamesi hususundaki bizim de paylaş
mak istediğimiz telkinleri vardır. Türkiye rad
yolarının ofcjelkti'f tutumuna mukabil, Macar 
Devlet Radyosunun özellikle Almanya'dairi 
işçilerimizi iç nizamımızın aleyhine zehirlemeğe 
matuf neşriyatının, ikazlarımıza rağmen dur
durulmaması keyfiyeti ile bu telkinleri bağdaş
tırmak mümkün olmamaktadır. 

tkili münasebetlerimize dair mâruzâtımı or'-
ta ve yakın doğu, Afrika, uzak - Doğu ve Lâ
tin Amerika bölgelerine süratle uzanma'k sure
tiyle tamamlıyacağım. 

Güney komşumuz Irak ' ta sene içinde ikti
dara gelen hükümetlerin münasebetlerimizde 
arzuya şayan olan mâna ve değere ilgi ile itina 
göstermiş olmalarından memnunluk duymak
tayız. Irak'ın Kıbrıs dâvamızdaki dostane tu
tumunu takdirle 'kaydetmek isterim. Irak Ha
riciye Nazırının pek yakında memleketimize 
yapacağı ziyaretin aramızdaki münasebetlerin 
takviyesine hizmet edeceği şüphesizdir. 

Lübnan ve Ürdün ile yakın ve dostane bağ
lara dayanan münasebetlerimiz gelişmektedir. 
Suudî Arabistan'la da müsbet şekilde gelişen 
münasebetler idame etmekteyiz. 

İsrail ile münasebetlerimiz karşılıklı ve dos
tane bir anlayış içinde inkişafından memnuni
yetimizi ifade etmek isterim. 

Bu meyanda, Birleşik Arap Cumhuriyeti ile 
diplomatik münasebetlerin kurulmasını mütaa-
kıp, yeniden açılmış olan iki memleket büyük
elçilikleri şimdilik maslahatgüzarlar tarafından 
idare edilmektedir. Çünkü Mısır Hükümeti, 
hali hazırda sefir teatisine lüzum olmadığını 
söylemiştir. 

Yukarıda da arz ettiğim gibi, Irak ile mü
nasebetlerimiz dostane bir seyir takibetmekte-
dir. Ira:k resmî ve özel çevrelerinin Kıbrıs'taki 
hâdiseler dolayısiyle memleketimize karşı gös
terdikleri alâka bizi mütehassis etmiştir. 
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Suriye ile münasebetlerimizin de geliştiril

mesine çalışılmaktadır. Ancak beklenilen neti
cemin elde edilebilmesi için bu husustaki gay
retlerimize Suriye Hükümetince de iştirak olun
ması lâzımdır. 

Kardeş İran'la ananevi dostluğa dayanan mü
nasebetlerimiz, malûmunuz olan tam bir yakınlık 
ve samimiyet içinde hem ilci taraflı olarak hem 
de CENTO çerçevesinde gelişmektedir. Ahiren 
Tahran'da imzalanan yeni Türk - İran Transit 
Anlaşması bu büyük komşu memleketle esasen 
mevcut yakın iş birliğinin daha ziyade takviyesi
ni sağlamıştır. Bu anlaşmanın şimdiye kadarki 
müşkülleri tamamen gidererek, memleketimizin 
iktisaden kalkınmasına yeni imkânlar katmasını 
temenni etmekteyiz. 

Dost ve kardeş Pekistan'la tam bir mütekabil 
bağlılık ve anlayış zihniyeti içinde gelişen müna
sebetlerimizi derin memnunlukla kaydetmek iste
rim. Kıbrıs dâvamızın başından beri takibettikle-
ri sarih ve dostane hareket hattından dolayı Pa
kistanlı dostlarımıza yüksek huzurunuzda şükran 
hislerimizi ifade etmek benim için zevkli bir va
zifedir. Keşmir'le ilgili dâvalarının tatminkâr bir 
şekilde bir an önce hal tarzına bağlanmasını en 
candan duygularla temenni etmekteyiz. 

Ananevi Türk - Afgan dostluğu geliştirilmek
tedir. Hindistan'la münasebetlerimizin itimat ve 
anlayış içinde geliştirilmesini arzu etmekteyiz. 

Afrika kıtası ile, son üç yıl zarfında kazandı
ğı yeni siyasi hüviyeti de göz önünde bulundura
rak, imkânlarımız dairesinde yakından ilgileniyo
ruz. Bu kıtada halen mevcut 35 bağımsız genç 
Devlet nezdinde mümkün mertebe geniş şekilde 
temsil edilmek maksadiyle devamlı çalışmalar 
yapmaktayız. Geçen yıl biri Cezayir'de, ikincisi 
Dakar'da açtığımız iki Büyükelçilikle birlikte Af-
rika'daki temsilciliklerimizin sayısı hâlen 10 a 
yükselmiştir. Bu 10 temsilciliğimiz ayrıca müca
vir devletler nezdinde de akredite bulunmaktadır. 
Afrikalı Devlet adamları ile şahsi temaslar kur
mak ve idame etmek arzusundayız. Senegal Cum
hurbaşkanı, Habeş İmparatoru ve Tunus, Cum
hurbaşkanının bu yıl içinde yurdumuzu ziyaret
leri beklenmektedir, (recen sene zarfında muhtelif 
Afrikalı heyetler ve devlet erkânının memleke
timizi ziyaret etmiş olmaları, Türkiye'nin Afri
ka'da yakından tanınmasına ve kıta memleketler 
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riyle ticari ve kültürel münasebetler tesisine ze
min hazırlamıştır. 

Tarihî ve kültürel bağlarla bağlı bulunduğu
muz Kuzey - Afrika memleketleri Libya, Tunus, 
Cezayir ve Fas ile münasebetlerimiz memnunluk 
verici bir inkişaf göstermektedir. Yakında Ceza
yir Devlet adamlarının da memleketimize ziya
retleri beklenmektedir. 

Uzak - Doğu'nun, kendisi ile daima dostane 
münasebetler idame ettiğimiz ileri ve büyük ülke
si Japonya'nın barışsever bir dış politika ile, mil
letlerarası iş birliği ve yardım gayesine yönelmiş 
olması, milletlerarası münasebetlerin lehine kay
dedilen müspet bir unsur ve büyük bir kazançtır. 
Japonya ile mevcut münasebetlerimizi devamlı 
surette inkişaf ettirmek arzusundayız. 

Milliyetçi Çin'le münasebetlerimiz yakın ve 
samimîdir. Bölgenin diğer memleketleri ile müna
sebetlerimizi geliştirmeyi arzu etmekteyiz. Hâlen 
Uzak - Doğu'da 6 temsilciliğimiz vardır. Bunlar 
aynı zamanda mücavir memleketlerde de Türki
ye'mizi temsil ile görevlendirilmişlerdir. 

Lâtin Amerika memleketlerinde, en geniş öl
çüde temsil edilmek maksadiyle, mevcut Büvükel-
çiliklerimiz civar memleketlerde vazifelendiril-
miştir. Arjantin Cumhurbaşkanı Ekselans Dr. 
Arturo Illia'nın geçen Ekim ayında görevine baş
laması törenlerinde Hükümetimizi temsil görevi 
ile Buenes Aires'e yaptığım ziyaret sırasında, 
bu dost memlekette Türkiye'ye karşı derin ve sı
cak bir sevgi beslendiğini büyük bir zevkle mü
şahede ettim. Arjantin'in ve başta Brezilya ol
duğu halde kıtadaki diğer barışsever milletlerin 
güvenlik ve milletlerarası iş birliği sahasındaki 
çalışmalarını alâka ile takibetmekteyiz. 

Siyasi konulardaki mâruzâtıma son vermeden 
önce Bakanlığımın görevlerine taallûku nisbetin-
de, başka bir deyimle dış siyasetimizin prensip
leri ve tatbikat sınırları içinde bâzı iktisadi ko
nulara temas edeceğim. Mevcut mevzuat bah
settiğim konularda Bakanlığıma icra organı yet
kisi tanımadığından bu fasıldaki izahatımın di
ğer ilgili bakanlıklar bütçesinin müzakeresi sı
rasında verilecek bilgilerle tamamlanacağı tabiî
dir. 

16 seneden beri gerek savunma gerek iktisadi 
kalkınma sahalarındaki ihtiyaçlarımızın karşılan
masında pek müspet rolünü ve faydalarını şük-
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ranla kaydettiğimiz Amerikan yardımı, kısaca 
üzerinde durmak istediğim iktisadi konulardan 
ilkini teşkil ediyor. Malûmunuz olduğu üzere 
1964 yılına ait topyekûn Amerikan dış yardım 
programı, son birkaç sene zarfında ve hassaten 
1963 yılı içinde yapılan devamlı tetkik ve ayar
lamalar neticesinde Amerikan Kongresinin geçen 
24 Aralıkta almış olduğu bir kararla 3 milyar do
larlık bir ödeneğe raptedilmiştir. Böylece geçen 
yıla ait programdan 1 milyar doları mütecaviz 
bir kesinti ile 1964 yılında uygulanacak olan bu 
programın önümüzdeki tevziatı sırasında Türki
ye'ye düşecek miktarda da azalma olabileceği 
tabiatiyle hatıra gelmektedir. Bununla beraber 
bu hususta kötümser olmamak için sebepler de 
mevcuttur: Amerikan Hükümeti erkânı ihtiyaçla
rımızı takdir ve icabını teemmülde bize en yüksek 
seviyede teminat vermişlerdir. Diğer taraftan 
Amerikan yardım programında memleketimizin 
faydalanmakta olduğu iktisadi yardım fasılların
dan ezcümle kalkınma ikrazları ve destekleme 
yardımı bölümlerinde nisbeten az kesinti yapıl
mış olması bu yıl alacağımız yardımın da tatmin
kâr seviyede kalması imkânlarını artırmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Siyasi ve iktisadi konulardaki mâruzâtıma bu

rada nihayet verirken konuşmamın başında ifti-
' harla kaydettiğim millî dış politikamızın değişen 
şartlara rağmen milletimizin hayatının her saf
hasında birbirini tamamlıyan bir ahenk içinde 
ve ilham aldığı prensiplere uygun olarak devam 
edeceğini kaydetmek isterim. Bu dış politikanın 
en aziz hedeflerinden birini teşkil eden Kıbrıs 
dâvamızı da hiçbir zaman esirgemediğiniz müza
heretten kuvvet alarak ahitlere sadakat ve barış 
yolu ile âdil, mâkul, devamlı ve bilhassa emin 
bir hal tarzına bağlamak, azim ve şevkle yerine 
getirmeye gece - gündüz cehdetmekte olduğumuz 
müstesna bir görev olduğunu huzurunuzda tekrar 
belirterek hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

NACÎ GÜRAY (Elâzığ) — Bir sual soraca
ğım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bâzı arkadaşlar 
sual sormak istiyor. 

Buyurun, Sayın Güray. 
NACt GÜRAY (Elâzığ) — Efendim, birinci 

sualim şu; Kıbrıs mevzuu Güvenlik Konseyine 
intikal etmiştir. Ve görüşmeler devam ederken 
yeniden Kıbrıs'ta bir rum katliamı başlar ve 
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bâzı hâdiselerde olduğu gibi, İngilizler yine se
yirci kalırsa Hükümetin tutumu ne olacaktır? 

DIŞİŞLERİ' BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKİN (Devamla) — Mefruz suallere cevap 
vermekte mazurum. 

NACİ GÜRAY (Elâzığ) — Bakan buyurdu
lar ki, Almanya ile askerî ve iktisadi yardım 
hakkındaki müzakereyi yaptım ve iyi neticeler 
aldım. Sorumuz şu olacaktır : Keban Barajının 
dış finansmanı hususunda müzakere yapıldı 
mı, yapıldı ise ne netice alındı?. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKİN (Devamla) — Keban Barajı mevzuun
da, geçen sene Payitahtımızı ziyaret eden İşbir
liği Nâzın Doktor Schell ile alâkalı bakanlıklar 
arasında görüşmeler olmuştur. Benimle Alman
lar arasında yapılan görüşmelerde Keban Ba
rajı ayrıca mevzuubahsolmadı. 

NACİ GÜRAY (Elâzığ) — Bu sefer oldu 
mu?.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERÎDUN CEMAL 
ERKÎN (Devamla) — Bu sefer olmadı, 

HİLMİ AYDINÇER (Aydın) — Sayın Ba
kan, müdahalenin yapıldığını ifade buyurdular. 
Ben siyasi müdahalenin yapıldığına kaaniim. 
Fakat Garanti Andlaşmasmın dördüncü mad
desi ahkâmı gereğince fiilî müdahale olarak 
ancak jetler ihtar uçuşu yaptı, fakat arkası gel
medi. Aradan bir müddet geçti. Arafe gecesi 
donanmamız hareket etti ve geriye çevrildi. 
Birinci sualim şudur : Bunun üzerindeki siyasi 
sebep nedir? Açıklıyabilirler mi? 

DIŞtŞLERl BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKİN (Devamla) — Eğer 5 jet uçağımızı 
Lefkoşa üzerine göndermekle, müttefiklerimizin 
vaziyetini değiştirecek, Makarios'un vaziyetini 
değiştirecek" bir netice alındı ise sulh yolu ile 
alman bu neticeden dolayı ancak memnun ol
mamız iktiza eder. 

Donanmaya gelince : Donanma hiçbir zaman 
Kıbrıs'a gitmek için emir almamıştır. Donanma 
karasularını takibetmek suretiyle bir limandan 
öbür limana intikal etme vazifesi almıştır. 

HİLMİ AYDINÇER (Aydın) — İkinci sua
lim : Mütemadiyen silâh cephane ve kuvvet 
takviyesi almakta olan Kıbrıs EOKA cılarmın 
bu durumu karşısında Hükümet bir tedbir al
mış mıdır? 
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DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 

ERKİN (Devamla) — Hükümet gayet şiddetli 
teşebbüste bulunmuştur. Gerek Kıbrıs'ta, gerek 
Londra'da, gerek Amerika'da bu vaziyetin tek
rarlanmaması için alâkadar devletler lâzımgelen 
tedbirleri almaya çalışmaktadırlar. 

HİLMİ AYDINÇER (Aydın) — Efendim, 
Sayın Bakandan 4 ncü sualim şudur : 

Kıbrıs'ın taksimi mevzuu üzerinde Hükümet 
bir beyanda bulunabilir mi? 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERÎDUN CEMAL 
ERKİN (Devamla) — Bu mevzuda şimdi bir 
şey söyliyemem. 

ASIM EREN (Niğde) — Efendim bir sua
lim var. 

BAŞKAN — Sayın Eren lütfen kısa olsun. . 
ASIM EREN (Niğde) — Efendim, Millî Sa

vunma Bakanı ile zatıâliniz son NATO Bakan
lar Konseyinde yeni bir ekonomik yardım için 
demarşta bulundunuz. Çok memnunum. Son Al
man yardımı konsorsiyum çerçevesinde bir yar
dım mıdır, yoksa bu demarşm neticesi midir? 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERÎDUN CEMAL 
ERKİN (Devamla) — Konsorsiyumla alâkası 
yoktur, askerî bir yardımdır. NATO Konseyi 
iktisadi vaziyetleri kuvvetli olmıyan bâzı üye
lerinin askerî sahadaki müşküllerine çare bul
mak üzere bir yardım tasavvur etmiştir ve Al
man yardımı da bu çerçeve içinde bize verilmek
tedir. Konsorsiyumla hiçbir alâkası yoktur. 

İBRAHİM ÎMlRZALIOĞLU (Ankara) — 
Bir yazılı sual vermiştim. 

BAŞKAN — Sualinizi kısaca sorun efendim. 

İBRAHİM ÎMlRZALIOĞLU (Ankara) — 
Kıbrıs mevzuunda İtalya'nın basın, Hükümet ve 
kamu oyu olarak tutumu nedir? 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERÎDUN CEMAL 
ERKÎN (Devamla) — Gerek basın olarak ve 
gerek televizyon neşriyatı olarak Türk görüşü
nü destekliyen yayınlar yapıldığı haberini al
dım. 

İBRAHİM ÎMlRZALIOĞLU (Ankara) — 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Temsilcisi 
Hint Generali Gyani'nin tutumu temsil ettiği 
müessese itibariyle tarafsız kalmıyor yolunda 
basında haberler çıkıyor. Bu hususta Dışişleri 
Bakanlığı Birleşmiş Milletler Genel Sekrete
rine ikazda bulunmuş mudur? < 
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DIŞİŞLERİ BAKANI FERÎDUN CEMAL 

ERKlN (Devamla) — Tarafsızlığı ihlâl eden 
bir hareketine resmî surette biz muttali olmuş 
değiliz. Bitaraf olarak oradaki yolsuz hareket
leri önlemek için elden geldiği kadar eehdettiği 
kanaatindeyiz. 

İBRAHİM İMlRZALIOĞLU (Ankara) — 
Efendim ?> ncü sualim şu : Dışişlerine kariyer 
olarak intisabedecekler için 30 yaş tahdidi var
dır. Bunun kaldırılması veya değiştirilmesi dü
şünülüyor mu? 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERÎDUN CEMAL 
ERKÎN (Devamla) — Böyle bir şey düşünme
dik. Bir sebep varsa lütfedin o istikamette dü
şünelim. 

NİHAT ATA (Artvin) — Bir sualim var, 
efendim. 

BAŞKAN — Lütfen kısa olsun. 
NİHAT ATA (Artvin) — Kıbrıs meselesini 

ilgili devletlerarası bir mesele olarak mı, yoksa 
Birleşmiş Milletleri ilgilendiren bir mesele ola
rak mı telâkki ediyorsunuz? İlgili devletlerara
sı bir mesele olarak telâkki ediyorsanız Birleş
miş Milletler çalışmalarına ne maksatla iştirak 
ettiniz? 

Milletlerarası bir mesele olarak telâkki edi
yorsanız meseleyi neden Birleşmiş Milletlere 
Türk. Hüküm ti olarak daha önce intikal ettir
mediniz? 

DIŞİŞLERİ BAKANİ FERİDUN CEMAL 
ERKlN (Devanı) — Kıbrıs meselesi 1955 ten 
1959 a kadar Birleşmiş Milletlerde uzum uzadı-
ya müzakere mevzuu olmuş, Birleşmiş Millet
ler Teşkilâtlı bu müşkülün altın dan kalkarma-
mış ve demiştir ki; ilgililer aralarında bu işi 
halletsinler. Böyle bir variyet mazide mevcu-
dolduğuna nazaran ve Birleşmiş Milletler Ana
yasası da her hangi bir bölgede zuhur eden 
bir müşkülün, o bölgede alâkadar devletler 
arasında hallini derpiş etmesine binaen, .biz 
bunu 'aramızda halletmek istedik. Birleşmiş 
Milletlere gitmemek is tem ekliğimizin başka 
polit'ık sebepleri de vardır. Biliyorduk ki ora
da Makarios, Sovyet Rusya'nın veto hakkın
dan istifade ederek, Ada'ya NATO kuvveti
nin gönderilmesine mâni olacak; bu da ayrı
ca bir sebep idi. Bütün bu sebepler dolayısiiyle 
j§i anamızda halletmek İstedik. Fakat günün 
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birinde Makarios'un her şeye rağmen mesele
yi Güvenlik Konseyine götüreceği haberini 
alınca, İngiltere Güvenlik Konseyine üye Dev
let olması sebebiyle ondan evvel davranak 
meseleyi Güvenlik Konseyine götürmüştür. 
Bizim göfcürmeylşimizin sebebi halen Birleşmiş 
Mili e t ler Güvenlik Konseyine üye olmam ami'z-
dan ileri gelmektedir. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Kıbrıs Cumhu
riyetinin vücut bulmasına sebebiyet veren 
Kıbrıs Anayasasiyle, Garanti Antlaşması ve 
diğer antlaşmalar muvacehesinde bu Cumhu
riyet ram ve Türklerin müşterek mesuliyet 
ve halklarına dayanan bir Cumhuriyettir.. Şim
di Türkler âmme hizmetlerinden tamamen mah
rum edilmiş, işgal ettikleri mevkilerden uzak-
laştiirıimış bulunduklarına göre ve Anayasaya. 
göre mevcut .meşru bir Hükümet var mıdır, 
yok mudur? Bu Hükümet tamamen meşruiye
tini kaybetmişse Birleşmiş Milletlerde ve sair 
devletlerde ve Türkiye nazarında hâlâ şayanı 
kabul müdür, değil midir'? 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKlN (Devamla!) — Kıbrıs Cumhuriyetinin 
iki kanattan müteşekkil bir Devlet olduğu mu
hakkaktır. işi nazariyat sahasında tetkik .eder
seniz, Türk kanaıdı kopmuş olduğuna naza
ran Kıbrıs Cumhuriyetinin meşini mahiyeti ol
madığına hükmetmek: lâzımgelir. Fakat biz 
bunu resmî bir Devlet beyanı olarak ortaya 
atarsak bunun ımantıki neticesi olarak Lef koşa'-
daki Büyük el çimiızi de ıgeri çökmemiz lâzımge
lir. Bunu yaptığımız zaman Kıbrıs'taki bütün 
mkt aslanımız 'Türk Büyükelçisinin müdahale
sinden, himayesinden dahi mahrum kalmış 
olur. Biz bunu düşünerek bahis buyurduğunuz 
tutumu, davranışiı taikibetmekte mahzur gördük. 

REŞAT ÖZARDA (Ay'dın) — 2 Şubat tari
himde Londra'dan avdet buyurduğunuzda, hava 
alanında Londra Konferansının hedefine ulaş
tığını belirtmiş ve bir iki gün içinde Adaya 
NATO kuvvetlerinin çıkacağını söylemiş'tiniz. 
Katî bir ifade ile: beyan edilmiş olan bu. sözler, 
Kıbrıs'ta ve Türkiye'de büyük bir memnuni
yet uyandırmış ve fakat bunun mahiyeti açık-
lanmamıış, neticesi belli olmamıştır. Bilâhara 
açıklandığına göre bu «zafer» diye ilân edilen 
anlaşmanın, Makarios'un şartına bağlı olduğu 
görülmüş ve bir sükutu hayale yol a§au§fcjr.. 
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O halde tatbik edilımiiyen bu andlaşıma nasıl 
başarıya ulaşmıştır? 

Sonra, Moskava, ingiliz - Amerikan tekli
fini reddettiği takdirde münferit müdahale 
hakkının Makarios'un, bu birinci, ikinci müş
terek teklifleri reddettiği .halde bu hakkın 
kullanılmasından rücıt edilmiş midir? Edil-
memiş'se, neden kullanılmamıştır 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERIKİN (Devamla) — Londra'dan ayrıldığımız 
zaman o ana kadar, Makarios'la irtibatı mu
hafaza etmiş olan İngilizlerle beraber uzun, çe
tin gayretler neticesinde tesbit ettiğimiz plâ
nın. tatbikini Makarios'un ıttılaına götürecek
lerini ve onun muvafakatini alacaklarını söy
lediler. Yani, bu onların uhdesinde yürütüle
cek bir mesele ildi. Biz onlara güvenerek mem
lekete avdet ettik. 

GÜNER SARISÖZEN (İSivas) — Bir soru 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen kısa olsun. Biras ön sı
ralara geliniz sesiniz duyıılmıyor. 

GÜNER SARISÖZEN (Sivas) — Yunanlı
lar hakkında Kıbrıs Rumlarına yaptıkları silâh 
yardımına karşı Hükümetimiz tarafından Atina 
Hükümeti nezdinde (bir protesto yapılmış mı
dır ve bunun neticesi ne olmuştur? 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKİN (Devamla) — Alâkalılara bütün mü-
racaatler yapılmıştır, evvelâ izahat istiyoruz, 
izahat neticesinde bize verilen cevaba göre lâ-
zıriıgelen yapılacaktır. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Sovyet Rusya her fırsatta Türkiye'ye dostluk 
nutukları gönderir. Bu dostluğa da Türkiye'den 
mukabele bekler. Bu ne biçim, acaip bir dost
luktur? Aynen Hariciye Vekilimizi de Büyükelçi 
ziyaretinde Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde hak 
verir. Fakat bir taraftan da Ankara'da onun 
mümessili Moskova Radyosu da Türkiye'nin dâ
vasının aleyhinde neşriyat yapar... Şimdi, bu 
acayip politika muvacehesinde bendeniz şunu 
öğrenmek istiyorum: Sovyet Rusya, Türkiye'nin 
Kıbrıs'la münasebetinde NATO'nun Kıbrıs'a 
müdahalesi sadedinde mi bu davranışın aleyhin
de bir durum almaktadır, yoksa Türkiye'nin, 
akdî olan, ve Kıbrıs'a çıkarmayı da istihdaf eden 
andlaşmalarm heyeti umumiyesinin aleyhinde 
midir? 
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DIŞİŞLERİ BAKANI' FERİDUN CEMAL 

ERKİN (Devamla) — Bize, her türlü müdaha
leyi kabul etmediğini söyledi. 

BAŞKAN -r- Tamam Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 

ERKİN (Devamla) — Bir sual daha varmış. 
Suriye'deki gayrimenkuller mevzuubahsediliyor. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, müsaade Ibuyu-
run, konuşulmuş, izah edilmiş hususlar tekrar 
sual olarak soruluyor. Buyurun Sayın Bakan. 
(Alkışlar). 

Son sözü sırada olan Sadi Binay'a veriyo
rum. 

Buyurun Sayın Sadi Binay. 
ŞADI BlNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlar; evvelâ Dışişlerimizin kadro 
ve bütçesinin kısa bir kritiğini yapmak istiyo
rum. 

56 elçilik, 79 muazzaf konsolosluk, 43 fahri 
konsolosluk olmak üzere 183 misyonumuz var
ken, merkez ve misyonlar 392 meslek ve 186 ida
re memurundan" müteşekkil 578 kişilik kadro ile 
idare edilmektedir. Gittikçe artan beynelmilel 
teşekkül ve münasebetler muvacehesinde, kadro
nun kemiyet bakımından olduğu kadar, keyfi
yet bakımlından da yetersiz olduğu ve asgari bir
takım şartları ihtiva etmediği raporda belirtil
miş, keza birçok memurların meslek hayatları
nı merkezde feragatle doldurur ve formasyonla
rını memleket realitelerine göre yaparken muay
yen memurların şu yeya bu mülâhaza ile veya 
mensubiyet ve mecburiyetleri dolayısiyle de
vamlı surette dışarda bulundukları zikredilmiş
tir. Bu hatalar elbetteki adalet prensibi ve mem
leket menfaatleri bakımından uygun olamaz. 
Buna şahsan çok üzüldüm; raporda zikredilmiş, 
sayın bakanın da bu konuda küçük bir izahat 
vermesini beklerdim. 

Bütçeye gelince; elimizde 123 milyon tuta
rında ıbir bütçe var. Bunun 12 milyonu ziyafet, 
merasim, 25 milyonu toplantılara katılma pay
ları ve 9 milyonu yatırım olarak görülüyor. Ar
kadaşlar, bütçede söylenecek en esaslı nokta, 
Dışişleri Bakanlığı bütçesinin, yatırımlarda ih
tiva etmesine rağmen Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nına ithal edilmemiş olmasıdır. İşte bu sebeple 
bütçe ihzarında, tahsisat tefrikinde güçlükler ol
muş ve bir transfer bölümünün açılması zaru-

! reti doğmuştur. > 
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İç ve dış yatırımlar kendi • bölümlerinde gö

zükmektedir. Arkadaşlar, Dışişleri Bakanlığımız 
mensuplarının temsilcilik görevlerinden başka, 
belki mevzuat içerisinde bulunmıyan fakat biz-
zarur yapmaları icabeden vazifeleri vardır. Ve 
yeniden zuhur da etmektedir, edecektir de. 

Yabancı memleketlere giden yabancı dil bil
memekte olan 50 000 işçimizin memleketle mad
di ve sosyal alâkalarını muhafaza etmeleri ve 
menfi siyasi cereyanlardan korunmaları sosyal 
haklarının temini gerekmektedir. 

Bunun dışında iş haç ve turizm dolayısiyle 
gidenler ile bilhassa dış ülkelerde yaşıyan soy
daşlarımıza yakın ilgi göstermek icabediyor. Ba
tı Trakya'da, Eodosta, Kıbrıs'ta, oni'ki adada, 
Suriye'de, Irak'da yaşıyan kardeşlerimiz kâfi 
derecede ilgi görmemişlerdir. Onlar için öğret
men, teknisyen hattâ din adamı yetiştirmeli, 
Türkçe yayınlar, konferanslar tertibetmeliyiz. 
Lüks dünya şehirlerine pahalı masraflarla or
kestra heyetleri gönderirken, onlara da millî 
sazlarımızı, oyunlarımızı temsil eden gruplar gön
dermeliydik. Irkdaşlarımızın çocuklarını mem
leketimizde yetiştirme ve geliştirme imkânları--

nı artırmalıydık. 

Yugoslavya'da ve Mısır'daki Türk malları
nın bedellerinin senelerden beri hâlâ tam ola
rak ödenememesi, bu meselenin intacedilememe-
si de ayrıca zikre değer ehemmiyettedir. 

Bağımsızlığa kavuşmakta olan devletler mez-
dinde milyonlar kurmak veya akreditelerle tem
sil edilme çabasındayız. Takdirle karşılarım, 
ama yalnız misyon değil bu memleketlerle ve 
islâm dünyasiyle mutlaka kültürel ve bilhas
sa ticari münasebetler kurmalı ve bundan is
tifade çarelerini aramalıyız. İşte o zaman 
bu teşebbüs sadece platonik bir temsilci bulun
durmaktan bizi kurtarır, Birleşmiş Milletlerde 
de bize oy sağlar... 

Arkadaşlar, dış temsilciliklerimiz için her se
ne kira, arsa ve bina temini meseleleri mevzuu-
bahsedilir. Biz yabancı misyonlara her türlü ko
laylığı gösterir, hattâ bedava arsa bile verirken 
onlardan bâzıları ise bize her türlü müşkülâtı 
gösterirler, fahiş kira bedeli ödetirler, tamire, ta
dile dahi müsaade etmezler.. 

Arkadaşlar, hariçten misyonlarımızda temsil 
vazifesi sadece elçilere, konsoloslara verilmiş gi
bi bir vaziyet var. Bu hal, kendilerinin vazifesi-
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.ni çoğaltıyor. Diğer memurlar ise manen ve 
maddeten pasif durumda kalıyor, neticede hiz
met tam görülemiyor. Kâtibinden müsteşarına 
kadar salâhiyetler tevzi edilmelidir. Ben bir kon
solosluğumuzda kâtip ve ataşenin iş yokluğun
dan her gün gazete okuduklarını bizzat müşaha-
de ettim. Birçok hususları ele alacağı zikredilen, 
kurulacak etüt ve araştırma bürolarının, memle
ketimizde âdet haline geldiği veçhile kızağa çe
kilmiş, pasifleştirilmiş elemanlara yer bulma zih
niyetinden kurtarılarak; iş görecek yetkili kim
seler getirilmek suretiyle meseleler ele alınmalı
dır. 

Sefirlerimizin, Şark memleketlerine göre ye-
tiştirilmediği ve birçoğunun bu dilleri bilmediği 
malûmdur. Ve bu yüzden başarıları tam olama
maktadır. Bırakınız Şarkı, bizim kendi öz mem
leketimizin millî kültürünü, Anadolumuzun ger
çeklerini unutan hariciyecilerimiz maalesef mev
cuttur. 

Arkadaşlar, bir memlekete turist gelmez, ge
tirilir. Bilhassa Yunanistan aleyhimizde namü
tenahi neşriyat, propaganda yapıyor. Ve bizim 
Elçiliğimiz bunları nakzedecek çaba içerisinde 
bulunmuyor. Turizm Hariciyenin vazifesi değil
dir diyerek bigâne kalıyorsa, yanlıştır. Çünkü, 
turizm de bir millî davamızdır. Hele hangi ko
nuda olursa olsun dışarda aleyhimize açılan her 
kampanya ile meşgul olmak hariciyecilerimizin 
adlî vazifelerinden addolunmak lâzımgelir. 

Bu gibi haller ve yeni ihtiyaçlara rağmen 
Teşkilât Kanununun hâlâ çıkmamış olması bir
çok ahvalde, nahak yere kıymetli hariciye teşki
lâtımızı itibardan düşürecek tablolar çizmekte
dir. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, kifayet tak
rirlerini okutuyorum. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşmeleri ay

dınlanmış olmakla yeterliğini arz eder oya kon
masını rica ederim. 

Samsun 
Fevzi Ceylân 

Sayın Başkanlığa 
Dışişleri Başkanlığı bütçesi konuşmalarının ye

terliğini arz ederim. 
Afyon Karahisar 
Halûk Nur Baki 
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AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Kifayetin 

aleyhinde konuşacağım. 
BAŞKAN — Kifayetin aleyhinde Sayın Ke

sat özarda daha önce söz istemişlerdi. Sayın öz-
arda, konuşma hakkınızı Ahmet Bilgin Beye ve
riyor musunuz?. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Veriyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilgin. 
AHMET BÎLGÎN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, Türk umumi efkârının hassasi
yetle üzerinde durduğu Kıbrıs dâvası görüşülür
ken herhalde ariz amik tetkik edilmesi ve bütün 
arkadaşlara söz hakkı verilerek fikirlerinin alın
ması icap eder kanısındayım. Esasen Tüzüğümüz 
icabı altı milletvekili konuşmadan kifayet öner
gesi okunup oylanamıyacağmdan, bir defa altı 
milletvekili konuşmuş durumda değildir. Parti 
gruplarının konuşması buna ithal edilemez. 

Kıbrıs dâvası gibi mühim bir davada hiçbir 
şeyden çekinmeden daima hak bildiği davayı 
savunan bizlerin de elbette ki fikirlerinin alınma
sı, millet menfaati namına faydalı olur kanaatin
deyim. Biz hakkı daima müdafaa etmiş ve bunun 
için hiçbir şeyden çekinmemiş kimseleriz. Bina
enaleyh, bizim fikrlerimiz istismar edilmemelidir. 
Bizler tarafsızlık kisvesine bürünerek daima bu 
kürsüden iktidara yaranabilmek için kasideler 
okuyan sınıflara dâhil olmadığımızdan bize bu 
hakkın verilmesini, çok rica ederim. Biz sözlü 
olarak da, yazılı olarak da kendi hakkımızı mü
dafaa ederiz ve hak bildiğimiz yoldan asla şaş
mayız. önergeye menfi rey vermenizi rica ede
rim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — tki takrir de aynı mahiyettedir. 
Kifayet takrirlerini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kifayet kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Dışişleri Bakanlığı 
bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
•sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
B. Lira 

11.000«ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilimiştir. 

1.2.000 Personel giderleri 58 242 259 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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B. Lira 

13.000 Yönetim giderleri 1 144 101 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenleır... Kabul edilimiştir. 

15.000 Kurum giderleri 11 989 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etıınıiy enler... Kabul edilimiştir. 

IG.OOOÇeşitli giderler 24 064 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etımliyenler.... Kabul edilimiştir. 

21.000 Etüt ve proje giderleri 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilimiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 240 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilimiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 410 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiı\ 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

/ - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar . 7 800 000 
BAŞKAN — Arkadaşlar, bu bölüm için Büt

çe Karma Komisyonunun bir önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Dış temsilciliklerimizin birlikte ve emni

yetli çalışmalarını sağlamak için onlara gereken 
binaları bulmak ve mevcutları onarmak husus
ları Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan Genel 
Yapım ve Bakım Plânına göre uygulanmak
tadır. 

Bu plâna göı^, 1963 bütçe yılında, Bonn, 
Lefkoşa, Kabil, Lizbon ve İslâmabad Büyükel
çilikleri projeleri için Türk mimar ve mü
hendisleri arasında genel bir yarışma tertibe-
dilmis ve Marsilya, 'Münih Başkonsoloslukları 

I ile Varşova Büyükelçiliği için yalnız Bayın
dırlık Bakanlığı mensupları ^arasında özel bir 
yarışma yapılmış ve bunlar sonuçlanarak 
hepsinin önproj eleri hazırlanmıştır. 

I Öğrenildiğine göre Münih ve Marsilya Baş-
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konsolushıkları ile Varşova Büyükelçiliği tat
bikat projeleri, Bayındırlık Bakanlığınca 
tanTamlannrak üzeredir. Projeleri yarışmayı 
kazanan mimarlarla Bayındırlık Bakanlığı 
arasında aktedilecek anlaşma ile «İde edile
cektir. Ancak çeşitli gerekçeler ve özellikle 
tatbikat projelerimin hazırlama süresinin ge
cikmesi dolayısiyle Bayındırlık Bakanlığı 1963 
bütçe yılı içinde yukarda 'açıklanan konu
larda yarışmaları kazanan mimarlarla anlaş
ma yapamamıştır. 1964 bütçe yılında mimar
larla anlaşma yapabilmek için Bayındırlık Ba
kanlığı bütçesinde bu konulara ayrılan öde
nek, her nedense kaldırılmış olduğundan bu 
yıl da bu projelerin tahakkuk safhasına geçe-
miyeceğıi tehlikesi belirmiştir. 

Bu arada Dışişleri Bakanlığı 1964 bütçesi 
«Dış memleketlerde yaptırılacak binalar ve 
onarımlar» bölümünde Marsilya, Münih Baş-
konsolusluk ve Bonn Büyükelçilik binaları ya
pımı için 5 728 000 TL. tutarında ödenek 
ayrılmıştır. 

Yukarda belirtilen mahzurları bertaraf et
mek üzere bir taraftan ayrılmış olan ödeneğin 
kullanılabilmesi, diğer taraftan 1965 bütçe 
yılında yapımına başlanacak konuların tat
bikat projelerinin 1964 bütçesi yılı içinde ta
mamlanabilmesi için, .Bayındırlık Bakanlığın
ca hesaplanmış tatbikat projeleri tutarı 450 000 
TL. nin, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin 32.800 
sayılı «Dış memleketlerde bina yaptırma ve 
onarma» bölümündeki ödenekten düşülerek, 
Bayındırlık Bakanlığı 1964 yılı bütçesi (A/2) 
«yatırım harcamaları» kısmındaki ilgili tertibe 
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ak ta r ı lmak yoliyle karş ı lanmasını arz ve tek
lif ederim. 

Bütçe ve P lân 
Komisyonu Başkanı 
Trabzon Milletvekili 
Ali Şakir Ağan oğlu 

B A Ş K A N — Arkadaşlar, Karma Bütçe 
Komisyonunun şimdi okunmuş olan önergesini 
oyunuza sunuyorum... 

İ S M A İ L H A K K İ AKDOĞAN (Yozgat) — 
Komisyon yerine gelsin, mütalâasını belirtsin 
efendim. 

B A Ş K A N — Kabul edenler... 'Etnıiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi, kabul etmiş olduğunuz önergeye gö
re, bu bölümün tashih edilmiş rakamları oku
tacağım. 

Jî. 
32.000 

34.000 

35.000 

36.000 

Kamulaşt ı rma ve 
malar 
B A Ş K A N — Kabul 
1er... Etm iyeni er... 
edilmiştir. 
Malî t ransferler 
B A Ş K A N — Kabul 
1er... Etmiyenler... 
edilmiştir. 
Sosyal t ransferler 
B A Ş K A N — Kabul 
1er... Etmiyenler.. . 
edilmiştir. 
Borç Ödemeleri 
B A Ş K A N — Kabul 
1er... Etmiyenler.. . 
edilmiştir. 

satımı 1-

eden-
Kabııl 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

oden-
Kabul 

Lin-ı; 

7 350 

25 827 

1 515 

400 

l 

000 

329 

204 

000 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dışişleri Bakanlığı bütçesinin kabulü 
münasebetiyle, Kıbrıslı soydaşlarımızın hak ve 
huzura kavuşmaları uğrunda Türk Ulusunun her 
fedakârlığa kararlı olduğunu • dünya kamu oyu
na sunulması hakkında Millet Partisi Meclis 
Grupu Başkanlığının önergesi. 

2. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
son Kıbrıs olayları karşısında gösterdiği can
dan ilgi ve gerçek kardeşliğe karşı Millet Mec-
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lisinin şükran borcunun kardeş Pakistan Milleti 
ne duyurulması hakkındaki önergesi. 

BAŞKAN — Şimdi iki önerge vardır, oku
tuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 

Başkanlığına 
Dışişleri Bakanlığı bütçesi münasebetiyle: 

son Kıbrıs hâdiseleri karşısında: Kardeş Pakis
tan'ın Türkiye'mize karşı gösterdiği candan ala-
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ka ve hakiki kardeşliğine karşı, Meclisimizin I 
şükran borcunun bildirilmesine müsaadelerini ve 
oya vaz'mı saygı ile arz ve rica ederim. 

Burdur 
Mehmet özbey 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... -Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gereği Başkanlıkça yapılacaktır Diğer öner
geyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dışişleri Bakanlığı bütçesinin müzakeresi mü

nasebetiyle Millet Meclisinin; | 

4. — GÖRÜŞÜLEN 

B — MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ I 

2. — Ankara Üniversitesi 1964 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru ile Anakara Üniversitesi 1964 yılı bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair I 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve \ 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi I 
1/579; C. Senatosu 1/342) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 592; C. Senatosu S. Sayısı : 341) (1) 

3. —• Ege Üniversitesi 1964 yılı Bütçe ka- I 
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo- I 
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Büt- I 
çe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. Mec- I 
lisi 1/584; C. Senatosu 1/346) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 601; C. Senatosu S. Sayısı : 342) (1) 

4. — İstanbul Üniversitesi 1964 yılı Bütçe I 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra- I 
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma I 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. I 
Meclisi 1/586; C. Senatosu 1/345) (M. Meclisi I 
S. Sayısı : 600; C. Senatosu S. Sayısı : 339 (1) I 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1964 yılı | 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis- I 
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/587; C. Senatosu 1/344) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 599; C. Senatosu S. Sayı- | 
sı : 340) (1) I 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı bütçesi üze
rindeki görüşmeler bitmiştir. 

(1) 592, 601, 600 ve 599 S. Sayılı basmayazı
lar tutanağın sonundadn. 
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Kıbrıslı soydaşlarımızın bir an evvel hak ve 

huzura kavuşmaları için, Türk Milleti adına 
her türlü fedakârlığa azimli ve karralı olduğu
nun dünya kamu oyuna arzına karar verilmesini 
saygı ile teklif ederiz. 

M. P. Grup Başkanı M. P. Grup Başkan V. 
istanbul Yozgat 

Ö. Zekai Dorman 1. Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÎŞLER (Devam) 

Şimdi Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine geçi
yoruz. Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülür
ken Millî"Eğitim Bakanlığı bütçesi ile beraber 
Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstan
bul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi 
bütçeleri de birlikte görüşülecektir. Komisyon 
ve Bakanlık yerini alsın efendim. 

Y. T. Partisi Grupu adına Sayın Nihat Di
ler... Yoklar. 

Millet Partisi Meclis Grupu adına Sayın Kâ
mil İnal buyurun. 

Lütfen Hariciye Bakanlığı mensupları salo
nu terk etsin, Millî Eğitim Bakanlığı mensup
ları yerlerini alsınlar. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA KÂ
MİL İNAL (Bolu) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, Millet Partisi Grupu adına 1964 
yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde gö
rüş ve temennilerimizi arz edeceğiz. 

1962 ve 1963 yıllarında Millî Eğitim Bakan
lığı bütçeleri üzerinde konuşan bütün parti söz
cüleri, millî eğitim dâvalarının partiler üstün
de siyasetten uzak, ilmin ışığı altında incelen
mesi fikrinin benimsenmesi üzerinde durmuş
lardı. M. P. Grupunun da tenkid ve temennile
rinin her zaman olduğu gibi bu yönden olacağı- _ 
m bildirir, muhterem heyetimizi her türlü si
yasi görüş ve davranıştan sıyrılmış gönül ve 
şuur idrakine ulaşmış bir heyet olarak görüyor 
ve hepinizi bu duygularla selâmhyarak sözleri
mize başlamak istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, insanların saadet ve 
sala metini hedef tutmıyan faaliyetlerin insanlı-
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ğa faydası dokunacağını beklemek doğru bir 
yol değildir. 

Vasıtaları gaye yapmak, canlı bir varlık olan 
insanı maddi ve mânevi yapısı ile birlikte mü
talâa etmeden fizik âleminin kanunlarına tabi 
tutmaya çalışmak, bizi beklemediğimiz ve iste
mediğimiz, neticelere götürür, insanlığa has 
olan vasıfları tekâmül ettirmeden ve insanı her 
mânasiyle medeni hale ulaştırmadan elde edile
cek teknik ve ekonomik ilerlemeler, insanlar 
için sadece bir ıstırap mevzuu olmaya sebebolur. 
îşte bugüne kadar çalışmaların sonunda Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında insan unsurunun ön 
plânda yer alması memnuniyet vericidir. 

Muhterem arkadaşlar, millî eğitim içtimai 
faaliyetler içinde insanı ve cemiyetleri en fazla 
meşgul eden istikbale matuf bir faaliyettir. 

Bu faaliyetin gayesi, geleceği bugünün 
ötesinde daha mesut ve müreffeh bir yarın ha
line getirecek olan insanın gerçek vasıflarını 
ve kabiliyetlerini geliştirmek, onu toplum için
de imkân ve vasıtaları kullanabilecek, gerekli 
kıymetlere sahip kılmaktır. 

Bugün memleketimizin çektiği en derin ıs
tırap, Batı milletleriyle aramızdaki büyük me
safeden doğmaktadır. O halde gayemiz, bu me
safeyi kapatmak, Batı milletleri seviyesine ula-
şabilmekitir. Yukarda işaret ettiğimiz hedefe 
varılması için milletin topyekûn kalkınması lâ
zımdır. Bu kalkınmayı da tahakkuk ettirecek 
insandır. Artık hangi sahada olursa olsun in
sana dayanamıyan ve onu hedef olarak almıyan 
bir kalkınmanın imkânsızlığı herkesçe kabul edil
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bugüne kadaıf millî 
eğitimimizin belirmiş bir felsefesinin olmayışı 
yüzünden maarifimizdeki bocalamalar senelerdir 
sürüp gitmektedir. Yıllardır ve halen Batı 
memleketlerinin eğitim ve öğretim sistemlerinin 
aynen alınıp onları uygulamaya çalışmak Türk 
eğitim ve öğretim sisteminde tutulacak yol de
ğildir. 

Batı memleketlerinin buluşlarından istifade 
edelim, fakat onları birer kalıp gibi alarak ken
di eğitim sistemimize uydurmadan tatbik etme
mizin başarı sağlamadığı aşikârdır. 

Cemiyetimizin örf ve âdetleri, sosyal eko
nomik ahlâki inançları göz önünde tutularak bir 
millî eğitim felsefesi ve bu felsefeye uygun okul 
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programlarının hazırlanması mutlak bir zaru
rettir. 

Millî Eğitim Bakanlığımız baştan sona kadar 
bir rcorganizasyona tabi tutulmalıdır. Bu ya
pılmadıkça, millî eğitimimizi millî gerçekleri
mize uygun verimli bir istikamete yöneltmek 
mümkün değildir. 

Millî eğitimimizdeki bugünkü hataları Sayın 
Bakana ve erkânına yüklemek insafsızlık olur. 
Bunun bir bakanlık işi olduğuna inanmış deği
liz, bu problemin yıllardan beri devam ettiği
ni belirtmek isteriz. Sayın Bakan, millî eğiti
minin bir felsefesinin olduğunu ve bunun da ye
ni Anayasamızda tesbit edildiğini ifade edebilir. 
Fakat halihazır eğitim müesseselerinin program
larını incelediğimizde bu programların amaç ve 
ilkelerine göre hareket edildiği halde hedefe 
ulaşmak mümkün olmıyor. işte bunun neden
lerini bulup meydana çıkarmak lâzımdır. 

Millî Eğitim teşkilâtında çalıştırılan öğret
men sıfatını haiz bulunanları büro işlerinde ça
lıştırmak, öğretmen sıkıntısı çektiğimiz şu an
da tutulan yanlış bir yoldur. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi öğretim kade
meleri, hakkındaki görüşlerimizi ifade edeceğiz. 

Birinci öğretim kadememiz ilköğretimdir. Bu 
beş yıllık öğretim sistemimiz, hayatla ilgisini 
kesmiş, bugünkü fonksiyonu sadece okuma -
yazma, toplama, çıkarma öğretmek durumuna 
girmiştir. Bu hata, programlarımızdan ve tef
tiş tekniğinde tuttuğumuz hatalı yoldan gel
mektedir. Misal: ilkokul programımızda eğitim 
ve öğretim müştereken yani birbirine paralel 
olarak yürütülmesi prensibolarak kabul edildiği 
halde daima öğretim önde yürütülüyor. Bundan 
dolayı da çok zaman eğitim ihmale uğruyor. Bu
nun sebebi de; teftişe gelen müfettişler kısa za
mandaki teftişleri sırasında ancak öğretim duru
munu inceliyebiliyor. öğretmen de eğitim ça
lışmalarına yeteri kadar zaman ayırmadan mesa
isinin çoğunu öğretime hasretmektedir. Muhte
rem arkadaşlar, öğretim ve eğitimin merkezi sık
leti çocuktur, ilkokuldan fakültelere kadar olan 
öğrenim dereceleri içine giren bütün okulların 
kuruluş şartları, buralarda yetişecek öğrenci
lere göre ayarlanmalı ve eğitimde eşitlik lıakı 
bir ilke olarak unutulmamalıdır, ilk ve orta 
öğretimde, tatbik edilmekte olan programlar 
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günümüzün şartlarına göre yeniden düzenlenme
lidir. 

Atatürk'ün 1923 yılında söylediği şu söz hâ
lâ hedefine ulaşamamıştır. 

«Bilgiyi insan için bir süs, bir tahakküm va
sıtası veyahut medeni bir zevkten ziyade maddi 
hayatta, başarıyı sağlıyan âmeli ve kabili isti
fade bir cihaz haline getirmek ve her vatandaşı 
iktisadi hayatta âmil, müessir ve muvaffak ola
cak surette teçhiz etmektir.» 

Orta öğretim : 

Orta öğretim müesseselerinin durumları ha
len yürekler acısıdır. Halen bu müesseselerimiz
de normal tedrisat yapabilmemiz için (15) bin 
öğretmene ihtiyaç vardır. Halen sınıflarımızın 
öğrenci mevcutları normalin çok üstündedir, öğ
retmen noksanlığı, sınıf mevcutlarının kalabalığı 
programlarımızın aksaklığı yüzünden, öğrenci
lerimizin sınıflarda başarı derecesi % 50 nin 
çok aşamasındadır. Yani yarım milyon orta öğre
time devam eden öğrencilerimizden (250) binden 
fazlası sınıfta kalmaktadır. Bir öğrencinin sı
nıfta kalmasının bir aileye yüklediği malî külfe
tin hesabını sizler bildiğiniz için söylemeye lüzum 
görmüyoruz. 

Bir de bunun millî gelire yaptığı tesiri hesap
larsak durum daha kötüdür. Yukarıda işaret 
ettiğimiz programlarımızın yeniden tanzim edil
mesi durumunun geciktirilmeden yapılmasında 
memleketin büyük faydaları vardır. 

Eğer bugünkü sistem üzerinde yürüdüğümüz 
zaman okullarımızdan her mezun olan gencimizi 
Devlet olarak, bir yere yerleştirme yani memuri
yete geçirme yükünü omuzunda taşıdığı müddet
çe bu memleketin iyiliğine değil kötülüğüne ça
lışmış oluruz. Çünkü her okuldan mezun olan 
şahıs bu memleketin istihsalini çoğaltması yönün
den yani Atatürk'ün bundan (40) yıl evvel okul 
programları hakkında söylediği sözleri biz hâlâ 
nazariyattan tatbikat sahasına çıkaramadık. 
Her yıl binlerce öğretmenimiz yetişiyor, mesleke 
giriyor, fakat mesleke girenlerin dörtte birinden 
fazlası istifa yoluna gitmektedir. Bunların se
beplerini incelemeli, Hükümet programlarında 
tesbit edilen prensiplerin tatbikat sahasına gir
mesi için tereddütler geçirmemelidir. Yani «öğ
retmenlik mesleki cazip hale getirilecektir» sözü
nün tatbikat sahasına geçmesini M. P. Grupu adı
na can ve gönülden arzu ediyoruz. 
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Muhterem arkadaşlar, nüfusunun yüzde alt

mışı okur - yazar olmıyan bir memlekette halk 
eğitimi özel bir önem taşır. Hükümetin bu konu 
üzerine de yeteri kadar eğilmesi gerekir. 

Eğitim alanında yeni gelişmekte olan özel 
okulların durumları ve bu okullarda çalışan öğ
retmenlerimizin emeklilik işlemlerinin biran ev
vel gerçekleşmesini isteriz, öğrenci mevcutları 
40 binin üstünde olan bu müesseseleri eğitim ve 
öğretime yardımcı sayar M. P. Grupu olarak teş
vik ederiz. 

Son Maarif Şurasında uzun münakaşalardan 
sonra varılan kararların kuvveden fiile intikalinin 
ekonomik ve sosyal hayatımız üzerinde destek ola
cağına inanmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, ilk, orta ve liselerimize 
öğretmen yetiştiren ilk öğretmen okulları, eğitim 
enstitüleri ve yüksek öğretmen okullarına büyük 
çapta ihtiyaç hâsıl olmuştur. Bu yolda atılacak 
her adımı ve yapılacak bütün yatırımları M. P. 
Grupu olarak takdirle karşılamaktayız. 

665 yıllık Ibir maziye salhip bir Devlet olarak 
tarihimizi incelediğimizde ilim ve irfana verdi
ğimiz öneım meydandadır. 

Gün geçtikçe Millî Eğitim Bakanlığı bütçele
rimizin yukarıdan beri işaret ettiğimiz hedefleri 
gerçekleştirmek için hareket edildiğini gördükçe 
istikbal için memnuniyet duymaktayız. 

Aşağıdaki, durumların memleketin geleceği 
için dikkatle izlenmesini millet ve memleket için 
faydalı bir hedefe yöneltilmelerini M. P. Gru
pu olarak arzulamaktayız. 

1. öğretmenler arasında menşe farkı gözete
rek ayrılık yaratmak istiyenlere fırsat verilmeme
sini, 

2. Eğitim ve öğretim müesseselerimize siya
setin sokularak hakikî gayeden uzaklaşmamasının 
teminini, 

3. Eğitim müesseselerimizde ilerici ve gerici 
diye ayırımlar yapanların şiddetle takibedilmesi-
ne, 

4. Demokratik rejimin bu memlekette yer
leşmesini arzulamıyanlarm eğitim ve öğretim 
müesseselerine girmemeleri için gereken tedbirle
rin alınmasını, 

5. Zararlı filim ve neşriyattan gençliğimizi 
koruyucu tedbirlere gecikilmeden tevessül edilme
sini, 
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6. Bütün bakanlıkların bünyesine giren kır

tasiyecilik ve zaman israfı hastalığının ilk önce 
Millî Eğitim Bakanlığı içinden biran evvel sökü
lüp atılarak diğer bakanlıklara bu yönden örnek 
olmasını arzulara aktayız. 

Muhterem arkadaşlar, bugüne kadar ihmale 
uğrıyan ve üzerinde titizlikle durulması icabedi-
len bir konumuz da din eğitimidir. Memleketi
mizin aydın din adamlarından mahrum bulunuşa 
sebebi ile çekilen mânevi sıkıntıyı Yüce Mecli
simizin bütün üyelerinin takdir ettiğine kaaniyiz. 
Çünkü; Meclisimizde 5 Yıllık Kalkınma Plânı 
çalışmaları sırasında plânda din eğitimi hakkın
da bir konunun olmayışını söyliyerck din eğitimi 
mevzuunun da plâna girmesini bir önerge ile is
temiştik Yüce Meclisin bütün üyeleri bu önerge
mizi ittifakla kabul ederek plâna »'irmesini 
istediler, işte biz M. P. Clrupu olarak Anayasa
mızda prensipleri tesbit edilen ve buna muvazi 
5 yılık plân ve Hükümet programlarında tesbit 
edilen hususların gerçekleştirilmelerini, 

Din adamlarının maddi ve mânevi durumları
nın tanzim edecek kanunların biran evvel Yüce 
Meclislimize gelmesini temenni ederiz. 

imam - Hatip Okullarında, Yüksek islâm 
Enstitüsünde ve Ilâmiyet Fakültesinde hocalık 
yapanlara islâm Dini için araştırma imkânları 
verilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, sizlere UNESCO'nun 
dünyadaki dinler için yayınladığı raporlardan ör
nekler vermek istiyoruz. 

Dünyadaki dinlerin, bir asırdam beri seyri
ni inceliyem âlimler kanaatlerimi şu şekilde 
özetliyorlar: Müslüman dini hariç diğer bütün 
dinlerin misyonerleri geceli gündüzlü çalışma-
lamma karşılık putpereslerin gün geçtikçe Müs-
lüroaın dinine geçtiklerini, bundan başka. Batı 
âleminde de dinlerimi değiştirerek Müslüman
lığı kabul edenlerin arasında Danimarka, Ho-
lânda, isveç ve Anıeriıkalılaırın olduğu tesbit 
edilmiş. Halen dünyada 540 milyon Müslü
man olduğu ve bu gidişle yayıılmtasımın daha 
fazla olacağı hattâ 110 milyona varan putpe
reslerin ilerde Müslümam dimini kabul ede
cekleri belirtiliyor. 

Muıhterem arkadaşlar, sizlere bu memnum 
edici malûmatı arz ettikten sonra, Millî Eği
tim Bakanlığınım aldığı şu kararım 5. Yıllık 
Plânımııza., Hükümet programına ilk ve orta-

okullarıımi'zda çocuklarımıza! okuıttuğumuz din 
derslerinin, aksine okluğunun izamımı yapaca
ğız. İlkokullaT'imızın 4 ncü ve 5 nci sımıflarım-
dalki din dersi konularında, Peygamberimizin 
.hayatı, Peygamberlere iman, Allaıhın kitap
larına iman gibi konularda daha farzla bilgi 
almak için kütüpanıelerimizde ;bu konularla 
ilgili kitapların! toplattırılın ası büyük hata
dır. Misal : 29 . 11 . 1963 tarihinde Meclis 
tuta sağımdaki bir yazılı .soruya Millî Eğitimi 
Balkanımın, yazılı cevabımda, kütüpaınelcrimiz-
(leıı 621 aded kitabın toplattırıldığı beyan edi
liyor. Bu zararlı kitapların toplat tinim aısı sı-
raısımda şu kitaplar da kütüpanelerden kaldırı
lıyor : 

1. Kuramı, Kerim, 
2. islâm Taırihi, 
;>. Haizreti Muhammet Mustafa, 
4. Kuram tarihi hakkımda, ama. bilgiler, 
T) . Dinler Tarihi, 
fi. İslama Giriş. 
Bu ve buma benzer kitaplar niçin toplaıttı-

rılmıştır 

Bu durum Diyanet Işılıeri Başkanlığı Büt
çesinde soruldu. Fakat ilgili Baıkan kitap top
lattırma işinim Millî Eğitim! Bakanlığiyle ilgili 
olduğumu ve bu ısoramın cevabımı Sayım Millî -
Eğitim Bakamımın verebileceğini bu kürsüden 
ifade 'ettiler. Millî Eğitim Bakanlığı Talimi ve 
Terbiye Dairesinin, «Bu kitaplar çocuklarımı
zın seviyelerinin üzerimde olduğundan kaldır
dık.» demeleri hatalıdır. Sebebi de, ilk ve or
taokullardaki din dersleri programları ile ta
ban tabana zıttır. Bu hatamın düzeltilmesini 
temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, üniversitelerimiz hak
kında görüş ve temennilerimize başlamadan ön
ce yıllardır müdafaasını yaptığımız üniversite 
muhtariyetinin ve elde edilen bu hakların mem- l 

leket menfaatlerine uygulanacağına kaani bu
lunuyoruz. Fakat üniversitelerimizin, giriş im
tihanları ihdas etmelerinin memleket faydasına 
olmadığını belirtmek isteriz. Hükümet ve üni
versiteler olarak ben okuyacağım, diyen genci 
mizin önüne engel çıkarmak doğru bir yol de
ğildir. Ben doktor veya mühendis olacağım, di
yen insanın karşısına engel çıkarmak, Hüküme
tin programına Anayasamızın 50 nci maddesin-
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de açıkça belirtilen şu hususa da aykırıdır. Bu
rada «halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını 
sağlama Devletin başta gelen ödevlerindendir.» 
dendiği halde durum Yüce Meclisin malûmudur. 

Ayrıca, Anayasamızın 21 nci maddesinde 
zikredilen, (Herkes bilim ve sanatı serbestçe 
öğrenme hürriyetine sahiptir) dediği halde, v̂a-
pılan işlerin bu maddenin ruhuna da uymamak
tadır. Bu yıl 6 binin üzerinde lise mezunu açık
ta kalarak ilimden mahrum kalmışlardır. 

Muhterem arkadaşlar, bizim üniversiteleri
mizde öğretim üyelerinin haftada 1 - 4 saat 
dersleri vardır. Kalkınma çabası içinde bir mil
letin yükü münevverlerin üstüne düşmektedir. 

Niçin bu ders saatlerini biraz fazlalaştıra-
rak daha fazla öğrenciyi ilim ve irfan sahibi 
yapmıyoruz? 

Üniversitelerimizin sayısını çoğaltmcaya ka
dar, 

1. öğretim üyelerini maddi ve mânevi yön
den tatmin ederek gece üniversiteleri açmalı
yız. 

2. Normal duruma geçinceye kadar çift ted
risat yapma imkânlarının, araştırılması yoluna 
gidilmelidir. 

3. Çeşitli fakültelerde ders araç ve gereç
lerinin noksanlığı ileriye sürülerek kontenjan
ları aşağıya değil, imkânları iyi kullanarak ar
tırma yolu tutulmalıdır. 

4. Üniversitelerimizin imtihanları yüzün
den üniversiteye giremiyeu gençlerimizi eğitim 
enstitülerine kaydırmak da doğru değildir. 
Çünkü, onbinlerce öğretmenin biricik yükseline 
yeri eğitim enstitüleridir. 

Memleket faydasına olmıyan bu durumun 
önümüzdeki ders yılından itibaren düzeltilme
sini M. P. Grupu olarak temenni ederiz. Sözle
rimize burada son verirken Millî Eğitim Bakan
lığının 1964 yılı bütçesinin milletimize, saygı 
değer öğretmenlerimize, üniversite mensupları
na ve Bakanlık erkânına hayırlı ve uğurlu ol
masını M. P. Grupu adına temenni eder, hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Sağdan, alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın İhsan Ataöv. 

NİHAT DÎLEE (Erzurum) — Reis Bey, 
benini sıram ne oldu? 

BAŞKAN —• Sizin sıranız grup sözcülerinin 
eüt. aö&una. kaldı, efendim. 
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A. P. GRUPU ADİNA ÎHSAN ATAÖV 

(Antalya) — Muhterem Başkan, Büyük Millet 
Meclisinin muhterem üyeleri, yüksek huzurunu
za Adalet Partisi Meclis Grupunun 1964 yılı 
Millî Eğitim Bütçesi hakkındaki görüş, tenkid 
ve temennilerimi arz etmek için çıkmış bulunu
yorum. Bu sebeple Yüce Heyetinizi parti gru-
pum adına saygı ile selâmlıyarak sözlerime baş
lıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, önce şu hususu arz 
etmek isteriz ki, Millî Eğitim Bütçesi hakkın
daki rakamlara dayanan görüşlerimiz, Senatoda 
dile getirilmiş olduğu için burada tekrar etme
den prensipler üzerindeki mâruzâtımızı arz ede
ceğiz. 

Biz bu bütçe üzerinde dururken asla satıh-
da kalmıyacağız. Yuvarlak edebî lâflar ederek 
özden ayrılmayacağız. Bu millî konunun temel 
prensiplerini ele alacağız. Bu problemlerin çö
züm yollarını ararken bugün içerisinde bulun
duğumuz millî eğitim çıkmazının nedenlerini 
ortaya koyacağız ve müsebbiplerinin hal ve ah
vallerini dile getirirken önce neler demişlerdi, 
şimdi nerede bulunuyorlar, bunları ifade ede
ceğiz. Plân ve programların bu ana meselede 
de yalnız kalın ciltli kitapların sahifelerine 
terk edildiğini ifade edeceğiz. 

Aziz arkadaşlarım, 
Biz şuna inanıyoruz ki, rakamlar manzu

mesi olan bütçe neyi gösterirse göstersin, onun 
dayandığı sistem ve prensipler bizim için üze
rinde durulacak ana meseldendir. Her zaman, 
her yerde, her siyasi millî eğitimimizin ana me
selesini memleketi topyekûn kalkındırmak mil
leti Batı uygarlık seviyesine ulaştırmak, Ata
türk ilkelerine sadık kalmak şeklinde ifade et
mektedirler. Fakat bu siyasilerimiz memleketi 
topyekûn kalkındırmanın tek unsurunun bunu 
başaracak insan olduğunu, bu insanı yetiştir
mek, bütün veçheleriyle yetişecek insanın an
cak bu memleketi Batı seviyesine götüreceğini, 
ifade edip tedbir aramamaktadırlar. 

Yarınları bugünden çok ötede mesut ve mü
reffeh olarak hazırlamanın tek yolu. bunu ya
pacak insanın gerçek vasıflarını ve kabiliyetle
rini geliştirmek, onu toplum içerisinde imkân 
ve vasıtaları kullanabilecek gerekli kıymetleüle 
teçhiz, etmeyi.düşünmek olmalıdır, 
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Türkiye'de Atatürk ilkelerini anlayışlarımı

za göre yarıımlamak, hasımlarımızdan intikam 
almak için istismar konusu olmaktan çıkararak 
onu zümrelerin ve sınıfların malı gibi göster
mek hastalığından kurtulmak lâzımdır. Türk'ün 
Atası bu vatanı kurtarıp onu gelecek nesillere 
emanet ederken ortaya koyduğu prensipleri, 
hârils emeller ve .ifklbal mevkileri için basamak 
yapılacağını asla düşünmemiştir. Atatürk, nere
de komünist görürsen ezmelisin, emrini verdiği 
halde müseccel komünistler dahi Atatürk ilke
leri sloganı altında at oynatmaktadırlar. îşte 
milleti asla ayırdetmeden birleştirici ve kucak-
laştırıcı bir eğitim ve öğretime mecbur olduğu
muzu artık hissetmeliyiz. Bütün Atatürk nesil
lerinin müşterek malı olan onun ilkelerini mil
letin kendisine bırakmalıyız. 

Muhterem milletvekilleri; bir memleketin 
topyekûn kalkınması ancak, millî eğitimle müm
kün olacağına göre, bu da 5 Yıllık Plânın ana 
hedefleri arasında bulunmasına rağmen millî 
eğitim bütçesi niçin genel bütçe protokolunda 
lâyık olduğu mevkiyi almamıştır. 

Neden hâlâ millî eğitimimiz bir sistemsizlik 
manzumesi içerisindedir? Neden bu teşkilâtta 
prensipler yetkili ilim ve ihtisasla teçhiz edilmiş 
uzmanlar kadrosunun görüşleri değil de mütema
diyen değişen Bakanların şahsi fikirleri, veya em
poze edilmiş bâzı zümrelerin görüşlerinin hâki
miyeti devam etmektedir? Neden bu memlekette 
hâlâ bir millî eğitim tecrübe tahtası olmaktan 
kurtulamamıştır? Bakanlığın başında bulunan 
şahsın beyanlarına göre mesafe almak, ondan son
ra glenin gösterdiği istikamete göre ilerlediğini 
sanmak 20 nci asrın Türkiye'sinin millî eğitim 
görüşü olmamalıdır. 

Yurdumuzda uzun zaman etüt yapan Batı'lı 
müellifler şöyle diyorlar: «Türkler ne kadar iler
lediklerini anlamak için geriye dönüp bakmamak, 
daha ne kadar mesafe olduğunu anlamak için ile
riye bakmalıdır.» işte bugün Batı dünyası ile olan 
mesafemiz kapanacak yerde mütemadiyen açıl
maktadır. Halletmemiz gerekli olan meselelerin 
birisi budur. Bu da 40 yıldır hâlâ bir esasa bağ-
lanamıyan millî eğitim sistemimizin bir ana pren
sibe bağlanması ile mümkün olacaktır. Ha
len tatbik ettiğimiz sistem Fransa sistemidir. Bu 
sistemin mucidi olan Fransa dahi artık bu siste
mi terk etmektedir. Onların kifayetsiz bulup 
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terk ettiği sisteme bizim sarılmamız nerede oldu
ğumuzun delilidir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Anayasanın 129 ncu maddesinde emrettiği kül

tür plânını yaparak, memleketin millî eğitim 
problemlemlerini halledecek yeter sayıda ilim 
adamı ve mütehassıs, gerçek mânada münevverler 
yetiştirmek, ilmî zihniyeti memlekette hâkim 
kılmak zorundayız. Bu ana meseleleri bir kenar
da bırakarak yurdun okur - yazar sayısı çok az
dır diye geriliğin ölçüsü olarak bunu kabul et
mek durumundan çıkmak zorundayız. Okur - ya
zarları çoğaltmak yanında topyekûn kalkınmanın 
ana plân ve programını yapmak millî eğitimi 
1946 mn değil hakiki millî mihrakına oturtmak 
zamanı çoktan geçmiştir. 

Batı medeniyetine ulaşmak gayretleri içerisin
de bulunurken üzerinde en çok duracağımız hu
sus miletimizin esas benliğini kaybetmemesi âdet, 
örf ve ananelerine sadık kalarak mânevi kıymet
lerini koruyarak bu sağlam kaide üzerinde ilmin 
ışığından ve nimetlerinden faydalanarak hedefe 
gitmek için bütün imkânların seferber edilmesi
dir. 

Maddi bakımdan ne kadar ilerlemiş olursa 
olsun, millî ve ahlâki sarsılmaz esaslara dayana-
mıyan, ruhunda mânevi kıymetlere yer vermiyen 
bir cemiyetin bugünkü karışık dünya şartları içe
risinde kötü âkibetlere sürükleneceği tabiîdir. Ta
lim ve terbiye sisteminde bu gayeyi göz önünde 
bulundurmıyan, gençliği millî karekterine ve 
ananelerine göre millî mânevi ve insani kıymet
lerle teçhiz edemiyen bir memlekette ilmin ve 
teknik bilginin yayılmış olması hür ve müstakil 
bir memleket olarak yaşamanın teminatı sayılmaz. 

Büyük Meclisin muhterem üyeleri, 
Bu konuda görüşlerimizi teyideden tarihî bir 

vesikayı yüksek huzurlarınıza arz etmek isteriz. 
Balkan Harbi sırasında Rusya'nın İstanbul Bü
yükelçisi olarak vazife gören General Graf Niko-
la tnatyef'in hâtıralarına göz atıldığı zaman 
Türklerin dünya hayatı siyasiye ve askeriyesin
den korkulacak bir mevcudiyet halinden çıkar
mak, hattâ müstakil bir millet olabilmekten mah
rum edecek çalışmaların şayanı dikkat vesikaları 
görülmüştür. Bunlardan bir tanesi istanbul Pat
rikhanesinde vazifeli bulunan ve Yunan istiklâli 
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için çalışmaları yüzünden idam edilen Patrik 
Griıgoryiös'un Ru& Çarı 1 ncl Alelksandr'a yazdığı 
tavsiye mektubudur. Bu mektup şu ifadeleri ta
şımaktadır : «Türkleri, maddeten ezmek ve yık
mak gayrimümkündür. Çünkü Türkler çok sabır
lı ve mukavemetli insanlardır. Gayet mağrur
durlar ve izzetinefis sahibidirler. Bu hasletleri 
de, dinlerine bağlılıklarından, kadere rıza gös
termelerinden, ananelerinin kuvvetinden, padi
şahlarına, büyüklerine olan itaat duygularından 
ileri gelmektedir. Türkler zekidirler ve kendi
lerini müspet yolda sevkü idare edecek reislere 
sahiboldukları müddetçe .çalışkandırlar. Gayet ka
naatkardırlar. Onların bütün meziyetleri, hattâ 
kahramanlık ve şecaat duyguları da, ananelerine 
olan merbutiyetlerinden, ahlâklarının selâbetin-
den gelmektedir. Türklerde evvelâ itaat duygu
sunu kırmak ve mânevi rabıtalarını kesretmek, 
dini metanetlerini za'fa uğratmak ieabeder. Bu
nun da en kısa yolu, ananatı milliye ve mâneviye-
lerine uyrmyan haricî fikirler ve hareketlere ön
len alıştırmaktır. Türkler, haricî muaveneti red
dederler. Haysiyet hisleri buna mânidir. Velev-
ki muvakkat bir zaman için kuvvet ve kudret 
verse de, Türkleri haricî muavenete alıştırmalı
dır. Maneviyatları sarsıldığı gün Türkleri kendi
lerinden şeklen çok kuvvetli, kalabalık ve zahiren 
hâkim kuvvetler önünde zafere götüren asıl kud
retleri sarsılacak ve maddi vasıtaların üstünlüğü 
ile yıkmak mümkün olabilecektir. Bu sebeple Os
manlı Devletini tasfiye için mücerret olarak harb 
meydanındaki zaferler kâfi değildir ve hattâ sa
dece bu yolda yürümek, Türklerin haysiyet ve ve-
karını tahrik edeceğinden hakikatlere nüfuz ede
bilmelerine sebep olabilir. Yapılacak olan Türk
lere bir şey hissettirmeden bünyelerindeki bu tah
ribi tamamlamaktır.» Rus general bu mektup 
muhteviyatının İstanbul'da bulunduğu müddetçe 
yaptığı teşhislerde tamamiyle yerinde olduğunu 
beyan etmiştir. 

Bugün cemiyetimizin bütün merhalelerinde 
bu plânın tatbik edilmekte olduğunu acı gerçek
leriyle görmenin ıstırabını içimiz kanıyarak du
yuyor ve hâlâ kendimize gelemediğimiz için bir 
kere daha üzüntü ile ilgilileri ikaz ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bugün cemiyetimiz sosyal ve tarihî gerçek

lerin dışında kalmıştır. Bu yüzden okumuş sı
nıfla okumamış zümre- arasında büyük bir kıy-
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I met muvazenesizliği doğmuştur. Bu sebeple Türk 

toplumu buhranlı sarsıntılı bir vasata sürüklen
miştir. Durulmuş, yerleşmiş, oturmuş bir cemi
yete geçmek için bozulan bu muvazenenin yeni
den kurulması lâzımdır. 

Okumuş sınıfla okumamış zümre arasındaki 
çatışma, zıt hayat telâkkileri, birbirinin küçüm
senmesi, hor ve hakir görülmesi diğerinin tam 
bir hodbinlik içerisinde bulunması sadece mad
denin saadetini aramaktan öteye gidemiyen ma-

J teriyalistlerin çoğalması vicdanı saroılmıış, Türlk-
dlülk şuuru körlfenımiış, tarilhe mulkaddelsalfca my-

j gısı kallmalmıış, Ibu milletin /benliğinde kölk salmış 
j âbideleşmiş kıymetleri yıkmak gibi haince cina-
I yetleri işlemeye başlamış, kısacası Şimale yönel-
j miş kimselerin gittikçe artmaya başlaması bun-
I dandır. Böyle intikal devrelerinde olan cemiyet -
ı lerde dikkat edilecek husus nelerin değişmesi ve 
j değişmemesi lâzımgeldiğini tesbittir. Bir mede-

ni|yieit değiışdlmi bir millî yapı deığiışlilmi halime gel-
; memelidir. Yabancı kültür ve kıymet hükümleri 
! içerisinde eriyip gitmemek için (bu zaruridir. Bil-
| hassa bizi dünden bugüne getiren millî yapımı-
• zın alnına (Türk) damgasını vuran kıymetler 
\ göz önünde tutularak yeni bir terkibe gitmek zo-
I rundayız. Yeryüzünde hiçbir millet Türk Mille-
j ti kadar mazisi ile iftihar hakkını kazanmamış-
i tır. Esefle ifade etmeliyiz ki, yine aynı yar yü-
! zünde hiçbir millet kendi tarihinin şu veya bu 
i devrine karşı bizde olduğu gibi düşmanlık bes-
I l'ememilş, genç rulhjlara (bu telkin edilmemiş şu-
| urlarda yaralar açılmamıştır. (Soldan bravo ses

leri) 

îşte aziz arkadaşlarım, bugünkü iktidar bah
settiğimiz bu ana prensiplerden yoksun bir tu
tum içerisinde bulunduğundan, Millî Eğitim 
Teşkilâtı içerisinde bir prensip ve esas temel ku
ramadığından, her yıl teşkilâtın başına geçen de
ğişik bakanların prensiplere, memleketin ve il
min gerçeklerine, kendi partilerinin program ve 
seçim beyannamelerine uymayıp, şahsi arzu ve 
tutumlarına göre hareket serbestilerini kullan
dıkları için, yıllardır sarih bir istikamet ve plân-

I dan mahrum bulundukları için, mütemadi deği-
I sikliklere sarsıntılara uğrıyan maarifimiz mem-
I leketçe katlanılan büyük maddi fedakârlıklarla 
I mütenasip bir netice vermediği acı bir hakikat 
I olarak ortada bulunmaktadır. 
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Muhterem milletvekilleri, 
Bugün millî eğitimin kurmay yeri olan Ta

lim Terbiye Dairesi onun bunun hattâ millî em
niyetin fişlediklerinin kayrıldığı bir ardiye hali
ne gelmiştir. Teşkilâtın beyni olan merkez çeşit
li kliklerin köşekapmaca oynadıkları bir saha ol
muştur. Teşkilâttaki chlinamus liyakatli insan
lar denklerini sarmış her gün nereye sürüleceği
nin endişesi ile vazife göremez hale gelmiştir. 
Kapıdan giren her hademenin bir kararname ge
tirdiği endişesi ile masasına sahibolamamakta-
dır. Böyle huzursuz bir bünyenin topyekûn mem
leket kalkınmasında oynıyacağı rol ve alınacak 
randıman elbette ki, beklenen seviyede olamıya-
eaktır. 

Aziz milletvekilleri, 
Ana noktalarını arz etmeye çalıştığımız millî 

eğitimimizin eline verdiğimiz vatan çocukları 
maalesef beklenen seviyede yetiştirilmemektedir. 
Bugün eğitim ve öğretim kalitesi çok düşük du
rumdadır. Bu kanaatimizin muhterem iktidar 
partisiyle müşterek olduğunu sanıyoruz. Zira 
1959 Millî Eğitim bütçesini C. II. P. adına ten-
'kid eden Sayın Turhan Feyzioğlu, «Millî Eğitim
de kalite düşüklüğü cemiyet hayatının her safha
sında dalga dalga tesirini göstermekte verdiği 
zararı silmek mümkün olamamaktadır. Eğitim
de seviye düştü mü, girilecek fasit daireden kur
tulmak en zor iş olur. Kaliteyi düşüren sebebpler 
siyasi tazyiklere mukavemet edemiyenlerin ver
diği tavizler, lâboratuvarsız, malzemesiz, kitap-
lıksız, geniş ölçüde öğretmensiz, ortaokul ve lise
lerde birçok dersler okutulmadan verilen diplo
malar, kabiliyetleri körletici aşırı derecede kala
balık sınıflar millî ve mahallî ihtiyaçlara cevap 
veremiyen programlardır», demiştir, tşte sayın 
milletvekilleri, muhalefette hastalığın teşhisini 
'koyanlar 4 yıldır iktidardadırlar fakat henüz be
yanlarını icraatla müspet safhaya sokamamış-
lardır. 

Aynı partinin iktidar devrinde 1963 Millî 
Eğitim' bütçesi Cumhuriyet »Senatosunda görü
şülürken C. H. P . Grupu adına şu beyanlar serd 
edilmiştir. «Artık Mîllî Eğitim Bakanlığında 
mttöTiple umuım müdürlükler, müdürlükler ku
rulmasına mutlaka son verilmelidir. Mevcutla-
rmldan gerçek ihtiyacı olmıyanlar asıllarına i r - ' 
ca edilmeli ayoca muciple dairelerde şubeler 
ihdas ve şube müdür ve muavinleri atanmasına 
s'on verme zamanı çoktan gelip geçmiştir, Millî 
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eğitim merkez teşkilât Kanunu acele Meclise 
gelmelidir, intibak Kanunu bir an önce çıkarıl
malıdır.» Bu sözler C.H.P. nin sözleridir. İk
tidarda CJH.P . 'vardır. Millî Eğitim Bakanı bu 
partiye mensuptur. Bu beyanlara zıt hareketler 
alabildiğine devam etmekte, bu taleplere nygun 
başka partilerin teklifleri C.H.P. Hükümetleri 
tarafından reddedilmektedir. 

(Muhterem arkadaşlarımız, işte biz huzurla
rınızda gerçekle re bunun için eğilelim diyoruz. 
(Samimî olmayı, isteklerimizle icraatımızı bir
leştirmeyi bundan istiyoruz. Başaramıyacağımız 
işleri merasimli büyük lâflarla millete va'det-
mekten vazgeçmeyi bunun için teklif ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi sizlere millî 
eğitimin tahsil, kademeleri hakkındaki fikirleri
mizi arz edeceğiz. Bu konuda şunu ifade ede
lim ki, Adalet Partisi tahsil kademelerinde öğ
renci dağılışında kabiliyete göre istikamet ver
me esasını kabul etmiştir. Tatbik: edilmekte 
olan imtihan sistemlerinin, bünyemize uymadı
ğını, kabiliyetlerin tesbitinde rol oynamadığını, 
memleket çocuklarını bir >zorlamaya tabi tuttu
ğunu kabul ederek asla tasvibetmemektedir. 
Adalet- Partisi çocukların 12 yaşından itibaren 
kabiliyetlerinin tesbitini esas kabul ettiği için 
eğitim sisteminde bütün veçheleri ile bir re
form arzu eder. 

Lise tıkanıklığını meslek liseleri ile açmayı 
programına almış bulunmaktadır. Bugün tah
sil kademelerinde plânlı ve programlı bir ayar
lama olmadığı için gelecek yıllarda büyük çap
ta vatan çocuğu kadere terk edilmenin ıstıra
bını duyacaktır. 'Bunu nazara alan partimiz 
muhtelif tahsil kademelerini 'belli oranlarla mu
vazeneli bir bütün halinde geliştirmeyi talebet-
mektedir. 

Muhterem milletvekilleri, ilköğretim Anaya
samıza göre eğitim ve öğretimin temelini teşkil 
etmekte ve mecburi tutulmaktadır. Ancak 5 
yıllık ilköğretim, dünya milletlerince terk edil
meye başlanmıştır. Bulgun ilköğretimin fonksi
yonu okuma - yazma, toplama. - çıkarma, öğret
mekten ileri gidemem ektedir. Mevcut bütçe im
kânları ile ilköğretim hizmetlerinin ancak yarı 
sı yapılabilecektir. 15 bine yakın Türk köyü 
okulsuz, milyonlarca köylü çocuğu öğretmensıiz, 
öğretmenler huzursuzdur. İlköğretimin mecbu
ri oluşuna 'göre okulların inkişafı nisbetinde 
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öğretmen temini için gerekli müesseseler ku-
ralmamıştır. öğretmenler maddeten, manen/ 
tatmin edilemediğinden mevcutları da başka '• 
meslek dallarına kaçmaktadır. 

Devlet okul .açsa bile öğretmen bulma im
kânından mahrumdur. İlkokul müfredat prog- '' 
ramlarını gerekli tadilâtla hayata yaklaştırmak 
ve bu suretle ilkokulları bir temel müessese ha
line getirmek zaruridir. 8 yıla çıkarılması ge
rekli olan bu müesseselerin temel bilgiler ve 
kabiliyetlerin tesbiti için gerekli istikameti ve
recek bir çalışmayı 'gaye edinmelidir. (Bu konu
da Bütçe Karma Komisyonunda Sayın Bakan 
üç sınıflı \<:6y okulları ilhdas edileceğini beyan 
buyurdukları zaman hayretler içerisinde kal
dık. Zira 1'963 Millî Eğitim Bütçesi konuşulur
ken C.H.P. Grup Sözcüsü çok Saym Dureun-
oğlu şöyle beyanda bulunmuştu : 

«Beş Yıllık ilköğretimin artık vatandaşları tat
min etmediği bir hakikattir. Nitekim, en yakın 
Balkan komşumuz bile ilköğretimi 8 yıla çıkar
mıştır. Bizim de hedefimiz bu olmalıdır.» Hedefi 
gösteren C. H. P. dir. Bu hedefe tamamen ters 
istikamette icraata girişen de C. H. P. Hükümeti
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Millî eğitimimizin ikinci kademesi ortaöğre

timdir. Teklif ettiğimiz 8 yıllık temel tahsil siste
mine dayanacak olan ortaöğretim iki ana koldan 
ibarettir. İlk olarak 8 yıllık temel sistemde kabi
liyetlerine göre tesbit edilecek çocukların bir 
kısmı nm devam edeceği teknik ve meslekî öğretim 
okulları memleket kalkınmasında gerçek yeri olan 
ve yarınlarımız için üzerinde en çok durup feda
kârlık yapmamız gereken bu öğretim dalı okulla
rını çoğaltmak, çeşitlerini memleket gerçeklerine 
göre artırmak zaruridir. Bu müesseseleri diğer 
okullara giremeyip açıkta kalan gerikalmış çocuk
ların de/posu haline getirip onların da imkânları
nı baltalamak zihniyetinden uzak kalmmalıdır. 

Çocukları tekniköğretime iterken bugüne kadar 
bir havli hayırlı yol kat eden bu eğitim dalının 
şimdiye kadar ki, başarılarını gölgeler duruma 
düşülmemelidir. Teknik öğretim müesseselerinin 
bünyesini oraya sevk edeceğimiz memleket çocuk
larını yetiştirebilecek kapasiteye getirmek zaruri
dir. Sınıf, atelye ve araç yönünden gerekli hazır
lığı yapmadan çocukların okul içerisine doldurul-
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ması randıman bakımından okulun eski öğrenci
lerini de verimsiz hale getirir. Programsız ve 
plânsız bir çalışmanın, millî eğitimi ittiği bu çık
maza düşmemek lâzımdır. 

Bu kademenin ikinci dalı liselerimiz, yani bu
günkü genel ortaöğretimdir. Millî eğitimin en çok 
sistem anarşisi içerisinde bulunduğu kol burası
dır. Bu kademede zaman zaman çeşitli Batı sis
temleri hâkim olduğu halde, maalesef, hiçbir za
man ilmî görüşlerimize uygun kendi gerçekleri
mize göre bir millî sistem aranmamıştır. Bilhas
sa millî eğitimde millîleşmemizin şartlarından bi
risi budur. Son yıllarda çeşitli sebepler yüzünden 
liselerde devamlı seviye düşüklüğü görülmekte
dir. Fonksiyonları bakımından üniversiteye en ya
kın tahsil seviyesi olan bu müesseseleri kurtarmak 
lâzımdır. Bunun başlıca şartı cemiyetin içerisinde 
bulunduğu çıkmazı çözmek, aileyi okula yaklaş
tırmak öğretmeninin kadro ve seviyesini islâh 
ederek cemiyetin muvazenesizliğini genç dimağ
lara aşılamadan gerçekçi bir yol üzerinde çalış
maktadır. 

İlkokulları 8 yıla çıkarma mecburiyeti naza
ra alınınca öğretmen okullarının da üzerinde 
durmak ve öğretmen kalitesini memleket ihtiya
cına göre ayarlıyacak bir esasa bu müesseseleri 
de bağlamak şarttır. 

Sayın milletvekilleri, 
Dinî eğitim konusu; üzerinde en çok durma

mız gereken konularımızdan birisidir. Dinî ina
nışların âdet ve örflerin gerektirdiği şekilde ha
reket edenlere gerici, mürteci, yobaz dendiği, ah
lâk ve ananelerin gerektiği şekilde ıslahat isti-
yenlerin yadırgandığı bir devrede yaşıyoruz. Din 
eğitimini omuzuna alan devletin mesul adamla
rının da bu konuda zemin hazırladığını, fırsat
lar verdiğini, bu eğitimin bir angarya gibi gös
terildiğini üzülerek görmekteyiz. Tarihî hiçbir 
cemiyetle kıyaslanamıyacak kadar zengin olan 
asil milletimizin % 99,5 müslüman olan hal
kımızı en büyük istinatgâhdan uzaklaştıra
rak kaidesiz bırakmak bu cemiyete kasdetmek 
olur. 

Yukardaki mâruzâtımızda örneğini okudu
ğumuz vesika bu konuda bizi teyidede:ı pek 
çok misalden birisidir. Dünya milletlerinin j 
aile - oktıl ve cemiyetleri içerisinde kendi din- | 
leri ve o dinin icapları ve inanışları ile nasıl 
haşir - neşir oldukları her vesile ile görülür-
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ken, milletimizin en büyük istinatgahı ve 
kuvvetli dayanağı var oluş sebebi olan dinî 
inaniışlaırıamzi! sarsmak istiyenleıie mücadele 
etim ek Müslüman Türk neslini/n idamesi savaşı
nı yapma<k demektir. İşte Adalet Partisi olarak 
biz bütün siyasi teşekküllerimizi parti farkı 
gözetmeksizin bu cihada davet ediyoruz. Din 
eğitiminin esaslarını teshil için teşekkül et
tirilen ilim heyetlerinin teşekkülü önce vicdan-

. larda tasvip görmelidir. Biz Adalet Partisi 
olaraık îmanı - Hatip okullarının bu 'konuda 
çoğaltılmasını daha iyiye götürülerek ıslah 
edilmesini bu müesseselerin üvey evlât muame
lesinden kurtarılıp cemiyetin dayanağı olarak 
kucaklanmasını istiyonu. Bu okullardan me
zun olanların İlahiyat Fakültelerine devamla
rın* arzu ediyor, Millî Eğitini Bakanlığının son 
zamanlarda kurduğu bir heyetin din eğitimi 
ve İmanı - Hatip okulları hakkındaki verdiği 
raporları n memleket gerçeklerine uymadığı 
inancımızı ifade ediyoruz. 

•Cumhuriyet Senatosunda Sayın Millî Eği
tim Baîîara bu konuda sorulan suallere cevap 
verirken, İmanı - Hatip okullarından bir öğ
rencinin Atatürk hakkında yazmış olduğu bir 
şiiri vesile ittihaz ederek bu camiayı pek de 
hoş olmıyaeak 'şekilde bir itham karşiisında 
bırakmıştı. Cemiyetin her kademesinde her 
türlü kötü insan bulunabilir. Fakat bulgun 
bizde Sayın Bakan Senatoda verdiği beyanları 
burada tekrar edeceği için onu karşılar mahi-
y-e.ite bir misal a.r,z edeceğiz. 

Konya, orta öğretini müesseseleri' İçerisin
de Atatürk hakkında bir kompozisyon mü
sabakası yapılmıştır. Bu müsabakada birinci
lik, üçüncülük, dördüncülük, beşincilik İmanı -
Hatip okulu mezunları! taraıfından kazanılmış
tır. J962 - 19^) ders yılında İstanbul'da bir bil
gi yarışması yapılmiistır. İstanbul okulları içe
risinde İmanı - Hatip Okulu bu bilgi yarışma-j 
sında birincilikle bitirmiştir. Bu yıl yapıl
makta; olan bilgi ya,rışmasında en önde götür
mektedir. Bu netice Muhterem Devlet Bakanı 
İbrahim Omay tarafından teşekkürle İmanı -
ifa tip okullarına bildirilmiştir. 

Muhterem arşadaşlar, 
Millî eğitimimizin esas meselesi kaliteli 

öğretmen meselesidir. İşte biz Adalet Partisi 
olarak Hükümete hitabediyoruz, diyoruz ki : 

Hepimizi yetiştiren öğretmeni bir memur gibi 
görmekten vazgeçip ona bir sanatkâr muame
lesi yapınız. Bizleri yetiştirenleri açlığa mah
kûm etmeyiniz. Himayenize aldığınız dernek
ler ve federasyonlarla Allah korkusu tanıyan
ları gericilikle itham ve tasfiye taleplerine 
kesin ve nıukni cevabınızı vererek Türk öğ
retmenini gerici, ilerici, ülkücü, yobaz tâbir
leri ile rencide ettirmeyiniz. Muhalefet yıl
larınızda 1961 seçim beyannamemizde halk oyu
na sunduğumuz ifadeleri hatırlayınız. Yaptı
ğınız va itleri unutmayınız. 1959 bütçe müza
kerelerini de Turhan Feyzioğlıı bakınız C. H. P. 
adına neler söylüyordu : «öğretmenlere yeter 
kadro ve daha üst derecede maaş vererek, 
kitap ödenjği gerekirse mahrumiyet tazminatı 
tanıyarak mesken kolaylığı sağlıyarak, deği
şen mânevi şartları ıslah ederek, fedakâr köy 
eğitmen ve öğretmeninden üniversiteye kadar 
öğretmenlik mesleki kaybettiği cazibesine bir 
an önce kavuşturulmalıdır. Yüksek vasıflı 
öğretmen yalnız eğitimin değil maddi mânevi 
kalkınmamızın temelidir» C. H. P. 1961 Seçim 
Beyannamesinde neler vâdedilmişti : 

«öğretmenlik meslekini cazip hale getir
mek için : Bütün Öğretmenlerin ilmî ve mes
lekî neşriyatı gereken şekilde takibini sağ-
lıyaeağız. 

öğretmenlerin muntazam şekilde terfiiııi 
gerçekleştireceğiz. 

Başarılı öğretmenleri mükâfatlandıracağız. 
Üstün başarılı öğretmenlere yüksek öğre

nim imkânları bağlıyacağız. 
öğretmen çocukları için resmî yurtlarda 

kontenjan tanıyacağız.» 
İşte bütün bu vaitlerinizi dikkatle takibe

den halk oyu ve öğretmen camiası *size şunu 
hatırlatır : Hani C. H. P. vadettiğini yapar. 
yapamıyaeağını vadetınezdi? Sizlerden muha
lefet yıllarında ettiğiniz lâflar, yaptığınız 
vaitlerin tahakkukunu bekliyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 

1958 bütçesi tenkidini O. H. P. adına yap
mış olan Sayın Turhan Feyzioğlu konuşmala
rını şöyle bitirmiştir. «Hulâsa Millî Eğitini Ba
kanından beklediğimiz şudur : 1959 yılında, 
bu kürsüye eskimiş vaatlerle gelmesin, is
tatistiklere işkence eden aşınmış parti ve de-
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vir mukayeseleri ile gelmesin, l)ize İlk öğretim 
Kanunu ile gelsin, Merkez Teşkilât Kanunu 
ile gelsin. Öğretmenlerin terfii hakkındaki Ka
nunla gekhı, Türk maarifini, Türk öğretmenini, 
Türk öğrencisini vo üniversite gençliğini 'bu
günkü dertlerinden kurtaracak ciddî tedbir
lerle gelsin.» Sayın Eeyzioğlu bu sözleri söy
ledikten sonra Millî Eğitim Bakanlığı yap
mıştır. Devamlı olarak Kabinede bulunmuş
tur. Başbakan Yardımcısı olmuştur. Bugün 
de kendisi iktidar partisinin söz sahipleri ara
sındadır. Fakat zamanın itkidarnıdan iste
diklerinin hiçbirisini tahakkuk safhasına koy
ma tedbiri aramamıştır. 

Halk eğitimi, üz-erinde duracağımız hassas 
kodlulardan biridir. Bugün yaptığı vazifenin, 
yürüdüğü yolun ne olduğunu bir teşkilât ka
nunu dle bize göstermiyen bu müessesenin ba
kanlığın içinde bir sığıntı gibi kalmasına 
tahammülümüz yoktur. 1959 yılı Millî Eğitim 
Bütçesî konuşulurken Halk Eğitimi Teşkilât 
Kanununun bakanlığın dosyalarından çıkarıl
malını istiyen O. H, P. Grup Gözcüsüne ve 
C. H. P. Hükümetine «aynı közlerle cevap ve
riyoruz : İktidardasınız, Halk Eğitim Teşki
lât Kanununu bakanlığın raflarından indirip 
Büyük Meclisin huzuruna K^tiriniz. 

Devlet tiyatrolarımızı halkımızdan gördüğü 
büyük alâkaya uyarak oynanan eserler ve sa
natkârlara yapılan muameleler konusunda mut 
laka politik baskıların dışında tutulmalı; halk 
eğitim ve öğretimi ana hedefleri içerisinde öğ
retici eserlerle daima halk hizmetinde olmalıdır. 
Bölge tiyatroları kanunu bir an önce çıkarılma
lıdır. 

Yetiştirme yurtlan konusu maalesef ciddî 
olarak ele alınmamaktadır. Mahkemelerden 
ilâm almış 4 000 çocuk 2.5 senedir sıra bekle
mekte, yapılmış olan müesseseler ödeneksizlik
ten hizmete açılamamaktadır. Bu konu üzerine 
Bakanlık bir an önce eğilmelidir, deri zekâlı 
çocuklar için Bakırköy Akıl Hastanesi vatımda 
tesisi kararlaştırılan müessese acele kurulmalı
dır. l'öliic okulları teşebbüsünü yerinde bulu
yor. takdirle karşılıyoruz. Ancak, bu konuda 
yapılan yatırımlar yalnız okul nazara alınarak 
yapılmamalı, okul çevresini de içerisine alacak' 
koovdiııe bir zihniyet takibedilmelidir. Okula su. 
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elektrik,, verilirken bu nimetlerden okul civarı 
da faydalanmalıdır. 

Özel okullar kanunu gündemde beklemekte
dir. Devletin aez içerisinde, Türk çocuklarını 
okutma imkânından mahrum olduğu bir sırada, 
özel okullar kanununu Anayasaya göre bir an 
evvel çıkartıp, Devletin yükünü şahsi teşebbü
sün üzerine devretmek ve özel okulların mev
cut meri kol bağlayıcı usullerini kaldırmak lâ
zımdır. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerimizin bura
ya, kadarki olan kısmında belki küçük serzeniş
lerimizden mııstaribolanlar olmuştur. Biz ka
naatlerimizi samimiyetle ifade ediyoruz. Dikkat
lerinize sunacağımız bir örnekle bunu teyidede-
ceğiz. 1963 Millî Eğitim bütçesi bu kürsüde ko
nuşulurken Adalet Partisi Meclis (irupıı adına 
yapılan beyanları ıttılaınıza arz eder ve dikkat 
lerinizi bunun üstüne çekmek isteriz. 

Geçen sene bütçe" müzakerelerinde, görüşle
rimizi ifade ederken bir noktada, o günün Ba 
kanını desteklediğimizi kemali samimiyetle ifa
de etmiş. Bakanlık Teşkilâtının aşırı solcular
dan temizlenmesi l'aaliyetiude yanında ve yar
dımında olacağımızı ilân ederken muhalefeti 
mizi unutmuş millî bir vazifenin şuurunu ve he
yecanını duymuştuk. 

Butiüıı ise, duyduğumu/, heyecan her gün
den daha fazla mücadeleye azmetmiş insanların 
şuurlu heyecanıdır. 

Uzaklaştırılmasını istediğimiz insanların iti 
bar görmesi ve mevki kazanması bize sadece da
ha kuvvetli bir mücadele iradesi kazandırmıştır. 
Ne garip tecellidir ki, aynı partinin iki şahsı de
ğil, iki zihniyeti bir muhalefeti dün destekleyici 
bir ifadeye sevk' ederken, bugün mücadeleye 
sevk etmiş oluyor. 

O susuncaya kadar biz konuşacağız, oturun-
caya kadar biz dimdik ayakta kalacağız. 

Aziz arkadaşlarını, biz C. H. P. hükümetle
rinin bakanlarından, onların muhalefet devrin
deki iktidarlardan istedikleri gibi çok şey iste-
miyeeeğiz. Bizim bugünkü iktidardan istediği
miz şeyler çok basittir. Kendilerine diımıi" ki • 
İdarenize tevdi edilen Türk çocuklarını vatan 
sevgisi ile mücehhez, ana ve babasına karşı gel-
nıiyecek, öğretmenine hakaret etıııiyecek, anane
lerini, âdetlerini, örflerini inkâr etıııiyecek, on
ların iman kudretini artıracak mukaddesata 
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sövmiyecek komünisti sevmiyecek esaslar içeri
sinde yetiştirme imkânları hazırlayınız (Soldan, 
alkışlar) Bunu sağlıyacak eserleri toplamak de
ğil, onları çoğaltmak gayreti gösterirseniz bu 
fakir milletin alm teri olarak sizlere vermiş ol
duğu vergiler, bu bütçede ayrılan kısım «helâl 
olsun» der, hepinizi muhabbetle selâmlarız. (Sol
dan, alkışlar) 

BAŞKAN —• Üniversiteler bütçesi üzerinde 
Adalet Partisi Meclis Grupu adına Sayın Remzi 
Şenel. 

A. P. GRUPU ADINA REMZÎ ŞENEL (De
nizli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Adalet Partisi Meclis Grupunun üniversiteleri
miz hakkındaki görüşlerini arz ediyorum. 

Zamanımızda fertlerin ve cemiyetlerin her 
türlü davranış, yaşayış ve düşünceleri kesin 
olarak ilmî esaslara ve tekniğe istinadetmek zo-
runluğundadır. Modern medeni cemiyetler tür
lü problemlerini ilim ve tekniğin esasları dâhi
linde çözme yolundadırlar. Bu hususta milyar
lar harcamaktan çekinmemektedirler. 

Adalet Partisi, milletimizin modern medeni 
milletler seviyesine yükselmesini, her sahada, 
ilmî esasların ve tekniğin cemiyetimize hâkim 
kılınmasında görmektedir. Bu modern bir teş
kilât ile bu teşkilâtı işletecek ilmî zihniyeti 
haiz bilgili, ehliyetli elemanların iş başına gel
mesi ile mümkün olacaktır. 

O halde Türkiye'nin en mühim problemlerin 
başında ilmî zihniyeti haiz, bilgili, ehliyetli 
elemanlar yetiştirmek gelmektedir. 

Tabiî imkânları bize nazaran çok daha na-
müsait olan birçok memleketleri müreffeh kı
lan kudret, insan unsurunun ilmî, fikrî ve mâ
nevi gücüdür. Tekrar ve kuvvetle belirtelim. 
ki, milletçe özlediğimiz refah ve saadet seviye
sine ulaşmamız ancak; 

Millî ve manevi 'kıymetlere 'bağlı, hür fikirli 
ilmî zihniyeti benimsemiş, bilgili ve müteşeb
bis gençleri yetiştirmekle mümkün olacaktır. 

Cumhuriyetimizin 'bekası, iktisadi kalkınma
mız, içtimai birliğimizin temini, hülâsa millî 
kader çizgimizin istikameti buna bağlıdır. 

Muhterem arkadaşlar; biz millî 'kaderimizin 
tâyininde üniversitelerimizi birinci derecede te
sirli ve sorumlu görmekfte, üniversitelerimize 
bu derece ehemmiyet vermekteyiz;. 

23 . 2 . 1964 O : 3 
Münhasıran dünyanın d . mükemmel kalkın

ma plânına sahibolmak bir şey ifade etme<r. 
Zira plânların tatbikatı netice olarak insan un
suruna dayanmak zorundadır. O halde ilgili 
insan gücünü hazırlamadan ıkalkmma plânları
nın sihrine inanmak mümkün olamaz. însan 
gücünden 'kastımız insanın fizik mânadaki gücü 
değildir. Bu güç millî ve mânevi kıymetlere 
bağlı, hür düşünceli, "bilgili ve müteşebbis, ilmî 
zihniyeti 'benimsemiş kafaların gücüdür. Şerefli 
mazimizde yaşamış Türk âlimleri gibi, bugünkü 
bilginlerimizin de Dünya medeniyetine ve insan
lık ilmine bir şeyler katması millî özlemimizdir. 

Milletlerarası ilim mükâfatlarında derece 
alacak 'bilginlerimizle iftihar etmeyi heyecanla 
bekliyor ve istiyoruz. 

Kökü ve ilmî varlığı binlerce yıla varan bir 
milletin bunu beklemek ve istemek hakkıdır. 
Üniversitelerimizin sayın üyelerinin de mutla
ka ve hattâ daha şiddetle, aynı özlem içinde 
bulunduklarına eminiz. 

Otuz milyon Türk'ün içinde, milletimizin vu 
insanlığın iftihar edeceği zekâlar çoktur. Fakat 
bu zekâları gün ışığına çıkarmak lâzımdır. 
Açıkça ifade edelim id, zincirleme biribirim 
bağlı ve biribirine benziyen /bugünkü öğretim 
sistemimizle bu mümkün olamıyaeaktır. 

Bugün her çeşit öğretim kademesinde, genç
lerimizin kafasını bir yığın teorik bilgilerle dol
durmaktan öteye gidememekteyiz. Genç dimağ
lar bu bilgi hamulesi altında ezilmekte ve uyuş
maktadır. 

Böylece okullarından, fakültelerinden mezun 
olan gençlere, araştırma inceleme ve bilhassa 
yaratma kaabiliyetlcrini büyük mikyasta kay
betmiş olarak hayata atılmaktadırlar, Bâzıla
rının içinde, okuma, inceleme ve araştırmalara 
karşı o kadar çok bezginlik ve bıkkınlık belir
miştir ki, 'bunların içinde okuduğu ders kitap 
larını merasimle yakanları mezun olduktan 
sonra ömrü boyunca ciddî bir eser okumıyan-
ları çok görülmüştür. 

Burada sorumluluk, doğrudan doğruya uy
guladığımız öğretim sistemlerimizdedir. Kırk 
yıldanberi denediğimiz bu sistem bize, teşeb
büs <kahi<liyetmden mahrum bir nevi klâsik 
memur tipleri yetiştirmekten ileri gidememiştir. 
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î-lnym arkadaşlar;, 
Kanaatimizce Kalkınma Plânımızda şiddetle 

ihtiyaç; duyduğumuz insan unsuru İm tipler 
olamaz. O halde tez elden eğitim sistemimizin 
işleyişini yeniden tanzim etmek, 'modem ve ilmî 
görüşe göre ayarlamak zorundayız. 

İm işte ilk hareketin üniversitelerimizden 
gelmesini ve reformun üniversitelerimizde baş
tanı asını bekliyoruz. Dünya üniversitelerinde 
öğretimin teknoloji sahasına yönelmesine kar
şılık bizim üniversitelerimiz akademik öğretim
den bir türlü kurtulamamıştır. Kalkınmamı iz 
için en çok ihtiyaç duyduğumuz elemanlar bu 
sahaya aidolanlardır. 

Buna karşılık üniversitelerimiz bâzı sahalar
da memleketimizin ihtiyacından çok elemanlar 
yetiştirmektedir. Bu 'bölümlerden mezun olan 
gençler kendi sahalarında iş ve yer bulamayın
ca mecburen büro memura olmaktadırlar. Ne
tice olarak ferdi, yetişmesi ile ilgili olmıyan 
ve ihtisası dışındaki bir sahada çalışmaya mec
bur ediyoruz. Bu ise, kafa, servet ve emek is
rafına sebe'bolmaktadır. Bütün bu işleri plân-
lıyaoak ve bıı reform hareketini yapabilecek, 
öğretim sistemimizi modern ve ilmî bir görüşle 
tanzim edecek mütehassıs elemanlarımız üni
versitelerimizde ve Millî Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde mevcuttur. 

Fakat ihtisas erbabı bu kimseler dağınık ça
lışmakta, bir kısmı tatmin edilememekten mü
tevellit başka sahalara kaçmaktadırlar. 

Aziz arkadaşlar; 
ilköğretimdeki maddi artışın ortaöğretimi 

ve dolayısiyle üniversite öğretimini zorlıyaca-
ğı tafoiîdir. Devletin ve üniversitelerimizin bu 
zorlamayı şimdiden hesaba katarak tedbirlerini 
almaları ve plânlarını hazırlamaları lâzımdır. 
Aksi halde bin zahmet ve bin masrafla ortaöğ
renimini bitirerek yüksek tahsil yapmak isti-
yen Türk Gençleri daha da çoğalmış olarak so
kakta kalacaktır. 

Yeni üniversiteler kurmak imkânlarının ne
lere 'bağlı olduğunu biliyoruz. Buna rağmen 
zemindeki muazzam artış bizi yeni üniversiteler 
kurmaya zorlamaktadır. 

Yeniden kurulacak üniversiteler için en bü
yük problem, öğretim üyesi meselesi olduğuna 
göre, buralarda çalışacak elemanların yetişti
rilmelerine derhal başlanmalıdır. 
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Bununla beraber Garp memleketlerinde ör

neklerini müşahade ettiğimiz çeşitli branşlara 
ait yüksek teknik okulların açılması memleke
timiz için çok faydalı olacaktır. Bu okullar 
gençlerimizin büyük kısmını akademik öğretim 
sahasından kendi sahalarına çekeceklerdir. Kal
kınma Plânımızın ihtiyaç duyduğu elemanları 
'bu okullardan süratle yetiştirmek kaa'bil ola
caktır. üniversitelerimizdeki öğretim üyeleri
nin ve bilhassa asistan 'ödeneklerini tatminkâr 
bulmuyoruz. Bu ödenekleri tatminkâr bir se
viyeye çıkararak fakültelerimize bol miktarda 
asistan alnıma suni yerinde mütalâa ediyoruz. 
Kalen üniversite öğretim kadrosu piramidi 
ters vaziyettedir. 

Kuruluş kanunları ilgili komisyonlardan geç
miş olan ve yurdumuzun muhtelif yerlerinde ku
rulması teklif edilen üniversitelerimizin hazır
lıklarına derhal başlanmalıdır. 

Plân devresi içinde yetiştirilmeleri öngö
rülen ve ihtisas yapmaları için dış memleketlere 
gönderilecek elemanların seçim ve gönderilme 
işinde âtıl davranıldığmdan şikâyetçiyiz. 

Açıkça ifade edelim ki, Millî Eğitim Bakan
lığının yüksek öğretim seviyesinde mevcut bir 
plânı yoktur. Halbuki âcil tedbirlerin -alınması 
lâzımdır. Zira her yıl üniversitelerimizin mâruz 
kalacağı tazyik bir evvelki yıla nisbetle çok 
daha fazla olacaktır. 

Bunun neticesinde üniversiteye giremeden 
onun kapısından dönecek binlerce gencin iç 
yıkıntısını hesapa katmak zorundayız. 

Mevaut üniversitelerimiz maddi imkânsızlık 
ve kapasitelerini öne sürerek üniversiteye giriş 
imtihanlarmdaki seleksiyonun daha sıkı olma-

i smı istemektedirler. Bunda çok haklıdırlar. 
Zira Dünya üniversitelerinde öğretim üyesi ba
şına düşen öğrenci nisbeti bizim üniversitele-
rimizdekine nisbetle çok düşüktür. Fakat bu
na rağmen ilim istiyen bir genci kapıdan geri 
çevirmek milletçe bize iç sızısı olacaktır ve ol-

I maktadır. Buna bir çare bulamız gerekmekte
dir. 

J öğretim üyelerini daha fazla tatmin ede-
j rek onları üniversiteye bağlamak ve daha faz-
' la mesai istemek bir çare olabilir. 

\ Çift öğretime gitmek gece üniversitelerine 
gitmek suretiyle mevcut bina malzeme ve öğ
retim elem aml arımdan bir 'misli daha fazla is-
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til'ade et m ok düşünülebilir. Bu tedbirlerin ige-
I işmiş üniversitelerimizden İstanbul ve Ankara 
ü niversit el e rinde uy gulanması mümkündür. 
Böylece mevcut imkânlar ile kapasiteyi artur-
nkı işini etüdetil meye değer bulurum. Elverir 
ki, öğretim üyeleri gerektiği .şekilde tatmin 
edilmiş olsunlar. 

Muhterem ark ad aşılar, 
Adalet Partisi Millî Eğitim davamızı mille

tin ve Memleket in. ana davası olarak gförmek-
te üniversiteden ilkokula kadar politika dışı 
bırakılnıasınıı, arzu etımektedir. Parti , olarak 
üniversitelerimizin idari ve ilmî sahalardaki' 
nıuhtariyetine saygı duymaktayız. Diğer üni
versite muhtariyetini bir lâyüssellik ve kendi 
kabuğuna çekilme olarak .anladığımızı da be
lirtmek isteriz. Bu arada endişeyle izlediğimiz 
keyfî ve hissi tasarruf intibaını veren bir hâ
diseyi zikretmek isteriz. Dil - Tarih - Coğrafya 
fakültesinde lıukukan o fakülteye bağlı oldu
ğu ve halen açıktan maaş almakta; bulunduğu 
halde sayın profesör Osman Turan'a Şûra Ka
rarına ve Yüksek Meclisçe, şahsına tahsise n 
kadro verilmiş olmasına, rağmen bu sayın pro
fesörü, üniversiteye almamak hususunda, dire-
ullmesini izah edemiyor bu davramışı bir key
filik olarak vasrflaııdırıyoruz. .Bu gibi davra
nışların üniversite muhtariyetini zedeliyeceği 
endişesini duyuyoruz. Diyebiliriz ki, Türk Mil
letinin ilim. ve istikbalinin'yapıcısı olan üni
versitelerimiz her çeşit faaliyet, ve fonksiyon
la riyle Türk halkının hizmetinde ve içinde ol
malıdır. 

Araşlmnahırı ile yayınlariyle milletimizin 
maddi ve nıâne\i yükselişine Öncülük etmeli
dirler. 

Bu baklandan üniversitelerimizin bubünkü 
verim ini az bulduğumuzu belirtmek isteriz. 
Üniversitelerimizin koordiııe edilmiş ve prog
ram laşırnış bir yayım, sistemi yoktur. 

Yurdumuzun, maddi ve mânevi imkânları
nın ilmî mecmualarla ilim bültenleriyle üniver
sitelerimiz tarafından yayınlaaıması Millî .bir 
memnuniyet; yai'ataeaktır. Ziraat, Tıp, Fizik, 
'Kimya1., Jeoloji ve matematik bilimlerindeki 
yazılar, problemler millî bir ilgi ile takibedilecek 
ve milletimizin ilim özlemine cevap verecektir. 

Türkiye'nin eğitim ve öğretim problemlerinin 
hallinde iiniversilelerimiz birbirleriyle ve Millî 
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Eğitim Bakanlığı ile daha sıkı bir işbirliği ha
linde görmek isteriz. 

Bu ve buna. benzer konuların halli için üniver
siteler arası kurulun daha kesin ve belirli fonksi
yonlarının olmasını lüzumlu görüyoruz. 

•Sayın arkadaşlar, 
Konuşmamızın başından beri ilim yuvaları

mıza ve onların muhterem mensuplarına karşı 
duyduğumuz sevgi ve saygıyı her paragrafta be
lirtmeye çalıştık. Parti olarak bu hissimiz içten
dir ve samimidir. 

Binaenaleyh, biz sayın üniversite mensupla
rının ve ilim yuvalarımızın her türlü dedikodu
dan uzak tertemiz kalmalarını candan arzu edi
yoruz. Bu duygu içinde olduğumuz içindir ki, 
üniversitelerimizin bâzı mensuplarının halk ef
kârına kadar akseden dedikodularını hoş karşı
lamıyoruz. Asistanının veya doçentinin yüksel
mesini arzu etmiyen bir hocanın bulunacağına 
asla, ihtimal vermek istemiyoruz. 

Kitaplarındaki bâzı konuları değiştirmek su
retiyle yeni baskılar yapıp bunu öğrencilerine sa
tarak para. kazanmayı düşünen öğretim üyesi ola
bileceğini düşünemiyoruz. Bırnun gibi işçileri 
greve teşvik eden, iıntihanlard'a millî bünyemizi 
zedeleyici sorular soran, hocaların mevcudiye 
tine ihtimal vermiyoruz. Fakat sahte diploma 
meseleleri dâhil, bu mevzular umumi efkâra ak* 
sermiş bulunmaktadır. 

Muhtar üniversitelerimizin bu ve buna ben
zer mevzularda daha uyanık olmasını dileriz. 

Sayın milletvekilleri; yüksek müsamahanıza 
sığınarak bir nebze de yüksek tahsil gençliği ve 
onun (iğretim imkânları üzerinde durmak iste
riz. 

Yarınımızın sahibi Cumhuriyet ve inkılâpla 
rımızın bekçisi olan gençlerimizin büyük kısmı 
maddi sıkıntılar içinde tahsillerine devam etmek
tedirler. Yüksek tahsil gençliğinin bu * ıkıntıla
rını dramatik bir şekilde dile getirmek mümkün
dür. 

Üniversite ve yüksek tahsil öğrencisinin sa
dece sınıflara devam etmek, ilgili dersleri ta-
kibetmekle yetişip olgunlaşacağını düşünmek zor
dur. 

•Sınıflar, klinikler, kütüphaneler, spor saha
ları hattâ yatakhane ve lokaller Öğrencinin ol
gunlaşması için birbirlerinden ayrılmayacak önem
lilik arz eder. 
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O halde her türlü tesisleri ile üniversite muhi

tinin ve üniversite havasının hazırlanması lâzım
dır. Üniversitelerimizdeki talebe artışına paralel 
olarak her türlü ilgili tesislerin yapılması zaru
ridir. Büyük sıkıntı çekilen Öğrenci yurtları sü
ratle genişletilip çoğaltılmalıdır. Ders kitapları-
mıı pahalüığı birçok öğrenciyi kitap alamama du
rumunda bırakmakta, bu ise, randımana tesir et
mektedir. 

Hayır cemiyetlerinden ve bütçeye konacak bir 
fasıldan yapılacak yardımlarla bu kitapların öğ
rencilere daha ucuza intikali sağlanmalıdır. 

Sayın arkadaşlar, 
Üniversitelerde politikanın ilmî bir konu ola

rak tartışılması 'zaruridir. Fakat üniversite 
gençliğinin ileri derecede politika ile meşgul ol
masını hoş karşılamıyoruz. Her türlü konuların 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 60 ncı Birle
şiminin 4 ncü Oturumunu açıyorum. Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesinin tümü üzerinde görüşmelere ı 
devam ediyoruz. Söz sırası C. K. M. P. Grupu ı 
adına Sayın Mehmet Altmsoy'undur. Yok mu I 
efendim t 

Kadircan Kaflı arkadaşımız burada mı'? Yok. 
Y. T. P. Grupu adına Saym Nihat Diler. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri Muhterem Millî Eğitim Bakanı, 
muhterem üniversite ve Millî Eğitim mensupları, 
Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu adına Üni
versiteler ve Millî Eğitim bütçeleri üzerinde ten-
kid ve temennilerimi arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, üniversitelerde ordi
naryüs profesörden üniversiteye ilk defa intisab-
eden öğrencilerine, Millî Eğitimde de en yüksek | 
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serbestçe tartışılması lüzumlu olan bir ilim mu
hitinde, kendisi gibi düşünmiyenlere dayak atıl
ması, hür düşünüş ve ilmî zihniyetle bağdaşa
maz. 

Tahsilleri ailelerine, ve millete çok pahalıya 
mal olan yüksek tahsil gençlerimizin siyasi müna
kaşalara ve günlük politikaya kendilerini fazlaca 
kaptırmalarını arzu etmiyoruz. 

Kısa bir zaman sonra, millî kaderimizi ellerine 
alacak olan geçlerimizi, devamlı bir okuma, ince
leme ve araştırma faaliyeti içinde görmek Büyük 
Atatürk'ün ruhunu da şadedecekti)'. Saygıla
rımla. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, saat 
19,30 da toplanmak üzere Birleşime ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 18,11 

• • • 

öğretmenlerinden ilkokul öğretmenlerine kadar 
olan münasebet ve faaliyetleri aynıdır. Hepsinin 
faaliyetleri de öğretmek ve öğrenmektir. Mev
zuları bilgisizlik ve cehaletle mücadele etmektir. 
Hepsinin de vazifelen beşerî ve mânevi faaliyet
lerinin en asil, en şerefli, en mukaddes ve en üs
tünüdür. Binaenaleyh hepsi de yetiştirdikleri 
kimsenin mânevi velinimetleridirler. 

Bu itibarla üniversiteler ve Millî Eğitim ca
miası vahdet halinde mânevi ilim ve irfan ordu
sunu teşkil ederler. 

Ancak bu orduda görülen vazifeler dolayı -
siyle bir mertebeleşme olmuş üniversiteye vazi
fesini tam ifa etmek için muhtariyet tanınmış 
hizmetlerin bu müesseseler içinde kolayca görül
mesi bakımından da ayrı ayrı bütçeler tanzim 
edilmiştir. Bendeniz de bu esasa dayanarak ilk 
defa üniversiteler bütçesi üzerinde bilâhara da 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 19,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Femıh Bozbeyli 

KÂTİPLER : ismet Kapısız (Yozgat), tlyas Kılıç (Samsun) 
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Millî Eğitim bütçesi üzerinde gereken mâruzât
ta bulunacağım. 

üniversiteleri, bir fikir adamımız, milletin 
beynine benzetmektedir. Bu teşbih çok yerinde
dir. Zira üniversiteler milletimizin hayatını de
vam ettirmesi için karşısına çıkan güçlüklerin 
hallinde sistem haline gelmiş mevsuk bilgileriyle 
ışık tutarlar. Milletimizin istikbale emniyetle 
yürümesine mesnet olurlar. Yetiştirdikleri ele
manlar, Devlet mekanizmasının bir, ahenk için
de çalışmasına Devletin haricinde cemiyet için
de yapacakları vazifelerle cemiyetimize hizmet 
ederler. 

Bir vücut içinde sıhhat ne ise Devlet meka*-
nizması için de adalet aynı şeydir. Vücudun uzuv
larının kendine düşen vazifesini bir ahenk için
de yapması sıhhati meydana getirir. Devlet me
kanizması için, de, Devlet organlarının kendile
rine düşen vazifeleri bir ahenk içinde yapmala
rı da adaleti meydana getirir. 

Herhal ve safhada adaleti tatbik eden yani 
sistemli bir bilgi iffet ve cesareti Devlet idare
sinde hâkim kılan bir millet saadet ve bahtiyar
lığa ulaşır. Aksi halde huzur yüzü görmesine 
imkân yoktur, işte en üstün evsafta Devlet 
adamlarının yetiştirilmesinde topyekûn Millî 
Eğitim camiasının bilhassa üniversitenin büyük 
rolü vardır.. İnsanların en güç mesaisi düşün
mektir. Bu itibarla ilme hizmet edenler en feda
kâr insanlardır. Fikir adamları fikirlerini çok 
büyük bir sıkıntı içinde meydana getirirler. Ve 
bu fikirler onların mânevi benliklerinin birer 
parçasıdır. Bu sebepten bir âlimin fikrine teca
vüz etmek onun hayatına vâki tecavüz kadar 
âlimin yanında vahîm addedilir. Bu itibarla hak 
ve hakikatin müvellidi âlimlerdir. Âlimler daha 
ziyade üniversitelerde yetişebilir. Bir cemiyet de 
âlime atfettiği kıymet nisbetinde yükselebilir. 
Şairin dediği gibi : 

«Meşhurdur ki, zülmile olmaz cihan harap, 
Eyler anı müdahaneyi âliman harap.» 

Beyitinin ifade ettiği mâna bugün de yarın 
için de vâridolacaktır. Zira cemiyetin içinde kö
tülüklerin önüne geçen hak ve hakikat ilâcını 
ortaya koyan âlimlerdir. Âlimler kanaatlerini 
açık bir şekilde fakat hasbi olarak ortaya koy
mak cesaretini göstermezlerse bu takdirde cemi-
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yet içinde keşmekeş ve harabiyet devam eder; 
zulmün önüne geçilemez. 

Millet olarak âlimlere aşıkız. Bu sebepledir 
ki, ötedenberi âlimlere duyduğumuz sonsuz sev
gi ve saygının neticesinde üniversitelerimize 
mutlak mânasında bir muhtariyet tanıdık. 

Bu suretle kanuni ve maddi mesuliyetlerden 
üniversiteyi berî kılarak büyük mânevi mesuli
yetleri mucip vazifelerini ifa etmek için üniversi
telerimize imkân vermiş bulunmaktayız. Üni
versitelerimizin hedefi de mevzu olarak aldıkla
rı ilim sahasında hak ve hakikate ulaşmak ilmin 
mutaları ile çeşitli içtimai dert ve dâvalarımıza 
ışık tutmaktır. Zaman zaman üniversitelerimizin 
bu mukaddes hedeflere matuf faaliyetlerini en-
gelliyen menfi rauzir unsurlar ortaya çıkmıştır. 

Fakat üniversite mensuplarımız ellerindeki 
ilim ve fazilet meşalesiyle bu unsurları bertaraf 
etmişlerdir. Bundan sonra bertaraf edeceklerine 
kaani bulunmaktayız. 

Millet olarak demokrasi rejimini şerefimizle 
mütenasibolarak seçtik. Bu rejimin aynı zamanda 
milletimizin hayat ve istiklâlinin huzur ve saa
detinin teminatı olan bir rejimdir. 

Bu rejim içinde içtimai dert ve dâvalarım1-
zı milletçe halletmeye karar vermiş bulunmak
tayız. 

Üniversitelerin de hür ruh, hür vicdan, hür 
düşünce ile kendilerine düşen vazifelerini ancak 
bu rejim içinde yapabileceklerine kaani bulun
maktayız. Hal böyle iken millî hayat ve bekamı
zın düşmanları üniversite muhiti içine girerek 
genç dimağları zehirlemek istiyebilirler. Demok
rasinin bahşetmiş olduğu hürriyetlerden istifade 
ederek demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalışa
bilirler. 

Muhterem arkadaşlar, içtimai meselelerin hal
line matuf kanunlar yüksek malûmlarınız oldu
ğu üzere, meseleleri mutlak ve pürüzsüz olarak 
halledemezler. Bunun hakiki sırrı da yeryüzün
de bugüne kadar keşfedilmemiştir. İşte kanun
ların ufak - tefek noksanlıklarını millî irade re
jimi aleyhine üniversite muhitinde istismar et
mek istiyebilirler. Üniversite mensuplarının, ha
kiki tenkid fikrinden uzak istismarcıların menfi 
hareketlerinin önüne geçmek bir millî vecibe 
haline gelmiştir. Bununla üniversite mensupları
nın, Parlâmento ve Hükümetin almış oldukları 
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tedbirler hakkında hiçbir mütalâa veya tenkid 
ve temennide bulunmasınlar demek istemiyoruz. 
Bilâkis bu yapacakları tenkid ve temennilerin Par
lâmento ve Hükümet için çok lüzumlu olduğu
na kaaniiz. Zira, Büyük Atatürk «Hayatta en 
hakiki mürşit ilimdir» demişlerdir. Bu suretle 
irşadı ve hakiki kurtarıcılığı âlimlere emanet et
miş bulunmaktadır. Tenkid ve temenniler ilmî 
usul ve metodlar dâhilinde yapılması bizleri sa
dece memnun edecektir. 

Buraya kadar gereken umumi dilek ve te
mennilerimizi arz ettik. Şimdi de üniversiteleri
mizin içinde bulunduğu duruma temas edeceğiz. 

1. İstanbul Üniversitesinin 30 bin, Ankara'
nın 20 binin üstünde öğrencilerinin olduğu söy
lenmektedir. Sayın rektörlerin ifade ettiklerine 
göre her iki üniversitede de talebe adedi bakı
mından tam bir işba vardır. Talebe adedinin faz
lalığı ise üniversitenin kalitesi bakımından bir 
tefahur vasıtası olmadığı, bilâkis fazla kalabalık 
olmasının büyük mahzurları olduğunu yine sayın 
rektörler ifade etmişlerdi. 

Yeni Türkiye Partisi olarak memleketin muh
telif yerlerinde ihtiyaca cevap verdikleri suret
te üniversite açmaya taraftarız. Ancak akademik 
pjetor'ıın meydana gelmesinin de aleyhindeyiz. 
Karma Bütçe Komisyonunda Sayın İstanbul Üni
versitesi Rektörünün ifade ettikleri gibi dozajına 
göre açılmasını istemekteyiz. Bu suretle İstanbul 
ve Ankara üniversitelerinin de yükleri hafifle
miş olacaktır. Zira dünyanın en kalabalık Üni
versitesi Londra Üniversitesi olduğu halde mev
cudu 30 bini aşmamaktadır. 

2. Liselerden mezun olan öğrenciler üniver
sitede istedikleri branşı seçememekte kaderin şev
kine terk edilmektedirler. 

İmtihan yalnız yüksek okullarda olur. Yoksa 
liseyi bitirenler üniversiteye girmekte serbest 
olmalıdırlar. Bunun sebeplerinin yersizlik olduğu 
ileri sürülmektedir. Bir ilkokulun icabında üçlü 
tedrisat yaptığı bir vakıadır. Üniversitelerimizin 
de ikili tedrisat yapmak suretiyle bu mahzuru 
önlemelerini temenni etmekteyiz. 

3. Umumi bütçeden idare edilen Atatürk ve 
Orta - Doğu Üniversiteleri vardır. Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesi daha fazla inkişaf yolunda
dır. Mensuplarına daha büyük imkânlar sağlan
mıştım, sağlanmaktadır. 

Atatürk Üniversitesine gelince, Atatürk'ün 
vasiyeti hilâfına yerinde saymaktadır. Zira Bü-
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yük Atatürk, İstanbul, Ankara üniversitelerin
den sonra Doğu'da bir üniversitenin kurulmasını 
lüzumlu görmüş, bu üniversitenin yalnız Doğu -
Anadolu'ya Türk toplumuna değil bütün Orta -
Doğu Devletlerine ışık tutacak vüsat ve mahiyet
te olmasını arzu etmişlerdi. Atatürk'ün bu- arzu 
ve temennisi tam mânasiyle, yerine getirilmemiş
tir, Atatürk Üniversitesinin süratle inkişaf etti
rilmesi aynı zamanda sosyal adaletin de bir ica
bıdır. Buna rağmen inkişafı ağır ilerlemektedir. 

Memnuniyetle karşıladığımız; Erzurum'da 
1965 senesinde açılmasına karar verilen Tıp Fa
kültesinin Morfoloji binasının inşası için gereken 
bir milyon liralık ödenek sayın Bütçe Komisyo
nu üyelerinin müzahereti ile güçlükle temin edil
miştir. Büyük Atatürk'ün vasiyeti ve aynı zaman
da sosyal adalet prensibinin icabı olarak Atatürk 
Üniversitesinin ihtiyaçlarını süratle karşılanma
sı icabettiği halde ve ayrı bir mülhak bütçenin 
tanzim edilmesi gerektiği halde umumi bütçe için
de dahi bu üniversiteye gereken önem verilme
miştir. Vazifesinin ifası için: 

a) Araştırma giderleri yoktur. 
b) İşçi ücretlerini karşılayacak ödenek yok

tur. 
c) Geçici görev yolluğu yoktur. 
d) Dış memleketlere yetiştirilmek üzere gön

derilecek elemanlar için ödenek yoktur. 
e) öğretimle ilgili lâboratcTvar ve ders araç

larının alınması için Ödenek ayrılmamıştır. Millî 
Eğitim bütçe taslağı içinde bir, iki sayfada Ata
türk Üniversitesi ismine tesadüf etmekteyiz. Bu 
da üniversiteye karşı üvey evlât muamelesi gö
zetildiğine delil sayılır. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı, Karma Bü|çe mü
zakeresinde bir Amerikalı kadın ;profesörün mea-
len şu sözlerine temas ettiler.: 

(Beş sene evvel Erzurum'a geldiğimde bu bi
nalar yoktu. Burası boş bir tarla idi. Şimdi 
profesörleri, talebeleri, binaları vardır. Bir üni
versite olmuştur, demiş.) 

Bizce Amerika'lı kadın profesörün bu sözleri 
oradakiler için o anda bir cemile olsun diye söy
lenmiştir. Bu sözler Atatürk Üniversitesine karşı 
gösterilen lâkaydiyi bertaraf etmez. Erzurum'da 
Ziraat Fakültesinin faaliyetleri takdire şayandır. 
Erzurum ve havalisine gerekli, bilgi, ışık. ve nuru 
saçmaktadırlar. Kısa zamanda Örnek bir fakülte 
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olacagmı ümidetmekteyiz. Üniversiteden ayrı, 
çeşitli fabrikaların bulunduğu Erzurum'un nüfu
su gittikçe artmakta, sanayileşmeye doğru git
mektedir. Onun için ileride Teknik Üniversiteye 
mesnet olabilecek bir teknik okulun açılmasını is
temekteyiz. 

4. Üniversite demek asistan kadrosu demek
tir. Anglo-Sakson memleketlerinde her on tale
beye bir asistan düşmektedir. Bizde ise yüz ta* 
lebeden fazla miktara bir asistan isabet etmekte
dir. Malûmat aldığımıza göre teknik üniversite
de profesörler kendi ceplerinden asistanlarına 
yardım etmek suretiyle yanlarında tutmaktadır
lar. Bu hareket sayın profesörlerin ilme hakka 
ve hakikate bağlı olmanın (bir ifadesidir. Biz
ler sayın profesörlerin bu asil hareketlerinden 
dolayı çok memnunuz. Bununla beraber asis
tanlığın süratle daha cazip hale getirilmesini 
dilemekteyiz. 

5. üniversite talebesi ders kitaplarını al
makta çok ınüşkilât çekmektedirler. Bu sebep
ten bir kitaptan on kişinin istifade ettiği riva
yet edilmektedir. Kitaplarını ucuzlatmak bu yol
dan talebelere yardım etmek lâzımdır. 

6. Devletten yardım gören müesseselerden 
talebe cemiyetlerine ait yardım parası gayet az
dır. Fazlalaştırılması lâzımdır. 

7. İstanbul Üniversitesinde yabancı dil 
mevzuu bir mesele olarak kalmaktadır. Her 
sene öğrenciler bunun için gösteriler yapmak
ta idiler. Birçok kabiliyetli talebeler de fakül
telerini bu yüzden terketmek mecburiyetinde kal
maktadırlar. 

Biz de bir üniversite talebesinin mutlak su
rette (bir yabancı dil bilmesini arzu etmekteyiz. 
Fakat şimdiye kadar müsbet bir netice elde edil
memiştir/Diğer üniversiteler ile bu farkın, ada
let bakımından, giderilmesi lâzımdır. 'Keyfiyeti 
Sayın İstanbul Üniversite Senato mensuplarına 
arz ederiz-. 

8. İstanbul talebe sitesi meselesi sekiz yıl
dan beri bir yılan hikâyesine dönmüştür. Bu 
sitelerin dertlerine medar olacak hususlara ra
portörlerin raporlarında ve bütçe gerekçelerin
de bir işarete raslamadık. Bu hususta gereken 
tedbirlerin alınması zamanı gelmiştir. Zira ta
lebe yurtlarında talebelerin durumları çok fe
ci bir hal almıştır. 
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9. Sayın bütço raportörleri yerlerinde tet-

kikat yaparak üniversitelerimizin ihtiyaçlarını 
isabetli şekilde tesbit edip gerekli temennilerde 
bulunmuşlardır. Biz de Yeni Türkiye Partisi 
Meclis Grupu olarak bâzı temenniler arz ettik. 
Bu temennilerimize ilâveten Doğu Anadalu'ya 
hattâ (bütün Orta Doğu devletlerine ışık, nur sa
çacak olan Atatürk Üniversitesinin tam kadro
lu bir üniversite müessesesi haline getirilmesini 
Hükümetten beklemekteyiz. Büyük Atatürk'ün 
ismini taşıyan bir ilim müessesesinin daha faz
la ihmale tahammülü yoktur. 

Üniversiteler hakkında sözlerime son ver
meden şu hususu bir defa daha belirtmek lü-
z umunu hissetmekteyim. 

Bizler, üniversitede ilim tahsil etmek için 
binbir çeşit ıstıraplara, sıkıntılara, minnet ve 
meşakkatlere 'katlanarak hayat pahasına çalış
malarına devanı eden üniversitelilerin bu ıstırap
larına iştirak etmekteyiz. Bu asil hareketlerini 
memleketin geleceği bakımından takdir ve şük
ranla karşılamaktayız. Memleketimizin bugün
kü dar imkân ve şartları içinde onların ıstırap
larını gidermek başlıca emellerimizden biridir 
Onların da Büyük Meclisin yanında memleke
tin birçok dert ve dâvalarının hallinde Büyük 
Meclise müzahir olacaklarına, memleketi de
mokrasi aydınlığından totaliter idarelerin ka
ranlık zindanlarına sürüklemek istiyen yabancı 
ideolojilerin karşısında olacaklarına muhterem 
üniversite profesörlerimizin de bu yolda gerekli 
irşatlarını esirgemiveceklerine kaanii bulunmak
tayız. 

Üniversiteler hakkında maruzatlarıma niha
yet vererek millî eğitim bütçesi üzerinde mâ
ruzâtta bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlar, 
Karanlık ruhlara ilk ışık saçan ve bu ruhin 

ra şekil veren öğretmenler, yetiştirdikleri kim
selerin mânevi velinimetlerin ilk öncüleridirler. 
Bu vazifelerini memleketimizde bugünkü şart
lar altında türlü mihnet, meşakkat ve mahrumi
yetlere katlanarak müzayaka içinde yapmakta
dırlar. Onları her türlü maddi Ölçülerin üzerinde 
vazifelerini mükemmel yaptırmaya sevk eden 
şey öğretmek aşk ve hazzıdır. 

Esasen münevverlik te güç şartlar altında 
güçlüklere göğüs gererek, iffetinden fedakâr
lık etmeden icabında hayatı pahasına vazife yap-
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inanın bir sıfatıdır. Yoksa vazife yapan şahsa 
vazifosinin i f asiyi o mütonasibolarak maddi vo 
mânevi imkânlar vo nimetler verilmek suretiy
le yapılırsa fevkalâdeliği kalkar. 

Materyalistler her şeyi madde ile ölçtükleri 
için öğretmenlerimizin bu fedakârlığa katlan
malarını istismar ederek onları menfur ideolo-
,j il eriyle zehirlemek istemektedirler. Zekâyı, ka
biliyeti bilgiyi şahsi çıkar ve menfaat temin eden 
bir vasıta kabul ederler. Halbuki asistanına 
ilim öğretmek için celbinden para veren profe
sörün hareketinin, Ibüyii'k sıkıntılara rağmen 
azimle, imanla vazifelerine devam eden öğret
menlerin bu asil, necip hareketlerini görnıomez-
likten gelirler. 

Bilgi ve fazilettir ki, insanları insiyaklarının, 
menfaatlerinin tesirinden kurtarır. Bilgi ve ze
kâlar eğer yalnız sahiplerine maddi refah te
min etmek için kullanılırsa o cemiyette anarşi 
olur ve cemiyetin izmihlali yakın demektir. Bu 
hal üiürtkkep cahilliğin de mümeyyiz bir vasfı
dır. 

Muhterem arkadaşlar, öğretmeyi ve bilgiyi 
seven v<> ona inanan hiçbir öğretmen vazifesi
ni az menfaat temin ediyor diye ihmal etmez. 
Ancak maddeye tapan maddeye inanan öğren
mek ve öğretmek mânevi duygusundan mah
rum menfaatlerinin esiri olanlar az menfaat 
temin ediyor diye vazifelerini ihmal ederler. 
Bugüne kadar öğretmenlerimiz kudsî vazifele
rini her türlü maddi ölçülerin içinde büyük bir 
fedakârlıkla ifa etmişlerdir. Ancak onları mü
zayakadan kurtarmak da bizim için millî bir ve
cibe olmuştur. 

Bu meyanda moral eğitiminden de bahset
mek isterim. Memleket olarak demokratik düzen 
içinde plânlı, hızlı kalkınmaya karar vermişiz. 
Bunun temel mesnedi bilgili, iffetli, cesa
retli, imanlı insanların güçlerine dayanacak
tır. Bu vesile ile maliye ve iktisat tarilh ilim
lerinin ispattan vareste şu mutalarını ifade 
ötmek isterim. 

1. Cemiyet olarak ne kadar iktisadi ba
kımdan ileri gidersek /gidelim istıiıhsal ede
ceğimiz ekonomik kıymetler beliren ühtiyaç-
lariîmzm tam karşılanmalarına imkân ver-
ımyeeektir, bir nisbetsii'zlik olacaktır. Haya
tın asli (gayesinin yalnız maddi zevk ve ilhti-
yaçları tatminden ibaret olduğunu kabul eden-
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ler mutlak mânâda mustarip yaşıyacaklar-
dır. 

2. Beşeriyetin kuruluşundan bu tarafa 
emniyetlerde ekonomik nimetlerden istifade et
mekte farklılaşma olmuş ve olmaktadır. »Bun
dan sonra da olacaktır. İktisadi nimetlerden 
cemiyet içinde yaşamanın bir neticesi farklı 
pay alanların birbirlerine düşman ;gozüyk> 
bakmamaları lâzım gelmektedir. Bu inkârı gayr.i-
kabil; ancak, topyekûn cemiyeti ortadan 
kaldırmakla ekonomik ihtiyaçları tatmin
den, nisbetsizliği ve ekonomik nimetlerden 
istifadeyi müsavi şekle sokmak mümkündür. 
Binaenaleyh iktisadi müsavat dün de yoktu 
bugün de yoktur, yarında ola.mıyajcakltır. İn
sanları birbirinin şerrinden mâsun iş 'bölü
münde birbirine yardımcı olmalarını temin 
eden din müessesesi cemiyetlerin İçinde bir 
realite ve müessese olarak meveudol'.mış:lui' vo 
olacaktır da. hte 'İm sebeplerle Iher bir ferde 
cemiyet içinde ve gerekse plânlı kalkınma
mızda büyük vazifeler düşmekledir. Bn vazi
fe şuuru hor türlü maddi menfaatlerin üstünde 
iman ve inancı mümkün kılan bir ahlâk ter
biyesi ile mümkün olur. Bu aihlâk terbiyesini 
memleketimizde bugün müftüler, vaizler, imam 
ve 'hatipler yapmaktadırlar. Bu bakımdan va
zife alhlâkı üzerinde müessir olan 'bu mües
seselerin taım ve kâmil olarak vazife yapması 
cemiyetimizin emniyet; içinde sılhthatli ilerle
mesini mümkün 'kılar. îmanı - »hatip "okulları
nın. durumu 'hakkında din problemlerini inee-
liyen ilim heyetinin aldığı rapor bunları en
dişeye sevk etmektedir. Ezcümle beşbinden 
aşajan nüfislu köy ve kasabalarda imam - Iha-
tip okulları mezunlarının vazife alamıya-
ca'klarmm endişesi içindedirler. 

Nüfusu beşbinden aşağı olan köylerimizin 
adedi çok fazladır. Şayet imam - 'hatip okul
larının . beşbinden aşağı köy ve kasabalarda 
vazife almalarına mâni olunursa bu takdirde 
imam - 'hatip okullarının vazife 'hudutları çok 
daraltılmış olur. Dinin hurufattan âzıâde 
sistenıaltik alhlâkî . rolünün nıevcudolduğuna 
'kaaııiiz. Devletin hüküm ve kontrolü altında 
modern ve müspet, bilgilerle mücejhlhez olmak 
imkânı bahşedilmiş imam - hatip okulları ta
rafından yetiştirilmiş kimseler bu vazifeyi 
yapmazlarsa ehliyetsiz kimselerin bu vazi
feyi yapmaları bahis konusu olur. Bundan 
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da memleket olarak çok zarar (görürüz. İmam 
hatip 'okulu .mezunlarının bu endişelerini Sa
yın Mıillî Eğitim [Bakanının 'bertaraf etmesini 
temenni ederiz. 

Dinin; ahlâkın yükseltilmesinde tertbiyevi 
rolü olduğuna inanmaktayız. Din telkmatmm 
da eih.il ellerde olmasını temenni etmekteyiz. 

Plânda prodüktiv olmıyan yatırımlarda geri 
kalmış bölgelere öncelik tanınmış olmasına rağ
men, önceliğin aksi istikamette tecelli ettiğini esefle 
ifade etmek isterim. Zira bunda da bir nor
mal adalet dahi tecelli etmemiştir. Meselâ 
1964 profgramında Erzurum'da 150 den yu
karı nüfuslu 397 okulsuz köy olmasına rağ
men tahsis edilen ödenek miktarı 5 milyon 600 
Ibin liradır. Fakaıt Ihiç de geril kalmamış bir 
vilâyetimizin sadece .126 köyü için 6 milyon 
'50Ö bin lira 'tafhs-isat ayrılmıştır. Bunda sos
yal adalet olmadığı gibi normal adalelt de 
yoktur.Bu husustaki nisbetsizlik hemen he
men cetvele bakan 'herkes tarafından, cetve
lin her yerinde görülebilecektir. Plân 
öngördüğü sosyal adalet burada bir realiteye 
cevap veren reel bir mefhum olmaktan ziyade 
bir avutma ve herkesin kendi maksadına göre 
şerbet vermek için en müsait bir kâse gibi kul
lanılmak istenen bir istismar mefhumu olduğu 
anlaşılmakta ve bir defa daha gözlerimize çarp
maktadır. Sosyalini bir tarafa bırakalım, nor
mal adaletin tecellisini ve adaletsizliğin teker
rürüne mâni oulnmasmı dilemekteyiz. 

Millî Eğitim bütçesi üzerinde esasen sayın 
raportörler raporlarında gereken dilek ve te
mennilerde bulunmuşlardır. İlâve olarak : 

> 
1. İlkokul öğretmenlerinin eğitim tazminat 

Kanunu Meclisten çıktı, Senatodan da çıkarıl
masını. İlerde daha da tatmin edici olmasını 
temenni etmekteyiz. 

2. Ders ücretleri Kanununun da Senatodan 
da süratle çıkarılmasını, 

3. öğretmenlerin maaşları arasındaki ada
letsizliği bertaraf^ edecek İntibak Kanununun 
çıkarılmasını dilemekteyiz. 

4. Bölge yatılı okullarının açılması iyi bir 
adımdır. On haneli köylere okul yapmak çok 
zor ve hattâ muhaldir. Süratli eğitim yaptır
mak için bölge yatılı okullarına ihtiyaç vardır. 
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Adedinin artırılmasının taraftarıyız. Ancak, ha
ber aldığımıza göre Erzurum'un Hınıs kazasın
da iki seneden beri çalışmaya salih vaziyette ya
tılı bölge okulu hazırlandığı halde öğrenci yetiş-
tirmemektedir. Bu teessür ve teessüfe şayan bir 
israftır. Bu hususa işaret etmek isteriz. 

5. öğretmenlerin mesken ihtiyaçlarının 
süratli şekilde giderilmesini temenni etmekte
yiz. 

6. Ortaokul müdür ve yardımcılarının ek 
görev ve tazminatlarının artırılmasını, 

7. Teknik ve tarım öğretiminin plânla mü-
tenasibolarak yapılmasını, 

8. Hasbi bir vazife şuurunun yerleşmesi 
bakımından din eğitim ve öğretiminin okulla
rın haricinde konferanslar ve seminerler tertibe-
derek bu suretle temini, 

9. Bir ahlâk ve faziletler manzumesi olan 
Kuranı Kerimin de muzır addedilerek kütüpha
nelerden çıkarılmasını yerinde görmemekteyiz. 

10. Halk eğitimi çalışmalarının daha aktif 
ve verimli olmasını, 

11. Millî Eğitim mensupları için Meclise 
sevk edilmiş bütçeye yük teşkil etmiyecek 102 
imzalı Millî Eğitim Yardımlaşma Kanununun 
bir an evvel süratle çıkarılmasını İsrarla bekle
mekteyiz. 

12. Hükümetten burs almak suretiyle oku
yan öğrencileri zor durumlara sokan bâzı şart
ların kaldırılmasını temenni etmekteyiz. Zira 
bu öğrenciler, kefil bulamamakta, müracaat et
tiği kimseler bu tabiî taleplerini reddedince bü
yük bir ruhî eziyete mâruz kalmaktan, kefaleti 
kabul edenler de acaba bu çocuk okuyacak mı
dır? Benden para istiyecekler mi, endişesi için
de kalmaktadırlar. Yardım yapan devletin bu 
rizikoya katlanmak suretiyle bu endişelere yer 
vermemesini temenni etmekteyiz. 

13. Korunmaya muhtaç çocuklar için, yar
dım ve yetiştirme yurtlarının artırılmasını dile
mekteyiz. 

14. Millî Eğitim Bakanlığı çalışmalarını 
köstekliyen kanun, mevzuat ve yönetmeliklerin, 
günün gerçeklerine uygun şekilde çıkarılmasını 
temenni etmekteyiz. 

Netice olarak : 
Gerek üniversite, gerek Millî Eğitim cami

ası karanlık ruhları aydınlatacak, cemiyetimi
zin fertlerini, cehaletlerinin ve ihtiraslarının 
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insiyakların esaretinden kurtarıp, yarının me
sut ve müreffeh Türkiye'sinin zemini hazırlı-
yacak, ruh mimarlarına ve demokratik rejimin 
mânevi koruyucuları idealist yolcularına selâm 
ve saygılarımı sunar muvaffakiyetler dilerken, 
üniversiteler ve Millî Eğitim bütçelerinin mem
leketimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu ol
masını Cenabı Haktan temenni eder, beni din
lemek lûtfunda bulunduğunuzdan dolayı Gru-
pum adına hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, he
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Şaym Fethi Ülkü? Buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA FETHİ ÜLKÜ 
(Tunceli) — Muhterem arkadaşlarım, Millî 
Eğitim Bakanlığı bütçesinin Millet Meclisinde 
görüşülmesi münasebetiyle C. H. P. Grupu adı
na görüşlerimizi arz ediyorum : 

Millî Eğitimi, geniş anlamiyle, Türk Mille
tini çağdaş uygarlık seviyesine çıkaracak tek 
unsur olarak mütalâa etmekteyiz. Bilgi ve gör
günün durmadan değiştiği, sosyal gelişmenin 
hız aldığı bir asırda, memleketimizde ve ulus
lararası ortamda uygarlığı mümkün mertebe 
eşit hale getirmeye, aradaki farkı asgariye in
dirmeye mecburuz. 

Millî Eğitimin, bütün Türk Milletine şâmil 
olduğu ve niteliği yönünden de millî olduğu 
adından anlaşılmaktadır. Bu eğitimin gerçek 
sahibi bütün Türk Milletidir, İşte bu anlayışla 
biz, Millî Eğitimi partiler üstü bir konu olarak 
mütalâa etmekteyiz. Memleketimizde Millî Eği
timin Hükümet adına yürütücüsü olan Bakan
lık bütçesinin görüşüldüğü şu sırada Millet Mec
lisinde bütün grupların aynı görüşte olmaları 
ümit ve temennisinde olduğumuzu ifade etmek 
isteriz. 

Bu Bakanlık, yukardaki açıklamadan da an
laşıldığı üzere yaş ve seviye farkı gözetmeden 
bütün yıırtdaşlarm öğretim ve eğitimini üstüne 
almış bulunmaktadır. Türkiye'de her ferdin, 
yurtdaşlık şuuru içinde, Atatürk ilkelerinin ay
dınlık yolunda, bilgili, görgülü yetişmesini amaç 
edinmiştir. Sosyal ve ekonomik yönden kalkın
manın ilk hızı ve kavramı bu Bakanlığın gay
retinden beklenmektedir. Okuma yazma öğreti
minden okul çağındaki gençlerin ve yetişkinle
rin öğretim ve eğitiminden başlıyarak, boş za-
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manın kıymetiendirilmesine, Devlet bünyesi 
içinde fertlerin biri diğeriyle olduğu kadar Dev
let organla riyle olan münasebetlerinde de ciddî 
güvenli ve saygılı olmalarına, milletin geçmişi 
ile geleceğinin bağlantısını tesis ederek millet 
şuuru itibarının devamına çalışılmasına kadar 
her şey bu Bakanlık hizmetinden beklenmekte
dir. 

İtiraf etmek lâzımdır ki, halen, Millî Eğitim 
Bakanlığımız, teşkilâtı ve tahsis edilen bütçe
siyle bu büyük dâvayı halletmekten uzaktır. 

öteden beri Millî Eğitim Bakanlığı sadece 
okul çağındaki çocukların öğretimini üzerine 
alan müessese gibi mütalâa edilmiş, bütün ilgi
ler bu anlama göre yönetilmiştir. 

Nüfusumuzun 10 milyon olduğu, bugünkü 
ihtiyaçlarımızın henüz belirmediği bir devrede, 
1926 yılında 789 sayılı ve 1933 te çıkarılan 2287 
sayılı Kanunla kurulmuş bir teşkilât 30 milyon 
nüfusun ve çağdaş ihtiyaçların yükünü çeke-
miyeceği şüphesizdir. Sonradan yapılan bir dü
zene varılmadığı ve bâzı genel müdürlük ve şu
beler kanuna dayanmadığı için bütçeden mah
rum bulunmaktadırlar ve bu sebeple verimsiz
dirler. » 

Okul dışı eğitimi, yeni yetişkinler eğitimini 
organize etmek üzere düşünülmüş ve faaliyete 
geçirilmiş bulunan Halk Eğitimi Genel Müdür
lüğü bu açıklamanın tipik misalidir, öğretici 
Filim Teşkilâtı ders araçları bölümünün duru
mu da aynıdır. 

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde yetişkin
ler eğitimiyle ilgili genel müdürlüklerin sıkı bir 
işbirliği halinde çalışmalarının sağlanması, bu 
görüşle yeni bir teşkilâta gidilmesi, bilhassa 
uzun zamandan beri beklenen halk eğitimi ka
nunu tasarısının bir an önce Büyük Meclise su
nulması tekrarına meydan verilmiyeceğini 
ümidettiğimiz önemli temennimizdir. 

Okul içi eğitimin de ancak okul ile ailenin iş 
birliği sonunda olumlu bir niteliğe kavuşacağı 
düşünülürse aileyi eğitmek vazifesini deruhde 
eden halk eğitiminin önemi bir kere daha belir
miş olur. 

Millî Eğitim Bakanlığının omuzlarında gibi 
görünen halk eğitimi ve genel anlamiyle öğretim 
ve eğitim işinin gerçekte bütün bir Devlet olarak 
ele alınmış olması, milletçe desteklenmesi tek ba-
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çarı yoludur. Bütün vatanı bir okul, vatandaşı 
ise öğreten ve öğrenenler olarak kabul etmek, 
böylece millî bir eğitim seferberliğine gitmek ye
gâne kurtuluş çaresidir. Aksi halde, eğitim, mil
letin malı olmaktan çıkar. Sadece dar imkânlı bir 
teşkilâtın çabasına terk edilmiş olur ki, bu tempo 
ile, nüfusu süratle artan Türkiye gibi bir memle
kette asırlarca eğitim dâvasını gerçekleştirmeye 
imkân bulunamaz. 

Nitekim, yıllardan beri Millî Eğitim Bakanlı
ğı, Millî Savunma Bakanlığından sonra bütçede 
en büyük tahsisata sahibolduğu ve hemen hemen 
sadece tahsil'çağındaki çocukların eğitimiyle meş
gul bulunduğu halde, Anayasaya göre mecburi 
olan ilk öğretim ihtiyacını dahi karşılıyanlamış
tır. Raportörlerin verdiği rakama göre halen bir 
.milyona yakın çocuğumuz halen tahsilden mah
rum bulunmaktadır. Okul miktarı, Öğretmen sa
yısı ihtiyacın çok altındadır. Orta ve yüksek öğ
retimdeki durum da aynıdır. Her yıl yetiştirilen 
öğretmen ve yaptırılan okul sayısı artan nüfus 
farkını dahi zor karşılamaktadır. 5 Yıllık Plâna 
göre hazırlanan programın uygulanmasına çalı
şıldığını görmekten memnun olmakla, beraber da
ha büyük bir hıza, millî gayrete ihtiyacolduğıı 
kanısını muhafaza etmekteyiz. 

Bu durumun sebeplerini bir davranış eksik
liğine dayamak mümkündür. Yurttaşın okumak, 
öğrenmek arzusunun tam bir ihtiyaç, haline gel
diği bu devirde öğretmenin maddi ve mânevi iti
barını korumak her zaman mümkün olamamıştır. 
O, sadece feragat timsali olarak alkışlanmış; fa
kat ihtiyaçları lâyıkıyle düşünülememi§&ir. öğ
retmen, meslekte korunamamıştır. Tabiat iyi e bu 
hal, öğretmenlik meslekinin cazibesini azaltmış
tır. Netice itibariyle öğretim keyfiyet ve kemiyet 
yönünden bir sarsıntıya mânız kalmıştır. 

Son înönü Hükümetleri, Türk Millî Eğitimini 
temelinden sarsan bu aksaklığın çaresini düşün
müş; ilköğretimde, köy ve kasaba öğretmenlerine 
«Eğitim tazminatı» verilmesini, ilkokul öğretmen
lerinin askerlik hizmetlerini er olarak kıtada yap
mak yerine, köyde öğretmenlik yapmak suretiyle 
ifa etmelerini, orta öğretimde ek ders ücretlerinin 
10 liraya çıkarılmasını ve 30 saate kadar ücret ta
nınmasını, Teknik öğretim Müsteşarlığı emrinde 
gezici kadın ve erkek kursu öğretmeni olarak ça
lışanların b&li bir hizmet süresinden sonra kasa
balarda çalışabilmelerini hedef tutan kanunların 
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I bâzılarını tasarı olarak sevk etmiş ve teklifleri 
I muvafık karşılamıştır. Bunların bir kısmı Büyük 
I Meclisçe kanunlaşmış, bir kısmı komisyonların 
I tasvibinden geçmiştir. İntibak Kanunundan fay-
I dalanamıyan öğretmenlerin durumları da ıslah 
I yoluna girmek üzeredir. Geçmiş yıllarda, yüz ki-
I zartıcı olmadan muhtelif sebeplerle disiplin ee-
I zaları almış bulunan, bu sebeple mesleklerinde 
I ilerleme ve bilgi, görgü alma imkânlarından malı-
I nün bulunan öğretmenlerin disiplin suçlarının 
I affı hususunda tedbir alındığını da memnuniyet-
I le ilâve etmeliyiz. 

I Öğretmenlerin Özlük haklan göz önünde bu-
I lundurularak, terfi ve tecziye statüsünün huzur 
I verici bir niteliğe sokulmasına ihtiyacolduğnmı 
î belirtmek isteriz. 

I İller İdaresi Kanununun Millî Eğitim teşek-
I külleri ve mensuplarına uygulanmaması mümkün 
I görüleniiyecekse bu uygulamada millî eğitim mes-
I İçkinin özelliklerinin göz önünde bulundurulması 
I sağlanmalıdır. Hazırlanmakta olan Personel Ka-
I nuuunda öğretmene lâyık olduğu mevki verilme

lidir. x 

I Öğretmenliğin lâyık okluğu seviyeye geliri 1-
j .ıuesi .için devlete düşen alâkayı ısrarla İK'kler-
I ken, ıbugikie kadar her t ünlü feragat ve fedıa-

kürlığa göğüs gererek memlekette görevine de-
I vanı etimiş olan öğretmen kütlesinin de meslekin 

kendilerinden beklediği niteliği korumak için 
I her çabayı c.sirge;miyecekleı,i güvenini rmııbafa-
I za etmekteyiz. 

Öğretmen sayısını çoğaltıcı tedbirler yanın 
I da iyi bir fonnasyan veren ve bu fomıiıasyonn 

iş başında koruyan tedbirlerin de artırlmasmı 
I temenni etmekteyiz. 

Konuşmamıza başlarken, bütçe durumu ve 
•bâzı güçlükler sebebiyle okul çağındaki çocuk 
lann dahi oku tul ması ma imkân bulıunmadığına 
işaret etmiştik. Millî eğri tim hizmetine belli bir 

I nisbette halkın işt iraki fikri işte bu imkânsız
lığa bir çare bulmak kaygusundan doğmuştur. 
Oku! inşaatı için kurulmuş dermekleri, ya-pıilan 
teberruları, köylünün okul inşaatına gönüllü ola
rak katılmasını takdir ile karşılamakta, Hükü
metin Ira .gayretleri teşvik edici çarelere başvur : 

masını dilemekteyiz. Artık bizde de olculu ve 
I eğitimi kurumlarını bimıaye eden vakıflar tesisi* 

n:i en iyi niyetle ümidet m ekteyiz, 
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Yapılmış olan okul ve malzemesinin korun

masın mı ayrı bir eğitim ve dikkat istediğini ifa
deden kendimizi alauııyoruz. 

Hükümet programı ve bütçe dışında okul 
ve öğretmen artımımı sağlamak aınacdyle, Ana
yasamın 21 nci maddesinden kuvvet alarak özel 
okulların Hükümetin ciddî gözetiminde bir dü
zene sokulması ve teşvik edilmesini istihdaf 
e den gayretleri destekliyoruz. Karma Komis-
yondan geçip Millet Meclisi (Gündemine intikal 
etımiş bulunan özel okullar kanunu tasarısının 
bir an önce kanunlaşması hususunda Büyük 
Meclisin ilgisine güveniyoruz. 

Yukardan beri açııklamıya ça.lıştığı<mLz hu
suslarla öğretim ve eğitimin daha ziyade maddi 
unısurlarından bahsetmiş olduk. Eğitimin ^uygu
lanması usulü şüphesiz bu unsurları faydalı kı-
iacak başlıca çaredir, öğretimi ve eğitimde iyi ör
nekler vermek, müesseseleri sağlam'.bir gelenek 
yaratacak nitelikte kurmak, öğrenenlerin boş za
manlarını kıymetlendi itmeyi ön plâna almak, öğ
retimde fazda yerine lüzumlu olanı vermek, ve
rilen her bilgide ve görgüde vatandaşlık müna
sebetlerini, inkılâplara bağlılığı /kuvvetlendiren 
ekonomik neticeleri1 eriştiren yönler bulunması
na itina etmek lâzımdır. Bu imünasebetle, her 
kademedeiki öğretim müesseselerinde uygulan
makta olan programın yeniden gözden geçirilme
si faydalı olur. Aktif metodun uygulamaihiianesi 
hedef olmalıdır. 

Bakaliti ık bu esasları rahatça, yürütebilecek 
şekilde teşkitâtlanmalıdır. Kuııılmuş olan teşki
lâtı ise kanunun ve yönetmıeüıiğin tâyin ettiği 
istikamette semereli kılmalıdır. Talîm ve Terbi
ye Dairesinin munhasıdain kendi konusunda ve 
tesirden azade çalışmasiyle daha çok verimli ola-. 
cağına Hükümetin de kaani bulunduğuna inanı
yoruz. 

öğrencilerin orta öğretimden, teknik öğreti-
ino kaydırılması işinin daha sistemli ve tedbdrli 
olarak, uçukta öğrenci bırakmıyacak şekilde 
ayarlaınması 'lüzumuna işaret etmek isteriz. Her 
tVrdin kendi istidadı içinde yetişebilmesi ama-
ciyle meslekî yönetim müesseselerinin açılması-
nı, çoğaltılmasını zaruri gömlekteyiz. Bilhassa 
teknik öğretimde yetişenlerin keyfiyet ve kem-
miyer itibariyle plânlamainın öngördüğü esaslar 
dahilinde devlet sektörü ve serbest piyasa ihtiya
cına cevap verecek durumda olmalarına dikkat 
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edilmelidir. Çevresinin istek ve ihtiyaçlarına ce-
vabolaânıyan hiç bir bilgi ve teşebbüs başarı 
sağlıyamaz. 

İnsan gücünden faydalanma düşüncesi, in
sanı koruyup eğitmekle 'başlar. 

Okut sağlığı bir ihtisas )>öliimü olarak millî 
eğitim bünyesinde eğitim derecesinde ilgi gö
ren bir konu olmalıdır. 

Eğitini millî olunca, okumaktan mahrum, 
kimsesiz çocuklarla, ruhen ve bedenen arızalı 
vatan evlâdının da bu eğitimden faydalana
cağı tabiî olur. Millî Eğitini Bakanlığının 
bu konuda kendi kapasitesi nisbetmde çalışma
larına memnuniyetle şahidol m aktayız. Yetiş
tirme yurdu sayısı bu yıl 70 e yükselmiştir. 
Sağır - dilsiz okullun, arızalı çocuklar için açıl
mış kurumlar ihtiyaç karşısında sembolik 
olsalar dahi işe başlandığının işaretlen olarak 
memnuniyet vericidir. Ancak bu müessese
lerde çalışacak uzmanların özel eğitimin icap
larına göre hazırlanması ve yetiştirilmesi da
vanın halli için önemli çare olacaktır. Ço
cuk koruma konusunda Millî Eğitim Bakan
lığının. Sağlık ve Adalet Bakan!tklariyle sıkı 
bir is birliği yapmasına lüzum yardır. Bil
hassa çocuk konuna işinin hukukî temiuatı 
olarak «Çocuk mahkemeleri kurulması zama
nın gelmediğine işaret etmek isteriz. 

Millî Eğitim Bakanlığı değişik hizmetlerin
de kullanılacak ihtisas elemanlarının yetiştiril
mesi ve bu konuda yabancı memleket imkân
larından faydalanılması hususunda bakanlı
ğın ve hassaten dış münasebetler bürosunun 
önemli hizmetleri görülmektedir. Yeni teşeb
büslerle imkâıılannı çoğaltacağını da ümidet-
mekteyiz. Avrupa Konseyinden, öğretmen 
yetiştiren müessese öğretmenleri için temin 
edilen 100 bursun, yerinde 'kullanılması te-
mennilenimiz arasındadır. Yabancı memleket
lere gitmiş bulunan öğrenci veya stajiyerlerin 
kendi branşlarında iyî yetişmelerini sağlayıcı 
tedbirlerin artırılmasına ihtiyaç vardır. Kül
tür ataşeMkleriyle önrenci müfettişliklerinin 
ayrılması konusuna artık bir çare bulmak 
lâzımdır. 

flerek okullarda, gerekse yetişkinler eği
timinde okuma yazmayı öğrenenlere temel kül-

- W 
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tür verebilecek çapta kitapların yayımının 
başlanmış- olmasını takdirle karşılamaktayız. 
Ancak bu işin geniş mikyasta ele alınmasını 
zaruri görmekteyiz. Okuyucuyu zararlı neş
riyattan korumak da ancak böylece mümkün 
olacaktır. Bu bakımdan Bakanlık Yayım Mü
dürlüğü için bütçeye konan tahsisatı yeterli 
görmemekte, gelecek yıl bütçesinde bu ihti
yacın 'önemi ile orantılı olarak karşılanma
sını dilemekteyiz. 

- Kütüphanelerin günden güne çoğalmasın!, 
ihtisaslaşmasını ve' okuyucusunun artması m 
sevinçle karşılıyoruz. Her ilin, teşkilâtlı 
bir kitaplığa kavuşturulması, bunlara bağlı 
kolların seyyar veya sabit kitaplıklar olarak 
köyo kadar uzanması büyük arzumuzdur. 

Dünyada, milletlerin itibarı bugün güzel 
sanatlardaki, üyakatleriyle ölçülmektedir. Bir 
sanat elçisiffin, memleketini tanıtma bakı
mından çok kereler siyasi elçiden daha bü
yük hizmetler ifa ettiği görülmektedir. Hele 
Türkiye için bunun önemi daha büyüktür. 
Güzel, sanatların her kolu okul çağındaki 
çocuklar için olduğu kadar, hattâ ondan 
daha çok halk için birer okul fonksiyonu 
görmektedir. 

Tiyatrolarımızın çoğalmasını, sergilerimizin 
artmasını, müzik kültürü ve zevki veren ku
rumlarımızın genişletilmesini bu maksatla ar
zulamaktayız. 

Müzeler ,eski eserler bu topraklarda geç
miş medeniyeti gün. ılığına çıkarmak sure
tiyle birer eğitim ve öğretim - yastıtası olarak 
hizmet görmektedirler. Türkiye'nin turizm 
dâvasında büyük önemi olan bu konunun 
yurttaş tarafından kavranması ve eski 'eserle
rin korunması hususunda ayrı bir gayrete 
lüzum vardır. Tarihiî yer ve eserlerin tahri
battan korunması konusunda Avrupa Konse
yinin • UNESCO ile müştereken hazırladığı 
imkânlardan Türkiye'nin de faydalanması için 
teşebbüsler olmuştur. Kıymetlendirilmesi şa
yanı temennidir. 

Halen Millî' Eğitim Bakanlığı emrinde bu
lunan bu hizmet örgütlerinin sıkı bir iş bir
liği halinde çalışmalarının halk eğitimine bü
yük çapta fayda sağlıyacağı ışüphesizdir. 
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Halen kuruluş halinde bulunan üniversi

telerimizin sağlam kültüre, köklü bir gele
neğe kavuşabilmesi için gerekli tedbirler alın
malıdır. Asistanlık müessesesi ihya edilerek 
müstakbel üniversitelerimizin öğretim kadro
sunun temeli sağlam atılmalıdır. Bu üniver
sitelerin kendi çevreleriyle yakından ilgi
lenmeleri, maddi ve mânevi varlıklariyle çev
reye yalnız bilgi götürmekle kalmayıp aynı 
zamanda örnek olmalıdır. Gelecek yılarda 
açılması faydalı görülen üniversitelerin yerleri 
bir plâna göre tesbit 'edilip hızırılklarına şim
diden başlanılmalıdır. Üniversiteye girecek öğ
rencilerin durumlarını daha sağlam bir sta
tüye bağlamak hem üniversitelerimizin, hem 
do gönçlerimizin faydaları bakımından önem
lidir.! 

Millî 'eğitimin bu memlekette arzu edilen 
seviyeye ulaşması, millî eğitim kollarının 
muhtelif vesilelerle halkla temas etmesi 
ve halk tarafından istenir olmasiyle mümkün
dür. Bu amaçla bütün resmî ve özel teşek
küllerin, derneklerin, hattâ siyasi partilerin 
kendi bünyelerinde eğitsel çalışmalar yarata
rak bakanlığın faaliyetine katılmaları kültürel 
kalkınmamız adına arzu edil-en bir husustur. 

Biz O. H. P. Grupu olarak her türlü öğre
tim, eğitim çalışmalarının destekleyicisi ola
cağız. Bu memlekette gerçek kalkınmanın an
cak ve ancak kültür seviyemizin yükselmesiyle 
mümkün olacağına inanıyoruz. 

Bu anlayış içinde geleceğin müreffeh ve 
mesut Türkiye'sinin fedakâr kurucularını hu
zurunuzda saygı ile selâmlar, 1964 yılı Millî 
Eğitim Bütçesinin, Büyük Türk Milletine ha
yırlı olmasını dileriz. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — C. H, P. Grupu adına Sayın Ce-
vat Dursunoğlu. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA CEVAT 
DURSUNOĞLU (Erzurum) — Sayın milletve
killeri, üniversitelerimizin 1964 bütçeleri üzerin
de Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini arz 
edeeeğiz. Vaktin darlığı ve ilerlemiş olması do-
layısiyle bütçelerin tek tek rakamları üzerinde 
durmaya vakit yok. Bunun için yalnız görüşleri
mizin ana çizgilerini arz etmekle yetineceğim. 
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Sayın arkadaşlar, üniversite modern mânasiy-

le bilim ve araştırma müessesesi olduğu gibi, men-
suboldukları milletlerin dünya görüşlerini işli-
yen ve en yüksek derecede seçkinlerini yetiştiren 
birer müessesedirler. Modern Türk üniversitele
rine bu vazifelerin yanında bir vazife daha düş
mektedir. O da; yeni intikal ettiğimiz Batı uygar
lığı içerisinde kendi devrimlerimizin birer kalesi 
olmaktır ve dünya görüşlerimizi buna göre işle
meleridir. Bizim anlayışımız budur. Bunu kısa
ca arz ettikten sonra son 40 yıl içindeki gelişme
ye de kısaca dokunacağım. Demin burada bir ar
kadaşımız Türk Devletinin tarihini 665 yıl evveli
ne kadar küçülttü. Ben, kaç. bin seneden beri, 
bu millet Devlet sahibidir; bunun üzerinde dur-
mıyacağım; yalnız bin sene evvel yine bu toprak
lar üzerinde o devrin anlayışına göre birçok üni
versiteleri mevcut idi. O zamanki adları ile Da-
rülkelâm, Darülfıkıh, Daraltıp olmak üze
re çeşitli külliyeler mevcut idi. Bu külliyeleri 
Erzurum, Kayseri, Sivas ve Bursa'ya kadar gö
türebiliriz. Bu bakımdan aşağı - yukarı Anado
lu'da üniversitelerin tarihi 1000 sene evveline ka
dar gider. Ama bu, orta çağ mânasında üniver
site idi. Modern mânada üniversitenin kurulu
şunu, eğer Tıp Fakültesinin kuruluşu olan 1828 
yılına götürürsek o da en azından 130 seneyi dol
durmuş oluyor. Fakat arkadaşlar, demin arz et
tiğim mânada batı anlamı ile modern üniversite
nin kuruluşu bu memlekette 40 senedir. Yani 40 
yıllık bir tarihi vardır. Yani tam mânasiyle bi
lim hürriyyeti içinde» ve bir uygarlık müessesesi 
olarak işlemiye başlamaları aşağı - yukarı Cumhu
riyetle birlikte 40 yıllık bir tarihtir. Bunun için 
biz yeni üniversite anlayışımızı ve yeni üniversi
temizin kuruluşunu Cumhuriyetin bir eseri say
maktayız. Şimdi bir, iki şeyi arz edersem zan
nederim ki, sizlerde de vuzuh hâsıl olur. 

Bu eser nicelik ve itelik bakımından verimini 
bu devrede göstermiştir. 1923 ten evvel tek üni
versitemiz olan İstanbul Üniversitesi ile, o zaman-
ki Mühendis Mektebinin talebe mevcudu 2 000 den 
ibaret idi; Cumhuriyet devri tesellüm ederken. 
Bugün bu yekûn 60 bini bulmuştur. Yani 30 mis
li artmıştır. Şimdi nicelik bakımından böyle ol
duğu gibi, nitelik bakımından da hâdise aynen 
bu nisbette mütalâa edilebilir. Arkadaşlar, bun
dan 15 - 20 sene evveline gelinceye kadar, bir ilim 
müessesesi olarak Türkiye'nin bir üniversiteye 

23 . 2 . 1964 O : 4 
sahibolduğunu Batı ilim âlemi âdeta bilmemekte 
idi. Ben o zaman değilse de aşağı - yukarı 30 - 40 
sene evvelini, gayet iyi hatırlarım; hattâ Batı 
memleketlerindeki bilimsel toplantılara katılan 
bizim üniversite mensuplarımızın oralardaki rol
leri birer müşahit olmaktan ileri geçmezdi. Ekse
riyetle değil, hemen hemen pek enderdi ve hattâ 
her hangi bir bilim toplantısında bir Türk ilim 
adamının bir komonike yaptığı bir tebliğ yaptığı 
da görülmüş şeylerden değildi. Arkadaşlar du
rum şimdi değişmiştir. Şimdi, hemen diyebilirim 
ki, aşağı - yukarı üniversitelerimiz her bilimsel 
toplantıya salâhiyetle katılmaktadırlar; (Ben bi
raz üniversitelerimizi methedeceğim, kusura bak
mayın. Sonra da kusurlarını söylerim, endişe de 
etmeyin bundan.) Katılmaktadırlar ve Türk araş
tırmalarını ve Türk uygarlığının sesini götürmek
tedirler. Bunu da hergün ilim yolundaki ilerle
melerini tetkik edip araştıranlar görüyorlar. Bu 
şayanı şükran olmakla beraber, şunu da arz et
mek isterim ki, arkadaşlar, yalnız son seneler zar
fında İstanbul'daki Teknik Üniversitenin Batılı 
dillerdeki neşriyatı; o da müspet ilim alanında, 
yani herkesin malı olan şeyler de, sekseni aşmak
tadır. Bu seksen eserin, son günlerde elimize 

geçen bir kitapta da birçoğumuzun gördüğü gibi; 
pekçoğu Avrupa .eleştirmecileri tarafından tak-

i dirle tenkid edilmekte ve takdirle övülmektedir. 
! Ayrıca şunu da arz edeyim İd, dışarıdan da bir-
I kac üniversitede bes, on tane ilim adamımız ehli-
j yeti e ya daimî, ya misafir olarak profesörlük yap-
; maktadırlar. Tabiplerimiz, mühendislerimiz dı-
î sarı işlerde memnuniyet yaratmaktadırlar. Arka-
I daşlar 40 senede buna varılması âdeta tahayyül 
! edilmez bir hedef di. Bu itibarla bu 40 senelik 
i zamandan sonra artık biz de dünya bilim âlemine 
i mütevazı bir şekilde de olsa. katılmakta ve payı-
I miza düşeni vermekteyiz. Ama, temennimiz; bu 
; payın günden güne çoğalması, bizim de yapıcı ve 
i yaratıcı olarak içinde bulunduğumuz bu medeni-
j yet âleminde bir varlık olarak kendimizi tecelli 
i ettirmemizdir. Arkadaşlar, bu başarı yalnız üni-
j versitenin değil, bu itibarla Türk Milletinin bir 
I başarısıdır. Çünkü, Türk Milleti 40 yıl içinde bü-
I yük fedakârlık yapmıştır. 

| Şimdi arkadaşlar, yalnız şunu arz edeyim ki, 
| bugün huzurunuza getirilmiş olan üniversiteler 
. bütçesinin, muhtar olsun, gayrinıuhtar olsun, 
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yekûnu dörtyüz milyon liradır. Bu dörtyüz mil
yon lira azımsanacak, Türk Milletinin millî ge
liri bakımından Devlet işlerine verebildiği para 
bakımından azımsanacak, bir para değildir. Bü
yük bir fedakârlıktır. Milletin bu semahatı kar
şısında üniversitelerimizden dileğimiz de; mille
tin dişinden tırnağından keserek verebildiği bu 
parayı büyük bir titizlikle harcanıasıdır, verimli 
olarak harcamaya gayret etmesidir. Üniversite
den para bakımından istediğimiz tek şeyin esası 
budur. Her meteliği sarf ettiği vakit, «Türk 
bilim âlemine hizmet ediyorum, bu benim pa
yımı, dünya medeniyeti iyinde artıracaktır.» de
melidir. 

Arkadaşlar, demin arz ettim, bundan 40 se
ne evveline gelinceye kadar, tek bir üniversite
miz vardır, o da İstanbul'da kurulmuştu. İmpa
ratorluk devrinde zaten müesseseler tek bir yer
de kalırdı. Oralar da hesp Devlet merkezi idi. 
İlim müesseseleri, araştırma müesseleri eğer 
bir memleketin tümüne yayılmazsa o memleke
tin ne gibi imkânlara sahibolduğunu araştırmak 
imkânına memleket malik olmaz. Bu hakikati 
ilk defa gören Cumhuriyet devri olmuştur. Bir 
hatıramı arz edeyim: Atatürk buradaki Orman 
Çiftliğini kurduğu vakit şöyle bir telkinde bu
lunmuştu. Ben o zaman vazife sahibi idim, onun 
için yakinen bilmekteyim, «bu memleketin hu
bubat yetiştiren yeri Orta - Anadolu'dur. Bura
da bunu araştıran ilmî bir müessese yoktur, 
Halk eliyle bunu yapamayız, burada ilk Ziraat 
Fakültesini kuracağız..» Kuruldu ve büyük hiz
metler ifa etti. Binaenaleyh, hepsinin y&yü-
ması memleket içinde çeşitli imkânları araştır
ması ve dünya görüşümüzü ve zihniyetimizi iş
lemelerini memleketin çeşitli bölgelerine yaymak 
zorundayız. İstanbul'dan sonra sırasiyle Anka
ra, Ege, Erzurum, Trabzon üniversiteleri te
şekkül etti. Coğrafyaya, memleket coğrafyası
na ve teknik durumuna uyarak birkaç bölgede 
yeni üniversiteler de teessüs edecektir; buna da 
şüphe yoktur. Bunlar da birer birer yarın ku
rulacaklardır. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak bu kuruluşu yerinde bulmakta, yerinde 
saymaktayız ve bunların kuruluşunu da selâm
lamaktayız. Ancak, memleketin maarif poli
tikasını yürüten makamlardan bir tek ricamız 
vardır. O ricamız da şudur: Bu müesseseleri 
gecekondu şeklinde kurmamaları yani kuracak-
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i lan bu üniversiteleri bir temel atma merasimi ve 

bir ad dolayısiyle kurmayarak bunların esasla
rını iyice tetkik etmeleri kuvvetli bir etütten ge
çirmeleridir. Yarın belki Çukurova'ya öbür gün 
Diyarbakır ve bu gibi bölgelere gideceğiz, on
dan evvel bunu bir plân dâhilinde yapmak ve 
bir gecekondu müessesi haline sokmamak gere
kir. Bu, yalnız oralarda Devletin parasını is
raf olmaz, aynı zamanda üniversite kavramının 
da prestijini kırar. Maarif Vekâletinden bizim 
ricamız; bu işlerin iyi bir etütten ve plânlama
dan geçtikten sonra yapılmasıdır. 

Arkadaşlar bu umumi sözlerden sonra şunu 
arz edeyim: Bugün bizim görüşümüze göre üni
versitelerimiz birçok problemler karşısıncladır. 
Fakat, esaslı iki problemi vardır. Biri; öğretim 
üyesi noksanlığı, ikincisi de; üniversiteye gelen 
öğrencilerin seviyelerinin farklı ve kısmen de 
düşük olmasıdır. Hani insan «eşrefi mahlukat» 
ve «ehseni takvim» derler. Bu bakımdan her 
şey insan içindir ve, her şey de insan eliyle ola
caktır. Binaenaleyh, üniversite müessesesinin 
de en mühim unsurları öğretim üyeleri ile tale-
besidir. 

öğretim üyesi noksanının bir misalini vere
ceğim. O misali de şudur: Erzurum'daki Ata
türk Üniversitesinin akademik kariyerden yetiş
miş ancak dört profesörü vardır. 50 öğretim 
üyesine ihtiyaç vardır. Buigün bu 50 öğretim 
üyesinin ihtiyacını kısmen Öğretim görevlileri ve 
kısmen demiyeyim de bir çoğunu da bir iki sene 
evvel o üniversiteden çıkmış asistanlar yürütmek
tedir. Bu durum karşısında inkişaf, ne kadar 
hüsnüniyetle üzerinde durulursa durulsun, geç 

I olacaktır. 

Şimdi arkadaşlarım, bu öğretim üyesi yetiş
tirmenin bizde iki yolu vardır. Birisi, bu üni
versitelerin kendi mensupları olan öğretim üyesi 
yardımcılarından istidatlı olanları muhtelif mem
leketlere göndererek bunları öğretim üyesi ola
cak nisbette yetiştirmek. Bu uzun bir yoldur. 
Bu yolda gidilecek, ama ikinci bir yol daha var, 
bir imkân daha var. O da; anaç üniversiteler 
diyeceğimiz eski üniversitelerin buralara yar
dımlarıdır. Yani yeni açılan üniversitelere An
kara, özel olarak İstanbul üniversitelerinin öğ
retim üyesi vermelerine yardım etmeleridir. 

I Şimdi arkadaklar öyle bir hâdise var ki Ege 
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Üniversitesi bugün çalışmaktadır, ama birçok 
dersler İstanbul ve Ankara üniversitelerinden 
giden hocalarla muvakkat bir müddetle okutul
maktadır. Bir ay sömestre başında bir ayda sö
mestre sonunda. Bu periyodik tedrisattan, bu 
göçebe hocalıktan bu işi kurtarmak lâzımdır. 
(Alkışlar) Eski üniversitelerinden ricamız bu 
arkadaşlara yardım etsinler. Bunun dünyada 
birçok misalleri vardır. Biz öyle bir durum ge
tirmişiz ki her hangi bir üniversiteye asistan ola
rak girmiş olan ömrünün hitanıma kadar kaydı
hayat şartiyle aynı üniversitede kalır. Arkadaş
lar, üniversite gelenekleri çok eski olan memle
ketlerden misal alabiliriz. Fransa'da, Alman
ya'da bir genç üniversitede öğretim üyesi sına
vına girer ve sınavını kazandıktan sonra, eğer 
Sorbonne'da ise Lille'e gönderilir; eğer Berlin'de 
ise Münchester'e gönderilir. Yapılacak iş bu
dur; çıktığı üniversitede derhal tedrisatı onun 
eline vermek ayrı bir mahzur daha doğurur. 
Bugün azabını çektiğimiz akademik kıskançlık 
doğar. «Bu kimdir ki benim yanımda dün çö
mezliğimi yapıyordu, bugün benle aynı hoca
lık mertebesine geliyor» fikrinden de üniversi
telerimizi kurtaracağız. Üniversitelerimiz bu 
azabın da içindedirler. Dâvamız üniversiteler
arası kurullardan üniversite kurullarından ve 
memleketin bilim ve kültür politikasını güden 
Millî Eğitim Bakanlığından bu dâvanın üzerinde 
bu yönden durmalarını da bilhassa rica edece* 
ğiz. Bu yeni üniversiteleri bir esasa bağlamak 
ve sınavlarını kazananları buralardan yeni üni
versitelere ' göndermek lâzımdır. Bu suretle bâ
zı yerlerdeki insan israfının da önüne geçmiş ola
cağız. Arkadaşlar, bizim kulağımıza bâzı şikâ
yetler gelmektedir. İstanbul Üniversitesinde 
haftada, iki saat dersi olan hocaların bulunduğu 
söylendiği gibi, nöbetleşme tedrisatın da mev-
cudolduğu söylenmektedir. Binaenaleyh bu 
anasırdan muhtaçolduğumuz yerlerde istifadeye 
ve bu insan israfının önüne geçilmesine çalışmak 
mecburiyetindeyiz. 

Bir mesele daha var arkadaşlarım. O mese
le de şu: Bu yeni üniversitelerimiz, genç üni
versitelerimiz öğretim üyesi ihtiyacı içinde kıv
ranırken, aynı büyük üniversitelerde aynı cins
ten ikinci ve üçüncü fakülteler de teşekkül edi
yor. Belki bâzı memleketlerde vardır, fakat bu 
bizim ihtiyaçlarımızın dahilindedir, haricinde- | 
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dir, meselesinin de üzerinde dikkatle durulması 
lâzımdır. Bunu bir denge ve muvazene âmili 
olarak kabul etmemiz icabeder. Bunlar arkadaş
lar, genç üniversitelerimizin şikâyetleridir ve 
bu umumiyet itibariyle göz önündedir. Bunun
la beraber, bir mesele üzerinde daha şikâyet
ler vardır. Üniversitelerimizin ve Millî Eğitim 
Bakanlığımızın dikkatini çekeriz. Yeni mevzu
atla üniversitelerin öğretim üyesi seçen kurulla
rı çok genişletilmiştir. Çok defa öyle oluyor ki, 
bu arkadaşlar, yarınki üniversitelerin hocalık
larına bizzat kendi kendilerim seçiyorlar. Bu
nun da tekrar dikkatle gözden geçirilmesini biz-
zaruri görmekteyiz. 

Bir yaradır, dokunacağım. Arkadaşlar, inkı
lâp Kanunu olarak bir 147 1er meselesi vardır. 
Meclis bunu en güzel bir şekilde halletti. Fakat, 
üniversitenin içerisinde bu dedikodu var. ilim 
adamlarımızdan ricamız; bunu bir an evvel tas
fiye etmeleridir, iki tarafın fedakârlığı ile bu 
dâvalar halledilebilir. Yeni hoca, eski hoca
sına hürmet eder, eski hoca da, yeni hocanın 
haklarını teslim, eder. Bu suretle bunun üzerin
de de ehemmiyetle durmak lâzımdır. Bu yara 
tedavi edilmiştir. Ama, küçük bir nisbette mev
cuttur. Bu küçük nisbetteki mevcudun hallini 
de Üniversitelerarası Kuruldan Devletin maarif 
politikasını güden makamdan beklemek' bizim 
hakkımızdır. 

Arkadaşlar bu şikâyet mevzularını zikreder
ken bir de bir olumlu tedbir aklıma p,vldi. Yeni 
üniversitelere öğretim üyesi bulmak yolundan 
aklıma gelen tedbir şudur: Üniversite hocaları
nın maaşlarından başka bir de tazminatları var
dır. Bugün henüz muhtariyetine ermemiş, ya
hut yeni ermiş müesseselerde, yani istanbul ve 
Ankara üniversiteleri dışında, öğretim üyeleri
nin ve öğretim üyesi yardımcılarının tazminat
larının tavanının yükseltmek, eğer bir kanunla 
bu tavan yükseltilirse olumlu bir tedbir olur ve 
bu suretle o üniversitelere de yeni unsurlar ka
zandırmış oluruz. Bütün bunların halli; üni
versite seviyelerinin her şeyden önce öğretim 
üyesi seviyesine bağlı olduğu düşünülerek. 
115 numaralı Kanunun, birçok iyi tarafları 
olan bu kanunun bir daha gözden geçirilmesi, 
bir revizyona tabi tutulup, bir an evvel oradaki 
mahzurların bertaraf edilmesine bağlıdır. Üni
versitelerarası kurulların ve Maarif Bakanlığı
nın nazarı dikkatini buna da eelbederiz, 
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iSözlerimin başında öğrenci meselesinden 

bahsetmiştim, Dişe mezunlarının seviyelerinin, 
yani üniversitelere müracaat eden lise mezun
larının seviyelerinin, yok farklı ve kısmen de ' 
düşük olmasından son yıllarda şikâyetler ço
ğalmıştır. [Ben sanırım 'ki, buna sebebolan şey
lerden biri, vaktiyle, yüksek talhısile gidecek ta
lebenin bir olgunluktan geçirilmesi gibi, bir 
tedbir vardı. Bu tedbir bilâhaTa kaldı 11M1. 'Ma
arif Vekâletinin bu tedbire yeniden el atması ' 
yok yerinde olacaktır. Eğer bunu bir seviyeye 
'getiremezsek, bu seviyeyi ayarlamazsak, bu du
rum devam edecektir. iBinaenaleyih, biz bu se
viyeyi bidayette bir işe benzetmek için bu ol
gunluk imtihanını bir baraj olarak koymaık 
an ecibu riy eti ndey iz. 

(Arkadaşlar, bu memlekette tahsilde para 
baraj olmaz, bu memlekette varlık baraj olur
sa... kabiliyet barajını yapmak lâzımdır. (Bra
vo sesleri, alkışlar) Bu kabiliyette buradan 
başlıyaıcaktır. Elbette kimin kabiliyeti varsa o; 
Anayasamız da 'bunu emrediyor. Kabiliyeti olan 
hev .insana talhsilin haddi âzamisini verebilmek. 
'Bu bakımdan lise oguııuk imtihanı yerinde bir 
tedbir our. 

İkinci bir imesele d allı a var. Ankara Üniversi- 'i 
tesinden ziyade istanbul Üniversitesinde daha 
fazla görülen bir hal. Ebedi talebe, şebeke ta
lebesi yani 30 yaşma kadar 15 sö m estir, 20 siö-
mestir devam eden talebe var. 'Bu olabilir; baş
ka memleketlerde bu oluyor. Ama biz bu in
san israfına tahmmül edemeyiz. Talebeliği şe
beke kartı namına, şebeke talebesi ve ebedi ta
lebe mahiyetinden kurtarmak lâzımdır. Üniver
sitelerarası kuralların tedbir alması lâzımdır. 
Lâyetenahi bu 60 bin adedini çoğaltacak Ibir 
durumda değiliz. 'Kontenjanını 'veriyoruz, falan 
fakülte.ye şu kadar talebe girer, diyoruz. Kon
tenjan doluyor, bir kısım talebe dışarıda kalı
yor. Fakat içeride adı yazılı olan da devam et
miyor. (Binaenaleyb, bu da üzerinde durulması 
el atılması lâzınvgelen bir meseledir. 

Şimdi arkadaşlar konuşmanın başlangıcında 
ben üniversitelerimizi methettim. Şimdi de bir 
meseleye kısaca dokunacağım, O da şudur : 
Buna birkaç etimle ile dokunmak istiyorum ; son 
yıllarda açılan ve ıgünden güne sayılan ve çe
şitleri artan ve üniversitelerimizi yakından il
gilendiren özel yüksek okullar vardır. Bunla- ' 
nn üzerinde de biraz durmak istiyorum. Bun 
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lar bir nevi üniversite mahiyetindedir. Bu ha
reket, özel sektörün yüksek eğitim işlerinde rol 
alması bakımından üzerinde düşünülmeye de
ğer bir meseledir. Özel sektörün yardımcı bir 
vaziyette olması iyidir. Ama, arz ettiğim gibi 
üzerinde düşünülmeye değer bir meseledir. A.ca-
ba, yüksek tahsili tamamen Devlet eline bırakır 
mıyız, bırakmaz mıyız? Bu dâva üzerinde... Ay
nı zamanda, LMaarif Vekâletinden bir dileğimiz 
var. Hiç olmazsa 'bunlar -kurulurken, bina, araç, 
öğretim üyesi bakımından belli prensiplere 
bağlanması lâzımdır. İşitiyorum.; Dişçi Okulu 
kurulmuş, Bczaeı Okulu kumlu yor bir yerde. 
Bunun 11KB sini nerede yapaca'k? Bu bir dâ
vadır. Bu meseleyi esasından düşünmek lâ
zımdır. Binaenaleyh, bina, araç. ve öğretim üye
si bakımından ele almak lâzımıdır ve prensip
lere bağlamak lâzımdır. Eğer bu prensipler ko
nulmaz 've kesinlikle tatbik edilmezse bunlar bi
rer kazam; müessesesi haline ıgelirler. Yani fahiş 
kazam; müessesesi haline ıgelirler. BiHhassa dik
katinizi celbetmek isterim. 

:Mahzuru bununla kalmaz, diğer üniversite
lerimizin prestijine de dokunur, nitekim dokun
du. Meseleyi arz edeyim : 'Bundan birka-ç sene 
evvel, biliyorsunuz, Istan'bui Üniversitesine bir 
teklif yapıldı, çift tedrisat yapın, gece tedrisa
tı yapın, gece öğretimi yapın diye. Verilen ce
vap : «Öğretim üyeleri fazla meşiguldür, yeni 
bir vazife tahmil edemeyiz.» Ama bu muhterem 
öğretim üyelerinin pek çokları yeni açılan bu 
müesseselerde, özel okullarda, özel yüksek 'okul
larda bol bol ders aldılar. (Bravo sesleri) Bu 
noktaya, nazarlarınız] celbetmek isterim. Bunu 
da söylüyorum acıdır. Ea>kat yerindedir, kusura 
bakmayın. I Bu müesseseler için en iyi baraj ola
rak, en esaslı baraj olarak hatırımda 'bir şey 
daim kaldı, birçok memleketlerde bu vardır. Bu 
hatırladığım da şudur : 

Bu 'okulların, bu yüksek özel okulların sı
navlarının (eski tâbirle imtihan... Bu şekilde 
konuştuğum için mazur görünüz; çünkü, ben 
eski tâbirleri seviyorum. Çünkü genç adamım 
da, onun için... (Alkışlar) Eski olduğum için, 
eskiyi belki onun için seviyorum) da orada ders 
•almamış, yüksek öğretim üyeleri tarafından, 
yapılması lâzımdır. Kurtarıcı yol budur. Eğer 
ber imtilhanını, 'her sınavını yapabilecek halde 
değilsek hic olmazsa eline »abadetname verdi-
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ğimiz bıı öğrencilerin, mezuniyet şahadetnamesi 
verdiğimiz öğrencilerin son imtihanlarını üni- ' 
versitelerde yapmak... Bu suretle biz bu özel } 
yüksek okullara da hizmet etmiş olacağız. Bu- ı 
nun 'geçmişi var arkadaşlar. (Benim bu. işlerde 
bulunduğum devirlerden hatırımdadır . Va-kta 
ki, biz özel liselerin imtihanlarını, yani oligun-

. hık sınaivlarau Devlet liselerinde yapmayı şart 
koştuk; ondan sonra, özel liselerin seviyeleri 
yükseldi. Talebe düşündü, veli de düşündü; ben 
buraya bedava para vermiyeyim dedi. Binaen
aleyh, böylece bu özel yüksek okullara da hiz
met etmiş oluruz. Bu şartı behemehal tatbik et
mek zaruridir. Yoksa bedava, şahadetname alır, 
yürür. 

Zaten memleket o hale ıgeliyor ki, insanları 
ya. öğrenci ya mütekaitlerden ibaret hale geli
yor. Şahadetnamıeyi her kapıyı açan bir anah
tar gibi kabul ettik ve şaihadetnamesiz insanla
rın yüzüne bakmak istemiyoruz. Halbuki adam 
adamdır, ister şahadetnameli olsun ister olma- I 
sın. Nice nice şahadetnamelile.r bilirim ki, hiç
bir işe yaramaz. İnsanı işi gösterir. Ama veri- I 
lecek şahadetnamenin de yerinde ve hakikaten 
verdiği niteliğe verdiği vasfa lâyık olmasına I 
dikkat olunmalıdır. Bunlar şart koşul malıdır. I 
Benim, aklıma 'gelen tedbirler bunlar, bendeniz- I 
den daha iyisini teşkilât düşünür. Teşkilât da I 
diğer tedbirleri alsın ve bu işe de bir nizam I 
koysun. I 

Arkadaşlar: gecenin hu geç, vaktinde sizleri I 
çok rahatsız ettim, kusurumu affediniz. Yalnız I 
bir meseleye daha dokunarak iartık sizlerin hu
zurundan ayrılacağım. O da şudur : I 

Vakıa, 'üniversite değil ve benim lâfım da I 
üniversiteler üzerinde olacaktı ama, 80 senelik I 
geçmişi olan bir Güzel Sanatlar Akademimiz, I 
vardır. (Bu Güzel Sanatlar Akademimiz, bulgun- I 
kü teşkilâtı halinde 'güdük kalmıştır. Üniversi- I 
ter mahryette bir müessese olması bir zaruret I 
haline gelmiştir. Oradan yetişmiş olan mimar- I 
ların çoğu bulgun Teknik; Üniversitede Ordünar- I 
yüs profesördürler. I 

Binaenaleyh, bir Akademiler Kanununa şid- I 
detle ihtiyaç vardır. Arkadaşlar, bir Akademi- I 
lcr Kanununa ihtiyaç vardır derken aklıma ıge- I 
len bir meseleyi söyliyeyim. Arkadaşlar, bir I 
medeniyet, bir uygarlık bir taraflı olarak yalnız I 
fikirle yürütülemez. Bunun yanında yaratıcı | 

23 . 2 . 1964 O : 4 
sanatın büyük yeri vardır. Akdeniz medeniyeti 
üzerinde araştırma yapan bir Batılı âlimin bir 
sözünü hiç unutmam. Der ki; «Şark medeniye
tinin, Bağdat'ta teessüs eden medeniyetin kısır 
kalmasının sebebi şudur» der. «Akdeniz mede
niyeti bir peyki olarak fikir adamlarını aldı
lar, mütercimlerle. Eflâtun'u, 'Sokrat'ı, Aristo'
yu aldılar, hattâ bunlara üstadı evvel unvanını 
verdiler. Kendilerinden addettiler. Fikirler ol
duğu gibi nakledildi. Anra ne Homeros'u ne 
Fidyas'ı, ne Sofekles'i aldılar, sanat, yaratıcı
lık tarafı kısır kaldı. O da bu medeniyetin kı
sırlığını intacedcr.» Bu bakımdan arkadaşlar, 
dâvaya 'gerektiği şekilde ehemmiyet vereceğiz. 
Yaratıcılık noktamız buradan çıkacaktır. Bu 
memleketin tapuları nelerdir, dediğimiz vakit, 
diyoruz ki, babadan, dededen kalma eserdir. 
Bin sene evvel yapılmış olan, bilmem Erzurum'
daki Çifte ıMinare, Kayseri'deki Darülşiıfa... Bi
naenaleyh arkadaşlar dâva bu ve bu dâvanın 
üzerinde ehemmiyetle durmak lâzımdır. 

Hem bu da tek akademi ile almaz. Burada 
bizim bir ricamız var; hiç olmazsa üniversite
leri kurduğumuz yerde bu yolu da açalım. Bu
ralara da iyi, kötü resmimizle, heykelimizle, di
ğer sanat müesseseleriyle girelim ve bu fikir ' 
müesseselerinin yanına biz yaratıcı sanat mü
essesesi kurmazsak bunun bir faydası yoktur. 
Bütün bu eserler memleketin tapularıdır, de
dim de bilhassa aklıma, geldi; ıMillî Mücadele
nin başında, Amerikalılar General Harwer isim
li bir adamı Erzurum'a göndermişlerdi. 'Kendi
sine bizim memleketimizin durumunu, tarihini, 
burası bizim malımızdır, baışka milletin değildir, 
diye zikrettiğimiz vakit, adam bizi dinledi. Er
tesi günü adamı gezdirdim. Şehrin içerisinde 
800, 700 senelik eserleri gösterdim. Geldi, dedi 
ki, «•Hiç endişe etmeyin, tapularınızı aldım, gi
diyorum. Buranın, sizin olduğuna dair tapula,r 
elinizdedir, bunları gözümle 'gördüm.» 

Şimdi arkadaşlar, binaen al eyh, Türk 'Mille
tinin bu vadideki yaratıcılığım da teşvik etme
miz gerekmektedir. 

Sizleri çok 'meşgul ettim, efendim, beni ma
zur görün. Yalnız bir dileğimi tekrar edece
ğim, o da ; Türk Milletinin 400 milyon 'gibi b ü 
yük bir meblâğla gösterdiği bu semahatı üni
versitelerimizin, yerinde, titizlikle ve kıskanç
lıkla sarf etmeleridir. Yeni bütçenin ben diğer 
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bütün arkadaşlarını .gibi hayırlı ve uğurlu ol
masını istemiyeceğim. Öyle bir temennim yok. O 
biraz mistik ıgeliyor bana. Hem hayır, nem 
uğur, fala mı bakaicağız? Onun için 'benim te
mennini .şıı olacaktır; yeni bütçenin bu .miies-' 
seseler için verimli ve başarılı neticelerini gör
mek istiyoruz, İnşallah verimli ve başarılı bir 
şekilde bunlar da sarf edilir ve memleketin 
hayrına- 'olur. 'Bu işte emeği geçen Bakanlık He
yetine; Bakanı ile, üniversitelerdeki hocaları ' 
ile hepsine saygılarımı sunarım. Size de saygı- > 
tarımı sunarım. 

Fazla işgal ettim, mazur görünüz. (Alkışlar) 
•BAŞKAN — M.P. O.nıpu adına, Sayın İsmail 

Hakkı Akdoğan. 

M.P. GRUPU ADİNA İSMAİL HAKKI 
AKDOĞAN (Yozgat) —• Sayın Başkan, çok 
muhterem arkadaşlar; 'önce Yüksek Heyetinize 
sonra mahdut imkânlar içinde, miktarlarının az-
lıgma. rağmen 30 milyon Türkü eğitmek çaba
sı içinde üstün gayret gösteren ve başarı sağlı-
yan maarif ordusunu Ihünnetle selâmlarım. 

'Muhterem arkadaşlar, benden evvel Grupu-
muz adına konuşan Kâmil İnal .arkadaşım ge
vele (Millî Eğitim 'Bakanlığı bütçesi üzerinde, 
gerekse üniversiteler bütçesi üzerindeki grupu-
muzun görüşünü Yüksek Heyetinize arz etmiş 
bulunuyorlar. Bendeniz bir iki 'gün evvel Gru-
pumuz adına yapmış olduğum bir konuşma ile 
ortaya attığım .bir tezin, (burada bâzı arkadaş
lar tarafından konuşulınıuş olması ve bunun bâ
zı yönlerine dokunulmuş bulunması sebebiyle 
bu noktalar üzerinde açıklamalarda bulunmia.k, 
Sayın Devlet Bakanından.... 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, bir dakika... 
Muhterem arkadaşlarım, müzakereleri lüt

fen takibedelim. Buyurun Sayın- Akdoğan. 

İSMAİL HAKKI AKDOAN (Devamla) — 
' Devlet Bakanından cevabını alamadığımız so

ruları Millî Eğitim iBakanına tevcih etmek ve 
yine Millî Eğitim Hakanlığı Bütçesi üzerinde 
bir iki nokta üzerinde trupumuzun görüşlerini 
arz etmek istiyorum. 

'Muhterem arkadaşlarım, bir toplattırılan ki
taplar meselesi bizim Grup iSözicüsü ve diğer bir 
Grup Sözcüsü tarafından ortaya atıldı. Millî 
Eğitim [Bakanlığı ve erkânı tarafından bu id-
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diaların reddinin yapıldığı görüldü. Kelime ola-
ırak ortaya atılan iddialar karşısında Bakanlığın 
reddi, vâki olmadığını söylemesi doğrudur. Fa
kat işin mahiyeti açıklandığı zaman arkadaş
larımızın haklı olduğu anlaşılacaktır. Bu hu
susu, (C.KJM.P. li bir arkadaşım Sayın Maarif 
Bakanlığına vermiş olduğu bir 'önerge üzerine 
tutanağa (girmiş 'bir meseledir. Arkadaşımız 
mahkeme kararı ile, Bakanlar Kurulu kararı 
ile veya sair sebeplerle toplattırılan kitap var 
mı, mıiktarı ne kadar diye bir soru sormuş ve 
bu soruya Sayın (Maarif Bakanlığının vermiş 
olduğu cevap; toplattırılan kitaplarla Dahiliye 
Bakanlığı iligili 'bulunmaktadır, ancak, kendile
rinde mevcut ve envantere alınmıyan kitapla
rın listesi ilişiktir, şeklinde cevap verilmiştir 
ve bu eeVap tutanakta yer almıştır. Sayın Millî 
Eğitim Bakanı bu bildirisinde, kütüphanelerin 
gayeleri ve kütüphaneye devam eden okulların 
seviyeleri bakımından bâzı kitapların bu kütüp
hanelerde kullanılmasının veya okutulmasının 
uygun olnııya.cağ-1, sakıncalı bulunaeağı yolun
da beyanda: bulunmuş ve demiştir ki, «Bu mü
lâhazalarla envantere alınmıyan kitapların lis
tesini takdim, ediyorum.» ik i kısımda görülen 
bu kitapla i- nazarı dikkatimizi eelbetmiştir. 
Bunlardan birisi; halk kütüphaneleri halk idare 
servislerinde buulunan kitaplardan toplattırı
lan kitaplardır k i ; Atatürk, Türk Ülküsü, Sn 
Uyur (Komünizm Uyumaz, Türkiye'de Komünist 
Hareketleri, Demokrasi Yolunda, Türklük Sev
gisi, Gençlerle Başbaşa... 

Çocuk Kütüplhanesî servisinde bulunanlar : 
Kuranı Kerim, Düşmanlık Sanatı, islâm Tarihi, 
Osmanlı Sarayı Kıyafetleri, Hazreti GVfuhamımed 
iMustafa, Kuran Tarihi Hakkında Son Bilgiler, 
Dinler Tarihi, Peygamber Ananeleri, Islama Gi
riş, Türk Dili ile İbadet, Osmanlı Sultanları 
Tarihi, îslâmda Sosyal Adalet... 

Muhterem arkadaşlar; Millî Eğitim Bakan
lığı tarafından - kütüpaneleri ilk nazarda na
zarı itibara, almazsak - umumi kütüpanelerden 
bir taraftan komünizm aleyhtarı olan kitap
ların, öbür taraftan dinî eğitime faydalı olan 
kitapların kaldırıldığı görülür. Ve bunun hak
kında bir karar vermek, bir düşünceye sahi-
bolmaık mümkün olmaz. Ama, Millî Eğitim Ba
kanlığı, «Biz bıı kütüpanelere devam eden kim-

I selerin içtimai muhiti, yaşlan ve seviyelerini 
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nazarı itibara alarak bunları kaldırdık.» der. 

•Muhterem arkadaşlar, Haareti Muhammet'
in Hayatı bir çocuk kütüpanesinde bulunursa, 
yaş* küçük bir çocuk eğer alıp okumazsa, oku
yup bir şey anlıyamıyorsa bunun envanterde 
bulunmasının bir zararı yoktur. Envanterde 
ıbulunsun. Ama bunu okumasın, zararı yok. 
Fakat, okunmak istediği zaman envanterde 
bulunmaz, o kitap o kütüpanede bulunmazsa, 
bunu bir başka türlü nıânalandırmak mümkün 
olmadığı içim, kaldırılmış, toplattırılmış demek 
daha doğrudur. Arkadaşlar, envanter tâbiri 
şu şekilde izah edilebilir. Evvelâ, Maarif Ba
kanlığına ne mânada tam olarak kullanıldığı
nı kendileriyle temas etmediğim için bilmiyo
rum, yalnız envanterin ticari1 mânada bir iza
hı vardır. Her hangi bir müessesenin demirbaş 
olarak, ticarethane ise ticari emtia veya kıy
metli evrak olarak, her neyse bunların bir müf
redatı yapılır, bilhassa bunlar sene sonunda 
yapılır, bunlar envanterdir. Yani kütüpane 
envanteri, kütüpanede bulunan kitapların 
kaydı - kuydudur. Envanterde olmıyan kitap 
arammaiZ, yok farz edilir veya kitap oradan 
kaldırılırsa,, öyle bir kitap mevcudolduğu için 
nerede diye aranmaz. O halde envanterde bu-
lunmıyam kitap orada mevcut olmıyan kitap 
mânasına geldiği gibi, bakanlığa şu veya bu 
yoldan o kitaplar geldiği takdirde, bu kütü-
panelere gönderilmiyen kitap demektir. 

Muhterem arkadaşlar, üzerinde durmak is
tediğim hususlardan birisi, bugün Maarif Ba
kanlığının sayın milletvekillerinin masaları üze
rine koymuş olduğu bir broşür üzerinde ola
caktır. Daha evvel başka bütçelerde ve efkâ
rı umumiyede, 5 bin nüfuslu kasaba ve vilâ
yetlerden daha aışa-ğn nüfuslu olan yerlerde 
tmam - Hatip Okulundan mezun olanların va-
zifelendirilmiyeceği yolunda çıkan dedikodu 
lar üzerine, Allah razı olsun, Maarif Vekili 
bir broşür neşretmek suretiyle diyor ki : (Biz 
beşhin nüfuslu ve daha yukarı olan: yerlerde 
tmam - Hatip Okulu» mezunlarına vazife ver
mek yolunda işi kaırarlaıştırdıık. Bu demek 
değildir ki daha as/ağı nüfuslu yerlere talip 
çıktığı takdirde,, göndermiyeceğiz. Doğru te
şekkür ederiz. Yalnız bir husus daha var, aynı 
kararda. Bu kararda deniliyor ki ; «Bu kate
gorideki personelin ancak bu fıkrada yazılı, 
tesbit edilen istihdam: miktarı kadar yetiştiril-
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m esi şarttır.» Yine altında başka bir yerde, 
«tmam - Hatip okullarına kapasitelerinin yu-
kardaki ilgili maddede gösterilen imkânları-
nuza mutlaka; ba<Hı -olması... (Devam ediyor) 
lâzımdır.» Yani o zaıman bu karardan şu mâna 
çıkıyor arkadaşlar : Biz Maarif Bakanlığı ola
rak tmam - HM ip okullarından mezun olan 
talebeleri beşbinden fazla nüfuslu olan yerle
re vereceğiz. Ama biz bu talebelerin yetiştiril
mesini bu miktara göre ayar edeceğiz, ondan 
fazla talebe yetiştirmiyeceğiz. O halde daha 
aşağı bir yere talip çıkarsa gönderilecek. Za
ten yetişmiyecek ki gönderilsin.. 

Muhterem arkadaşlar, Diyanet îşleri Büt
çesi zamanında iSayın Bakana sorup, Millî Eği
tim Baıkanınm cevaplandırması lâzumgeldiği 
yolundaki cevabı üzerine buraya getirdiğimiz 
mesele de şudur : Biz burada dinî eğitimin ilik 
vo ortaokullarda, yapıldığını belirterek, önce 
liselerde do ihtiyari .olarak; bir eğitim yaptı
rılıp yaptırılmıyaeaığı hususunda Bakanlığın 
ne düşündüğünü, îk i ; ilk ve ortaokullarda 
Yüksek islâm Enstitüsü ve Yüksek İlahiyat 
Fakültesinde öğrenci veya öğretmenlerin du
rumları 'hakkında izahat verdikten sonra şöy
le söylemiştik : Bu okullarda, okuyan talebele
rin, öğrencilerin ilerde vazifeleri Müslüman 
Türk halkına dinî bilgiler öğretmek olduğuna 
göre, kendilerinin okul sıralarında, okuduk
ları sıralarda dahi, dinî vecibelerini yerine ge
tiren, icra eden kimseler olması1 lâziımıgelir. Bir 
misal olarak; tmam - Hatip okulunda okuyan 
bir öğrenci, ilk sınıf belki bir şey değil, fa
kat ikinci ve üçüncü sınıflarda mektepte ders
lerden notları iyi olduğu halde tslâmiyetin 
şartlarından hiçbirisini yerine getirmiyor. Bu 
çocuk okuldan mezun oluyor, imam oluyor, 
hatip oluyor, belki bir vazife mecburiyeti ile 
bu. işleri yapar ama,, itikadı, imanı olmadığın
dan, inancı olmadığından kendisinin telkin ve 
eğitimi tesir etmiyor. Millî Eğitim Bakanlığı 
bu hususta da talebenin not alması lâzımgeldi-
ği yolunda, bir kanaate sahip midir? öğret 
men bakımından bu biraz evvel anlattığımız 
gerçeklerin ışığı altında bu talebelere ders öğ
retim, 'dinî bilgi öğreten kimselerin de itikadı 
ile amel' eden kimseler olup olmadığı husu
sunda, bir araştırma yapılıyor mu Yoksa, 
ilerde bunun yapılması lâzıımgeldiği yolunda 
Bakanlığın bir gayreti mevcut mudur? 
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Muhterem arkadaşlar, yukarda, Karma Ko

misyonda bütçe konuş mala rıaıda bir arkadaşı
mız, Konya'da Yüksek İslâm. Enstitüsünde bir 
ders hocasının, 'bir öğret inen •görevlisinin ta
lebelerle konuşurken Allanın, varlığına doku
nan, hattâ olmadığı yolunda (konuşmalar yap
tığını iddia etmiştir. iSayıaı Balkandan böyle 
•bir vakanın olup olmadığını, şayet bu vaka 
mevcut ise ne yolda, bir manam ele yapıldığını 
da öğrenmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Avrupa'da oralara 
gidip gören arkadaşlar söylüyorlar. Belçika'da, 
Danimarka'da, Hollanda'da kalkmana, gerek ik
tisadi mânada, gerekse içtimai mânada, kül
türel mânada kalkınma ; din adamlarının köyler
de eğitime, müspet iline, sağlığa yardımcı olma
ları sayesinde mümkün olmuş. Bizim Millî Eği
tim Bakanlığımızda, köylerimizin bu yokla kal
kınabilmesi için din adamlarından istifade im
kânlarını düşünmekte midir ve bu yolda gay
retleri var mıdır? 

Muhterem arkadaşlarım, bu faslı bu şe
kilde kapattıktan sonra, bir hususu da Yüce 
Heyetinize' arz etmek isterim. Plânlı devreye 
girdiğimiz hu günlerde, plânın âmir hükümle
rinden birisi, veya uyulması lâzım gelen hüküm
lerinden birisi; yaitırrıhların, kalkınmanın geri 
kalmış bölgelere tevcih edilmesi yolundadır. Kal
kınma sadece iktis<adi mânada olmayıp, ilmî 
mânada, kültürel mânada da olduğuna göre. Mil
lî eğitim çalışmalarının ve millî eğitim yatırım
larının da bu yönde olması lâzımge kliği kanaa
tindeyiz. Hal 'böyle olduğu halde, bunun bu 
şekilde yapılmadığını gösteren bir liste ile karşı 
karşıya bulunuyoruz. 

«1964 yılı ilkokul yapım ve donatımı için 
ayrılan ödeneğin illere dağıtımını gösterir çi
zelgedir.» Bu çizelgeyi tetkik ettiğimiz zaman 
arkadaşlar, çok garip garip düşünmek lâzımge-
liyor. Acaba sebebi nedir, diye duruyoruz; bir
çok ihtimal akla geliyor... Tercih edilmesi lâ-
«ımgelen vilâyetlerle, tercih edilmemesi lâzını-
gelen vilâyetler var galiba, bu ahenksizlik on
dan diyoruz. Meselâ, bakıyoruz köy sayısı 
581; 150 den yukarı nüfuslu olduğu halde okulu 
bulunmıyan köy sayısı 120, ayrılan tahsisat 
6 milyon 500 bin liradır. Buna mukabil köy 
«ayısı 668; 150 den yukarı nüfuslu olduğu halde 
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okullu bulunmıyan o82, ayrılan tahsisat 4 mil
yon lira. Birisi Bursa, diğeri Kastamonu. Bu 
biraz evvel izahını yaptığım şekle göre akla ge
liyor. Bir de çok garip; böyle bir şeyin olması
na imkân yok, ama belki arkadaşlarım da benim 
gibi üzerinde dururlar ve gülerler, «listenin 
başı ve sonu» diye ayrılmış galiba bu. Talih 
bu, bizim vilâyet de listenin sonunda «Y» harfi 
ile anılıyor, Dişlenin «A - B - O» diye vilâ
yetlerin baş harfleri alınmış, galiba paralar 
taksim edilmiş, taksini edilmiş sona doğru gelin
ce para az kaldığı için listenin sonundaki bu 
Vilâyetlere az düşmüş. Bir misâl olarak size 
birkaç tanesini okuyayım : «Urfa vilâyetinin 
245 köyünde 150 den fazla nüfuslu köylerde okul 
yok; 2 700 000 lira. Hemen arkasından Van ge
liyor. 245 köyünde okul yok; '.] 100 000 lira. 
Harf sırasına göre bize geldiği için Yozgat ge
liyor. 188 köyünde okul yok; :-},5 milyon lira. 
Ondan sonra Zonguldak geliyor. 250 köyünde 
okul yok; 4 500 000 lira. Tam tesadüfi olarak 
en son rakamlarının hizası, her halde benim bi
raz evvel vukuuna ihtimal vermediğim hesap 
şeklinin, bu listeyi görünce akla geldiğinden de 
sizlerin de beni mazur göreceğinizi ümidede-
rim. 

Muhterem arkadaşlarını, bu yatırımlar böyle 
olmakla bera'ber. bugüne kadar yapılan okul 
yaptırma ve 'eğitim siyaseti de aynı yokla devanı 
ettiği için, mevcut okullar aynı durumdadır. Bu 
dkııl I abdaki mevcut öğretmen sajyıısı da aşağı 
yukarı ayinidir. Bizim 'bölgelende - hellki 'gadilbi-
nfoe .güder - 5 sınıflı hdr ülfetikuMıa hir tefe öğ
retmen vardır. O bir tek öğretmen 5 sınıfın ço
cuklarının tamamım her tıürllü eğiltlmefc mecbu
riyetindedir. öyle tahmin ediyorum ki, buradan 
çıkan talebeler de sadece okuma, yasma ve ameli 
erhaâ öğrenmektedirler. 

Bu bakımdan Sayın Millî Eğitim Bakanından 
istirhamımız: Bugün yapılmakta olan bu şeklin 
terk edilerek, bundan sonra plânın emrettiği mâ
nada, bilhassa geri kalmış bölgelere daha fazla 
yatırım, daha fazla eğitim yapılması yolunda 
gayrette bulunmalarını temenni eder, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - C. K. M. P. Grupıt adına Sayın 
Kadircan Kafİı 'buyurun. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA KADİRCAN 
K A F Î J Î (Konya) — Muhterem arkadaşlarım, 
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gayet iyi hatırlarsınız ki; Cumhuriyet devrine 
derme çatma bir üniversite müsvettesi ile girdik. 
Sonra bunu merhum Atatürk'ün himmetiyle ıs
lah ettik ve biraz önce Sayın Cevat Dursunoğlu 
arkadaşımızın da belirttiği gibi, modern bir Üni
versite haline getirdik. Oh bin senelik bir tarihi 
olan, bir medeniyet tarihine sahibolan vo tarih
te hakikaten parlak sayfalar bırakan, yalnız 
harb meydanlarında değil, medeniyet meydanın
da, medeni eserler bakımından da parlak sayfa
lar bırakan bir milletin 20 nci asırda bir tek üni
versiteye bağlanması hakikaten acı bir şeydir. 
Cumhuriyet devri bize dört üniversite kazandır
dı. iki tanesini daha yapmak üzereyiz. Bu bizim 
için, ilerisi için gerçekten ümit vericidir. Üni
versitelerimiz, bugün milletlerarası birer mües
sese haline gelmiştir. Bu söylediğim dört üniver
siteden başka ayrıca Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı yüksek okullarımız da var yüksek müessese
lerimiz de var. Onlar da yardımcı mahiyette kül
tür adamlarımızı, ilim adamlarımızı, teknik 
adamlarımızı yetiştiriyorlar. Fakat, üniversite
lerimizin geliştirilmesinde mühim bir hataya düş
tük. Üniversiteler filhakika büyük şehirlerde 
olur. Fakat, büyük şehirlerin göbeğinde değil, 
civarındadır. Biz Avrupa'da, Amerika'da dolaş
tık, gördük; pek eski tarihî üniversiteler, talebe 
bakımından falan kısılmak suretiyle, şahsiyetleri 
devam etsin diye, şehirlerde bırakılmıştır, daha 
büyük müesseseler büyük şehirlerin civarında ve 
şehirden 8 - 10 hattâ 20 Km. ötesinde kurulmuş
tur. Çünkü, üniversitenin kendisine mahsus bir 
havası vardır. Oraya yabancı düşünüşlerin, ya
bancı birtakım, içtimai hayatı bozan hallerin, 
ve sairenin aksetmemesi icabeder. Âdeta üniver
site kendi yuvasına çekilmiş, orada zühtü tekva 
için itikâfa çekilmiş bir insan gibi kendim ilme 
verecektir. Halbuki, etrafta eğlence yerleri, içki 
yerleri, türlü yerler olunca; gençler daha ziyade 
oralara sapıyorlar ve böylece üniversitenin içinde 
üniversiteden uzak yaşıyorlar. İşte bizim Ankara 
ve îstanlbul üniversitelerimizin hali de maalesef 
budur. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Konya'da 
kuralım. 

C. K. M. P. GÜUPU ADINA KADİRCAN 
KAFLI (Devamla) — Konya'da yeni kuraca
ğız, bundan sonra inşallah ama, Konya'nın için-
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de kurmıyacağız, hiç değilse Meram Bağlarında 
bile değil, daha ötede, 15 - 20 Km. uzakta kura
cağız. Sayın Kabadayı. Ki Konya'da üniversite
ye giden öğrencilerimiz istanbul'da bar alemleri
ne giden öğrencilerimiz gibi oturak âlemleri yap
masınlar, spor yapsınlar, araştırma yapsınlar, 
etüt etsinler (Sağdan, alkışlar) Biz bu üniversi
teleri kurduktan sonra, bu mahzurları dikkate 
alıp da iyice düşünmeli idik. istanbul Üniversi
tesini elbette yerinden kaldırıp başka yere götü
remezdik, fakat istanbul Üniversitesinin kadro
sunu üç bin talebeye indirebilirdik ve üç bin ta
lebe olarak tutabilirdik. Ankara Üniversitesinin 
kadrosunu yine iki üç bin talebe olarak kısabi-
1 irdik. Bakınız, son zamanlarda kurulan Orta -
Doğu Teknik Üniversitesi şehrin dışına gitti, iş
te Garplı kafası bu, Amerikalı kafası bu. Geti
rip bunu pekâlâ Dikmen Bağlarının üzerine ve
ya Bentderesinin biraz ilerisine kurabilirlerdi. 
Paraları da vardı, imkânları da vardı. Galiba 
30 - 40 kilometre öteye götürdüler, orada kurdu-. 
lar. Allah razı olsun bize de örnek verdiler. Böy
lece bizim Ankara ve IstanbuP üniversitelerimiz 
birer talebe deposu haline gelmiştir, öğrencilerin 
mühim bir kısmı da Anadolu'nun uzak köşele
rinden gelmişler, babalarından harçlık geliyor, ya
hut burs alıyorlar, yahut orada derme çatma bir 
işde bulunca ceplerine 600 lira, 800 lira, 1 000 
lira geçirince onu eğlence yerlerinde yeyip du
ruyorlar. Onun içindir ki, üniversitelerimizde, 
sayın profesör ve rektörlerimiz, her halde itiraf 
ederler ki, verim çok azdır. Birinci sınıfta birin
ci sene bakıyorsunuz 600 kişi, ikinci sene de 60 
kişi mezun olan kaç. kişi?.. 6 kişi. Arkadaşlar, 
bu üniversitelerimiz için cidden düşünülecek bir 
durumdur, çok acıdır. Bunu mutlaka ıslah et
mek lâzımdır. Ben bütçeleri gözden geçirdim; 
cidden Türk Milletinin üniversitelere yaptığı fe
dakârlık çok büyüktür. Daha iyi bilenler belki 
vardır, elbette vardır ama, benim bildiğime göre, 
en ileri memleketlerde dahi üniversitelere Türk 
Milleti kadar malî fedakârlık yapılmaz. Orada 
daha ziyade üniversite tedrisatı, öğrencilerin ve
receği ücretlere bağlanır, veyahut da zengin kim
selerin yaptığı vakıflar sayesinde yaşar. Biz 
Sanfransisko'nun yanında Stanford Üniversitesi
ne gittiğimiz zaman, orada birçok kimselerin va
kıf yaptıklarını milyonlar bira'ktıklarını ve her 
sene milyonlarca lira gelir geldiğini gördük; 
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Üoover vakfı da orada idi. Ve biz oraya gittiği
miz zaman Atatürk'e ait bizde bile bulunmıyan 
vesikalara şahidolduk. 

Muhterem arkadaşlar; yeni Hükümet reform
lardan bahsediyor. Reformist Hükümet diye 
meşhur oldu. Başarılar dileriz. İnşallah yapar. 
Zirai reform, toprak reformu, vergilerde reform, 
malî reform falan... Ama, yalnız dinde reform 
istemiyoruz. Bunu bir defa hatırlatalım ve pe
şinen söyliyelim. Çüıikü, dinde reforma ihtiyaç 
yoktur. Zaten bu, Devletin işi değildir. Bu 
reformlar 'konusunda ara sıra, biz isterdik ki, 
Millî Eğitimde ve üniversitelerde de reform ge
tirilsin. Çünkü gerek Millî Eğitimde ve ge
rekse üniversitelerde geniş ölçüde 'bir reforma 
ihtiyaç vardır. Reform niçin yapılır 1. Deforme 
olan şey için. Ben iddia ediyorum ki, gerek 
Millî Eğitimde ve gerek üniversitelerde defor-
mıasyon vardır. 

Sonra bir mesele üzerinde duracağını. Üni
versiteler yalnız ilim müesseseleri, araştırma 
müesseseleri, öğretim müesseseleri değildir ar
kadaşlar. üniversiteye geçince, bir öğrenci ar
tık eğitime muhtaç değildir, diye hüküm veri
lemez. Üniversiteler birer eğitim müessesesi-
dirler. Ben bakıyorum, üniversiteler muhtar 
olduktan sonra üniversite personeli, üniversite
nin yüksek şahsiyetleri öğrencilerin eğitimi ile 
hiç meşgul değiller. Bunlar nereye gidiyorlar, 
hangi fikirlere saplanıyorlar, hangi tesir altın
da kalıyorlar, hiç tetkik edilmiyor, araştırılmı
yor. Üniversitelerde 'komünist mi iararsın, dolu, 
sağcı mı ararsın, dolu. Üniversitede kürsüler
de, kitaplara eğilip de en modern ilimleri oku
duğu halde, en mükemmel profesörlerden ders 
aldığı halde, beynimin içinde bir yobazın çörek
lendiği gençler görüyorum. Buna son vermek 
lâzım, buna cidden ehemmiyet vermek lâzım. 
Bizim için doğru yol, ne sağa gitmektir, ne 
sola gitmektir, doğru yoldan ve ortadan "git
mektir. (Bravo sesleri) Üniversite mensupla
rından, üniversitenin yüksek şahsiyetlerinden 
bunu rica ediyorum; öğrencilerini ibiraz disip
lin altına alsınlar. Burada yalnız, ddeolojilari 
ileri sürmiyeceğim, bir mesele daha var; birkaç 
senedenberi üniversiteye siyaset bulaştırılmış
tır. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, «Dev
letin işlerini çocuklara bıraktığınız zaman o 
devlet batar.» Onun için gençleri siyasetten 
uzaklaştırınız beyler.... 
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i Bana bir gün bir mecliste bir banım şundan 

bundan bahsetti... Gençlik dedi, şunu dedi, bu
nu dedi, gençlik şunu yapar, bunu yapar dedi... 
Evet gençlik her şeyi yapar, ama gençliğin 
enerjisi ve kuvvetli ile yaşlının tecrübesi ve ilmi 
birleşirse o zaman yapar. Fakat, yaşlının tec
rübesini ve ilmini çiğneyip de geçen gençlik, 
a.ncak yıkar. Onu ayarlamak lâzım... Ben. o ha
nıma sordum, dedim ki; siz evinizin idaresini 

I çocuğunuza danışarak mı, yaparsınız? «Yok 
ne münasebet, dışarıdaki işleri kocam yapar, 
evin işlerine de iben karışırım» dedi. Gördünüz-
mü, sizin evinizin işlerini emanet etmediğiniz 
delikanlıya Devlet işlerini nasıl emanet edelim 
bunu nasıl münasip görüyorsunuz» dedim. Muh
terem •arkadaşlarım, bunlar üzerinde fazla dur
mayacağım, zaten bunları herkes biliyor, yalnız 
hatırlatmakla 'kalacağım. Evet, üniversıiteleri-
miz muhtardır. Buna lüzum görülmüştür. Bu
na hiç kimse esas itibariyle itiraz edemez. Fa
kat arkadaşlar, muhtariyetin artması nisbetin-
de sorumluluk ta artar. Meselâ 'bir milletve
killi dokunulmazlığa sahiptir. Fakat bu doku
nulmazlığa sahibim diye başı boş giderse, o 
kendi kendisini mahveder. Dokunulmazlığı ol
duğu için daha ziyade dikkat etmeye mecbur
dur. 

Bunun gibi üniversite de madem ki, muhtar
dır, madem ki muhtariyete sahiptir, sorumlulu
ğunu daha şiddetle hissederek daha dikkatli ol
maya mecburdur. Bunu zannediyorum iki unu
tuyoruz. Efendim üniversite muhtardır, deydp 
geçiyoruz. Muhtar olmak demek, istediğini yap
mak demek değildir. Muhtar olmak demek, 
benden daha sıkı hesap sorarlar, daha çok in
celerler demek, daha çok düşünmek demektir. 
Nitekim bu yüzden bâzı arkadaşlarımızın da 
tenkid ettikleri gibi, profesörlerimizin arasında 
çok fedakâr, ciddî, çalışkan 'arkadaşlarımız var, 
iftihar ediyoruz, ama içlerinde ibütün bir sene 
hiç derse uğramıyanlar, doçentine yahut asista
nına işi bırakanlar bulunduğunu duyuyoruz. 
Şahıs şahıs söylüyorlar... Burada tabiî şahıslar
dan bahsetmeyeceğiz. Üniversite rektörlerinin 
ve herhalde üniversitede bulunması gereken 
disiplin kurullarının buna dikkat etmelerini 
rica ederim. 

Geçen sene veyahutta geçen seneden bi-
| raz evvel üniversitede çok esef edilecek bir hâ-
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dişe olmuştur. Bu, 'bizim öğrencilerimizin ibaşı 
bozukluğunun acı bir örneğidir. Bunun üzerin
de durmadan geçemiyeeeğim. Üniversitede 
memleketin demokratik durumu henüz yerleş
memiş olduğu bir zamanda bâzı hareketler ol
du. Milliyetçi bir derginin sahibi üniversiteye 
götürüldü. Orada, yani, halk tabiri ile, affeder
siniz, bilmem ne sudan gelinceye kadar dövül
dü. Bu acı bir şey. Ben duyduğum zaman ür
perdim. Bunlar orada üniversitenin içinde, ko
münist memleketlerinde, komünist ihtilâllerinde 
yapılan halk mahkemelerinin örneğini verdi
ler. Arkadaşlar bunun üzerinde Hükümetçe de 
durulmadı. Savcı ve saire bunu kapattılar. O za
man ki, Adalet Bakanına meseleyi söyledim, kü-
çümâedi. Bunlar müsamaha edilecek hâdiseler 
değildir. Bugün fırsat buldum, bugün söylüyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel muhterem 
meslektaşım Cevat Dursunoğlıı akademiye do
kundu, Şu Güzel Sanatlar Akademisi, bugün söy-
liyeyim, çirkinlikler akademisi olmuştur. Güzel 
Sanatlar Akademisi ismini silmeli, Ibenim dedi
ğim ismi koymalı, hiç olmazsa ismi ile müsem-
ma olsun. Arkadaşlar, çirkinlikle akademisi ol
muştur; çünkü bütün öğretim müesseselerinde 
öğretim klâsik metodlarla yapılır Burada Picas-
so imiş, bilmem ne imiş, şu imiş, bu imiş.. Bir 
acayip şeyler yapıyorlar ki, insan karşısında 
hayretten çatlıyacak gibi oluyor. Bir takım mas
karalıklar.. Getiriyorlar oraya bir çıplak ka
dını, karşısında resmini yapıyorlar. Yaptıkları 
resme bakıyorsunuz, ona hiç benzemiyor. (Gülüş
meler) Madem benzemiyor, ne diye ona baka
rak yapıyorsunuz? Kapayın gözlerinizi öyle ya
pın.. Yani Güzel Sanatlar Akademisi ben sa
yın bakana ihbar ediyorum, kendisinden buna 
el koymasını rica ediyorum - dejenere olmuştur; 
sanat diye bir şey kalmamıştır. Devletin Ha
zinesine maskaralıklar uğruna sömürülmektedir. 
Sayın arkadaşlarım, örneğini de veriyorum: Dün 
mü, geçen sene mi neyse, bir Devlet resim ser
gisi açıldı... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Bunlar 
sürealist hocam. 

KADÎRCAN KAFLI (Devamla) — Çeşit çe
şit isimler koyuyorlar... Geçen sene bir Devlet 
resim sergisi açıldı, oraya gittim. Kapkara bir gü
neş, bembeyaz kömür yapmışlar... Acaba bu 
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bembeyaz kömür bir hidro elektrik santralini 
mi belirtiyor dedim, çıkmadı efendim, bu di
yor sürealist resimdir diyor. (Gülüşmeler) Al
lah allah, şaşırıp kaldım. Resimlerin hepsine 
baktım. Hiçbir şey' ifade etmiyor. Devlet Re
sim Sergisinde birincilik kazanan bir tabloyu gör
düm arkadaşlar, onkibin beşyüz lira mükâfat al»-
mış. Baktım şöyle, adam fırçayı almış - yani 
badana fırçası, öyle resim fırçası falan değil -
bir oraya çekmiş, bir buraya çekmiş, bir şuraya 
çekmiş; bir de karıştırıvermiş onları, ondan sonra 
ortaya bir tablo çıkmış kardeşim; nasıl birinci 
oluyor yahu... (Alkışlar, gülmeler) Bu Devlet 
Resim Sergisinin bu birincilik kazanan resmini 
getirseniz buraya, vallahi bana güldüğünüzden 
daha çok gülersiniz. 

Ha!.. Bir de hâtıram var, münasebeti düş
müşken söyliyeyim. Vaktiyle bu Büyük Meclisi 
süslemek üzere birtakım tablolar sipariş edildi, 
Güzel Sanatlar Akademisine. Burada mı bilmi
yorum müdürü? Şahsına hürmet ederim ama, 
doğrusu eserini beğenmiyorum. Birtakım tablo
lar ısmarlandı. Bu tablolar Türkiye'nin başlıca 
şehirlerini gösterecekti. Aman yarabbi, tablolar 
geldikten sonra herkes şaşırdı.. Burası neresi; 
Antalya, yahut burası neresi? Konya.. Bakı
yorsunuz orada bir külah, külahtan başka her 
şeye benzer.. Tersine dönmüş, sivrisi aşağıda.. 
Halbuki Mevlâna'nın kubbesinin sivrisi yukar-
dadır. (Gülüşmeler) Sonra orası yeşil olduğu 
halde bir bakıyorsunuz kırmızıya boyanış. Ada
mın içinde Moskova mı uyuyor nedir?.. Bir bu
lamaçtır, gidiyor. Bu türlü tabloları koydular, 
koydular... Şimdi.... 

BAŞKAN — Sayın Kadircan Kaflı, konuş
manıza, lütfen etraftan müdahaleyi icabettir-
miyecek bir üslûp içinde devam ediniz. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA KADÎRCAN 
KAFLI (Devamla) — Peki efendim, peki.. Em
redersiniz. 

Efendim, 12 500 lira Devletin parasiyle alı
nan bu tabloyu, üzerine 12 500 lira daha verse
niz zevk sahibi olarak kimse alıp asmaz. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Bursa) — Sen ne anlarsın, sen kendi evi
ne götürüp asma. (Ortadan, sen ne anlarsın, 
sesleri) 
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KADIRGAN KAFLI (Devamla) — Evet!... 

Derler ki, efendim siz ressam değilsiniz... Yo!... 
Kesim oııu yapan için yapılmaz. Resim, edebiyat 
gibi, sanat gibi halk için yapılır, insanlar için 
yapılır. Biz ressam değiliz, ama resimden anla
rız. (Bir sanat müessesesi hakkında böyle konu
şulmaz, sesleri, gürültüler) 

BAŞKANT — Sayın Kaflı, lütfen. Muhterem 
arkadaşlai" lütfen yerinizden müdahale etmeyi
niz. 

Sayın Kadimin Kaflı, zatıâliniz buraya 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Grupu adına 
bütçeyi siyasi yönden tenkid etmek için çıkmış 
bulunuyorsunuz; sanat yönünden bir sanat ten
kidi yapmak için. değil. Lütfen bu ölçüler için
de konuşmanıza devanı ediniz. 

KADIRGAN KAFLI (Devamla) — Sayın 
Başkan durum izah edilmedikçe, teşhis yapıl
madıkça tedavi mümkün değildir. Ben teşhisi 
yapıyorum, Bakanlık tedavisine bakar. Eğer, 
kendisi biliyorsa, «Biz biliyoruz, evet. burası 
dejenere olmuştur» derse ben susarım. Maama-
i'ih ben mevzuu bitirdim; kâfi derecede söyle
dik. 

Şimdi bir de bilmece konusu var, bilmeceye 
geçiyorum. Efendim, üniversitelerde bir test im
tihanı çıktı. Bu da bir moda, Talebe test imti
hanına girer, bir de bakarsınız zeki, uçarı fa
kat tembel talebe kazamı', çalışan, bilgili talebe 
kazanamaz. Arkadaşlar, ben de meslektenim, 
ben de bir şeyler bilirim. Bu test imtihanları 
kabiliyet tesbiti, istidat tesbiti içindir. Bilgi tes
biti için değildir. Bilgiyi açıkta bırakıyorsunuz; 
şeytanca zekâyı, sürati, intikali bilgi müessesele
rine sokuyorsunuz, olmaz. Bilgi imtihanı vere
ceksiniz. Gevat Dursunoğlu arkadaşımızın de
diği gibi hiç olmazsa olgunluk imtihanını ihya 
edersiniz, böylece bilgi bakımından seçme olur. 
Yoksa, test imtihanı bir nevi bilmece yarışıdır. 

Millî Eğitim Bakanlığının son günlerde din 
eğitimini ortaokulların 3 ncü sınıfına da teşmil 
ettiğini Öğrendik. Doğru ise hakikaten sevindik, 
takdir ederiz. Ancak, her ilim gibi, tabiye, ta
rih, coğrafya gibi din derslerinin de bütün lise 
sınıflarına teşmil edilmesini temenni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir memleketi mil
lî eğitimi ve üniversiteleri kalkmdırır. Bir mem
leketi batıran da millî eğitimi ve üniversiteleri

dir. Ben geçen yaz Konya'da 17 kazayı birer 
birer dolaştım. Bütün nahiyeleri, ortaokulu olan 
yerleri gezdim. Bunların hiçbirinde maalesef 
öğretmen kadrosunun tamam olduğunu görme
dim. Koca bir ortaokulda ya bir tane müdür. 
ya bir öğretmen ve müdür var. Bu şekilde orta
okul tedrisatı olmaz. Birçok veliler bana şikâ
yet ettiler. Dediler ki, «Çocuğumuza tahsil -yap
tırabilmek için ya Konya'ya, ya Ankara'ya ve
yahut da. İstanbul'a gideceğiz» dediler. Bunu 
zamanında yapmıyanlar hakikaten günahkâr
dırlar. Keşke bu plânlama 15 sene evvel, 20 se
ne evvel gelseydi de bugün bu ıstırabı çekmese 
idik. Yoksa ben maziyi methetmek için değil 
fakat hali ıslah etmek için birşeyler düşünüyo
rum, elimden geldiği kadar faydalı olmaya çalı
şıyorum. Millî eğitim müessesesi ve üniversite
lerimizi memleketi kalkındıracak ve yükselte
cek kadroya, sahip kılmak için acele tedbirler 
almak ve her fedakârlığı yapmak vazifemiz ol
malıdır. Bunun ihmal edilmesi bizi millî felâket
lere her gün biraz daha yaklaştıracaktır. 

G. K. M. Partisi Grupu adına Meclisi, feda
kâr millî eğitim ve üniversite mensuplarını say
gıyla selâmlarım. 

Bâzı arkadaşları sinirlendirdiysem onlardan 
da özür dilerim. (Sağdan, alkışlar) 

BAŞKAN —• O. M. P. adına Sayın Aitınsoy. 
(Yok, sesleri) 

Uruplar adına, alman konuşmalar bitmiş, şa
hısları adına birinci sırada Hasan Tahsin Uzun, 

HASAN" TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Sayın Başkan ve değerli arkadaşlarım, Millî 
Eğitim Bakanlığının bütçesi üzerinde tenkid ve 
temennilerimi zamanın azlığı dolayısiyle kısa ve 
öz olarak anlatmaya çalışacağım. Yalnız sözle
rime başlamadan evvel Sayın Kadircan Kaflı 
Beyin konuştuğu gibi konuşmıyacağım. Ancak, 
bildiğim hususlara temas edeceğim. Güzel sa
natlar hakkında bilgim olmadığı ve güzel sanat
ları herkes anlamadığı için o hususa temas et
in iyeeeği m. 

Üniversite test imtihanlarına gelince, bu üni
versite test imtihanları meselesinde muhterem 
hocama bilhassa şunu arz etmek isterim ki, bu
günkü yeni ilerlemeyi, dünyanın nasıl gelişti-
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ğiııi her halde hiç okumamışlardır, okumalarını 
tavsiye ederim. 

ötekine gelince, gezdiği köylerde veya gez
diği kasabalarda ortaokullarda bir müdür bu
lunmadığı veya hoca bulunmadığından bahset
tiler, ne yapalım ki, geçmiş siyasilerin rey al
mak için açtıkları okulların bugün eserleridir, 
bunlar. 

Muhterem arkadaşlarım, kalkınma çabası 
içinde bulunan memleketimizde, millî eğitim üze
rine titizlikle eğilmemiz gereken bir konudur. 
Bakan Sayın İbrahim öktem'in Senato'da ga
yet haklı olarak belirttiği gibi eğitim millî bir 
konumuzdur, siyasi kanaatlerimiz ne olursa ol
sun bu konuda beraber ve yapıcı olmamız ge
rekmektedir. Plânlı kalkınmamızın gerçekleşe
bilmesi eğitime vereceğimiz önem oranında ta
hakkuk edebilecekti r. 

Şimdi bu inançlarımın ışığı altında 1964 yılı 
bütçesi vesilesi ile millî eğitimimiz hakkında gö
rüşlerimi arz etmek isterim. 

Demokratik toplumların eğitim düzeninde 
şu üç görevsel birim daima vardır. 

1. Mütehassıs, 
2. tdareci, 
.'». öğretmen. 
Bunlardan birinin eksikliği veya yetersizliği 

veyahut da bu birimlerin açıklıkla ayrılmadığı 
eğitim düzenleri istikrarsızlık içindedirler. Baş
ka bir deyimle en büyük idarecinin görüşlerine 
uygun yönler alırlar. Tabiatı ile bu durum 
plânlı bir kalkınmanın arzu edeceği bir keyfiyet 
değildir. Şimdi kısaca bu görevsel birimlere göz 
atalım. 

1. Mütehassıs : 
Bugün Millî Eğitim Bakanlığının kurmay 

heyeti Talim ve Terbiye Kuruludur. Bu kurulun 
üyeleri ve başkanı Bakan tarafından atanır ve 
azletlilir. Bu durumda ne kadar rahatlıkla dü
şüncelerini ifade edebilirler, takdirlerinize arz 
ederim. Bu kurul için Merkezî Hükümet Teşki
lâtı Araştırma Projesi Yönetim Kurulunun ka
naati şudur : Bakanlığın inceleme, araştırına, 
plânlama faaliyetleri Talim ve Terbiye Dairesi 
ile Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarlığı 
Ktüt ve Plânlama Dairesi tarafından yürütül
mek istenmektedir. Ancak, her iki birim gerek 
teşkilât, gerek personel bakımından bu görevi 
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yürütecek durumda değildir. Nitekim bakanla
rın isteklerine göre bu kurulun karar gerekçe
leri hazırladığı zamanlar olmuştur ve belki de 
olmaktadır. Kurul kararlarını bilimsel araştır
malara dayamaktan ziyade görüş ve şahsi ka
naatlere göre almakta, yani millî eğitimimize 
verilecek yönü bu kanaatlere göre havaya kal
kan parmak adedleri tâyin etmektedir. Bu yüz
den eğitimimiz bir deneme - yanılma düzeyinden 
hâlâ kurtulmuş değildir. Bundan kurtulup gü
venirlik derecesi yüksek kararlar alabilmek an
cak bilimsel araştırmalar ışığı altında olacaktır'. 
Iiu da ihtisas ve araştırına ile ilgili bir husus
tur. 141ü sayılı Kanuna göre Millî Eğitim Ba
kanlığı çeşitli dış memleketlere ihtisas yapmak 
için öğrenci göndermiştir. İhtisas ve doktora de
receleri yaparak Millî Eğitim Bakanlığında ça
lışmak üzere yurda dönen bu uzmanların ekse
risi bakanlıktan ayrılmıştır. Sebep gayet basit, 
verilen maaşın çok azlığı ve Millî Eğitim Ba
kanlığının ihtisasa ihtiyaç hissetmemesi. Millî 
Eğitim Bakanı Sayın İbrahim öktem Senatoda 
elinde araştırma yapacak uzman olmadığı için 
zaman zaman yabancı uzman kullanıldığını ifa
de etmiştir. Eğer uzman yani ihtisas sahibi ta
rifinde anlaşıyorsak Millî Eğitim Bakanlığının 
elinde araştırma yapacak nitelikte ve sayıda ih
tisas sahibi vardır. Fakat bunlar Bakanlığın 
bir kenarında geçimlerini sağlama çabası için
dedirler. 

Bütün mesele eğitini düzenimizde ihtisasa 
mutlaka ihtiyacımız olduğunu kabul etmektir. 
Bu samimî olarak arzu edilince şartlar yerine 
getirildiğinde görülecektir ki, araştırma yapa
cak uzmanlar ekibi vardır. Sayın Millî Eğitim 
Bakanından bu yönde ilgiyi bilhassa rica et
mekteyim. 

2. İdareci : 
İkinci görevsel birim olarak idareci mühim 

biı- uoldcdir. Bugün için Millî Eğitim Bakanlı
ğından idareci öğretmenJer arasından tâyin edi
lir. Belli ve uygulanan bir seçim kıstasları yok
tur. Millî Eğitim Bakanlığında idareci aynı za
manda ihtisas sahibinin görevini de yerine ge
tirir. 

Yani kanaati esastır ve ona göre kararını 
verir, bilimsel araştırmalara çoğu zaman ihti
yaç duyanız. Duysa da sonuçlarını dikkate al-
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mıyabilir. İdareci değiştiği zaman görüş değişir 
ve eğitimimizin almakta olduğu yön de değişe
bilir. Halbuki modern anlamdaki eğitim idare
ciliği bu değildir. İhtisas sahibi ve idareci bir
birlerini tamamlıyaıı iki unsurdur. Birinin ek
sikliği. ya kararın isabetsizlik derecesini azaltır 
veya uygulama güçlüğünü ortaya çıkarır. 

Tahmin ediyorum Sayın İbrahim öktem bu 
yönde bir reorganizasyona ihtiyaç duyulduğu 
kanısında benimle hemfikir olacaklardır. 

3. öğretmen : 
Bir eğitim düzeninde ihtisas sahiplerinin 

bulgularından istifade ederek faydalı bulunan 
ve idareci tarafından öngörülen bir hususun 
uygulanmasında öğretmen önemli bir unsurdur. 
öğretmen uygulamayı arzu edilen .şekilde şart
lara uygun yapabildiği oranda eğitimimiz başa
rıya ulaşacaktır. Bugün yeter sayıda öğretme
ne sahibolmadığımız bir gerçektir. Çok ciddi bir 
problem olarak bu yıllardır Millî Eğitini Bakan
lığını meşgul etmiştir. 

Beş yıllık plânda öngörülen tedbirler bu prob
lemin ciddiyetini asgariye indirecektir, tahmin 
ediyorum.. Fakat öğretmen yetiştirmede, öğret
men adaylarına mutlaka genel bilgi ve meslekî 
formasyonun yeter seviyede kazandırılması gerek
tiğine inanıyorum. 

Tetkikimde gördüm ki, başka, memleketlerde 
öğretmen adaylarına asgari yüzde 15 veya 20 ora
nında meslekî dersler verilir. Bizde bu ne dere
ceye kadar tatbik edilmektedir? Çoğu zaman bir 
sahada genel bilgi kazanmış bir mezunun öğret
men* olabileceği kanaati Millî Eğitim Bakanlı
ğınca kabul edilir görünmektedir. Bu yönde bir 
araştırma yapılması uygun olur kanaatindeyim. 
Şu açıkça artık kabul edilmelidir ki, eğitim ve 
öğretim bir uygulama olduğu kadar bir ihtisas 
işidir de. Yalnız uygulama olarak kabul edildiği ı 
içindir ki, eğitimimiz Sayın İbrahim öktem'in 
ilk bakan olduğu sıralarda beyan ettiği gibi bir 
çıkmaz içindedir. Bundan kurtulmanın tek yo
lu mevcut eğitim uzmanlarını işin içine fiilen sok
makla mümkün olacaktır. Yine bu yönde eğitim 
uzmanları yetiştirmek üzere bir Eğitim -Fakülte
sinin açılmasını candan arzulamaktayım. 

Son söz olarak, 1964 yılı bütçesinin bütün millî 
eğitim camiası için hayırlı ve başarılı olmasını 
saygılarımla dilerim, hürmetlerimle (Alkışlar). j 
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I BAŞKAN — Bir kifayet önergesi gelmiştir. 

Daha evvel Sayın Bakana söz vereceğim, buyu
run Sayın Bakan. 

I İHSAN KABADAYİ (Konya) — Kifayet 
aleyhinde söz istiyorum. (Daha biz de konuşma
dık sesleri). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar yerinizden 
müdahale etmeyin kifayet takririni henüz okut
madım, aleyhinde söz istiyen arkadaşlara söz ve
receğim. Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK
TEM (Bursa) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım : 

Millî Eğitini Bakanlığının tasvibinize sunul
muş bulunan bütçesi dolayısiyle bilhassa grup 
sözcüsü arkadaşlarımızın eğitim politikamız üze
rindeki görüşlerini dikkatle takibettik. Bu ko
nuşmaların, büyük kısmı itibariyle, eğitim poli
tikamızın çeşitli yönleri üzerinde grupların her 
hangi bir eleştirmesi değil, aşağı - yukarı, özür 
dilerim, daha ziyade sözcülerin şahsî intibalarıni 
aksettiren ve partilerinin takibettikleri politik 
anlayışa tercüman olan konuşmalar idi. 

Tetkikinize arz edilmiş bulunan Eğitim Ba
kanlığı bütçesi 2 milyar 136 milyon lira tu
tarında bir yekûn ifade etmektedir. Bu genel 
yekûnun bir milyar 533 milyon lirası cari harca
malara, 565 milyon lirası yatırım harcamalarına, 
37 milyon küsur bin lirası sermaye teşkili ve 
transfer harcamalarına .ayrılmış bulunmaktadır. 
Bu hale göre ve geçen bütçe yılma nazaran cari 
harcama 106 milyon lira, yatırım harcamaları 
ise 150 milyon liralık bir fazlalık göstermektedir. 
Eğitim Bakanlığı bütçesinin bu yekûnuna ilâve 
olarak İstanbul, Ege ve Ankara üniversiteleri
mize tahsis edilmiş bulunan ödenek yekûnu da 
288 milyon lira civarındadır. Böylece Türk 
milleti, eğitim hizmetlerimize, 2 423 873 000,lira 
harcamaktadır. Bu aşağı - yukarı genel bütçemi
zin % 26 civarında bir yekûn tutmaktadır. Türk 
Milletinin bin bir hizmetleri yanı başında eğitim 
hizmotine ayırdığı bu ödeneği hiç şüphesiz de
ğerlendirmek hepimizin başlıca endişesidir. Bu 
bakımdan eğitim hizmetlerinin verimli bir şekil
de görülmesi, kendisinden beklenen yurt ölç/ü-
sündeki neticeye ulaşmasını istemek hepimizin 
hakkıdır. Bâzı hatip arkadaşlarımız, eğitim po-
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litikamızı belli bir felsefeden mahrum olduğunu 
ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, eğitim politikamı/ 
felsefe bakımından asla yoksun değildir. Bilâ
kis, eğitim politikamız Cumhuriyetin kuruldu
ğu andan itibaren belli bir felsefeye dayatılmış 
bulunmaktadır. Bugün de 1923 senesinde tesis 
edildiği zaman olduğu gibi Bakanlık o gün yürür
lükte bulunan Anayasanın Türk toplumuna var
mayı hedef kıldığı sosyal ve iktisadi seviyeye işa
ret eden bir felsefesi 40 yıldan beri değişen sos
yal ve kütürel şartlarımızın da etkisi altında bu
gün yürürlükte bulunan Anayasamızın dayanağı 
olan ilkelerden felsefesini almaktadır. Eğitim 
hizmeti toplumu teşkil eden fertlere yetiştirmek 
suretiyle onun istenen kişiliğini yaratan bir 
hizmettir. Bugün, iki seneden beri yürürlükte 
bulunan plânlı çalışma içinde ,daha ziyade insan 
gücünü her bakımdan yurt ihtiyacına göre maddi 
ve mânevi sahada plânlı bir şekilde geliştirmeyi 
ayın zamanda hedef tutan bir sisteme oturtulmuş 
bulunmaktadır. O halde eğitim politikamızı fel
sefeden mahrum saymak hatalı bir görüş olur. 
Bu felsefe temel 1923 den bu yana devamlı su
rette gelişmiş ve bugün yürülükte bulunan Ana
yasamızın ilkeleri bu felsefemizin esas unsurlarını 
teşkil etmekte bulunmuştur. 

Atatürk devrimlerinin hedefi olan bugünkü 
medeni milletler seviyesine ulaşma, Türk millî 
eğitiminin hedefini teşkil etmektedir. Binaena
leyh, zaman zaman sisteminde, usulünde, tatbi
katında birtakım aksamalar, birtakım değişmeler 
olmasına rağmen, Millî Eğitim Bakanlığı yurt 
hizmetini üzerine aldığı 1923 ten itibaren bir bü
tün halinde sosyal ve kültürel gelişmeyi adım 
adım takibetmiş ve bu gelişmede hissesine düşen 
rolü oynamıştır. Sanki bugünkü Hükümetin, 
eğitimimizi, felsefeden mahrum ettiği gibi bir in
tiba yaratmak istenmesini de doğrusu haksız bul
mamak mümkün değildir. Bu arada Adalet Par
tisi Sözcüsü îhsan Ataöv arkadaşımız hakikaten 
nevi şahsına münhasır bir tenkid yapmışlardır. 
1961 yılından itibaren eğitim himzetleri Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu mensubu olan üç arka
daş tarafından yürütülmektedir. Birinci Koalis
yon Hükümetine Adalet Partisi ortak olarak ka
tılmış, 7 - 8 ay Hükümet icrasında sorumluluğun 
ortağı da olmuştur. Bu müddet zarfında eğitim 
politikamıza hâkim bulunan bütün unsurlar dün ' 
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ne idiyse aşağı - yukarı bugün de o olmakta de
vam etmektedir. Ama nedense Ataöv arkadaşı
mın aynı grupa mensup bulunan iki Bakan ara
sında bir farklılık yaratmak gayretiyle (Soldan, 
öyle şey yok, sesleri.) Var; var. Farklılık yarat
mak gayretiyle aynı partiye mensup bulunan ar
kadaşları birbiri ile karşılaştırmak gibi bir gara
betin içine düşmüş bulunuyor. Bundan neyi 
kasdediyor, onu anlıyamıyorum. Ama anlıyabildi-
ğim şeyleri ben de kendisine cevap vererek anlat
maya çalışacağım. Sayın Hatipoğlu arkadaşım 
Cumhuriyet Halk Partilidir. O da tıpkı benim gi
bi Cumhuriyet Halk Partisinin programı ile bağ
lıdır. Ve bu programı benim gibi o da uygulama
ya çalışmıştır. Usul bakımından bâzı ayrılıklar 
olmuş olabilir. Şimdi bu farkları arkadaşlarımız 
sanki temel felsefe ve ahlâk anlayış farkları gibi 
ortaya koyarak bizi birbirimize düşürmek ister
ler. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Siyasi ahlâk-
sizliğin ta kendisi. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Devamla) — Şevket Raşit Hatipoğlu za
manında böyle idi, ibrahim öktem zamanında 
şöyle idi demektedir. Şimdi gelelim bu farklar 
neler, birlikte tetkik edelim. 

Sayın arkadaşım Bakanlık sorumluluğu taşı
dığı müddet zarfında kendisiyle bugün de her 
noktada mutabık olduğum bir politikanın sahibi 
oldu. Kendi tâbirleri ile Bakanlıktan istifa etti
ler. Ben Bakanlığa geldikten sonra kendileri ile 
bir noktada ayrıldığımız oldu. O da, din eğiti
mi konusuna, değişen şartlar içerisinde, daha bir 
vuzuh getirmek lüzumuna inandığım için bu 
inancı ortaya koydum. Ve bunun yurt açısından 
önemini düşünerek mevcut olan din eğitimi mü
esseselerini ıslah etmek gayreti içine girdim. Onun 
dışında Sayın Şevket Raşit Hatipoğlu arkada
şımla aramızda hiçbir bakımdan bir ayrılık bir 
farklılık olmadı. Bir kısım muhalif arkadaşları
mız parti politikası gayreti ile bunu kendilerine 
göre değerlendirmeye kalktılar ve bana karşı va-
zıyed aldılar. Artık o günden beri Sayın Şevket 
Raşit Hatipoğlu milliyetçi hüviyet içinde tanıtıl
makta, ben de böyle bir gayrete girdiğimden do
layı ben milliyetçilikle kabili telif sayılmıyarak 
birtakım aşırı, yersiz ve insafsız ve daha ziyade 
kendi emelleri bakımından maksat taşıyan, çirkin 
isnatların, iftiraların hedefi sayılmaktayım. 
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Muhterem arkadaşlar ım, demin bir arkadaşı

mı/ da işaret etti, Türkiye bir sosyal intibaksız
lık içindedir. Doğru, bu intibaksızlık hiç şüphe
siz her alanda, her sahada kendisini hissettir
mektedir . Bugün Türkiye 'de dünden daha fazla 
bir kutuplaşma mevcuttur . Bu kutuplaşma öyle 
\nu\ bir safhaya, gelme hal indedir ki, aşırı sağ 
ve aşırı sol cereyanların birbirleri ile giriştik
leri zı t laşmadan memleket ve millet huzursuz 
ka lmaktadı r . Din eğitimi böyle bir zıtlaşmanın 
bir vasıtası olarak kul lanı lmakta ist ismar ko
nusu haline getirilmek is tenmektedir . 

Aziz arkadşlar ım, bu kürsüde müteaddi t 
defalar sorulara cevap vermek üzere konuş
tum, Senatoda konuştum. Kesin olarak din 
eğitimi aleyhinde değiliz dedim. Hadiseler 
getirdim, bizim gibi düşünmeyeceği tahmin 
edilen ve bu konuda yetki sahibi bulunan uz
manları topladım, onların düşüncelerine değer 
"verelim dedim ve bu sayın zatların bizimkinden 
farksız olan görüşlerini tesbit ederek yayınladık. 
Bunda da maksat arandı . Bugünkü müzakerele
rimizin belli başlı konusunu da görebildiğim ka
dar din eğitimi konusu teşkil e tmektedir . Üst 
tarafı garnü türden ibaret t i r . 

Din eğitimine (•. H. P. a leyhtar olmamıştır. 
Hepinizin çok iyi hatır l ıyacağınız gibi, ilk imam -
Hat ip okulunu açan O. H. P. ikt idar ıdır . Ama, 
bugün öyle bir safhaya gelmiş bulunuyoruz ki, 
bu safhada alabildiğine inkişaf istidadı, ha t t â in
kişaf tahr ikler i içinde bulunan böyle bir konu 
acaba yurt ölçüsünde mütalâa edildiği zaman 
faydası nedir, zarar ı nedir, bunu ölçmek gibi bir 
noktaya gelmiş bulunuyoruz. Bahis konusu bu
lunan İmanı - Hatip okulları birer meslek okul
larıdır. Bu meslek okulları kendi hizmet maksat
lar ına uygun bir inkişaf içinde, hizmet ve kul
lanma imkânlar ı gözetilerek sayıları mâkul had
de tutulması gerekli meslek okullarıdır . Bu mak
sat ve görüşün dışında kalan bir görüşle genel 
eğitim yapan liselerin yayın ında dinî eğitim ya
pan ikinci t ip liseler halinde alabildiğine geliş
meye imkân verilemez. Çünkü, yü rü r lük t e bulu
nan kanunlar ımız ikili bir eğitim sistemine asla 
imkân vermez. Bugün yü rü r lük t e bulunan Ana
yasamızın .15;} neü maddesi gayet sarih olarak 
temel hükümler- get irmişt ir . Tevhidi tedrisat 
esastır. O halde birçok arkadaşlar ımızın işaret 
ettiği gibi, alabildiğine, bir meslek okulu olma

nın ötesine gidebilecek, bugün ınevcudoian eği
tim tıisteminin yanında bir din eğitimi sistemi 
kurmaya bugün yü rü r lük t e bulunan kanunlar ı 
mız müsait değildir. »Şayet bunu uygulayacak 
bir ik t idar çıkarsa Türk va tan ına ve milletine 
mutlak sure t te ihanet etmiş olur. (Bravo sesleri) 

Arkadaşlar , Tanzimat tan evvelki memleketin 
halini ha t ı r lay ın ız ; medreselerin yet iş t i rdiği va
tan çocuklarının yanıbaşında, mekât ibi resmi-
yenin yetiş t i rdiği çocukların nasıl zıtlılık içinde 
bulunduğunu, birbirleri ile nasıl amansız bir kar
şılaşma içinde bulunduklar ını bir hatır layınız. 
Türk vatanım vatan yapan şey; vatandaşlar ının 
düşünce birliği, duygu birliğidir. Aksi takdi r 
de millî bütünlükten eser kalmaz. Sarih olma
mız lâzım arkadaşlar Medreseler gibi, bu günkü 
şekliyle dahi olsa, bir sistemi ihya mı etmek 
istiyorsunuz.'? Yoksa, deminden beri, felsefeden 

I mahrumdur , sistemden mahrumdur , diye itham 
ettiğimiz bugünkü eğitim sistemimizi, eğitim po
litikamızı böyle bir sistemle değiştirmek mi isti
yorsunuz?. İkisi bir arada gidemez. Bana derse
niz ki; «Biz din eğitimini esas tu tan bir sistemin 
içine gireceğiz. Ve bugünkü sistemi terkedece-
ğiz.» Bir düşünceyi ifade eder, millî bü tün lüğü 
korur düşüncesi içinde kabul etmesem dahi, ma
zur görebilirim. Ama iki-sistemi yanyana, birbi
rine zıt olabilecek, birbiriyle kıyasıya bozuşabi
lecek iki zümre ya ra tmak ta bir fayda var mıdır? 
(A. P. s ı ralar ından bunu diyen var mı sesleri) 
Müsaade buyurun.. . . 

ItUMZİ »SKNHR (Denizli) — Sayın Bakan 
hâdiseyi yanlış vazediyorsunuz . 

MÎLB! UClVrlM BAKANİ İBRAHİM ÖK-
TLM (Devamla) — Vaz'etmiyoiTim efendim, 
vaz'etnıiyorunı. Ben sizi dinledim, lütfedin siz de 
beni dinleyin. 

ABDÜLHALİM AKA S (Kayseri) — Kendi
nizi başka tür lü müdafaa edemezsiniz, doğru. 

MİLLÎ L O İ T Î M BAKANİ İBRAHİM OK
TUM (Devamla) -— Bütün konuşmalar zabıtlar
dadır, bunların hepsini çıkardığınız zaman, ka
palı da olsa söylenmek istenilen şeyin bu oldu
ğunu görürsünüz. Açık konuşmakta fayda vaı 
arkadaşlar*. 

Simdi bugün öyle bir nok taya geldik ki, bu 
nok tada b i r t ak ım a rka düşünceleri maskeleyerek 
konuşmanın bir faydası yoktur . ( f lürül tüler) 
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Eğer ben hata ediyorsam size özür dileyeceğin^ 
yanlış anlamış olayım, teşekkür ederim. Ama 
müsaade ediniz meseleyi olduğu gibi koyalım. 
(Gürültüler) Benim sizin görüşünüzle müdafaa
ya ihtiyacım yok. 

Şimdi arkadaşlarım, biz neyi hedef tutuyo
ruz : Her biriniz gibi biz de Müslümanız. Sizden 
aşağı Müslüman değiliz. (Bravo sesleri) Dini 
bütün insanlarız. (Aksini mi söyleyen oldu? 
Sesleri) Oldum olası aksini iddia edenlerdensi
niz, beyefendiler. Bu memlekette artık bu saha
daki fitne ve fesada son vermek lâzım, lütfedin. 
(Gürültüler) 

REMZÎ ŞENEL (Denizli) — Ne zaman ettik? 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika... Muh
terem arkadaşlar; Sayın Akay, Sayın Ceritoğlu.. 
Bu şekilde müzakerenin cereyanına imkân yok
tur. Lütfen yerinizden müdahale etmeyiniz. 

Sayın Bakan; siz de lütfen müdahaleyi mu-
cibolmıyacak bir üslûp içinde devam ediniz, 
efendim. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Devamla) — Sayın Başkan, bendeniz ar
kadaşları sükûnetle dinledim. Gerekli cevapları 
vermek mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Tabiî, vereceksiniz. 

MİLLİ üGÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Devamla) — Simidi, aziz arkadaşlarım, 
Türk müslöman topluluğunun aydın din reh
berlerine ihtiyacı olduğunda beraberiz. Dinin, 
cemiyetin temel dayanaklarından birisi olduğu
na da inanıyoruz. Ama, lütfedin bunun hududu
nu beraber çizelim, müşterek bir noktada bulu
şalım. Arkadaşlarım, eğer 'Türkiye'yi bugün 
içinde bulunduğu çıkmazdan elbirliği ile kurtar
mak istiyorsanız diın gibi mukaddes bir konu
yu - özür dilerim, katiyen bir kastım yoktur -
politikanın istismar vasıtası olmaktan uzak tu
talım.. (Ortadan alkışlar, bravo sesleri) Ben din 
eğitimi konusunu ele aldığım zaman partileri
mizin liderlerine başvurdum, kendilerine cluru-
mu laaıiattım, dedim ki, «Bu (konu istismara son 
derece müsaittir. Benim hedefim şudur: Bugün 
meveudolan 26 tane imam - haıtip okulu vardır. 
îki tane îslâm Enstitüsü, bir tane İlahiyat Fa
kültesi vardır. Bu 26 imam - hatip okulunun 
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durumu, görebildiğim kadar, sizlerin de arzu 
edeceğiniz bir durum değildir. Burada yetişen 
vatan çoeuMarı gerçek din eğitimi almanın ya-
nıbaşında öyle telkinlere mâruz tutulmaktadır 
ki, bunların yetişmesinde yurt için tehlike var
dır. Size işaret etmek istiyorum,» dedim. Arka
daşlarım anlayış gösterdiler. 

Şimdi arkadaşlarımı; hu din eğitiminde yap
tığımız çalışmaları, hazırlıklar eğer ciddî ola
rak, yapıcı bir görüşle, samimî bir görüşle ta-
kibedilecek olursa temin ederim ki herbirinizi 
fazlasiyle memnun edecelk bir niteliktedir. Ama 
ine yapıldığını, yapılmak istendiğini anlamak is
temeden, bu işlerin nasıl, hangi görüşle ele alın
dığını hesaba katmadan bâzı arkadaşlarımız bu
rada bâzı görüşler ileri sürdüler, doğrusu üzün
tü duydum. 

Şimdi arkadaşlar, size bu sabah takdim etti
ğimiz broşürü durup dururken yaymadık ve si
zi okumak külfetine durup dururken sevk 'Gitme
dik. Arkadaşlarımız topladığımız Komisyonun 
hazırladığı raporu bir çok vesilelerle gerek ga-
zıetelerfinıde, gerek mecmualarında ve gerekse 
.kürsüde, Senato ve Meclis kürsülerinde bizim 
verdiğimiz mânanın taımıamen zıddına, dışında 
birtakım manialar vermek suretiyle asıl maksa
dımızın ne olduğunu ya anlamaik istemediler, 
yahut da anlamadılar. 

Bu topladığımız güzide insanları istihdaf et
tiler, onların tesir ve telkin altında karar ver
diklerini ifade buyurdular. Gayet sarih yazılmış 
olanları, imam - hatip okulu mezunu bulunan 
gençlerimizi tahrik etme fırsatım bulmuş gibi, 
kullanmaya çalıştılar. Bugün izah ettiğimiz hal
de görülüyor ki bir kısım arkadaşlarımız hâlâ 
bunda ısrar etmektedirler. Bu hususta bir mi
sal takdim edeyim; nüfusu beş ve beş binden 
yukarı nüfuslu olan köy ve kasabalarda imam -
ıhatip okulu mezunu olabileceği ve binaena
leyh beş bin nüfuslu kasabalarımızın adedi son 
derece azdır, bu düpedüz bu mıntıkalar dışında 
yaşıyan topluluklara, ımüslüman topluluklarına 
aydın, yetişmiş din adamları götürmemek gibi bir 
kasıt taşımaktadır, iftirasını, isnadını yapmak
tan çekinmediler. 

Arkadaşlar, sizler de gerçekleri benim kadar 
biliyorsunuz. Bugün Diyanet hizmetlerinde çalı
şan onbinlerce vatandaşımız imam - hatip oku
lu mezunu olmıyan, çeşitli menbalardan gelen, 
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kendi kendisini yetiştirımıiş olan insanlardır. Ve 
bugüne kadar iımaım - hatip okulları 2 000 kü
sur mezun vermişti. Bunlardan ancak 900 tene-
av ve 200 ii de son aylar içinde, ısrarlı gayret -
1 erilinizle yerleştirildiği halde, hâlâ eski mezun
lardan .bin küsuru açıkta bulıummaıktadır. Ne
den? Çünkü Diyanet işlerinin [kadrosu yoktur. 
'Müsait değildir. Vardır; hademe! hayraıt dediği
miz vatandaşl arımıza vorilaııiş ibutunmaktadır. 
Ya bunları tasvire edeceksiniz ve tamların ye
rine imamı - lıaıtip okullarından unezuıı olanları 
göndereceksiniz. Tasviye 'ddemiyeieğiniize göre 
ancak münhallere göre, elde edilebilecek kadrola-
ra göre istihdam politikıası tesiri t edeceksiniz. 
Bugün Diyanet hizınıeıtlerini ifa öden güzide yö
neticilerin dahi katıldığı bu toplantıda hugün 
mevcudalan 26 iımaım - hatip okulu talebelerinin 
hepsini 'be şaltı okulda toplamanın müımikün ol
duğunu, ıböyle merkezî «bir slisıtem içerisinde eği
timin kalitesinin yükseltilebileceğini, 'burada 
okuyan çocuklarımızın yüzde 90 nının yatacak 
yer yiyecek yemek bulaımıaıdıiklarındaın dolayı bir 
kısım hamiyeıtperver dindaşlarımızın gayretle
riyle «baıkrldukl'armı, fakat, ıbunların kontroLsıuz 
ıbulunduğıınu, ısorumsuz ıkısanl'arın. telkin ve te
sirleri altında kaldıklarını ıbildilkleri içkidir Bri, 
gerçek din hi&melti, din lılaimıiyeti anlayışının 
idinde bu .'müessesenin bu dağınıklıktan kurta
rılması lüzaımuna kaani oldular ve .bu prensip 
kararlarını aMılar. Arkadaşlarım, eğer şayet ay
ın dille konuşuyorsak, ayını hâdüselleıre 
yurt hizmeti açısından bakıyorsak, (müş
terek görüşlerimizin olması lâzımdır. Yoik 
değil de kendiımke göre birtakım, hesaplar, 
düşünceler mevcuıt ise, hunu 'bendeniz soruımlu-
laık taşıyan bir 'Millî Eğitim Bakanı, bu yurdum 
hizanetıine kendisini vermiş bir insan sıfatiyle 
zararlı görürüm, ve buna elimden geldiği kadar 
mâni olmaya çalışırım. Aylardan beri amam -
hatip okulu talebeler/ini aleyhime tahrik ettiler. 
'Hademei Hayrat; vatandaşlarımızı tahrik ettiler. 
arkadaşlar ne olur bu, neye yarar bu tahrikler? 
İnancı olan, ıbelli ıbiııtakım düşünceleri, prensip
leri olan insanlar nihayet çile çekerler, zahmet 
çekerler, ama bir gün hakikat er geç âmme vic
danımda aksini budur, haklılığını (bahir. 

Şimdi arkadaşlarını »-öpüyorsunuz ki din 
eğitimi meselesi, aslında, istismar edilecek bir 
konu değildir. Bugün mevcudolan 10 bin kü-
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sur imam - hatip okulu talebesinden, geçen yıl 
benim Bakanlığa gelişimden .sonra bin tanesine 
burs temin edildi ve bu çocuklarımız yatılı ol
dular. Bu yıl da bin, bin beşyüz civarında ta
lebeyi yatılı yapacağız. Takibcttiğimiz politika, 
bütün çocuklarımızın hepsini Devletin ödenek 
verdiği nisbette yatılı imkânlara kavuşturmayı 
hedef tutmaktayız. Ve bunları bııgütikinden 
çok daha seviyeli bir eğitime kavuşturma azim 
ve kararındayız. Demin arkadaşlarımız sordu
lar. Biz bunların birer meslek okulu olduğunu 
hesaba katarak bu okullarımızın bugün mahrum 
bulunduklar] bir kısım imkânlara, mahrum ol
dukları imkânlara kavuşturulmasını hedef tut
maktayız. Hiç şüphesiz, buradan çıkacak olan 
insanlar imam olacak, vaiz olacaklardır. Yalnız 
nazari bilgi kâfi değildir, amelî bilgisi de lâ
zımdır. tnşasmı düşündüğümüz okulların yanı 
başında mabedi de beraber yapacağız. Bir ar
kadaşımız sordular, bunlar amelî derslerden 
not alacaklar mı diye. Bunu müfredatı tâyin 
eder. Ama, imanı olacak bir gencin vaiz olacak 
bir gencin elbette dinî bilgisinin yanı başında 
amelî bilgisinin de olması gerekir. Kendisinin 
bir rehberlik edeceği de göz önüne alınırsa bu 
neviden bilgilere sahlbolması şarttır. Bunlar 
niçin soruluyor? Bugün uygulanmakta olan prog
ramda, bunlar mevcut imkânlar içinde mevcut. 
Ben bu neviden konuşmaları masum sayamıyo
rum, özür dilerim. Belki alınganlık içindeyim. 

Din eğitimimizi bir partinin düşüncesine 
dayamak niyetinde değilim. Millî eğitim poli
tikamızı gerçekten millî bir politika yapmanın 
gayretini gütmekteyim. Ellerimi uzatıyorum si
ze, ama ellerim muallâkta kalıyor. Sayın îh-
san Ataöv arkadaşım başını sallıyor orada; eli
mi uzatıyorum, muallâkta kalıyor. İki de bir 
karşımıza çıkıyorsunuz, arkadaşlar, lütfedin... 
Eğitim sistemimizde ahlâki temel yoktur deni
yor. Şunu anlıyalım arkadaşlar, neyi kasde-
diyoruz ahlâkilikle, ahlâki olmıyandan. Bugün 
uyguladığımız müfredat programı ile ilkokulla
rımızda, ortaokullarımızda din eğitimi yapıyo
ruz. Müfredatı okuyayım sizlere: 

Ortaokullara ve bunlara muadil diğer okul
lar için din dersleri müfredat : 

1. Sınıf: 
1. Allah sevgisi. Peygamberimiz: (Allah'ın 

bize lütuf lan nelerdir? Bunların karşısında va-
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zifelerimiz nelerdir? İbadet ne demektir? Sa
dece ibaret kâfi gelir mi? Peygamberimizin, bi
zim hakkımızdaki düşünceleri ve dilekleri neler
dir? Bunların karşısında vazifelerimiz neler
dir? Birkaç; tane kolay ilâhi metni) 

2. Peygamberimizin hayatı ve Müslüman
lığın doğuşu: (Bahsolarak derli toplu anlatıla
cak, öbür konular işlenirken de Peygamberimi
zin sözlerinden misaller alınarak, hayatı ile il
gili vakalar anlatılıp genişletilecektir.) 4 

3. Îslâmın şartlar: 1. — Şahadet kelimesi. 

4. îslâmın şartları: 2. ~ Namaz (Abdest 
ve çeşitleri, ezan, namaz ve çeşitleri, namazın 
şartları, namazın bölümleri, namazı bozan şeyler, 
geçmiş zamanlara 

5. Îslâmın şartları: o. ----- Oruç. (Oruç ne
dir? Faydaları nelerdir? Nasıl tutulur? Çeşit
leri nelerdir? Orucu bozan şeyler? Orucun ka
zası.) 

6. Îslâmın şartları: -!. — Zekât: (Zekât ne
dir? Niçin verilir? Kimlere ve nelere verilir? 
Fıtır sadakası nedir?) 

7. îslâmın şartları: 5. — Hac: (Hac nedir? 
Kimlere farzdır?) 

Ve bu arada ahlâki kural hır ürerinde ive niş 
müfredat. 

Şimdi arkadaşlar, 1950 senesinde hazırlan
mış bulunan bu müfredat programı o günden bu
güne uygulanmakta bulunan müfredat progra
mıdır. Sanki, bugün okullarımızda din eğili
mi ortadan kaldırılmış, veya kaldırılma halinde 
bulunulmuş veyahut 16, 17 seneden beri açıl
mış bulunan okullarımız bugün yahut yarın 
kapatılacakmıs gibi yersiz bir telâşın içinde, bu
lunuyoruz. Eğer şayet, bunu bir maksatla yap
mıyorsak, hakikaten bunu mânalandırmak baş
ka türlü mümkün olmuyor. (Fazla alıngansınız 
sesleri) Hiç alınganlığım yok Beyefendi, hiç 
alınganlığım yok. 

Şimdi arkadaşlar, sanki bugün biz Türki
ye'de milliyetçiliğin aleyhinde imişiz gibi, eği
tim sistemimizde, milliyet, mefhumunu inkâr• edi
yormuşuz gibi, yabancı ideolojileri teşvik edi
yormuşuz gibi ve İm İslâm topluluğunu sanki 
«lininden ediyormuşuz gibi bir hava estirilmek 
isleniyor. Bendeniz bunu anlıyamıyorum. Yıl-
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lardan beri uygulanmakta olan müfredat uygu
lanmaktadır. 1960 senesine kadar 19 tanesi açıl
mış iken, ondan sonra 26 ya çıkarılmış, olan 
imam - hatip okullarını ıslah edilmek gayreti 
içindedir. Din elden gidiyor vaveylası memle-
lekette almış yürümüş. Muhterem arkadaşlarım, 
her birinizde benden çok daha fazla millî endişe 
olduğu inancı içerisindeyim. Lütfedin, bugün 
bu memlekette takibedilen politikanın yıllar yılı 
uygulanmış bulunan bir politikanın neticesi ola
rak Türk Milletinin ikiye bölünmek tehlikesi içe
risinde bulunduğunu hep beraber idrâk edelim. 
Ben oldum olası bu tehlikeye işaret etmek iste
dim. Bir kısmımız aşırı sağcı, gerici, bir kısmı
mız aşırı solcu, komünist... Arkadaşlar, pek 
çok defalar tekrar ettim; Türkiye gibi komüniz
min kanun dışı sayıldığı bir memlekette komü
nist elini kolunu sal Uyarak ben komünistim diye 
ortada dolaşmaz. Ama komünist hareketleri, 
metotları malûmdur.. Nerede rahat gelişmeye 
fırsat bulursa her kılığa girerek orada gelişir, 
zehirini oraya akıtır. Komünizmi yalnız orta
nın solunda değil, lütfedin biraz da ortanın 
solunda arayın... 

AHMET NİHAT AK AY (Çanakkale) — 
Meydana çıksın ezelim. 

MİLLÎ HfitTtM BAKANI İBRAHİM <VK-
TEM (Devamla) — Tamam beraberim. Ama 
her defasında bir kısım arkadaşlar ve bu arada 
temsil etmekle şeref duyduğum eğitim toplulu
ğunu bu bakımdan kem gözle görmek gayreti 
içindedirler. 

Arkadaşlarım, Millî Eğitim sorumluluğunu 
üzerime aldığımın 3 neü günü idi. Bu yurdun 
güvenliği ile meşgul olan bir organla temas et
tim ve kendilerinden bilgi istedim.. Bunu Se
natoda da tekrarladım. Bana verilen listeyi gör
dükten sonra şaşkına döndüm. Çünkü ben da
ha büyük bir sayı bekliyordum. Bu onlar ha
nesini geçmiyordu. O zaman iftihar duydum. 
10 binlerce öğretmen, yüz küsur bin öğretmen 
bu memeleket içinde gelir bakımından en zayıf, 
yurdun en ağır hizmetini gören bu topluluk hak
sız olarak itham edilmiş, yersiz olarak itham 
edilmiş, bilâkis o nam altında kovalanmakta bu
lunan başka zümre mensuplarına nazaran büyük 
adedle nisbetlendirdiğimiz zaman son derece kü
çük bir adedin böyle bir itham ile karşılaştığını 
gördüm. Ve bundan dolayı güvenim arttı. Eği-
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tim Bakanlığı teşkilâtında görevli bulunan bu 
güzide arkadaşlarımın gerçek milliyetçiliğini 
saygı ile anlıyarak kendilerine karşı sonsuz bir 
minnet duydum. (Alkışlar) 

Muhterem arşadaşlarım, 1945 den sonra eği
tim alanında vazife alan bu vatan çocukları, po
litikanın çeşitli usulleri içinde istismar edilmek 
gayretine mâruz kalmışlar ve o gün bugün bir 
kısmı gerici, bir kısmı ilerici yahut solcu dam
gası altında itham edilmektedir. Çünkü her 
parti bu topluluğu kendi amacına hizmet ettir
mek gayretini gütmüştür. Hizmet elde edeme
yince de onu kötülemek yoluna gitmiştir. Bu-. 
nun başında köy enstitüleri de gelmektedir. Yük
sek Senatoda da rakamlar vererek ispat ettim. 
Bu okullarda yetişmiş .bulunan vatanperver ço
cuklarımızın yurt ölçüsünde yaptıkları hizmet 
büyüktür. Ve maalesef anlaşılmamışlardır. 
Köyde yetişen bu çocukların el betteki şehirde 
imkânlar içerisinde büyüyen vatan çocukların
dan farklı görüşleri, düşünceleri farklı davra
nışları ve duyuşları olacaktı. Ama yine aynı 
makamların verdikleri listeler içinde takibedilen 
öğretmenlerin adedi eğer elli ise bunun ancak 
10 - 15 tanesinin enstitülü olduğunu diğerlerinin 
diğer menşeli insanlar olduklarını gördüm. Bun
ları ben neden bıı kürsüden ifade ediyorum? 
Çünkü yıllar yılı haksız ithama mâruz kalmış 
bu insanlara, hakkın ve adaletin kendileriyle be
raber olduğunu, bu yapılan isnat ve iftiraların 
yersiz olduğunu efkârı ıımumiyeye anlatmak 
için. (Bravo sesleri) 

Şimdi arkadaşlar, lütfedin gelin, bu mesele 
üzerinde beraberce bir görüşe varalım. 

Türk eğitimimin temel felsefesi, Atatürk'
ün tarif ettiği milliyetçilikten ilham alır. Ata
türk'ün -milliyetçilik anlayışını da hepiniz bilir
siniz. Bu toprakların üzerinde yaşıyam İnsan
lar hangi ırktan olurlarsa olsunlar, 'ben Tür
küm dediği zaman, ben Türk kültürü ile be-
zeneceğim dediği zaman, o Türk'tür. Şayet 
böyle 'bir anlayışı hâkim kılmazsak milliyet 
anlayışlımıza, o zamanı millî bütünlüğümüz diye 
•bir şey kalmaz. Eğitim politikamızın' milliyet
çilik felsefesini böyle beraber tesbit ettik. Yi-
>ııe eğitim politikamızın felsefesinden birisi1 de; 
çağdaş uygarlık seviyesine bu toplumun sevi
yesini ulaştırmak okluğuna göre, çağdaş uy-
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yarlıkla bağdaşmıyacak olan birtakım düşün
celeri: ve zihniyetleri bize açılmak. istidadını 
taşıyan usullerden de vazgeçmek mecburiyetin
deyiz, İBu hiçbir zaman cemiyeti dinsizi eşti r-
mek mânasıııa. gelmez. Ama, Türk cemiyetini 
Tanzimattan evvelki şeriatçı rejime götürmek, 
bugün benzeri1 birtakım Müslüman ülkelerde
ki kurallara dönmek arzu ediliyorsa buna kim
senin gücü yetmiyeçektir, dün olduğu gibi... 
(Alkışlar) (Sağdan, soldan gürültüler, «Kim
miş bunu arzu. eden?» sesleri) 

Efendim, kimseye söylemiyorum, sözlerim 
size ait değil.. (Gürültüler) Beyefendi, lütfe
din, bu memlekette mevcudolan bir zihniyete 
işaret etmek istiyoi'unı. 

RMMZlî ŞENEL l'DenizIİ) — Bu memlekette 
yok böyle bir şey. 

MİLLİ Eti'1'T.lM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) -— Olmadığını ben de söylüyo-
ruım, beyefendi. Olmadığına ben de kaaniim, 
ama bir şey var d işarda, (ISoIda.ii gürültüler) 
var efendim, var. Lütfedin, burada vesikalar 
var, okuyabilirim, 

İHSAN AiTAÖV (Antalya) — Bende de ve
sikalar var. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TElM (Devamla) — ıSen de onu oku. Ataöv 
sen de onu oku.. Neden .gocunuyoruz'? Ben 
gocunmadıro, siz de gocunmayın. B'aaıa. uzak
tan yakındam komünistlik ithamı yapmak için 
az mı çaba gösteriliyor?.. Ben gocummuyorum, 
sen do gocunma. (Ortadan, «Bravo ve vesika 
oku, vesika» sesleri) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Namustu 
bir insan isen vesikalarını) okursun, Ataiöv, 
okursun. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen 
müzakerenin selâmetini İhlâl etmiyelim, karşı
lıklı konuşmi'yalım. (Gürültüler) Lütfen ye
rinizden müdahale etmeyin 'efendim. 

MİLLİ EĞİİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TBM (Devamla) — «Bu memlekette "hepimiz 
Atatürk'çüyüz, hepimiz devrimciyiz.» diyoruz. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, Türkün, 'Türk 
gençliğinin bir kısmımın hamgi zihniyetle ye
tişti rildiğinin misalini vereyim : 
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«Şehvetle çalkanan etle kemik I 
Zehirli bir yılan paslı bir enik 
'Sanki ne kaz an di onunla Tünklük 
Ey Türk Milleti bu mudur Atan? 

Yıllardır leş olmuş toprakta yatan 
O mendebur haini anlatsa toprak sa-na 
îmanını söndürüp dinine çatan 
(Bir kefere mı ey Türk senin Atan? 

AlLaıhı unutup Halifeye çattı 
Aziz Türk kadınının örtüsünü attı 
Arı, namusu, ihayayı Avrupa'ya sattı 
Bu mu Atan yahu ey Müslüman?» 

Şimdi arkadaşlarım... 

KADIRGAN KAPLI (Konya) — Yazan al
çak kimidir, öğrenelim. 

ZEKİ BALTACIOĞLU (Bolu) - Bunu ya
zan ve tasvibedenlerin Allah belâsını versin.. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yiazanm da, 
tasvibedenin de Allh helakini versin.. 

•MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — Müsaade buyurun efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, müza
kerelerin selâmetle yürütülmesi mümkün olmaz 
ise İçtüzükte kâfi hükümler vardır. Hatta mü
zakerenin bir başka güne taliki de mümkündür. 
Onun için çok rica ederim, müdahale etmeyiniz, 
karşılıklı konuşmalar olmasın. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM OK
TUM (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, bun
ları okuyorum; bugün, Türkiye'de saha kazan
mış bulunan Ibir zihniyetin genç dimağlardan 
nasıl yeşerdiğini, nasıl kötü meyvalar verdiği
ni anlatmak için.. (Soldan ve sağdan gürültü
ler) (Kötü meyvalar nedir sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen müdahale et
meyiniz. Sayın Bakan, kimin yazmış olduğunu 
arzu ediyorlar. Mümkünse ismini okuyunuz siz 
de. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Demin Ataöv arkadaşım 
konuşmasında bunu imâ etti, ve dedi ki, böyle ' 
bir şiir okuyacaksın, burada da okuyacaksın, 
- daha benzeri yazılar var - bununla dedi bütün 
imam - hatip okulları talebelerini kötülemek. 
Hayır arkadaşlar. Üniversitelerde de bu neviden 
karanlık düşüncelere saplanmış olan insanlar 
vardır, toplumun her zümresinde bu neviden | 
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sapıklar vardır; amma şayet İmam - Hatip okul
ları talebelerinden ıbir i böyle ıbir sapıklığa ma
ruz kalmış ise, bu, hiçbir zaman imam - Hatip 
okulları talebelerinin hepsine teşmil edilemez. 
ben bilâkis bütününü bundan tenzih ederim. 

Ancak bu çocuklarımıza hariçten yapılan 
telkinlerin nasıl bir netice verdiğini lütfen tak
dir edelim ve bunun gerekli tedbirlerini alalım 
diyorum. (Doğru, doğru sesleri) Ben eğer şim
diye kadar yüksek huzurunuzu bu ölçüde işgal 
etmedim ve size bu hararetle beyanlarda bulun-
madımsa, aslında malzemeden mahrum olduğum 
için değil, fakat işi velveleye vermemek cemiye
ti, toplumu huzursuz yapmamak, alınacak ted-
ıbirleri mümkün olduğu kadar sükûnet içinde 
almak içindi. Bütün grup yetkililerini beraber 
çalışmaya davet ediyorum. Ben, karanlıkta iş 
yapmayı sevmem. Aziz arkadaşlarım lütfetsin
ler, yetkili arkadaşlarım gelsinler malzemeyi be
raber görelim, beraber karar verelim, beraber 
tatbik edelim sorumluluk benim olsun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bizim gös
tereceklerimizi hep beraber. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Hay, hay.. Telâşlanmayın ba
kın arkadaşlar, ben sizden fazla komünizm düş
manıyım. Bütün kariyerim ortadadır. Ataöv, bu 
memleket seni de tanır, heni de tanır. Altmış 
yaşındayım; yirmidört senelik meslek kariye
rim var. Dokuz senelik politikacıyım. Bu mem
leketin milliyetçiliği en çok bilinen, Islâmi duy
gusu en çok bilinen bir mıntıkasının. adamıyım. 
(Konyalı olduğunu biliyoruz sesleri) Taşım 
toprağım oradadır; ailem oradadır. 

Arkadaşlar, her birimiz birbirimizi kötüleme
ye kalkarsak, bunun sonu yoktur. Büyük Mecli
sin, Türk Milletinin bütününün temsilcisi oldu
ğunu idrak ederek, millî bütünlüğü korumak için 
üzerimize düşen vazifeyi her birimiz aynı an
layış içinde aynı gayretle yapmak mecburiyetin
deyiz. Bu memleket uzun yıllar ayrılığın ıstıra
bını çekti, artık geri dönemeyiz. Yeni birtakım 
31 Mart vakaları olabilir, ama dünden daha fazr 
la şiddetle tenkil edilmek suretiyle. Bir kubilây 
hâdisesi tekrarlanabilir, ama dünden daha fazla 
şiddetle bastırılmak suretiyle... (Ortadan, bravo, 
sesleri.) Kendisini yurt hizmetine vermiş olan in
sanlar inandıkları hizmet istikametinden geri dön-
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iuezler, su ve bu iftiralar da onu yolundan çevir
mez. 

Eğitim politikası millî vasfa salıibolması gere
ken bir politikadır. Demin işaret ettim; hiçbir 
partinin malı olmamalıdır. İstikrarlı bir uygu
lama içinde bulunmalıdır. Fakat bu ancak müş
terek bir gayretin neticesi olabilir. Her birimiz 
vatan, milet edebiyatı yapıp, öğretmen topluluk
larının sıkıntılarını, üzüntülerini, huzursuzlukla
rını istismar etmek suretiyle, edebiyatı ile geçi
nirsek bu politika millî politika olmaz. Millî ol
ması gereken konularda partilerin beraberlik için
de olmaları ve görüşlerini mümkün olduğu kadar 
yumuşatarak, müşterek noktalarda, buluşmaları 
gerektiğine inanıyorum. 

Aziz arkadaşlarım, hiç, istemediğim bir istika
mette muhterem huzurunuzu işgal ettiğim için 
özür dilerim. Ama bir aydınlığa kavuşmak mec
buriyeti de ortadadır. Kimseyi incitmek isteme
dim, kimseyi itham etmek istemedim. Ben hata
ları olduğu gibi bütün çıplaklığı ile huzurunuza 
getirmek istedim. Millet Meclisi millî hâkimiye
tin bekçisidir. Herbiriniz burada millî vazife 
görmektesiniz. Sizin huzurunuzda meseleler bü
tün çıplaklığı ile açıklanmak mecburiyetinde
dir. Ben bir vazifeyi yerine getirdiğim kanısın
dayım. Takdir sizindir. 

Muhterem hatip arkadaşlarımızın sordukları 
suallerin cevaplarını arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika. Bu ara
da başka sualer de olmuştur. Bu suallerini de 
arkadaşlarımız sorsunlar, hepsini birden cevap
landırmakla konuşmanızı ikmal etmiş olursunuz. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Hay, hay efendim. 

BAŞKAN — Bu arada Sayın llhami Ertem 
bir sual sormak istemişti. Buyurun Sayın Ertem. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Bir tanesi, bu
gün kendilerinin de söyledikleri ve bize dağıtıl
mış olan din eğitim programını incelemekle gö
revli komisyonun raporunun üçüncü maddesinde 
«müftüler, kadrosu vaizlerle, selâtin camilerin 
petrsoneli için yüksek dereceli din öğrenimi gör
müş olmak şarttır.» deniyor. Halbuki beşinci 
maddesinde «Bundan böyle İlahiyat Fakülteleri
nin maddi ve mânevi imkânlarını temin edinceye 
kadar Yüksek İslâm Enstitülerinin açılmasına 
karar verilmiştir.» deniyor. Bu tezat ve mantık
sızlığı nasıl izah ederler? Bir yandan muayyen 
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müesseseler için yüksek öğretini ve eğitim mec
buri kılmıyor; öbür taraftan o eğitimi yapacak 
müesseselerin teşekkülüne imkân verilmiyor. Bu 
durum karşısında bu müesseselerin ihtiyacı olan 
personel ne şekilde elde edilecek. Bunun için ne 
yapıldığını öğrenmek istiyorum; bu bir. 

İkincisi Sayın Bakan konuşmalarında din 
adamlarının yetersizliğinden, cehaletinden ve bu 
halin Türkiye'yi götüreceği 31 Mart vakalarından 
bahsettiler. Hemfikiriz. Ama Öbür taraftan... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — özür dilerim din adamları
nın bizi 31. Mart vakasına götüreceğini söyleme
dim. 

BAŞKAN — Sayın Ertem konuşmalarınız su
al şeklinde olsun. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Efendim bu 
durum karşısında, bir yandan da buyurdular ki, 
imam - hatip mekteplerini yurt çapında geniş
letmek taraftarı değildir. Bu fikrine de iştirak 
ediyorum. Ama bu memleketin ihtiyacı olan ve 
anlayışlarının ve bilgilerinin yetersizliğinden hep 
beraber şikâyet ettiğimiz, fakat oldukları ve mev
cudiyetleri zaruri olan din adamlarını hangi yol
da, ne tarzda meydana getireceklerdir, bu ikinci 
sualim. 

Üçüncü sorum: Kış ortasında ve ders yılı or
tasında birkaç Millî Eğitim Müdürü yer değiş
tirdiler. Bunların nedenlerini sormıyacağım, ef
kârı umumiye bunlar hakkında kanaatini vermiş
tir. Yalnız... (Nasıl soru bu böyle... sesleri.) 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Soru efendim.. 
Acele etmeyin, telâşlanmayın. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar... Sayın 
Turhan Kut... Lütfen efendim. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başka
nım, aynı kararnamede çıkan Millî Eğitim mü
dürlerinden bâzıları neden yerlerinde ikinci bir 
kararname ile bırakılmışlardır? Bunların sebebi 
ve yolu nedir? Bu istikrarsızlık gerek meslek ve 
gerek efkârı umumiye üzerinde birtakım tahrip
kâr tesirler yapmakta mıdır, yapmamakta mıdır? 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) —MuhteremBa
kan, biz Atatürk inkılâplarını 43 seneden beri bil
fiil yaşamaktayız. Atatürk bizi Batı uygarlığına 
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müteveccihen yükseltmiş ve bu yolda bir cemiyet 
olarak bizi yöneltmiş vaziyettedir. Bir taraftan 
da çocukluğumdan yani 43 seneden beri Atatürk 
İnkılâplarını bizzat yaşamış insanlar olmamıza 
rağmen ve Atatürk inkılâpları da Batı'lı fikir ve 
inkılâplar olmasına rağmen neden biz hâlâ Ata
türk fikirlerinin karşısında olanlardan endişe edi
yoruz? Bunda biraz da biz Atatürkçülerin günahı 
yok mudur? Bunu zorla değil de muhakeme ile, 
mantıkla ve dolayısiyle serbest münakaşa ile her 
türlü tazyikten uzak olarak empoze etmek bizim 
vazifemiz değil midir? Bunların Millî Eğitim po
litikamız bakımından açıklanması lâzımdır. Yok
sa fikirler zorla hiçbir kimseye bir şey etmez. 

BAŞKAN — Sayın Ata Topaloğhı. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Efendim, 
istanbul'da 15 milyon lira sarfiyle yapılan Bele
diye Esnaf Hastanesinin bitişiğinde bir üniver
site binası yapılmasından bahsedilmektedir. Has
tanenin bitişiğinde sağlık bakımından, üniversite 
binası .yapılmasında Bakanlıkça bir mahzur mü
talâa edilmekte midir? Bunda kararlı iseler bir 
mahzur mütalâa edilmemekte midir? Bunu ri^a 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İncesulu. 
HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Sayın Ba

kan, İmam - Hatip okullarına orta mektep me
zunlarının alınmasına dair bir düşünceniz var 
mı? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Okyay. 
KEMAL OKYAY (Kars) — Sayın Bakan, 

Türkiye'de Tekniker Okulundan mezun olup da 
Almanya'da mühendislik tahsil eden gençlerimiz 
var. Bunlardan 70 - 80 tanesi Türkiye'ye dön
müştür. Fakat Maarif Bakanlığı bunlara ruh
satname yeraıemomktedir. 1960 a kadar bu tipte 
olan gençlerimiz, Almanya'da tahsil ettikten 
sonra mühendislik ehliyetnamesi aldıkları halde, 
bu 70 - 80 kişi boş olarak gezmekte ve çalışama
maktadırlar. Bugünkü düşüncelerinin ne olduğu
nu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Bilgin. 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Sayın Ve

kil, biraz evvel... 

BAŞKAN — Lütfen Riyasete hitap ediniz. 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Sayın 

Başkan, Sayın Vekil biraz evvel «Yalnız sizler 
müslüman değilsiniz, hepimiz müslümanız.» boya-

23 . 2 . 1964 O : 4 
nında bulundular. Bizim kendisine evvelki mu
kabelemize mukabil, «fakat bu böyle değil top-
yekûn bize aksi şekilde, müslüman olmadığımız 
şeklinde ithamlar vukubııluyor.» dediler. Şimdi 
Sayın Bakandan soruyorum, Tedbirler Kanunu
nun 4 ncü maddesi ,millî bütünlüğü , millî gü
venliği ve kamu düzenini tehlikeye düşürecek şe
kilde vatandaşlar arasında husumet yaratacak 
veya tahrik edecek faaliyetleri tecrim eder, ve 
gerekçesinde, bu suretle bâzı vatandaşları bir 
kütle olarak dinsiz, bâzılarını yine birykütle ola
rak mülteci şeklinde vasıflanmasını önlemek mak-
sadiyle çıkarıldığını beyan etmektedir. Sayın 
Bakan acaba Tedbirler Kanununu kifayetli gör
memekte midir? Yeni bir mevzuat getirmek ni
yetinde midir? 

BAŞKAN — Sayın Aksay. 
HASAN AKSAY (Adana) — Birinci so

rum : Ankara Üniversitesi llâhiyet Fakültesi 
kurslarının öğrencilerinin 2(5 sı eksilt il: niş bu;.'1u 
öğrenci sayısı dört sınıfla 43 e indirilmiştir. Bu
nun sebepleri nelerdir? 

2. Bu sene İstanbul ve Konya Yük-'ek İslâm 
Enstitülerine alınan öğrenci sayısının geçen sene
ye nazaran aşağı - yukarı geçen senenin öğrenci 
sayısının yarısına indirilmesinin sebebi nedir? 

3. Millî eğitim plânının hazırlığı ile görevli 
komisyon raporunda milletlerarası burslardan 
faydalanma cihetinin ihmal edilmemesine ehem
miyetle işaret edildiği halde, meselâ Pakistan ve 
Irak burslarında olduğu gibi, İslâm memleket
leri arasında verilen bursların bir teki dahi kul
lanılmamaktadır, sebepleri nelerdir? 

Sayın Bakanın burada verdikleri veya dışarı-
. da verdikleri istatistiklerin hakikatte başka türlü 

olduğu kanaatindeyim. Bunları, benim bildikle
rimi söyliyerek tashih etmelerini rica edeceğim. 

Meselâ Sayın Vekil Senatoda dediler ki, imam-
hatip okulu öğrencilerinin % 95 i ve hattâ 
% 98 zi köy çocuklarıdır. Halbuki Maarif Vekâ
letinin istatistikleri arasında % 63 ü köylü çocuk
lardır denmektedir... 

BAŞKAN — Sayın Hasan Aksay, bu sual 
değil bir mütalâadır. Lütfen sual şeklinde olan
ları sorun. Zaten kifayet önergesini Yüksek He
yet reddederse herkese konuşma imkânı doğacak
tır. 

HASAN AKSAY (Adana) — Sayın Bakan, 
Şevket Raşit Hatipoğlu Beyden farklı olarak din 
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eğitiminin ıslah edilmesi gayretine girdiğini bu
yurdular. Bu gayret sadece sözle ve okul men
suplarını rencide edecek yollarla mı yapılacak
tır? Fiilen bu konuda neler yapılmıştır? îmam -
hatip okullarının muayyen meslek erbabının, 
diğer meslek erbabına düşman olduğu kanaatin
de midir Sayın Bakan? Meselâ diyor ki, «medre
seler gibi bir sistemin, din eğitimini esas tutan 
bir sistemi esas mı tutmak istiyorsunuz? Birbi
rine kıyasıya düşman iki zümre mi meydana ge
tirilecek» imam - Hatip okulu mezunlarının di
ğerlerine düşman olduğu yolunda-bir kanaat mi 
var? (Gürültüler, «bu kadar sual mı olur» ses
leri) 

BAŞKAN ;— Muhterem arkadaşlarım, sualler j 
mevzuunda, bir sual sorulur, üç sual sorulur diye ! 
bir tahdit yok. Müsaade buyurunuz efendim, ye- j 
rinizden müdahale etmeyiniz. j 

Sayın Arif Hikmet Güner. 

ARİF HİKMET GÜNER (Rize) — (Arka 
sıralardan sorduğu 1 nci sorusu duyulamamış
tır.) j 

BAŞKAN — Sayın Güner, sorularınızı daha 
öne gelerek sorunuz. Stenografların zaptetmeleri 
mümkün olmuyor. 

ARÎF HİKMET GÜNER (Rize) — Soru 
2. — Sayın Vekil salahiyetli mercilerden yaban- j 
cı ideolojilere sahip, kendi bakanlık camiasında- I 
ki kimselerin listesini istemiş ve bunların çok az 
olduğunu beyan etmiştir. Az da olsa bunların 
miktarı nedir, bunlar hakkında ne muamele ya
pılmıştır? i 

BAŞKAN — Sayın Geçioğlu. j 
MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Türki- i 

ye'de orta tedrisattaki öğretmen açığının miktarı 
nedir? 1964 yılında açılması mutasavver orta ve 
lise okullarının adedi nedir? Ve bunların açılma-
siyle münhal bulunan öğretmen kadrolardaki 
açıklar ne miktar yükselecektir? Bununla normal 
tedrisatın yürütülmesi mümkün müdür? Sanayi \ 
sektörüne kaydırma ve millî eğitim politikası na- j 
sil uygulanmaktadır? Araç ve gereken malzeme j 
kâfi gelmekte midir, noksanlar nasıl temin edile- ' 
çektir? Adana'da yabancı lisan ile tedrisat yapa
cak bir okulun açılması düşünülmekte midir? i 

BAŞKAN —. Sayın Güner Sarısözen. 
GÜNER SARISÖZEN (Sivas) — Sayın Baş- I 

kan, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bir teşkilât I 
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vardır ve kendi kaderine terk edilmiştir. Bu da, 
Halk Eğitim Genel Müdürlüğü Teşkilâtıdır. Bu 
Genel Müdürlüğün Teşkilât kanun tasarısı Hazi
ran 1962 tarihinde Başbakanlığa tevdi edildiği 
halde, bugüne kadar çıkmamasmm sebebi nedir? 
Bu hususta Sayın Bakanın sebkettiği bir mesai
si var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Sa
yın Bakan; Türkiye'mizde birçok kitap yazarla
rı mevcuttur. Bu yazarlar ilkokul, ortaokul ve 
lise kitapları yazmaktadırlar. Mevcut ilkokul ta
lebeleri o kadar çeşitli kitap alıyorlar ki, bunlar
dan hangisini okuyacaklarını dahi bilemiyorlar. 
Bu husus kitabevlerinin ve yazarların işine gel
mektedir. Acaba Talim Terbiye tek kitap usulü
ne gitmeyi düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Her 
ne kadar bu husus kitabevlerinin ve yazarların 
lehine olmakta ise de çocuk velilerinin aleyhine 
olmaktadır. 

2. — Birçok ilçelerimizde okul var, öğretmen 
yok. Bunun sebebi nedir? 

3. —• Halen öğretmen olmadığı halde yeni 
okul açmaya acaba Bakanlık gitmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, başka 
sual yok (Var, sesleri) buyurun Sayın Telli. 

TAHSİN TELLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, Millî Eğitim Bakanlığı yerinde aldığı bir 
kararla din derslerinin Yüksek islâm Enstitüsü 
ve ilahiyat Fakültesi mezunları tarafından oku
tulması prensibini benimsemiş ve bunu bir ta
mimle bütün okullara bildirmiştir. Bunun netice
si olarak, hangi safhaya kadar varılmıştır, bu hu
susta izahat verilmesini istirham ediyorum. 

İkincisi, Atatürk Üniversitesinde kurulması 
düşünülen ve bu sene Karma Bütçe Komisyonu
nun himmetiyle bir milyon liralık tahsisat ayrıl
mış bulunan Tıp Fakültesi hangi tarihte eğiti
me başlıyacaktır ve inşaatının ne zaman başla
nacağı hakkında bilgi vermelerini istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Bakan. 
MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Reis 

Bey, müsaade ederseniz bir sualim var. (C. H. P. 
si sıralarından, «Olmaz, olmaz» sesleri) Duru
nuz canım, rica ederim. Siz sorarsınız da ben 
niye sormıyayım? 

BAŞKAN — Sayın Bakan,.Sayın Geçioğlu'-
mm bir küçük suali daha var. 
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Lütfen kısa olsun efendim. 
MEHMET GEÇÎOĞLU (Adana) — îlçe mer

kezlerinde ve köylerde açılmış olan daimî ve mu
vakkat sanat kurslarından çok önemli ve müspet 
netice alınmaktadır. Yalnız bu kurslar malzeme 
bakımından güçlük çekmektedir, çektiği bir vakı
adır. Bu hususun telâfisi cihetine gidilip gidil-
miyeceğinin beyan buyurulmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

TURHAN BÎLGÎN (Erzurum) — Sayın Baş 
kanım bir sualim var. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; bu sual 
için bütün arkadaşlara hitabettim. Sonradan ak
la gelen meselelerle müzakerelerin seyri değiş
mesin. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANİ ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Bursa) — Muhterem arkadaşlarım, daha 
evvel ilk konuşan arkadaşlarımın sorularına ce
vabımı sunacağım. Millet Partisi Sözeüsü arka
daşımız Sayın Kâmil înal'm soruları; Sayın 
Kâmil înal ortaöğrenimde mevcut beş yüz bin 
öğrencinin iki yüz elli bininin başarı gösteremi-
yerek sınıfta kaldığını ifade ettiler. Gerçek böy
le değildir. Çünkü 1962 - 1963 yılı sonunda or
taokul ve liselerdeki öğrenci sayısı 392 350 idi. 
Bu miktar öğrencinin 262 261 i bir üst sınıfa 
geçmiş veya okuldan mezun olmuşlardır. Bu ra
kama göre % 65 nisbetinde bir başarı sağlanmış
tır, geçen yıla nazaran daha yüksektir. Başarı 
yüzdesinin, aldığımız tedbirler sayesinde, bu yıl 

daha da yükseleceğine inanmaktayız. 
Müfredat programlarının ıslahı hakkında te

menni edilen suale cevabım; ilkokul program
ları yeniden gözden geçirilmiş olup, memleketin 
sosyal, ekonomik bünyesine ihtiyaçlara göre dü
zenlenmek üzere 14 ilde 112 okulda denemelere 
başlanmıştır, öğretmenlerin idari işlerde çalıştı
rılması meselesi ve öğretmen israfının nasıl ön
leneceği hakkındaki soruya gelince: Bakanlığı
mızla ilgili her işin az da olsa bir eğitim yönü 
vardır. 

Bu sebeple öğretmenin hizmetinden uzak ka
lınamaz. Bununla beraber öğretmen israfını ön
lemek için Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtın
da hangi. işlerde öğretmen çalıştırmanın zaruri 
olduğtı konusunda bir komisyon çalışmalara de
vam: etmektedir. Çalışmaların sonunda gerekli 
tedbirler alınacaktır. . . 
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Yine Sayın Kâmil înal'ın bir sorusu; 1117 

sayılı Kanuna göre bu konuda kurulmuş bir ko
misyon mevcut. Fakat, kanun günün ihtiyaçları
na cevap vermediğinden yeni bir kanun tasarısı 
hazırlanmış ve bakanlıkların mütalâalarına so-
nulmuştur. 

Sayın Ataöv'ün sorularına cevabım : Ba
kanlığımız Millî Eğitini mensuplarının çocuk
larına yukarı kademelerde okumak imkânını 
sağlamayı önemli bir ödev olarak kabul et
miştir. Bu görüşün ışığı altında her sene or
taokul ve liselerimize alınan parasız yatılı öğ
rencilerin bir kısmı Millî Eğitim mensupları
nın çocukları teşkil etmektedir. Geçmiş yıllar
da olduğu gibi bu ders yılında da parasız ya
tılı olarak alınan $70 öğreniciden 94 ü Millî 
Eğitim mensuplarının çocuklarıdır. 1960 yılın
da 1 250 olan parasız yatılı öğrenci sayısı 
1 ı500 e çıkarılmıştır. Bu sayı önümüzdeki ders 
yılında 2 500 e yükseltilecek ve öğretmen ço
cuklarıma % 25 life bir kontenjan tanınacaktır. 

Okulsuz köy, okul dışı kalan çocuklar ve 
yetiştirme yurtları hakkında sorularının ceva
bı : Nüfusu 150 den yukarı olan okulsuz köyle
rin sayısı 15 bin değil, 8 635 tir. 7 ilâ 12 yad
larında okul dışı kalan çocuklar milyonlarca 
değil, 800 145 tir. Halklarında korunma kara
rı alınan çocukların bir kısmının yetiştirme 
.yurtlarına alınmadığı doğrudur. Halen 6^ ye
tiştirme yurdunda 7 5,31 çocuk bulundurul
makta ve yetiştirilmektedir. (Sırada bekliyen 
çocukların bir kısmı da bu yıl açılacak 4 ye
ni yetiştirme yurduna .alınacaktır. Hepsinin 
birden yurda alınmasi ödenek durumuna 'bağ
lıdır. 

Bölge okulları yalnız ilkokul olarak vazife 
v (görecek değildir. Bu okullar -bir yandan ilk

öğretim verecek, öbür yandan ilkokulu bitirip 
orta dereceli okullara gidemeyenlerin genel 
bilgilerini geliştir e e elk ve onları çevrenin eko
nomik özelliğine göre bir iş sahibi yaıhut bir 
sanatın icracısı haline getirecek ve diğer yön
den de akademik tahsile ıkalbil'iıyetl'i olan çocuk
lara ortaokul tahsili verecektir. 

Sayın Ataöv de bâzı hatip arkadaşlarımı
zın sordukları gibi din eğitimi konusunda soru 
sormuşlardı. Bu konuyu cevaplaındırdığırnı zan-
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nediyürunı* tekrar bunun üzerinde durmıyaea-
ğım. 

Ortaokul ve liselerde kalitenin düşük oldu
ğu iddiasına gelince : 

Orta öğretimi okul 1 anımızda kalitenin ve 
seviyesinin düşımeye b aşkım ası plânsız ve pro
gramsız bir devreye raıslar. [Kalitenin ve se
viyenin yükseltilmesi gayretleri ©eş Yıllık 
Plânla millî eğitim hizmetlerinden soramlu bu
lunan hüküm etlerini şu üç yıldan beri uğraış-
tıktarı bir konudur. Kaliteden yana olduğunu 
•belirten sözcü arkadaşımızın liselerimizin ata-
' bildiğine d ol dura imasına mâni olunması, ço
cuklaranızıni kabiliyetlerine uygun okullara 
yöneltilmesi için 1%İ3 - 19104 ders yıiıuda gi
riştiğimiz tedbirleri ani anısı, takdir etmesi ve 
desteklemesi beklenirdi. Liselere girişin sınır
landırılması, kalite ve seviyeyi' yükseltmek 
içindir. Lise öğretmenlerini mesleke bağlamak 
için. tedbirler -alışımız ve bu arada ders ücret-
lorinin artırılmasın t isteyişimiz kalite ve se
viyeyi yükseltmek için olduğunu takdir •ede
ceklerine inanıyorum. Plânsız ve programsız 
•devrede donatı mı ihmal edilmiş, rasgele açıl
mış lise ve ortaokullarımızın eğitim ve öğre
tim kalitesini yükseltmek için ders araç ve ge
reçlerine büyük önem veriyoruz. Halen orta-
okullarımızın 3o5 inde fizik, 465 inde iş atel-
yesi takımı mevcuttur. 1064: yılında ithal et
tiğimiz ders aletlerinden; 100 ortaokula fizik, 
1.00 ortaokula kimya, 100 ortaokula biyoloji, 
00 ortaokula iş atelyesi takımı verilecektir. 
Liselerimizide ise halen 127 okulda fizik, 42 
okulda kimya, aynaca liselerin tamamında iş 
atelye takımı mevcuttur. 19ı63 - 1DG4 bütçesi 
ile ithal edilecek ders aletlerinden 40 liseye 
fizik, 80 liseye kimya, 100 liseye de biyoloji 
t akumı verilecektir. 

Böylece liselerimizin tamamı fizik âletlerine 
kavuşturulacağı gibi, büyük ve kalabalık lisele
rimiz 'birden fazla takıma da sahibolacaklardır. 
Dün açılışını yaptığımız Ders Araç ve Gereçleri 
Yapım Onarım Merkezi ortaokul ve liselerimizde 
kalite ve verimi bu bakımdan artırmak niteli
ğindedir. Ders müfredat programları en seçkin 
öğretmen ve eğitmenlerimizden teşekkül eden 
şûralarda ve komisyonlarda yeniden gözden ge
çirilmiş ve çağımızın ihtiyaçlarına uygun bir 
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hale getirilmiştir. Hâlen. Talim ve Terbiye 
Dairesinde incelenmekte olan bu program ve 
yönetmelikler kaliteyi, verimi ve seviyeyi yük
seltmek içindir. Liselerimize ve meslek okulla
rımıza olgunluk imtihanı koyma konusundaki 
çalışmalarımız kaliteyi yükseltmek içindir. 

Plânsız devrede ihdas edilen borçluluk ve 
çok dersten bütünlemeye kalma sistemi zama
nımızda okullarımızın öğretim ve eğitim kalite
sini yükseltmek için kaldırılmıştır. 

Görülüyor ki, muhalefet yıllarında lâboratu-
v varlardan, kütüphaneden yoksun okullardan 

yakınan C. H. P. Sayın İhsan Ataöv'ün beyanı
nın hilâfına verdiği sözü şerefle tutmaktadır. 
0. H. P. n.in eğitimin gelişmesinde hiçbir şey 
yapmadığı iddiası inandırıcılık vasfı taşımaz. 

Bu arada. İhsan Ataöv arkadaşımızın Talim 
Terbiye Kurulumuz hakkında bir sözünü de ele 
alarak cevaplandırmayı yerinde buluyorum. 

Talim - Terbiye Kurulunun bir ardiye haline 
gelmiş olduğunu ifade ettiler. Doğrusu bu kür
süden böyle 'bir sözün söylenmesini ancak esefle 
karşılamak gerekir. Talim - Terbiye Kurulu 
Bakanlığımızın en yüksek bir organıdır. Eğer 
buraya son aylar içinde yapılmış 'bulunan bir 
iki tâyin üzerinde durmak istiyorlarsa, lütfe
derler isim verirler gerek Meclis gerekse eğitim 
camiası bu isimleri tanır, meslekî bilgileri şah
siyet yapılan hakkında bilgili olarak hükmünü 
verir. Ama burada ima ile tezydtfkâr olarak bu 
ölçüde konuşmasını yermek durumundayım. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — İsim verece
ğim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Vermiş olsaydınız onu da 
cevap] andırırdım. 

Sayın Nihat Diler arkadaşımızın istedikleri 
bilgiyi arz ediyorum; çocuk kütüphanesi' ilkoııl 
seviyesindeki çocuklara hitabettiğinden, Kur
anı Kerim'in Arap harfli metninin bu kütüpha
nede bulunmasında fayda mütalâa edilmemiştir. 
Buna karşılık halkımızın Kuranı Kerim ve 
Türkçe tercümesini dilediği gibi okumasını sağ
lamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığınca, ya
yınlanan Kuranı Kerim ve Türkçe Meali adlı 
eserden üçyüz takım satm&larak Bakanlığımız
ca 'bütün halk kütüphenelerine dağıtılmıştır. 
Bu vesile ile biraz sonra daha geniş bir açıkla
ma yapacağım, Sayın İsmail Hakkı Akdoğan 
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arkadaşımızın konuşması üzerine. Yalnız, sırası 
gelmişken arz edeyim; benim Bakanlık vazife
sini üzerime aldığımdan bugüne kadar kütüpha
nelerimizin hiçbirisinden bir tek kitap kaldırıl-
/iiış değildir. 1956 tarihinde hazırlanmış bulu
nan bir talimatname gereğince bâzı kitapların, 
bilhassa halk kitaplıklarında, çocuk kitaplıkla
rında bulunması uygun mütalâa -edilmemiş ve 
o zaman Bakanlıkça yapılan bir çalışma ile bu 
kütüphanelerimizde mevcudolan kitapların bir 
kısmı kaldırılmış veya envantere ithal edilme
miştir. Biraz sonra tafsilâtı ile arz edeceğini. 
Yani 1956 senesinde alınmış bulunan 'bir kara
rın icrası mevzubahistir. 

Yine Sayın Diler'in bir sorusu; senelerden-
beri ihmal edilmiş halde bulunan İstanbul ta
lebe •sitesi ele alınmalıdır, ne yapıyorsunuz? 

351 sayılı Kanunla kurulmuş olan Yüksek 
Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 
yürütülmekte olan kredi ve yurtlar işi bütçe 
imkânları içinde yürütülmektedir, istanbul'da 
Aievlânakapıda kurulacak olan 3 biti kişilik 
öğrenci yurdu sitesinin proje müsabakası neti
celenmiş, ihale hazırlıkları da yapılmaktadır. 

İlkokul yapımı ödeneği dağıtımında adilfmo 
hareket edilmediği, yetiştirme yurtlarının sayı
larının artırılması ve Hınıs bölgesi okullarıyla 
ilgili, beyanlarına gelince; ilkokulların yapımı 
ve donatımı için ödenek dağıtımında nüfusları 
250 den yukarı bulunan okulsuz köy sayılariyle, 
şehir ve kasabalarımızda okul dışı kalan mec
buri öğrenim çağındaki çocuk sayısı esas tutul
maktadır, kıstas olarak. 

NlHAT DİLER (Erzurum) .— Kıstas başka 
da onun için. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Genel kıstas bu efendim. 
Doğu ve Güney illerimizde ilkokullardan başka, 
herbiri altı ilâ on milyon lira arasında yatılı 
bölge okulları yaptırmak suretiyle yatırım ya-
pılma'ktadır. Dağınık iskân bölgelerimiz için 
açılan yatılı 'bölge okullarının sayısı her yıl büt
çe imkânlarına göre artırılacaktır. Hınıs 
yatılı bölge okulunun hizmete açılması için te
sis eşyası, yiyecek - giyecek ihtiyaçları Bakan
lığımızca çoktan hazırlanmıştır. Fakat, yapı
mı Bayındırlık Bakanlığınca yürütülmekte olan 
okulun müteahhidle olan teslim ve tesellüm işi 
halledilemediğinden ve yine Bayındırlık Bakan-
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lığınca yaptırılan sıra, masa gibi tesis eşyası
nın da zamanında gönderilmemiş bulunması 
sebebiyle açılması gecikmiştir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — öğretmenleri 
boşuna maaş alıyor. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Canım efendim, bendiniz 
de aksini söylemiyorum, arz ediyorum size 

ilgili şube müdürü halen Hınıs'tadır, bu 
okulun hemen faaliyete geçmevsi için tertibat 
alınmaktadır. Yakında faaliyete geçeceğini umu
yoruz. Yani zatıâliniz burada Hınıs'ın der
dini dile getirirken biz mesul arkadaşımızı ora
ya, gönderip, meseleyi halletmek çabası içinde
yiz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sağolun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-

TEM (Devamla) — Ek 'görev tazminatlarının 
artırılması hususuna gelince; idarecilerin ek 
görev tazminatlarının artırılması hususu Dev
let Personel kanununa koyacağı esaslara uygun 
olarak, arzu edilen seviyeye getirilecektir. 

Sayın Fethi Ülkü arkadaşımızın sorusu : 
Yabancı memleketlerde okuyan öğrencilerin iyi 
yetişmelerini temin şarttır bu itibarla kültür 
ataşelikleri ile öğrenci müfettişliklerinin ayrıl
ması zaruridir. Bu hususta ne düşünülmektedir. 

Yabancı memleketlerde okuyan öğrenci sa
yısı yıldan yıla arttığı için öğrenci müfettişleri 
kadrolarını ihtiyaca cevap verecek bir şekilde 
takviye etmek ihtiyacını duyduğumuz için bu 
konuda gerekli hazırlıkları yapmak üzere bir 
komisyon kurulmuştur. 

Merkez Teşkilât Kanununun çıkarılması ko
nusunda da, meselenin Talim Terbiye Daire
sinde müzakere edildiğini, yakında bu kanun 
tasarısının Hükümete ve oradan da Meclise su
nulacağını arz ederim. 

Sayın İsmail Hakkı Akdoğan arkadaşımızın, 
okul yapımı ödeneğinin âdilâne dağıtılmadığı 
hakkındaki mütalâasına şöylece cevap arz ede
ceğini : Muhterem arkadaşlarım, Akdoğan ar
kadaşımızın ve buna benzer sorular sormuş olan 
arkadaşlarımızın sorularını topyekûn cevaplan
dırmak üzere birkaç dakikanızı rica edeceğim. 

Bu yatırım konusunda eşitlik korunmadığı 
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sorusu sık sık arkadaşlarımız tarafından kür
süye getirilmektedir. 17 Batı ili ile 17 Doğu ve 
Güney-Doğu ilimizde ilkokul yapımı için ay
rılmış bulunan ödenekler tetkik konusu edilmiş 
ve şu neticeye varılmıştır. 

Bu 17 Batı ili Antalya, Aydın, Balıkesir, 
Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İs
parta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kütahya, Ma
nisa, Muğla, Tekirdağ, Uşak. 

Doğu ve Güney - Doğu illerimizin de 17 si 
Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, 
Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşane, Hak
kâri, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Urfa, 
Van. 

Bu 17 ilimize verilmiş bulunan ödenek mik
tarı her ile vasati 1 milyon 350 bin lira isabet 
edebilecek bir şekilde ayarlanmış bulunuyor. 

Bu Doğu ve Güney - Doğu illerimizin lehine 
bir farktır. Çünkü, nüfus bakımından azdır ve 
bilhassa küçük topluluk bakımından fazla kü
çük topluluğa sahip bulunmaktadır. Biliyorsu
nuz, Plân Dairesi bu hizmetlerin hepsini sene 
başından itibaren Bakanlıklardan aldığı ihti
yaçları göz önünde tutarak plânını yapar, ba
kanlıklar fikirlerini verirler, hattâ zaman za
man müzakere ve münakaşalar yapılır, ama ob
jektif kıstasları kullanmak bakımından Plân 
Dairesi son derece haklılık kıstası içinde, eşit 
hizmet dağılışı prensibini göz önünde tutarak 
plânını tesbit eder. Bu bakımdan arkadaşlarımı
zın Doğu illerimize, mahrumiyet bölgelerine ge
rekli gayret sarf edilmediği şeklindeki endişe
leri, bendenizin kanaatine göre yersizdir. Hiç 
şüphe yok, bu mmtakalara, imkânları daha bol 
olan yerlere nazaran öncelik tanınmalı ve tanın
maktadır da. önümüzdeki yıllarda bu farklılık 
daha açık bir şekilde görülecektir. 

Yine Sayın ismail Hakkı Akdoğan arkadaşı
mız; Konya İslâm Enstitüsünde Allah'ın varlı
ğından şüphe den bir öğretmenin olup olma
dığı... 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Konuşma. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Bir konuşma olup olmadı
ğı.:;-Bize böyle bir şey intikal etmedi. 
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MEHMET GEÇlOĞLU (Adana) — Var var, 

öğrencilerden işittik. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-

TEM (Devamla) — Müsaade buyurun, hâdise 
olarak bize intikal etmedi. Size intikal ettiyse, 
isim ve mekân vermek suretiyle lütfedin, der
hal tahkik ettireyim. Lütfedersiniz, minnettar 
kalırım. 

Çünkü, İslâm Enstitüsü gibi din eğitimi, 
yüksek din eğitimi yapan bir müessesede bu öl
çüde mübalâğasızlık yapacak bir öğretmenin 
bulunabileceğine kaani değilim. Varsa, orada 
öğretmenlik yapma liyakat ve ehliyetine sa-
hibolmadığı, neticesine varır, gereğini yaparım. 

Şimdi İsmail Hakkı Bey arkadaşımızın, bil
hassa yazılı bir soruya verdiğimiz cevabı ele 
alarak kütüphanelerimizden, bilhassa çocuk ki
taplıklarından dinî eserlerin, bu arada Kuranı 
Kerimin kaldırılması konusunu tenkid ettiler. 
Bunu arz ettim. Bu iş bizim zamanımızda değil, 
kaldı ki, takibedilen yani talimatnamenin kas-
dettiği prensip ile biz de mutabıkız. Çünkü, ço
cuk kütüphanesinde okuyacak çocuklar bu ne
viden ciddî eserleri okuma gücüne sahip değil
dirler. Binaenaleyh, bunları bu şekilde mütalâa 
etmekte fayda vardır. Faraza arkadaşımız da
ha ziyade sansasyon yapacak eserleri aldılar. 
Bunun yanıb aşında kendilerinin okumadıkları 
birtakım eserler var, her halde bunları da ge
rek kendileri, gerekse arkadaşlarım duyarlarsa 
sevinirler. Marksizm gibi, Sovyetler Birliğinde 
devlet idaresi gibi, Lenin'in işçi sınıfı ihtilâli 
gibi, Paris ve Rus yolculuğu, insan harası, Pi-
tigrilinin kokayini ve sair gibi birtakım eserler 
de vardır. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Bunları da gördük, memnun olduk. 

MÎLLÎ EĞÎTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Ve arz ettiğim gibi, haki
katen 1956 dan beri uygulanan bir talimatna
menin gerekleri yerine getirilmiştir. Bugün bu 
nev'i bir hâdise olsa, bendeniz de aynı talimat
name hükümlerini yerine getirmeyi yerinde bir 

vazife sayarım. 

Hatip arkadaşlarımızdan Remzi Şener arka
daşımız, Oevat Dursunoğlu arkadaşımız, Fethi 
Ülkü arkadaşımız ve nihayet Kadircan Kaflı 
arkadaşımız, yüksek öğretim ve bu arada üni
versiteler konusu üzerinde durdular. Arkadaş-
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lanınız, bu kurumların ihtiyacı karşılamaktan 
uzak olduklarını, bu kurumlara girmek istiyen 
öğrencileri alacak kapasitede bulunmadığını 
ileri sürdüler. Ve birtakım temennilerde bulun
dular. Hiç şüphesiz bu temennilerinde haklıdır
lar. Yalnız arkadaşlarımızın bir kısmı ve bu ara
da Kâmil inal arkadaşımız bu yıl liselerden me
zun olup da üniversite ve yüksek okula girmek 
istiyen 5 - 6 bin civarında lise mezununun açık
ta kaldığını ileri sürdüler ki, katiyen vakıaya 
uymamaktadır. Sizlere kısaca rakamlarla cevap 
vermeyi faydalı görüyorum. 

1962 - 1963 ders yılında lise mezunlarının 
ye'kûnu 16 779 dur. Resmî liselerden 14 800, 
özel Türk liselerinden 1048, azınlık liselerinden 
292, yabancı liselerden 639 ki, yekûn 1 979 ge
nel toplam, resmî ve özel liselerden 16 779. özel 
ve resmî meslek okullarından mezun olanlar 
1 389, genel yekûn 18 168. Buna mukabil üni
versitelerimize 12 442, resmî yüksek okullara 
6 254, özel yüksek okullara 1 533 öğrenci alın
mıştır. Yabancı memleketlere gönderilen lise me
zunları ise: Resmî 50, dövizli 101, dövizsiz 476. 
Yekûn 20 656. Yani 18 168 lise ve muadili mek
tepler mezununa mukabil üniversite ve yüksek 
okullarımıza girenlerin miktarı 20 656 dır. Bu 
rakama bir de harice gidenleri ilâve ettik. De
mek ki, 3 877 mezun eski senelere ait mezunlar 
veyahut bir fakülteden diğer fakülteye geçmek 
suretiyle yekûnu kabartan öğrencilerdir. Şimdi, 
bizim tahminlerimize göre liselerden mezun oulp 
da, yüksek okullara veya üniversitelere giremi-
yenlerin miktarı, görülüyor ki, binler hanesinde 
değil yüzler hanesindedir. 

Şimdi arkadaşlar, bu yıl bilhassa üniversite 
yöneticileriyle Eğitim Bakanlığının son derece 
anlaşmalı ve müspet gayretleri neticesinde geç
miş yıllarla kryaslanamıyacak kadar lise ve mu
adili mekteplerden mezun olan gençlerimizin 
yüksek okullara yerleşmesi mevzuu en iyi şekil
de halledilmiş bulunmaktadır. 

Üniversite ve yüksek kurumların durumla
rında elbette tenkid edilecek taraflar mevcuttur. 
Türkiye'de tenkidten vareste kılınacak hiçbir 
müessese olmadığı gibi bu kurumlar da elbet his
selerine düşen tenkidlere müstahaktır! ar. Ancak 
bu müesseselerimiz ve bilhassa üniversitelerimi
zin bugün sahip bulundukları muhtariyeti iddi
asız olarak söyliyebilirim ki; iyi kullanmakta-
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dırlar. Üniversitelerde bugün yürürlükte bulu
nan kanunların getirdikleri bâzı aksaklıklardan 
bizzat şikâyet ettiklerini görmüşüzdür. Ve nite
kim Üniversitelerarası Kurul yeni bir metin üze
rinde çalışmaktadır. Mevcut aksaklık ve eksikle
ri gidereceği inancı içindedirler. Henüz bizim 
elimize geçmediği için mahiyeti hakkında tam 
bir fikre sahip değiliz. Ama müspet istikamet
te gelişen gayretlerini takdirle müşahede etmek
leyim Ümidediyoruz ki, hepinizin, hepimizin 
müşteki bulunduğumuz birtakım aksaklıkların 
bu yeni hazırlanan kanun yolu ile giderilmesi 
mümkün olacaktır. Üniversitelerimize daha faz
la talebe giremeyişinin sebeplerinden biri olarak 
da bugün sınıflarda büyük topluluklar halinde 
toplanmış bulunan, aslında ciddî olarak öğre
tim ve eğitim yapmıyan bir topluluğun mevcu
diyetinden bahsedildi ki, bu yerindedir. Nitekim 
üniversite yöneticileri de bunu böyle gördükleri 
için geçen yaz kendileriyle buluştuğumuz zaman 
bundan dert yandılar, şikâyet ettiler, tç yönet
meliklerinde bu konularda hafiflik getirecek tet-
birler aramaktadırlar, öyle zannediyorum ki, 
alacakları bu tedbirlerle bugün kadrolarını şişi
ren kalabalık gayrete gelerek çalışacak, imtihan
larında başarı sağlamak suretiyle kendilerinden 
sonra geleceklere yol açacaklardır. Aksi takdirde 
üniversite yöneticileri ve öğretim sorumluları 
bugünkü halin sürüp gitmesine göz yummıya-
caklardır. 

Sayın Dursunoğlu arkadaşımız lise mezunla
rının seviyesinin yükseltilmesini istemektedir. Ve 
bunun temin edilmesi için de yeniden olgunluk 
sisteminin getirilmesini istediler. 

Bakanlığımız bunu uzun zamandan beri ken
disi gibi düşünmüş, bundan 3 ay evvel ve hattâ 
4 ay evvel bir prensip kararı ile çeşitli olgunluk 
sisteminin ihyasına karar vermiştir. Yalnız ol
gunluk sisteminin üniversitelerle birlikte yürü
tülmesi düşünüldüğü için, ancak böyle mümkün 
olabileceği için, üniversiteler tarafından da ele 
alınmış, mesele bir hayli tetkik edilmiş, nihai saf
haya gelmiş, Üniversitelerarası Kurul toplandı
ğı zaman öyle zannediyoruz ki; katî bir mahi
yet alacaktır. Fakat bunun ancak 1964 - 1965 
ders yılı sonunda uygulanması mümkün olacak
tır. 

özel yüksek okullar konusuna Cevat Beye
fendi ve bir kısım arkadaşlarımız değindiler. 



M. Meclisi B : 60 
Şimdi muhterem arkadaşlar, Anayasamız üniver
site tahsilini Devletin sorumluluğu içerisinde mü
talâa etmektedir. Fakat bunun yanı başında, bu
nu malddî imkânla da kayıtlamaktadır. İlköğre
tim mecburiyeti kesindir, ve Devlet ilkokul ça
ğma gelmiş bütün çocukları okutmakla görevli 
olduğu halde imkânlarının ihtiyaçlarla olan den
gesizliği'yüzünden ancak bugün okuma çağında 
olan çocuklarımızın 3/2 sini yahut da 4/3 ünü 
okutacak imkânlara sahip bulunmaktadır. Üni
versite kuruluşları için maddi imkân, elbette ge
rekli çerçeve içinde yeni kuruluşlara müsait ol
madığından bunu Devletin maddi imkânı ile hu
duttandı rmak mecburiyetindeyiz. Bunun yanı 
başında yüksek öğretim kurumlarımızın özel te
şebbüs eli ile inkişaf etmesi imkânlarının mev-
cudolduğunu görerek özel teşebbüsü bu konuda 
Bakanlık teşvik etmiştir. Nitekim, bu yıl İstan
bul'da bir Eczacı Yüksek Okulu, bir Dişçilik 
Yüksek Okulu açılmış bulunmaktadır. İzmir'de 
de bir Yüksek Teknik Okul açılmış bulunmakta
dır. Ve gene bunun yanubaşında İzmir'de İkti
sadi ve Ticari İlimler Akademisi Ankara ve İs
tanbul'da da benzerleri açılmış bulunmaktadır. 

Muhterem Cevat Dursunoğlu Beyefendi ve di
ğer arkadaşlarım endişe buyurmasınlar. Bilhas
sa, Cevat Beyefendinin himmetiyle hazırlanmış 
ve Meclis gündemine kadar gelmiş bulunan özel 
Okullar Kanunu bu hususta gerekli hükümleri 
getirmektedir. 

Yüksek okullarımızın sınıf imtihanları dâhil bi
tilme imtihanları da muadili resmî okulların öğ
retim üyeleri tarafından yerine getirilecektir. 
Bu bakımdan bunun, eğitim seviyesi gözetilmek
tedir. Yalurz eğitim seviyesi neticesi olarak de
ğil fakat bina, araç gereç v. s. benzeri resmî 
okullarımızın seviyesinde olması şart koşulmuş
tur ve ciddî olarak takibedilmektedir. Henüz baş
langıç. halinde bulunan özel yüksek öğretimin 
ciddî olarak planlanması ve kendi aralarında bir 
dayanışma sağlamak amacı ile önümüzdeki ay 
içinde Istabıü'da bütün, özel okul müteşebbis ve 
idarecilerini bir toplantıya davet etmiş bulunu
yoruz. Kendi- aralarında toplanacaklar, bizim 
mütehassıs elem ahlarımız da katılacak, bu özel 
teşebbüsü çok daha faydalı bir şekilde teşkilât
landırma yolu tutulacaktır. Biz Hükümet ola
rak, Bakanlık olarak özel teşebbüsün yardımına 
mutaçolduğumuz kanısındayız; bunun çok fayda-
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lı olacağı inancı içerisindeyiz. Bu bakımdan ar
kadaşlarımızın endişeleri bugün için muhik de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlarım, sorular o kadar çok 
ki, hakikaten cevapta ınüşkilât çekiyorum. 

Şimdi Sayın tncesulıv'nun sorusunu cevabımı 
takdim edeceğim. 

1962 de toplanan Maarif Şûrası imim - hatip 
okullarının ortaokula dayalı olması ve ortaokul 
mezunu olması yolunda bir karar almış ise de 
bu karar tatbik edilmem iştir. Çünkü bu takdir
de imim - hatip okullarına özellikle köy çocuk
larının devam edemiyeceği ve dolayısiyle rağbe
tinin azalacağı yolunda iddia ve itirazlar ileri 
sürülmüştür. »Son toplanan ilini heyel i. bu okul
ları 7 yıllık bu okulların bir bütün olarak geliş
tirilmesini uygun bulmuştur. 

HİLMİ' İNCESİ TLU (Corum) — Sistemi ze-
(lelemiyecek mi? 

MİLLÎ RfilTtM BAKANI İBRAHİM ÖK 
TEM (Devamla 1 --•• Zedelemiyeceği kanısında
yım. 

Hasan Tahsin Uzun arkadaşımızın sorusuna 
kısaca cevap takdim ediyorum; tek kitap üzerine 
dönmeyi düşünmüyoruz. 

Tahsin Telli arkadaşımızın sorusuna cevabımı 
takdim ediyorum; Atatürk Üniversitesi Tıp Fa
kültesi 1965 yılında öğretime bağlıyacaktır. Mor
foloji binasının inşası hazırlıklarına 1964 malî yı
lı içinde başlanacak, 1965 yılında ikmal edilecek
tir. 

Sayın Berkan'm sorularına cevabımı arz edi
yorum: llköğretmen okulu mezunlarının donatım 
bedelleri geçen yıl 80 lira idi, bu yıl da bu mik
tar artırılmıştır. 

Yolu olmıyan köylere evvelâ yol, sonra okul 
yaptırılması bu yıl ele alınacak mıdır? Pardon 
bu, llyas Kılıç arkadaşımızın sorusu. 

Bu neviden meseleler daha ziyade Plân Dai
resini ilgilendirdiği için biz bu konuda cevap tak
dim edecek durumda değiliz. Düşüncelerini 
plânlama safhası içinde dile getirirlerse kendile
rine biz de yardımcı oluruz. 

Sayın Geçioğlu; bugün liselerimizde 5 600, 
ortaokullarımızda 11 100 öğretmene ihtiyaç var
dır. Bu ihtiyaçların Eğitim Enstitüsü ve Yüksek 
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öğretmen Okullarına alman fazla miktarda me
zunları alınmakla öğrenci ile telâfi edilmesine 
çalışılmaktadır. Tabiî bu bir zaman iğidir. 

Sayın llhami Beyefendinin sorusuna cevabı
mı takdim ediyorum: Selâtin Camii personeli ve 
kadrolu vaizlerin yüksek öğrenim görme şartı 
mevcut iki Yüksek islâm Enstitüsü ve bir ila
hiyat Fakültesi mezunları ile rahatça karşılana
cak durumdadır. 

Bir sayın arkadaşımız, ilahiyat Fakültesinde 
bu yıl az burs verildiğini ileri sürüyordu. Eği
tim Bakanlığı emrinde 320 burs vardır. Bu burs
ların fakültelere dağılışı şöyledir: 

Ankara ilahiyat Fakültesine 43 
Fen* Fakültesine 40 
Dil - Tarih Coğrafya Fakültesine 40 
Hukuk Fakültesine 2 
Fen Fakültesine 35 
Edebiyat Fakültesine 35 
istanbul Teknik Üniversitesi inşaat 

Fakültesine 5 
Mimarlık Fakültesine 5 
Ege Üniversitesi Fen Fakültesine 45 
Atatürk Üniversitesi Fen, Edebiyat 50 
Ziraat 10 
Güzel Sanatlar Akademisi 10 
Böylece en fazla burs sayısı ilahiyat Fakül

tesine verilmiş bulunmaktadır. 
Yine bir arkadaşımızın sorusunun cevabı : 

imam - Hatip okullarında meslek dersi öğretmen
lerini tamamlamak için islâm Enstitülerine daha 
çok öğrenci alınmaktadır. 

Yine Sayın llhami Ertem arkadaşımız «Millî 
Eğitim Müdürlerinin bâzılarının kışın ortasında 
niçin nakilleri yapıldı?» diye soruyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, eğitim müdürle
rinin nakilleri kişin ortasında olmamıştır. Bilâ
kis kış mevsiminin başında olmuştur. Şimdi bun
ların daha erken zamanlarda yapılmış olmasını 
ben de şayanı temenni görürdüm. Ancak biraz ge
cikmiştir ve bu arkadaşlarımızın zararına da ol
mamıştır. Bunların içinden yalnız iki tanesi için 
mucip tehir edilmiştir. Birisi için değiştirilmiş
tir, diğeri de tehir edilmiştir. Bunlar da idari za
ruretlerden ileri gelmiştir. Bilmiyorum arkada
şımızı tatmin edebildim mi? Daha vazıh cevap 
almak isterlerse teşrif ederler, kendilerine şahıs
lar üzerinde gerekli cevabı takdim ederim. 
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Memurların belli mevsimler içinde nakli, şüp

hesiz bütün Bakanlıkların gözetmek istedikleri 
bir meseledir. Ama bu arada müstacel nakiller 
ve zaruretler sırasında zamansız olarak da yapı
labilmektedir. 

Sayın Ata Topaloğlıı arkadaşımızın; Esnaf 
Hastanesinin bitişiğinden girişilmiş bulunan Fen 
Fakültesi binasına aidolan sorusu bizim de ko-
ıııımuzdur. Nitekim Müsteşarımız istanbul'a git
tiği zaman kendisi vazifelendirilerek bu konuyu 
tetkik etmiştir. Üniversitenin yetkili arkadaşla
rının geleceklerini bildiğimiz için burada bu ko
nuyu kendileriyle yarın görüşeceğiz. Ve bir hal 
çaresi bulmaya çalışacağız. Üniversite kendisini 
haklı bulmakta, Esnaf Hastanesi de kendisini 
haklı bulmaktadır. Bu iş bizim yetkimizin dışın
dadır. Bayındırlık Bakanlığı, imar ve iskân Ba
kanlığı ve Üniversite üçlüsünün bu konuyu ken
di aralarında halletmeleri icabeder. Biz Eğitim 
Bakanlığı olarak olsa olsa arabuluculuk gibi bir 
gayret gösterebiliriz. 

Sayın Sarısözen arkadaşımız, Halk Eğitim 
Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununun neden 
şimdiye kadar çıkarılmamış olduğunu sordular. 
Halk Eğitimi hiç şüphesiz yeni bir kuruluştur. 
Bunun daha ciddî bir tetkika ihtiyaç gösterdiğini 
görerek Vekiller Heyetinde beklemekte bulunan 
bu kanunu müstacel en çıkarmayı doğru bulmadık. 
Şimdi kurulmuş bulunan Köy işleri Bakanlığiyle 
de ilgili, irtibatlı olduğu görüldüğünden yapıla
cak tetkiklerden sonra katî bir karara varılacak
tır. Muhtemelen köy hizmetleri içinde, Köy Ba
kanlığı bünyesi içinde de bulunacaktır. Bunun 
için önümüzdeki günlerde, bir karara varılacak
tır. Şayet Eğitim Bakanlığı bünyesi içinde kala
cak olursa, hazırlanmış olan teşkilât kanun tasa
rısı bâzı rötüşlerle Meclise takdim edilecektir. 

Muhterem Hasan Bey arkadaşımız; ya
bancı devletlerden bize verilmiş bulunan din 
•eğitimi mevzuundaki bursların niçin kullanıl
madığını soruyorlar. Bendeniz, bilgimin dı
şında olduğu için yetkili arkadaşlarımdan 
sordum; Pakistan'dan ve benzeri islâm mem
leketle rinden bize bu 'konuda ayrılmış burs ol
madığını söylediler. (iSoldan var var sesleri.) 
Yetkili arkadaşlarım olmadığını söylediler. 
Tahkik ederiz. Dış Münasebetler Genel Müdürü 
Din Eğitimi Genel Müdürü buradadırlar. îki-
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sinin de bana gönderdiği bilgi menfidir 'efen
dim. 

Efendim, belki cevap vermediğim hususlar 
oldu, özür dilerim. (Alkışlar.) 

Yalnız müsaade buyurursanız bir noktanın, 
üzerinde de durmak mecburiyetindeyim. 

Sayın Kadircaıı Kaflı arkadaşımız, bu 
kürsüden bilhassa güzel sanatlar konusunda 
bazı görüşler getirdiler. Kendileri ile muta
bık olmamız mümkün değildir. Kadirean Kaflı 
arkadaşımız belli bir konunun yetkilisi olabi
lir. Belli bir konuda ihtisası olabilir. Ama 
burada ifade ettiklerine göre hakikaten güzel 
sanatlarla uzaktan - yakından ilgisi olmadığı 
anlaşıldı. Bugün dünya ölçüsünde ilmî bir s-
viye ifade eden beynelmilel sergilerde man
siyon alan eserler bu şekilde tehzil edilmemeli, 
bilâkis bu eğitim sahasında çalışan, kültür sa
hasında çalışan arkadaşlarımızın başarılarının 
övülmesi gerekirdi. 1955 senesinde 1956 sene
sinde Millet Meclisinde bir kısım ıniiletvekil-
lerimizin kürsüde bu neviden tenkidi er* ge
tirdiklerini hatırlıyorum. 

İhtisas işi ve meseleleri bilir bilmez kür
süye getirmenin denetim ile ilgisi olan bir 
konu olmadığı kanaatindeyiz. Güzel sanatlar 
diğer eğitim sahalarında olduğu gibi Tür
kiye'de hızlı bir gelişme kaydetmektedir. Biz 
bu okullardan yetişenlerle bu okullarda gö
revli bulunan öğretim üyelerinin seviyeleriyle 
iftihar etmemiz gerektiği kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Eğitim Bakanlığı 
yurt ölçüsündeki hizmetlerin en önemlilerinden 
birisinin sorumluluğunu taşır. Bu bakımdan 
arkadaşlarımızın her konuya en geniş ölçüde 
ilgi göstermesi tamamen yerindedir. Hepimi
zin müşterek emelimiz bu hizmetlerin yurt 
ölçüsünde faydalı olmasıdır, beklediğimiz neti
ceye bizi götürmelidir. Burada arı, tatlı bir
birimize söylediğimiz sözlerin hedefi budur. 
İnancım odur ki, gerçekten millî olması gere
ken hizmetlerimizden birisi eğitim hizmeti
dir. Anlayışlarımızı bu noktada geliştirmekte 
fayda vardır. Bu inancımı bir defa daha hu
zurunuzda tekrarlar, hepinizi saygılarımla se
lâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; Sayın 
Bakanın konuşması sırasında Millet Partisi 

23 . 2 . 1964 O : 4 
Grupuna bir sataşma olduğu, sayın arkadaşı
mız ismail Hakkı Akdoğan tarafından ifade 
edilmiştir. Bu sataşma Sayın İsmail Hakkı 
Akdoğan'm verdiği yazılı bir soruya verilen 
cevap münasebetiyle «Sorunun masumiyetini 
sanmıyorum» cümlesiyle ve ikinci olarak da 
«Bugün din istismarı yapılmış, sağda ve 
solda oldukça fayda görülmüş, diğerleri gar
nitürdür» denmiştir. Bu sözü ile de grup söz
cülerinin ifadesini küçük görmek ve dolayı-
siyle kendilerine çatıldığı iddiası ileni sürül
müştür. Muhterem arkadaşlarım, Riyasetin ta-
kibeitiğine göre bu ifadelerden sonra - Bu. ifa
deler vardır, «Bu sorunun masumiyetini san
mıyorum» ifadesini bakan aynen beyan je'tmiş-
tir - Bakan konuşmasının bir yerinde «Bugün 
bu şekilde konuşmak istemezdim. Aslında 
kimseyi tariz etmek, kimseyi incitmek niyetin
de değilim.» demiştir. Bu sözlerden sonra, ar
tık bir sataşma kasti olmadığı sarahati mev
cutken... 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozıgaıt) — 
Müsaade eder misiniz, bu sözlerin söylenmiş 
olması bir sataşmanın vukuu için kâfidir. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Akdoğan, 
sataşmanın vukuunu takdir Riyasete aittir. 
Siz sadece Riyasetin bu takdirini kabul et
mez, kendi görüşünüzde direnebilirsiniz. Sa
taşmayı tarif etmek ve takdir etmek durumun
da değilsiniz. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Müsaade ederseniz ne için direndiğimi izalh 
edeyim. 

BAŞKAN — Hayır, sataşma konusunda 
Riyaset görüşünü ifade etmiştir, direniyorsıı-
sanız Heyeti Umumiyenin hakemliğine müra
caat edeyim. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yoagat) — 
Benim sataşma 'hususundaki ıgörüşümü Başkan
lık ifade edememiştir; onu ifade edeceğim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu yazı 
dalha evvel hangi konuda sataşma olduğundan 
•bir yanlışlık olmasın diye sorulan Ibir sual 
üzerine benim tarafımdan değil, başkalca ya
zılmış bu yazıdır ve aynen okudum. Çok rica 
ederim, ısrar ediyorsanız Heyeti Umumiyeye 
arz edeceğim. 
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İSMAİL HAKKİ AKDOĞAN (Yozgat) — 

Ben izah etmedim. Yalnız not verdim, 'O 'bir 
nottur. (Ben yazmadım, Riyasette vazifeli ar
kadaş yazdı. 

BAŞKAN — İsrar ediyor musunuz efen
dim. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
İsrar ediyorum. 

'BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 'bi
raz evvelki İfadeler muvaeelh eşinde Bakanın 
İsmail Hakkı Akdoğan'a sataşmadığı kanaa
tindeyiz, Riyaset olarak. İnikat Sayın İsmail 
Hakkı Akdoğan kendi görüşünde ısrar e'tımek-
dir. Oyunuza sunacağım. Sataşma olduğunu, 
kabul edenler... Etmiyenl-?r... Kabul edilme
miştir. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) -
Orup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN —- Muhterem arkadaşlar, son söz 
olarak sırada bulunan Sayın Sadi Pehlivanoğlu'-
ııa söz vermek gerekirken grup adına evvelâ İh
san Ataöv ve sonra İsmail Hakkı Akdoğan sö.: 
istemiştir. 

İSMAİL HAKKİ AKDOĞAN (Yozgat) - • 
Daha evvel ben takrir gönderdim, söz istediğime 
dair.... 

BAŞKAN - - Sayın Akdoğan grup adına söz 
İstemek için daha evvel buraya gönderilmiş hiç
bir takrir yok. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz... 

'BAŞKAN — Hiçbir şeye müsaade etnıiyece-
ğinı. Kiyaset ancak usule uygun söz taleplerine 
müsaade eder, çok rica ederim oturunuz. Buyu
run Sayın Ataöv. 

A. P. GRUPÜ ADINA İHSAN ATAÖV (An
talya) — Muhterem arkadaşlar, gecenin bu geç 
saatlerinde Sayın Millî Eğitim Bakanı ile karşı
lıklı ufak serzenişlerimiz oldu. Tabiî üzerinde 
durduğumuz konu memleketin topyekûn kalkın
masını ilgilendiren bir eğitim, bir öğretim, mil
lî eğitim konusu olması hasebiyle daha da çok 
durulması iktiza eder kanaatindeyim. Sayın Ba
kanın, şimdiye kadar müzakeresini yaptığımız 
bütçelerde son Hükümet rüknü olarak konuşan 
Bakanlardan ayrı bir tutum içerisinde huzurla
rınızda konuştuğuna şahit olduğumuz. Zira ken
dileri hatiplerin konuşmalarına cevap verecek 
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yerde, konuşmalar içinde gayet samimî olarak 
ifade edilen bir nokta üzerinde durarak bütün 
gücünü, bütün heyecanı ile hattâ biraz daha ile
ri giderek, isnat ve iddialariyle bir nokta üzeri
ne teksif etti. İşte biz herşeyden evvel konuşma
larımız içinde bulunan din eğitimi konusunda ki, 
partimizin görüşünü İstanbul'daki Rus Patriği
nin Birinci Aleksendır'a yazmış olduğu mektu
ba istinadettirerek memlekette millî yapımızın, 
var oluş sebebimizin temeli olan dinî inanışları
mızı yıkmamak için bütün partileri bir cihada 
davet etmek için bir pasaj verdik. Bizim bunun 
üzerinde durduğumuz bir konu yok. İmam - Ha
tip okulları konusunda, evet, ifadelerimiz oldu 
ve Sayın Bakanın şiiri okuyacağını da peşinen 
ifade ettik. Yalnız konuşmalarımız Sayın Baka
nın «İhsan Ataöv» diye hitabettiği gibi nevi 
şahsına münhasır değil, Adalet Partisinin görü
şüne münhasırdır. Nitekim kendileri de nevi 
şahsıma, münhasır cevap vermedi, Üçüncü İsmet 
İnönü Hükümetinin bir rüknü olarak cevap ver
di, ben böyle kabul ettim, ifadelerini, çok kul
landığı o sorumluluk duygusu içinde karşılıyo
rum. «İki Bakan arasında farklılık yaratmak ve 
onları birbirine düşürmek» tâbirini kullancU. Yok 
arkadaşlar, katiyen biz böyle bir şey düşünme
dik. Bir partinin içinde bulunan iki zihniyetin 
üzerine dikkatinizi çektik. Asla şahıslar üzerin
de durmadık ve bu konuda şahısları birbirine 
düşürmekle hiçbir şey kazanmıyacağmı bilen in
sanları bir polemikle ayrı bir istikamete sevk 
etmek ve Yüksek Meclisin kanaatlerini değiştir
mek istiyorlarsa burada aldanıyorlar. Çünkü 
biz kendilerinin burada ifade ettikleri, «din eği
timi konusunda aykırı buluyorum. Şevket Ra-
şit Hatipoğlu ile memleketin yüksek menfaatleri 
icabı onun dışında her hususta beraberim.» de
dikleri halde her hususta beraber olmadıklarım 
da biliyoruz. Bu bakımdan iki bakanı birbiriyle 
karşılaştırmak istemedik. Beraber olmadıkları 
bir husus ifade edebiliriz. Şevket Raşit Hatip
oğlu zamanında Bakanlığa alınmış olan insanlar 
tutum ve zihniyetleri dolayısiyle uzaklaştırılmış 
olan insanlar Bakanlık emrine alınmış insanlar, 
İbrahim öktem Bey zamanında derhal en müm
taz mevkilere yerleştirilmiştir. O bakımdan da 
Sayın Şevket Raşit Hatipoğlu ile aralarında ih
tilâf ve görüş ayrılıkları vardır. 

BAŞKAN — Yok böyle bir şey efendim. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — İsim vereyim, 
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beyefendi, isim vereyim üzülmeyin. Yalnız isim
lerinden bahsettiğim arkadaşlar kusura bakma
sınlar. Meselâ ; Şevket Bey zamanında bir tah
kikat dolayısiyle tutumu üzerinde durulup Ba
kanlık emrine alman bir arkadaş bugün, sizin 
zamanınızda Teknik Öğretim Umum Müdürlü
ğüne getirilmemiş midir?. Yine Şevket Bey za
manında tutumundan dolayı bir yere uzaklaş
tırılmış olan bir arkadaş sizin zamanınızda sizin 
partinizin görüşüne aykırı olarak muciple kuru
lan bir şubenin başına getirilmemiş midir?. 

IMltLLÎ K&MM IBAİKAINT İBRAHİM 
ÖKTEM (Bursa) — Müfettiş iken başka bir 
yere tâyin edilmiş bir arkadaştır, bu... 

•İHSAN ATAÖV (Devanda) — Vekâlet em
rinde idi, Sayın 'Bakanım. 

MİLLÎ KĞıİTİiM BAKANİ İBRAHİM 
ÖKTEM (Bursa) — Hayır değildi, yanlışınız 
vardır. ('Gürültüler) 

İHSAN" ATAÖV ('Devamla) — (Bakın nasıl 
cevap veriyorsunuz?.. Nasıl sabırla biz dinler
ken siz feryat ediyordunuz demini . Ya!.. De
mek ki, arkadaşlar samimî olmak lâzım. Demek 
cevap verilebiliyor. Aşağıdan tahaımımül edilc-
yc,ıv. İnsanın 'hatası 'görülüp de kürsüden, ifade 
edildiği zaman aşağıda heyecanlanıyor arkadaş
lar. Sükûnetle diniiyelim. Kğer konuşulaeak-
sa, biz hazırız, yarın akşama kadar Millî ttğitim 
Bütçesini müzakere edelim. Yeter ki Sayın Ba
kanın ifade ettiği müşterek neticeye varalım... 
Deşelim yaralarımızı... Eğer kusur bizde ise, an
lı yalım, özür dileyelim. (Sayın 'Bakan kusurlu 
iseler, kendileri özür dilesinler. Ortayı bulalım, 
gerçeği bulalım ve Millî Eğitimi hakiki millî 
mihrakına işte o zaman oturtacağız. (Ortadan 
gürültüler)' 

Ben «sen» demiyorum, «sizi» diyorum!. 'Ba
kın ne kadar... Hocayım çünkü ben. iMillî Eği
tim bütçesi konuşulurken öğretin eller karşısın
dakilere «sen, sen» diye hitaibetmezler, «siz» 
diye hitabederler. 

[BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müdahale 
etmeyin. 

IİHİSAN ATAÖV (Devamla) — İmam - ha
tip okulları konusunda sanki biz çok büyük 
iddialar yahut iSayin (Bakana buradakilerin hep
si nrü'mtaz insanlardır, bunlar bambaşka. bir 
yerden gelmişlerdir i>ij)j })i); S(.y söylemişiz de, 
o, bize- kalkıp İmam - Hatip Okulları çocukları
nın çeşitli cereyanların tesiri altında bulunduk

ları iddiasiyle 'onların bir tanesinin şiirini oku
du. Bu şiiri yazanı gruıpum adına bu kürsü
den nefretle, lanetle terin ediyorum. Asla tas-
vibetmiyorum. Atatürk'e karşı 'çıkacak olan 
böyle zihniyetler her zaman, her yerde karşı
larında Adalet Partisini bulacaktır aziz arka
daşlarını. Ama, bunun yanında Bay in (Bakan ni
çin bu memleketteki diğer okullar içinde başka 
zihniyetlerin 'hâkim olabileceğini, başka telkin
lerin yapılabileceğini, solcuların ela nüvelenip, 
yuvalanabileceğim kabul etmiyorlar? Neden bu
nun için tedbir almıyorlar? Komünistler için or
taya dökülmüş olan vesikalardan neden 'bahset
miyorlar? Neden dinî inançlarımızı yıkmak için 
Millî Eğitim camiası içinde vazifeli bulunan in
sanların peşine düşmüyorlar? Türk matbuatın
dan duyduklarının hakkında niçin tahkikat aç
mıyorlar? Bir tane misal vereyim mi size bun
lardan? (Yer ver sesleri) Vereyim.... 

^Kızılcahamam'ın Kızılcaören köyü İlkoku
lunun dördüncü ve beşinci sınıflarına mmtaka 
müfettişinin verdiği bir vazife... (İsim, isim 
sesleri) Mahmut Makak.. Yazı vazifesi... Sayın 
IBakan şiir okudu, ben de cevap veriyorum ken
disine. O, İmam - Hatip okullarından kötü 
t el'in ettiğim bir şiir okudu, ben de kendi em
rinde Türk öğretmenini teftiş eden, yetiştiren, 
elinin altındaki bir insanın yazısını, parafı ile 
beraber, imzası ile beraber gösteriyorum. 

«Dünyada dürüst, çalışkan ve faydalı bir 
insan olmak cennet ve cehennem korkusuna 
düşmeden mümkündür. Atatürk en gerçek yo
lu -gösterenin bilim olduğunu söylemiştir. Bi
lim demek, gözle görünen, elle tutulan şeyleri 
inceleme yolu demektir. (Söz gelimi, cennet ve 
cehennem gözle görülmediğine göre, bilimin dı
şındadır. Atatüıık'ün bize gösterdiği yolun da 
dışındadır. 'Biz, Atatürk'ün gösterdiği bilim yo
lunda. gitmek ve aslı astarı olmıyan böyle şey
lere inanmaksızın yürümeliyiz.» (Ortadan, doğ
ru ya... Ne var bunda sesleri) 

Efendim, ben zaten buna bizim gözümüzle 
eğri diyorum, sizin gözümüzle doğru olduğunu 
biliyorum. Çünkü tahkikat yaıpmıyorsunuz, si
zin .gözünüzle, doğru. (Ortadan .gürültüler) 

«Atatürk'ün bize gösterdiği yolun da dı
şındadır. Biz Atatürk'ün bilim yolunda (gitmek 
've aslı astarı olmıyan böyle şeylere inanmamak 
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•zorundayız.» Şimdi aziz arkadaşlarını, ben Sa
yın IBakanı komünistlikle itham etmedim. 

ıMlLLÎ EĞÎTÎM BAKANI tBRAHÎM 
ÖKTEM ((Bursa) — Edemezsin zaten. 

ÎHİSAN ATAÖV (Devamla) — Beyefendi, 
etmedim, zaten edemem de... Etmedim. Yalnız 
Sayın Bakan, «Bana komünistlik isnadında da 
bulunuyorlar. Ben komünistlerle mücadele...» 
yani komünistliği reddediyorum, diyar. Biz di
yoruz ki, her ımıesul mevkie oturan, her vazife
yi kabul eden insan, ben komünizmin karşısın- ' 
dayım diyor. Veyahut da, ben irticaın karşısın- ' 
dayım, diyor. Fakat Muhterem Bakanım, siz 
komünizmle mücadele etmek için çevırenizde bu
lunan ve eğer bu kifayet 'önergesini kabul et
mezseniz, şurada Yüksek Huzurunuza getirece
ğimiz müdellel vesikaları, suretleri belki Bakan
lıkta da vardır, hu müdellel vesikaların sonun
da ibret nazarlarınıza sereceğimiz, bugün Ba- ' | 
kanlık teşkilâtı içerisindeki solcularla iradeli ve 
imanlı bir mücadele örneği veriyor musunuz1? 
Komünist değilim demek bir şey ifade etmez. 
Ivomün'istlerle mücadele etmek bir şey ifade M 
eder, aziz arkadaşlarım. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, müzake
releri takibedelim. ('Gürültüler) 

ÎHlSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi aziz 
arkadaşlarım, (Gürültüler) 

IRAŞKA'N — Lütfen sükûneti muhafaza ede- '. 
lim. 'arkadaşlar. (Delilleri var mı sesleri) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Dinleyiniz, 
(ikileyiniz. (Gürültüler, (\ H. P. sıralarından 
«Savcılığa veriniz» sesleri) Savcılığa verme 
yetkisi, böyle müesselere muzır cereyanları aşı-
lıyan insanları bilen bu kürsüde ifade öden 
mesul Hükümetin vazifesidir. O Hükümet bu 
tip insanları savcılığa verip kanuna teslim öl
melidir. 

ABDURRAHMAN ALTTTĞ (Kırklareli) — 
Bu konuşma ile »siz komünistliği teşvik ediyor
sunuz. Asıl siz koministliği müdafaa ediyorsu
nuz; (Gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, şimdi, Sayım Bakan'm sıraları
mıza dağıttığı ve din eğitimi konusunda mad
de üzerimde durduğu, bilhassa beş bin nüfuslu 
kasabalar hakkımdaki 'beyanlarına aynı Hükü
metin mesul bir unsuru olan iSayın Omay'vn j 
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.konuşması ile cevap veriyorum. Devlet Bakanı 

I İbrahim Saf M Omay Bey Türkiye îmanı - Ha-
| tip Okullarını Bitirenler Federasyonunun Türk 

Ocağında yapılan kongresinde dağıtılan din 
I eğitim beyannamesinin o .maddesi hakkında, ba-

kınız ne söylüyor: «O 'bahsettiğimiz bir rapor 
var ya; onda, bunun ikinci maddesinde nüfusu 
boş binden aşağı köy ve kasabalara- İmam, - Ha
tip, okulu mezunlarının vcrilmiyeceği meselesi 
gibi bir madde var, bu fikir şahsan bendenize 

S solak geldi.» Ve kerre içinde «sürekli alkış
lar...» 

SADİ PttHblVANOĞLU (Ordu) — Ne 
dersiniz buna. 

MOSTAI^A UYAR (İzmir) — Solak ne 
demek. 

İHSAN ATAÖV (Dovamla) — Siz solun (S) 
sini kabul etmiyorsunuz, bem ne yapayımı. 

Şimdi aziz arkadaşlarım; Talim Terbiye ko
nusunda. da Sayın Bakan bir şeyden, bahsetti. 
Arkadaşlar, bir sözlü sorum olacak, gündem
dedir. İnşallah o sözlü sorum görüşülürken bu 
konuda çok etraflı olarak tartışacağız. Şimdi ben 
kendilerine söylüyorum, zamanı idaremizde, iş 
İtasına geldiğiniz günden sonra Talim Terbiye 
Dairesine tayin ettiğiniz bir iki değil, 7 - 8 şa
hıs içinde Tahsin Saraç ismindeki arkadaşın 
Milli Emniyetçe takibi i olduğumu biliyor mu
sunuz"? Bu arkadaşı Talim Terbiye Dairesine 
getirdikten sonra emsalleri dışında çeştili ek 
görevlerle tatmin eti iğinizi de biliyor musunuz'? 

2) Burada bulunan yine zamanınızda Talim 
Terbiyeye getirilmiş olan tsmet Konuk isimli 
arkadaşın Klavuz Program hazırlaıma Komis
yonunda vazifelendirildiğiııi, orada îslâm Di
ni ve tslâm Tarihinin prograımâ ithal edilme
mesi için diğer komisyon azalanyle akşamla
ra kadar cenk!eştiğini biliyor musunuz? Bu 
arkadaş da Talini Terbiyededir. 

Şimdi Sayın Bakam bize dediler ki, «Eli
mi uzatıyorum, elimi tutınu^orsumuz kir» Ba
kanım, uzattığınız ele itimat etmiyorum ki.. 
Ya beni yarı yolda bırakırsanız? O eli, bana 
itimat telkin eden bir kuvvet ve kudrete ge
tiriniz ki ; siz, elimizi uzatmadan bem sizim eli- ' 
nize koşup sarılayım. 

'Bakımız, yine zamanımızda, 1954 yılımda 
Elâzığ'da hakkımda .solcuiluiktan tahkikat açılmış 
bir fizik öğretmeninin -öğretmenlikten, alımdık-
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tan sonra Teknik öğretmen Okulu Fizik Atöl
yeleri Bakını memurluğuna tayin edildiği hal
de, siz Bakan olduıktam sonra bu arkadaşı alıp 
Deneme Lisesine hoca yaptınız mı? Denemde Li
sesinde Okul Aile Birliği tarafından kendisi 
size şikayet edildi, hakkında tahkikat açtınız 
•mı? Bu öğret men arkadşın sınıfta «Bakınız, 
ben delik yamalı çorapla geziyorum» diye ço
raplarını çocuklara gösterdiğini, «sandaviç yi
yorum, halbuki herkes .şatolarda oturuyor, bir 
gün Altındağ bu şehre inecektir» diye konuş
ma yaptığını, bu konuşması sonunda bu arka
daşın Kurtuluş Lisesine kararnamesi çıktığı 
halde Umum Müdürü buna lüzum gördüğü 
halde, bu kararname son muameleyi görmeyip 
aylarca sumenin altında beklediğini de biliyor 
musunuz? (Ortadan, grup adına ını konuşu
yor?, .sesleri) Grup adına birinci konuşmamın 
vakarı içinde almış okluğumuz cevaba aldığı
mız cevap vakarı ile cevap veriyoruz. (Kelba-
şa şimşir tarak sesleri) Evet, o tarak sizin .ba
şınıza çok işler açacak, merak etmeyin. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, Sayın Bakan bi
zim konuşmamız .arasında bölge okulları husu
suna temas ettiğimizden bahsile cevaplandırdı. 
Verdiği cevaptan temas şeklimizi iyice tuta
madığına kanaat getirdim. 

Arkadaşlar, bizim, bölge okulları konusun
daki iddlaımi'z şudur : 

«Bölge okulları sistemini tasvip ve takdir 
ediyoruz.» dedim. Bu iyi bir yoldur. İktidarı
nıza ve zamanınıza ait şerefli bir hizmettir. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI İBRAHÎM ÖK-
TEM. (Bursa) — Teşekkür ederim. 

ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Bu şerefli 
hizmeti daha çok şerefyabetmek için bir fikir 
ortaya attık. Bölge okulları bu memlekete 
milyonlarca liraya mal oluyoru. Bir kasabanın 
kenarına bir okul yapıyoruz. Buna kilometre
lerce ileriden tazyikli su getirtiyoruz, jenaratör 
krup onu elektrik nurundan istifade ettiriyoruz. 
Kasaba karanlık, susuzluk ve sefalet içerisinde 
iken, bölge okullarının böyle bir nimete kavuş
ması karşısında psikolejikman halk da okula kar
ış bir ikilik, bir kötülük doğuyor. Buna mey
dan vermemek için köye tazyikli su getiren 
70 inçlik bir boruyu 100 inçlik yapmak suretiy
le bütün köyün su ihtiyacını karşılamak jenatö-
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rü biraz takviye etmek suretiyle bütün köyü 
ışıklandırmak ve böyle bir koordine çalışma ile 
bölge okulları sayesinde o bölgeleri nura kavuş
turmak mümkün değil midir? Diye sual sorduk. 
Şimdi, görüşlerimizde ifade ettiğimiz, konuş
malarımızın içerisinde bahsettiğimiz pek çok hu
suslar vardı. Tabiî bunlar, nihayet bir hassas 
noktada Sayın Bakanın biraz daha hassaslaşma
sı sonunda mevzu kayboldu. Nitekim sorduğu
muz suallerin bir kısmı cevapsız kaldı. Yani 
burada Bakan, kâğıtları arasında dahi kaybol
mak durumuna düştü. Biraz da haklıdırlar. 
Hassas bir mevzudur. Bizden gelmedi; biz o şe
kilde itham etmedik, tenzih ederiz. Ama belki 
başka bir yerden alındılar. Onun için konuşma
larımızın ana esas noktalarına pek temas etme
diler. Oünkü esasta zaten mutabıkız. Sistem 
dediler, sistemsizliği zaten kabul ediyorlar. Bu
günkü sistemin tatminkâr olmadığını kendileri 
kabul ettiler. Devamlı konuşuyorlar, millî 
eğitim felsefesi diyorlar, arkadaşlar millî eğitim 
felsefesi yoktur. Millî eğitimin felsefesi olmaz. 
Millî eğitimin prensipleri vardır. Onun için, 
millî eğitim felsefesi diye, ne bileyim, hariciye 
felsefesi, sağlık felsefesi, içişleri felsefesi, ba
yındırlık felsefesi diye bir şey olamaz. Prensip
ler vardır. (Olur olur sesleri) Prensipler var
dır beyler. Ben susuyorum, Sayın hocam Oe-
vat Dursun oğlu bu konuda konuşsun. Kendileri 
Bütçe Karma Komisyonunda konuşurken (ken
dilerine çok hürmet ederim) bana bunu anlattı
lar, beni ikna ettiler, sizleri de ikna etsin, so
run da... (Gürültüler) 

ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Mirkelâmoğ-
lu, siz Bütçe Komisyonu sözcüsüsünüz. Böyle 
şeylere karışmayın, sonra size bir şeyler söyle
rim, falan.. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, 
vam ediniz. 

konuşmanıza de-

ÎHSAN ATAÖV (Devamla' — Şimdi bera
ber olduğumuz husus şu: 

Sizin partinizin seçim beyannamesinden bir 
madde... Yani beraberiz... «öğretim metotlarını 
ıslah edip, eğitim sistemine başlangıçtan iti
baren pratik yön vermek, bugünkü israfı önle
meye ve verim düşüklüğünü ortadan kaldırmaya 
çalışacağız.» Biz dedik ki, «Sistemi düzeltelim, 
bugün verim çok düşüktür, verimi artıralım.» 
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M. Meclisi B : 60 
Efendim, işte programsız devrede verim çok az
dı da., programsız devreyi bırakalım. O prog
ramsız devreyi bir ihtilâl «zdi, geçti. Şimdi 
programlı devreye girdik. Programlı devre içe
risinde de bütün istinatgahımızı, bütün hatala
rımızın mesnedini programsız devreye bağlarsak 
o zaman ihtilâl bu memlekete arzuladığı şeyi ge
tirmemiş olur. Halbuki biz ihtilâlin bu mem
lekette bir yenilik yaptığını, bir reform yaptı
ğını iddia ediyoruz. Suiistimallere son verece
ğiz, sistemleri değiştireceğiz, geri kalmış olan
ları ilerleteceğiz, vatanı mamure yapacağız... 
Çok söyledik bu lâfları değil mi? îşte demek ki 
üç yıldır Hükümet icra edenler... 

ABDURRAHMAN ALTUĞ (Kırklareli) — 
On senede yıkılanlar iki senede olmaz Ataöv, 
bunu öğren. 

ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Bunu siz 
1950 den sonra otuz senede yıkılanların yapıla-
mıyacağmı hiç söyliyemiyordunuz ya... Onu 
neden söylemiyordunuzl. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar; 
müzakereleri uzatmayın. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi aziz 
arkadaşlarım; eğer üzerinde durduğunuz, karşı
lıklı münakaşasını yapmak istediğiniz fikirler 
varsa, kifayet önergesini reddedersiniz, otu
ruruz, iddialarımızı ortaya dökeriz, vesikaları
mızı konuştururuz, karşılıklı söz alır söz veri
riz, en sonra imam - hatip okulları kongre
sinde Sayın îbrahim öktem'in bir delege ile öpü
şerek ayrılıp kendisini alkışlattığı gibi biz de bu
radan öpüşerek ayrılırız ki Türk Milleti de bizi 
alkışlamış olur, temennim bundan ibarettir. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyorum. 
(Söz istiyoruz sesleri) Efendim kifayet öner
gesini bir defa okutayım. Aleyhinde beş arka
daşımız söz istemişlerdir, hepsinin ismini oku
yacağım. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Bursa) — Sayın Başkanım, bir kısım 
arkadaşlarım itham altında kalamazlar, lütfen 
müsaade edin açıklıyayım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan kifayet Önergesi 
okunduktan ve aleyhindeki konuşmayı da Heye
ti Umumiye dinledikten sonra kifayet önergesi 
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reddedilirse, siz Sayın ismail Hakkı Akdoğan 
ve başka arkadaşlarımız hep konuşma imkânı 
bulacaklardır. (C. H. P. si sıralarından «O za
man sabahlarız» sesleri) 

MÎLLÎ EÖÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Bursa) — Efendim, kifayetten evvel 
Hükümet adına söz istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Böyle bir usu] yok, Sayın Ba
kan. Kifayet önergesini veren ben değilim. Bu
nu Heyeti Umumiyeden bir arkadaşımız vermiş
tir. Bu kifayet önergesini kabul edip etmemek 
yine bu heyete aittir. (Gürültüler) Müsaade 
buyurunuz, evvelâ kifayet önergesini okutaca
ğım. Kifayet önergesini okuyunuz. (C. H. P. si 
sıralarından gürültüler) Müsaade buyurunuz 
efendim, kifayeti okutacağım. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Millî Eğitim bütçesi tümü üzerindeki müza

kerelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Amasya 

Reşat Arpacıoğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, kifa
yet önergesinin aleyhine Sayın Îhsan Kabadayı, 
Hasan Aksay... 

REŞAT ARPACIOĞLU (Amasya) — öner
gemi geri alıyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi geri mi alıyorsunuz 
efendim. 

REŞAT ARPACIOĞLU (Amasya) — Evet, 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — önerg% geri alınmıştır. Söz 
sırası Sayın ismail Hakkı Akdoğan 'indir, bu
yurun efendim. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Hükümet söz 
istedi. 

BAŞKAN — Hükümetten evvel grup adına 
İsmail Hakkı Akdoğan söz istedi. 

TALÂT OĞUZ (Amasya) — Hükümet te-
kaddüm eder Reis Bey. 

BAŞKAN — Hükümetin tekaddüm edeceği
ne dair hiçbir usul kaidesi yoktur. 

M. P. GRUPU ADINA ÎSMAÎL HAKKI 
AKDOĞAN (Yozgat) — Çok muhterem arka
daşlarım; bendeniz her zaman Yüksek Heyetini
ze hitabettiğim üslûp içerisinde hiç kimseyi kır
madan, gücendirmeden sadece fikirler üzerinde 
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konuşacağım. Burada Sayın Bakarı, «Millî Eği
tim bütçesi üzerinde görüşen arkadaşlar dini is
tismar ettiler, diğer husustaki konuşmaları gar
nitürden ibarettir» buyurdular. Anayasamızın 
19 ncu madesinin son fıkrasında «kimse Devle
tin sosyal, iktisadi, siyasi veya hukukî temel dü
zenini kısmen de olsa din kurallarına dayandır
ma veya siyasi veya şahsi (yıkar veya nüfuz sağ
lama amacı ile her ne suretle olursa olsun di
nî veya din duygularını, yahut dince kutsal 
sayılan şeyleri istismar edemez» demektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakan kür
süden Anayasanın sarahaten menettiği bir suç
la, burada konuşan hatip arkadaşları sözcüleri 
itham etmiştir. Bunu Millet Partisi Grupu adı
na şiddetle reddederiz. 

Muhterem arkadaşımın buradaki konuşmala
rında bendeniz tarafından sorulan bir suale ce
vap verirken, «tabidir ki, imam - hatip okulla
rında sorulan hususla da, ibadet şekilleri ile do 
meşgul olunmaktadır. Programda bunlar var
dır. Programda bunlar olduğu halde sual so
rulmuş olmasını samimî bulmuyorum, masum 
bulmuyorum, şeklinde cevap verdiler. Sayın Ba
kan, zannedersem, ben konuşurken başka şeyle 
meşguldüler. Ben böyle bir şey programda var 
mı, yok mu demedim. Benim sorduğum şey, şu 
idi. 

tmam - hatip okullarında okuyan öğrenciler, 
haydi birinci sınıfını bırakalım, ikinci üçüncü 
sınıflardaki talebeler dinî vecibeleri yerine ge
tirmelidirler, getiriyorlar mı? Getirip getirme
diklerinden dolayı da not alma usulü düşünü
lüyor mu, dedim. Yoksa onu öğreniyorlar mı, 
bunu öğrenebilecek kudret ve kabiliyete getirili-
yorlar mı, getirilmiyorlar mı demedim. Bu ba
kımdan Sayın Bakan zannederim yanlış anladı. 
yanlış cevap verdi. Fakat bir de bizi masun olma-
mamakla, samimiyetsizlikle veya başka bir mâna 
ile suizan içinde, suiniyetle konuşan kimseler ola
rak vasıflandırdılar. Sayın Bakanımın belki ko
nuşmaları kastını aşmıştır. Böyle olmasını temen
ni ederiz, fakat bu bakımdan da üzüntülerimizi 
de yüksek kürsüden ifade etmiş bulunuyoruz. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakarı. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa) — Muhterem arkadaşlarım, ev
velâ ismail Hakkı Akdoğan arkadaşımı tatmin 
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etmek isterim. Ben konuşan hatip arkadaşlar 
din eğitimini istismar ettiler kelimesini katiyen 
kullanmadım. Kendileri de zabıt çıktığı zaman 
göreceklerdir. 

Ben, diğerleri, garnitürdür, esasını teşkil 
eden din eğitimi konusudur, dedim, ama, arka
daşlarım bu- konuyu istismar ettiler, demedim. 

İkincisi; bu son soru ile ilgili olarak yine 
sitemde (bulundular. Bilâkis ben kendilerinin su
allerini arıladığımı şimdiki ifadelerinden tekrar 
gördüm. îmam - Hatip okullarında dinî öğre
timin yanı başında âmeli bilgi de elde ediyor
lar mı ve bunlar için not veriliyor mu?.. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Yine yanlış anlamışsınız. Efendim, amelî bilgi
ler... 

BAŞKAN — Söz almadan konuşmayın, lüt
fen. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Sualimi yanlış anlamışlar. 

BAŞKAN — Yanlış anlasalar bile söz alma
dan konuşmayınız. 

MİLLÎ .EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) —• Peki efendim, sonra sizinle 
yine görüşür, zâtıâlinizi tatmin edici cevaplar 
veririm. 

Sayın Ataöv konuşurlarken yine bir hedef 
üzerinde ısrarla durdular; anlaşılıyor ki, ihsan 
Ataöv arkadaşımızı bu düşüncesinden kolay ko
lay ayrılamıyacak. Ve bu arada bir kısım ma
sum ve namuslu insanları itham altmda bıraktı
lar, sarih olarak isim verdiler; «Tahsin Saraç. 
hakkında bilginiz var mı, takibedilip edilmediği
ni biliyor musunuz?» dediler. Devletin güvenliği 
ile meşgul müesseselerden bana verilen isimler 
arasında Sayın Tahsin Saraç'm ismi yoktur. 
Eğer kendilerinde bu arkadaşı itham edici vesi
ka varsa, namuslu insan olarak bunu getirirler, 
Devlet kurullarına verirler. Bu arkadaş hakkın
da gerekli takip yapılır. Aksi takdirde hakikaten 
durumunuz, tavsifi güç olacak, şu Meclis kürsü
sünden söylemiyecegim, bir durum olacak, ifti
racı olacaksınız. 

Bir de ek görevin kendisine verilip verilme-* 
diği söyleniyor. Arkadaşlar, ben ek görevleri, 
mütaaddit ek görevleri ortadan kaldıran karan 
alan adamım. Bunun yaııı başında Tahsin Sa
raç'a ilâve olarak ek görev veren adam değilim, 
Hakkı olan ek görevi almıştır. Bunun dışında 
mütaaddit ek görevler zaten kaldırılmıştır, 
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İsmet Konuk arkadaşımıza gelince: Muhitin

de son derecede dürüst ve namuslu tanınmış bir 
arkadaştır. Ataöv'ün neyi kastettiğini anlamak 
mümkün değil. Ben şurada sekiz aydan beri İs
met Konuk'u tanırım. Halbuki, İsmet Konuk 
Bakanlığın eski bir mensubudur. 1958 den 1960 a 
kadar Talim Terbiye üyesi olmuş, ondan sonra 
ayrılmış Umum Müdür olmuş, ben gelmeden ev
vel yine Talim Terbiyeye dönmüş. Bu arkadaşı
mızın sizin bahsettiğiniz cinsten bir programda 
(•alışmadığını Talim Terbiye Başkanvekili ve di
ğer arkadaşlar söylemektedirler. Bununla neyi 
kaydettiğiniz i ani ıy amıyorum. 

İHSAft ATAÖV (Antalya) — Program Ko
mitesinde çalışıyor... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TBM (Devamla) —• Haysiyet ve namus sahibi 
insanları neden dolayı bu şekilde, bu şeyler al
tında kürsüye getirirler, neyi kastedirler bunu 
anlıyamıyorum. 

Şükrü Kapıcı'nın liseye tâyini benden çok 
evveldir. Hakkında birtakım şikâyetler olmuş, 
karşılıklı o müdürü şikâyet etmiş, müdür onu 
şikâyet etmiş tahkikat konusu yapılmış, bu tah
kikat .bugün son safhasına gelmiştir. Göreceğiz 
ne var ne yok; ondan sonra gerekli işlemi yapa
cağız. 

İbrahim Saffet Omay arkadaşımın İmam -
Hatip Okulları Dernekleri Federasyonunda yap
tıkları konuşmayı dile getirerek, yine kendisine 
has bir üslup içinde konuştular. İhsan Ataöv'ü 
iyi tanımak yakından tanımak lâzım. Çünkü 
Makyavel'i gayet iyi biliyor ve anlaşılıyor ki, bu
nu hayatı boyunca üstadane kullanmış. Burada 
da tekrarlamaktan çekinmiyor. Ama, bir gün bu 
usulün sizi vuracağını kabul edin. Bu dürüst bir 
usul değildir. İbrahim Saffet Omay konuşmasın
da, «Bu bana da solak geliyor», demiş; salak gel
memiş de solak gelmiş. Şimdi arkadaşlar, İbra
him Saffet Omay arkadaşımız bu konuyu bilmi
yor, yabancısı. Ben kongreye gittiğim zaman ar
kadaşımız benden evvel gelmişti. Kendisi en 
ufak bir bilgiye sahip değil. Bana orada sordu; 
dedim ki, «Söylendiği gibi değildir bu», fakat 
izaha fırsat bulamadım. Ben bir toplantı mecbu
riyeti dolayısiyle konuşmamı yaptım, ayrıldım. 
Benim konuşmamda arkadaşım yine kâfi miktar
da vuzuh bulmamış olabilir. Nitekim yalnız, İb
rahim Saffet Omay değil, ondan evvel bu işle 
çok yakından meşgul olan arkadaşlar, vatandaş-
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lar dahi bu konuyu kendi anlayışlarına göre al
dılar. İbrahim Saffet Omay Bey de, «Bu, nü
fusu beş binden çok olan yerlere İmam - Hatip 
Okulu mezunu gidecek, beş binden az olan yer
lere gitmiyecek, bu bana da solak geldi.» diyor. 
Şimdi, siz bunu alıyorsunuz, kendi üslûbunuz 
içinde, birtakım imalarla kullanıyorsunuz. Ben 
size bir şey söyliyeyim mi, Ataöv... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bana söyle
me, Meclise söyle. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM OK
TUM (Devamla) — Size söyliyeceğim. Çünkü, 
bu lâfı bana siz söylediniz. Komünist siz olabi-

, lirsiniz, ama ben olmam. (Ortadan bravo ses
leri) Ben daha genç yaşımdan itibaren komü
nizmle mücadele etmiş, komünizmi teJ'in etmiş, 
onun karşısında belli tutumu o4muş bir ada
mım. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Çok doğru
sun, belli, belli... 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ÎBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Hiç şüphe etme, benim yedi 
ceddim bellidir. 

(C. H. P. SIRALARINDAN BİR SES — 
Öğretmenlikten ayrılışını da tetkik ederseniz.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz yeriniz
den. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Şimdi, insanların böyle bir
birini genel oyun yanlış tefsir edebileceği bir
takım vasıflarla karşı karşıya bırakması aslında 
haysiyetli bir hareket değildir. Ben her fırsatta, 
her vesile ile komünizmi telin ettim, komünizmin 
karşısında bulundum. Nitekim Bakanlıkta, uzak
tan yakından ilgilendiği ileri sürülen insanlar 
hakkında kovuşturmalar yaptırttım. Bana mah
keme kararı resmen intikal ettiği zaman da hiç 
çekinmeden o insanları mesleklerinden uzaklaş-
tirdim. Siz, işin edebiyatını yapıyorsunuz, ben bu 
yolda uygulamasında bulundum. Bir kere daha 
tekrar edeyim, belki hoşunuza gider; ben kayıt
sız şartsız komünizmin aleyhindeyim. Türkiye'
nin Türkistan Cumhuriyeti gibi, komünist Rus
ya'ya bağlı bir peyk devlet haline gelmesinin su
reti kafiyede karşısındayım. (C. H. P. sıraların
dan bravo sesleri ve alkışlar) Ama, bunun yanı 
başında şeriatçı bir düzeni Türkiye'ye getirecek 
olan bir zihniyetin de karşısındayım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar ve bravo sesleri) 
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BAŞKAN — Kifayet önergesi gelmiştir, oku

tuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Millî Eğitim bütçesinin tümü üzerindeki mü
zakerelerin kifayetini teklif ederim. 

İzmir 
Mustafa Uyar 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanlığı hakkındaki bütçe gö

rüşmeleri aydınlığa ulaşmıştır. 
Bölümlere geçilmesini arz ve teklif ederim. 

Oıldu 
Ata Topaloğlu 

(Son söz milletvekilinindir, sesleri) 
BAŞKAN — Müsaade buyurun arkadaşlar, 

Müslihittin Cfürer arkadaşımız kifayet önergesi
nin aleyhinde söz istemiştir. Kifayet önergesinin 
aleyhinde bir kişiye söz verilir, bu sebeple ken
disine söz veriyorum. (Bakandan sonra son söz 
milletvekilinindir, sesleri) 

ABDÜLHALlM ARAŞ (Kayseri) — Bakan
dan sonra bir milletvekili konuşur... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, söz almadan 
konuşmayın, efendim. 

MUSLÎHİTTİ'N GÜRER (Sakarya) — Muhte-
ıvm Başkan, muhterem arkadaşlar; gecenin bu 
saatinden sonra memleketimizin en 'büyük dâ-
valarmdan birisi olan Millî Eğitim dâvası hak
kında huzurunuzda mevcut verilmiş olan kifa
yet takriri aleyhinde görüşmek hakikaten ben
deniz için zor bir mevzu oldu. Yalnız, bu hu
susta haklı sebeplerimizi kifayetin aleyhinde 
arz ettikten sonra, tahmin ediyorum ki, Yük
sek Meclis tarafından bu temennilerim kabul edi
lecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir defa niçin kifa
yet önergesinin aleyhindeyim? Kifayetin aley-
hindeyim, çünkü Sayın Millî Eğitim Bakanımız 
bu kürsüden (aynen cümlelerini okuyorum) 
«Yüksek Meclisiniz huzurunda herşey açıklana
cak. sarahaten konuşulması lâzımdır. Böylelikle 
anlaşmamız daha mümkündür» diye sarahaten 
söylemiş bulunuyorlar. Binaenaleyh tahmin edi
yorum ki, muhtelif partilerden arkadaşlarımı
zın bu mevzuda büyük hazırlıkları vardır. Ben
deniz kendi partimden bir çok arkadaşlarımı bi
liyorum. Hakikaten Millî Eğitim dâvamızın 

23 . 2 . 1964 O : 4 
ana noksanlarına temas edilecektir. Bütünlüğü
müzle alakalı bu mevzuun bir noktasında birle
şeceği noktaları temin edecek bilgilere haiz, hu
zurunuzda genişliyecek noksanlar tamamlanacak 
noksan olan arkadaşlarımızın da fikirlerini 
serd etmeleri için kifayetin aleyhinde olduğu
mu arz etmek isterim. 

İkinci husus: Muhterem arkadaşlarım maale
sef Meclis bütçe müzakerelerinde artık müşahe
de edildi ki, bir kifayet takriri geldikten son
ra vekil ve vekilden sonra son söz mebusundur 
deyip adeta otomatikman bu usul Yüksek' Mec
liste bir, teamül haline geliyor, öyle anlıyorum 
ki, İçtüzüğün âmir hükmü bu imiş gibi kabul 
edip, bari Ibir de dipnotu koyalım, bütçe mü
zakerelerinde hiçbir mebusa konuşma fırsatı 
vermiyelim. Nasıl olsa gruplar zaten konuşu
yorlar, 6 grup sözcüsü görüştükten sonra bura
da bulunan mebus arkadaşlara hiç sıra gelme
den ve hiçbiri şahsî görüşlerini açiklıyamadan 
nasıl olsa bir kifayet takriri verilir, kifayet tak
riri verildiğine göre teamül odur ki... denir, dip
notunda son mebus da konuştuktan sonra kifa
yet takriri otomatikman kabul edilir ve bütçe 
müzakeresi de bitmiş olur. 

Muhterem arkadaşlarını, bendeniz bülçe 
müza'kerelerindeki bu tutumun birçok dâva
larımızın, bahusus Millî Eğitim gibi memleketi
mizin hayatî dâvalarının halledilemeyeceği 
kanaatindeyim. 

3 ncü husus; kifayetin aleyhindeyim,çünkü. 
muhterem arkadaşlarım, bendeniz şu hususu 
Yüksek Meclise arz etmekle yetineceğim, (/ok 
hürmet ettiğim Başkanlık Divanını, şu anda 
işgal edem Reisten de iıstirhamımdır. Aynı zaman
da dün akşam, Yüksek Meclis huzurunda biliyor
sunuz bir bütçe müzakere ettik. Ve bu bütçede 
6 Milletvekili konuştuktan sonra, kifayet Yük
sek huzurunuza arz edilmiş bulunuyordu. Şimdi 
istirham ediyorum muhterem arkadaşlarını, 
Millî Eğitim gibi hayatî bir dâvamızda tek bir 
mebus arkadaşımız konuşmadan, âdeta Yüksek 
Meclis bütçelerin bir tescil makamı imiş gibi 
kifayetin derhal kabulü herhalde yüksek vic
danlarınızda bir yara teşkil vdov. Muhterem 
arkadaşlarım, onun için Yüksek Meclisten ba
husus Başkanlık Divanından istirham ediyorum, 
bu usul mevzuunda Başkanlık Divanında çatış
ma olmasın her şeyden evvel bu usulü kendi ara-
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larmda halletsinler. Gecenin bu saatine kadar 
bekliyen arkadaşlarımız fikirlerini serd etmek 
imkânını bulsunlar-. 

Millî Eğitim davamızda memleketin on hay
atî noktalarının açılacağı, deşilcceğı şu anda 
ve muhterem vekilin Yüksek Meclisten bu hu
susu istirham etttiği anda insaflarınıza sığınarak 
bu kifayet takririni reddetmenizi bu esbabı 
mucibe karşısında istirham ederim. Hepinizi de
rin hürmetlerimle selâmlarım. (Soldan Alkışlar) 

KAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, son söz 
olarak sayın Muslihittin Güror'don evvel sayın 
Ata Topaloğlıı'na söz vermem icabediyordu. öner
ge ile söz istemişti. Son söz olarak kendilerine 
söz veriyorum. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edime) — Nasıl olur 
sıpaıda Sadi Pchlivanoğlu vardır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, usule ay
kırı bir husus yoktur. Lütfen yerimizden mü
dahale et m iy elim. 

ATA TOPALOfiLU (Ordu) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, Millî Eğitim Bakanlığı büt
çesi üzerindeki görüşmeler neticesinde çok Muh
terem Heyetinizin izhar buyurmuş olduğu temen
nileri Sayın Bakanımız yerinde olan sebepler içe
risinde cevaplandırdılar. Her Parlâmentoda ol
duğu gibi, bizim Parlâmentomuzda da arka
daşlarım, millî eğitim dâvasının iyi istikamette 
yürümesi, konusunda birçok tartışmalar yapıl
mıştır ve devamlı şekilde de yapılabilir. Bun
lar bu kudsî çatının altında kalır ve şu kapıdan 
dışarı çıkarken bütün Parlâmento üyeleri kol 
kola güle güle çıkarlar, içlerinde hiçbir iz kal
maz. Bu havayı bu memlekete yerleştirmek, bu 
Meclisin içerisine sokmak için gayret sarf eden 
arkadaşlarınızdan birisiyim. Bu itibarla arka
daşlarım, memleket ölçüsünde önemli olan ma
arif dâvamız hakkındaki muhterem arkadaşların 
görüşlerini ve temennilerini bu işlerimizi tedvir 
edecek Sayın Bakanlık Erkânı da yakından gör
düler ve bu temennileri not ettiler. Temenni 
ederiz ki, işaret edilen noktalar üzerinde durul
sun ve yapılan temennilere zamanı içerisinde ve 
devamlı bir şekilde riayet edilsin. Maarif büt
çemizin memlekete hayırlı olmasını temenni edcv, 
hepinizi hürmetle selâmlarını. (Bravo sesleri 
alkışlar.) 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, evvelâ 

Sayın Muslihittin Gürer arkadaşımızın usul ko
nusuna da temas eden sözüne cevap verelim. İç
tüzüğün 103 ncü maddesinde «Mevzuu müzake
renin lehinde, aleyhinde ve hakkında söz istiyen-
1 erden en az ikişer mebus iradı kelâm etmeden 
müzakerelerin kifayeti reye konamaz» den
mektedir. 

Müzakerelerin lehinde, aleyhinde ve üzerinde 
takarrür etmesi için Yüksek Meclisin bu yolda bir 
kararını almak icabeder. Meclis bu yolda bir 
karar almadığına göre, öteden beri tatbik edilen 
6 üye konuştuktan sonra, bu üyelerden bir tane
si bakan, 3 veya 5 tanesi grup sözcüsü olsa dahi 
neticede bir milletvekili konuşmuş olmak üzere 
kifayet önergesi oya sunulur. 

Burada usule aykırı bir hareket yapılmamış
tır. Biraz evevl gene son sÖ7, meselesinde arkada
şımız son olarak kendi grupları adına konuşmuş
tur. Şimdi kifayet önergesini oyunuza sunaca
ğım. 

Kabul edenler (Olmaz sesleri) Müdaihale 
etmeyiniz arkadaşlar, siz de biraz sonra oyunuzu 
kullanacaksınız... Kabul etmiyenler önerge ka
bul edilmiştir.. 

Tümü üzerindeki görüşmeler bitmiş olduğun
dan, Millî Eğitim bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oyunuza sunuyorum Kabul edenler.... 
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
B. Lira 

11.000 Ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12.000 Pemmel giderleri 1300 957133 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 6 089 550 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 32 583 518 
BAŞKAN — Kabul eden-
lor... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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B. Lima 

lfj.000 Kimini gidenleri 180 960 045 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etm iyen ler... Kabul 
edilmiştir. 

.16.000 Çeşitli gide Her 12 575 952 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

000 000 
(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarını 
giderleri M(» 187 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2;ü>00 Makimi, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 51 100 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(Sadi Penlivanoğlu ile C. H. P. li milletve
killeri arasında tartışmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanoğlu. Lütfen ye
rinize oturunuz. Arkadaşlar lütfen yerlerinize 
oturunuz. 

SADİ PHHLİVANOdLU (Ordu) — Çanta
sını göstererek bu çantanın içeririnde sizlere gös
terecek daha pek çok şey vardır. 

BAŞKAN — Yerinizden konuşmayınız lüt
fen. 

(A/3) Sermaye 'teşkili ve tranfer harcamaları 
31.000 Kurumlara katılma paylan 

ve sermaye teşkilleri 775 000 

500 000 

2 738 597 

B. Lira 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

.'52.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 

BAŞKAN - . Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

:54.000 Malî transferler bölümü 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

35.000 Sosyal iran ferler 13 975 129 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

36.000 Borç ödemeleri 223 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiş-^ 
tir. 

1964 yılı Ankara Üniversitesi bütçesi : Bu
nunda tümü üzerindeki görüşmeyi bitirdik. 
Madde ve bölümlere geçilmesini oynuza sunuyo
rum.... Kabul edenler... Ltnıiyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Ankara Üniversitesi 1964 yılı Bütçe Kanunu 

MADDL 1. — Ankara Üniversitesine aşağı
da gösterildiği üzere cani harcamalar için 
83 1.15 264 lira, yatırım harcamaları için 
19 425 000 lira, sermaye teş'kili ve transfer har
camaları için de 2 513 271 lira ki toplam olarak 
105 350 535 lira lira ödenek verilmiştir. 
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Madde içindeki cetveli de okutuyorum. 

(A/ l ) 
Cari 

harcamaİH! 
Lira 

(A/2) 
Yatırını 

harcamaları 
Lira 

(A/3) 
Sermaye teşkili 

ve transfer 
harcamaları 

Lira 
Toplanı 

Lira 

Rektörlük 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
ilahiyat Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilim Fa. 

2 
6 
5 

26 
4 
8 
1 
4 
1 

18 

384 
090 
563 
118 
086 
956 
191 
582 
892 
995 
252 

467 
872 
642 
342 
567 
642 
942 
632 
332 
142 
684 

2 
2 
1 
l 

2 
1 

•1 
5 

200 000 
050 000 
550 000 
560 000 
625 000 
600 000 
640 000 
500 000 

—• 
020 000 
680 000 

1 244 770 
79 000 
77 000 
77 500 

120 000 
76 000 

115 000 
548 001 
141 000 
18 000 
17 000 

3 829 237 
8 219 872 
8 190 642 
4 755 842 

27 831 567 
5 632 642 

10 946 942 
3 630 633 
5 033 332 
3 033 142 

23 949 684 

Toplam 83 115 264 19 425 000 2 513 271 105 053 535 

BAŞKAN — Maddeye bağlı bölümleri de H\V< •••d 

ile okutuyorum. 

REKTÖRLÜK : 

(A/ l ) Cari harcamaları 
B. 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamalan 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 559 667 

272 800 

137 000 

390 000 

25 000 

200 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamalan 

B. Lira 
31.000 Kurumlara katılma payları 

ve sermaye teşkilleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Fonlara katılma 32 470 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 150 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir'. 

36.000 Borç ödemeleri 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 
(A/ l ) Cari harcamaları 

12.000 Personel giderleri 5 223 372 
- BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
13.000 Yönetim giderleri 521 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 45 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 

15.000 Kurum giderleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 101 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 1 940 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler - 72 000 
BAŞKAN — Kabul edenler..: 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 7 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

FEN FAKÜLTESİ : 

(A / l ) Cari harcamaları 

12.000 Personel giderleri 4 321 142 
[BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 565 500 
[BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 653 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
[BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23 500 
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(A/2) 

B. Lira 

60 000 21.000 Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 2 490 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edülmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 70 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 7 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

HUKUK FAKÜLTESİ : 

(A/ l ) Cari harcamaları 

12.000 Personel giderleri 2 449 342 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka.bul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 545 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 22 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 71 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

B. Lira 

35.000 Sosyal transferleri 65 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 12 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

TIP FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamaları 

12.000 Personel giderleri 16 143 067 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim-giderleri 2 575 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 022 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kuram giderleri 6 000 000. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 301 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makin, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 1 125 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VETERİNER FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamaları 

B. Lira 
12.000 Personel giderleri 3 777 642 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 649 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet gidreleri 423 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiş-

15.000 Kurum giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 97 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ediflmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 69 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36 000 Borç ödemeleri 7 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ZİRAAT FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 6 143 342 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 833 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilm iştir. 
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B. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul ede tiler... 
tötmiyenlor... Kabul edil mistir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

10.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
1'1.000 Hltüd ve proje giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarını 
giderleri ' 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

28.000 Makimi, teehizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 
BAŞKAN - . Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

Lira 
904 500 

30 OÜO 

281 000 

00 000 

140 000 

440 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

:î5.()00 Sosyal transferler 105 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
12.000 

36.000 Borç; ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İLÂHlYAT FAKÜLTEM : 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14,000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabuil edienlter... 
Etmiyıesnle r... .Kabul edilmişti r 

10 000 

Lira 
1 344 432 

186 700 

14 500 

32 000 

B. 
16.000 Çeşitli giderler 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 000 

(A/2) Yatırım harcamaları 

B. 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

500 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 500 00.1. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 42 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Bore ödemeleri 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MYANAL ItllMlLER FAKÜLTEM : 

(A/ l ) Car* harcamalar 

12.000 Personel giderleri 3 338 132 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 386 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 24 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ktmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 120 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmi yenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

23 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 89 000 
BAŞKAN •— Kabul edenler., 
Etmiyenler., Kabul edilmiş-? 
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B. Lira 

52.000 

1 347 642 

386 000 

250 500 

11 000 

3(5.000 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edikııişv. 

ECZACİLİK FAKÜLTESİ : 

(A/ l ) Cari harcamaları 
12.000 Personel giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiş-

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiş-

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 (.'eşitii giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüd ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 16 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Bore ödemeleri 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

30 000 

970 000 

20 000 

HACETTEPE TIP VE SAĞ TAK BİLİMLE* 
iti FAKÜLTESİ : 

B. Lira 
12.000 Personel giderleri 7 705 184 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 684 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 262 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 7 580 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 21 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

32.000 Kamulaştırmalar ve sat mal
umlar 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 4 000 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 18 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bu maddeyi kabul edilmiş olan 

cetvelleri ile birlikte oyunuza sunuyorum. Ka
bul 11 L, Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin gelir
leri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
105 053 535 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

(B) Cetveli 

4 810 000 

650 001 

53.000 Diğer vergiler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

63.000 Çeşitli gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

64.000 özel gelirler 99 59.°, 534 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 
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(Madde 2 tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edilmiş olan cet

velleriyim birlikte oy unu/a sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesince 1964 
yılında ,elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh 
ve tahsiline 1964 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi (C) cetveli ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum.. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ankara Üniversitesinin 
30.6.1939 tairihli ve 3656 sayılı Kanununun 19 nen 
maddesine giren hizmetlileri, bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 neu 
maddesi gereğince geçici mahiyetteki hiz
metler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alı
nabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu 
tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şart
tır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ankara Üniversitesinin Ku
ruluşu hakkındaki 6. 7. 1948 tarihli ve 5239 sayı
lı Kanun ile bu kanuna ek 7221, 7252, 107, 156, 
14, 43, 44 ve 337 sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1964 bütçe yılında kullanıla
maz.. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. 
Kalbul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin «Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri» bölümüne dâhil tertipler ile (A/3) işa
retli cetvelin «Kamulaştırma ve satmalmalar» bö
lümü sırasında aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
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oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. Üniversite bütçesinin rektörlük, 
fakülte ve okullar kısımlarına dâhil tertipler ara
sında, bölümle bağlı kalınmak kaydiyle, aktar
ma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler.... Kabul, edilmiştir. 

MADDE 8. • (({ecen yıllar borçları) madde
sindeki ödeneğin yetmemesi halinde; 

a) 1963 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı 
bulunan, borçlar, ilgili oldukları hizmet bölüm
lerinden bu maddeye, 

h) 1928 - 1962 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkla
rı yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1964 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve 
ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) 
cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar 
borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenil1. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oyu
nuza sunuyorum, kalbul edenler,.. Kabul etme
yenler.... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Ankara Üniversite
si bütçesinin son. iki yürürlük maddesi kaldı. 
Ankara üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Ege 
ve İstanbul Teknik Üniversitesi bütçelerinin hep
si açık oyunuza sunulacağından bunların açık 
oyunuza sunulması için birleşimi 24 Ocak Pa 
zartesi günü saat 10.00 da toplanmak ü/.ere kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 01,40 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

ALTMIŞINCI BİRLEŞİM 

23 . 2 . 1964 Pazar 

Saat : 10.00 * 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
X 1. — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/578, C. Senatosu 1/379) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 598; C. Senatosu S. Sayısı : 336) [Da
ğıtma tarihi : 13 .2 .1964/ 

X 2. — Ankara Üniversitesi 1964 yılı bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru ile Ankara Üniversitesi 1964 yılı bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi, 
1/579; C. Senatosu 1/342) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 592; C. Senatosu S. Sayısı: 341) [Dağıtma 
tarihi : 13 . 2 .19647 

X 3. — Ege Üniversitesi 1964 yılı bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi 1/584; C. Senatosu 1/346) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 601; C. Senatosu S. Sayısı: 342) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 2 .19647 

X 4. — İstanbul Üniversitesi 1964 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/586; C. Senatosu 1/345) (M. Meclisi 
S. Sayısı: 600; C. Senatosu S. Sayısı: 339) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 2 .19647 

X 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlkları tezke
releri (M. Meclisi 1/587: C. Senatosu 1/344) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 599; C. Senatosu S. Sayı
sı : 340) [Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 19647 

X 6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/582; C. Senatosu 1/360) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 602; C. Senatosu S. Sa
yısı : 344) [Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 19647 

X 7. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1964 
yılı bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu ile Karayolları Genel Müdür
lüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/588; C. Senatosu 1/347) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 591; C. Senatosu S. Sa
yısı : 343) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X 8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/585; C. Se-ı 
natosu 1/361) (M. Meclisi S. Sayısı : 603; C. 
Senatosu S. Sayısı : 345) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1964] 

(Devamı arkada) 



X 9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/591; C. Senatosu 1/348) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 598; C. Senatosu S. Sa
yısı : 346) [13 . 2 . 1964] 

X 10. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/583; C. Senatosu 1/357) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 594;. C, Senatosu S. Sayısı : 347) [Da* 
ğıtma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X 11. — Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu ile Orman Genel Müdürlüğü 1964 
yılı bütçe kanunu tasarısında yapılan değişik
liğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/589; C. Senatosu 1/362) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 593; C. Senatosu S. Sayısı : 348) 
[Dağıtama tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X 12. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Gene Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/581; 
C. Senatosu 1/359) (M. Meclisi S. Sayısı: 604; 
O. Senatosu S. Sayısı : 349) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1964] 

X 13. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Koomis-
yonu raporu ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 
yılı bütçe kanunu tasarısında yapılan değişik
liğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/590; C. Senatosu 1/358) (M. Meeclisi 
S. Sayısı : 595; C. Senatosu S. Sayısı : 350) 
[Dağıtma tarihî : 13 . 2 . 1964] 

V 

ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 1 C f l f t 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı . D U U 

İstanbul Üniversitesi 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/586; C. Senatosu 1/345) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 339) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 6.2, 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3254 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1964 tarihli 38 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan İstanbul Üniversitesi 1964 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
E. Aka 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Bütçe Komisyonu 12 . 2 . 1964 

Esas No; 1/286 G. S. 1/345 
Karar No: 373 

MİLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosunun 6 . 2 . 1964 tarihli 38 nci Birleşiminde aynen kabul olunan (İstan
bul Üniversitesi 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı, ekli cetvelleri) ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
ru Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Trabzon Milletvekili 

A. S. Ağanoğlu 



Dönem : 1 C Û O 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : D u \ J 

istanbul Teknik Üniversitesi 1964 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Kar
ma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/587; 

C. Senatosu 1 344) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 340) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği , 6.2. 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : .9257 

KARMA BÜTÇE KOMÎSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1964 tarihli 39 ncu Birleşiminde aynen kabul 
olunan istanbul Teknik Üniversitesi 1964 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
E. Aka 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 12 . 2 . 1964 
Esas No. : 1/587 C. S. 1/344 
Karar No. : 372 

MÎLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosunun 6 . 2 . 1964 tarihli 39 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen «istan
bul Teknik Üniversitesi 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı, ekli cetvelleri» ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. ,. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Trabzon Milletvekili 

A. §. Ağanoğlu 



Dönem : 1 
Toplantı :,3 M İ L L E T M E C L İ S İ 

Ankara Üniversitesi 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu ile 1964 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/579; 

C. Senatosu 1/342) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 341) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı, : 3249 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1 9 6 4 tarihli 39 ncu Birleşiminde değişerek kabul 

olunan Ankara Üniversitesi 1964 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğinin yapılmasını rica ederim, 

E. Aka 
,-- " ; Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 

Karma Bütçe Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 12 . 2 . 1964 
Mület Meclisi 1/579 V 
0. Cenatosu 1/342 
Karar No. : 46 -375 

MÎLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 
Cumhuriyet Senatosunun 6 . 2 . 1964 tarihli ve 3249 sayılı tezkeresi ile gönderilen «Ankara 

üniversitesi» 1964 yılı bütçe kanunu tasarısında Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
incelendi. 

Cumhuriyet Senatosunca, 12.590 ncı «üniversite tazminatı» maddesinden 40 000 lira düşülmüş, 
36.400 noü «ilâma bağlı borçlar» maddesine 40 000 lira eklenmiştir. Bu düşme ve eklemelere mü
tenazır olarak bütçenin 1 nd maddesindeki cari harcamalar yekunu 40 000 lira eksiği ile 83 075 264 
lira, sermaye teşkili ve transfer harcamalan toplamıda 40 000 lira fazlasiyle 2 553 271 lira olarak 
değişmiştir. 

Komisyonumuz yapılan değiştirmeleri benimsemiştir. 

S. Say 181 592 

6.2. 1964 



_ 2 — 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

.. Ş. Ağanoğlu 

Ankara 
M. Ete 

Diyarbakır 
İT. (rüldoğan 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

Ordu 
S. Koksal 

Siirt 
Jj. Aykut. 

Sözcü 
İzmir 

A. Mirkchîmoglu 

Artvin 
S. 0. Avcı 

KkV/ığ 
//. Müftilail 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Rize 
Söz hakkını mahfuz 

C, Yalçın 

Trabzon 
.1. Şener 

Kâtip 
Yozgat. 

(\ Sungur 

Aydın 
O. Apaydın 

(iünıiişaııc 
Söz hakkını mahfuz 

S. Savacı 

Konya 
M. Dinekli 

Sakarya 
B. Akdağ 

Trabzon 
A. it. Usuncr 

*• 
Ankara 

N. Berkkun 

Balıkesir 
A. A. Balak 

Kars 
K. Okyay 

Mardin 
Ş. Aysan 

Sakarya 
Söz hakkım mahfuz 

M. GHirer 

Van 
/*'. fsık 

M.Meelieâ (S. Sayısı : 592) 



• 

Hte 



4 — 
Sayfa 
No. Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Karma Bütçe KömisyKmttiMja 
etv^dice Ikalbui edilen 

18 

52 
52 
52 
58 
58 
58 
58 

12.000 

36.000 

»6.000 

12.500 

36.400 

Peraoııel giderleri 
Tazminat kesim toplamı 
Üniversite tazlminatı 
Borç ödemeleri 
ilâma {bağlı iboııçlar 
Borç ödemeleri bölümlü toplamı 
Sermaye teşkili ve transfer ıbareama 
lan toplamı 

ANKARA 

Ankara Üniversitesine aşağıda 
gösterildiği üzere carî harcamalar 
içim 83 115 264 ılira, yatırım 
harcamaları için 19 425 000 lira, 
•sermaye teşkili ve «transfer harca
maları içki 2 513 271' ılira ki top
lam olarak 105 053 535 lira öde
nek verilmiştir. 

16 188 OÖ7 
1 542 842 
.1 540 000 

60 000 
50 000 
60 000 

120 000 

M. Mecltei ( S. Sayısı : 592 ) 



Senaltoda değiştiırilerıeik kalbul edilen Kanma Büıtçe Komiısyonuaiüa (ka|bul edUetı 

ÜNİVERSİTESİ 

Ankara Üniversitesine aşağıda gösterildiği 
üzere cani harcamalar için 83 0T5 264 lira, 
.yatırım Oıarıcama'krı için 19 425 000 lira 
«erun'aye ,te§!kili ve tranısfer harcamaları için 
ide 2 553 271 lira ki, toplam olarak 
105 053 536 lira ödenek verilmSştir. 

Ankara Üniversitesine aşağıda gösterildiği 
üzere cari harcamalar için 83 075 264 lira, 
yatırım harcamaları için 19 425 000 lira 
iserımaye teşjkili ve transfer harcamaları için 
de 2 553 271 lira ki, toplam olaralk 
105 053 536 lira ödenek verilm&şftSr. 

16 148 067 
602 842 
600 000 
100 000 
90 000 
100 000 

16 148 067 
602 842 
500 000 
100 000 
90 000 
100 000 

160 000 160 000 

M. kecliad ( S. Sayısı : 592 ) 



Dönem : 1 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Ege Üniversitesi 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/584; C. Senatosu 1/346) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 342) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 6.2. 1964 
Sayı : 3276 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1964 tarihli 39 ncu Birleşiminde aynen kabul 
olunan Ege Üniversitesi 1964 yılı bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
E. Aka 

Cmmlmriyet Senatosu 
Başkanı 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Karma Bütçe Komisyonu 12 . 2 . 1964 
Esas No: 1/584 C. S. 1/346 

Karar No: 374 

MİLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosunun 6 . 2 . 1964 tarihli 39 ncu Birleşiminde aynen kabul olunan (Ege 
Üniversitesi 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı, ekli "cetvelleri) ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Ge
nel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Trabzon Milletvekili 

A. Ş. Ağanoğlu 
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