M. Meclisi

B : 63

İkinci Dünya Savaşından ingiltere'nin ga]ip çıkalbilmesinin birçok nedenleri vardır. An
cak; B. B. C. nin galebenin sağ]annıasnıda oy
nadığı önemli rolde bu nedenlerden biridir.
Bİr İngiliz yazarının söylediği şu süzü dik
katinize arz ederim.
«B. B. C. dkadar güven sağlamıştı kıl, lıanb
içinde Alman generallerinin ilimadettikleri ve
dinledikleri tek radyo idi.»
Sayın milletvekilleri; TUT nin yeni bir ku
ruluş okluğunu güzden uzak tutmamak gerekil'.
C. II. P. olarak henüz gelişme devresinde bu
lunan TRT nin özerkliğini hassasiyetle koruma
ya çalışacağız.
İktidar ve nıulhalet'et olarak TRT nin gele
neklerini kurmasına
kesin zorunluluk var
dır. TRT nin çeşitli görüşleri tek ağızdan yan
sıtan bir yayın organı olarak rejimin bekçiliği
ne devam etmesini sağlıyacağız.
Akla şöyle bir a-oru gelebilir: TRT acaba
bugüne değin hiç hata yapmamış mıdır?
Bu soruya kolayım «kayır» deiiom'ez. Ancalk
İnsafla düşünülürse, kuruluş yıllarının yeni olu
şu henüz geleneklerinin kurulmamış bulunuşu
bu yayın organlarından her türlü hatadan kur
tulmuş olarak çalışma istemenin de doğru ve
olumlu bir yol olmıyacağı
gereğini
ortaya
ku>yar.
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çek ıleğil mi? Sosyal Devlet hukuk Devleti ilke
lerini savunan ve halka öğretme çabası içinde
yanan TRT değil rai?
Bizim, tüm yurtta millete ani atma y ı belirt
meye uğraştıklarımız bunlardır? Eğitim konu
larındaki çalbası. övülecek kadar ileri. Bugün
TRT yi ilerleme yönünden bir hayli yol almış
görmekle yarına umudumuz ar1 bunaktadır.
TRT her yönü ile teknik bir iştir. Çok sayı
da teknik. po^amde ihtiyaç gösterir pensonelin
yetişmesiylc de iş bitmez, Olıgunlaşması gere
kir. Bu da bir zaman işidir. TRT yi bu yolda
görmekle mutluyuz. Radyoların daha verimli
iiaıc gelmesi müdalhaleden ıv,:iak, huzurlu bir ça
lışma devresine girmesi ile mümkün olur.
Bu olanağı yaratmada ona yardımcı olmak
tümümüzün görevi olduğu kanısındayız.
«İlim kral yolu olmadığı gibi, Özerklik Ku
rumunun da ilktidaırla yolu olması gerekir» inan'
çındayız.
Sözlerim'e aon verirken TRT Bütçesinin mil
letimize hayırlı olmasını diler, her gün yeni
bir çalbayla Türk 'Milletine hizmette kursurlarını azalitmaya savaşan TUT1 ye ve onun fedakâr
mensuplarına teşekkürü bir borç bilirim. Beni
dinlemek 1 atfımda bulunan sayın arkadaşları
ma da O. H. I \ Grupu adına saygılar sunarım.
(Ortadan alkışlar)
BAŞKAN — Sayın arkiadaışlarım, Turizm
ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üzerinde altı ar
kadaş konuşmuş, yeterlik vardır.
•SÜLEYMAN ONANT (Kırşehir) — Aleyhin
de..
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Aleyhinde...
BAŞKAN —• Sayın Bakan GÖZ istiyorlar

Önemli olan şudur: TRT şu, ya da bu ha
tayı işledi diye onun özerkliğine gölge düşü
recek kanı ve yargılar sadece TRT nin değil,
rejimin de yıkılmasına yol açan bir düşünce
tarzı olur. TRT nin özerkliğine gölge düşürücü
her çeşit tutum ve davranışlara tüm partilerin
karşı koyması demokratik nizamın istediği,
27 Mayıs Anayasasının bir gerçeği olduğu ka
İlli?..
nısındayız. Aslolan TRT nin teknik bakımın
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİIIAD
dan, fikir yönünden sosyal açıdan yükseltilme
KİTRŞAD (izmir) — Evet.
sidir.
|
BAŞKAN — Buyurun.
TRT yi devamlı olarak yerme çalbasına dü
TURİZM VE TANİTMA 1 ».AKANI NİHAİ)
şen çok değerli arkadaşlarımızdan bir tek ri
KÜRŞAD (İzmir) — Muhterem Başkan, değercamız olacak, o da TRT nin bir haftalık yayı
1 li milletvekilleri, partilerimizin muhterem söznını dikkatle ve tarafsızlıkla dinlemeleridir.
| cüıcrinin Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 19'G7
Oöıtülecckiir ki, demokratik hukuk Devleti j 'bütçesi üzerindeki tenkidi erini, uyarmalarını
ve temennilerini büyük bir dikkatle taldlbetmiş
nin ve yeni Anayasamızın en güçlü savunucusu
bulunmaktayız. Bu tenkid 1 eri münıcridolarak
ottur, İsiiıedllğ'ımiz d'e zalten bu değil ınıif Büyük
teker teker, fakat kısa cevaplar halinde karşı
Atatürk'ün en güçlü ilkesi olan lâik Cumhuri
lamak isterim. Ancak, muhtelif sözcülerin ko
yeti bilinçli olarak savunan yine o. Heyecanla
nuşmalarında temas ettikleri birtakım müşterek
tümünüzün bu konuya titrediğimiz de bir ger
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