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2. — Ankara Üniversitesi 1972 yılı 

Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/555; Cumhuriyet Senatosu 1/12) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 476; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 11) 580 

3. — Ege üniversitesi 1972 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko

misyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/560; 
Cumhuriyet Senatosu 1/18) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 481; Cumhuriyet Senato
su S. Sayısı : 17) 530 

4. — İstanbul Üniveritesi 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu ile istanbul Üniversi-

.tesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısında 
yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/563; Cumhuriyet Senatosu 1/20) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 484; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 19) '530 

5. — istanbul Teknik Üniversitesi 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/564; Cumhuriyet Senatosu 1/21) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 483; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 20) 530 
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6. — Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/561; Cumhuriyet Senatosu 1/13) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 485; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 12) 530 

A) Yazılı sorular 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 

ıCumJhuriyetin ilânından bingiline kadar doğan 
her bin çocuktan ökailerm sayısına dair ya
zılı sıoru önergesi, Sağlık vs Sosyal Yardım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/952) 

2. — İçel Milletvsikili Celâl Kargıll'nın 
'Cumlhuri'yetin ilânından buıgüne kadar Türki
ye'deki cüzamlı, frengili, trahomlu ve veremli 
insan sayısına dair yazılı sıoru: önıergesi, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Başkanlığına gonderil-
nıiiş'tir. (7/953) 

Sayfa 
7. — iktisadî ve Ticarî ilimler Akade

mileri 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Kanım Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu bakanlıklar ı tezkereleri (Mil
let Meclisi' 1/565; Cumhuriyet Senatosu 
1/27) Millet Meclisi S, Sayısı : 482; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 26) 530 

3. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cuznlhuriy-atin ilânından bugüne kadar sakat 
insan sayısına dair yazılı sıoru ömergesi, Sağlık 
ve Smyzâ Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/964). 

4. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cıımlhuriyeıtin ilânından bugüne kadar Türki
ye'deki bakııma muhtaç ve kimısesiız; insan sa
yısına dair yazılı sıoru önergesi, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/955) 

I. — GEOE2? TUTANAK ÖZETİ 

IBu birleşimde İki oturum yapaa G\mel 'Ku
rulda : 

Vakıflar Genel Müdürlümü 1C73 yılı C'ü^o 
kanunu tasarısının, yapılan tipli oyHna ronvn-
da kanunlaştığı (bildirildi. 

'1972 yılı Bilice kanunu tac-anısmua göriinül-
meisılne devam olunarak : 

iMillî Savunma Bakanlığı b'ütçosi kalbulı 
edildi. 

Türk Silâhlı • Kuıvvetlerlnjs, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin sayigı ve güven duygularının 
ulaştınlmasıına dair Grup Başkan ve Baıskan-
vekillerd tarafından verilen önerge okundu, ge
reğinin Başkanlıkça yapılacağı bildirildi. 

İçişleri Bakanlığı ile 
(Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Jandarma Genel Komutanlığı bütçeleri ka- j 

(bul edilerek i 
Şehir eşkiyasına karşı mücadelede büyük \ 

(bir vazife duygusu ve vatanseverlikle görev | 
yapanı polis ınemurlannla ve Sıkıyönetim gö- '• 

leylilerine Millet Meclisinin takdir duygula-
rm>n, halan hastanede yatan, yaralılara geç-
•mh otooı dileklerinin ulaştırılmasına daıir 
Grup Başkan ve Başkanıvekilleri ile aym meal
de 'bulum an .Giresun Milletvekili Hidayet İpek'. 
in önergeleri! kalbul edildi ve gereğinin Baş-
kanlıikça yapılacağı bildirildi. 

'Daşbleri Bakanlığı Bütçesi görülmelerinin 
21 . 2 . 1972 gününe bırakılmasına dair Grup 
GBalakan ve Başkanve&illerinm önergesi kaibul 
edildi. 

21 Şulba'fc 1972 Pazartesi günü saat 9,00 da 
Hoplatılmak üzere Birleşime saat 18,55 te son 
verildi. 

Balkan Kâtip 
Ba^kaınvekili Sivas 
K. Ziya Öztürk Enver Akova 

Tunceli 
Kenan Aral 

SORULAR 
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5. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, I 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar teda
viye tabi tutulan akıl hastası sayısına dair 
yazılı sioru önergesi, Sağlık ve Üosiyal Yardım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/956) 

'6. — İçel Milletvekili Celâl Karigılı'nın, 
'Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar intihar 
eden insan sayısına dair yazılı sioru önergesi, 
ISağlıik ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönde-
rilmişıtir. (7/957) 

7. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
m, iamit'te Petrio - Kimya Tesisleri A. Ş. tara
lından kurulması düşlünlülen Petrol Grazi Karaisı 
ı(tCarfblon Black) tesislerine dair yazılı sioru 
önergelsi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/958) 

ı8. — istanlbul Milletvekili Bahir Er'sioy'un, 
memleketimizin 1958 yılından beri yabancı fir
malara ne miktar navlun ödediğine dair yazılı 
soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderil
miştir. (7/959) 

9. — Trabzon Milletvekili Mehmet Arslan-
türk'ün, izmir'de inşa edilen Halkapınar spor 
tesislerine dair yazılı soru önergesi, Bayındır
lık ve Gençlik ve Spor bakanlıklarına gön
derilmiştir. (7/900) 

10. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar, Kamu 
iktisadı Teşebbüslerinin yatırımlarına dair ya
zılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/961) 

11. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin kâr ve zarar durum
larına dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/962) 

12. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kuruluşundan bu yana Bakanlığınız bünyesinde 
çalışan memur ve işçi sayısına dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/963) 

13. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm^ 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinde çalışan memur ve işçi 
miktarına dair yazılı soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (7/964) 

14. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Personel Kanununun yürürlüğe konmasından 
bu yana bakanlıklardan ve Kamu iktisadî Te
şebbüslerinden istifa eden idarî ve teknik per- | 
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sonel sayısına dair yazılı soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (7/965) 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kurulduğu günden bu yana yıllar itibariyle 
Bakanlığınız bütçesine dair yazılı soru önerge
si, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/966) 

16. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
bugüne kadar Kıbrıs'a yapılan yardımlara dair 
yazılı soru önergesi, Dışişleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/967) 

17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kurulduğundan bugüne kadar Bakanlığınız bün
yesinde Türkiye'de çalışan memur ve işçi sayı
sına dair yazılı soru önergesi Dışişleri Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/968) 

18. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kurulduğundan bugüne kadar Bakanlığınız büt
çesine dair yazılı soru önergesi, Dışişleri Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/969) 

19. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türki
ye'deki traktör, kamyon, otobüs, kamyonet, 
otomobil ve minibüs miktarına dair yazılı soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/970) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kuruluduğundan bugüne kadar Bakanlığınız 
bünyesinde çalışan memur ve işçi sayısına dair 
yazılı soru önergesi, içişleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/971) 

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'
de kurulan ve faaliyetlerine son verilen siyasî 
partilerin miktarına dair yazılı soru önergesi, 
içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/972) 

22. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar ilân edi
len Sıkıyönetim miktarına dair yazılı soru öner
gesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/973) 

23. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kurulduğundan bugüne kadar Bakanlığınız büt
çesine dair yazılı soru önergesi, içişleri Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/974) 

24. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kurulduğundan bugüne kadar Bakanlığınız 
bütçesine dair yazılı soru önergesi, Maliye Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/975) 

25. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin inanından bugüne kadar paramı-
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zın değer kaybına dair yazık soru önergesi, Ma
liye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/976) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar tedavül
deki banknot miktarına dair yazılı soru önerge
si, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/977) 

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar altın fi
yatlarındaki değişikliğe dair yazılı soru öner
gesî  Maliye Bakanhşğına gönderilmiştir. 
(7/978) 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar yapılan 
yatırım harcamalarına dair yazılı soru önerge
si, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/979) 

29i — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Emekli Sandığının kuruluşundan bugüne kadar 
Türkiye'deki emekli insan sayısına dair yazılı 

soru önregesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/980) 

30. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Devlet 
bütçesin© dair yazılı soru önergesi, Maliye Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/981) 

31. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türki
ye'deki para arzına dair yazılı soru önergesi, 
Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/982) 

32. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kurulduğundan bugüne kadar Bakanlığınız 
bünyesinde Türkiye'de çalışan memur ve işçi 
sayısına dair yazılı soru önergesi, Maliye Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/983) 

33. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kurulduğundan bugüne kadar Emekli Sandığı
na kayıtlı üye sayısına dair yazılı soru önerge
si, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/984) 

GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Manisa Milletvekili Önol Sakar ve 

Barlas Küntay'm, 2527 sayılı Basma Yazı ve 
resimleri derleme Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bazı maddelerine fıkralar 
eklenmesi, bazı fıkraların maddeden çıkarılma
sı hakkında kanun teklifi. (2/621) (Millî Eği
tim ve Plan komisyonlarına) 

2. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 4 arkadaşının, Türk Mühendis ve Mimar 
odaları birliği Kanununda bazı değişiklikler 
yapılmasına dair kanun teklifi (2/622) (Bayın
dırlık Komisyonuna) 

— m — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 9,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : M. Şevket Doğan (Kayseri), Hüseyin Yenipınar (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 45 nci Birleşimini açıyorum. 

III — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1972 yılı Bütçe- kanunu tasarm ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1972 yılı Bütçe 
•kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı teskeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/554; Cumhuriyet Senatosu 1/8) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 475; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 10) 

A — DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

BAŞKAN — Program ve gündem gereğince 
Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki müza
kerelere başlıyoruz. 

ilgili komisyon ve hükümet temsilcilerinin 
yerini Almalarını rica «diyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Dışişleri Bakanlı
ğı bütçesi üzerinde grupları adana söz almış 
olan arkadaşlarımı takdim ediyorum: AP Gru
bu adına saym JSrtuğrul Akça, CHP Grubu adı
na sayın Sezai Orkunt, DP. Grubu adına sayın 
Yüksel Menderes, MGP Grubu adına sayın 
Mehmet Nebil Oktay. 

Şafetslan adına söz alan arkadaşlarımı tak
dim ediyorum: Birinci sırayı sayın Kemal Ata
man işgal etmiş ve yerini sayın Kemal #nder'e 
vermiştir. Bunu takiben de sayın Hüseyin Ab-
bas, saym Mevlût Oeakeıoğkı, sayın Elaran 
Kangal, saym Hüseyin Yenipınar, saym Meh
met Şemsettin Sönmez, sayın Hüseyin Balan, 
*aym Mehmet Türkmenoğlu'ndan fberettir. 

Gruplar adına konuşmalar 20 dakika ile 
kayıtlanmıştır. İkinci 10 dakikalık süreyi kul
lanmak istiyen arkadaşımız, 20 dakikanın hita
mında Başkanlığa bildirir ve konuşmasını de
vam ettirir. 

Adalet .Partisi Grubu adına Sayın Ertuğrul 
Akça,, buyurunuz efendim. Saat 9,05 tir. 

A. P. GRUBU ADINA ERTUĞRUL AKÇA 
(Manisa) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; 

Adalet Partisi Millet Meclisi Grubunun gö
rüşlerini açıklayacağım. 

Adalet Partisi 1969 seçim beyannamesinde 
şöyle diyor: «tç barışı, birlik ve beraberliği 
memleketimizin ileriye gidebilmesi ve dışarda 
itibarlı olabilmesi için zaruret sayıyoruz». 

A. P. olarak bizim hareket noktamız budur. 

Türk Tarihine baktığımız zaman görürüz 
ki, ne zaman içeride badirelere, buhranlara ve 
çekişmelere dalmış isek dış âlemdeki itibarımız 
aynı oranda gerilemiş içeride hüsranlar ve yı
kıntılar dışarda da yenilgiler birbirini kovala
mışlar. İşte onun için Büyük Atatürk «Yurtta 
Sulh, Cihanda Sulh» prensibini ortaya koyar
ken memleket içi barışı önplana alarak yurtta 
sulhu «Cihanda Sulh» dan evvel ifade buyur
muştur. Yukardan beri arzına çalıştığım fikir
lerin ışığı altında bir hakikati burada Yüce 
Meclise açıklamak isterim. 

Türkiye'de üç kelimelik bir cümle seneler
den beri herkesin ağzındadır; «İntikal Devri 
(Geçiriyoruz» Her ağızını açan: «Şu intikal dev
ri hele bir bitsin hele bir düzlüğe çıkalım» 
diyor. Güzel bir temenni, fakat .şartları ve ta
hakkuk imkânı ne dereceye kadar var veya var 
olagelmiştir? Türkiye, üzülerek ifade «delim 
ki, uzun senelerden beri bir intikal devri bit
meden diğer bir intikal devrine hemen giren 
bir memleket manzarası göstermektedir. Tür
kiye, düz yola çıkması için artık bir intikal 
devrinden diğer intikal devrine geçme vaziye
tinden kendini kurtarıp gelecek bir intikal 
devrine varmadan ve onu düşünmeden intikal-
sizlik havasına l)ürünebilmesi imkânına kavuş-

— 487 — 



M. Meclisi (B : 45 

turulmalıdır. Başka bir tâlbirle büyük Atatürk'
ün ; «Yurtta Sulh» sözlerini lâftan çekip fiiliya
ta dökmenin zamanı, ama samimî olarak tatbik 
ederek dökmenin zamanı artık gelmiş olmalıdır. 

Bu izahat ve temennilerimizden sonra, ya
rım saat gibi bir zaman içinde dünyanın en ge
niş sorunlarım içine alan dışişleri konusunda 
ancak çok özet bir şekilde konuşma imkânına 
sahibiz. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Geçen sene bu kürsüde C.'H. P. Grubu adına 

konuşan bugünkü Başbakan Sayın Nihat Erim 
ile A. P. Grubu adına konuşan bendenizin bazı 
müşterek temennilerimiz vardı. Sayın Erim ge
çen sene grubu adına yaptığı konuşmada ay
nen: «Şimdi yürürlükte bulunan Hariciye Me
murları Kanunu, 1938 değişikliği ve daha son
raki ilâvelerde yamalı bohça halini almıştır, ih
tiyacı karşılamaktan uzaktır. Dışişleri memur
larının bundan kurtarılıp yeterli bir yasaya ka
vuşturulması lâzımdır, engeller aşılmalıdır» bu
yurmuştu. 

Aynı temenniyi aynı gün Sayın Erim'den 
sonra A. P. Grubu adına söz alan bendeniz de 
ileri sürmüştüm. Hemen ifade «deyim ki, kanun 
bugüne kadar nerelerdedir bilmiyorum ama 
Yüce Meclise gelmemiştir. Bu itibarladır ki, 
Dışişlerince hazırlanmış olan 16 ncı maddenin 
değiştirilmesine dair olan projeyi biz A. P. 
Grubu olarak desteklemekteyiz ve bunun da 
bilinmesini isteriz; Zira bilhassa dışarda vazi
fe gören Dışişleri mensuplarının malî durum
ları bugün hakikaten acınacak hale gelmiştir. 
Büyük Türk Devletini dışarda basan ile tem
sil eden Dışişleri mensuplarının elâleme karşı 

, bu haysiyet şiken durumdan kurtarılmalarının 
zamanı gelmiştir. 

Yine geçen sene Sayın Erimin C. H. P. söz
cüsü olarak bendenizin de A. P. nâmına konuş
mama paralel bir dilekleri vardı. Konuşmamda 
temas ettiğim bu konuyu Sayın Erim şu sözleri 
ile ifade buyuruyorlardı: «Değerli arkadaşla
rım geçen sonbaharda yapılan nüfus sayımı 
Türkiye'nin nüfusunun 36 milyona yaklaştığını 
göstermiştir. Bu durumda Avrupa Konseyi is-
tişari Meclisteki üyelik sayımızın 10 adedinden 
uykarı çıkması gerekmektedir. Hükümetin, bu 
konunun üzerine eğilerek gerekli teşebbüsleri 
yapmasını beklemekteyiz» buyuruyordu Sayın 
Erim. 
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Bugün Başbakan olan Sayın Erimle, geçen 
sene bu kürsüden birbirimizi tamamlıyarak 
yaptığımız bu temennilerin yerine getirilmesini 
şimdi kendi başkanlıklarındaki Hükümetten 
ve Dışişleri Bakanlığımızdan tekrar rica edi
yoruz. 

Aziz arkadaşlarım; 
Gerek, Genel Sekreterliği ve gerekse Bir

leşmiş Milletler nezdindeki Baş Delegeliği za
manında yakından, tanıdığım ve kendisinin 
yurtseverlik, bilgi ve olumlu memleket ile 
dünya görüşüne inandığım bir zat bugün Dışiş
leri Bakanımız bulunmaktadır. Sayın Halûk 
Bayülken'in üçüncü dünya devletleri ile olan 
münasebetlerimizin ne kadar önemli olduğunun 
idraki içimde bulunduğunu yakından bilen bir 
insan sıfatı ile şimdi kendilerinden bâzı rica
larda bulunmak istiyorum: 

Geçen seneki konuşmamda da belirttiğim 
üzere, üçüncü dünya devletleri diye anılan 
Afrika ülkelerinin bilhassa Birleşmiş Milletler-
deki fonksiyonlarının önemi malûmdur. Bunu 
Dışişleri Bakanımızla New York'ta da birkaç 
kere görüşmüştük. Gene geçen sene Afrika'-
daki elçiliklerimizin çok az olduğu ve akredite 
müessesesinin fayda vermediği bu itibarla müs
takil elçiliklerin derhal fazlalaştırılması gerek
tiğini savunmuştum. Yakinen (biliyorum ki, 
ıSayın Bayülken'de aynı kanaattedir. Bu iti
barla bu yoldaki çabalarının olumlu sonuçlarını 
kısmet olursa buradan alkışlamak fırsatını bi
ze bahşederler. 

Aziz arkadaşlarım; 
Dış siyasetimizde anaunsur olarak sosyopo-

litik ve ekonomik rejim farklarının memleket
ler arasında iyi münasebetler kurmaya mâni ol
madığı prensibini öteden beri kabul etmiş bu
lunmaktayız. Bu anaunsur ve prensibin ışığı 
altında nasıl ki, başta Kuzey komşumuz Sovyet 
Rusya olmak üzere Doğu Blokuna dâhil mem
leketlerle iyi münasebetler kurmak amacımız 
ise ve bu amacımız yönünde yürümekte devam 
ediyor isek, de bilhassa Güney Amerika dev
letleri ile de ilişıMlerimizi yeni baştan gözden 
geçirip tanzim ve tarsin etmek zorunluğu var
dır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Amerika Birleşik Devletleri ile olan müna

sebetlerimiz iki şekilde mütalâa edilebilir. Bi
rincisi NATO ortağı olarak, diğeri de ikili 
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ilşkiler yönünden. Sovyet Rusya ile olan mü
nasebetlerimizde ise, gün geçtikçe olumlu aşa
malar yapmaktayız. Demek istiyoruz ki; bu
gün için dünyanın bu iki süper kuvvetiyle 
Türkiye arasında müşahhas bir ihtilâf yoktur. 
Fakat bu demek değildir ki, gerek Birleşik 
Amerika'nın gerekse Sovyet Rusya'nın hare
ketlerini asla eleştirenleyiz. Hiçbir zaman ha
tırdan çıkarmamak gerekir ki, biz ittifakları
mız içinde dahi kendi şahsiyetli dış politika
mızdan asla tavizler verme niyetinde olmayan 
bir Türkiye'yizdir. Burada Sovyet komşuları
mıza hitabederek diyoruz 'ki, münasebetleri
mizin olumlu bir yönde gelişmesini ve daha ile
ri gitmesini samimî olarak arzu ediyorsanız 
Türkiye'ye ister diplomat veya turist, ister tek
nisyen olarak gelirken lütfen, komünizm pro
paganda evrakı ile dolu çantalarınızı kendi 
hudut kulelerinizde bırakarak sınırlarımızdan 
içeri giriniz. 

Arkadaşlar, bugün topyekûn harp dünya
dan uzak gözüküyor, ufukta böyle bir şey 
yok. Fakat aynı dünyamızın çeşitli yerlerin
de müthiş denecek mevziî harpler ile dış ve iç 
çatışmalar devam edegelmektedir. Vietnam'
dan Orta - Doğuya, oradan Pakistan, Bangal-
deş ve Hindistan'a ve nihayet iran ile Irak iliş
kilerinin son durumlarına kadar uzanan bu çe
şitli çekişmelerin altında süper kuvvetlerin 
etkileri inkâr edilemiyecek durumdadır. 

Dünya detente'ı, Avrupa detente'ı, Avrupa 
Güvenlik Konferansı, silâhları azaltma, silâh
sızlanma ve sair teşebbüs ve hamleler süper 
kuvvetlerin muayyen hareketleri yüzünden 
ütopik vaziyette kalıyorlar. Bir kere bunu 
aklımızdan çıkarmamamız lâzımdır. Lâzımdır 
çünkü; ihtilaflı ve muharip veya harbe ' çok 
yaklaşmış olan cephelerden bir kısmına Ameri
ka diğerine de Rusya silâh sattığı müddetçe 
bunların önüne geçilmesine imkân göremiyoruz. 
Bunları önlemenin ilk çaresi bize göre, bu iki 
süper kuvvetin dünyanın gözü önünde cereyan 
etmekte olan silâh ticaretini kısıtlamaları ile 
bulunabilir. Avrupa'daki yumuşamanın müm
kün hale gelmesinin bugünkü mânasının çok 
ötesinde, başka ve çok önemli bir yönü daha 
vardır. Bu önem iki noktadan teşrih edilebi
lir. Bir ^tanesi Avrupalılararası teknolojik bir
lik ve gelişmeyi sağlayabilmek. Bunun başa
rılması hakikî bir detente ve tesanüt içinde 

realize edilebilir ve özlediğimiz mânada bir 
Avrupa Birliği tahakkukuna imkân olursa 
ikinci olarak iki süper kuvvetin arasındaki, 
yani iki kıskaç arasındaki Avrupa'yı kur
tarıp bir süper kuvvet haline ifrağ etmek 
imkânı doğar. Bu imkânın doğması ise maa
lesef göründüğü ve söylendiği kadar kolay 
değildir. Evvelemirde bırakınız Avrupalılar
arası tesanüdü ve fakat NATO üyeleri arasın
da dahi soğukluk olduğu bir hakikattir. Bu
nun en tipik misali Kıbrıs dolayısiyle iki NATO 
üyesi olan Türkiye ve Yunanistan münasebet
lerinin bugün içinde bulunduğu üşütücü haldir. 
Halbuki gerek Türkiye'nin gerekse Yunanis
tan'ın jeopolitik, jeostratejik ve hattâ sosyo -
ekonomik durumları ile, çevrili bulundukları 
ülkeler bakımından birbirlerine yakın kalmala
rı ne kadar temenniye şayandır. Böyle bir so
nucun alınmasında Türkiye'nin bugüne kadar-
ki tutumu olumlu fakat komşumuzunMnin 
olumsuz olduğunu dünya kamu oyu izlemiş ve 
görmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sonuçları bakımından üzerinde hassasiyetle 

durulacak başka bir noktaya temas edeceğim. 
Uluslararası siyasî kuruluşların fonksiyonları. 

Bir tarafta Birleşmiş Milletler diğer tarafta 
Avrupa Konseyi ve benzeri bâzı kuruluşların 
çalışma şekli, daha doğrusu çalışma şekillerin
den de ötede neticeye gidebilme imkânlarının 
tartışılması konusu. Aşağıda arz edeceğim hu
suslar bu kuruluşların varlığını kınamak veya 
inkâr etmek manasına gelmemekle beraber ne
tice istihsali bakımından hâlâ birçok yönler
de kifayetsiz kaldıklarını belirtmek içindir. 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanır ka
rarlar alır, Güvenlik Konseyi toplanır karar 
tasarıları kabul eder. Her konunun müzakeresi 
bütün dünya kamu oyunu günlerce meşgul eder 
ve tasarı veya karar nihayet çıkar. ıSonra... 
Evet sonra ne olur? Olduğu şudur: Orta - Do
ğu buhranı hakkında 1967 senesinde. Güvenlik 
Konseyinin almış olduğu 242 numaralı karar 
aradan beş sene geçmesine rağmen hâlâ tat
bik edilememiştir. İşte sonuca varmaktaki ki
fayetsizlikten maksadımız; verdiğimiz bu ör
nek ve bunun gibi diğer benzerleridir. Son 
günlerin bir örneği de Sovyet Rusya, Pakistan, 
Kıta Çin'i, Hindistan ve Bangladeş arasında 
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cereyan eden olayların bütün uluslararası siya
sal kuruluşları yine şaşkına çevirmiş olmasıdır. 

iran ile Irak'ın arasındaki münasebetlerin 
kesilmesi her ne kadar kamu oyunda şimdilik 
önemli yer işgal etmiyor gibi görünüyorsa da 
CENTO müttefikimiz bakımından CENTO es-
pirisi içinde ve komşumuz Irak'ın durumu mu
vacehesinde başka bir cepheden ülkenıizi doğru
dan doğruya alâkadar edecek bir buhran nite
liğindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Konulara derinliğine inme fırsatını vermeye

cek kadar kısa bir zamana sahibiz. Onun için 
sathı olarak değinmek istediğimiz noktalara 
değinip geçiyoruz. 

Şimdi de afyon ekiminin yasaklanması ko
nusunda bâzı bilgiler vereceğim. 

Ekim ayında Washington'daki Sefaretimiz
de verilen bir yemekte Amerika Kongresinin 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Hays ve Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Johnson ile yine Washing-
ton'da Amerikan Dışişleri Bakanlığında Dışiş
leri Bakanı William Rogers'in bir numaralı 
yardımcısı Davies ile görüştük. Her üç Ame
rikalı siyaset adamı da bize, afyon ekiminin 
yasaklanması dolayısıyle memnuniyetlerini be
lirttiler. Ancak biz kendilerine, teşekkürün 
kâfi olmadığını, iki milyona yakın vatandaşı
mızın asırlar boyunca geçimlerini ve ekmekle
rini teşkil eden afyonun yerine, hangi ürün
lerin yetiştirilebileceğini ve bunların başta, 
toprak analizleri, araç ve gereçler, gübrele
me ve sair teknik işler olmak üzere yerinde 
tetkik edilerek ona göre bir ikame politikasına 
gidilmesini, sadece bir miktar dolar yardımı 
ile Türkiye'nin ve Türk köylüsünün tatmin 
edilmiyeceğini ve meselâ yağlı tohumlar ekimi
ne gidildiği takdirde o çevrelerde yağ fabrika
larının dahi kurulmasının gerektiği tezini mü-
ıdafaa ettik, ilâve olarak, Türikye'nin dünya af
yon üretiminin sadece % 12 sini çıkardığını ve 
kontrolü altında bulundurduğunu, Birleşik 
Amerikaya kaçsa kaçsa, % 3 veya % 4 ü geç-
miyeceğini, bu itibarla da 1970 senesinde Ame
rika'da Türkiye aleyhine açılan kampanyanın 
haksızlığından bahsettik. Bu sözlerimiz üzeri
ne aldığımız cevaplar, açıkça ifade edelim ki 
bizi tatmin etmedi. Sadece Mr. Davis, bir 
haftaya kadar, Amerika Tarım Bakanının Tür

kiye'ye geleceğini söyledi. Bunun üzerine ken
dilerine «eğer Türk kamu oyunu, Türkiye'yi 
ve afyon ekiminden zorla uzaklaştırdığımız 
vatandaşlarımızı tatmin etmezseniz biz de ye
ni tedbirler alırız» dedik. «Ne gibi tedbirler» 
diye sorunca «afyon ekimini yeniden başlatı
rız» dedik. Bu görüşmelerimizi bugün bura
da tekrarlamaktan maksadımız, Hükümetimi
ze Amerika karşısında afyon tazminatı konu
sunda daha geniş manevra sahaları açabilme 
imkânını sağlamaya yardımcı olmaktır. Esasen 
bu görüşmelerimizi şifaden de Sayın Bakanın 
muhterem seleflerine Amerika dönüşü arz et
miştik. 

Aziz arkadaşlarım. 

Türkiye'yi gerek tarihî bağlarla, gerekse 
CENTO ittifakı içinde alâkadar eden aktüel 
bir konu da şudur. Bundan 25 sene evvel bü
yük ^fedakârlıklar pahasına kurulan dost ve 
kardeş Pakistan'ın, içine düşmüş olduğu kor
kunç bunalımdır. Çeyrek yüz yıl evvel Doğusu 
ve Batısıyla büyük mücadele vererek bağım
sızlığına kavuşan Pakistan'ın, burada bugün 
için izahında fayda mülâhaza etmediğimiz se
beplerle, bölünmesi konusudur. Maalesef, Bir
leşmiş Milletler kararları burada da tatbik ka
biliyetini tamamen bulamamış gözüküyor. 
Türkiye olarak bütün dileğimiz tarafları tat
min edecek bir sonuca varılmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Türk kamu oyunu uzun zaman işgal eden 

ve tanıma ile sonuçlanan Kıt'a Çin'i meselesi 
hakkında bizim A. P. olarak söylediklerimizle, 
geçen sene G. H. P. Sözcüsü olarak konuşan 
(Sayın Erim'in o günkü ifadeleri arasında o za
man bir yakınlık vardı. Sayın Erim, geçen se
ne bu kürsüden C. H. P. adına aynen; «Kana
da formülünü uygulayarak tanımaya gidilebi
lir. Bilindiği üzere kıta Çin'i Kanada ile si
yasî ilişkiler kurmadan önce, her devletten ol
duğu gibi Kanada'dan da Formoza'daki 
Çan-Kay-Şek Devleti ile siyasî ilişkilerini kes
mesini istemişti. Ottowa Hükümeti bu isteğe 
verdiği cevapta Kıt'a Çin'inin bu arzusunun 
not edildiğini söylemişti. Pekin Hükümeti bu 
cevabı yeterli saymış ve siyasî ilişkilere giriş
miştir. Türkiye'nin siyasî ve ekonomik çıkar
ları bakımından siyasî ilişkilere girişmekte fay
da varsa, işi bu şekilde, (yani Kanada'nın yap-
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tığı gibi) neticelendirmesini Hükümetten (bek
leyeceğiz»... buyuruyordu, Sayın Nihat Erim. 

Sayın Erim'den sonra A. P. adına bendeniz 
aynen şunları Yüce Meclise arz etmiştim. 
«Türkiye, kurulduğundan beri Birleşmiş Mil
letler Teşkilâtının evrensel bir niteliğe kavuş
turulmasına taraftar olmuştur. Bu, esasen 
teşkilâtın dayandığı idealler icabıdır. Bu tu
tum açısından Kıta Çin'i gibi üstelik büyük 
bir nüfusa ve potansiyele sahip bir ülkenin 
teşkilât dışında kalması mâkul telâkki edilebi
lecek bir durum değildir. Bununla beraber teş
kilâta yeni bir üye alınırken, bir diğerini ya
ni Milliyetçi Çin'i ihraç etmek yine bahsettiği
miz tutun açısından uygun düşmemektedir. 
Böyle bir tezada yer vermeden meseleyi çözüm-
leyebilecek formülleri desteklemeli ve bunların 
bulunmasına yardımcı olmalıdır. Ve hatta 
inisiyatifi bizzat zaman zaman ele almalıdır»... 

BAŞKAN — Sayın Akça, 20 dakikalık 
müddetiniz doldu. Şimdi, ikinci konuşma hak
kı olarak verilmiş bulunan 10 dakikayı işaret 
ediyorum. 

A. P. GRUBU ADINA ERTUĞRUL AKÇA 
(Devamla) — Başüstüne efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
A. P. GRUBU ADINA ERTUĞRUL AKÇA 

(Devamla) — Bunları söylemekten maksadımız 
tanıma şekil ve prosedürünün geçirdiği istiha
leleri tarihin sayfalarına geçirmekten ibarettir. 

Bir noktayı daha ilâve ediyorum. Birinci Sa
yın Eı'im Hükümeti samanında bu kürsüden 
Kıt'a Çin'i konusu görüşülürken zamanın Baş
bakan Yardımcısı Sayın arkadaşımızın, Yüce 
Meclise, Kıt'a Çin'inin bilâ kayıt ve şart tanın
ması hakkında Millet Meclisi Dışişleri Komis
yonunda karar alındığı yolunda bir beyanları 
sebk etmişti. Dışişleri Komisyonu Başkanı ve 
müzakereleri idare eden bir arkadaşınız sıfa-
tiyle, böyle bir kararın Dışişleri Komisyonunda 
alınmadığını ve esasen bir karar alma durumu 
da komisyonda bahis konusu olamayacağını, 
zira Sayın Bakan Osman Olcay'ın, sadece bilgi 
vermek üzere komisyona davet edildiğini zik
rederek bunun da zabıtlara geçmesini temin sa
dedinde ifade edilmiş bulunduğunun kabulünü 
Yüce Meclisten rica ederim. 

Bütün bunları zikrettikten sonra en halisane 
temennimiz, Sayın Halûk Bayülken'in Senatoda 

aynen, «Çin Halk Cumhuriyetini tanımamız, dış 
politikada gerçeklerini daha doğru değerlen
dirmemize imkân sağlamıştır» şeklindeki ifade
lerini kapsayan fikir ve cümlelerinin milletimiz 
ve memleketimiz haklımda olumlu sonuçlar sağ
lamasıdır. Dışişleri Bakanımızın bir beyanından, 
öğrendiğimize göre, Güvenlik Konseyinin Kıb
rıs'taki barış gücünün süresinin uzatılması hak
kında 13 Aralıkta yapılan toplantıda Kıt'a Çin' 
in olumlu bir tutum içinde olduğunu öğrenmek 
bizi memnun etmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, 
Evvel emirde başta hariciyemiz olmak üze

re, hepimiz şu fikri kafalarımızdan çıkarıp at
mamız lâzımdır. «Türkiye büyük bir kuvvet, 
büyük bir pvisans değildir, Türkiye dünya poli
tikası içinde sözünü dinletecek düzeye henüz çı
kamamıştır.» Bu fikir yanlıştır arkadaşlarım. 
Türkiye, Birleşmiş Milletlerde sesini duyuran, 
Avrupa Konseyinde ağırlığını koyduğu konuyu 
İstediği yönde sonuçlandırabilen, NATO nun ve 
diğer birçok siyasî ve ekonomik kuruluşların 
saygı değer bir üyesi olduğunu birçok kereler 
ispat etmiştir. 250 bin nüfusa sahip devletler 
Birleşmiş Milletlerde «Devletiz, milletiz» diye 
barbar bağırırken, Avrupa'nın va Asya'nın en 
önemli toprağına oturmuş, jeopolotik, jeostrate-
jik, nüfnsııyle, tarihiyle, ordusu ve bütün bir 
heybet ve varlığıyle bizim Türkiye'miz, dostlu
ğu1. aranan saygı değer büyük bir kuvvettir. Ye
ter ki, her yönde büyük bir potansiyele sahip 
Türkiye'nin siyasetinin iyi idare edilme imkân
larına 'kavuşturulmasının yolları bulunsun ve 
igerde kardeşlik, birlik VQ beraberlik hakiki 
manada sağlansın. Aynı zamanda, yeter ki, Bü
yük ATA'nun Misak-i Millî hudutlarını cizmsk 
için milletinin başında ve onunla elele gönül 
birliği içinde ve ona inanarak gösterdiği akıl, 
cesaret, fedakârlık ve hamle aşkını biran hatır
dan çıkarmayalım. Bu fikirlerin ışığı altında 
hemen ilâve edelim ki, bir memleketin ve bir 
milletin en sadık, en vefakâr ve en samimî dos
tu ancak ve ancak kendisidir. Tarih boyunca 
görülmüştür ki, birçok memleketler kendileri
nin kuvvetli ittifaklar içinde emniyette hissedip 
buna güvenerek uyumuş ve sonunda ya yok 
olup gitmiş, veyahutta başka milletlerin uydu
su veya uşağı haline gelmiştir. Yine asla hatır
dan çıkarmamak lâzımdır ki, herhangi bir mem
leketin, diğerine yardımında güttüğü amaç, 
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yardım ettiği memleketin çıkarından çok ötede, 
kendi çıkarının bulunmasıdır. Bu bahsi Büyük 
ATA'nın şu sözleriyle bağlamak İsterim. Büyük 
ATA buyuruyor ki : «Millî siyaset dediğim za
man kasdettiğim mana ve medlul şudur : Hu
dudu Millîyemiz dahilinde, her şeyden evvel 
kendi kuvvetimize müsteniden muhafazl mevcu
diyet ederek millet ve memleketin hakiki saa
det ve ümranına çalışmak»... 

Aziz arkadaşlarım; 
Bugünlerde önemini biraz sonra bertafsil 

arz edeceğim Malta üzerinde pazarlıklar yapı
lıyor, gene bugünlerde 6 ncı Filonun Yunanis
tan'da üslenmesi konusu dünya kamuoyunu iş
gal ediyor. Akdenize gün geçtikçe sızmakta 
olan iSovyet donanması ile 6 ncı Filo arasındaki 
denge hesapları söz konusu oluyor. Ortadoğu 
buhranı üzerinde İsrarla durmamızın asıl sebep
lerini, yakın tarihin ışığı altında açık ve seçik 
olarak gözden geçirmeyi genel stratejimiz ve 
yurt çıkarlarımız bakımından çok önemli ad
detmekteyiz. Tarih boyunca gerek Osmanlı im
paratorluğu, gerekse Cumhuriyet hükümetleri 
tarafından Türkiye'nin jeopolitik durumundan 
ileri gelen anastratejisinj, şöyle özetleyebiliriz. 

Türkiye, boğazların kontrolünü elinde tut
manın sağladığı imkânla Karadenizde harb ha
linde ise, Akdeniz! lojistik destek sahası olarak 
kullanmış, Akdenizde harb halinde olması za
manında ise, Karadenizden lojistik desteği için 
faydalanmıştır. Modern harblerin artan malze
me ihtiyacı ve Türkiye'nin daha uzun bir süre 
için sulhte ve bilhassa harbde dış yardım ve 
destek zorunluğu içinde bulunması bunu zaru
ri kılmaktadır. Hattâ bu zaruret dünden daha 
fazladır. Bugün Sovyet donanmasının Akdeniz
de vurucu bir güç olarak kendini göstermesi 
ve Akdenizin hemen bütün güney kıyılarını teş
kil eden Afrika ülkelerinin doğu blokuna kay
mış bulunmaları Akdenizde, çıkacak bir harb-
te Karadeniz gibi bir muharebe sahası olaca
ğını şimdiden işaretlemektedir. Bu durumda 
Türkiye'nin lojistik desteğini ciddî olarak dü
şünmek zorunluğu vardır. İkinci Dünya Harbi
ni hatırlayanlar doğu Akdenizde konvoyların 
hedeflerine varabilmesinde karşılaşılan güçlük
leri ve büyük zayiatı bilirler. 

Üzerinde şimdiye kadar pek az durduğu
muz Malta meeslesi kanaatimizce Türkiye'nin 
stratejisinde hayatî bir rol sahibidir. İkinci 

Dünya Harbinde İngilizler ancak Malta'ya da
yanarak bu konvoyları büyük zayiatla da olsa 
hedeflerine ulaştırabilmişlerdir. Güney Akde
nize ilâveten Malta'nm doğu bloku eline kay
ması çıkacak bir harbte Türkiye'nin dış ikmal 
imkânını belki de tamamen ortadan kaldırma 
tehlikesi doğurabilir. Süveyş Kanalının kapan
ması da bu tahdidi artırmaktadır. Yani yalnız 
hava desteğinin de yeterli olamayacağı bir ha
kikattir. Bu durum karşısında hattâ Kıbrıs'ın 
dahi Türkiye stratejisi üzerindeki önemi büyük 
ölçüde azalabilir. 

Türkiye'nin lojistik, siyasî ve askerî yarı
nının teminatını düşünmek durumunda olan
ların bu noktalara ciddiyetle eğilmeleri zamanı 
gelmiş ve geçmekte; biz dahil, hattâ müttefik
lerimiz, bildiğimiz kadarıyle, halen bu şuur ve 
idrakin içine tam manasıyle girememiş gözük
mekteyiz. 

İşte bu mülâhazalar dolayısıyle diyebiliriz 
ki Türkiye'nin en çabuk ve rasyonel şekilde 
kendi harb potansiyelinin gerektirdiği sanayii 
kurması ve aynı zamanda bu bölgede batı blo
kuna dahil ülkelerde bu sanayiin birbirini ta
mamlayıcı bir hüviyette gelişmesini destekle
mesini millî stratejisinin icabıdır. 

Bugünkü silâhların nevi ve her an her silâ
hın bir gün içinde demode olması muvacehesin
de artık yurt içinde bir stok yapmak siyasetini 
de düşünmek yerinde değildir. Bu itibarla arz 
ettiğimiz konuların realizasyonu için süratle ha
rekete geçmek hayatî önem taşımaktadır. Dış 
politikamızın ve ittifaklar içindeki vaziyetimi
zin tanzim ve tarsinin de bu noktaları gözden 
uzak tutamayız. Buna ilâve olarak Millî Savun
ma plan ve stratejimizi de bu hakikat ve buna 
benzer ihtimallerin ışığı altında ayarlamak zo
runluğu vardır. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
Adadaki rumları yeniden silâhlandırmak 

üzere Kıbrıs'a silâh ve cephane sokulmasına 
Türkiye olarak seyirci kalamayız. Şayanı şük
randır ki bu hareketler muvacehesinde Birleş
miş Milletler ile alâkalı Devletler Türk Hükü
metince uyarılmağa başlanmıştır. İngiltere'nin 
almış olduğu olumlu tutum bizi memnun etmiş
tir. Cemaatlerarası görüşmeleri olumlu bir yö
ne çevirmek için daha geniş bir çerçevede gö
rüşmelere tevessül edildiğini görüyoruz. Bütün 
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kalbimizle temenni ederiz ki bundan olumlu 
sonuçlar alalım. 

Beşli görüşmelerin neticesinden fayda umul
duğu görülüyor. Gayenin tahakkukuna görüş
meler hizmet ederse mutlu olacağız. Ancak Yu
nanistan'ın, bütün iyi niyetlerimize rağmen 
Türklere karşı Kıbrıs'ı aşan konularda da ta
kındığı tavra ne mana verileceğini kestirmek 
güçtür. Nitekim Rodos'ta Türkçe ve din dersle
rinin yasaklanması bunun en son örneğini teş
kil ediyor. 

îfade edelim ki Türkiye var olduğu müddet
çe direkt Enosis yoktur ve olamaz, Türkiye bu 
dâvaya şerefini ve tarihini ortaya koyarak çık
mıştır. Esasen bunun böyle olduğunu gerek Ma-
karios gerek Yunanistan ve bütün bir cihan 
anlamıştır. 

Bunun ötesinde hemen arz ve ifade edelim 
ki, Türkiye'nin herhangi bir dolaylı Enosisi ve
ya o manaya gelebilecek bir çözüm yolunun da 
daima karşısında olduğu keyfiyetinin dünya 
kamuoyunun kafasına ısrarla sokmak istediği
nin belirtmesine devam etmesi gerekir. Başka 
bir tabirde Türkiye var olduğu müddetçe ne di
rekt ne de dolaylı Enosisi dünyada hiç kimse 
düşünmesin : Türk kamuoyu, Türk Milleti ve 
hiçbir Türk hükümeti Kıbrıs'tan vazgeçemez 
ve geçmeyecektir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Orta - Doğu olayları, başta Birleşmiş Millet

ler Teşkilâtı olmak üzere hemen herkesin yoğun 
çabalarına rağmen her an bir patlak verecek 
niteliğini korumada devam ediyor. Bize göre 
o çevrede 1970 senesinden beri ortaya konan 
olumlu sayılabilecek tek hareket bölgede ateş -
kes'in devam etmekte olduğudur. Bunun da bir 
iki kere fakat ufak çapta ihlâline şahidolduy-
sak ta fazla önem atfedilecek seviyeye varma
mıştır. 

BAŞKAN — Sayın Akça, bir dakikanız var. 
ERTUĞRUL AKÇA (Devamla) — Bitiriyo

rum efendim. 
Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın bir 

gün barış anlaşmasına taraftar olduğunu beyan 
etmesi ortalığa ferahlık getirirken hemen on
dan sonra Araplara harbe hazır olmalarını bil-
direnf sözleri siyasî havayı karartmakta; böyle
ce çizilen zikzaklar ümitleri bir anda ümitsizli
ğe çevirmektedir. Nitekim 9 Şubat günü Mısır 
Parlamentosunda yaptığı bir konuşmada Mısır | 

21 . 2 . 1972 O : 1 

Arap Cumhuriyeti Başkanı Aziz Sıtkı ilk ve en 
önemli görevlerinin İsrail'le savaşmak olduğu
nu iîân ediyor. 

Beri yandan İsrail Birleşmiş Milletler Gü
venlik Konseyinin kararma sırt çevirmiş duru
munu muhafaza ediyor. Süveyş Kanalının açıl
ması hususunda Amerika'yı aracı rolünde görü
yoruz. Fakat şartlar ortaya konduğu zaman gö
rüş ayrılıkları, hayal kırıklıkları devam ediyor. 

Araplar ile İsrail arasında ikili temas kur
mak üzere Afrika Birliği Teşkilâtınca seçilen 
ve ismine 10 1ar komitesi denen komisyonca bir 
alt komite kurulmuştur. Bu komitenin gayesi 
ve çabaları 1967 senesinde alınan 242 sayılı Bir
leşmiş Milletler Güvenlik Kurulu kararının tat
bik çarelerini aramada ifadesini buluyor. 

Üzülerek ifade edelim ki, 1945 senesinden be
ri her sene gelecek diye beklediğimiz dünya 
sulh ve sükûnu dörttebir yüz yılı aşan bir dev
rede güler yüzünü bu dünyadan esirgemiştir. 
Bu esirgemeyi ortaya çıkaran amilleri şöyle sı
ralamak mümkündür: Devlet adamlarının hırs 
ve basiretsizliği, milletlerin bilinçsizliği, bazı 
defa bunların ötesinde ekonomik, sosyal ve si
yasî faktörler. İşte onun içindir ki, sevgili ar
kadaşlarım, 1971 senesi de 1972'ye içinden çı
kılamayacak kadar zor sorunlar bırakarak çe
kilip gitmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Konuşmama başlarken A. P. nin 1969 seçim 

beyannamesindeki fikri ve sözleri arz etmiştim. 
Bitirirken de aynı şeyleri söylüyorum, «iç ba
rışı, birlik ve beraberliği memleketimizin ileriye 
gidebilmesi ve dışarda itibarlı olabilmesi için 
zaruret sayıyoruz.» 

ıS'enatoda yapılmış bir konuşmayı da Gazi 
Mustafa Kemal'i konuşturarak cevaplayacağım. 

Bir sayın tabiî senatör, Sayın Başbakan 
Nihat Erim'e, Parlamento ile olan olgun müna
sebetleri dolayısiyle hücum ediyor A. P. nin Sa
yın Genel Başkanı ile olan istişarelerini kaste
derek A. P. hakkında «12 Mart kalıntıları ile» 
tabirini kullanıp böylece partimize bir kere da
ha hakaret etme zevkini tadıyor. Sayın Başba
kandan da lâyık olduğu cevabı alıyor. 

ATATÜRK'Ü ağızlarından eksik etmeyenle
re karşı Gazi Mustafa Kemal bir kere daha san
ki, ben senin Atan değilim çünkü senin düşün
cenle benimkiler arasında dinle ne kadar çeliş-

— 493 — 



M. Meclisi IB : 45 

kiler vardır diyerek balanız ne buyuruyor: 
«tüKCoclis'be hâlanı olan fırkanın, Hükümet teşki
lini, muhalif ve ekalliyette bulunan bir fırkaya 
terk etmesi asla mevzuubahsolamaz.» 

BAŞKAN — Sayın Akça. son cümlenizi söy
leyiniz lütfen, iki dakika geçirdiniz. 

ERTU&RUL AKÇA (Devamla) — Bitti 
efendim... 

ÂTA devamla : «Kaideten ve usulen mille
tin ekseriyetini temsil eden ve gayed mahsusa-
sı bariz olan fırka, Hükümeti teşkil mesuliyeti
ni üzerine alır ve kendi gaye ve prensiplerini 
tatbik eder.» 

Bu sözlerden sonra Büyük ATATÜRK «Nes
li Atiye» yani bulgun bizlere şöyle emir buyuru
yor: «Zaten cümlenin malumu olan ve o yolda 
hareket edilmekte bulunan bir hakikati burada 
tavzihaten maksadım; vatanperverlik, ulüvvü 
ahlâkiye, insanı kâmillik ve mümasil birtakım 
evsafı güzide icalbı olarak gösterilmek istenen 
safsatalara karşı milletin ve nesli âtinin nazarı 
dikkat ve intibaını celibetmektedir.» 

Sözlerimi Büyük Ata'nm şu demeciyle bi
tirmek istiyorum: 

«En büyük kuvvetimiz, en şayanı emniyet 
mesnedimiz, hâkimiyeti milliyomizi idrak etmiş 
ve onu bilfiil halkın eline vermiş ve halkın elin
den tutabildiğimizi fiilen ispat eylemiş olduğu-
muzıâu...» 

iSayın milletvekilleri, Atatürk budur; emir, 
direktif ve doğrultusu da bunlardır. «O'mm 
izindeyiz,» demek, bunları benimsemekle ifade
sini bulur. Bunun aksine hareket ederek Ata
türkçülükten bahsetmek en hafif manasıyle 
sahtekârlıktır. 

Tarihin işleyen kalemi, dünya durdukça ya
zacak ve kalemin yandığı sayfalarda ise her 
zümre ve fert yerini alıyor ve alacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, 1972 yılı Dışişleri Bakan
lığı Bütçesinin milletimize, memleketimize ve 
mümtaz, fedakâr ve çok defa, aldığından fazla
sını memlekete vermiş olan Dışişleri, camiamıza 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, A. P. Grubu 
adına Yüce Meclise saygılar sunarım. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Saym Sezai Orkunt, buyurunuz efen-
dfeı. Saat 9,40. 

2 1 . 2 . 1972 O : 1 

Başkan, değerli milletvekilleri, 
1972 malî yılı Dışişleri bütçesinin müzakere

sine başladığımız bugün dünyanın içinde bulun
duğu şerait muvacehesinde Cumhuriyet Halk 
Partisinin görüşlerini arz edeceğim. 

Bilindiği üzere dış politika mücerret olarak 
düşünülemez. Dış politika iç politikanın deva
mıdır, onun tamamlayıeısıdır. Dış politika, iç 
politikanın bir ürünü olduğu kadar, bulunulan 
coğrafî mevki ve dünya politikasını tanzim eden 
büyük devletlerin politikalarının da muhassala-
S! ona etki yapar. 

özellikle Doğu - Batı dünyalarının arasında 
tampon bölgeleri teşkil eden, denizlerle kıta içi 
devletleri biribirinden ayıran stratejik kuşak 
üzerinde bulunan ülkelerin dış politikalarının şe
killenmesinde, her iki ideolojik dünyanın düşün
ce tarzları da büyük rol oynar. Bu itibarla, dış 
politika incelenirken bazı meselelerde meselenin 
sarfıyla mazrufunu yekdiğerinden iyi ayırmak 
lâzımdır. Dış politikada birçok meseleler önü
müzde bir haricî görüşten, gösterilmek istenilen 
şekilden ibarettir. Diplomasî pratiği ve dili de 
öyledir, önemli olan mazrufun mana ve mahiye
tidir. Bu husus üzerinde duruşumuzun sebebi, 
Türkiye etrafında ve onu etkileyebilecek bir çev
rede oluşan siyasal ve askerî olayların gerçek 
veçhelerine dikkati çekmek içindir. 

Sayın milletvekilleri, 

Halen dünyanm en önemli sorunlarından biri 
olarak. Ortadoğu sorununu görmekteyiz. Viet -
nam'daki savaş hızının kesilmesinden bu yana, 
Ortadoğu bunalımı dünya politikasının bir nu
maralı meselesi haline gelmiştir. 

Ortadoğu bunalımı, sadece, bir israil - Arap 
çatışması, olmayıp, onun çok ötesinde büyük dev
letlerin politikalarının çarpıştığı şartlardan mey
dana gelmektedir. Bu şartlar içinde, Türkiye'
nin istikrarlı bir iç politikaya ihtiyacı olduğu 
kadar askerî bakımdan da güçlenmesi zarurî bu
lunmaktadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Ortadoğu politika
sında, Türkiye açısından izlenecek temel politi
kanın, geçirmekte olduğumuz yılların gerçekle
rini de dikkate alarak (Tarafsızlık) olduğu ilke
sinden ayrılmamıştır. Geçen yıllarda (Tarafsız
lık) politikasını öneren Cumhuriyet Halk Parti
sinin bu görüşünü tenkit eden mütalaalar ortaya 
atılmıştır. Bu itibarla (Tarafsızlık) kavramının 
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kısaca ve bir kere daha üzerinde durmak iste- ı 
riz. 

Cumhuriyet Halk Partisi, tarafsızlığı hiçbir 
zaman coğrafî çevrede oluşan şartlara bir ilgi
sizlik olarak anlamamış ve düşünmemiştir. Aksi
ne, tarafsızlık çok zor yapılan bir politikadır. 
Anladığımız tarafsızlık, Ortadoğu'da gelişen bü
tün politikaların belirgin yönleriyle ve mazruf
ta yatan örtülü maksatların çok derin bir dik
kat ile takibediîmesi ve arzu edilmeyen bir bu
nalıma, sürüklenilmemesi anlamınadır. Bu itibar
la, Hükümetimizin de bu bölgede tarafsızlık po
litikasına azamî derecede dikkat ettiğini 'gör
mek bizi memnun etmektedir. 

Sayın üyeler, 
Ortadoğu.'da Arap - İsrail ihtilâfı da önemini 

kaybetmemiştir. Bu bunalıma bir çözüm bulabil- I 
mek için Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin 
özel temsilcisi Büyükelçi Jarring'in arabulucu
luk görevinin taraflardan birinin mukavemetiy
le durakladığı malumdur. Bölgedeki gerginliği 
azaltmak maksadıyîe Amerika Birleşik Devlet
lerinin, israil ile Mısır arasında Süveyş Kanalı
nın açılmasını da öngören teklifi ve böylece 
bir ara anlaşmasına varılma imkânlarının araş
tırılması, da bir sonuç vermemiştir. 

Afika Birliği Teşkilâtının kurduğu Onlar Ko
mitesinin çabaları da semeresiz kalmıştır. 

Son olarak Birleşmiş Milletler Genel Kuru
lunun, Büyükelçi Jarring'in arabuluculuk göre
vinin canlandırılmasını öngören kararının, böl
gedeki ülkeler arasında bir görüş birliğini sağ
layıcı sonuç vermesi en halisane dileğimizdir. 

israil ve Birleşik Arap Cumhuriyetinin de 
arabulucunun görevini kolaylaştırarak karşılık
lı bir anlaşma zemini bulabilmeleri ve ikili bir 
müzakerenin şartlarının hazırlanmasına yardım
cı olmaları bu bunalımın ve muhtemel çözüm 
yollarının esas faktörlerinden biri bulunmakta
dır. Ama ne yazıktır İd, arabuluculuğun yine ; 
bir başarısızlığa uğradığını görmekteyiz ve bunu : 
görmekle de huzursuzluğumuz biraz daha art- ; 
maktadır. 

Kıbrıs üzerinde milletçe hassasiyetle durdu
ğumuz en önemli bir dış meselemiz olmakta ber
devamdır. Bu mesele de mevziî bir dava olarak 
görülmekten çıkmış, Ortadoğu güvenliğinin bir 
parçası haline gelmiştir. Son günlerde müşahede t 
edildiği üzere Kıbrıs'a gizli olarak silâh ithali | 

j son derecede tehlikeli ve sorumsuz bir macera
dır ve Ortadoğu güvenliğini de tehdit eder bir 
mahiyettedir. Bunalımın sonuçlanması, Kıbrıs'
taki toplumların da, Türkiye ve Yunanistan'ın 
da müşterek bir emniyet meselesidir. Bunalımın 
devamı bu meselenin aslî unsurlarına hiçbir fay
da sağlamayacaktır. Bu bakımdan, Ortadoğu' 
daki muhtelif ve tehlikeli diğer gelişmelerin de 
ışığı alfanda, beşli iştirak şeklinde toplumlar 
arası görüşmelerin canlandırılmasında fayda ola
cağına inancımızı da belirtmek isteriz. 

Bu münasebetle Türk - Yunan ilişkilerine 
de ayrı bir önem atfetmekte olduğumuzu hassa
ten ifade etmek isterim. Atatürk ve Venizelos 
tarafından iki ülke arasında başlatılan dostluk 
anlaşmasının devam ettirilmesinde Türk Hükü-

İ metlerinin gösterdikleri çabalar, Kıbrıs olay-
I lariyle zedelenmiş olmasına rağmen, temeldeki 

sağlam bağlarından halen kopmamış bulunmak
tadır. Bütün temennimiz, bölgemizde gittikçe 
ağırlaşan ve ağırlaşma istidadını gösteren bu
nalım ve olayların şartlan içinde Yunan Hükü
metinin de aynı duygularla karşılık vermesi
dir. 

üyesi bulunduğumuz Kuzey Atlantik ittifa
kının çok hassas bir bölgesinde bulunan devlet
lerimizin muhtacölduğu işjbirliği ve istikrarın 
her zamankinden daha başka bir ciddiyet arz 
ettiğini de tebarüz ettirmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım, 
CENTO ittifakının üyesi, kardeş Pakistan da 

kuruluşundan beri meveudolan fizikî ayrılış son 
olaylarla siyasal bölünme ile de parçalanması 
1971'in en elem verici bir dış olayı olarak mey
dana gelmiştir. Din bağından başka yakın ben
zerlikleri bulunmayan Batı ve Doğu Pakistan 
arasındaki bıınalmm derinleşmesinde dış unsur
ların ]?olü olduğu da muhakkaktır. Bangaldeş, 
artık bağımsız bir Devlet haline gelmiştir. Bu 

| iki yarının tekrar birleşmeleri ihtimali mümkün 
i görülmemekle beraber, geçmişin süratle unu-
\ tularak aralarında yapıcı bir siyasî ve iktisadî 

bağ kurulmasının da her iki tarafın ve (bölge 
güvenliğinin, endirekt olarak da Türkiye gü
venliğinin yararına olacağı kanısındayız. 

. Sayın milletvekilleri, 
Çin Halk Cumhuriyetini tanımak meselesi 

[ üzerinde bazı görüşler ortaya atılmıştır. Çin 
[ Halk Cumhuriyeti dünyanın dörtte bir nüfusu-
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nu idare eden bir Devlettir ve Birleşmiş Millet
lerde bu Devletin örgüte alınması için hazırla
nan müsait zemin ve görüşler muvacehesinde 
Türkiye^de bu vakıaya pasif kalmamıştır. Böy
le bir tanıma ile Türkiye'nin sağladığı dış po
litika kazançları elbetteki olmuştur. Bu itibar
la, Sayın Erim Hükümeti bu tanıma meselesin
de gerçekçi bir davranışla inisiyatifini kullan
ma bakımından doğru bir adım atmış olduğuna 
kaniiz. 

Milliyetçi Çin veya Formoza Cumhuriyetinin 
Ankara'daki temsilcisinin ayrılmasında usulsüz
lük yapılmış olduğuna, diplomatik kurallar ve 
protokol icapları dışına çıkıldığına da kani bu
lunmuyoruz. Kaldı M, siyasî ilişkiler Formoza 
Cumhuriyeti ile kesilmiş olsa dahi, bunun dışın
daki ilişkileri ortadan kaldıran her hangi bir se
bep de mevcut değildir. 

Sayın üyeler, 
Türk vatandaşlarının yurt dışında kalan em

lâki üzerinde de kısmen durmak isteriz. 
Bu meseleyi tetkik ettiğimiz zaman bugüne 

kadar arzu edilen sonuçların alınmamasında bü
yük ölçüde bir teşkilât noksanının âmil olduğu 
kanaatine varbiliriz. Karışık hukukî safhalar 
arz eden bu konunun sadece Dışişleri Bakanlı
ğının sorumu altında ve dar bir kadro ile yürü
tülmesi mümkün değildir. Veyahut başka bir 
ifade ile kısa zamanda sonuç almanın beklen
memesi lâzımdır. Meselenin esas itibariyle Mali
ye Bakanlığı ile ilgisi olması, Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğünün bu husustaki teknik hiz
metlerinin daha müessir bir şekle sokulması, dış 
müzakerelerin Dışişleri Bakanlığının yönetimin
de ve müştereken yapılmasını zaruri bulmakta
yız. Türk vatandaşlarının yabancı ülkelerden 
alacakları konusunda Balkan ülkeleriyle anlaş
malara varılmış olmasına rağmen Mısır ve Su
riye'deki emlâk konusunda sıkıntıların devam 
ettiğini elan görmekteyiz. Gerçekten, devletler 
arasındaki emlâk müzakereleri kadar, diploma
siyi uzun süre işgal eden başka bir mesele gös
termek kolay değildir. Bu güçlükleri, içerdeki 
teşkilât zaafiyeti ile de artırmamak gereklidir. 
Kabul etmek lâzımdır ki, müracaat sahiplerinin 
1 900'e yakın müracaat dosyalarının tercüme 
edilmesi ve aidi Devlete gönderilmesi, gelen ce
vapların tekrar tercüme olunarak üzerinde iş
lem yapılması ve bu prosedürün sürdürülmesi 
sadece zaman bakımından işin önemine ve sü

rüncemede kalmasına bir işarettir. Bu itibarla 
bakanlıklararası yeterli bir kadno ve teşekkül 
ile bu meselenin hallinde Dışişleri Bakanlığına 
sorum ve koordine bakımından yardımcı olun
masını zaruri mütalâa etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Kuzey Atlantik ittifakı hakkındaki görüş

lerimizi sona saklamış bulunuyoruz. Türkiye, 
18 Şubat 1972 tarihinde ittifaka girişinin yir
minci yılını idrak etmiş bulunmaktadır. 20 yıl
lık süre, Kuzey Atlantik Andlaşmasmm 13 ncü 
maddesinde belirtildiği şekilde fesih istemine 
gidilecek süredir. Bununla beraber, 1949 yılın
da ittifakı kuran 12 üye ile yirminci yıllarını 
dolduran Türkiye ve Yunanistan fesih talebin
de bulunmamışlardır. Doğu - Batı arasında 1967 
den bu yana Harmel planıyle tahakkukuna ça
lışılan bloklararası yumuşama gayretlerine rağ
men milletleri böyle bir fesih talebine götürecek 
güvenlik şartları henüz mevcut değildir, ittifa
kın kurulduğu günden bu yana ittifaka karşı 
veya herhangi bir üye devlete karşı silâhlı bir 
tecavüz vukuagelmemiş ve ittifak da müessiriye-
tini ispat etmiştir. 1960'ların başında ittifak 
stratejisinde vukuaigelen değişiklikle beraber 
Avrupa Merkez, Kuzey ve Güney savunma böl
gelerinde duyulan endişeler, ittifak içinde ve 
dışında yapılan tartışmalar sonunda ve aradan 
geçen zaman içinde alman tedbirlerle kısmen 
izale edilebilmiştir. Bununla beraber, ittifakın 
Güney - Doğu kesiminde ciddiyet ve önemini mu
hafaza eden cephelerin en ileri silâh ve araçlar
la takviye edilmesine olan hitiyaç da her zaman
kinden daha fazladır. Bu ihtiyaçta, savunma 
bölgelerinin yekdiğerinden farklı riskler haiz 
olmasından ileri gelmektedir. 

ITürm kuvvetler açısından ittifaklar ara-
ısmdaki dengesizlik sadece haJzır kuvvetlerin 
nisbettindedir.. Son alınan kararlarla ve imalât 
proigramlanyla birlikte özellikle mıenkeızî Av
rupa'da zafiyet daha da kapatılabilecektir. 
Güney - Doğu Avrupa cephesinde de bÖfyle 
bir özelliğim bulunması en büyük arzu ve te
mennimizdir. 

Kulze'y Atlantik ittifakı uzun bir süre
den beri sadece bir savunma ittifakı olmaktan 
çıkmlş, gelecetıke Avrupa'da kurulmaisı muta-
teavtver federal bir devletler topluluğunun ge
rekli bütün örgütlenmelerini de başarmıştır. 
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Bu söbeple de, NATO, tarihin bugüne kadar 
kaydettiği ittifak (sistemlerinin en mües'siri 
haline gelmiştir. ittifak, Kuzey - Amerika 
devletleri hariç, Avrupa'daki üyelerinin tüm 
iktisadî gücü itibariyle Doğu Blokuna üstün 
Ibir seviyededir. Kuzey -Amerika devletlerinin 
iiştarakiyle Ibu iktisadî üstünlük üç mislini aş
maktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanının 
Çin Halk Cumhuriyetini ziyareti ve Sovyet
ler Birliği ile A. B. D. arasında devam eden 
(SALT görüşmelerinin de Doğu - Batı ittifakı 
ilişkileri üzerinde önemli etkileri vardır. 

IBıaşkan Nifeson'un Pekin ziyareti, şimdilik, 
büyük bir politika değişikliği meydana getir
meyecekse de üçlü kuvvet dengesinin önemli 
Ibir adımını teşkil etmiş olacaktır. Üçlü bir 
denge, Avrupa'da ittifakıımız üzerindeki mtı-
kajbil ittifak tarafından vaki siyasî baJskılarm 
daha da hafiflemesini intaoedecek şartları 
getireceğinden, bu ziyaretin ittifakımız içinde 
özel bir değsri olmak lâzımigelir. 

SALT görüşmelerinin, yani stratejik silâJh-
ların tahdidi görüşmelerinin olumlu yönde bir 
hayli mesafe katetmıiş olması yıllardır taraf
larca arzu edilen Avrupa Güvenlik Konfe
ransının kısmen esaslarını da hazırlayacağın
dan önemle takilbedilmesi gereken bir konudur. 
Diğer taraftan, Dört büyükler tarafından ha
zırlanıp kabul edilen Berlin Anlaşmasıyla hu
sule gelen imkânlar, Batı ve Doğu Almanya 
arasında esaslı bir tertip üzerinde başarıya 
ulaştırılabilirce, Avrupa Güvenlik Konferansı 
da, oma ilişkin olarak karşılıklı kuivvet indiri
mi görüşmeleri de daha müsait ve yumüfaık 
Ibir zemin üzerinde başlayabilecektir. 

Türkiye'yi dolaylı, Merkezî Avrupa'yı ise 
doğrudan doğruya ilgilendiren NATÖ'nun 
önemli Sorunlarından biri, KuvVet indirimi 
konusu Batıda uzun tartişmialara yol açan 
Ibir mesele olmuştur. Ancak, askerî açıdan 
asgarî kuvvet hedeflerini gerşelkl&ştdrebilmiş 
olan ittifakın, yukarıda arz edilen görüşme
ler meyvesini vermeden tek tariaiflı olarak 
kuvvet indirimine gitmesi de mümkün değildir. 
Tek taraflı kuvvet indiriminde dikkate alı
nan husus mukabil paktın meydana getirdiği 
askerî tdhdittir. Bu tehdit. Varfova Paktı 
tüm askerî gücünün artış temposunu muha

faza etmesinden ileri gelmektedir. Detantın 
hasıl ettiği müsait hava içinde fiilî uygulama
ları olmadıkça, askerî, güçlerin tehdidinin de 
azalacağını kabul etmek, ellbetteki, büyük bir 
değerlendirme hatası yapmak demektir. Bu 
itibarla detant örtüsü altında canlılığını mü-
hufaza eden telhdit muvacehesinde NAlTO için
de tek taraflı bir kuvvet indiriminin uyıgu-
laması bugün için baJhis mevzuu değildir. 

Amerika {Birleşik Devletleri Kongresinde 
mulhtelif sebeplerin meydana getirdiği gerek
çelerle Avrupa'daki kuvvetlerini geri çekme 
cereyanına karşı, Amerikan Hükümetinin gös
terdiği ve başarıya ulaştığı mukavemet bu 
bakımdan Avrupa için yeni bir teminat olmuş, 
ittifakın Avrupalı üyeleri de yeni taahhütlere 
girişmek suretiyle bu ihtilaflı meselenin çöızü-
zünde ileri adımlar atılmıştır. 

Kuzey Atlantik ittifakı ile ilgili görüşle
rimize son verirken Türkiye'nin ittifak içinde
ki. yerini muhafaza etme zaruretini bir kere 
dalha ve kesinlikle beyan etmek isteriz. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, 
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubunun 

kanaat ve görüşlerini arız etmiş bulumuylorum. 
Dışişleri bütçesinin Bakanlık için yararlı ve 
yeterli olmasını diler, grubum adına Yüce 
Meclisin değerli üyelerine saylgılarıımı suna
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

IBAŞKAN" — Demokratik Parti Grubu adı
na Sayın Yüksel Menderes, buyurunuz efen
dim. " ^ 

YÜKSEL MENDEiRElS (Aydın) — Sayın 
Başkan, grubumuz adına Sayın Özer Ölçmen 
konuşacaktır. ! 

IBAŞKAN — Peki efendim. 
Demokratik Parti Grubu adına Sayın Özer 

ölçmen, buyurunuz efendim. Saat 10.ÖO. 
D. P. GRUBU ADEtfA ÖZER ÖLÇMEN 

(Konya) — Saym Başkan, sayın milletve
killeri ; 

Demokratik Parti Grubu adıma Dışişleri 
'Bakanlığı Bütçe'si üzerindeki gıörüşümîüzü arz 
etmek üzere huızıınınuıza gelmiş bulunuyiorum. 

Geçtiğimiz yıl dünya politik alanı birçok 
önemli olaya sahne olmuş bulunmaktadır. Bu 
olayların bir kısmı klasik diplomasi kuralları 
içinde cereyan ederken, esefle belirtmek İste
rim ki, bir kısmı da kanlı savaş meydanlarında 
cereyan etmiş bulunmaktadır. 
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Dünyanın hangi bölgesinde olursa olsun, 
milletlerarası ihtilâfların barışçı yollarla çö
zümlenmesi için azamî gayretin gösterilmesi 
gereğine inanan partimiz, halen silâhlı çatışma 
halinde bulunan milletlerarası sorunların biran 
evvel sulh içinde hallini temenni etmektedir. 

Süratle gelişen teknik ve yükselen ekonomik 
seviye, dünya ülkeleri arasındaki irtibatı kolay
laştırmakta ve süratlendirmektedir. Bunun ta
biî bir neticesi olarak politikalarda da alışılmış 
klâsik oluşma seyirlerine benzemeyen hareketli 
bir devre gittikçe kendini hissettirmeye başla
mıştır. Nitekim; on yıl öncesinde dünya politik 
dengesine fazla bir etkisi olmayan bazı faktör
lerin ağırlıkları geçtiğimiz yıl belirgin bir hale 
gelmiştir. 

Yıllarca süren bir direnişten sonra B. M. 
Teşkilâtının dünyanın 1/4 nüfusuna sahip Çin 
Halk Cumhuriyetini B. M. re kabulü karakte
ristik bir dönüm noktasıdır. 

Hür Avrupanm ekonomik bütünleşmesine 
çalışan AET, gerek ingiltere'nin ve diğer üç 
Kuzey Avrupa ülkesinin iştirakiyle, gerekse do
lar krizindeki tutumuyle, önemini ispat etmiş 
bulunmaktadır. 

Diğer yandan Japonya'nın, sayılı ekonomik 
devlerle rekabet ederken politik ağırlığını da 
artırdığı göze çarpmaktadır. 

Bugün artık bir dünya kuvvet dengesi he
saplanırken A. B. D. ve 'Sovyet Rusya'dan baş
ka Çin'in, Ortak Pazarı içine alan hür Avrupa'
nın ve Japonya'nın da hesaba katılması zorun
luluğu ortaya çıkmıştır. 

Bu gelişmeler muvacehesinde Türkiye'nin, 
hislerden uzak, her zamankinden daha müteyak
kız bir politika ile milletlerarası alanda millî 
menfaatlerini koruması gerektiği aşikârdır. 
Çin Halk Cumhuriyetini tanımamız konusunu 
da bu açıdan değerlendirmek lâzımdır. Birinci 
Erim Hükümeti Kıta Çin'inin tarafımızdan ta
nınacağını ilân ettiği zaman Milliyetçi Çin'in 
B. M. den ihracına rıza göstermiyeceğimizi de 
beyan etmiş idi. Uzak Doğuda komünist emper
yalizmine karşı bir dayanak noktası teşkil et
miş bulunan ve uzun yıllar ülkemizle her alan
da dostane münasebetler kurmuş bulunan Mil
liyetçi Çin'in B. M. den ihracını Demokratik 
Parti olarak üzüntü ile karşılıyoruz. Bu konu 
ile ilgili oylamalar sırasında ve bilhassa Kıta 

Çin'inin ithali ve Milliyetçi Çin'in ihracı keyfi
yetlerinin ayrı ayrı. oylanmasını temin edebile
cek bir önergede dahi Türkiye'nin müstenkif 
oy kullanması, Erim Hükümeti sözcülerinin bıı 
kürsüden verdikleri teminatla bir hayli ters 
düşmüştür. Fakat hakkaniyet ölçüleri İçinde 
şunu da belirtmek lâzımdır ki, bugüne kadar 
Milliyetçi Çin tarafında görülmüş birçok ülke
nin reyleri de beklenilen istikamette çıkmamış
tır ve bunda hür demokratik camianın büyük 
devletlerinin bu konuda inandırıcı ve müessir 
bir politika izlememiş olmalarını da kabul et
mek icabedecektir. 

Çin Halk Cumhuriyetinin Çin Milletinin tek 
temsilcisi olarak tanınması sıracında ela, gerek 
Erim Hükümetinin, gerek bazı siyasî parti söz
cülerinin gerçekçi bir tutum izlemediklerini 
üzüntü ile müşahede ettik. Böylesine önemli 
bir siyasî karar alınırken ve ağırlığı en fazla 
olan faktörün Türkiye'nin millî çıkarları, olma
sı gerekirken, bazı büyük devletlerin izinde 
görünmemek gibi sadece hissî bir faktöre önce-
likt anınmasını gerçekçi bulmuyoruz. Dünya
da husule gelen yeni kuvvet dengesi muvacehe
sinde tanıma müzakerelerinde, Kihns gibi, millî 
davalarımızın halline ışık tutacak görüşlerin 
teati edilmesi icabetlerdi kanaatindeyiz. 

Diğer yandan, zaten Çin'in kendi önemli ih
raç kalemlerini teşkil eden bütün, hammaden 
gibi ürünlerimizi satabilecek yeni bir pazar bul
duğumuzu ilân eden gülüne beyanlara da şahi-
dolundu. Hattâ bir fıkra, yazarının riyasetinde 
Çin'e heyetler yollanılarak haftalarca tetkikat-
ta bulunuldu. Ancak, Heyetin avdetinde kamu
oyuna bir değerlendirme intikali de maalesef 
vukubulmadı. Çin'in tanınması ile ilgili olarak 
bu kürsüden Erim Hükümeti ile müstafi iktida
rın başı arasında bir «sen yaptın, - hayır! S sn 
başlattın ben yaptım» münakaşasına ibretle şa-
hidolduk. Türkiye'nin âli menfaatlerinin sevi
yesiz bir polemik üslûbu içinde ucuz politikaya 
alet edilmiş olmasını şiddetle takbih ederiz. 

Sayın milletvekilleri; 
Geçen hafta içinde dahil oluşumuzun 20 nci 

yılını katladığımız NATO paktı hakkında da 
partimizin görüşlerini kısaca arza çalışacağım. 
Bu pakta Türkiye'nin dahil olmasını temin eden 
politik ve diplomatik karar ve çabaların isabeti 
ve ileriyi görürlüğü geçen 20 yıllık süre zarfın-
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da biraz daha kuvvetlenerek teyidolunmuştur. 
Hür Avrupa camiasının barış ve güven içinde 
geçirdiği ve geçireceği yıllarda Kuzey Atlantik 
Savunma Paktının büyük rolü olduğu bir ger
çektir. O zamanlar dahilî politik mülâhazalarla 
Türkiye'nin NATO ya girişini eleştirmeye çalı
şanların ~bügün bu paktın en şiddetli müdafisi 
kesilmeleri bu kararın isabet derecesini göste
ren başka bir faktördür. Türkiye'yi Batı daya
nışma ve özellikle savunma sisteminden çıkar
tarak izole etmek ve bu suretle sol emperyaliz
min kucağına itmek heveslilerinin art niyetleri 
bugün Türk Milleti tarafından deşifre olmuş
tur. Bilâhara NATO dan ayrılmamızı şiddetle 
savunanlar arasında, 27 Mayıs sabahı radyolar
dan NATO ya ve CENTO ya bağlıyız diye anons
lar verdiren bazı sayın M. B. K. üyelerinin de 
bulunmasını hayretle karşılamadığımızı belirt
mek isterim. NATO içinde Türkiye'nin durumu 
iîe ilgili bir diğer iddia da, Güney kanat olarak 
Müdafaa sisteminde dezavantajlı bir durumda 
olduğumuz iddiasıdır. Böyle bir ihtimalin vari-
«dolmamasmı canı gönülden temenni ederken, 
•kanatta değil de gövdede yer almış bir kuvvet
li üyenin savaş halindeki dayanma gücünün bi
zimkinin ancak yarısı kadar olduğunu da belirt
mek gerekir. Şayet NATO İçinde Güney kana
dın ehemmiyetini hâlâ idrak edememişler var 
ise, onlara, hür Avrupa müdafaasının Kars ka
pılarından, Meriçlerden ve Boğazlardan başla
dığını iyice anlatmak lâzımdır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bloklar arası silâhsızlanma konferanslarım 

ve yakınlaşma politikalarını da tasviple izle
mekteyiz. Bunlar meyanında Amerikan Cum
hurbaşkanı Nixon'un Pekin'e yapacağı yani bu
gün başlaması muhtemel olan ziyareti bu yakın
laşma hareketlerinin en önemlilerinden biri say
maktayız. Güney Doğu Asya'da ve bütün dün
yada sulhun temini bakımından bu ziyaretin 
olumlu sonuçlar vermesini ümidediyoruz. Avru
pa 'daki detant politikasına Batı Alman Şansöl
yesi Brandt'm Doğu bloku ile yürüttüğü politi
kanın olumlu katkıları da memnuniyet verici
dir. Brandt'm bu yılki Nobel Barış ödülüne lâ
yık görülmesi de bu hususun bir delilidir. 

Komşumuz ve yakınımız Arap alemindeki 
gelişmeler için maalesef aynı iyimser ifadeleri 
kullanmak mümkün olamayacaktır, Bazı Arap 

ülkelerinin yöneticilerinin kendi içlerindeki ve
ya aralarındaki iktidar mücadeleleri bu kişileri 
dıştan destek aramağa sevk etmiştir. Bu fırsat
tan istifade eden komünist blok, silâhı ile, ajanı 
ile, ideolojisi ile bazılarında belirgin, bazıların
da da kamufle bir biçimde bu ülkelere sızmağa 
muvaffak olmuş durumdadır. Bu gelişme bizi 
tedirgin etmektedir. Bir Filistin Gerilla Kampı 
nerede ise 50 yıllık Türkiye Cumhuriyetini ze
deleyebilecek bir mesai verirken, Türk hükü
metlerinin bu ve benzeri muzır faaliyetler icra 
eden ülkelere gerekil sert reaksiyonu göster
mekte geç kaldığı kanısındayız. Her fırsatta 
Türkiye'deki anarşik eylemlerin isveç'ten Filis
tin'e kadar uzanan bir şebeke tarafından yöne
tildiğini belirten Sayın Başbakanın Hükümeti
nin bir yıllık icraatı boyunca ne esaslı bir istih
barat toplayabildiğini, ne de Türkiye'nin varlı
ğına kasdetmiş olan bu şebekeye karşı kontr bir 
tedbir alabildiğine kani değiliz. (A. P.) sırala
rından «bravo» sesleri) 

Türkiye'nin bütünlüğüne, Cumhuriyete ve 
rejime müteveccih eylemlerin mahiyeti de maa
lesef yetkili ağızlarca yurt dışına anlatılabilmiş 
değildir. Silâhlı banka soyguncuları, polis, as
ker ve konsolos kaatilleri, Kürt Devleti kuru
cuları için yurt dışında sol çevrelerce açılan 
merhamet kampanyası, Hükümetin bu konuda
ki lâkaydisi yüzünden, çok dar bir çevrede de 
olsa bir tesir icra edebilmektedir. Türk yetkili 
ağızları; sıkıyönetim uygulamasının bir Batı 
Almanya'daki Baader - Meinhof Grubuna; 1983 
Fransa'smdaki bir kızıl Danny'e ve benzerlerine 
tatbik edilen uygulamadan farklı olmadığını 
anlatmaktan imtina ettikleri için sıkıyönetim 
idaresi hakkında bazı şüphelerin doğmasma se
bebiyet vermişlerdir. 

Bu arada konu İle ilgili bir olayı nakletmek 
isterim : 

Sayın Başbakanın 4 Fransız sanatçısının, 
Türkiye'deki rejime zararlı faaliyet tutukluları 
hakkındaki şefaat taleplerine; bu zanlıları da 
müdafaa eder, hattâ metheder bir tenor içinde
ki cevabını bu kürsüden kınamak isteriz. 

Almanya'daki sol ajanların, Alman basını, 
teşekküller ve kamuoyunda bu yöndeki faali
yetleri hakkında şahsıma resmî kaynaklardan 
gelen bazı teşebbüsleri nakletmek üzere Sayın 
Başbakandan istediğim randevu, belki de benim 

499 — 



İ t Meclisi (B : 45 

şahsımla ilgili olarak, benim tarafımdan geldi
ği için maalesef kabul edilmemiştir. 

Saym milletvekiller; 
Dışişleri Bakanlığı ile ilişkisi kesin olma

makla beraber, hallinde diplomatik temaslar 
yürütülen ve enternasyonal bir sorun olan Af
yon konusunda da Demokratik Partinin görü
şünü kısaca arz etmek istiyorum. Kelîesiyle, ya-
ğıyle, küsbesiyle Türk köylüsü için bir nimet 
olan, Türk ekonomisinde önemli bir yer tutan 
haşhaşın ekimi, uluslararası sağlık kaidelerine 
bir icabet ve A. B. D, nin ısrar ve ricaları üze
rine yasaklanmış bulunmaktadır. Batı gençliği
nin bir kısmının karakter za'fmı fakir Türk 
köylüsünün sırtından tedavi etmek yolunu tas-
vibetmiyoruz, Fakir ekicinin mağduriyeti telâfi 
ve tazmin edilmelidir. Fakat bunun bir iane pa
zarlığı seviyesine düşürülmesini de asla Türk 
haysiyet ve şerefiyle mütenasip görmemekte
yiz. 

Muhterem, milletvekilleri, -
AET ile olan ilişkilerimiz açısından da geç

tiğimiz yılın büyük ehemniyeti mevcuttur. Ge
çen yıl onaylanan katma protokol ile hazırlık 
döneminden, geçiş dönemi diye isimlendirilen 
ve karşılıklı yükümlülükler getiren ikinci dev
reye geçmiş bulunuyoruz. Topluluk açısından 
da 1971 yılı gerek İngiltere, Danimarka, Norveç 
ve irlanda'nın iştiraki, ile aslî üye sayısını altı
dan ona çıkarması yönünden, gerekse dolar kri
zinde ve devalüasyonunda oynadığı aktif rol 
yönünden önemli bir aşama yılı olmuştur. Dört
lerin iltihakı hür Avrupa'nın ekonomik bütün
leşmesinin tekâmülünü temin ederken, diğer 
yandan topluluğun politik veçhesine de önemli 
bir kuvvet kazandırmıştır. 

G-erek bu gelişmeler, gerekse Ortak Pazar'ca 
az gelişmiş 93 ülkeye tanınan ekonomik tâviz
ler, yani diğer adiyle genel preferanslar açı
sından topluluk ile Türkiye arasında Katma 
Protokol ile sağlanmaya çalışılan ve kanaati
mizce sağlanamamış olan dengenin Türkiye 
aleyhine daha fazla bozulacağı görülmektedir. 
Bu husus Parlamento Komisyonumuzun Avru
palı meslektaşları ile yaptığı müzakereler sı
rasında kendileri tarafından da ifade ve teyi-
dolunmuştur. 

Ortaya çıkan yeni durum muvacehesinde 
yeni bir denge temininin gerek katma proto-
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kolun içinde mündemiç hükümler vasıtasıyle, 
gerekse ortaklık konseyinin imkânlarından is
tifade suretiyle gerekli olduğunu çeşitli vesile
lerle Hükümete intikal ettirmiş bulunmakta
yız. 

Dengeyi temin hususunda DPT yetkilileri 
ile birlikte Ortak Pazar başkentlerinde temas
larından yeni dönen Saym Bakanın olumlu 
sonuçlarla dönmüş olmasını dileriz. Zira, demin 
arz ettiğim üç yeni gelişme yani topluluğun 
genişlemesi, genel preferanslar ve dolar krizin
de Amerika'ya verilen karşı tarım tâvizleri ko
nularının her biri katma protokolün Türkiye'
ye sağladığı tâvizleri rölatif olarak azaltabile
cek nitelikler taşımaktadır. Bunların, tarafımız
dan çok iyi hesaplanması ve menfatlerimizin 
korunması gereğine işaret ediyoruz. Bu konuya 
Türkiye maalesef gerekli ciddiyetle eğilememiş
tir. Bunun en bariz örneği olarak, Birinci ve 
ikinci Beş Yıllık Planlarda Ortak Pazar üye
liğimizin hesaba katılmamış ve perspektiflere 
sokulmamış olmasını gösterebiliriz. 

3 ncü Beş Yıllık Planın hazırlandığı şu gün
lerde bu hususta ilgilileri uyarmayı bir vazife 
sayıyoruz. Karşılıklı vecibeler devresi olan ge
çiş döneminde bizim aradaki mesafeyi kapamak 
bakımından çok sıkı ve ciddî bir çalışma içine 
girmemiz gerekmektedir. Bunun için de resmî 
ve özel bütün ilgili teşekküllerimiz arasında 
koordine bir organizasyona ihtiyaç vardır. Bu 
koordinasyonun önemine defaatle işaret ettiği
miz halde hâlâ sağlanamadığını ve aynı.Hükü
metin çeşitli bakanlıklarının ve Planlama Teş
kilâtının ayrı ve zıt görüşlerde olduklarını 
üzüntü ile müşahede ediyoruz. 

BAŞKAN — 1 dakikanız kalmıştır Saym 
Ölçmen. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Peki efendim. 
Sayın üyeler, 
Ortak Pazarın parlamentosu olan Avrupa 

Parlamentosu ingiltere ve diğer Kuzey Avru
palıların iltihakı ile önemini bir hayli artırmış 
ve sadece politik istişari bir hüviyeti olan Av
rupa Konseyini ehemmiyet bakımından geçebi
lecek bir hak gelmiştir. Bu parlamentoya 
Türk temsilcilerinin hiç olmazsa müşahit üye 
olarak katılmasının temininde sayısız yararlar 
olacağı muhakkaktır. 

Ortak Pazar ülkelerinde çalışan işçilerimize 
de üçüncü ülke işçilerine nazaran bir öncelik 
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tanınması hususunda çaba gösterilmesi gerekti
ği kanısındayız. Zaten bugüne kadar tüm ihra
cat gelirimize yakın bir döviz kaynağı temin 
eden yurt dışı işçilerimize bir üvey vatandaş 
muamelesi gösterildiği de bir vakıadır. Bu ül
kelerdeki Bakanlık personelinin adedinin ve ka
pasitesinin artırılması mutlaka şarttır. 

ikinci konuşma hakkımızı da kullanacağım 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki efendim. Diğer konuşma 
baklama ilâve ediyorum. 

Ö2KR ÖLÇMEN (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, 

Maruzatımın son bölümünde millî dâvamız 
Stıbrıs konusundaki görüşlerimizi arz edece-
/ğiım. 

Adadaki son günlerdeki vahim gelişmeleri 
büyük bir hassasiyet ve endişe ile izlemekteyiz. 
Cemaatlerarası görüşmelerin olumsuz sonuç
lanmasından sonra girişilen beşli görüşmelerde 
üçe karşı iki azınlıkta kalmmaması için çok 
dikkatli olunması gerekmektedir. Tedhişçi ve 
EOKA'cı Grivas'm adadaki gizli faaliyeti de 
her ne kadar Makarios aleyhinde gibi görü
nüyorsa da, Türk cemaati ve Türkiye lehine ol
madığı da muhakktır. Her iki tarafta araların
daki bir iç mücadeleyi bahane ederek kesif bir 
silâhlanma kampanyasına girişmiş bulunmakta
dırlar. Bu silahların günün birinde Türk soy
daşlarımıza çevrilmeyeceğine dair hiçbir temi
nat mevcut değildir. 

Geçen yıl bugünlerde bu kürsüden mensubu 
bulunduğu C. H. P. nin sözcüsü olarak Kıbrıs 
konusundaki görüşlerini açıklayan Sayın Erim: 
«Zürich ve Londra andlaşmalarmdaki imzalarını 
inkâr eden, Anayasayı çiğneyen Rum lideri 
Makarios'a bunu mutlaka hatırlatmak lâzım
dır.» demiş idi. Bu fikre biz de tamamiyle işti
rak ediyoruz. 

Bu beyanından bir kaç hafta sonra Başba
kan olan Sayın Erim acaba bu lazimeyi yerine 
getirmişmidir? öğrenmek isteriz. 

Sayın Erim geçen yılki, aynı konuşmasın
da zamanın aleyhimize işlediğine işaret ederek» 
Biz muhalefet olarak her geçen günü artan bir 
kuşku ile yaşıyoruz» demiş idi. Bugün, tam bir 
yıl sonra ben tek muhalefet partisinin nâçiz bir 
sözcüsü olarak kendilerine aynı cümleyi daha 
da şiddetli bir kuşku ile tevcih ediyorum, (A.P. 
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sıralarından alkışlar). Zira Rum tarafı zamanı 
sadece politik ve sratejik yönden değil, ekono
mik yönden de aleyhimize işletmekte ve Türk 
toplumunu bariz bir ekonomik abluka altında 
tedricen güçsüzlendirmeye çalışmaktadır. Kıb
rıs Türk kesiminde işsizlikten ötürü bir aydın 
göçü başlamıştır. Geçen yılki bütçe maruza
tımızda da arz ettiğim veçhile, Kıbns Türk ke
simine planlı ekonomik bir enjeksiyona şid
detle ve acilen ihtiyaç vardır. 

Sayın milletvekilleri, 
Devletlerin dış politika alanındaki güçleri 

dâhildeki birlik, beraberlik ve millî mevzula-
rmdaki dayanışmalariyle doğru orantılıdır. Bu
nun acı ve menfi bir misalini dost ve kardeş 
Pakistan halkının geçirdiği acı tecrübede gör
mekte ve üzüntü duymaktayız. 

Sözlerimi bu üzücü ve taze misali genel po
litikamızda gözönünde bulundurmamız gereği
ni ifade ile tamamlarken Yüce Meclisi Demok
ratik Parti Grubu ve şahsım adına hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu 
adına Sayın Nebil Oktay. Buyurunuz. Saat 
10,25. 

M. G. P. GRUBU ADINA NEBİL OKTAY 
(Siirt) — Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım, 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde Millî 
Güven Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Geçirdiğimiz yıl, milletlerarası ilişkiler ba
kımından çok önemli gelişmelerle dolu bir yıl 
olmuştur. 

Bir taraftan barışı daha sağlam temellere 
oturtma ve gedginliği azaltma çabaları sürüp 
giderken, öte yandan yer yüzünün çeşitli böl
gelerinde yeni çatışmalar, yeni tehlike mihrak
ları ortaya çıkmıştır. 

Avrupa'da gerginliği azaltma politikasının 
sonucu olarak Federal Almanya ile Sovyet Rus
ya arasında imzalanmış bulunan «kuvvete baş
vurmama» anlaşmasını; yine Federal Almanya 
ile Polonya arasında imzalanan ve ikinci Dün-
ya Harbinden beri askıda bulunan sınır tartış
masını sonuç'andınr görünen anlaşmayı; uzun 
yıllar Dünya barışı için büyük bir tehlike mih
rakı olan Berlin konusundaki anlaşmalar izle
miştir. 
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Berlin konusunda Amerika Birleşik Devlet
leri, ingiltere ve Fransa ile Sovyet Rusya ara
sında varılan anlaşmayı Federal Almanya ile 
Doğu Almanya arasındaki müzâkereler izlemiş
tir. 

Federal Almanya ile Sovyetler Birliği ve 
Polonya arasında imzalanan Moskova ve Var
şova anlaşmalarının Federal Almanya Parlâ
mentosu tarafından onaylanması Berlin konu
sunda bir anlaşmaya varılmasına bağlı tutuldu
ğu için, Berlin anlaşmazlığının önce dört bü
yükler, sonra iki Alman Devleti arasında bir 
çözüm yoluna ulaştırılması, Avrupa'da güveni
lir bir barış nizamının kurulması istikametinde 
atılmış önemli adımlardır. 

Avrupa güvenliği ile ilgili meselelerin 
NATO üyesi ülkelerle Varşova Paktı üyelerinin 
üyelerinin katılacağı bir Avrupa güvenliği kon
feransında görüşülmesi yolunda, yıllardan beri 
ortaya atılmakta olan düşüncelerin gerçekleş
mesi ihtimali çok kuvvetlenmiştir. 

Böyle bir konferansta, yanlız Avrupa ülke
lerinin değil, Kanada ve Amerika'nın da yer 
alması, Sovyet Bloku karşısında yalnız kalmak 
istemeyen hür Avrupa ülkeleri bakımından ha
yatî önem taşımakta idi. Sovyet Rusya'nın da 
bu görüşe katılmasiyle, Avrupa Güvenlik kon-
feransmnı toplanması ve karşılıklı kuvvet indi
rimi meselesini de ele alması mümkün hale gel
miş görünüyor. 

Brüksel'de yapılan NATO Bakanlar Kon
seyi toplantısında,- Amerikalılar, Avrupadaki 
kuvvetlerini tek taraflı olarak • azaltmayacak
larını ve ancak «karşılıklı kuvvet indirimi» üze
rinde güvenilir bir anlaşmaya varıldığı takdir
de bu yola gideceklerini taahhüt etmişleridir. 
Bu taahhüt NATO andlaşmasmm üye ülkelere 
sağladığı güvenliğin zayıflamaması ve Doğu -
Batı görüşmelerinin sonucu 'bakımından mem
nuniyet vericidir. 

Bilindiği gibi Türkiye, sosyal, politik ve eko
nomik rejimleri farklı olan ülkeler arasında 
iyi ilişkilerin gelişmesini, egemenlik bağımsız
lık ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı, hak 
eşitliği ve içişlerine karışmama şartryle müm
kün görmektedir. 

Sovyetler Birliği ile olan ilişkilerimizin, 
biraz önce saydığım esaslar dairesinde yürütül

mesine taraftarız. Doğu Avrupa'nın öteki sos
yalist ülkeleriyle olan ilişkilerimizde aynı pren
sipler dâhilinde yürütülmektedir. 

Bu vesile ile bir önemli noktaya dikkati 
çekmek isteriz: 

Avrupa sahnesinde görülen bu nispî yumu
şama, komünist alemin yayılma emellerinden 
vazgeçtiği şeklinde yorumlanmamalıdır. 

Avrupa'da görülen nispî yumuşama, NATO 
ittifakının artık önemini kaybettiği tarzında, 
temelinden hatalı bir anlayışa asla yol açma
malıdır. Saldırı ihtimalinin tamamiyle ortadan 
kalktığı yolundaki beyan ve iddialar, her türlü 
ciddiyetten uzaktır. Sovyetler Birliğinin, bir 
ölçüde Asya'da beliren Çin tehdidinin etkisi 
altında, hür Avrupa'ya karşı davranışlarını yu
muşatmış olması, bu ^Devletin Akdenize sızma 
ve yerleşme yolundaki devamlı gaj'retlerini 
gözden kaçırmak gibi bir hataya yol açmama
lıdır. 

Akdeniz, artık askerî bakımdan bir NATO 
gölü olmaktan çıkmıştır. Sovyetler Birliği Ak
denize çok sayıda savaş gemisi ve yardımcı ge
mi kaydırmış, Mısır'ın iskenderiye ve Port - sait 
Limanlarını ve Suriye'nin Lazkiye limanlarını 
kullanmaya başlamıştır. Kuzey Afrika'da, Hint 
Okyanusunda Sovyet Askerî gücü vardır. Mal
ta'daki sosyalist Hükümetin ingiltere ve NATO 
ülkeleriyle temaslarında husule gelen gergin
likte, Akdeniz'de yeni ve önemli bir gelişme
dir. 

l Millî Güven Partisi, bu şartlar altında, 
NATO'nun, hür Dünyanın savunması bakımın
dan bütün önemini muhafaza ettiği inancında
dır. 

Kapalı rejimlerle idare edilen ülkelerin dış 
politikadaki tutumu ve davranışlarının bazan 
bir gecede değişebileceği gözden uzak tutulma
malıdır. 

Komünizmin taktikleri çok sık değişir; fa
kat Dünya hakimiyeti yolundaki stratejik he
deflerinin bu günden yarına değişeceğini farz 

ederek aşırı iyimserliğe ve hayale kapılmak ve 
bu hayal ile yıllardan beri Avrupa savunması
nın temelini teşkil eden NATO ittifakını zayıf
latıp gevşetmek, son derecede tehlikeli sonuçlar 
doğurabilecek bir hata olur, 
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Bugünkü yumuşama politikası NATO'nün 
zayıflatılması için bir sebep teşkil edemez. 
Çünkü, elde edilen bu sonuç, geniş ölçüde NA
TO ittifakının sağlamlığı sayesinde elde edilmiş 
bir sonuçtur. 

Dünya politikasının, bir süre önce olduğu gi
bi, Vaşington ve Moskova kutupları etrafında 
dönmeye devam etmeyeceği, artık çok merkez
li yeni birtakım dengelerin gelişmekte olduğu 
g'özle görülür bir gerçektir. Amerika Birleşik 
Devletleri ve Sovyet Rusya dışında, gitgide 
kuvvetlenen ve büyük iktisadî güç haline gelen 
bir Batı Avrupa gerçeği vardır; Çin gerçeği 
vardır; büyük sanayi gücüyle Japon gerçeği 
vardır. Ancak, bütün bu değişiklikler ortasın
da, sadece bir savunma ittifakı değil, aynı za
manda bir ortak felsefe ve bir ortak dünya gö
rüşü değerini de taşıyan NATO ittifakı, yine de 
bütün önemlini muhafaza etmektedir. 

Geçen yılın önemli gelişmelerinden biri de, 
Amerika ile Çin arasında, 25 yıldan sonra, bir 
diyalog kurulmasına başlanması, Çin'in Birleş
miş Milletlerde yer alması ve Güvenlik Konse-
yindeki daimî üyelik sandalyesini işgal etmesi
dir. 

Türkiye'nin Çin Halk Cumhuriyeti ile diplo
matik münasebetler kurmuş olması da, memle
ketimiz bakımından, geçen yılın önemli dış po
litika gelişmelerinden biridir. 

Millî Güven Partisi, Çin Halk Cumhuriyeti 
ile münasebetler konusunda, daima, Türkiye'
nin millî menfaatlerini göz önünde tutan ger
çekçi bir politika izlenmesine taraftar olmuş
tur. Bize göre dış politikada başlıca rehber millî 
menfaattir. Tekrar edelim ki, kapitalist veya 
sosyalist dış politika olmaz, millî dış politika 
olur. 

Bu anlayıştan hareket ederek, Çin Halk 
Cumıhuriyeti ile ilişkiler konusu ortaya çıktığı 
günden itibaren, şu görüşü savunduk: Türkiye 
Dünya politikasındaki hızlı değişmeleri, beliren 
yeni kuvvet merkezlerini gözden uzak tutamaz. 
Geniş bir ülkeye, 800 milyon nüfusa hükmeden 
ve ülke üzerindeki fiilî hâkimiyeti meydanda 
olan bir idareyi tanımak, bu ülke ile diploma
tik ilişkiler kurmak, bize yönelmiş bazı tehdit
lere karşı denge kurulması halamından faydalı 
olacaksa, siyasî ve ekonomik bakımdan, bazı 
avantajlar sağlayacaksa, Birleşmiş Milletlerde 

görüşülecek meselelerimizde bazı büyük güç
lüklerle karşılaşmamızı önleyecekse ilişkiler ku
rulmalıdır, dedik. Yeter ki, millî menfaat he
saplarına dayanan bu çeşit dış politika ilişkile
ri, iç politikamıza hiçjbir suretle etki yapmasın. 
Hatta, bu müzakereler süresinde, Millî Güven 
Partisi, Ankara'ya gelecek Kıt "a Çini temsilci
lerinin sınırlandırılmasını, diplomatik misyon 
kisvesi altında bir «ihtilâl üssü» kurulmasına 
asla müsaade ve müsamaha edilmemesini, dış 
ilişkilerin iç politikaya hiçjbir etki yapmaması
nı, tam aksine Türkiye içinde komünizme kar
şı mücadelede daha uyanık davranılmasmı ve 
daha köklü tedbirler alınmasını gerekli gördü
ğünü açıkça belirtmiştir. 

Geçen yılın önemli gelişmelerinden biri Av
rupa ekonomik topluluğu ile Türkiye arasında
ki geçiş dönemi anlaşmasının Türkiye Parla
mentosunca onaylanması ve Ocak 1973'te yürür
lüğe girmesi beklenen bu anlaşmadan önce, 
Türkiye'nin ihracatına geniş kolaylıklar sağla
yan geçici anlaşmanın 1 Eylül 1971'de yürürlü
ğe girmiş olmasıdır. 

Millî Güven Partisi Ortak Pazar'la ilişkileri
mizi ideolojik menşelere bağlı peşin hükümler
le değerlendirenlerin tutumunu hiç bir zaman 
tasvibetmemiştir. Kâh Avrupa'nın birleşmesini 
ve güçlenmesini istemeyen komünist propagan
dasından mülhem olarak; kâh karsı uçta, dış 
politikayı dinî esaslara göre yöneltmeye kalkış
mak gibi, Dünya gerçeklerinden habersiz bir 
tutumla öne sürülen peşin hükümlü itirazlara 
hiçbir zaman değer vermedik. Ancak iktisaden 
gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelerle henüz sana
yileşmekte olan bir ülke arasında kurulacak 
ilişkilerde, çok dikkatli ve hesaplı davranılma-
dığı takdirde doğabilecek bazı tehlikelere, ger
çekçi olarak, dikkati çektik. 

Ortak Pazar'ın tam üyesi olan ülkeler ara
sında İngiltere, Danimarka, Norvaç ve irlanda'
nın da katılmasının ve .böyTeü.e Avrupa ekono
mik topluluğunun genişlemesinin, topluluktan 
yeni tâvizler istemek hususunda Türkiye'ye ba
zı imkânlar sağladığı görüşündeyiz. Üçüncü ül
kelere tanınan genel preferanslar sisteminden 
Türkiye'nin tam olarak yararlanmasının da ta
biî ve zaruri olduğu meydandadır. Ayrıca, sa
nayileşme hamlemizin gerçekleşmesi bakımın
dan, ilerde, .Ortak Pazar ilişkileri sebebiyle bir 
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güçlüğe uğramamak için, geçiş dönemi ile ilgi
li anlaşmanın sağlaidığı bütün «koruyucu hü
kümlerden» yararlanmak gerekirse ilerde bu 
konularda yeni müzakereler açmak imkânına da 
sahibolduğumuz kanaatindeyiz. Ancak, kısmen 
sol ideolojinin etkisi altımda, Ortak Pazar'la il
gili anlaşmayı, dalha ilgili devletler tarafından 
onaylanmadan «kadük» hale düşürebilecek ve 
gerçek niyetlerimiz hakkında şüphe ve tereddüt 
uyandırabilecek davranışlardan da uzak kalın
ması lüzumuna inanıyoruz. 

(Sayın Dışişleri Bakanının Ortak Pazar ülke
leriyle yaptığı son temasların bu anlayıştan 
mülhem olduğunu ümidediyor ve bu temasların 
amaç ve mahiyeti hakkında Yüce Meclise iza
hat vereceklerini umuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Geçen dönemin önemli gelişmıelerinden biri 

de Hindistan - Pakistan savaşıdır. Bu savaşın 
kökleri iki ülke arasında, Palastan'm doğuşun
dan beri mevcudolan gerginlikte aranabilirse de, 
Çin - Sovyet rekabetinin, Sovyet Rusya'nın 
Çin'e karşı denge kurmak amacıyle Hint Yarı
madasına sızma çabalarının, Hindistan Hükü
meti ile imzaladıkları dostluk anlaşmasının ve 
yaptıkları silâh sevkiyatının, Birleşmiş Millet
ler Genel Kurulu tarafınldan ezici çoğunlukla 
aknan karara rağmen ve Güvenlik Konseyi ka
rarlarının Sovyet vetosu ile durdurulması sure
tiyle istilâ hareketinin sürdürülmesinin, gele
neksel Hint - Pakistan rekabetine yeni unsurlar 
kattığı meydandadır. 

Bu olay, gerek milletten kopmuş dikta ida
relerinin ülkelerinin başına açabilecekleri dert
ler bakımından, gerekse Sovyet Rusya'nın do
laylı yayılma usulleri bakımından ibret verici 
derslerle dolu olduğu gözden uzak tutulmama
lıdır. 

Değerli arkadaşlarım, 
lOrta Doğu olayları da kayıgu verici mahiye

tini muhafaza etmektedir. 1970 Ağustosundan 
bu yana bölgede ateş - kesin fiilî olarak devam 
etmesi, Başkan Sedat'ın İsrail'le bir barış an
laşması imzalamaya hazır olduğunu söylemesi 
olumlu gelişmeler sayılalbilir. Ancak, Süveyş 
Kanalının seyrüsefere açılması yolundaki çaba
ların henüz sonuç vermediği, Jarring misyonu
nun yeniden canlandırılması hakkındaki Birleş-
m'iş Milletler Genel Kurul kararına ve Afrika 

Birliği Teşkilâtının gayretlerine rağmen, Tba-
rış yolunda ciddî mesafe alınmadığı da bir ger-

' çektir. Türkiye bu bölgedeki gelişmeleri, Gü
venlik Konseyinin 242 sayılı kararı çerçevesin* 
de barışçı bir çözüm yolu bulunması dileğiyle 
teyakkuzla izlemektedir. 

Kıbrıs konusundaki son gelişmeler de büyük 
önem taşımaktadır. 

Yıllar geçtikçe ve Akdenize Sovyet sızması 
arttıkça, bu davanın Türkiye ile Yunanistan 
arasında, barışçı yoldan sağlam bir çözüm yolu
na bağlanmasının önemi daha çok ortaya çık
maktadır. 

Kıbrıs sorunu, Türk cemaatının haklarına, 
Türkiye'nin stratejik menfaatlarına, milletler
arası anlaşmalardan doğan haklarımıza aykırı 
bir çözüm yoluna bağlanamaz. 

Millî Güven Partisi, üniter devlet formülü
nü niçin kabul edemeyeceğimizi, tek taraflı 
Enosis'in ilgili bütün ülkeler bakımından felâ
ketli sonuçlar doğuracak ve uygulanması im
kânsız bir hayal olduğunu, yaşama gücü olma
yacak formüller üzerinde ısrar edilmemesini ve 
gerek Yunanistan, gerek Türkiye, gerek Kıb
rıs'taki her iki cemaat bakımından en iyi çözüm 
yolunun, Kıbrıs'ta iki ayrı milletin devamı ve 
uzantısı halinde iki ayrı cemaatın varlığı ger
çeğine dayanarak bulunabileceğini her vesile 
ile belirtmiştir. 

Birleşmiş Milletlerin bünyesini ve Makarios 
idaresi ile olan ilişkilerini bilenler için, Birleş
miş Milletler Genel Sekreteri özel temsilcisinin 
katılmasıyle yürütülecek beşli müzakerelere 
fazla ümit bağlamak mümkün değildir. Çözüm 
yolu, Türkiye'nin ve Yunanistan'ın ve bütün 
dost ve müttefiklerimizin, Kıbrıs buhranının sü
rüp gitmesinden doğabilecek büyük tehlikelerin 
tam idrakine ulaşmaları ile bulunacaktır. Kıb
rıs davasına, süratle, Adada iki ayrı milletin 
uzantılarının yaşadığı gerçeğini hesaba kata
rak, köklü ve devamlı bir çözüm yolu bulunma
sı her zamankinden daha fazla önem taşımakta
dır. Hükümetin, fırsat ve imkânları iyi değer
lendirerek, çabalarını bu istikamette toplaması 
zaruretine inanıyoruz. 

Bayırı milletvekilleri, 
Dışişleri Bakanlığımızın, teşkilât bakımın

dan, çağdaş dünyanın ve artan devlet sayısının 
ortaya çıkardığı yepyeni ihtiyaçlara uygun şe-
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kilde güçlendirilmesi lüzumuna da dikkati çek
mek suretiyle sözlerimi tamamlıyorum. 

Millî varlığımızın ve bütünlüğümüzün, siya
sî ve iktisadî alandaki millî menfatlerirnizin ko
runması ve savunulması bakımından son derece
de şerefli ve mesuliyetli bir vazife ifa etmekte 
olan Dışişleri Bakanlığımızın güzide mensupla
rını Millî Güven Partisi Grubu adına selâmlar, 
bütçenin bu camiaya ve milletimize hayırlı ol
masını diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(M. G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, grup adı
na yapılan konuşmalar sona ermiştir. Şimdi ki
şisel konuşmalara geçiyorum. 

ilk söz, Sayın Kemal Ataman yerine Sayın 
Kemal önderindir. Sayın önder? Yok. 

Sayın Hüseyin Abbas, buyurunuz efendim. 
Sayın Abbas, biliyorsunuz kişisel konuşma

lar 10 dakika ile sınırlıdır. Lütfen riayetkar 
olunuz. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri, Hariciye Bakan
lığının bütçesi münasebetiyle bu bakanlığımızın 
teşkilâtı ve memleketimizin dış politika üzerin
de bazı hayatî ehemmiyeti haiz hususlara, za
manın müsaadesi nispetinde, çok kısa temaslar
da bulunmak için Yüksek huzurlarınızda bulu
nuyorum. 

Her şeyden önce hariciyemizin umumî du
rum ve politikasına bir cümle ile temas etmeyi 
zaruri görüyorum. Milletimiz, lalettayin sıradan 
bir millet değildir; büyük bir tarihimiz vardır. 
Dış politikamızın, bu tarihimizi temsil edecek 
bir büyük milletin dış politikası halinde yürü
tülmesi ve tarihî karakterimize ve milletimizin 
topyekûn maksat ve iradesine uygun, uuzn va
deli, millî, müstakil, şahsiyetli, müstekar bir 
politika alması şarttır. 

Dış politikada temel prensibimiz; asırlardan 
beri olduğu gibi, bugün de hakkın ve adaletin 
müdafaası ile; beynelmilel alanda haksızlıkları 
önlemek için mücadele etmek ve bir yandan ba
rışçı görünerek diğer yandan emperyalist emel
lerle barışı istismar ve suiistimal eden gayri sa
mimî politikalara müsamaha etmemek olmalı
dır ve böyle olması gerekir. 

Yukarda kısaca arz edilen temel prensiplere 
uygun şahsiyetli bir dış politikanın yürütülebil
mesi, her şeyden önce hariciyecilerimizi bugü

nün şart ve icaplarına uygun bir şekilde yetire-
bilmeye bağlıdır. Bunun için de; dış politikada; 
istismara, suiistimale ve gayri samimî politika
ya müsamaha etmeyen, bugünün ve yarının 
şartlarına göre hariciyemizin her sahadaki ih
tiyacına cevap verebilecek olan dinamik ele
manların yetişmesini sağlayacak fakültelerin 
açılmasına ve kürsüler ihdasına lüzum vardır. 

«Politikanın mektebi yoktur» sözü sadece 
bir deyimdir. Mektepsiz politika adamı olmaz. 
Ecdadımız Osmanlılar, Devlet adamlarına özel 
bir itina gösterir, Devlet adamlarını Enderun 
denilen hususi bir saray mektebinde yetiştirir
lerdi. Şahsiyetli bir dış politikanın yürütülebil
mesi için, beynelmilel anlaşmalarımıza sami
miyetle riayet olunurken, bir yandan da uzun 
bir tarih boyunca çeşitli yönlerden bağlarımız 
mevcudolan memleketlerle münasebetlerimizin 
ve işbirliklerimizin gelişmesine hususi bir itina 
göstermemiz, haricî politikamızın en ince nok
tasını teşkil etmektedir. 

Memnuniyetimizi mucip bir olay olarak bu 
yıl Bahreyn, Umman, Katar ve Birleşik Arap 
Emirlikleri, yeni dört devlet olarak Birleşmiş 
Milletlere katılmış bulunmaktadırlar. Böylece 
Birleşmiş Milletlerde uzun tarihimiz boyunca 
çeşitli maddî ve manevî bağlarla bağlı bulun
duğumuz ülkelerin adedi hayli kabarık bir ye
kûna baliğ olacaktır. Daha önceleri Birleşmiş 
Milletlerde Kıbrıs konusu oylanırken, bu mem
leketlerden o vakitler sadece bir kaç tanesinin 
oyunu alabildiğimiz hadisesi unutulmamalı 
ve mazide işlediğimiz dış politikadaki hatalara 
bir daha dönülmemelidir. 

Bu anapolitik istikametin verimli sonuçla
rının sağlanabilmesi için, bazı konulara gere
ken ehemmiyetin, sadece sözle değil, fiilen de 
verilmesi zaruridir. Meselâ, bu meyanda, yıl
lardan beri çok sözü edildiği halde fiilen iste
nen neticeleri vermekten uzak kalmış bulunan 
RÖD'ye mensup milletlerin arzularına paralel 
bir şekilde, samimiyetle inkişaf ettirilmesi ve 
meselâ RCD memleketleri arasındaki ticarî mü
badele hacminin yıllardan beri bir arpa boyu 
ilerlemek şöyle dursun, geri gitmesi gibi tezat
lı fiilî neticelerin izale edilmesi, bu yolda atı
lacak adımların başında gelmektedir. Bu üç 
memleket arasındaki ticaret hacmimizi, bütün 
taraflara fayda getirecek şekilde, yıldan yıla 
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artırmak aslında mümkündür. Bu artışın fiili
yatta gerçekleşmesi RÜD'nin daha ziyade sözde 
kalan bir niyetle ele alınmış olmasından ileri 
gelen bir zafiyetin neticesidir. Şayet bu üç 
memleket arasındaki ticarî münasebet, samimî 
tedbirlerle geliştirilecek olursa, bu üç memle
ket arasındaki bağlılığa iltihak edecek daha 
bir çok memleketlerin bulunduğu, bilinen bir^ 
vakıadır. Bu yoldaki çalışmalar NATO'nun bir 
üyesi olan Türkiye vasıtasıyle NATO'ya geniş 
bir destek de kazandırmış olacaktır. 

Dost ve kardeş Pakistan'a yapılan haksız
lıkların, alemin gözleri önünde nasıl cereyan 
ettiği ortadadır. Bu haksızlıklara karşı daha 
enerjik ve daha candan politikanın yanında yer 
almamız ve beynelmilel prensiplerin birtakım 
art maksatlı düşüncelerle ihlâl edilmesi muva
cehesinde gür sesimizi duyurmamız, bütün mil
letler içinde önce bize düşen bir vazife olduğu
nu bilmemiz zaruri idi. Zira, millî mücadele adı
na verdiğimiz ölüm kalım savaşımıza, İngiliz 
esaretinde oldukları halde, ilk yardım elini uza
tan ve Kıbrıs davasında yapayalnız kaldığımız 
bir sırada maddî ve manevî desteğini açıkça 
ilân eden gerçek dost ve kardeş Pakistan Dev
letinin uğradığı insanlık dışı tecavüz ve millet
lerarası komplo, millî vicdanımızda derin yara
lar açmıştır. Dünya kamuoyunun gözleri önün
de cereyan eden bu hukuk ve ahlâk dışı teca
vüzler karşısında sessiz kalanların, mazlum mil
letleri bölüp nüfuz bölgelerine ayırıcı insanlık 
dışı pazarlıklar son buluncaya kadar uyanık ol
mak mecburiyeti vardır. 

însan Hakları Evrensel Beyannamesindeki 
bölümlerin kendilerine has sayan büyük dev
letlerin, Birleşmiş Milletler yasalarını nasıl an
layıp uyguladıkları bir kere daha ortaya çık
mıştır. CENTO üyesi olan bir devletin, kendi 
müttefiklerinin gözleri önünde şenî bir tecavü
ze maruz kalmış olması ve en küçük bir yardı
ma kavuşmaması, askerî ve iktisadî paktların 
küçük devletler ve hassaten Müslüman olan 
milletler için ne mâna taşıdığını bir kere daha 
gün ışığına çıkarmıştır. 

Kendi din, ırk ve ideolojilerine sahip bulu
nan Devlet ve uluslar tecavüze uğradığında te
sirli şekilde müdahale eden ve statükoyu iade 
ettiren ve Birleşmiş Milletler yasasını işleten 
büyük devletlerin, islâm âlemi hakarete uğra

yınca, toprakları işgal edilip Devletler Huku
kunun temel prensiplerinin çiğnenmesi paha
sına, içişlerine silâh zoru ile müdahale söz ko
nusu olunca, insanlık dışı tabloya seyirci kalış
ları ne hazin tecellidir. Bu hadise milletçe ibret 
almamız gereken çok önemli bir tecellidir. 

Türk Milleti vefakârdır. Türk Devleti asır
larca daima mazlumdan yana olmanın güzel 
örneklerini vermiştir. Demokratik düzen icabı 
millî idareye dayalı olan Hükümetimizin de, 
milletinin temayülü icabı, gerçek dost ve kar
deş Pakistan halkının yardımına koşmasından 
daha tabiî bir şey olamazdı. 

Tarihî bağlarımıza paralel olarak, Tunus 
Devleti ile aramızda yapılmış bir anlaşma muci
bince, Tunuslu subaylar bizim ordumuzda staj 
görmekte ve Tunus Harp Okulunda da, bu yıla 
girinceye kadar, Türce dersleri verilmekte idi. 
Fransa'nın yan tesirleri ile bu anlaşmanın tek
rar uzatılması önlenmiştir. Hariciyemiz bu anlaş
mayı uzatmak hususunda gerekli çalışmayı yap* 
malıdır ve bu faydalı münasebetin yeniden deva
mını sağlamalıdır. 

Dış memleketlerdeki irkdaşl arımızı Türk kül
tür ve ananelerinden uzaklaştırmak için yapılan 
sistemli çalışmalar ve baskılar muvacehesinde 
Hariciyemizin tutumu yetersiz kalmaktadır. Bu 
önemli konuya gereken ehemmiyetin verilmesi 
ve çok daha dinamik politika takibedilmesi lâ
zımdır. 

Yunanistan, Bulgaristan ve Yugoslavya'da-
ki kardeşlerimizin durumları çok acınacak hal
dedir. Yunanlılar, Lozan Anlaşmasını tek taraf
lı ihlâl etmişlerdir. Edeplerini takınmaları için, 
misilleme yapmak zarureti vardır. Bulgarların, 
Rodoplar'da ve diğer bölgelerdeki kardeşlerimi
zi bulgarlaştırmak için her türlü çareye başvur
duklarını gazetelerden öğreniyoruz. Osmanlı im
paratorluğunun mirası üzerinde kurulan devlet
lerin idareleri altında kalan ecdadımızın, akın
cı torunlarına sahip çıkmaya mecburuz. 

Sovyet Rusya'daki Türk ırkının topyekûn 
imha politikası karşısında sessizliğimizin mana
sını anlayamıyoruz. Boğazlar ve Akdenizde yer
leşmek arzusunu asırlardır yürüten Rusya'nın 
idaresindeki kardeşlerimize biz sahip çıkmaz
sak, kim sahip çıkacak? iran, Irak ve Suriye'
deki kardeşlerimizin durumları da bunlardan da-
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ha iyi değildir. Bunların emlâkleri dahi, bugün 
gasbedilmiş durumdadır. 

Millî bir davamız olan Kıbrıs meselesinde, 
Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarının teminat altı
na alınması, huzur ve emniyetlerinin sağlanması 
hususunda inisiyatifi karşı tarafa bırakıcı ve 
karşı taraf fırsat bulur bulmaz bizim tarafı ye
niden büyük kayıplara sokabileceği gidişatına 
bir son verilmesi zaruridir. 

BAŞKAN — Sayın Abbas, bir dakikanız var. 
Lütfen toparlayınız. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Topluyo
rum Sayın Başkan. 

Maalesef bizim haricî politikamızda uzun va
deli hedefleri olan bir gidişat mevcut değildir. 
Dolayısıyle fiiliyatta inisiyatif haricî tarafın 
elinde olmaktadır. Bu yüzden zaman aleyhimize 
işlemektedir. 

Kıbrıs konusunda kesin neticeye varıcı te
mel bir planın tatbikatı için inisiyatifin elimize 
alınmasında fayda ve zaruret vardır. 

Muhterem miletvekilleri, 
Kökü, Batılıların malum zihniyetince hazır

lanan bir Türk - Yunan Federatif Devleti olma 
dedikodusu ortalıkta şayi olmaktadır. Batılıla
rın Kıbrıs konusundaki menfî zihniyet ve tutum
ları ortada iken, bu planların hangi maksatlarla 
yapılıp tatbik mevkiine konmak istendiği de 
açıktır. Hariciyemizin bu çeşit art maksatlı 
planlar karşısında gereken millî uyanıklığı gös
tereceğinden emin olmak istiyoruz. 

Haricî politikamızda temel istikametimiz, Ba
tıya ikinci sınıf bir devlet olarak iltihak etmek 
gayretleri yerine, tarihî bağlarla bağlı olduğu
muz memleketlerle münasebetlerimizi artırmak 
suretiyle, Batı ile olan münasebetlerimizi daha 
şahsiyetli esaslar üzerine bina etmek istikameti 
almalıdır. 

Bugüne kadarki kayıplarımızın sebebi; dışa
rıya karşı daima tavizli politika takibettiğimiz-
dendir. örneğin; Lozan'dan başlamak üzere 12 
Adalar mevzuu ve Yunanlılara tanınan İkâmet 
ve Seyri Sefain Anlaşmaları, Ortak Pazara gi
rerken uyguladığımız peşin sinyalli politika ve 
haşhaş ekimindeki peşin tutumlarımız ve yanlış 
politikalarımızda olduğu gibi. 

Hariciyemizin, dış memleketlerde ve bilhassa 
Almanya'da günden güne artan işçilerimiz ve bu 
işçilerimiz arasında yapılan komünizm ve hıris-

tiyanlık propagandalarına karşı gereken uya
nıklığı göstermesi ve bugünkü pasif ve seyirci 
tutum yerine gerekli enerjik çalışmaları yapması 
son derece ehemmiyeti haiz bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Konuşmama burada son verirken önemli bir 

hususa da temas etmeden geçemiyeceğirn. 
Hariciye Teşkilâtımızda vazife gören kıymet

li mensuplarımızın ve elemanlarımızın bulunduk
ları memleketlerdeki pahalılık dolayısı ile, halen 
karşı karsıya bulundukları maddî müşkülleri ve 
sıkıntılarının süratle günün şartlarına uyacak 
şekilde tadili gereklidir. 

Bu itibarla, Sayın Komisyonun raporlarında 
belirttikleri teklif ve temennilerinin Meclisleri
mizde kısa zamanda karar altma alınarak, yü
rürlüğe konulmasında mecburiyet vardır. 

Bendenizi dinlemek lütfunda bulunduğunuz 
için teşekkürlerimi arz eder, Hariciye Bakanlığı 
bütçesinin milletimize ve Hariciye mensuplarına 
hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise saygılar su
narım. (M. G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı, buyuru
nuz. 

Sayın Bakanı takiben, sırada Sayın Mevlüt 
Ocakçıoğlu var. Son söz milletvekilinin hükmüne 
göre, o konuşacak. Onu takiben de verilmiş olan 
yeterlik önergesini oya koyacağım. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 

— Sayın Başkan, Millet Meclisinin sayın üyele
ri; 

Dışişleri Bakanlığının 1972 malî yılı bütçesi 
müzakere ve onayınız için huzurlarınıza gelmiş 
bulunuyor. Bu hususta yerleşmiş teamüle uya
rak, dış politikamızın önemli bazı konuları hak
kında Yüce Heyetinize izahat arz edeceğim. 

Bu izahatım sırasında, aynı zamanda, gerek 
muhtelif gruplar adına konuşmuş sayın hatiple
rin, gerekse şahısları adma konuşmada bulun
muş olan diğer sayın hatiplerin görüşlerine, sor
dukları suallere ve temennilere de cevap verme
ye gayret edeceğim. 

Sözlerime başlamadan evvel gerek teşkilâtı
mın göstermiş olduğu çabalara, gerek nâçiz şah
sım hakkında ibzal buyurulmuş olan çok lütuf -
kâr sözlere teşekkürlerimi arz etmek isterim. Ya
pılmış olan eleştirileri; dilek ve temennileri önü
müzdeki çalışma devresinde, bize ışık tutacak 
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olan direktifler olarak telâkki edeceğiz ve bu şe
kilde gayretlerimizi tanzim eyleyeceğiz. 

Sayın milletvekileri; 
Dış politika konularının çok yoğunlaştığı ve 

süratle geliştiği bir dünyada yaşıyoruz. Geçen 
yüzyılda en az yarım asırlık bir devreye yayı
lan dış politika gelişmeleri, çağımızda beş on 
seneye sığmakta; gelişme süratindeki artışla 
müterafik olarak dış politika olaylarının sayısı 
da artmaktadır. Başka bir deyimle dünya kü
çülmüş, tarihin akışı hızlanmıştır. Bu şümullü 
değişikliğin şüphesiz ki çeşitli sebepleri vardır. 
Bunların en başta giderek basın ve yayın vası
talarında gerçekleştirilen baş döndürücü tekno
lojik gelişmelerdir. Bu gelişmeler milletleri bir
birine çok yaklaştırmış, ulusal ve bölgesel nite
likteki kamu oylarının yanında, bir de dünya 
kamu oyu teşekkül etmiştir. Eskiden dünya
nın her hangi bir köşesinde vukua gelip de ma
hallî kalabilen veya öyle telâkki edilen olaylar, 
işaret ettiğim bu gelişme neticesi, süratle dün
yanın her yerinde duyulmakta, dünya kamu 
oyunun malı olmakta, bunlara karşı çok çeşitli 
tepkiler gösterilmektedir. 

Bu durumun tabiî bir neticesi olarak, sayısı 
hayli kabarık dış politika sorunlarını, akımları
nı ve hatta akım belirtilerini öngörmek, yakın
dan işlemek, memleketimizin güvenliği ve millî 
çıkarlarımız açısından değerlendirmek, ona göre 
tedbir ve tertiplerimizi almak gibi güç ve ağır 
bir görevle karşı karşıya bulunuyor; Bakanlık 
olarak, bunu en iyi şekilde yerine getirmek için 
gayret sarf ediyoruz, izahatım esnasında Ba
kanlığımın iştigal sahasına giren çok çeşitli ko
nuları Yüce Heyetinize tafsilen arz edebilmek 
şüphesiz ki, kısa bir süre içinde mümkün değil
dir. Bu itibarla dış politika konularımızın belli 
başlıları üzerinde durarak, geçen bir yılın müm
kün olduğu kadar açık ve gerçekçi bir tarzda 
dış politika tablosunu çizmeğe çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, 
Maruzatıma, bir uzvu olarak çok yakından 

ilgili bulunduğumuz Avrupa Kıtasındaki geliş
melere değinerek başlamak istiyorum. II nci 
Dünya Savaşının yıkıntılarından güçlükle ve 
büyük emek ve gayretler pahasına sıyrılmış olan 
Avrupa milletleri Kıta üzerinde güvenilir bir 
barış nizamının teessüsünün, bu Kıtadaki mil
letlerin hepsinin yararına olduğu hakikatini git

gide daha fazla idrak etmektedirler. Bu hu
sustaki genel kanı, son birkaç yıldır Avrupa'da 
gittikçe geliştiğini müşahede eylediğimiz yumu
şama havasının en başta geisn nedenidir. Fe
deral Almanya'nın Sovyetler Birliği ve Polon
ya ile, «kuvvete başvurmama» gayesine müte
veccih Moskova ve Varşova Andlaşmalarını ger
çekleştirmesi; Çekoslovak Hükümetiyle görüş
melere başlamış olması II nci Dünya Savaşının 
sonundan beri Avrupa'yı ve dünyayı, zaman za
man çok tehlikeli bunalımların eşiğine kadar 
getirmiş olan Berlin konusunda, dört büyük
ler arasında bir anlaşmaya varılması; bunu da 
Almanlar arasında konunun tatbikatına müte
allik diğer bir anlaşmanın izlemesi gibi geliş
melerle, yumuşama havası, arkada bıraktığımız 
yıl zarfında, daha da yerleşmiş ve belirli hale 
gelmiştir. Almanlar arasındaki meselelerin hal
li hususunda yapılmakta olan temasların da say
dığını bu olumlu gelişmelere paralel olarak, 
müspet bir sonuca ulaşmasına intizar olunmak
tadır. Bu hava içinde Avrupa'daki güvenlik 
meselelerinin, ilgili bütün milletlerin katılacak
ları bir veya bir seri güvenlik ve işbirliği konfe
ranslarında görüşülerek çözüme bağlanması fik
ri gittikçe daha fazla kuvvet kazanmaktadır. 
Varşova Paktı Siyasî istişare Komitesinin son 
Prag toplantısı sonunda yayınlanan bildiri de 
bu konuda takınılan ve bazı bakımlardan daha 
esnek ve yapıcı görünen tutumu, müttefikleri
miz gibi biz de gerekli dikkat ve itina ile ince
lemekteyiz. Ancak 14 NATO ülkesinin karşılık
lı ve dengeli kuvvet indirilmesi konusunda Sov
yetlerle araştırıcı temaslar yapmakla görevlen
dirdiği eski Genel Sekreter Brosio'nun hâlâ 
Moskova'ya davst edilmemiş ve görüşme teklif
lerinin cevapsız kalmış olduğunu da burada 
kaydetmek isterim. 

Türkiye, bölgesinde ve dünyada barış ve sü
kûnun teessüsüne matuf dış politika prensiple
rine uygun olarak, Avrupa'nın güvenlik mese
lelerini hal yolundaki olumlu gelişmeleri mem
nunlukla karşılamıştır ve bunlara şimdiye kadar 
olduğu gibi bundan böyle de olumlu katkısını 
igetirmeye devam edecektir. Bu yönde çalışır
ken, bu gelişmelerin sağlam ve devamlı bir esas 
üzerine oturtulabilmesinin, ancak milltlerara-
sı hukuk kurallarına riayetle ve öncelikle ahde 
vefa ve milletlerin hak eşitliği, istiklâl ve hü-
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kümranlılığına ve toprak bütünlüğünün karşı
lıklı saygı ve iç işlerine karışılmamak gibi ana-
kurallara samimiyetle bağlılık göstermekle müm
kün olabileceği gerçeğini de biran için gtoz önün
den uzak bulundurmuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
II. Dünya Savaşının hitamından son yılla

ra gelinceye kadar Avrupa zaman zaman tehli
keli bunalımların ortaya çıktığı bir mihrak 
noktası olmuştur. Bugün ise, Avrupa'da yerleş
mekte olduğuna biraz önce işaret eylediğim yu
muşama havasına mukabil, Orta - Doğu'da, Gü
ney - Doğu Asya'da diğer birtakım tehlikeli 
bunalımlar sürüp gitmektedir. Bütün dünyaya 
şamil ve bütün ülkelerce benimsenmekte olan 
bir barış ve emniyet nizamı kurulmadıkça, mil
letlerin güvenliği bakımından ciddî tehlikeler 
teşkil eden dış politika bunalımlarının mahal 
ve şekil değiştirerek ortaya çıkması, ya da de
vam edip gitmesi tabiîdir. Böylesine kaypak ve 
değişken bir ortam içerisinde her ülkenin dış 
güvenliğini sağlamada müessir çare ve vasıta
lar aramasından daha haklı bir şey olamaz. 
Türkiye NATO Savunma ittifakına bu düşün
ce ile katılmıştır ve geçen halta üyesi oluşumu
zun 20 nci yılını idrak ettiğimiz bu ittifak bu
gün için memleketimizin dış güvenliğini temin
deki önem ve değerini muhafaza etmektedir. Bu 
nedenle, Türkiye Kuzey Atlantik ittifakını, it
tifaka katılış yıllarında olduğu gibi samimiyet
le desteklemektedir. 

ittifakın kuruluş yıllarındaki koşullarda de
ğişiklikler olduğu ve soğuk harb devresinin ge
ride kaldığı doğrudur. Buna rağmen, ittifakın 
mevcudiyet sebebinin devam etmekte olduğuna 
inanıyoruz. Zira dünyanın diğer köşelerinde za
man zaman ortaya çıkan bunalımlara, hattâ 
silahlı çatışmalara rağmen Avrupa'da bir yu
muşama havasının gittikçe yerleşmesin'de ittifa
kın bu kıtada sağlamış olduğu istikrar ve gü
venlik hissinin büyük hissesi olduğu açıktır. 

Ancak ittifakın hem savunma, hem de yu
muşama alanlarındaki hizmetini devam ettire
bilmesi, güvenlik sorunlarına verilen önemin 
azaltılmamasına ve bugüne kadarki müessiri-
yetinin temelini teşkil eden üyeler arasındaki 
istişare, tesanüt ve işbirliğinin devam ettirilme
sine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu husus, geçen Ara
lık ayı başında Brüksel'de yapılan son NATO 

Bakanlar Konseyi toplantısında bütün üyelerce 
kabul edilmiştir. Amerikalıların, Varşova Paktı 
üyeleriyle karşılıklı kuvvet indirimi üzerinde 
bir anlaşmaya varılmadan, Avrupada'ki kuvvet
lerinde azaltmaya gitmeyeceklerini beyan etme
leri bu açıdan olumlu bir davranış olmuş
tur. 

NATO hakkındaki sözlerime son vermeden 
önce ehemmiyetle belirtmek isterim ki, bu itti
fakın bizim açımızdan değeri sadece güvenlik ve 
«detente» unsurlarına istinadetmemektedir. 
Türkiye hürriyet nizamına değer veren çağ
daş uygarlığın istinadettiği ilkeleri paylaşan 
ve cemiyet olarak gelişmesini bu yollardan ger
çekleştirmeye çalışan bir ülkedir. Bu itibarla, 
Kuzey Atlantik ittifakı Türkiye'nin Batı Ca-
miasiyle değerli bağlarından biri olması nede
niyle bizim için, ayrı bir anlam ve önem taşı
maktadır. 

Batı Camiasiyle olan rabıtalarımızı ittifak 
içinde olduğu kadar, ittifak dışında ve ikili 
planda da güçlendirmeye önem atfetmekteyiz. 
Bu çevçeve içinde, Majeste ingiltere Kıraliçesi-
nin geçen Ekim ayında memleketimize yaptığı 
ziyareti Türkiye - ingiltere münasebetlerinde 
yeni bir merhale olarak memnuniyetle kaydettik. 
Ocak ayı içinde Sayın Başbakanımızın Fran
sa'ya yaptığı ve benim de katıldığım resmî zi
yaretin Türkiye - Fransa münasebetlerinde ve
rimli bir ikili işbirliği devresinin başlangıcı 
olacağını ümidediyoruz. 

Sayın Başbakanın önümüzdeki Mart ayı için
de Amerika Birleşik Devletlerine yapacağı res
mî ziyaret, bu dost ve müttefik ülke ile ilişki
lerimizi bittabiî daha da güçlendirecektir. Bel
çika Kıral ve Kıraliçesinin Mayıs içinde yurdu
muza yapmaları beklenen ziyaretin de yine dost 
ve müttefik bir ülke olan Belçika ile münase
betlerimize yeni bir hız getireceğine inanıyo
ruz. 

Bütün bu değerli ilişkilerin, yüce milletimi
zin ananelerine uygun bir şekilde millî çıkarla
rımız ve eşitlik prensibi dairesinde korunup 
daha da geliştirilmesine çalışıldığı tabiîdir. 

Sayın milletvekilleri, 
Dış politikamızın anailkelerinden biri de, 

hemen bütün ülkeler tarafından aynı şekilde 
uygulanmakta olan. sosyal, politik ve ekono
mik rejim farklarını ülkeler arasında iyi iliş-
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kilerin gelişmesinde engel olarak görmemek- j 
tir. Bu esastan hareketle, Hükümetimiz, Doğu 
Avrupa ülkeleri, özellikle Kuzey komşumuz 
Sovyetler Birliği ile ilişkilerimizin egemenlik, 
bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne karşılıklı 
saygı; hak eşitliği ve içişlerine karışmama esas
ları dairesinde gelişmesini mümkün ve bunun 
tarafların yararına olacağı kanısındadır. Ger
çekten, Sovyetler Birliği ile olan ilişkilerimiz 
karşılıklı anlayış havası içerisinde gelişme yo
lundadır. Sovyetler Birliği Yüksek Şûra Pre-
zidyum Başkanı Podgorni'nin önümüzdeki Ba-
har'da gerçekleşmesini beklediğimiz ziyaretinin 
bu olumlu havaya yeni bir katkı teşkil etmesini 
dilemekteyiz. 

Doğu Avrupa'nın- diğer sosyalist ülkeleriyle 
olan ilişkilerimizi de az evvel andığım prensip
ler çerçevesinde geliştirmekteyiz. 

Balkan ülkeleri ile ilişkilerimizin hudut ve
ya bölge komşuluğu gibi özel bir cephesi oldu
ğunu gözden uzak tutmuyor ve bu ilişkileri iyi 
komşuluk zihniyeti içinde yürütüyoruz. Karşı
lıklı anlayış havası içinde gelişmekte olan bu 
ilişkilerin, dünyada ve bölgemizde barış ve gü
venliğe katkıda bulunacağına inanmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, 
Orta Doğu'da dünya barışı ve özellikle 

bölgenin güvenliği için ciddî bir tehdit teşkil 
eden uzun geçmişli bir buhranın sürüp gitmek- I 
te olmasından üzüntü ve endişe duymaktayız. 

1970 Ağustos'undan bu yana bölgede ateş -
kes'in fiilî olarak devam etmesi, Başkan Sedat'ın 
Mısır'ın israil ile bir barış anlaşmasına hazır 
olduğunu beyan etmesi gibi memnunluk verici 
aşamalara rağmen, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterinin özel Temsilcisi Büyükelçi Jar-
ring'in Güvenlik Konseyinin 242 sayılı kararı
na uygun olarak giriştiği çabaların sürünceme
de kalması hayal kırıklığı yaratmıştır. Meseleyi I 
çözümlemek üzere girişilen teşebbüslerden mü- I 
şahhas bir neticenin sağlanamayışından dolayı 
bariz bir tedirginlik görülmektedir. Bu konuda 
ümitsizliğin ve karamsarlığın yaygınlık kazan
ması, halihazır sükûnun ve barışçı çözüm yol-
larınnı yararına olmayacaktır. Bu itibarla, biz 
Özel Temsilci Jarring'in, Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulunda 13 Aralık tarihinde Türkiye'
nin de katıldığı olumlu oylarla kabul edilmiş 
bulunan kararın hükümlerine uygun olarak | 
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biran evvel görevine başlamasının lüzum ve fay
dasına inanıyor; ilgili bütün tarafların Büyük
elçi Jarring ile ciddî ve yakın işbirliğinde bu
lunmalarını, Kudüs'ün statüsünde tek taraflı 
olarak değişiklik yapılmamasını ve bu konuda 
Birleşmiş Milletler kararlarına uyulmasını, böl-

. geyle ilgili büyük devletlerin gerginliği artırı
cı ve taraflar arasındaki dengeyi bozucu dav
ranışlardan kaçınmalarını diliyoruz. 

Jarring misyonunun anlaşmazlığı nihaî bir 
çözüm şekli bulmasına değin, bölgedeki ger
ginliği azaltabilmek amacıyle, Amerika Bir
leşik Devletlerinin israil ile Mısır arasında, 
Süveyş kanalının açılmasını da sağlayacak bir 
ara anlaşmasının gerçekleştirilmesi için çaba 
sarfetmesini memnunlukla, karşıladık. Zira, Sü
veyş kanalının yıllardır kapalı kalmasının, il
gili Orta Doğu ve Akdeniz memleketleri için 
yarattığı ekonomi ve ulaştırma güçlükleri bü
yük olmuştur. Bu durumun biran evvel gideril
mesi için, kanalın yeniden seyrüsefere açılma
sını da kapsayacak ve 242 sayılı Güvenlik Kuru
lu kararma uygun bir nihaî hal tarzının ilk adı
mını ve mütemmim cüzünü teşkil edecek bir 
«modüs vivendi» ye varılmasını temenni edi
yor ve bu konuda vukubulan son gelişmeleri 
dikkatle izliyoruz. Orta Doğu'da herkesin öz
lemini çektiği barış ve sükûn ortamının sağlan
ması için ülkemiz şimdiye kadar olduğu gibi, 
elinden gelen her çabayı göstermeye ve bu mak
satla girişilecek olumlu teşebbüsleri destekle
meye devam edecektir. 

Saym milletvekilleri, 
Sözü gelmişken Birleşmiş Milletlere de kısa

ca temas etmek istiyorum. 
Bir kısmını biraz önce zikrettiğim milletler

arası ilişkilerin temel prensiplerini Anayasasın
da toplayan bu evrensel kuruluş, sulhun korun
ması yolunda değerli çabalar harcanmasını 
mümkün kılan milletlerarası bir form niteli 
ğinde bulunmaktadır. 

Birleşmiş Milletlerin dünyanın muhtelif yer
lerinde baş gösteren anlaşmazlıkları izale ga
yesiyle giriştiği bitaraf ve olumlu faaliyetleri 
memleketimiz, bundan önce olduğu g'ibi bundan 
sonra da, desteklemeye devam edecektir. Bir 
leşmiş Milletler içerisindeki olumlu katkılarımı
zın geliştiğimi gösteren müşahhas sonuçları Yüce 
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Meclislerce de memnunlukla kaydedildiğini ümi-
dediyoruz. 

Kuruluşlarından beri Pakistan ve Hindistan 
arasında mevcut bulunan ve zaman zaman çe
şitli şekil ve alanlarda patlak veren anlaşmazlık 
ve gerginlik hali, geçen yıl içinde süratli bir 
merdivenleşme ile silâhlı çatışma halini almış ve 
masum kitlelere büyük ıstıraplar getirmiştir. 

Yapılan son genel seçimlerden sonra Doğu 
Pakistan'ın, Pakistan'dan koparak özgür bir de-
let haline gelme temayülünü göstermesi karşı
sında Pakistan Hükümetinin, toprak bütünlüğü, 
nü korumak amacıyle bazı tedbirlere tevessül 
ettiği malumlarıdır. Esasında, Pakistan'ın bir iç 
sorunu olarak ortaya çıkan bu kanunun toprak
larına sığman milyonlarca mülteci nedeniyle 
Hindistan'ı da çok yakından ilgilendirdiği bir 
vakıa idi ise de, meseleye barışçı bir çözüm yolu 
bulunmasını herkes gibi biz de tercih etmiş ve 
temenni eylemiştik. 

Ancak, yapılan çeşitli barışçı çözüm yolları 
tekliflerinin kabule mazhar olamaması sonucu, 
silâhlı çatışmalar başlamıştır. Doğu Pakistan'a, 
Hint kuvvetleri girmiş, neticede burada bağım
sızlığını ilân eden bir devlet birçok ülke tara
fından tanınmıştır. Pakistan Hükümeti tanıma
ya giden bir kısım devletlerle münasebetlerini 
kesmiş, bir kısmından ise elçilerini çekmekle ye
tinmiştir. Bazı Commonwealth ülkelerinin de 
bu devleti tanıması üzerine bu teşkilâttan 
da çekilmiştir, fakat daha sonra Pakis
tan'ın bu ilişki kesme tatbikatını devam ettir
mediğini müşahede etmiş oluyoruz. 

Bundan çeyrek asır önce müşterek idealleri 
paylaşarak birlikte Pakistan Devletini yaratmış 
olan doğu ve batı Pakistan arasında uygun gö
rülecek bağların korunmasında her iki 
taraf da ümidederiz ki zamanla bazı 
fayda görebilirler. Bu bağların şu veya 
bu şetkilde muhafazası için barışçı bir
takım çabalar harcandığını da biliyoruz. Di
ğer taraftan, Doğu Bengal'de halen Hint bir
likleri bulunmaktadır. Bu durum devam ettik
çe ülkenin bağımsız bir devlet olabilme niteliği
ne erdiğini şimdiden kestirmek mümkün değil
dir. Bunun anlaşılması için ilk şart bu birlik
lerin orayı terketmeleridir. ikinci şart da Do
ğu Bengal idarecilerinin, dış tesirlerden azade 
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olarak ülkeyi yönetme imkânına sahip kılınıp 
kılınmayacaklarınm anlatılmasıdır. Bu sebep
lerle bazı devletler ve özellikle müslüman dev

letleri, tanıma konusunda acele edilmemesini 
istemişlerdir. 

Müslüman devletler arasında ise Senegal'den 
başka henüz resmen tanıyan olmamıştır. Pakis
tan Hükümeti de kısa bir süre önce müslüman 
ülkelere müracaat ederek tanımada acele edil
memesini, meselenin 29 Şubatta Cidde'de top
lanacak olan İslâm ülkeleri Konferansında gö
rüşülerek bu konuda ortak bir tutum tespit 
edilmesini istemiştir. 

Diğer taraftan, Hindistan Hükümeti Bangla
deş'teki kuvvetlerinin geri çekilmesi işinin önü 
müzdeki 25 Mart tarihinde tamamlanmış olaca
ğını resmen taahhüt etmiş bulunmaktadır. Pakis
tan Cumhurbaşkanı da 1970 yılında yapılan hür 
seçimlerle işbaşına gelmiş olan liderlerle, Doğu 
B'engal'deki liderlerle temasa hazır olduğunu 
açıklamıştır. Hint kuvvetlerinin çekilmesi ger
çekleştiği takdirde, Bangladeş'in, tanınması ko
nusunda Pakistan Hükümeti tarafından ileri sü
rülen başlıca mânilerden biri daha ortadan kalk
mış olacaktır. Böylece Bangladeş'in, Müslüman 
ülkeler tarafından tanınması konusunda 25 
Marttan sonra yeni birtakım gelişmeler bekle
nebilir. 

Şimdi biraz da Pakistan Devlet Başkanının 
memleketimizi ziyareti konusundan bahsetmek 
isterim. Hatırlanacağı gibi Başkan Zülfikâr Ali 
Bhutto 24 Ocak'ta Ankara'ya resmî bir ziyarette 
bulundu. Kendisiyle çok faydalı görüşmeler yap
tık. Devletlerarası ilişkilerde kuvvet kullanıl
maması, Hint - Pakistan alt kıtasında barış ve 
istikrarın korunması için Genel Kurulun 7 Ara
lık 1971 ve Güvenlik Konseyinin 21 Aralık 1971 
tarihlerinde aldıkları kararlara riayet edilmesi, 
silâhlı kuvvetlerin karşılıklı geri çekilmesi, harp 
esirlerinin iade edilmesi; Pakistan'ın iki kesimi 
arasındaki müstakbel ilişkilerin, seçilmiş lider
ler arasında yapılacak müzakerelerde yeniden 
tanzim edilmesi hususlarında mutabakata var
dık. 

Pakistan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin son 
bunalım sırasında Pakistan'a sağladığı kuvvetli 
destek ve bu hususta iki ülke arasındaki yakın 
dostluk ve ittifakın ruhuna uygun bir şekilde 
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yapmış olduğa diplomatik teşebbüsler için Pakis
tan Hükümet ve milletinin şükranlarını bildir
di. Yayınlanan ortak bildiride daha etraflı ola
rak belirtilen yukarıdaki prensipler çerçevesin
de kardeş ülkenin bu sorununa barışçı yollarla 
tatminkâr bir çözüm tarzı bulunması Türkiye'
nin de samimî dileğidir. 

Sayin milletvekilleri, 
Geçen yılın önemli diğer ikinci dış politika 

olayı da Cin Halk Cumhuriyeti ile ilişki kurma
mız ve bu ülkenin Birleşmiş Milletler Teşkilâtı
na kabulüdür. 

Tanımaya tevessül edilmeden önce konu, Ni
san ayında Yüce Meclislerin tasvibine sunulmuş, 
onaylanmış bulunan Hükümet programındaki 
ifadeye uygun olarak, ulusal çıkarlarımıza uy
gunluğu açısından dikkatle incelenmiş ve olum
lu sonuca varılması üzerine iki ülke arasında | 
Paris'teki Büyükelçileri vasıtasiyle başlayan te- I 
maşlar, karşılıklı anlayış zihniyeti içinde yürü
tülerek 5 Ağustos 1971 tarihinde yayınlanan bir 
ortak bildiriyle «iki ülke arasında diplomatik 
ilişkiler kurulduğu» ilân edilmiştir. 

Konu, o tarihlerde Meclislerin Dışişleri Ko
misyonlarında etraflı müzakerelere vesile teşkil 
ettiği ve bu ülkeyi tanıma nedenlerimiz üzerin
de uzun uzun durulduğu için bu hususlara bu
rada yeniden avdet ederek vaktinizi almak iste
miyorum. Ancak, belirtmek gerekir ki, - söz 
alan muhtelif hatipler de aynı nokta üzerinde 
durdular. - 800 milyona yakın bir nüfusa sahip 
Kıta Çin'i üzerinde fiilî hakimiyetini tesis etmiş 
ve bu hakimiyetin devamlılığı hususunda her 
hangi bir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde yer
leşmiş bir idareyi görmezlikten gelmek çıkarla
rımıza uygun düşmezdi. Çin Halk Cumhuriyeti
ni tanımakla, her hangi bir yarar sağlamak ba
his konusu olmasa bile, esasen mevcut fiilî bir 
durumu tasdik etmekten başka bir şey yapma
mış olacak, buna mukabil dış politika imkânla
rımızı daha doğru değerlendirebilmek yeteneği
ne kavuşacaktık Tanımayla bu gerçekleştiril
miştir. Diplomatik temsilciliklerin karşılıklı ola
rak açılması hususunda varılmış olan mutaba
kat çerçevesinde konuyla ilgili çalışmalar ve te
maslar Bakanlığımızca yürütülmektedir. 

Bizim Çin Halk Cumhuriyetini tanımamızdan 
takriben iki buçuk ay kadar sonra Birleşmiş | 
Milletler Genel Kurulunda cereyan eden muza- | 

kereler neticesinde bu ülke 35'e karşı 76 oyla 
Çin'in tek hukukî temsilcisi olarak Teşkilâta 
kabul edilmiş ve daimî üye sıfatiyle Güvenlik 
Konseyindeki yerini almıştır. Bu ülkeyi tanı
mamızın ilk müşahhas neticesini Kıbrıs'taki Ba
rış Gücünün görev süresinin uzatılması mesele
si Aralık ayı içinde Güvenlik Konseyinde görü
şülürken müşahede eyledik. Çin, prensip itiba
riyle her hangi bir nam altında Birleşmiş Mil
letlerin başka ülkelere asker göndermesine kar
şıdır. Bu prensip tutumuna rağmen, kendilerine 
Kıbrıs meselemiz izah edilince, karar reye geldi
ği zaman olumsuz oy kullanmadıkları gibi, Bir
leşmiş Milletlerdeki usuller bakımından biras 
daha nazik bir tutum diye niteleyebileceğimiz 
oya katılmama kararı almışlardır. Ayrıca, yap
mış oldukları beyanda da Kıbrıs sorununun 
esas itibariyle bir müstemleke sorunu olduğunu 
belirttikten sonra, meselenin bütün ilgililerin eşit 
müzakereler yoluyla halledebilecekleri bir sorun 
olduğunu belirtmişler, cemaatlerarası müzake
relerin de iki Cemaat için eşit seviyede cereyan 
etmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bu tutum 
Türkiye'nin ve Türk Cemaatinin menfaatlerini 
kaale alıcı nitelikte tecelli etmiştir denebilir. 

Sayın milletvekilleri, 
Uluslararası politika alanında endişe kayna

ğı olmakta devam eden diğer bir bölge de Gü
neydoğu Asya bölgesidir. Bu itibarla, Başkan 
Nixon'un başlamış olan Pekin seyahatini, başta 
bu bölgenin ve Asya'nın sorunları olmak üzere 
milletlerarası meseleler ürerinde çok şümullü 
akis ve tesirleri olabilecek olumlu bir adım ola
rak önemle kaydediyoruz. Pekin görüşmele
rinin dünyanın iki büyük ulusu arasındaki bü
tün meselelere çözüm getirmesi beklenmemekle 
beraber, Güney - Doğu Asya buhranına barışçı 
bir hal tarzı bulunmasının kapılarını aralayaca
ğı sanılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Milletimiz ve memleketimiz için büyük bir 

önem taşıyan Kıbrıs'ta, hepinizin bildiği gibi, 
son haftalarda ciddî bir gerginlik ortaya çık
mıştır. Gerginliğe tekaddüm eden günlerde, 
Kıbrıs'daki toplumlararası görüşmelerin canlan
dırılması konusunda Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterinin yapmış olduğu telkinle ilgili danış
manlar olumlu bir hava içinde son safhaya gel-
misti. 
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Gerginliğin, nedeni, Makarios'n, Kıbrıs Ana
yasasına ve Güvenlik Konseyi kararlarına ay
kırı olarak Adaya gizlice çok çok miktarda Çe-
koslavakya yapısı silâh ve mühimmat getirtmiş 
olmasıdır. Yunanlılar, «Makarios'un, son ay
larda kendisine aktif şekilde muhalefet eden 
Kıbrıslı Rum unsurlara karşı kullanılmak üzere, 
şahsına bağlı güvenlik kuvvetleri kuracağını, 
söz konusu silâh ve mühimmatı bu amaçla ge
tirttiğini, Makarios bu yola gittiği takdirde 
Rumlar arasında bir iç sa„vaş çıkacağını» ilân 
etmişlerdir. Yunanistan, böyle bir sonucun or
taya çıkmasını önlemek üzere, Makarios'tan 
söz konusu silâhları Barış Gücüne teslim etme
sini ve parçalanan Rum cephesini birleştirmek 
üzere Rum yönetiminin, mutedil ve sağduyu 
sahibi kişilerin de iştirakiyle bir millî birlik 
hükümeti halinde yeniden kurulmasını talebet-
mştir. 

Son bunalımda bizi ilk planda ilgilendiren 
husus, Adaya gizlice ithal edilen silâhlar me
selesidir. Adaya getirtilmiş olan silâh ve mal
zeme, Türk Toplumunun maruz bulunduğu teh
dit ve tehlikeyi büyük ölçüde artırmıştır. Öte 
yandan, söz konusu silâhların, Makarios'un ön
gördüğü. şekilde Rum toplumu içinde dağıtılma
sı halinde Rumlar arasında patlak verecek bir 
çatışmanın Türk Toplumuna sıçraması ve mer-
divenleşme suretiyle Ada hudutlarını aşan, çok 
geniş bir krizin patlak vermesi ihtimali de var
dır. Bu itibarla, Adaya silâh ve melzeme getir-
tildiğini tespit eder etmez derhal ilgili devlet
ler ve Birleşmiş Milletler nezdinde teşebbüslerde 
bulunarak, söz konusu silâh ve malzemenin Ba
rış Gücüne teslim olunmasını talebettik. Bu 
talebimizi Yunanistan, ingiltere ve Amerika Bir
leşik Devletleri hükümetleri de desteklediler. 

Bunalımın Makarios ve Yunanistan Hükü
meti arasındaki diğer veçhesi ile ilgili gelişme
leri, iki taraf arasında mevcut ilişkiler çerçeve
sinde mütalâa ediyor ve dikkatle izlemekle be
raber bunlara karışmıyoruz. Bunalım sırasında 
Yunanistan'ın takındığı tutumu, Yunan yetkili 
şahsiyetlerinin Kıbrıs - Yunanistan ilişkileri 
hakkındaki beyanlarını özel bir dikkatle takip 
etmekte, bunların anlamları ve işaret edebi
lecekleri niyetler üzerinde hassasiyetle durmak
tayız. 

Bunalım sırasında bazı çevrelerde, Türkiye 
ve Yunanistan'ın Kıbrıs'ın bağımsızlığına son 
vermek üzere bir NATO planı çerçevesinde ha
reket ettikleri yolunda spekülasyonlar yapıl
mıştır. Dışişleri Bakanlığınız tarafından açık
landığı üzere, bu iddialar her türlü esastan yok
sundur, maksatlıdır. Bu iddialar Yunanistan 
tarafından da yalanlanmıştır. 

Ayrıca, yine bazı ajans haberlerinde ve gaze
telerde, Sovyetler Birliği, Ankara Büyükelçisi
nin, bundan birkaç gün evvel Dışişleri Genel 
Sekreterine yaptığı ziyaretin de Sovyetler Bir
liği tarafından bize, Yunanistan'a yapılmış olan 
şekilde, böyle bir planın mevcudiyeti ihtimaline 
binaen bir teşebbüs icrası olarak vasıflandırıl-
dığı görülmüştür. Bunun da gerçekle bir alâ
kası yoktur. Sovyet Büyükelçisinin ziyareti 
tamamiyle Podgorni'nin Nisan ayında memleke
timize yapacağı ziyaretin hazırlıklariyls ilgilidir. 

Sayın milletvekilleri, 
Kıbrıs sorunu bakımından Türkiye, izlediği 

tutuma temellerinden biri olarak daima Kıb
rıs'a ilişkin uluslararası andlaşmaları almıştır. 
14 Şubat tarihinde Lef koşa'da verdiği bir de
meçte Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
«Yunanistan'ın Kıbrıs'a ilişkin andlaşmaları hiç
bir zaman reddetmediğini ve bunların geçerli ol
duğunu» açıklamıştır. Türkiye'nin uluslararası 
andlaşmalarm geçerliği hususunda daima ifade 
edegeldiği görüşün, Kıbrıs bakımından özel 
sorumluluk sahibi Yunanistan tarafından da 
teyiden beyan edilmesini memnuniyetle kaydet
tik. 

Bunalım ve tehlike henüz ortadan kalkmış 
değildir. Makarios, getirttiği silâhları Barış 
Gücüne teslim etmemiş veya bu konudaki muh
temel hareket hattını açıklamamıştır. 

Kıbrıs'ta cemaatimizin can ve mal güvenliği
nin, haklarının ve çıkarlarının korunması, üze
rinde hassasiyetle durduğumuz en önemli hu
sustur. Son olayları, özellikle silâhlar meselesini 
bütün yönleriyle bu açıdan dikkatle izliyoruz ve 
muhtemel gelişmelere göre gerekli tedbirleri dü
şünüyor ve alıyoruz. 

Herhalde üzerinde şek ve şüpheye mahal bı
rakmayacak bir husus: Kıbrıs'ta Türk Cemaa
tinin can ve mal güvenliğine ve hukukuna karşı 
bir saldırı vukubulması halinde, öyle bir saldı
rının, Türk Devletini ve milletini yekvücut ola-
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Umumî beyanatıma son vermeden evvel, Av
rupa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişkilerimi
ze de müsaadenizle kısaca temas etmek iste
rim. 

1 Aralık 1964 tarihinde Ankara Anlaşması
nın yürürlüğe girişiyle başlayan ortaklığımızın, 
gümrük birliğinin giderek gerçekleştirileceği, 
ikinci dönemi olan geçiş dönemiyle ilgili' Katma 
Protokol ve diğer belgeler 22 Temmuz 1971 
tarühinde Yüce Meclislerinizce kabul edilmişti. 
Topluluk üyesi Devletler Parlâmentolarında de
vam. eden onay işlemlerinin de tamamlanarak, 
anlaşmaların 1 Ocak 1973 tarühinde yürürlüğe 
girmesini beklemekteyiz. 

Bununla beraber, zaman farkını kapatarak 
Katma Protokolün ticarî hükümlerini, ihracat 
mevsimi başlamadan yürürlüğe koymak sure
tiyle geniş ihraç imkânlarından yararlanmak 
üzere, toplulukla 27 Temmuz 1971 tarihinde 
bir geçici anlaşma imzaladık ve 1 Eylül 1971 
tarihinde de yürürlüğe koyduk. 

Geçiş dönemi belgeleri, bildiğiniz giibi, gerek 
Parlamentomuzda, gerek kamuoyunda zaman 
zaman eleştirilere uğramıştır. Bu eleştirilerden, 
Ortak Pazar ile ilişkilerimize sapma getirici ni
telikte olmayanların kabul gördüğü ve bunla
rın Katma Pratokolün, esasen gelişiri muhte
va ve niteliği çerçevesinde yerine getirilmesine 
çalışacağı kuşkusuzdur. Ayrıca, geçiş dönemi 
rejiminin daha da elverişli bir hale getirilmesi 
için topluluk içerisindeki gelişmeler de dikkatle 
alınmaktadır. Nitekim, genel preferanslar dola-
yısıyle sağlanan tavizlerden sonra yeni üyelerin 
katılmasiyle topluluğun genişlemesine, ortaklı
ğımızın adaptasyonu için başlayan müzakereler
de ticarî, malî ve sosyal alanda ek tavizler iste
dik. 

Ortaklık ilişkilerimizin iktisadî kalkınmamız 
ve özellikle sanayileşmemiz için en iyi ortamı 
yaratması başlıca amacımızdır. Bunun için, Or
tak Pazar içerisinleki partönerlerimizle gerekli 
olan hallerde temaslar yapmamız, girişmelerde 
bulunmamız normaldir. Nitekim, beraberimde 
Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarı ve uzman
lardan kurulu bir heyet de olmak üzere, bundan 
birkaç gün evvel Altılar nezdinde böyle bir te
masta, bulunduk, 
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Bu temas ve görüşmelerin amacı, şüphesiz ki, 

Katma Protokolün tadil! değildi. Esasen, 1,5 
yıl önce imzalanan, sonra Yüce Meclislerin ona
yını kazanan ve henüz yürürlüğe dahi konulma
mış bulunan bir uluslararası anlaşmanın değiş
mesi, söz konusu olmamak gerekir idi ve bunu 
gerektiren bir sebep de mevcut değildi. 

Bakanlar arasında olsun, teknik seviyede ol
sun yaptığımız temasların amaçlarını şu şekilde 
özetleyebilirim: 

1. Ortaklarımıza Türkiye'den, içinde bulun
duğumuz ekonomik ve sosyal bakımdan ve bu 
şartlar altında ayrıntılı bilgiler vermek, 

2. Belirli bir süre sonunda, topluluğa tam 
üye olarak katılabilmek için, tespit olunan uzun 
vadeli perspektifleri ve bunun gereklerini anlat
mak, 

3. Genişlemiş topluluğa teşmil edilecek Kat
ma Protokol vecibelerinin, Türkiye'nin ekono
mik ve sosyal kalkınması için tek geçerli çözüm 
olan sanayileşmesinin aksamadan ve gereği gibi 
gerçekleşmesi zorunu ile bağdaşmasını sağla
mak, 

4. Avrupa Parlamentosu ile Parlamento
muz arasındaki ilişkileri daha sıkı bir hale ge
tirecek tedbirleri almak ve bunları görüşmek. 

Bu temaslardan, Yüksek Heyetinize şu husus
ları açıklamak isterim: Müzakere ve görüş tea
tisi mevzu teşkil etmiş olan bütün konularda 
anlayış gördük. Her hal ve kârda, yapılmış olan 
bu temaslar neticesinde, Katma Protokolün ken
disinin değişmesi, şüphesiz ki, mevzuubahsol-
mamakla beraber, ileri sürmüş olduğumuz gö
rüşlerin ışığında ve endişelerimizi gidermek için, 
bundan sonra yapılacak teknik seviyedeki görüş
meler sırasında, icabında lüzumlu ilâve ve ek ted
birler alınabilecektir. Binaenaleyh, bu görüşme
lerden ümitli bir şekilde yurdumuza avdet et
miş bulunuyoruz. 

Keza, Parlamentolar arasındaki münasebet
lerin sıklaştırılması konusunda da, ümidettiği-
miz ve beklediğimiz yapıcı reaksiyonu gördük 
ve şu hususları belirttiğimiz zaman, bize karşı 
bir anlayış havasının mevcudiyetini memnuni
yetle müşahede eyledik: Filhakika, Türkiye ik-
tisaden eşit anlamda Ortak Pazarın bir üyesi 
olabilmesi için, 22 senelik bir geçiş dönemini 
öngören bir çalışma devresi içine girmiştir. 
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Türkiye'nin ağırlığı, Avrupanın savunmasına 
katkısı, bölgedeki barışa katkısı ve netice iti
bariyle Batı camiası içerisinde geçerli değer
lerin bizim için arz ettiği önem ve memleketi
mizin çağdaş uygarlık düzeyine varmak için 
sarfetmekte olduğu aralıksız gayretler. 

Bunlann hepsi Türkiye'nin politik bakımdan 
yeşermekte olduğunu gördüğümüz bu yeni Av
rupa dengesinde iktisadî çabalarının muhakkak 
surette sonucunu beklemeden, orada neler olup 
bittiğini daha yakından bilebilmesine ve icabın
da katkılarını oraya götürebilmesine mani teş
kil etmemelidir. 

öyle zannediyorum ki, büyük bir samimi
yetle ve açıklıkla belirttiğimiz bu düşünceler 
iyi karşılık görmüştür. Komisyon nezdinde yap
tığımız görüşmelerde de aynı durumu müşaha-
de ettik. Binaenaleyh, gerek Karma Parlamen
to Komisyonumuzun Avrupa Parlamentosuyla 
münasebetlerinde, gerek kurulmuş veya kurula
cak olan ihtisas komiteleriyle daha sıkı bir iş
birliğinde, öyle düşünüyorum ki, daha verimli 
bir işbirliği esasları ortaya çıkacaktır. Bu hu
susu da bildirmekten, Yüce Heyetinize ifade et
mekten zevk duyuyorum. 

Sayın milletvekilleri, hazırlamış olduğumuz 
umumî beyanım, heyeti umumiyesi itibariyle 
muhterem grup sözcülerinin ve şahısları adına 
söz almış olan hatiplerin ileri sürdükleri husus
ları genellikle kapsadığı ve bazı cevapları ve
yahut aydınlatmaları ihtiva eylediği düşünce
sindeyim. Bununla beraber, almış olduğum not
lardan faydalanarak, gerek sayın grup sözcüle
rinin, gerek şahısları adına söz alan arkadaşla
rımızın ortaya, koydukları bazı konulara daha 
fazla bir aydınlık getirebilirsem memnuniyet 
duyacağım. Şimdi, müsaadenizle notlarıma ba
karak, bu hususlarda bilgi arz etmeye gayret 
edeceğim. 

Sayın Akça'nm, büyük bir istifade ile din
lediğimiz görüşmesinde ortaya sürdüğü ve be
nim ayrıca bazı izahlarda bulunmamı gerekti
ren hususlar olarak şunları tespit edebilmişim: 
Çok yerinde bir müşahede ile ve bundan evvel 
muhterem Bütçe Karma Komisyonu üyeleri ve 
muhterem senatörlerimizce de belirtilmiş olan 
bir noktaya temas ettiler; bu, teşkilât kanu
numuz meselesidir. 
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Sayın milletvekillerine §u hususu bildirmek

ten zevk duyuyorum: Teşkilât kanunu tasarısı 
hazırlanmıştır. Bu tasarı, bundan bir hafta ev
vel - Yüce Senato huzurunda da ifade etmiş 
olduğum veçhile - elçiliklerimize ve iç teşkilâta 
tamim edilmiştir. Mütalaalarının, 20 Mart tari
hine kadar verilmesini rica ettik. 

Bu arada, kurduğumuz bir heyetle, gelecek 
olan mütalâaları gözden geçireceğiz ve neticede 
daha faydalı birtakım telkinler ortaya çıkarsa 
onları nazarı dikkate alacağız ve kanun tekniği 
bakımından yapılması gerekli hususları da göz-
önünde tutarak zannediyorum ki, en kısa bir sü
rede ve pek muhtemelen Nisan ayı zarfında bu 
metni Yüksek Meclislere sunmak fırsat ve im
kânını bulacağız. 

Teşkilât Kanunu ile öyle zannediyorum ki, 
büyük hizmetler ifa ettiğini aziz milletvekille
rinin, Yüce Meclis mensuplarının sözlerinden 
zevkle dinlediğimiz Dışişleri teşkilâtı zamanın 
ihtiyaçlarına uygun teşkilâtlanma imkânını bu
labilecektir. 

Sayın Akça'nın, yine teşkilâtımızın bir der
dini dile getiren 16 ncı madde ile ilgili önerisine 
teşekkürlerimizi arz etmek isterim. 

Yüksek malumları olduğu üzere, dış teşki
lâta bilhassa temsil için, o maksada matuf ola
rak verilen maaşlar 1963 yılından beri hiçbir 
ayarlanmaya tabi tutulmamıştır. Arada geçen 
bu müddet zarfında bütün memleketlerde vuku-
bulan fiyat artışları öyle bir seviyeye gelmiştir 
ki, bendeniz ancak, gerek Karma Komisyonda, 
gerek Senatoda ve gerekse bugün konuşan de
ğerli hatiplerin ifadelerinde belirtildiği gibi, 
fevkalâde üzücü bir durumla karşı karşıya bu
lunduğumuzu ifade etmekle yetinmek istiyo
rum. Zira, muhtelif toplantılarda dış teşkilâtta 
hizmet görenlerin ve bilhassa hariciye memur
larının karşılaştıkları fevkalâde ağır durumlar 
kâfi derecede anlatılmış ve basınımızca da di
le getirilmiştir. 

Binaenaleyh, Meclisimizden ricamız: Bu büt
çe müzakereleri sona ermeden evvel bu derde 
bir çare bulunması ve hiç değilse dışarda va
zife gören ve gördükleri vazife hususunda lü-
tufkâr iltifatlarınızı esirgemediğiniz fedakâr 
mensuplarımızın hacalet âver durumlardan 
kurtarılmasına yardımcı olmanızdır. 
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Sayın Akça; Avrupa istişarî Meclisince 
Türk Parlamenter sayısının arttırılması, konu
suna değindiler. 

Hiç şüphe yok ki - yanlış hatırlamıyor
sam -; Avrupa Konseyin'de üye olan Devletler 
meyanmda, nüfusu 40 milyon rakamı geçenler, 

« Avrupa Konseyi'nin Büyük Devletleri» meya
nmda addedilir ve Türkiye bu hedefe doğru 
süratle yaklaşmaktadır. Bunu memnuniyetle 
kaydedip, icabeden teşebbüsleri yapmaktan 
geri kalmayacağımızı söylerken, bir noktaya 
da muhterem üyelerin dikkatlerini çekmek is
terim: Taibiatiyle nüfusumuzun artması, aynı 
zamanda Avrupa Konseyi'ne olan maddi katkı
mızın da artması neticesini vermektedir. Biz, 
iktisadî gelişme imkânları dolayısiyle mevcut 
kısıtlı durumu dikkate almalarını ve bu katkı
da lüzumsuz addedilebilecek birtakım yükle-
nimlerm bize düşmemesini de temine gayret 
ediyoruz. Binaenaleyh, sayın Akça'mn belirt
miş olduğu husus yerine getirilirken, yapıla
cak olan teşebbüslerde malî yükümler konu
sunda da başarılı bir neticenin teminini bek
lemekte fayda olabileceğini düşünüyoruz. Maa-
mafih dileklerini not ettik ve ona göre çalışma
larımızı ayarlayacağız. 

Sayın Akça'nın belirtmiş olduğu hususlar 
arasında ve umumi beyanatında bulunmayan 
bir kasını; Üçüncü Dünya Devletleri'nin ve bu 
arada Afrika Devletlerinin dünya siyasettinde 
arz etmiş olduğu ehemniyetin gereği gibi tak
dir edilmesi ve bu ehemniyetle müterafık ola
rak, lüzumlu bazı tedbirlerin alınması hususu 
idi. Bu tedbirler meyanmda, Afrika'daM temsil 
kabiliyetimizin arttırılmasını, öneri olarak söy
lediler ve bu arada bendenizin de aynı düşünce
leri paylaştığını bildiklerini, sözlerine ilâve 
eylediler. 

Şunu hemen ve zevkle belirtmek isterim ki; 
bu düşüncelere tamamen katılıyorum ve Afri
ka'da temsilcilerimizin aded'ini arttırmak, mu
hakkak ki gayemizdir. Bunula ilgili bazı idarî 
meseleler olduğunu, takdir buyurursunuz: Ele
man meselesi, para ve bina meselesi gibi hu
suslar, böyle bir temsil keyfiyetinin gerçek
leştirilmesinden evvel, iyice etüdedilmektedir. 
Bu konularda, imkânlarımızmda pek olmadı
ğını söylersem, Yüce Meclisin sayın üyeleri, 
hakikatleri olduğu gibi beyan ettiğimi her hal

de takdir buyuracaklardır. Bunula beraber bu 
temsili arttırmak için, elimizden gelen gayret
ler sarfedilmektedir ve sarfedilecektir. 

Sayın Akça görüşmesinde, Birleşmiş Millet
lerin durumununa da temas ile bilhassa Birleş
miş Milletlerde alman kararla ilgili müşaha-
delerin'i ifade ettiler. 

Bendeniz de, aynı konu üzerinde bir müşa-
hademi Yüce Meclise arz etmek isterim ve ge
nellikle pek açık olarak eleştirilemeyen Bir
leşmiş Milletler konusunda, bu fırsattan bilis
tifade birkaç söz söylemeyi faydalı görüyo
rum. 

Saym milletvekilleri, umumiyet itibariyle 
Birleşmiş Milletler bahis konusu olduğunda, 
ortaya iki türlü değerlendirme çıktığı görül
mektedir : 

Bunlardan bir tanesi; Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtını, Devletlerin üstünde yetkilere sa
hip ve binaenaleyh orada alınmış olan karar
ları tatbik ettirebilecek mahiyette bir teşekkül 
olarak görmek ve buna dayanan değerlendir
medir. 

Bir diğeri de; kararlarını tatbik edemediği 
cihetle hemen hemen hiç kaale alınmaması lâ
zım gelen ve daha ziyade müzakereler yapıl
makla iktifa edilen bir teşekkül olarak değer
lendirmedir. 

Bu iki değerlendirme arasmda, müsaadeniz
le orada; iki defada uzunca hizmet vermiş bir 
memur olmak sıfatıyle bazı ayarlamalar ya
pılması lâzım geldiğini arz etmek istiyorum: 

Birleşmiş Milletler filhakika kararları ba
kımından iki kısımda mütalâa edilmelidir: 

Bunların bir tanesi, icra organı olan Gü
venlik Konseyi kararlarıdır. Güvenlik Konseyi 
esasında, Birleşmiş Milletler Anayasası'na göre 
bü+,ün bir Teşkilât adına kararları alır ve bu 
hararlar yine Anayasasına göre bunların bir 
kısmı vaci - bul ifadır. Tabiatıyle yüksek ma
lûmlarınız olduğu üzere, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyinde bir kararın alınabilmesi 
irvn, evvelemirde 5 devamlı üyenin müspet 
reyleri gereklidir, imdi, bütün bu lâzimeye 
rağmen, Birleşmiş Milletlerde sayın Akça'nm 
ve diğer muhterem hatiplerin de belirtmiş ol
dukları veçhile, Güvenlik Konseyi tarafından 
5 devamlı üyenin de ittifakı bulunan kararları 
alınmış ve bu kararlar tatbik edilmemiş veya 
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edilememiştir. Bunlardan en bariz örneğini, 
bildiğiniz gibi, 1967 Harbinden sonra alınan 
«Orta Doğu ile ilgili karar» teşkil etmektedir. 
Bunun daha başka misalleri de vardır; vaktini
zi almamak için sadece «Keşmir Meselesi» ile 
ilgili olanlara atfı nazar edilmesi mümkün 
olabileceğini, söylemek isterim. 

Şimdi, «Güvenlik Konseyi bu kararları al
dıktan sonra, tatbik edilememektedir» keyfi
yetinde bir parantez açmak doğru olur. Şayet. 
Güvenlik Konseyi üyeleri, bilhassa 5 devamlı 
üye bir kararın alınmasından sonra, bilhassa 
iki devamlı üye, «'Süper Devlet» denenler, 
bunların menfaatlerini,, millî çıkarlarını alman 
kararların tatbiki cihetinde tecelli ederse, şunu 
düşünmemiz lâzımdır ki, bu kararlar büyük bir 
ihtimalle tatbik edilme durumuna getirilirler 
Ancak ve ancak, bilhassa devamlı üyeler arasın
da veya bunlardan iki devamlı üye, yani «tir 
süper devlet» arasında kabul deilen karara rağ
men, bunun tatbikatında görüş ayrılıkları olur
sa, bu takdirde o kararlar muhtelif safhalardar-
geçerek, ya tatbik edilmezler veya tatbikat1 

uzun senelere yayılabilir ve ne zaman ve ne şe
kilde sonuçlanacağı da peşinen kestirilemez. 

Birleşmiş Milletlerin diğer önemli organı 
Genel Kuruldur. Genel Kurulda alman karar
lar, muhterem arkadaşlarım; bunlar tamamiylr 
bir tavsiye mahiyetindedir. Güvenlik Konsey; 

kararları gibi vacib-ül ifa değildir; yani «va-
cib-ül ifa değildir» derken, hukukî anlamda ko
nuşuyorum; manevî anlamda değerleri yönüne 
birazdan geleceğim. 

Bu tavsiye kararları acaba hiç mi tatbik edil
mezler? 

Bu hususta zannediyorum ki, dikkatli olmak
ta ve Birlenmiş Milletlerdeki gelişmeleri takibet-
mekte çok büyük fayda vardır. Bu kararlar, he
yeti umumiyesi itibariyle manevî bir basla teş
kil ederler. Bu manevî baskı, belki ilk merha
lede kendini göstermez; fakat geçen yıllar zar
fında baskısını yavaş yavaş artırır ve etrafına 
topladığı devletlerin adedi ile müterafik olarak. 
bir efkârı umumiye baskısı haline gelir. Bu ko
nuda meselâ, Güney Afrika'da tatbik ediler 
«ırk ayırımı» ve «müstemleke» meselelerini zik
retmek isterim, 

Müstemleke meselelerinde, 1950 ilâ 1960 yıl
larında büyük bir mücadele mevzuubahis idi. 
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O zaman alman pek çok kararlar, hiçbir veçhile 
manevî bakımdan da bir kıymet ifade etmeyebi
liyordu. Fakat, 1960'tan sonra yeni bir dönem 
olmuştur. Hatırlayacağınız veçhile Türkiye'nin 
de ortak savunucusu olduğu müstemleke mem
leketlerinin istiklâllerinin kazanılması, istiklâl
lerine yardım edilmesi hususundaki karar, o 
günden bu yana süratli bir gelişme göstermiş 
ve bugün müstemleke statüsünden kurtulmayan 
memleketlerin adedi, parmakla sayılacak kadar 
azalmıştır. 

Binaenaleyh, Birleşmiş Milletler Genel Kuru
lunun kararlarından da bahsederken, bu hususu 
vüksek takdirlerinize arz etmek istedim; bunlar 
da kabili ihmal şeyler değildir. Binaenaleyh, bir 
memleketin Birleşmiş Milletlerde bir problemi 
olduğu zaman, yalnız Güvenlik Konseyinde de
ğil, Genel Kurulda da çok dikkatli davranması, 
prestijini yukarda tutması, destek sağlaması ve 
birbirini takibeden yıllar içerisinde kendi prob
leminin aleyhinde tecelli edecek birtakım karar
larla karşılaşmaması menfaati icabıdır. Çünkü 
zamanla bu kararlar, umumî efkârda, gerek 11-
j?ili memlekette, gerek o memleketin müttefik
lerinde ve dostlarında birtakım erozvonlar hu
sule getirir. Bu erozyonlar, yavaş yavaş prob-
^mi olan memlekete karsı, dostları tarafından, 
«Evet, seninle dostuz, münasebetlerimiz ividir. 
\ma ne yapalım ki, görüvorsunuz. büyük bir 
efkârı umumiye, milletlerarası teşekkül seneler
den beri bu meselede sizi tutmuyor.» diye hem 
bir mazeret ifade edebilirler; hem de haklı bir 
görüşü aksettirmiş olabilirler. 

'Sayın milletvekilleri; Sayın Akça'nın temas 
etmiş olduğu «Birleşmiş Milletler kararları» ko
nusu ve bunlarm kısa bir şekilde değerlendiril
mesi, zannedivorum ki bu sözlerle yerine geti
rilmiş olmaktadır. Tabiatiyle konu çok uzun
dur; başka vesilelerle ve komisyonlarda bu hu
susta arzu buyurulacak olan malumatı vermek
ten ben ve teşkilâtım zevk duyarız. 

Zannedivorum ki, Sayın Akça «Afyon ekimi-
nan yasaklanması» hususunda bazı müşahede
lerde bulundular. Bu. kendilerinin ve diğer bazı 
arkadaşlarımızın da belirttikleri gibi. doprndan 
doğruya Dışişleri Bakanlığını ilgilendiren bir 
konu olmamaktadır. Bu hususta, zannedivorum 
ki, Hükümetçe alman kararlar Meclise getiril
miş ve Meclisin tasvibini kazanmıştır. Eğer mü-
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zakerelerin uzamaması ve vakitlerinizi daha faz
la suiistimal etmek gibi bir durumda kalmama 
tercih sebebi ise, bu konuda daha fazla durmayı 
istemiyorum. Mamafih, izahlarımın sonunda 
sualler tevcih buyurulursa, tekrar oraya av
det ederim efendim. 

Kıt'a Çin'i konusunda, Sayın Akça'nın be
lirttiği «Kanada formülü» zannediyorum ki, 
bir teknik bilgi meselesi olabilir. Benim ha
fızamda yanlış kalmadıysa, «Kanada formülü» 
Ibizim tatbik edebilmiş olduğumuz formülden 
daha ileri bir formül değil, hatta bir merhale 
geri bir formül olacaktır. Çünkü o formül© 
göre; esas itirabiyle Çin Halk Cumhuriyeti, 
«Taiwan'ın Çin ülkesinin ayrılmaz bir parçası 
olduğunu» ifade eder ve diplomatik tanımayı 
yapan taraf ise, Çin'in bu beyanım not eder. 
Binaenaleyh, Çin tarafından yapılmış olan bu 
'beyanı not etmek; yine diplomatik kurallarda 
zannediyorum ki, buna hiç temas etmemekten 
biraz daha fazla, Çin Halk Cumhuriyetinin 
iddialarını kabullenmek mânasına gelir. 

Mamafih, meselenin bugün vasıl olmuş ol
duğu merhale, gerek Yüce Mecliste yapılmış 
olan beyanlarda, gerek Senato'da ve Bütçe 
Karma Komisyonunda, bendenizi şu şekilde 
düşünmeye sevk ediyor: Alınmış olan karar, 
esas itibariyle gerçeklere uygun bir karardır 
ve zamanla diğer memleketler de geniş nispet
te bu kararı almaya zorunlu olacaklardır. Biz 
bu kararı alırken gerçeklere riayet etmekten 
başka, Çin Halk Cumhuriyetinin Güvenlik 
Konseyinde devamlı bir üye olduğunu ve bizim 
orada problemlerimiz bulunduğunu da tabia-
tiyle gözönünde tuttuk. Biraz evvelki umumî be
yanımda da temas etmiş olduğum veçhile, bu
nu dikkate alışımız karşılıksız kalmamıştır. Yi
ne beyanımda işaret ettiğim veçhile, Güven
lik Konseyi toplantısında Çin menfî bir tavır 
takınmamış, bilâkis müzakereler konusunda ve 
bilhassa Türk Cemaatinin eşit şekilde müzake
reciler arasında bulunması konusunda sarih be
yanlar yapmıştır. Bunlar şüphesiz ki, bugün
kü konjonktürde faydalı hususlardır. Mama
fih, Yüksek Meclise şunu da belirtmek isterim 
ki, bütün bunlar konjonktüre tabidir, değiş
meler olabilir, bu şekilde uzun yıllara yayılan 
ve bir nevi maraton yansı şeklinde menfaatle
rimizin korunmasını icabettiren millî konular

da, muhtelif konjontürlerde, muhtelif tepkiler 
ve düşüncelerle karşılaşabiliriz. Hepsini, onla
rın ortaya çıktığı zaman veya çıkmadan evvel 
yapacağımız kestirmelerle, hesaplamalarla kar
şılayacak tedbirleri düşünürüz ve alırız, öyle 
tahmin ediyorum ki, Yüksek Heyetiniz Dışiş
leri teşkilâtınızın bu hususta yavaş çalışmadı
ğını ve pek çok kestirmeleri vaktinde yaptığını 
bilmektedir. 

Müsaadenizle şimdi Sayın Orkunt'un beyan-
lariyle ilgili notlanma geliyorum; kendileri de 
tıpkı Sayın Akça ve diğer hatipler gibi, çok isti
fade ile dinlediğimiz hususlan belirttiler. Bunla
rın pek çoğuna, beyanatımda da görülmüş ola
cağı veçhile, iştirak ediyorum. Zaten Meclisi
mizdeki Dışişleriyle ilgili müzakereler bir bakı
ma tamamiyle millî hüviyeti olan dış politikada 
ne kadar birlikte olduğumuzu göstermekte ve 
bize zevk ve heyecan vermektedir. Bu beyan
lar sırasında bazı konularda gayet kıymetli di
rektifler alıyoruz, bazı özel konularda da üze
rinde çalışılması lâzımgelen hususları not edi
yoruz ve müteakip gayretlerimizi onlara ayar
lıyor ve teksif ediyoruz. 

Binaenaleyh, kendilerinin beyanlanndaM 
pek çok hususları, (bilhassa siyasî güç, askerî 
güç ve tarafsızlık konularındaki değerlendir
melerini zevkle dinlemiş bulunuyorum. 

Orta - Doğu konusunda, Kıbns konusunda 
söyledikleri, zannediyorum ki bizim yapmış ol
duğumuz beyanlarla ve benim anlayabildiğim 
kadanyle aynı paralelde gözüküyor. 

Sayın Orkunt, «yurt dışındaki emlâk» ko
nusundaki sözleri arasında, zannediyorum 
önemlice bir noktaya temas etti. Bu, sadece 
teşkilâta müteallik olduğu için önemli diyorum, 
yoksa konunun kendisi fevkalâde önemlidir. 
Teşkilât bakımından bunun yalnız Hariciye
nin yürüttüğü bir mesele olmadığını, Hariciye
nin bir koordinatör rolünde olduğunu, bina
enaleyh, diğer ilgili bakanlıklarımız ve mües
seselerimizle sıkı işbirliği yapılmasını ve hattâ 
zannediyorum M, daha kuvvetli bir kadro, bir 
teşekkül kurulmasını telkin ettiler. Şu anda 
notlarım yanımda değil, fakat öyle zannediyo
rum ki böyle bir kadro mevcuttur ve zaten 
koordineli bir çalışma yapılmaktadır, ancak 
bunun belfcide daha kuvvetli bir şekle getiril
mesi, daha fazla elemanlarla takviye edilmesi 
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doğru olur. Çünkü, belirtikleri gibi, 1 900 -
2 000 tane dilekçenin tercüme edilmesi, onların 
cevaplarının gelmesi ve onların tekrar tercüme 
edilmesi yalnız teksir bakımından ne gibi bü
yük zaman alıcı bir müşkilâtla karşılaşıldığını 
göstermeye, işaret etmeye kâfidir. Bu sebeple 
bu telkinlerinden istifade edeceğiz. 

Kuzey Atlantik ittifakı ve onun değeri hak
kındaki sözlerine, zannediyorum ki beyanatım 
tamamiyle aynı paralelde olan görüşleri ortaya 
koymuştur, Kuzey Atlantik ittifakının neden
lerini, lüzumu, geçirdiği tahavvüller ve istik
bâlde ortak savunma teşekkülü olarak sağla
dığı ve sağlayacağı faydalar kâfi derecede zan
nediyorum tarafımdan belirtilmiş bulunuyor. 

Sayın ölçmen, her zaman istifade ile din
lediğimiz beyanlarında olduğu gibi, bu defaki 
konuşmalarında Çin konusunda gayet ilgi çeki
ci bazı hususları belirttiler. Bu beyanlarında, 
ortaya koydukları bazı görüşlerinde nüanslar 
mevcuttur. Bütçe Karma Komisyonunda aynı 
konudaki görüşlerini dinlerken de dikkatle not 
etmiştim. Müsaadenizle burada, «nalıncı kese
ri gibi tamamiyle Hariciyenin görüşüne uyu
yor» denilebilecek bir zihniyetin mahzurlu olarak 
değil de, müşterek olan noktaları belirtmekten 
duyduğum zevki göstermek için şu görüşleri 
not etmişim. 

Buyurdular (ki, «Hür dünyanın Milliyetçi 
Çin'i gereği gibi destekliyememiş olduğu bir 
gerçektir.» 

Zannediyorum, bu görüşlerine 'benim ilâve 
edecek bir sözüm yok. 

Çin'in tanınması ve onunla ilgili hususlar
daki görüşlerine aynı konudaki mâruzâtımı, bir 
bakıma eğer kâfi görüyorlarsa cevaplandırmış 
oluyorum. Çünkü, muhtelif toplantılarda bu 
husustaki bilgilerimi arz ettim, benim vazife 
almadan evvelki devirde, prensiplerin neler 
olduğunu söyledim. Teferruat üzerinde bazı 
görüş farkları olmuştur, fakat müsaade eder
lerse onların üzerine gelmiyeyim. Meselâ; kâ
fi derecede istişare yapılmış mıdır, yapılmamış 
mıdır? Bu; zannediyorum ki; bugünkü Bütçe 
müzakeresiyle tamamiyle direkt olarak, (benim 
bakımımdan, belki de ilgili bir konu değildir. 

Arap ülkeleriyle münasebetimizde, zannedi
yorum ki, bu münasebetlerin gelişmesi hususun

da hiçbir reverleri yoktur. Ben gayet yakından 
biliyorum, bütün partilerimiz, memleketimizin 
bütün dünya memleketleriyle mümkün olabil
diği nispette münasebetlerin geliştirilmesi yö
nünde bir tutum içerisindedirler. Tabiatiyle, 
bunlar, imkânla mukayyet olmakla beraber, 
esas arzu ve istikamet budur. 

Arap memleketlerinden bahsederken, orada
ki bazı teşekküllerin ve o teşekküllerden vuku-
bulan bazı sızmaların, iç hayatımıza tesirlerinin 
üzerinde durdular. Tahmin ederim ki, dün, ta
mamiyle kendilerini dinleyememiş olmakla be
raber, Sayın içişleri Bakanı belki bu konular
da bazı izahlarda bulunmuşlardır. Ben, Sayın 
ölçmen'e şunu belirtmek isterim ki; biz Dışiş
leri olarak, Hükümetin dışa yönelen faaliyetle
ri manzumesi içerisinde, en yüksek seviyelerde, 
ilgili memleketlerin dikkatlerini çekmekteyiz 
ve bunlardan da bazı sonuçlar almaktayız. Her 
halde haricî teşkilâtınızın bu hususlarda kati
yen âdil kalmadığını size temin etmek isterim. 

Keza, diğer bir noktaya temas buyurdular 
ki, hakikaten hepimizi dertlendiren bir konudur. 
Bu, bazı Avrupa ülkelerinde, memleketimizde
ki durum hakkında mübalâğalı hakikatleri ak
settirmek şöyle dursun, ters tarafından göster
meye yönelen birtakım yayınlardır. 

Bendeniz, vazifemi ilk aldığım zaman, sayın 
parti başkanlarını ziyaret görevimi yerine getir
diğim zaman, dış politikanın millîliği hususun
da, heyecanla ifade edebileceğim beyanlar, ni
yetler ve dilekleriyle karşılaştım. Politikamızın 
bu millî hüviyeti içerisinde şüphesiz ki, memle
ketimize gölge düşürecek her türlü yayınlar ve 
faaliyetler bizi derinden yaralar ve üzer. Ger
çekleri söylerek, gerçekleri anlatarak elimizden 
gelen ve vazifemiz olan faaliyetleri, Dışişleri 
kendisine düştüğü nispette yerine getirmekte
dir ve Dışişlerinin haricindeki yine dış hizmet
lerde görevli ve bu hususlarla ilgili faaliyetler
de bulunması lâzımgelen teşekküllerimiz de ay
nı gayretleri göstermektedirler. 

Altı Ortak Pazar memleketine yapmış oldu
ğum son ziyaret sırasında, memnuniyetle müşa-
hade ettiğim ve Yüksek Heyetinize nakletmek
ten zevk duyduğum husus şu olmuştur: 

Türkiye'nin demokratik nizamnırn nasıl iş
lediği ve Türkiye'nin kendisine tâyin ve tespit 
etmiş olduğu yolda muhakkak surette basan 
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gösteren bir istikbale namzet olduğu, kendisine 
güven duyulduğu gayet açık ve seçik bir şekil
de ortaya çıkmıştır. Binaenaleyh, bu yayınlar 
konusunda bazı hususlarda verilen bilgiler, bu 
yayınların önemli yayın organlarından olmadı
ğını ve geniş kütlelere hitaben bir mahiyeti bu
lunmadığını ortaya çıkarmıştır. Bilmiyorum, bu 
teselli kabul edilecek bir husus mudur? Teselli 
kabul edilecek bir husus olmamakla beraber, 
hiç olmazsa zararlarının ve bizi üzen kısımla
rının mahdut bir hüviyeti olduğunu ve sadece 
mahdut bir çerçeveye hitabettdğini belirtmek is
tiyorum. 

Sayın ölçmen, «Afyon» konusunda grup gö
rüşlerini bildirirlerken, tam olarak Dışişlerini 
ilgilendiren bir konu olmadığım söylemek ne
zaketinde bulundular. Bendeniz, müsaadenizle 
Dışişleriyle ilgili olan kısımlarında, tamamiyle 
Yüksek Meclislerce kabul edilmiş, tasvilbedilmiş 
program içerisinde faaliyet sarf edildiğini ve bu 
faaliyetin memleketimizin çıkarlarına göre 

ayarlandığını ifade etmekle yetineceğim. Aynca 
sualleri olursa onu da cevaplandırmaya çalışı
rım. 

Ortak Pazar konusundaki izahatımla zanne
diyorum Yüksek Meclise vermem lâzımgelen 
bilgiyi ve temaslarımızın mahiyetini kâfi dere
cede arz ettiğimi ve sağlamış olduğunu zannet
tiğimiz güzel iklimi de ortaya koyduğumu tah
min ediyorum. 

Kendilerinin işaret ettikleri konulardan ge
nel konferanslarla ilgili olarak şunu arz etmek 
isterim - ki, diğer bir arkadaşım da dokundu
lar - Genel konferanslar esas itibariyle fiilen 
bize Temmuzdan beri uygulanmaktadır. Bunla
rın hukukî bir şekilde uygulanması önümüzde
ki Temmuz ayında tamamlanmış olacaktır. Ya
ni zaten fiilen istifade ediyoruz, o konuda dik
katliyiz. 

Ortak Pazar'la ilgili konuda Sayın ölçmen, 
planlarda - zannediyorum ilk iki Beş Yıllık 
Planda Ortak Pazarla ilgili sıJkı bir rabıta
nın bulunmadığı hususunu ifadelerinde belirt
tiler ve üçüncü Beş Yıllık Plan hazırlanmakta 
olduğu cihetle bu hususa önem verilmesini, 
zannediyorum teklif ettiler. 

Tabiatıyla yalnız, Dışişleri Bakanı olarak 
değil, Hükümetin bir üyesi olarak bunu arz-
•etmelk isterim ki, Devlet tek sesle konuşur ve 

tek sesle konuşulmaktadır. Bundan evvelki, 
planlarda Ortak Pazarla ilgili perspektifin ta-
namıiyle kaale alınıp alınmaması gibi bir hu
lusun, bendeniz şahsen şundan tevellüt etmflş 
olduğunu tahmin ediyorum; malumları oldu
ğu üzere, hazırlık devresi 5 ilâ 9 yıl gibi bir 
zamanı kapsıyordu; ilgili teşkilât, bunun 5 se
nede veyahut 7 senede veya 9 senede olup ol
mayacağını bilmeden, oelki de ıkendiısin'i bu de
rece bir sıkıntıya, bir kısıntıya sokmak isteme
miş olabilir. 

İkincisi, hazırlık devresinin 22 yıl olacağını 
7 eşinen bilmek şüplhesdz güçtür. Bu, 12 sene de 
olabilirdi, 17 sene de olabilirdi. Çok temenniye 
"ayandır ki, 22 seneye rağmen, gelişmemiz o 
"ekilde cereyan etsin ki, biz bunu daha kısa 
Mr zamanda tamamlayabilelim. Binaenalyh, bu 
müddet sarih olmadığı cihetle, belki yine sa
yın ölçmen'in temas ettiği perspektif, tama-
ııiyle kaale alınmamış olabilir. Her halükârda 
tunlar, benim tamamiyle şahsi tahminlerim. 
bugünkü durumu arzediyorum; Üçüncü Beş 
Yıllık Plân tamamiyle 22 senelik perspektifi 
likkate alarak hazırlanmaktadır. Bizim bu seya
hatimizin bir amacı da, bu 22 seneye dolacak 
olan çalışmalarımızın neler olduğunu ciddî bir 
ekilde ve planlama uzmanlarının da. katıldığı 

Pahlarda muhataplarımıza anlatmak ve bina
enaleyh, Türkiye'nin bu konularda karşılaşabi-
^ceği müşküller, şayet Katma Protokolün bize 
^ağlamış olduğu korunma hükümlerine, Anka
ra Anlaşmasının korunma hükümlerine rağmen 
\%îi gelmezse, bunu peşinen bilmelerini ve sim
liden bununla ilgili bazı tedbirleri almalarını 
sağlamaya matuftu. Zannediyorum ki, bu konu
da ziyaret çok faydalı olmuştur. 

Keza, ziyaretin diğer bir amacı da, Ankara 
\nlaşmasmın 2 nci maddesine bizim tarafımız-
lan atfedilen ehemmiyeti belirtmekti. Yapılan 
lîyâhat sırasında, neşredilmiş olan tebliğlerde 
görülmüş olacağı veçhile, Ankara Anlaşmasını 
2 nci maddesi, her defasında bu tebliğlerde yer 
Imıstır. Bundan maksadımız şudur: 

Türkiye, Ortak Pazara girmek istiyor, ona 
\arar vermiştir; ama Ortak Pazara bir ziraat 
ilkesi olarak değil, bir sınaî ülkesi olarak, 
sşit bir partöner olarak girmek çabasındadır ve 
^una ciddiyetle çalışmaktadır. 1995 senesinde 
lâakal 1972 senesi İtalya'sının sınaî, endüstri 
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kabiliyetini kazanmış olarak girecektir. Bina-
enalyh, bizim bu ihtiyaçlarımızla ilgili görüşle
rimizi şimdiden biliniz ve bu ihtiyaçlarımızın 
gerektirdiği tedbirleri, icabında Katma Proto-
kola ilâveten öngörülebilecek bazı tedbirlerle 
yerine getiriniz, Her halükârda bu görüşmeler
de, Katma Protokolün değiştirilmesi için gitme
diğimiz; Türkiye'nin, üzerine almış olduğu ta
ahhütleri, imzalı taahhütleri değiştirmek gibi 
bir yola asla sapmayacağı katiyetle belirtilmiş
tir. 

Kıbrıs konusunda, bugünkü nazik devrede, 
zannediyorum verdiğim izahatı sayın ölçmen 
kâfi gereceklerdir. Andlaşmalarm geçerliliği 
konusundaki beyanımda da belirtmiş olduğum 
veçhile, Yunanistan'ın ahiren vaki beyanları, 
bizim için şüphesiz üzerinde dikkatle durduğu
muz ve elbette memnuniyet duyacağımız bir 
tutumdur. 

Anlaşmaların geçerliliği konusundan başka, 
«zamanın aleyhte işlemekte olduğu» hususun
da, Senatodaki müzakereler sırasında şu fikri 
ifade etmek istemiştim: 

«Zaman aleyhe işler» konusu, öyle tahmin 
ediyorum ki, iki yönden ele alınabilir. Zaman, 
karşılaştığımız konjonktürler, bizim bir prob
lemde, bir dâvada başarı imkânlarımızı katiyet
le refederse aleyhimize işler. Buna mukabil za
man, böyle bir aşınma yapmazsa, bunun aleyhe 
işlediğini söylemek güç olur. Halledilmesi uzun 
süren ve bir müddet önce «Maraton» diye tav
sif ettiğim bazı problemler mevcuttur. Benim an-
lıyabildiğim kadarı ile mühim olan, millî hedef
lerin gözden kaçırılmamasıdır. Zannediyorum 
ki, aynı konuda bir soruya cevaben, Senatodaki 
vaki beyanatımda da şu hususları belirtmiştim: 

Türkiye için Kıbrıs'ın ifade ettiği stratejik 
ehemmiyet zamanla değişemez, zaman aşımına 
uğramaz. Andlaşmaları, bu dünyada bizim eli
mizden alacak hiç bir hukukî kuvvet yoktur ve 
Türk cemaatinin hukukunu, canla mal emni
yetini tehdit edecek bir durum karşısında, âtıl 
duracak, harekete geçmeyecek, en seri ve mües
sir tedbiri almayacak Türk Hükümeti de ola
maz. Bu üç hedef ve konu üzerinde mutabakat 
varsa, zaman aşımının, yalnız bizlerin değil, 
konu ile ilgili bütün ilgililerin de aynı derece
de düşünmesi lâzım gelen bir faktör olduğunu 

söylemek isterim. Zaman aşımı, yalnız bir ilgili 
için bahis mevzuu olmaz; zaman aşımı, başka il
gililer için de bahis konusu olur. 

Bu hususta şunu da ilâve etmek isterim; 
zaman aşımının ilgililerden bir veya diğeri için, 
bilhassa maddi imkânlar dolayısıyla ortaya 
doyduğu menfaatler manzumesi, şüphesiz mü
him olmakla beraber bu meselenin tarihi göster
iliştir ki, her zaman ve kati neticeyi de almaya 
W i gelmemiştir. Binaenaleyh, elimizden gelen 
gayretlerle bu zaman aşımını bizim aleyhimi
ze çevirmemeye çalışıyoruz ve iktisadî yönden 
cemaatımızın kudretli bir şekilde hayatına de
vam edebilmesi için de lüzumlu tedbirlere de
vam ediyoruz ve edeceğiz. 

Millî Güven Partisi adına konuşan sayın Ne-
bil Oktay'ın, keza fevkalâde istifade ile dinle
diğimiz beyanları, öyle zannediyorum ki, benim 
umumî beyanatımla, benim anlayabildiğim ka-
iar, uygunluk gösteren noktaları ihtiva etmek
te idi. 

Avrupa'da yumuşama keyfiyeti, Avrupa Gü
venlik Konferansının toplanmasının kuvvetli 
Mr ihtimal haline geldiği, fakat buna mukabil 
^ütün bu konularda çok ihtiyatlı olunması zaru
retine ve karşı tarafın taktikleri, evvelce de gö
rülmüş olduğu üzere, sık sık değiştirebildiği ve-
vahut çok süratli değiştirebildiği hususuna 
ağırlık verdiler. 

Bütün müttefiklerle beraber Türkiye de, şüp
hesiz tarihin ortaya koyduğu, İkinci Dünya 
Harbinden sonraki tarihî devrenin ortaya koy
duğu bazı gerçekleri gözönünden hiç biran uzak 
bulundurmamaktadır. Bu gerçekleri gözönün-
de bulundurarak bu husustaki çalışmalara kat
kılar getirmeye Türkiye gayret ediyor; fakat 
bu gayretlerinde, arzettiğim gibi, o ihtiyat 
paylan daima mevcuttur ve hattâ, geçenlerdede 
arzetmiş olduğum veçhile, bazı prensiplerin, bu 
konferansın toplanmasından evvel yayınlanacak 
belgelerde yer almasına önem atfediyoruz. 

Bunlardan bazıları ve en önemli gördükleri
miz; meselâ, ahde vefa kaidesinin, bu belgeler
de yer almasıdır. Ahde vefa olmadıktan sonra 
hangi emniyetten bahsedilebilir? 

Keza, içişlere karışmamak; değişik rejimler
le idare edilen memleketlerde, bu memleketler 
arasında anlayış, iyi münasebetler kurulur, bun
dan iki taraf da istifade eder, bu, bir genel kai-
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de olarak ortada gözükmektedir; fakat içişle
re karışılmaması prensipinin ehemmiyetini de 
şüphesiz ki, daimî surette akılda bulunduruyo
ruz, belirtiyoruz. 

NATO hakkındaki düşünceleri ile benim be
yanatım arasında tamamiyle bir ahenk gördü
ğüm için fevkalâde memnunum. Yeni denge 
merkezleri hususunda da, zannediyorum, malu
mat arzına çalıştım. Her halde Batı Avrupa'da 
beliren yeni denge merkezi, bilhassa bu son yap
tığımız seyahatin de gösterdiği veçhile, bu ko
nulara lakayt kalmadığımızı, ve Meclislerden 
meclislere bu hususlara, bağlantılara daha faz
la yer verilmesi için sarf edilen emekleri gös
termektedir. 

Çin konusunda, Japonya konusunda söyle
dikleri hususlara tamamiyle katılıyorum. 

Yine, «Dış politikada sosyalist veya emper
yalist dış politika olmaz, tamamiyle millî men
faatlere dayanan dış politika olur.» dediler ki, 
şüphesiz,, yüzde yüz kendileri ile beraberim. 

Diplomatik ilişkilerin kurulmasından sonra, 
bu ilişiklerin tamamiyle devletlerarası kurallara 
uygun bir şekilde cereyan etmesi ve demin bah
sini ettiğim prensipleri katiyen zedelememesi, 
esasen diplomasinin kaidelerinin başlıcasıdır. 
Binaenaleyh, bu ilişkiler sonucunda, seferatler 
karşılıklı olarak teessüs ettikten sonra, muhak
kak surette diplomasi ve hukuk kaide ve kural
larına tam riayeti, her Devlet gibi, biz de bek
leriz ve buna dikkatli oluruz. 

öyle ümit ediyorum ki, Ortak Pazarla ilgili 
faaliyetlerimiz ve son ziyaret hususunda arz et
meye çalıştığım bilgiler kendilerini de tatmin et
miştir. Şayet, ayrıca bir sualleri olursa memnu
niyetle arzı malumat etmeye çalışırım. 

Şahısları adına görüşen milletvekilleri ara
sında Sayın Abbas, önemli konulara, her zaman
ki gibi, dokundular. Kendilerinin aynı şekilde 
Karma Komisyondaki demeçlerini de hatırlıyo
rum ; söyledikleri ile aynı paralelde olmayan bir 
husus görmüyorum. 

EOD'nin inkişafı konusunda biraz pesimist, 
karamsar güründüler. Benim bildiğime ve aldı
ğım malumata göre böyle bir karamsar durum 
yoktur. Bilâkis, ticari konularda bazı gelişme
ler vukubulmaktadır. Yalnız, Sayın Abbas da ka
bul buyururlar ki, ticarî gelişmelerin, iktisadî 
gelişmelerin vukubulabilmesi ancak tarafların 
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arzularına dayanır, yani bir taraf diğer tarafa 
herhangi bir şeyi empoze edemez. Binaenaleyh, 
menfaat birliği, fikir birliği hasıl oldukça bun
lar daha fazla bir gelişme gösterirler. 

RGD içerisinde bir yavaşlık varsa, bu, da
ha ziyade ya organizasyonun yeni, nispeten ye
ni kurulmuş, bir gelişme devresi geçirmemiş ol
masından, ya da ortaklar arasında, belki de tam 
kendilerinin arzu ettiği şekilde, o derece dina
mik bir fikir hareketinin vakıalar şekline dö-
nüşememiş olmasındandır. Fakat, ben kendile
rinin karamsar tablosunu paylaşamıyorum, be
nim teknisyenlerimin bana vermiş oldukları ma
lumat böyle değildir; bilâkis ECD, inkişaf gös
termektedir ve biz Türkiye olarak buna ehem
miyet veriyoruz. Bu hususta gayretlerimizi hiç
bir zaman esirgemiyeceğiz. 

Umumî izahlarım ve bazı arkadaşlarımızın 
özel surette üzerinde durdukları hususları be
lirtirken vâki ifadelerim, beyan ettikleri diğer 
konularda, kâfi derecede kendilerini tatmin et
miştir zannederim. Şayet daha başka sualleri 
varsa veya tatmin edilmemişlerse şüphesiz ki, 
tamamiyle emirlerine amadeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Bakan. 
Şimdi bazı arkadaşlarımız soru sormak için 

Başkanlığa baş vurmuşlardır. Müsaade ederse
niz onları zatiâlinize intikal ettireyim. 

Sayın özer ölçmen soru sormak isterler; bu
yurunuz sayın ölçmen. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Saym Başkan, 
sual sıramı saym Menderes'e vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Yüksel Menderes, buyurunuz efen

dim. 
YÜKSEL MENDERES (Aydın) — Bundan 

bir müddet evvel sıhhî bir sebeple -bir gözlük 
meselesinden dolayı -JSayın Oumhuriyet Halk 
Partisi G-enel Başkanı, yapmış olduğu bir seya
hatten sonra Yunanistan'a uğramış ve orada 
birtakım Yunan devlet adamlariyle temasları 
olmuştur. 

Yine gazetelerden öğrendiğimize göre, dö
nüşte Dışişleri Bakanlığına giderek bu temasla
rı hakkında bazı malumat vermiştir. 

Kıbrıs meselesinin bugün almış olduğu ve 
bizzat sayın Bakanın da ifade buyurdukları na
zik vaziyet muvacehesinde bu izahlardan Yüce 
Meclise vermek istedikleri malumat var mıdır, 
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verebilirler mi? Verdikleri takdirde memnuni
yetle karşılayacağım. 

2 nci sorum; Sayın Bakanın, Kıbrıs'ta, za
manın aleyhimize işlemediği hususunda veya
hut hangi noktada işlediği hususunda fevkalâ
de vukuflu beyanlarını dinledik. 

Ancak, Başbakanları, Cumhuriyet Halk Par
tisinin bir üyesi iken -Grup sözcümüzün de ifa
de ettiği üzere- kendilerinin bu görüşlerine ka
tılmıyor idi. 

'Sualim şu: Sayın Dışişleri Bakanının bugün 
vermiş olduğu izahata Başbakan iştirak etmek
te midir, yani o zamanki görüşlerini değiştir
mişler midir? 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜL-

KEN (Devamla) — Efendim, bir defa sayın 
Menderes'e şunu arzedeyim: Filhakika sayın 
inönü Dışişleri Bakanlığına geldiler; fakat Yu
nanistan'daki ziyaret ile ilgili bir izahatta bu
lunmadılar. Benim kendilerine yaptığım ziya
rete karşı, bir nezaket ziyareti idi, zannediyo
rum. Bu hususta -bilmiyorum- sayın Başbakana 
izahat verdiler. O sırada vazife ile Amerika'da 
idim. 

Tabiatiyle böyle bir izahatın Meclise verilip 
verilmemesi konusu, daha ziyade sayın inönü'
nün kararma vabestedir ve bu hususu kendile
ri takdir ederler. Çünkü, bu ziyareti tamamiyle 
özel mahiyette yapmışlardır, özel mahiyette 
yapılan bu ziyaret hakkında, gelip Hükümet 
üyelerine malumat vermek, yine tamamiyle 
fevkalâde nezaket kuralları dairesinde vu-
kuıbulan bir olaydır, binaenaleyh, bu hu
susta ayrıca Meclise malumat vermek ister
lerse bu, zannederim tamamiyle kendi takdirle
rine ait bir konu olsa gerektir. 

«Zamanın aleyhe işlemesi» konusuna gelin
ce: Sayın Menderes'in gayet ince üslûbu ve me
selelere vukufu bendenizce de malumdur; fa
kat teknik bir bakanın belki de söylememesi lâ-
zımgelen bir şekilde kendilerine cevap vere
yim': - tamamlyle bu anlamda kabul etmelerini 
rica ederim- Bir defa sayın Erim'in Başbakan 
olmadan evvel CHP üyesi olarak «Zaman aşı
mı» hakkında söylediklerini bilmiyorum. Sayın 
Menderes böyle naklediyorlar. Kaldı ki, «Za
man aşımı» hakkında benim bugün vermeye ça
lıştığım izahat zannediyorum ki, çok taraflı bir 
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prizmaya benzeyen bir izahattır. Binaenaleyh, 
mutabık olup olmamak konusu, zannediyorum 
iki, o kadar güç değildir; «Teknik bir bakan 
olarak böyle bir cevap vermek doğru olmazdı» 
diyerek belirtmeye çalıştığım husus şudur: 
Şüphesiz ki, umumiyet itibariyle... 

YÜKSEL MENDERES (Aydın) — «Zaman 
aşımı» değil sayın Bakan. Zamanın aleyhe işle
yip işlememesi konusunda... 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜL-
KEN (Devamla) — Evet... 

Zamanın aleyhte işleyip işlememesi konu
sunda bendeniz, hangi tarafları vardır, diye ar-
zetmeye çalıştım; çok taraflıdır. Bu hususta 
belki benim söyleyebileceğim diğer bir konu da, 
elbette bir hükümet içerisinde bulunulduğu za
man, meselelerin teferruatına girildikten son
raki düşünce ve değerlendirme ile belki de bu
nun dışında bulunulduğu zamanki değerlendir
me arasında bir fark vardır. Bunu da bende
niz, memur sıfatı ile Meclisleri takibederken 
vâki görüşmelerde öğrenmiştim. Binaenaleyh, 
teknik bir bakan sıfatı ile söylemem doğru ol
mamakla beraber sırf hatırladığım bu hususu 
sayın Menderes'e ben de hatırlatmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Salih Aygün, buyurunuz 
efendim. 

ıSALİH AYGÜN (Amasya) — Rodos'ta Türk 
azınlık okularında Türkçe tedrisatın kaldırıldı
ğı kesin olarak ifade edilmektedir. Durum böy
le midir; böyle ise politik bakımdan Hariciye
miz bir teşebbüse tevessül etmiş midir? 

2 nci sorum; Türk Anayasasında özel yüksek 
okullar kaldırılmış olduğuna göre, Heybeli Ada 
Rum Ortodoks Yüksek Okulu bazı formüller 
bulmak suretiyle yüksek okul olmadıkları iddi-
asiyle tedrisata devam etmektedir. Ancak, ken
dilerine görev tevdi edildiği zaman yüksek okul 
mezunu olduklarını kesinlikle ifade etmektedir
ler. Türk Anayasasının yasakladığı bir okulun 
-hangi kamplaşma olursa olsun- kaldırılması ko
nusunda Hariciyemiz bir teşebibüse tevessül et
miş midir veya etmek niyetinde midir? 

3 ncü sorum; Kerkük Türkleri hakkında ve 
aynı mealde: Türk eğitim ve öğretimine son ve
rildiği Kerkük okullarında tedrisatın Arapça 
olarak devam ettiği söylenmektedir. 

Bu hususlarda sayın Bakan bize izahat vere
bilirler mi? 

Bir soru daha... 
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BAŞKAN — Kâfi sayın Aygün. Her millet
vekili 4 tane soru sorarsa bu işin altından çıkıl
maz. O sorunuzu da lütfen yazılı olarak sorun ve 
cevabını da yazılı olarak verelim. 

SALİH AYGrtîN (Amasya) — Peki sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, soruların tet
kike muhtaç olanlarına yazılı olarak cevap ve
rebilirsiniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 
(Devamla) — Efendim, Rodos'taki bahis bu
yurduğunuz husus doğrudur. Yalnız şunu be
lirtmek isterim; Rodos, Lozan Anlaşması dola-
yısıyle Yunanistan ile Türkiye arasındaki ekal
liyet hukukunun tatbik edildiği bir yer değildir. 
Bununla beraber biz bu konuyu ele aldık, te
şebbüslerde bulunduk. Arzu buyururlarsa ken
dilerine özel surette malumat da arz etmekten 
zevk duyarım. 

• 2 nci soruları Heybeli Ruhban Okulu konu
sundadır. Okulun, yüksek okul olduğunu söy
lediler. Tabiatıyle statüsü konusunda şu anda 
malamatım yok. 

Bir de yine kendilerinin belirttiği gibi, «and-
laşmaîar» konusu vardır. Andlagmalarm ma
hallî kanunlara faikıyeti meselesi vardır. Bina
enaleyh, temas ettikleri bu hususu tetkik edece
ğim ve kendilerine ayrıca malumat vereceğim. 
Çünkü, şu anda bu konu ile ilgili olarak kıymetil 
bir malumat verebileceğimi zannetmiyorum. 
Yuvarlak lâf etmeyeceğim size durumu ve bu
nunla ilgili malumatı en kısa zamanda veririm. 

3 ncü soruları Kerkük Türkleri hakkındadır. 
Eğitim bakımından bir kısıtlama olmamıştır. 
Yalnız bildiğiniz gibi, Kerkük Türkleri, alfabe
nin Türkçe harflerle yazılmasını istiyorlar. Hal
buki bu, Arap harfleriyle tatbik ediliyor. 

Bazı kısıtlamalardan söz ediliyor. Bendeniz 
Ankara'dan - Ortak Pazar seyahati için - ayrıl
madan evvel bana verilen malumat şu idi; Irak 
yetkilileri : «Bu hususta şikâyetleri varsa gel
sinler görsünler; bu şikâyetlerin doğru olma
dığı tespit edilecektir» demişler. Irak tarafın
dan şayet böyle bir teklif yapılmışsa, bunu mem
nuniyetle kullanırız, bu konuda mahallinde ica
bında basınımız veyahut arzu eden milletvekil-
lerimizle beraber gerekli tahkikatı yapar; şikâ
yetlerin olup olmadığını bizzat görürüz. 
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Bu şikâyetlere vesile teşkil edecek mühim 
olaylar olsa, zannediyorum ki karşı tarafın böy
le bir teklif veya telmihi ile her halde karşılaş
mazdık. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Ahmet Bul-
danlı şu soruların - ister sözlü, ister yazılı ola
rak - cevaplandırılmasını arzu ediyorlar : 

«1. El - Fetih Komanda kampı hangi Devlet 
hududu içindedir? 

2. Bu kampta Türk anarşistlerinin de ye
tiştirildiği bilindiğine göre, Hükümet olarak bu 
hususta o yabancı devlet nezdinde her hangi bir 
teşebbüse geçilmiş midir? 

3. Avrupa'da çalışan işçilerimiz arasında 
komünist propagandalar yapıldığı görülmekte
dir. Bu hususta her hangi bir teşebbüste bu
lunulmuş mudur? 

4. Bundan önce Hariciye Bakanlığından 
sorduğum bir suale verilen cevapta; El - Fetih 
Komanda Teşkilâtının milliyetçi bir kuruluş ol
duğu cevabı verilmişti; zatiâliniz bu hususta ne 
düşünüyorsunuz ?» 

Sualler bundan ibaret efendim. 
Sayın Buldanlı «yazılı olarak da cevap vere

bilirsiniz» diyor. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 
(Devamla) — Memnun olurum. 

BAŞKAN — Sayın özer ölçmen, buyurunuz 
efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, 
Fas Hükümeti, Büyükelçisini Türkiye'den çek
miş durumdadır. Türk temsilcisi Fas'ta halen 
görevine devam etmekte midir? 

Fas Hükümeti, Türkiye'nin komşularından 
hangisinden temsilcisini çekmiş, hangisinden 
çekmemiştir? 

2 nci sorum; yeni tanıdığımız Kıta Çin'i, Pe
kin, Türkiye'ye ne vüs'atte bir temsilci heyeti 
yollayacaktır? 

3 ncü sorum; Kıbrıs'ta inşası düşünülen si
gara fabrikası ve konfeksiyon fabrikalarının du
rumu ne olmuştur? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 

(Devamla) — Efendim, bir noktayı, bilmem Sa
yın ölçmen gözden kaçırdılar mı, yoksa tama-
miyle bir kelime farkı mı? 
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«Fas, büyükelçisini çekti» buyurdular. Fas, 
büyükelçisini çökmedi efendim. Fas Hükümeti, 
büyü.s malî sıkıntılar ve başka zorluklar dola-
yısiyle yalnız Türkiye'de değil, birçok memle
ketlerdeki büyükelçiliklerinden bir kısmını ka
patmak zorunda kaldı... 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Tahran'daki 
kaldı değil mi Sayın Bakan? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 
(Devamla) — Evet... 

Bu arada bizdeki büyükelçiliğini kapatmak
tan büyük bir teessür duyduklarını beyan etti
ler. 

Komşular arasında kalan sefaret - işaret et
tiğiniz gibi - Tahran'dadır. Bunun da sebebini 
şöyle değerlendirmekte belki fayda vardır: 
Sefaretler bırakılırken veyahut açılırken birçok 
sebepler meyanmda bazı 'diğer sebepler de göz 
önünde tutulabilir. Malumunuz olduğu üzere, 
meselâ kraliyet rejimi ile idare edilenler, eğer 
başka türlü menfaatleri ve sairesi, diğer mem
leketlerde sefaret açılmasını fevkalâde zorla-
mıyorsa pekâla aynı vaziyette olduğu zaman, 
kendilerine benzer bir rejimdeki yerde sefaret 
açmayı tercih edebilirler. Bunun aksi de varit 
olabilir; fakat her halükârda mühim olan 
nokta şu : Bir memleket sefaretini kapatmak 
zorunda kalır, bunu samimiyetle ve evvelden 
bildirir ve ondan sonra ilk fırsatta tekrar aça-
ğını beyan ederse ve o memleketlerle münase
betlerin idamesinde diğer devlet fayda görü
yorsa, buna karşı alınacak olan tedbir muhak
kak surette o memleketteki sefaretin kapatıl
ması değildir. 

Meselâ, pek çok memleketlerin tek taraflı 
büyükelçilikleri vardır ve bilhassa bu, büyük 
devletlerde görülür, Amerika'nın, ingiltere'nin, 
Fransa'nın dışarılarda 100 küsur memlekette 
büyükelçilikleri vardır. Buna mukabil aynı mem
leketlerin Paris, Londra ve Vaşington'da aynı 
miktarda sefaretlerin bulnduğunu söylemek güç
tür. 

Bununla Fas Büyükelçiliğinin burada kapan
masından üzüntü duymadığımızı sövlemek iste
miyorum, bilâkis çok büyük üzüntü duyduk ve 
tabiatiyle bu konuyu inceliyoruz. Yalnız fevrî 
bir reaksiyon göstermek için ortada bir sebep 
yoktur, yani mesele enine boyuna ölçülmeli ve 
karşı tarafın gerçekten büyük bir müşkül için-
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j de bulunduğu tespit edilir ve anlaşılır, kabul 
edilirse, ondan sonra bizim menfaatlerimizin 
orada büyükelçiliğimizin muhafazası şeklinde 
olduğu tespit edilirse, o takdirde muhakkak su
rette «Elçiliği kapamaya lüzum vardır» diye bir 
kaide olduğunu veyahut bir esas olduğunu söy
leyemeyeceğim, ama Sayın Ölçmen'in buyurdu
ğu gibi, bir memleket diğer memleket nezdin-
den diplomatik münasebet kesme şeklinde, elçi
liğini geri çekerse, tabiatiyle ona derhal verile
cek cevap, aynı şekilde muamele etmektir. 

Çin'in ne vüsatte bir heyetle geleceği, zan
nediyorum bu evvelce konuşuldu, tam rakam 
hatırımda değil; fakat gayet mütevazi bir ra
kamdır, 10 - 15 kişi olduğunu zannediyorum. 
Bunların içinde kâtipler, kâtibeler ve yardımcı 
unsurlar da dâhildir, o şekilde kararlaştırıldı. 

Kıbrıs'taki sigara ve konfeksiyon fabrikası 
hususunda, müsaade buyurulursa şu kadarını 
söylemek istiyorum. O fabrikaların daha fayda
lı bir şekle gelebilmesi için ilgili kuruluşlar in
celemeler yaptılar ve Kıbrıs'ta meselâ, hem ce
maatımıza döviz getirebilecek, daha fazla ka
zanç sağlayabilecek başka fabrikaların kurul
ması söz konusu oldu. Bu konuda da arzu eder
lerse kendilerine daha teferruatlı malûmat ve
ririm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Keemal Önder, buyurunuz efendim. 
KEMAL ÖNDER (izmir) — Sayın Bakan 

izahatlarında Devlet Planlama Teşkilâtı Müste-
şarıyle birlikte 6'larm ilgilileriyle yaptıkları te
mas hakkında bilgi verdiler. Ancak,"" Türkiye 
olarak sayın temsilcimizin ne istediğini ve bi
zim istediğimizin de iyimser karşılandığını ifa
de ettiklerine göre, neyi kabul ettiklerini, hangi 
model içerisinde neyi iyileştirdiklerini anlamak 
benim için mümkün olmadı. Meclislerimizde iyi
leştirme vaadiyle onaylanan katma protokolün 
iyileştirmek stratejisi nedir, esasları nedir? Uy
gulama, verilen izahat içerisinde, hangi safha
dadır; iyileştirme, hangi zaman birimi sonunda 
gerçekleştirilecektir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 

(Devamla) — Hangi modelin ve birimin, neyin 
tatbik edildiği hususunda, şüphesiz ki benden 
daha yetkili olan Planlama Teşkilâtıdır, oradan 

I gerekli malumatı alırlar. 
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İyileşme vaadiyle yapılan katma protokol 
fikrine bendeniz iştirak edemiyorum. Çünkü, 
Meclislerin tasvibinden geçmiştir. 

Bugünkü durumda biz, iyileştirmeden bah
setmiyoruz, tamamiyle ihtiyaçlarımızın gideril
mesinden bahsediyoruz. Bendeniz bu seyahati 
onun için yaptım ve bu seyahatten müspet inti
ba ile döndüm. Planlama Teşkilâtı da aynı in
tiba içerisindedir. «Bu memlekette bir Devlet 
sesi vardır, o Devlet sesiyle fikir ifade edilmek
tedir» dedim ve onda da musırnm, Bendeniz, 
iyileşme gibi birtakım palyatif şeylerle millî 
çıkarların müdafaa edileceği bir yerde vazife 
görmeme imkân yoktur, kendilerini temin ede
rim, eğer öyle bir durum olursa bendenizi bura
da Hariciye Vekili görmezler efendim, Emin ol
sunlar. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Aynı sualle il
gili olduğu için bir hususun açıklanmasını istir
ham edeceğim. 

Katma protokol burada müzakere edilirken, 
önceki Sayın Dışişleri Bakanı, benim tâbirlerimi 
kullanarak, bu Meclisten katma protokol için 
iyileştirme vaadiyle oy aldı. iyileştirme vaadiy
le alman oy, Bakanlığın şahsına göre değil, Ba
kanlığın tutumuna göre verilir. Bir bakan aynı 
görüşte olacak, bir bakan ters görüşte olacak... 

BAŞKAN — Sayın Önder, şarta muallâk oy
lama Mecliste cereyan etmez. Onda bir yanlışı
nız var galiba. Türkiye Meclislerinde hiçbir oy
lama şarta muallâk yapılmaz. 

Sayın Sabri Yahşi, buyurun efendim. 
SABRİ YAHŞİ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 

yurt dışındaki işçilerimizin çocuklarının yetişti
rilmesi için, bundan 8 ay önce Millî Eğitim Ba
kanlığınca seçilen .120 öğretmen kursa tabi tu
tulmuştur. Bu öğretmenlerin 8 aylık kurstan 
sonra bir imtihandan geçirilmek suretiyle emre 
amade beklemektedirler. 8 aydır bu öğretmenle
rimiz yurt dışındaki işçilerimizin çocuklarının 
yetiştirilmesi için gönderilmemiştir. 

Bu hususta malumat lütfedeblir misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efen
dim. 

D1Ş4ŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 
( Devamla) Efendim, bu bakanlıklar arası ortak 
bir teşekkül tarafından intacedilmektedir. Son 
aldığım malumata göre, öğretmenlerimiz biran 
evvel yola çıkabilecek durumdadırlar. 

Hariciye bakımından biz, musibet mütalâada 
bulunduk, eğer diğer ortak kuruluşlar da aynı 
fikirde iseler, öğretmenlerimiz biran evvel yola 
çıkabileceklerdir. Millî Eğitim Bakanlığına mü
talaamızı bir kaç gün evvel teyidettik efendim. 

BAŞKAN — Sayın Naime Tokgöz, buyuru
nu*; efendim. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — Sa
yın Başkan, Bütçe Karma Komisyonundaki gö
rüşmeler sırasında bendeniz söz alıp, dış ülke
lerdeki temsilcilerimiz, oradaki kadın ve erkek 
işçilerimizin davranışlarıyle ilgilenip ilgilenme
dikleri hususunda konuşmuştum. 

Dışarda çalışan işçilerimizden pek çok mek
tup aldım. «Bin işçi adına» diye ve buna benzer 
birçok mektup var. Bir vatandaş imzasıyle ge
len bir mektupta tehditler ve küfürler savurul-
maktadır. Türkiye'de harmanlayan kimselerin 
dışardaki radyo ve televizyon yayınlarını elleri
ne geçirmiş oldukları anlaşılmaktadır. Köln rad
yosunda yapılan böyle yayınların orada bulunan 
konsolosluklarımız veya temsilcilerimize^ değer
lendirilir mi, tekzip müessesesi var mıdır?.. 

BAŞKAN — Evet Sayın Tokgöz, sorunuz an
laşıldı efendim, teşekkür ederim. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — Bu
nun için alınacak bir tedbir ve bir muamele var 
mıdır? 

BAŞKAN — Peki efendim. Dış teşkilât bu 
gibi uygunsuz hal karşısında ne şekilde bir ta
vır takınmaktadır. 

Buyurun sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 

(Devamla) — Esas itibariyle, tekzibedilebilecek 
olan hususlar, imkânlar varsa kullanılır. Şayet 
o imkânlar tamamiyle geniş nispette mevcut de
ğilse, o taktirde keyfiyetten ilgililere malumat 

i verilir, onlar icabeden şekilde bu imkânı, ya 
I şahsen kullanır veyahut başka bir yol bulmaya 

gayret ederler, çalışırlar. 

Diğeri de, şüphesiz ki, bendeniz Köln Rad-
yosundaki olayı şu anda bilmiyorum. Bunu 
memnuniyetle tahkik ettirir, şayet bir tekzip 
yapılmamışsa veyahut ne gibi imkânlar varsa 
ona göre gereğini yerine getirmeye çalışırım 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, son sorunuzu 
lütfen sorunuz. 
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AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş
kan, malumuâlileriniz, 17 Şubat günü Amerika 
Reisi Cumhuru Komünist Çin'e seyahate çık
mıştır. Ertesi günü Amerika Sesi Radyosu, 18,30 
emisyonunda, Türkiye Büyükelçiliğinde Ame
rika Reisi Cumhurunun Kızıl Çin'i kutlamak 
maksadıyle toplantı yapıldığını bildirmiştir, bu 
haber doğru mudur? 

Bu maksatla, 130 devlet temsil edildiğine gö
re, bunlardan yalnız Türkye'nin böyle bir kutla
ma töreni yapmasmdaki maksat ne dir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Baakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLÜ-
KEN (Devamla) — Zannediyorum ki, bu şekil
de bir olay imkânsızdır. Benim bildiğim kadar, 
Sayın Vaşinigton Büyükelçisinin çok evvelden 
yapılmış bir daveti vardı. O davete de Amerika 
Başkan Yardımcısı Awgew davetliydi. Çin se
yahatiyle hiç alâkası olmayan, bilâkis Türki
ye'ye yapmış olduğu seyahate bir mukabele, bir 
nezaket cemilesi olmak üzere bir davetti. Bir 
devletin başkan yardımcısının bir sefaretin ye
meğine gelmesi, umumiyet itibariyle o devlete, 
o sefire verilen itibarı gösterir. Hâdise bundan 
ibarettir, başka bir şeyden mâlûmattar değilim. 
Böyle bir şey ne Vaşinıgton Sefaretinde, ne de 
başka bir sefarette vukuagelebilir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, son olarak Sayın 
Yüksel Menderes bir tek sual soracak, onu din
leyelim ve sorulan bitirelim. 

YÜÜKSEL MENDERES (Aydın) — Efen
dim, Sayın Bakandan son sualim şu: 

Duyduğuma göre, Birleşmiş Milletlerin Av
rupa Ofisinde vazifeli dışişleri memuru, Türki
ye dışişleriyle alâkalı bulunmayan ve tamamiy-
le siyasî mahiyette çalışmalar yapmak üzere çağ
rılmıştır. Bu işitiklerim doğru mudur, eğer bun
lar doğru değilse, Sayın Bakan, dışişlerinin 
yüksek bir memurunun siyasi hayata karıştırıl
mış olması konusunu tavzih ederler mi? Bu çağ
rılmanın izahı Sayın Başbakan tarafından ya
pıldığı. da ifade edilmektedir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜL-
KEN (Devamla) — Efendim, zannediyorum ba
his nonusu memur, Teşkilât kanunu ta
sarısının hazırlanmasında çok emeği ge
çen bir memurdur ve zannetiyorum es

ki ıbir Parlamanterdir. de. Eğer sorula
rının müteveccih bulunduğu husus, yanılmı
yorsam, kendisinin buraya gelişi ise, biraz evvel
ki beyanatımda arz etmiştim, Teşkilât kanunu 
tasarısını içerde ve dışarda yayınladık, görüş
leri almak istedik. Bendeniz de, bu kadar kat
kısı bulunan bir arkadaşın kanunun muhtelif 
kısımlarında bana vereceği izahatı faydalı gör
düm. 

YÜKSEL MENDERES (Aydın) — Siyasî 
Partiler Kanunuyla alâkası var mıdır? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜIİKEN 
(Devamla) — Siyasî Partiler Kanunuyla alâka
sını bilemiyorum. Yalnız, belki şu şekilde dü
şünebilir; eski bir Parlamanter olarak herhan
gi bir memurdan da kendisinin özel şekilde fi
kirlerinin sorulmasında kanunî bir mani var mı
dır, yok mudur? Mamafih, ondan da esas itiba
riyle haberdar değilim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Muhterem arkadaşlarım, şimdi «son söz mil-

letvekilinindir» hükmüne göre, Sayın Ocakçıoğ-
lu'na söz vereceğim. 

Saat 13,C0,e gelmiştir, müsaade ederseniz bu 
kadar erkânı beklememek için, 10 dakikalık bir 
konuşma vardır, Dışişleri Bakanlığının Bütçesi
nin bitimine kadar Meclisin çalışma saatinin uza
masını Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyuran Sayın Ocakçıoğlu. 

MEVLÛT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Aziz 
arkadaşlarım, Dışişleri Teşkilâtımızın çalışma
sı ve genel havası üzerinde bazı eleştirilerim 
olacaktı. Fakat zamanın ve vaktin müsaadesiz-
liği ve bazı arkadaşlarımdan da işittiğim söz
ler nedeniyle bu konuşmamdan vazgeçiyorum. 

Esasen Dışişleri mevzuunda genel prensip
lerimiz vardır, millî bir birliğimiz vardır. Bu, 
grup sözcüsü arkadaşlarımız tarafından da izah 
edilmiştir. Hepimiz bu mevzularda mutabıkız. 
Bu suretle ben Dışişleri bütçemizin ülkemize 
ve Dışişleri camiasına hayırlı olmasını diliyor. 
Yüce Meclise hürmetlerimi sunuyorum. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 
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Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
'Görüşülmekte olan mevzuun Umumi Heyeti

mizce aydınlatılması dolayısıyle kifayet önergemi 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
İstanbul 

Mustafa Güngör 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

A — DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

(A/11) GABİ HARCAMALAKI 

Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 112 000' 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 104 481 175 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ıSayın milletvekilleri, bu maddeye taal
lûk eden ve fakat madde içerisinde bir 
ilâveyi öngörmeyen bir önerge var, okutacak 
ve sonra nasıl muamele yapılacağını bildire
ceğim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yurt dışında görevli memurların dıiş maaş

larına uygulanan emsaller genel olarak 1963 
yılından beri sabit ve bu maaşlar halihazırda 
çjok yetersiz kalmıştır. Yabancı başkentlerde 
görevli memurlarımızın birçoğu maaşlarınım' 
bazen % 05 ine kadar ulaşan yüksek miktar
ları kiraya ayırmak borunda kalmakta, vs as
garî geçim seviyesini tutturamayarak temoil 
görevini lâyıkıyle yerine getirebilmekten ta
mamen yoksun duruma düşmektedirler. 

(Bu nedenle yurt dışında görevli memurla
rımızın maaşlarını 1972 yılı zarfında ve bütçe 
imkânları çerçevesinde gerçefkleştirmek üzere, 
19712 Bütçe kanunu tasarısındaki 16 ncı mad

denin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Siirt 
M. Nebil Oktay 

İstanbul 
Mehmet Yardımla 

Adıyaman 
Y. Ziya Yılmaz 

Ankara 
Şinasii özdenoğlu 

İstanbul 
Mustafa Fevzi Güngür 

Kayseri 
Şevket Doğan 

Sakarya 
Yaşar Bir 
İstanbul 

İlhami Sanear 

«Madde 16.—(Sürekli görevle kurumlanaı 
yurt dışı kadrolarında çalıştırılan Devlet 
memurlarının aylıklarına 1972 malî yılında uy
gulanacak katsayılar 057 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun değişik 156 ncı maddesinin 
birinci fıkrası ve 157 nci maddesi esasları 
dahilinde aynı yıl içinde tespit olunur. Bu, 
katsayılar, Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle 
tespit olunmalarını takibeden aybaşından iti
baren yürürlüğe girer. 

Değişik 196 ncı maddenin «IBu emsal her 
yıl Bütçe Kanununda gösterilir» hükmünü ta
şıyan ikinci fıkrası 1 . 3 . 1973 tarihine kadar 
ertelenmiştir. 

Yukarıda birinci fıkrada belirtilen kateıyı-
lann yürürlüğe girişme kadar, sürekli görevle 
kurumların yurt dışı kadrolarında çalıştırı
lan Devlet memurlarının aylıkları halen bulun
dukları veya terfian atandıkları derecelerin 
tekabül ettikleri eski derecelere göre 10 Ağus
tos 1970 tarihinden önce bulunulan memleket
lerde ele geçmesi gereken döviz mrJktarını 
geçmeyecek şekilde ödenir. Bu süre zarfında, 
memurun eline geçmesi gereken döviz mikta
rının muhafazası yönünden, Türk parası ile 
yabancı paralar arasında vukubulacak değer 
değişiklikleri nazarı alınır; Türk Lirası tu
tarında artış suretiyle meydana gelecek fark 
maaş bordlarında açılacak ayrı bdr sütunda 
gösterilir ve bu fark vengiye tabi tutulamaz. 

Bu kanuna tabi kuruluşların yurt dışı kadro
larında sürekli görevde çalıştırılan idarî me
murlarla telsizcilerin aylıkarı da yukarıdaki 
esaslar dahilinde işleme tabi tutulur. 

[BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, bu 
önerge personel giderleri için konulmuş bu
lunan bölüm toplamı ile direkmıan ilgili de
ğil, daha ileride programda gelecek olan 16 ncı 
madde ile ilgilidir. Bu 16 ncı maddenin muza-
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keresinde önerge dikkat nazara alınarak ve 
ona göre tartışması yapılıp oylanacaktır. 

Yüioe Meclisin bilgilerine bu şekildie suna
rım. 

iBu şekliyle 12.000 nci bölüm, personel gider
leri olarak 164 481 175 lirayı oyunuza sunu-
yorum : Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiişıtir. 

Bölüm Lira 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

Yönetim giderlsrl 
BAŞKAN — Kaibul 
1er... Etmeyenler... 
edilmiştir. 
Hizmet yiderleri 
BAŞKAN — Kabul 
1er... Etmeyenler... 
edilmiştir. 
Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
1er... Etmeyenler... 
edilmiştir. 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul 
1er... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

& 192 661 
eden-

Kabul 

38 804 
eden-

Kabul 

39 072 000 
eden-

Kabul 

389 493 504 
eden-

Kabui 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

32.000 Kamulaştırma ve satımal-
malar. 27 500 000 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm Lira 

34.000 

35.00 

36.000 

Malî transferler 
BAŞKAN — Kabul 
1er... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kaibul 
1er... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul 
1er... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

94 744 702 
eden-

Kalbul 

3 625 000 
eden-

KaJbul 

7 488 256 
eden-

Kaibul 

Bu şekliyle muhterem arkadaşlarım, Dış
işleri Bakanlığı 1972 yılı büfcçesimin bölüm ve 
maddeleri Meclisimizce kabul edilmiş bulun
maktadır, 

Bütçenin, Dışişleri Bakanlığı erkânına ve 
Yüce Millete hayırlı ve uğurlu olmasını dile
rim. 

Buigünlkü çalışma programımızın saat 13.00'e 
kadar devam eden faslında Dışişleri Bakanlığı 
bütçesini bitirmiş oluyoruz. 

114.30 da Millî Eğitim Bakanlığı B'ütşesi 
üzerinde müzakerelere devam etmek üzere bir
leşime ara veriyorum. 

(Kapanma saati : 13.07) 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Nurettin Ok (Çankın) 
KATİPLER : M. Şevket Doğan (Kayseri), Enver Akova (iSivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 45 nci Bir
leşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

1972 yılı Bütçesi üzerindeki görüşmelere 
dıevam ediyoruz. 

B - MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

2. — Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/555; Cumhuriyet Senatosu 
1/12) (Millet Meclisi S. Sayısı : 476; Cumhu
riyet Senatosu S. -Sayısı : 11) 

3. — Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe ka
nunu tasarı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/560; Cumhuriyet Senatosu 
1/18) (Millet eMclisi S. Sayısı : 481; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 17) 

4. — İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu ile İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/563; Cumhuriyet Senatosu 1/20) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 484; Cumhuriyet Senatosu 
(S. Sayısı : 19) 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/564; Cumhuriyet 
Senatosu 1/21) (Millet Meclisi S. Sayısı : 483; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 20) 

6. — Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 

(Millet Meclisi 1/561; Cumhuriyet Senatosu 
1/13) (Millet Meclisi S. Sayısı : 485 Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 12) 

7. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
leri 1972 yılı Bütçe kanunu tsaarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dâir Cumhuriyet 
Senatosu ve Büteç Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/565; Cumhuri
yet Senatosu 1/27) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
482; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 26) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, bu
günkü program gereğince Millî Eğitim Bakan
lığı Büçtesi üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 
Programda da yazılı olduğu üzere Millî Eği
tim Bakanlığı Bütçesi, diğer bütçelerden bir 
özellik arz etmekte ve parti grupları adına ko
nuşacak arkadaşlarımız birinci defa 30 ar da
kika, ikinci defa 20 şer dakika konuşma hak
kını haizdirler. Kişisel konuşmalar ise 10 da
kika ile sınırlıdır. 

Şu ana kadar gerek gruplar adına, gerek 
şahısları adına söz talebinde bulunmuş olan 
arkadaşlarımı takdim ediyorum: 

Gruplar adına söz alan üyeler: M. G. P. 
Grubu adına Sayın ismet Kapısız ve Sayın ih
san Kabadayı. D. P. Grubu adına Sayın Ha
san Basri Albayrak ve Sayın Nuri Erogan. 
A. P. Grubu adına Sayın Fahri Uğrasızoğlu 
ve Tahsin Yılmaz öztuna... 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
öztüna'nın yerine Sayın Kemal Demirer konu
şacak Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buraya öyle yazılmış ve Kemal 
Demirer'in ikinci defa üniversiteler bütçesinde 
görüşme yapacağı yazılmış. Listede Yılmaz 
öztüna ile sizin isminiz var efendim. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Ben ko
nuşacağım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Sayın 
Tufan Doğan Avşargil ve Sayın Mustafa Üs-
tündağ. 
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Şahısları adına söz alanlar : Sayın Kemal 
Ataman, Sayın Enver Akova, Sayın Hasan 
Tosyalı, Sayın Ekrem Kangal, Sayın Musta
fa Kaftan, Sayın. Hüseyin Yenipmar, Sayın 
Mevlût Ocakcıoğlu, İSayın Hüseyin Abbas, Sa
yın Mehmet Şemsettin iSönmez, Sayın Cemal 
Külahlı, Sayın iSami Aralan, Sayın Hüseyin 
Balan, Sayın Mehmet Türkmenoğlu, Sayın 
Ali İhsan Balım, Sayın Ahmet Buldanlı, Sa
yın Nuri Erogan'dan ibarettir. 

Sayın Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

M. G. P. Grubu adına iSaym ismet Kapısız, 
buyurunuz efendim. 

Saat : 14,35 

M. G. P. GRUBU ADINA ÎSMET KAPI
SIZ (Yozgat) — iSayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 

Millî Eğitim iBakanlığı 1972 malî yılı Büt
çesinin Yüce Meclisimizde müzakeresi vesilesiy
le M. G. P. Meclis Grubunun görüş ve temen
nilerini arz etmeye çalışacağım. 

Devletin yönetiminde birinci derecede söz 
sahibi kişilerin, Türkiye 'nin «var olmak veya 
yok olmak» deyimiyle ifadesini bulan durumu
nu, en yakından etkileyen Bakanlığın Millî 
Eğitim Bakanlığı olduğu bir gerçektir. Daha 
dün Sayın Bakan Arar'da bu konuyu belirtmiş, 
sömestr tatilinin bitiminde yaptığı bir radyo -
televizyon konuşmasında çok önemli konuları 
dile getirmiş, öğretmen ve öğrencilerin görev
lerini, sorumluluklarını açık ve samimî bir 
dille izah etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'nin 12 Marta gelmesinde elbette 

siyasî ve sosyal olayların etkisi büyük olmuş
tur. 12 Mart öncesi demokratik rejime kas
teden ve toplum düzenini temelinden sarsan 
anarşik olayların üniversitelerimizde, yüksek 
okullarımızda ve sayısı az da olsa öğretmen 
okullarımızla, (liselerimizde yer tutmuş olma
sı ister, istemez dikkatleri Türk Millî Eğitimi
ne ve öğretim kurumlarına çekmiştir. 

kundan 1971 - 1972 yıllarını, millî eğitim so
runlarının çözümü için, reformların hassasi
yetle ele alındığı ve üzerinde gayretli mesainin 
sarf edildiği yıllar olarak kabul etmek müm
kündür. 

Muhterem milletvekilleri; 
Çeyrek asırdır millî eğitim ve öğretim ku

rumlarında pek çok kanun çıkmış, şûralar top
lanmış, raporlar hazırlanmış ve Yüce Meclis
lerimizde derinliğine eleştiriler yapılarak bir
takım çözüm yolları gösterilmiştir. Bunun ya
nı sıra Türk Milleti malî imkânlarının Millî 
Savunmadan sonra en büyük payını Millî Eği
tim Bakanlığına tahsis etmekten bir an geri 
durmamıştır. Buna rağmen, özlemini duydu
ğumuz huzur Türkiye'sinin Millî eğitimi, ilk, 
orta ve yüksek öğretim kademelerinde ve üni
versitelerinde yarının Türkiye'sinin meselele
rini bütünüyle kavrama kabiliyetinde olan ne
sillerin yetişmesine kâfi imkânları maalesef 
ısağlıyamamıştır. Elbette nüfusumuz çok yakın 
bir gelecekte 40 milyon olacaktır. Vatanda
şın, yurdun dört bucağından Millî Eğitim Ba
kanlığını okul için tazyiki bir çığ gibi büyü
mektedir. 200 bin kişilik eğitim ve öğretim 
kadrosuyla milyonlarca yurt çocuklarının tah
sil ve terbiyesi, onların her branşta Türkiye'
nin ihtiyacına göre yetiştirilip, milletine ve 
memleketine hayırlı kılmak zorunluluğu ve 
bütçenin bu dev hizmete yeteri derecede tah
sis edilmemesi müşkülleriyle karşı karşıya 
bulunduğumuz bir gerçektir. Bunun yanı sı
ra plan ve program fikrine yüzde yüz sadık 
olmama, siyasî baskılar, iktidar ve hatta her 
bakan değiştikçe millî eğitim politikamızın de
ğişik çehreler arz etmesi, velhasıl bu ve bunun 
gibi faktörler de başlı başına bir tenkid konu
su teşkil edecek mahiyettedir. 

Bu çizdiğimiz tablo, hiçbir zaman karam
sarlığımızın ifadesi değildir. Cumhuriyetin ku
ruluşundan bugüne kadar millî eğitim sahasın
da iftiharla belirtmek isteriz ki, çok büyük 
mesafeler katetmîişizdir. Daha geçen Çarşamba 
günü bütçenin tümü üzerinde M. G. P. Genel 
Başkanının yaptığı konuşmada bu vadide alı
nan müspet sonuçlar hakkında açık bir fikir 
vermektedir. 

1923 te Türkiye'de ilkokul sayısı; 4 894, öğ
renci sayısı 336 bin, öğretmen sayısı, 10 238 iken 

Değerli milletvekilleri; 
Bilim ve teknolojinin süratle geliştiği bir 

çağda yaşıyoruz. Memlelketimiain bu gidişe 
ayak uydurması için millî eğitim sistemimizde 
yeni ve ileri hamlelere ihtiyaç vardır. Bu ba-
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bu rakamlar 1970 yılında; ilkokul sayısı bakı
mından 38 227 ye, öğrenci de 5 milyon 11 bine 
öğretmen de ise, 132 577 ye ulaşmıştır. Bunun 
gibi millî eğitimimizin diğer kesimindeki ra
kamlar da, sadece Türkiye Cumhuriyeti adını 
taşıyan büyük eserin ve hür demokratik reji
min, millî gelişmemize katkısını ortaya ko
yan ve şerefi bütünüyle başta çok değerli 
maarifçilerimize, öğretmenlerimize olmak üze
re büyük milletimize ait bulunan bir ilerle
menin ifadesidir. 

'Ayrıca; 10 yıl önce okuldan mahrum çocuk 
oranı; % 32,2 iken, 1971 yılında bu oran % 18,8 
e düşmüştür. 1971 yılı, ilkokul çağındaki ço
cukların okula kavuşturulması bakımından 
plân hedeflerine % 94 nün gerçekleştiğini ifa
de etmektedir. Bu hususu takdire değer bir 
başarı olarak kaydetmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri; 
Millî Güven Partisi olarak, millî eğitimimi

zi- hür demokratik nizama bağlı ve sosyal ada
let ilkesine yürekten inançlı, pozitif ilmin 
(gereklerine uygun sağlam karakterli, g-önlü 
millet ve memleket sevgisiyle dolu milliyetçi, 
kanuna ve nizama saygılı evlâtlar yetiştiril
mesine dönük olmasının arzusu içindeyiz. Top-
yekûn milletimizin de bu arzuyu yürekten 
paylaştığı inancını taşıyoruz. Yakın geçmiş
teki acı tecrübelerden de ders alarak, esasen 
vatanperverliğinden ve milliyetçiliğinden asla 
şüphe etmediğimiz her kademedeki öğretmen
lerimizin de bu çaba içerisinde olduğunu gör
dükçe bahtiyarlık duymaktayız. Her zaman ve 
her fırsatta ifade etmişizdir, Millî Eğitim Ba
kanlığımızın mesul kurumları bundan böyle 
'meclislerimizden çıkacak reform kanunları ışı
ğında, millet yararına eğitim ve öğretimde 
bir anapolitika yürütmenin gayretinde olma
ya devam edeceklerdir. Böylece Bakanlık Mer
kez teşkilâtı huzursuzluktan kurtulacak, ken
di bünyesindeki yeniden teşkilâtlanma çalış
malarını bitirecek, zaman israfına ve bürokra
tik tutuma mutlak son verecektir. 

ıBöylece lüzumundan fazla büyümüş ve dai
releri arasında koordinasyonu zayıflamış ve 
tesirsiz hale gelmiş merkez teşkilâtının reor-
ganizasyonunun 1972 yılında tamamlanmış ol
masını temenni ederiz. Değerli maarifçilerimi-
zin ve kıymetli hocalarımızı bünyesinde tu-
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tan Bakanlık Merkez Teşkilâtı milliyetçi, yurt 
gerçeklerini çok iyi bilen, bilimsel çalışmala-
riyle temayüz etmiş idareci öğretmenlerle 
takviye edilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Her türlü siyasî sarsıntılardan uzak tut

mamız lâzım gelen Millî Eğitim Bakanlığına, 
onun tasarruflarına, yatırımlarına partizan 
etkiler yapılmasının kesinlikle karşısındayız. 
Çok yaygın olan Bakanlık icraat ve yatırım
larını daima sağlam prensiplere bağlı olarak 
ve plana sadakat gösterilerek halletmek pren
siplerinden asla sapmamak lâzımdır. 

Muhterem milletvekilleri: 
Personel Kanunu, gerek Millî Eğitim Ba

kanlığı bünyesinde ve gerekse okullarımızda
ki idareciler için uygulamada çeşitli yönden 
ve haklı şikâyetlere yol açmıştır. Şube müdür 
yardımcısından Bakanlık Müsteşarına, okul 
müdüründen öğretmen yöneticiye kadar her 
kademedeki öğretmen arkadaşların sorumlu
lukları yaptıkları işin önemi, külfeti ağırlığı 
asla nazarı itibara alınmamıştır. 

Öğretmenlerin intıbaklanndaki yanlış uy
gulamalar meslekdaşlarımızı mağduriyete uğ
ratmıştır. Bu konuda gereken tedbirlerin alı
nacağı ve çalışmalara başlanıldığını ifade eden 
Sayın Bakanın, son radyo televizyon konuş
masını M. G. P. Grubu olarak çok olumlu kar
şıladığımızı bilhassa belirtmek isterim. Ke
za, yatılı bölge okullarındaki yönetici öğret
menlerle, yetiştirme yurtlarındaki idareciler
le, köy ve şehir ilkokul müdürlerine ödenmekte 
olan ek görev tazminatını kaldıran 657 sayı
lı Kanunun uygulamaları, geniş ölçüde hizme
tin aksamasına sebebolmuş öğretmeni mağdur 
etmiş ve millî eğitim camiasında idareciyi zor 
bulunur hale getirmiştir. 

İlköğretim kesiminde, İkinci Beş Yıllık Plan 
döneminin sona erdiği 1972 yılında da ödenek 
kifayetsizliğinden ve mahallî kaynakları ge
rektiği şekilde seferber edemeyeceğimizden 
hedefe ulaşılamayacaktır. Üçüncü Beş Yıllık 
Planm hazırlıklarının yapıldığı şu dönemde 
ve bilhassa ilköğretim kesiminde okul, ders 
araç ve gereç derdinin kökten halledilmesi, 
köy ve kasaba okullarına öncelik verilmesi ge
rekmektedir. 
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Ortaöğretim sistemindeki değişikliğin ya
pılması, mutasavver 9 ncu Millî Eğitim Şûra
sında esaslı bir şekilde ele alınacağı kararlaş
tırılmış bulunmaktadır. Bu sistemle 8 yıllık 
ilkokul arasında iyi bir bağlantı kurulması en 
büyük temennimizdir. 

Ortaöğretimde bir kısım liselerimizin mem
leketin ihtiyacına uygun olarak, dengi m33-
lek okulları halinde tedrisat yapması başa
rılı olmaktadır. Esasen eğitim ve öğretimin 
teknik sahalara kaydırılması ülkemizin kal
kınma çabasının bir icabı ve planlı dönemin bir 
gereğidir. 

Çok değerli arkadaşlarım; bir başka önemli 
konuya değinmek istiyorum: 

Takdir buyurursunuz ilk ve ortaöğretimde 
başarının temini, öğretmen yetiştirme işiyle 
çok yakından ilgilidir. 

Türk Milleti, Türk Cemiyeti, okullarımız 
nasıl bir öğretmen istiyor? 

Yıllarca önce eğitim camiamız başında gö
rev alan bir Devlet adamımız, Türk öğretme
nini ve onun görevini şöyle ifade ediyor. 

«Öğretmenlik, bir cemiyetin gelen nesille
rini yaratma ve şekillendirme mesleğindir. Bir 
milletin istikbalini tasarlayan ve kuran mi
mar, öğretmendir. Yarının Türk Cemiyeti öğ
retmen nasıl istiyorsa • öyle olacaktır. Bu ba
kımdan vazifesi şerefli olduğu kadar da mesu-
liyetlidir. Bu gayretlerinde öğretmenin başlı
ca dayanağı kendi şansiyetidir. Teknik imkân-
lardaki gelişmeler, çeşitli öğretim araçların
da elde edilen mükemmellik hiçbir devirde 
öğretmenin şahsiyetinden gelen tesirin yeri
ni tutamamıştır ve ilerde de tutamayacaktır. 
Bu itibarla öğrencilerine ve umumiyetle çevre
ne asıl şahsiyetinle müessir olabileceğini bi
ran bile hatırdan çıkarmamalısın. Davranışla
rında her bakımdan örnek tutulmaya layık bir 
insan olmaya çok dikkat etmelisin. Bu vasıf
lara gerçekten salhip bir öğretmenin cemiye
timizde mazhar olacağı sevgi ve saygı hudut
suzdur. Biz öğretmen adını bütün tarihî bo
yunca millî vicdanda bir şeref halesiyle ku
şatmış, geleneklerinde hoca hakkını ana baba 
hakkından üstün saymış bir milletin çocuk
larıyız. Bu millete öğretmen olarak hizmet 
edenlerin bahtiyarlığı, Dünya nimetlerinin hiç
biriyle ölçülemiyecek kadar engin ve manalı
dır.» 

Millî Eğitim Bakanı Sayın Arar'da, yapıcı 
ve uyarıcı bulunduğumuz bu konudaki konuş
masında meslekdaşlarımıza şu şekilde hitabe-
diyor. 

«Saygıdeğer meslekdaşlarım: 
Toplumumuzu yıkıcı ve bölücü anarşist ce

reyanlara karşı uyanık tutmada sizin rolünüz 
önemli ve ciddîdir. Büyük Atatürk sizi Türk 
Milletinin mimarı yapıcısı ve yaratıcısı olarak 
kabul etmiştir. Türk toplumunda öğretmenin, 
eski deyimiyle hocanın erişilmez bir yeri var
dır. Bu saygıya bugün de lâyık olduğunuzu 
ispat herkesten çok size düşer. Bütün gücümü
zü, bütün enerjinizi samimî bir inançla Türk 
Milletinin bütünlüğü ve mutluluğu uğruna se
ferber ediniz. 

Öğrencilerinize bilimsel düşüncenin yollarını 
öğretiniz. Onlara eğriyi doğrudan, sakatı sağ
lamdan eksiği bütünden, yalanı gerçekten ayıra
cak bir görüş kuvveti kazandırınız.» 

Millî Eğitim Bakanının çok yerinde buldu
ğumuz bu görüş ve tavsiyelerinin olumlu sonuç
lar verebilmesi için gerek eğitim politikasında 
gereks'e Hükümetin tüm icraatından, aksi dü
şünce ve kanaatların doğmasına imkân verme
yecek bir tutarlılık bulunması gerektiğine Mil
lî Güven Partisi olarak işaret etmeyi faydalı sa
yıyoruz. 

İşte değerli arkadaşlarım Türk Öğretmenini, 
milletimiz daima bu gözle görmek istiyor. Mad
dî ve manevî kalkınmamızın mimarları olan öğ
retmenlerimizin en iyi imkânlar içerisinde ve 
en üstün vasıflarla yetişmesi Milletimizin gele
ceğinin yegane teminatıdır. 

Sayısı 200 binin üzerinde olan eğitim ve 
öğretim camiası içinde miktarı az da olsa birta
kım sapık fikir ve ideolojileri kendisini kaptı
ran kimselerin yer almasına göz yummak asla 
caiz değildir. Bakanlığın bu konudaki hassasi
yetinin devamım arzu etmekteyiz. 

Öğretmen kitlesini bu çetşit muzır sızmalar
dan kurtardığımız zaman, milliyetçi ve Ata
türkçü öğretmen arkadaşlarımızın daha büyük 
bir gayret ve heyecanla mesleğine sarılacağın
dan asla şüphemiz yoktur. Üzerinde önemle dur
maya mecbur olduğumuz konunun bu olduğu 
kanaatindeyiz. 

Yatırımlar az olmuş, 5 - 10 lise (açılmamış, 
şu kadar ilkokul daha eksikmiş, bunlar ilerde 
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telâfisi mümkün olan konulardır. Asıl olan : 
Türk Milletinin mutluluğu, refahı ve ilerlemesi 
için azimle çalışma gayretinin aralıksız devam 
etmesidir. 

Muhterem milletvekilleri : 
Yurdun en ücra köşelerinde görev alan öğ

retmenin içinde bulunduğu bin bir mahrumiyeti 
burada trajik bir sahne halinde belirtmek iste
miyorum. Her yıl bu kürsüden öğretmenin fe
dakârlığından bahsedilerek kendisinden daha 
çok hizmet ve gayret beklendiği söylenir. 

Realist olmaya mecburuz. Sayın bakandan 
ve bakanlık sorumlularından, meslekdaşlarımı-
zm yaşama şartlarının yükseltilmesi için gere
ken tedbirleri sür'atle almalarım M.G.P. ola
rak arzu etmekteyiz. 

Öğretmene hakkını verip, onun huzurunu 
elbette temin edecek, ondan sonra da çocukları
mızı kendilerine emanet edip çalışmalarını eğiti
mimizin gereğince uygun olarak murakabe ede
ceğiz. Kanuna nizama, cemiyetimize inançlarına 
ve manevî değerlerine ters düşen tutumlarını 
da müsamaha ile asla karşılamıyacaksımz. 

Muhterem milletvekilleri, kısaca teknik öğ
retim sorunlarına da değinmek istiyorum. 

Meslekî ve teknik öğretimin, yurt kalkınma
sındaki önemi üzerinde durmak görevimizdir. 
Kalkınma Plânımızda teknik eleman ihtiyacı 
açıktan ortaya konmuştur. Gelişen endüstrimi
zin ihtiyacı olan teknik elemanları yetiştirme 
konusunda alman tedbirlerin yeterli olmadığı 
meydandadır. Millî Eğitim Bakanlığı içinde 

meslekî ve teknik öğretime, lâyıkolduğu şekil
de büyük ilgi göstermek gerekmektedir. 

Bugün endüstride yüksek ücretle iş bulabi
len birçok teknik öğretim mensubu, ne yazık ki, 
eğitim camiamızdan kaçırılmaktadır. Büyük 
yatırımlarla vücuda getirilen ve müstahsil du-< 
rumda olan teknik öğretim atölyeleri, çeşitli 
yanlış kararlar sebebiyle âtıl duruma sürüklen
mektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı camiasında teknik 
öğretim alanında büyük bilgi ve tecrübe sahibi 
elemanlar vardır. Teknik Öğretim Müsteşarlı
ğında teknik öğretim kurumlarının meselelerini 
gerçekten bilen kimselerin çalıştırılması zarureti
ni de gözden uzak tutmamak icabeder. 

Muhterem Milletvekilleri: 
Bugün, maalesef ilkokul öğrencisi, çeşitli ne

denlerle ana ve babanın, Öğretmenin gösterme-
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si gereken ihtimamdan çoğu kere mahrumdur. 
Ortaöğretim bir bocalama içindedir, öğrenci
ler arasında murakabeden kaçma, disiplin ku
rullarını hiçe sayma eğilimleri maalesef yay
gın bir hâl almıştır. Ortaokul ve liselerimiz ya
nında meslek okullarımızın durumları biraz da
ha iyi sayılır Geçmiş yıllarda ideolojik kavga
lara sebep olan bir kısım öğretmen okullarımız 
hakkında Bakanlığımızın gereken hassasiyeti 
gösterdiğini memnuniyetle müşahade ediyoruz. 
Dirayetli idarecilere sahip okulda hiç bir hadi
se olmadığı gibi, öğrenci terbiyelidir, başarılı
dır, öğretmenler görevleri başındadır. Okul ka
nun dışı eylemlere sahne olmamış, aşırı cereyan
ların karargah kurma arzusu bütün çabalara 
rağmen oralarda müsait semin bulamamıştır. 
Disiplin yönetmeliğinin günün şartlarına eğitim 
ve öğretim gereklerine uygun olarak değişmesi 
şarttır. Okul idareleri kendilerine bir çeki dü
zen vermelidir, öğretmen bilgisi, şahsiyeti, va
karı ve adaleti ile otoritesini devam ettirmeli ve 
talebeyle yüz göz olmamalıdır. 

Garek ilköğretim kesiminde ve g*erekse orta
öğretimdeki teftiş mekanizmasmm ağır aksak 
işlediğine şahit olmaktayız, iş hacmi genişleme
sinde yeni kadro ilâvesi suretiyle teftiş kurulu 
genişletilmelidir. 

Okullarımızda, bilhassa son senelerde, randı
man düşüklüğünün çok artmış olması, Sayın 
Bakanın da ifade ettikleri gibi, devlete yarım 
milyara malolmaktadır. Sebepleri üzerinde cid
diyetle eğilmek, çareler aramak ve nihayet mu
rakabeyi her halükârda sıklaştırmak lâzım gel
diği inancı içinde bulunuyoruz. 

Çok değerli arkadaşlarım, önemli addettiği
miz bir konuyu ilgililerin dikkatine sunduktan 
sonra maruzatıma son vermek istiyorum. 

1972 Malî Yılı Bütçe Kanununun 15 nci 
maddesi, Bakanlıklarda boşalan kadroların Ma
liye Bakanlığı tarafından bloke edilmesini ön
görmektedir. Belki diğer bakanlıklarda bu ko
nu fazla bir sakınca meydana getirmiyebilir; 
ama ortaöğretimde büyük sakıncalar tevlidet-
mefctedir. Bilhassa idareci kadrolardan boşalan 
lan bir an evvel doldurup, okullarımızı kıymet
li idarecilerimizden yoksun bırakmanın sakın
calarından korunmalıyız. 

Bilhassa Ortaöğretimde aranan yabancı dil 
hocalarının biran önce tayini için elde kadro 
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bulunmadığından tâyinler yapılamamakta ve 
ortaöğretim kesiminde bütün Milletvekili arka
daşlarımızın gerek kendi seçim bölgelerinde ve 
gerekse Türkiye'de çeşitli okullarda ders saatle
rinin açık olduğunu üzüntüyle müşahade etme
lerine sebep olmakta ve devamlı şekilde Bakan
lıkta, ilgili arkadaşlarla biz, temas temin etmek
le beraber, bir netice alamamaktayız. 

Çeşitli nedenlerle meslek dışında kalmış öğ
retmen arkadaşların, tekrar mesleğe dönmeleri 
halinde, elde kadro imkânı bulunmadığı için tâ
yinleri de mümkün olamamaktadır. Bilhassa, 
ihtisas için yurt dışına gitmiş olan arkadaşları
mızın Türkiye'ye avdetlerinde, kendilerinden 
öğretim müesseselerinde istifade etmemiz lâzım 
gelirken, kadro imkânsızlığından dolayı kendi
lerini tayin edememekteyiz. Hem okullarımız 
zarar görmekte ve hem de değerli meslekdaş-
larımız nevmid olmaktadırlar. 

Bilhassa yatılı okullarımızda, gerek idareci 
sınıfından, idareci kadrolarından ve gerekse öğ
retmenlerden, hatta memurlarından, münhal 
olan kadrolara bir an önce tâyin yapamama gi
bi bir durumda kalan Milli Eğitim Bakanlığı
nın karşısında o okulun, o yatılı müessesenin 
ne hale geldiğini takdir buyurursunuz. En bü
yük temennimiz, bilhassa Milli Eğitim Bakan
lığı bünyesinde münhal olan kadroların Maliye 
Bakanlığı tarafından bloke edilmemesidir, bu 
hayatî bir zarurettir. Bu konuda Sayın Bakan
dan istirham ediyoruz, zamanında Maliye Ba
kanlığı nezdinde gereken teşebbüslerde bulun
sunlar. 

Çok değerli arkadaşlarım, 1972 mali yılı 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin aziz milleti
mize ve çok değerli maarif camiamıza hayırlı 
ve uğurlu olmasını yürekten temenni ediyor, 
Millî Güven Partisi Meclis Grubu adına Yüce 
Meclisinize derin saygılar sunuyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın ihsan Kabadayı şimdi 
mi söz istersiniz, yoksa bu konuda diğer grup
lar konuştuktan sonra mı istersiniz? 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Tensip 
Yüce Divana aittir. 

BAŞKAN — Nasıl arzu ederseniz. Arzu 
ederseniz, diğer grupları bir defa konuştura
lım, onu takibeden yine ikinci defa arkadaşla-
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rımız söz isterlerse söz taleplerini yerine geti
ririm. Olur mu efendim? 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Şimdi ko
nuşayım efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika, böyle yapalım. 
Demokratik Parti grubu adına Sayın Hasan 

Basri Albayrak, buyurun efendim. 
isteyen gruplar, grup adına konuşan arka

daşlarını takiben ayni şekilde devam ettirebi
lirler. Arzu etmezlerse, ikinci defa daha ileride 
alabilirler. Kendi arzularına tabi. 

Buyurun sayın Albayrak, saat 15.03. 

D. P. GRUBU ADINA HASAN BASRİ AL
BAYRAK (Rize) — Yüce Meclisin Sayın Baş
kanı, Yüce Meclisin Sayın Üyeleri, 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülür
ken, Demokratik Parti Mecls Grubunun Türk 
Millî Eğitimi hakkındaki görüşlerini arz etmek 
üzere Yüce huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Bu görüşlerimizde, Türkiye'mizin içinde bu
lunduğu bu günkü kritik durumla eğitimimizin 
çok yakın ilişkilerini bulacaksınız. 

Bir defa daha belirteyim ki «A» smdan «Z» 
sine kadar ilmi ve millî zihniyetin hakim olma
sı gerekli bulunan millî eğitim bütçesi üzerin
deki görüşlerimizle, duyguların da bu çerçeve 
içerinde olması gereğine şiddetle inanıyoruz. 

Her millî müessesemiz gibi millî eğitimi
mizin de günlük politikanın üstünde ve dışında 
tutulmasına zorunluk olduğuna kaniiz. 

iyi İle kötüyü ayırt etmek suretiyle, sağlam 
ve tutarlı bir millî eğitim politikası gütmek, 
bunun da köklü ve sürekli olmasına çaba sarfet-
mek gereklidir. 

Kalkınmamış ülkelerde eğitim bütçesine 
konan para ile bizim bütçede millî eğitime 
ayırdığımız para arasında önemli fark olmak
la beraber, milletimizin malî gücüne ve taka-
tma göre az da değildir. 

Almteri ve göz nurundan ayırarak verdik
lerinin yerini bulup bulmadığını öğrenmek, 
Yüce Milletimizin en tabii hakkı, bunu takip 
etmek bizim en asil görevimizdir. 

Değerli milletvekilleri, 
1972 yılı bütçesinin önemli bir özelliği var

dır. «Reform Hükümeti» oiuduğunu söyleyen 
Hükümetin, yapacağı reformlardan biri ve en 
tutarı en ciddî olarak ele admması gerekli 
olan milî eğitim reformudur. 

535 — 
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Fikir, kanaat ve görüşmemizin yapılacak 
olan reform çalışmalarında yardımcı ve yararlı 
olması, ilgililere ipucu vermesi samimi dileği
mizdir. 

Çünkü, mevcut durumu ve gerçekleri iyi 
tespit edemyen, doğru değerlendirmeyen hü
kümetlerin başarılı olması mümkün değildir. 
Hele, tehlikelerle meselelere doğru teşhis koy
maktan aciz hükümetlerin Türkiyemizi nasıl 
dar boğazlara soktuğu hafızalarda hâlâ canlı
dır. 

Hükümet, millî eğitimle ilgili reform ka
nunlarını getirdikçe, her biri hakkındaki gö
rüşlerimizi, düşüncelerimizi belirteceğiz. 

Ancak,reformun ne olduğunu, millî eğitim 
reformunun neler olması gerektiği üzerinde 
ki görüşlerimizi belirtmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, 
Bir konuda açıklığa kavuşmada, samimî 

olmada çok büyük isabet ve fayda vardır. 
Bizde eğitim konusunda bir kavram karı

şıklığı mevcuttur. Konusu «insan» olan ve mil
letin millî bekasını sağlayacak nesiller yetiş
tirmek olan eğitim kavramında anlaşmak gerek
tir. 

Eğitimle, eğitimcilikle hiçbir ilgisi bulunma
yan herkes, eğitim alanında konuşuyor, yol 

gösteriyor, makale yazıyor, reform tavsiye edi
yor. Hatta reform stratejisi hazırlamakla yü
kümlü oluyor. Buna karşılık, dünya ve Türkiye 
eğitimini, yurdun şartlarını yakından, vukufla 
bilen merkez ve taşra teşkilâtımızdaki çok de
ğerli eğitimcilerimiz susuyor, susuyor. 

Kesin olarak söylemek istiyorum ki, eğitim 
reformu yapılırken, mutlaka eğitimcilerin rol 
alması, konuşması, eğitimci olmayanların da 
susması zarureti vardır. Çünkü eğitimde atı
lacak bir yanlış adım, yıllar sonra kötü etkisi
ni gösterir ve iş işten geçmiş olur. Nitekim, 
eğitimimizin bu gün içinde bulunduğu hâl bu
dur. 

Bu arada bir rapora dokunmak istiyorum. 
Bu rapor : «eğitimde strateji ve yöntem» isimli 
rapordur. Raporu her yönüyle ele almak müm
kündür. Ancak, şimdi buna imkân olmadığı 
için şu kadarını söyleyelim ki, bu raporu hazır
layanlar soyut manada eğitimi de, Türk millî 
eğitimini de, Türkiye'nin şartlarını da bilmez
likten gelmekte veya hiçe saymaktadırlar. Çün
kü raporda her şey ekonomik nedenlere bağ
lanmakta, eğitime temel teşkil eden ilkeler, 
faktörler görmezlikten gelinmektedir. 

Halbuki millet topluluğu, asla, boşlukta bir 
ekonomik düzenden ibaret değildir. Ekonomik 
düzenin tabanında toplumun hayat görüşü ve 
inancı vardır. Ekonomik düzen gayesini, halkın 
meydana getirdiği hayat felsefesinden alır. 

Bir sistem bütünlüğü içerisinde yapılması ge
rekli olan eğitim reformu bu görüşle, bu tutum
la ele alınmalıdır. 

Hele başından sonuna, ruhundan maddesine 
kadar millî olması icabeden Millî Eğitim re
formumuz, yabancıların fikri ile, tavsiyesiyle, 
rehberliğiyle olmamalıdır. Olamaz. Artık, aşa
ğılık duygusundan kurtulmanın zamanı gelmiş 
olmalıdır. Artık, kendi kendimize dönmenin, 
millî karakterimize, kabiliyetlerimize değer ver
menin reformunu yapmalıyız. 

ilk reform, millî ve ilmî bir uyanış olmadı-
dır. 

Bir silkiniş, bir kendine geliş, bir var oluş 
reformu yapılmalıdır. 

Çağdaş bilim, çağdaş eğitim ilke ve metot
larına «Evet», fakat yabancı kültür emperya
lizmine «Hayır» ve «Ret» demenin reformunu 
yapmalıyız. 

Reform, Fransızca bir kelime olup, sözlük 
anlamı; ıslâh tanzim, tensik, ıslâhat, düzen ve 
şekil demektir. Form kelimesinden türemiştir. 

Reform yapılacağı zaman çok dikkatli ol
mak, zamanı ve şartları iyi değerlendirmek gere
kir. Reformun hudutlarını, hedeflerini kesin 
ve açık olarak tespit etmek şarttır. 

Reformun nelerde, nasıl ve kiminle yapı
lacağı da mutlaka açık kesin ve tatmin edici 
olmalıdır. 

Bir kere, en ciddî reform, reformu yapacak
ların ve uygulayacakların kafasında ve ruhun
da olmalıdır. 

Cumhuriyetten bu yana, hemen her hükü
met ve her Millî Eğitim Bakanı, millî eğitimde 
bir şeyler yapmak istemiştir. Ama bu, gerçeğe 
dayanmadığı, realitelere uymadığı, millî bün
yeye ve millî ruha inemediği için şekilde ve sa
tıhta kalmıştır. 

Milletin ümidi sönmüş, itimadı sarsılmıştır. 
Bunun nedenlerini daha sonra arz etmek üzere, 
önemli bir noktaya dokunmak istiyorum. 
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Tarihî ve millî bünyemize uymayan, halimi
ze ve geleceğimize hiçbir faydası dokunmayan, 
tersine, milletimize, genç kuşaklara olumsuz et
kisi bulunan, her ne varsa maddî v e manevî 
bünyemizden sökülüp, atılmanın reformu yapıl
malıdır. 

Uzun yıllar, batılılaşma adına yapılan hiçbir 
davranış yerinde ve isabetli olamadı. Batının 
ilmini, fennini, tekniğini ve metodunu alıp, ken
di öz varlığımızda değerlendireceğimiz yerde, 
batının batılını aldık. 

Çalışma, ceht, çaba, irade isteyen kavram ve 
davranışlar yerine, âdet, eğlence ve moda gibi 
süflî ve şeklî olan unsurlarını ve faydasız olan
larını aldık, taklidettik. Bu da - yetmiyormuş 
gibi bunları, millî kültürümüzün yerine ikame 
etmeye çalıştık. 

Nereden, nasıl ve niçin geldiğini araştırma
dan, incelemeden, sormadan körü körüne be
nimsedik. Buna karşılık, bizim olan ne varsa 
dıştaki ve içteki bazı hainlerin tesiri altında ka
larak kötüledik, küçümsedik, bünyemizden at
maya, itmeye çalıştık. 

Hiçbir milletin tarihinde ve tutumunda gö
rülmeyen, eşine, benzerine raslanmayan bir şe
kilde ve tutum içinde mazimizle ilgili bağlarımız 
kesilmeye, babalarımız, dedelerimiz unuturul-
maya çalışıldı. 

Halbuki Türk tarihini, kesik kesik değil, ba
şından bugüne kadar bütün olarak görmek, top
lumumuzun genel idraki ile genel prensiplerine 
saygılı olmak gerekir. 

Tarih, tarih öğretiminin ilkelerine uygun ola
rak tarafsız bir gözle, örnek için, ibret için 
okunmalıdır ve bu arada şunu da söyleyeyim ki 
politikacıların en çok okuması lâzımgelen şey de 
tarih olmalıdır. 

Yukardan beri saydığımız ve aşağıda da arz 
edeceğimiz nedenlerden ötürü, eğitimde reform 
yaplımalıdır, şarttır. 

Anaokulundan üniversitemize kadar bütün 
eğitim kurumlarını bir ülkü ve bir amaç etra
fında toplamak için şarttır. 

Halkı anlayamamış, halka inememiş, ondan 
kopmuş, vazife şuuru ve sorumluluk duygusun
dan yoksun insan yerine, halka hizmet aşkiyle 
dolu, millî, insanî değerlere bağlı ve saygılı ger
çek münevver tipini çoğaltmak için şarttır. 

Yine anokulundan üniversiteye kadar bü
tün eğitim kurumlarında görev alacak olanların 
sınıflarında, kürsülerinde politik ve ideolojik 
telkin ve baskı yerine, öğrencilerini düşünmeye 
alıştıran, çağdaş ilim cereyanlarını takibeden, 
ilmî davranışa sahip, tarafsız eğitimciler yetiş
tirmenin tedbirlerini almak için şarttır. 

Eğitim tarihî incelenince görülür ki; yüce 
milletimiz eğitime - Öğretime tarih boyunca bü
yük önem vermiştir, öğretmene, eğitimciye, 
hocaya, okula milletimizin verdiği değer, her 
türlü tasavvurun üstündedir. «Eti senin, ke
miği benim» inancı, bu duygunun en güzel ve 
en belirgin örneğidir. 

Buna karşılık, son yıllarda, eğitim kurumla
rımızın içler acısı durumu, bazı okumuşlarımı
zın millete rağmen gösterdikleri ters ve olum
suz tutum ve üzücü ve umut kırıcıdır. 

Türkiye'yi anarşik bir ortama sürükleyen
lerin, rejimi yıkmak, vatanı parçalamak için, 
kendi ifadelerince, örgütlenenlerle silahlanan
ların ve sıkıyönetim mahkemelerini dolduran
ların, okumamış vatandaşlardan olmayıp, ne ya
zık ki, yazar, profesör, öğretmen ve yüksek öğ
renim öğrencisi olmaları dehşet ve ibret verici
dir. 

Milleti yüceltmek için okuyanların, okutu
lanların; onu yıkmak için silâhlanmaları, tertip 
kurmaları, pusuya girmeleri, örgütlenmeleri on
lara umut ve bel bağlayanlar için çok hazin, çok 
iğrenç ve çok korkunçtur. 

Hür ve demokratik nizamı yıkmak için, Türk 
düşmanlarının kuşakları ve maşaları memleketi 
buhrandan buhrana sürüklerken, onlara çanak 
tutan, yeşil ışık yakan, tahrik ve teşvik edenler
le, acz içinde olanların meydanı boş bırakmaları 
yürüyenlere, yıkanlara, yakanlara göz yumar-
casına koltuğundan başkasını düşünemeyen po
litikacıların da okumuşlardan olması çok üzücü
dür. 

Halkı ve hakkı savunması gerekirken, yetki 
ve sorumluluğunu idrakten aciz olarak şer kuv
vetlere ve sokağa teslim olurcasma taviz veren
lerin de aydınlar arasından oluşu endişe verici
dir. 

Yine bir gün önce birbirine en çirkin, en adi 
sıfatları reva görenlerin, bir gün sonra sırf si
yâsî ve şahsî çıkarları için sarmaş dolaş olan
ların da öğrenim görmüş olanlardan bulunması 
garip bir tecellidir, hayret vericidir. 

537 — 



M. Meclisi (B : 45 21 . 2 . 1972 O : 2 

Muhterem milletvekilleri, 
Yukarıdan beri arz ettiğim misalleri çoğalt

mak mümkündür. Bunları sadece Millî Eğiti
mimizin hangi noktada olduğunu belirtmek için 
arz ettim. Bıı demek değildir ki, aydının tümü 
böyledir. 

Bu arada bir konuya önemle ve bilhassa te
mas etmek istiyorum. 

ilk ve orta dereceli okullar dinlenme tatili 
bitince öğrenime başlayacakları günü akşamı 
ve açıldıkları gün Sayın Bakanın bir konuşması 
radyo ve televizyondan yayınlandı. Konuşmada 
velilere, öğretmenlere, öğrencilere hitabedildi, 
çeşitli konulara dokunuldu. 

Hakkı teslim, haksızlığı tescil yönündeki de
ğişmez ilkelere sadık kalarak söylemek istiyoruz 
ki: Son yıllarda böyle konuşmalara âdeta has
ret kalmıştık. Belirtmek isteriz ki; gerçeği 
göremiyen, tehlikeyi sezemiyen, korkak ve çe
kingen kimselerin Hükümet ve Devlet idaresinde 
görev almaması gerekir. Korkak ve kaçak in
sanlar sorumluluğunu da bilemez, yetkisini de 
bilemez. 

Aziz arkadaşlarım, Sayın Bakanın temas et
tikleri konu, benim üzerinde duracağım aşırı 
akımlar ve moda konusudur. Sayın Bakan, bu 
konu üzerindeki sözlerini kısaca özetlediler. 
Bendeniz biraz daha genişletmek istiyorum. 

Bu moda, saç - baş, kılık - kıyafet yönünden 
yabancılara, hasta ruhlulara benzeme özetisi, 
şahsiyetini bulamama, yitirme ve taklit etme 
modasıdır. 

Bu moda; kendi dedesini üç basamağa kadar 
bilemediği halde, bilmem hangi artistin, hangi 
fulbolcunun bütün cibiliyetini tanıyabilme ve 
sayma modasıdır. 

Bu moda, kendi gelenek ve göreneklerini 
unutup, küçümseyip yabancıların gelenek ve 
göreneklerini benimseme modasıdır. Gelenek ve 
göreneklerine sahihoian her topluluğun kültür
lü olduğunu, kültürün ise asıl kuvvet olduğunu 
ve nesilden nesile geçtiğini bileme, anlayama
ma modasıdır. 

Millî âdet ve ahlakımızı bırakıp, yabancıla
rın âdet ve ahlakını taklit etme modasıdır. 

Millî musikimize sırt çevirerek, hatta onu 
küçümseyerek, halkın ve milletin, hattâ anası
nın ve babsmın zevkini hiçe sayma modasıdır. 
İnançsızlık modasıdır, 

| Halka candan ve kalbten bakma yerine tah
silinin, mevkiinin ve makamının verdiği üstün
lük kompleksi ile ona tepeden bakma modası
dır. 

Yine halka sevgi, saygı, fikir, umut ve hizmet 
götüreceği yerde bir kısım boş slogan ve lâflar
la uzaktan bakma modasıdır, «Miliyetçiyim» 
diyeceği yerde «sosyalistim» deme modasıdır. 
(D. P, sıralarından »Bravo» sesleri) 

Sayın Bakanın moda ve aşırı akımlar konu
sundaki sözlerinden yöneticilerin ve öğretmen
lerin kendi paylarına düşeni alacaklarına kaniis. 
Her türlü akımın etkisinde, yaş ve duyguları ica • 
bı kalabilecek olan gençlere yöneticilerin ve öğ
retmenlerin mutlak manada iyi örnek olmaları 
şarttır. 

Eğitim ve öğretimimizde en önemli ve asıl 
unsurun öğretmen olduğunu belirtmek isterim. 

Millî Eğitimde öğretmene, başta öğretmen 
okuluna alınma ve yetiştirme tarzı, meslek içi 
problemleri olmak üzere, düşünmek ve ondan 
azamî faydayı sağlamak esas olmalıdır. 

Çalışkan, dürüst, genel kültür ve meslekî 
formasyonu kuvvetli, fedakâr ve vatansever öğ
retmen en ücra köyde bile kanunları, Devleti 
her zaman yanında ve arkasında bilmelidir. Suç 
işleyen nerede olursa olsun kanunları ve Devle
ti daima başında bulmalıdır. 

Okuluna, sınıfına ilim, irfan, eğitim ve ah
lâk götürenle; siyaset, ideoloji ve anarşi götü
ren öğretmen mutlaka ayırt edilmelidir. Millî 
Eğitimde uzun yıllar öğretmeni kıran ve küstü
ren husus suyu getirenle testiyi kıranın bir tu
tulması, hatta te'stiyi kıranın üstün tutulması
dır. Meslekdaşı çok tedirgin eden bu hususun 
önlenmesi şarttır. 

Sayın Bakan Bütçe Karma Komisyonunda 
boykotlarla ilgili konuya dokundular. Bu mese
lenin de, yukarıda arz ettiğimiz hususlar göz-
önünde tutularak ele alınmasını bilhassa istir
ham ediyoruz. Yoksa suç işleyen, kanunu hiçe 
sayan ile memlekete hizmet için çalışkan, feda
kâr, feragatli öğretmeni bir tutmak, hakkaniyet
le, hakla, hukukla ve Anayasayla bağdaşmaz. 

Kanunlara, nizamlara saygılı, halka ve çev
reye örnek olan münevver ile öğretmen, baştacı 
edilmelidir, esasında edilmektedir. 

Ayrıca yapılacak olan reform, halan okul
suz olan çevrelerle öğretmensiz olan okullar ve 
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fırsat eşitliği ilkesi dikkate alınarak yapılmalı
dır. 

Muhterem milletvekilleri, bir bütün olan ve 
biribirini tamamlaması gereken eğitim kurumla
rımızın durumu üzerinde durmak ve reform ka
nunları geldiği zamanda enine boyuna değerlen
dirmek gereğine inanıyoruz. 

Anaokulundan üniversiteye kadar eğitim ku
rumlanınız öylesine biribirine kopuk çalışıyor 
ki, en büyük reform, bunu düzeltmek ve ahengi 
tesis etmek olacaktır. Sistemde kopukluk o ka
dar barizdir ki, bir sonraki kurum bir öncekini 
rahatlıkla suçlamaktadır, ilkokul aileyi, ortao
kulu ilkokulu, lise ortaokulu, üniversiteler tü
münü suçlamaktadır. Bunun mutlaka düzeltil
mesi, bu ahengin tesis edilmesi, temin edilmesi 
şarttır. 

En büyük şehirlerden en ücra köylere kadar 
uzanan ilköğretim, öğretim - eğitim kademeleri 
içerisinde kendine düşeni en iyi şekilde yapmak
tadır. Eğitim ilkelerine, çocuk psikolojisine, 
çocuğun ekonomik ve sosyal şartlarına önem ver
mekte çevre ile ve halkla münasebetleri düzen
lemektedir. Bu kurumda çalışan yönetici ve 
öğretmenlerin köydeki konutundan, maaşından 
ve idarî görev ücretinden ve Personel Kanunu ile 
uğradıkları haksızlıklara kadar bir hayli şahsî 
ve meslekî problemleri vardır. 

Yine ilköğretim alanında halen okulu bulun
mayan yerleşme yerleri ile geçici okul binaları 
ve mevcudolan okullann yetersizliği önemli bir 
problemi teşkil etmektedir. 

Ortaöğretimin durumu daha başkadır, ilko
kuldan ortaöğretimin birinci kısmına gelen öğ
renci, eğitim yerine maalesef yalnız öğretimle 
karşı karşıyadır. Halbuki muhterem milletve
killeri, «Millî Eğitim Bakanlığı» diyoruz. Eği
tim esastır; öğretim, eğitimin vasıtasıdır. 
Halbuki, Orta dereceli okullarımızda öğrenci
nin sosyal, ekonomik, hatta kendi bireysel özel
likleri kaale alınmadan öğretim yapılmaktadır. 
Buna bir de boş geçen dersleri eklersek, maale
sef ilmî otorite, bulamıyan,-ki, bunun yanında" 
öğretmenlerimizin büyük bir kısmı vazife şuuru 
ve sorumluluk duygusuna sahip, yeterli, genel 
kültür yönünden ve meslekî formasyon yönün
den kuvvetlidir, başarılıdır, faydalıdır-ancak 
bunlar okullarımızı tedirgin eden, İdarecileri 
huzursuz eden, Bakanlık müfettişlerini yoran 

\ mesele, ilmî otoritesi olmayan öğretmenlerin 
sıfırcılıkla otorite olmaya çalışması çok garip 

\ ve hazin bir tecellidir. Bunun bilhassa üzerinde 
durulması icab eder. 

Teknik öğretimdeki şekil ve mahiyet başka
dır. Bu eğitim kurumlanndan yetişenlerin ha-

j yata atıldıkları zamandaki durumlanyla, insan-
gücü açtığı, iyi tespit edildiği takdirde, bu okul
lara rağbet çoğalacaktır. 

Muhterem Milletvekilleri; bu arada bir ko
nuya daha temas etmek istiyorum. Millî Eğitim 
Bakanlığında «Teknik öğretim Müsteşarlığı» ve 
«Genel Müdürlüğü» diye kurumlar ve müesse
seler vardı, teşkilât bünyesi içerisindeydi. Uzun 
yıllardır çeşitli şekilde tartışmalar veyahut ta 
değişiklikler sonunda şekil aldı. Şimdi, Sayın 
Bakandan ve sayın Bakanlıktan, Bakanlık Teş-' 
kilâtından istirham ediyoruz, rica ediyoruz; bu 
probleme bir son versinler, son verilmesi icap 
eder. Teknik öğretimin bundan sonraki Türki-
yemizde, planlı kalkınma dönemimizdeki Tür
kiye'mizde büyük yeri olacağı kanaati hâkim 
bulunmaktadır, bizim partide. Onun için bu 
müsteşarlığın yeniden ihya edilmesi ve ehil, bu 
işten anlayan insanın da o müsteşarlığa tayin 
edilmesi en samimî temennimizdir. 

Çok muhterem milletvekilleri, bu arada eği
tim enstitüleri konusuna, gelecek olan üniver
site reformu tasarısı içerisinde nasıl bir şekil 
alacağını bilemediğimiz için, dokunmak istemi
yoruz. Ancak, bu müesseselerin de büyük bir 
hassasiyetle ve titizlikle ele alınmasına kani 

I olduğumuzu belirtmek istiyorum . 
'Din eğitimi konusuna da bir nebze dokun

mak istiyorum. Eğitimin bütününde olduğu 
gibi, bu alanda da büyük bir kavram karışıklı-

| ğı vardır. Bu konuda da bilmeyenler konuşu-
I yor, yazıyor, yol ve şekil göstermek istiyorlar. 

Avrupayı taklit etmek isteyenler, her ne
dense bu yönü hiç taklit etmek istemiyorlar. 
Asrın en büyük fizik alimi Einstein, «Dinsiz 
ilim kör, ilimsiz din sağırdır» diyor. Bu, layik 
Devlet düzeninde unutulmaması icabeden bir 

| prensiptir. 
İnsan, madde ve manadan meydana gelmiş

tir. Tek kanatla kuşun uçması nasıl mümkün 
değilse, tek taraflı bir insanın da mükemmel 
olması mümkün değildir. Dinden, din eğitimin-

I den korkmamak gerekir. Teokratik Devlet ni-
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zamı kurmak başka şeydir, layik Devlet idare
sinde din eğitimi yapmak başka şeydir. Din 
adamı olmaktan uzak bir kaç kişiden ötürü 
bütün dinî ve dindarları suçlamak haksızlık 
ve saygısızlık olur. Biz, öğretmenlerin tümünü 
şu veya bu şekilde vasıflandırmanın şiddetle 
karşısında olduğumuz gibi, Müslümanın, dinda
rın da şu veya bu şekilde hakarete maruz kal
masının şiddetle karşısındayız. 

Çok muhterem milletvekilleri, bu arada 
bir yazıya dokunmak istiyorum. Bu yazı, 11 Şu
bat 1972 tarihli Cumhuriyet Gazetesinin ikinci 
sayfasmdadır. Yazarının isminden, bizim ciddi
yet anlayışımızla, Yüce Meclisin anlayışıyla 
bağdaşmadığı için bahsetmek istemiyorum. 

Ancak, Sayın Bakanın dikkatini bilhassa bu 
yazı üzerine çekmek istiyorum. Yazının başlığı 
«Pusudaki Tehlike» dir. Bakanlık yetkililerin
den bir kişi yazıyor ve bir sayın parti liderinin 
sözlerine atıf yapıyor. Bir kere bu yetkili kişi, 
sorumlu ,olması icabeden kişi, acaba siyasî yön
den bir yazı yazma yetkisini Sayın Bakandan 
almış mıdır, almamış mıdır? 

İkincisi, • meslekdaşım olan sayın yazar, çok 
tarafsız olması icabeden bir müessesenin başın
dadır. Çünkü o, muhtelif fikirleri tarafsız 
bir görüşle değerlendirmek ve ona göre 
tarafsızlığını ortaya koymak zorunda ve 
mevkiinde olan bir kişidir. Burada büyük 
bir dikkatsizlikle ve bilmediğini de bilmemek 
suretiyle Müslüman vatandaşı ağır bir dille 
suçlamaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, bir konuya bu kürsüden 
defalarca dokunduk, tekrar dokunmak istiyo
ruz. Eğer hakikaten, sağda, soldaki gibi silâhlı, 
'örgütlü, dünyanın en modern silâhlariyle mü
cehhez bir teşkilât varsa onun mutlaka ortaya 
çıkarılması şarttır. Çünkü, Müslüman Türk Mil
leti ona daha çok kanar ve o, soldan daha çok 
tehlikeli olabilir. 

Tekrar arz ediyorum; sağda, hakikaten sol
daki gibi bir tehlike varsa, o, Türk Milleti için * 
çok daha korkunç olur, çok daha tehlikeli olur. 
Bunun mutlaka hükümet tarafından ortaya çı
karılıp, örgütün ismiyle, silâhının cinsiyle, üye
lerinin ismiyle belirtilmesini istiyoruz. Yeter 
artık Müslüman Millete, Müslüman Türk Mil
letine. Reyini alırken yalvarırsınız, ondan son

ra da hakaretin envai çeşidini yaparsınız. Hiz
metle mükellefsiniz. Hizmetle mükellef olan, 
hele Devlet sektöründe memur olan bir kişinin 
haddini, hududunu bilmesi icabediyor. Sayın 
Bakanın bu konu üzerine, bilhassa eğilmesini is
tirham ediyorum ve Sayın Bakanın ciddiyetine 
ve bu konulardaki hassasiyetine de itimadımız 
tamdır, o kişinin dikkatini çekeceğine kaniiz. 

Çok muhterem arkadaşlarım, 
öğretmenlerin özlük haklarıyle ilgili konu

lara temas etmek istiyoruz. Her ne kadar Sa
yın Bakan, bu konulara dokunmayı, ağır bir şekil
de konuşmalarında belirttilerse de biz, müsaa
de etsinler, o zihniyetle söylemiyoruz. Ne yazık 
ki, öğretmenin Personel Kanunundan doğan 
mağduriyetleri hâlâ devam etmektedir. Hâlâ ek 
görev ücreti alamamakta, hâlâ terfi edememek
te, hâlâ intibak ettirilememekte, hâlâ müdür 
olan müdürlük parasını alamamaktadır. Bunla
rın bilhassa ele alınması icabediyor. 

BAŞKAN — Sayın Albayrak, bir dakikanız 
var. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Otuz dakika için mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Otuz odakika için bir dakika
nız kaldı. 

HASAN BASRÎ ALBAYRAK (Devamla) — 
Hepsini kullanacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Grubunuz adına Nuri Eroğan 
bey söz istedi? 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Kullanabil
diği kadar kullanacak Sayın Başkan, artan sü
reyi de ben kullanacağım efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurunuz efen
dim. 

HASAN BASRÎ ALBAYRAK (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Aziz arkadaşlarım. 
Bir önemli konuyu daha dile getirmek isti

yoruz. Bu da; Millî Eğitim mensupları Sağlık 
ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı kanunu tasarı
sıdır. Sözünü etiğim tasarı, Yüce Meclisimiz
den olumlu şekilde çıktı. Ancak, Yüce Senato, 
adı geçen tasarıyı kabul etmedi. Nedenini bile
miyoruz. 

Bütçeye hiçbir külfet yüklemeyen ve 285 
bin kişinin sağlık, sosyal, maddî ve manevî du-
rumuyle ilgili olan bu tasarının Yüce Meclisi
mizden, eski şekli ile benimsenmesi en samimî 
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temennimizdir. Bu konuda sayın hükümetin ve 
Sayın Bakanın da kesin tavnnı öğrenmek isti
yoruz. 

Her zaman ve her yerde fedakârlık ve fera
gat beklediğimiz ve «Eğitim Ordusu» gibi slo
ganlarla vasıflandırdığımız bu kütlenin derdine 
eğilmek zamanı gelmiştir, zorunluğu vardır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Sözümüzün burasında üniversitelerimize do

kunmak istiyorum. 
Yukarıdan beri Millî Eğitimimizin durumu

nu arz etmiş bulunuyorum. îlim yapmak ve her 
alanda olaylara ışık tutmak, ayrıca bütün eği
tim kurumlarımızın alacağı şekil ve izleyeceği 
yön konusunda beyin fonksiyonunu yapması ge
rekli üniversitelerimiz, maalesef bugüne kadar 
hiçbir fonksiyonunu gereği gibi yapamamıştır. 
Problemleri çözecek müessese olması gerekir
ken, üzüntü ile kaydedelim ki, Devlet için de, 
millet için de en büyük problem kaynağı ol
muştur. Asıl fonksiyonlarından olan öğretim, 
araştırma, yayın ve haberleşme görevlerini yap
madığı, ne yapacağı ve ne yapmayacağı açık
lıkla belli olmadığı, son yıllarda anarşinin, hu
zursuzluğun menbaı haline gelmiştir. 

Üniversite reform kanunu tasarısı Yüce 
Meclise geldiği zaman görüşlerimizi daha geniş 
şekilde açıklamak fırsat ve imkânını bulaca
ğız. 

Üniversiteler, kendilerine düşen görevi lâ-
yıkiyle yapamadığı için ve başka nedenlerle de 
anarşi yuvaları haline gelmişlerdir. Elbette ki 
bu durumun çeşitli iç ve dış sebepleri vardır. 
Kanun boşlukları, öğretim görevlisi azlığı, ki
tap problemi, kendi kendini yenileme ve geliş
tirme çabası noksanlığı ve yokluğu, ayrıca 
özerk üniversite, hükümete bağlı üniversite, 
akademi ve yüksek okullar gibi ayrılıklar. 

Çok muhterem milletvekilleri, 
Üniversite konusuna değinmiş iken, geç

miş bir hadiseyi yüksek huzurlarınızda arz et
mek istiyorum. O da, Fatih Üniversitesi mese
lesidir. 

Aziz arkadaşlarım, Fatih Üniversitesi veya 
- bendeniz öyle istediğim için Fatih Üniversite
si diyorum - Boğaziçi Üniversitesi kurulur iken, 
Robert Kolejin Türk Hükümetine devrinden 
sonra kurulurken, Yüce Mecliste bu üniversite
nin adının «Fatih Üniversitesi», bir devri açan, 

bir devri kapayan, ilme büyük değer veren Haz-
reti Fatih'in isminin verilmesini partimiz iste
di. Bendenizi birçok arkadaşlar ve bir parti 
destekledi, hatta önerge bile verdiler. Ama ne 
garip ve ne yazıktır ki, önerge veren arkadaş
larımız dahi önergeleri lehinde oy kullanama
dıkları gibi, sayın bakanlık da bizi tatmin ve 
ikna edecek bir cevap vermemek suretiyle bu 
üniversitenin adı «Boğaziçi Üniversitesi» oldu. 
Bunu, hayatımızın sonuna kadar üzüntü ile ya-
dedeceğiz, Eğer, Sayın Bakan da öncekiler gibi; 
«Efendim, Yüce Fatih'in ismini küçültmemek 
için böyle düşündük» derlerse; peşinen söyle
yeyim, yerinde değildir, tutarlı değildir. Onun 
için arz ediyorum, daha tatmin edici bilgi isti
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım; gerçeği kabul et
mek ve tenkide tahammül göstermek tekâmülün 
önemli faktörüdür; ama hatada ısrar, akıllı in
sanın işi olmasa gerektir. 

Bundan sonraki çalışmalara ışık tutması için 
hakikatleri olduğu gibi söylemeye mecburuz. 
Üniversitelerimiz gözünü, kulağını halka ve mil
lete çevirmek zorundadır. Şunu, ciddiyetle işa
ret etmek istiyorum: Üniversitelerimiz, halk ve 
millet nezdindeki itimadını ve itibarını çok ze
delemiş ve büyük ölçüde maalesef sarsmıştır. 
Yapılacak reformla bunu yeniden sağlamalı
dır. 

Bu arada bir konuyu arz edeyim; 
Bir muhterem profesörden dinlemiştim hi

kâyeyi, hikâye şu: 

Anadolu'muzun bir kasabasında veya küçük 
bir vilâyetinde yetişmiş bir genç, üniversiteye 
gidiyor. Bu genç, üniversiteye gitmeden önce, 
gayet ilme kendisini veren, ciddî, terbiyeli, ana
sını babasını tanıyan, küçüğünü seven, büyü
ğünü sayan tipte bir genç. Ama, bir yıl üniver
sitede okuyup geri döndükten sonra tamamen 
değişik bir tip. Anasını tanımıyor, babasını ta
nımıyor, komşusuna saygısı yok, büyüğünü bil
mez, küçüğünü bilmez. Öğrencinin babası, oğlu
nun elinden tuttuğu gibi üniversiteye gidiyor, 
dekanın kapısını çalıyor ve içeri giriyor; «Bey
efendi bunu alınız, benim oğlumu veriniz» diyor. 
Tabiî, dekan hayret ediyor, ne demek istiyor bu 
adam? «E<vet» diyor, «Evet, bunu alınız benim 
oğlumu veriniz.» diyor. «Ne diyorsun baba » 
diyor dekan. Diyor ki: «Bu benim oğlum idiy-
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se beni sayıyordu, annesini sayıyordu, küçüğü
nü seviyordu, komşusunu tanıyordu, okumaya 
bağlı idi, saygılı idi, tarihine saygılı idi. Şimdi 
bu o değil. Benim oğlum bu değil.» diyor. 

işte halk nazarındaki üniversitemizin duru
mu, maalesef budur. Bunun için, Parlamento ola
rak, Hükümet olarak, millet olarak buna büyük 
bir titizlikle, dikkatle, milliyetçi bir görüş ve 
tutumla eğilmek mecburiyetindeyiz. 

Milleti, rejimi ve hürriyet nizamını, kurulu 
düzeni yıkmaya matuf hazırlıklar ve olaylar, 
maalesef üniversiteler tarafından organize edi- » 
lerek sahneye kondu. Bugün sayısı bir hayli 
kabarık olan anarşist, ya aranmakta veya sa
nık olarak yakalanmış bulunmaktadır. Bir kıs
mının da suçlu oldukları tespit edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; muhterem milletve
killeri; bu arada Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesi olaylarına çok kısa olarak temas etmek is
tiyorum. 

5 Mart 1971 günü, Orta-Doğu Teknik Üni
versitesinde - malûmlarınız olduğu üzere - sa
vaş oldu. Türk askeri ile, Türk Milletini yık
mak isteyen zihniyet karşılıklı çarpıştı. O nok
taya nasıl gelindi? Cümlenizin malûmu. Bir 
kere, daha önceki yılda rektör tâyininde hâdi
se ortaya çıkmıştı. Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesi özerk değil, Devlete bağlıdır. Hükümet, 
mütevelli heyet tâyin ediyor, o da rektörü tâyin 
ediyor. Ama, ne garip ve ne yazıktır ki, devrin 
Hükümetine oradaki solcu hocalarla, daha doğ
rusu komünist hocalarla, komünist öğrenciler 
karşı çıktı ve maalesef Hükümet de tâyin etmek 
istediği insanı geri çekti, dekanlığından da etti 
ve yerine bir başkasını tâyin etti. işte ondan 
sonra Orta - Doğu Teknik Üniversitesi bu hale 
geldi. Şimdi, öyle oldu, böyle oldu, artık hiç kim
senin hiç kimseyi suçlamaya hakkı yoktur, yet
kisi de yoktur. Zira; suç da ortada, suçlular da 
ortada. 

Bu konular Türk Adaletinin huzur undadır 
ve sanıklar, suçlulukları tespit edilinceye kadar, 
cevaplarını vereceklerdir. Suçluluk tespit edil
diği zaman da adaletin tecelli edeceğine Demok
ratik parti olarak şiddetle kaniiz. 

Bir başka sayfa açmak istiyorum sizlere muh
terem milletvekilleri. 

21 . 2 . 1972 O : 2 

Bu maşaları kullananlar, bunları tahrik ve 
teşvik edenler, bu yola itenler ve çekenler, bun
ların tutumunu acz içinde seyredenler kimler
dir? 

Cevabını da, müsaade ederseniz bendeniz arz 
edeyim: Milletin ümit bağladığı ilim kürsüsün
den siyaset yapanlar, ideoloji aşılayanlar, - ki, 
bütün kürsüdekilere ve bütün ilim adamlarına 
sözümüz yoktur. Bu benim sözlerim kime ise, 
o onu bulacaktır. Ötekilere saygımız, hürmeti
miz sonsuzdur - ilmin ciddiyetine, vakar ve hay
siyetine yakışmayan şekilde sokağa inip onlara 
önderlik yapanlar, ilimden, fikirden yoksun ol
dukları için ikna ve tatmin kudreti olmayan
lar... 

Başka bir noktaya daha temas edeyim; 
«Gençler yürümekle sokaklar aşınmaz. Demok
raside anarşi vardır, bunlar basit zabıta vaka
larıdır, her memlekette oluyor» diyenler, «İş
galle boykot aynı şeydir» diyenler. 

Bir zamanlar, üç yıl önce tehlikeyi tespit et
tiğimiz zaman «Nereden ince ise oradan kırıl
sın» deyip de, yakın zamanda Türkiye'nin en 
büyük tehlikesinin komünizm oldoğunu söyle
me pişkinliğini gösterenler. Bunlar, rektörler, 
dekanlar, profesörler, öğretmenler ve politika
cılardır. Ötekiler hesap verirken, bir kısım zırh
lar içerisinde ve dokunulmazlık kisvesi altında 
hesap verecek olanların ne zaman hesaba çeki
leceğini Yüce Meclis düşünmelidir. 

ISaym milletvekilleri, 
Sözlerimi bitirmeden, hâlâ canlılığını muha

faza eden ve kamuoyunda tartışması yapılan 
bir olaydan bahsetmek istiyorum. Olay şudur: 

Sabık Kültür Bakanı Saym Talât Halman'm 
düzenlediği ve Devlet Konser Salonunda yapıl
ması kararlaştırılan «Itrî Gecesi» dir. Bu gece, 
22 - 23 Aralık akşamları yapılması gerekirken, 
hâlâ yapılmamasının nedeni nedir? Türk Mille
tinin her ferdinin bütün dokularında yaşayan 
öz musikimizin üstadı Itrî'nin, Türk Milletinin 
parası ile yapılan Devlet binasına sokulmak 
istenmeyişinin nedenlerini de öğrenmek istiyo
ruz. Yoksa, her sahada olduğu gibi, bu sahada 
da şanlı mazimizle olan bağlarımızı kesmek 
isteyenler, sayısız kültür hazinelerimizi hor gö
renler mi söz sahibidirler? 

Türk Milletinin çok hassas olduğunu bu ko
nuda Hükümetten ve Sayın Bakandan aynı has-
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sasiyetle tatmin edici, ikna edici cevap bekliyo
ruz. Öylesine emin olmak istiyoruz ki, Itrî gece
sinden Ötürü Kültür Bakanlığının lâğvedildiği 
yolundaki söylenti ve kanaatler yerini, olumlu 
tatbikata bırakmalıdır. Aksi halde; askerlik, 
vergi ve her türlü fedakârlık ve feragat mü
kellefi olan milletin belkemiği orta direğin, hal
kın sabrını tüketmeye kimsenin hakkı yoktur. 

Çok muhterem milletvekilleri 
Esasen Başbakan Sayın Erim, Fransa Pro

fesörüne yazdık cevabî mektubunda ve Yüce 
Mecliste yaptığı konuşmada Türk kültürü hak
kındaki görüş ve kanaatlerini belirtmiştir. Anar
şiyi teşvik edenleri Türk kültürüne hizmet etmiş 
kabul etmek, Itrî'yi Devlet Konser Salonuna 
sokmamak için yeter belgedir. Daha acı ve ibret 
verici belge, her şeye rağmen, o Başbakanın o 
Başbakanı oyu ile ayakta tutup, kapalı kapılar 
arkasında yapılan pazarlıklar, daha fenası mil
letin gözüne baka baka bol bol yapılan konuş
malar... 

Aziz ve muhterem milletvekilleri, 
Millî eğitimimiz ve üniversitelerimiz hakkın

daki görüşlerimizi bir nebze belirtmiş bulunuyo
rum. üniversitelere dokunurken anarşik olaylara 
katılmayan, anarşik olaylara üniversitesinde 
yer vermeyen, başta Atatürk Üniversitesi olmak 
üzere, buna benzer üniversite ve yüksek okulla
rı da minnetle, şükranla, takdirde, saygı ve sev
giyle kaydetmek istiyorum. Zira, iyi ile kötüyü 
ayırdetmek zorunda olduğumuzu peşinen arz et
miştim. 

Çok muhterem milletvekilleri, 
Din ve din eğitiminden korkulmaması gerek

tiğini söylemiştim. Bir misal arz edeyim: Anirşik 
olayların Türkiye'mizi kasıp kavurduğu gün
lerde Yüksek islâm Enstitüleriyle ilahiyat Fa
kültesinin bu olaylara katılmaması acaba biz
lere birçok şeyi anlatmıyor mu?... 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
İlk boykotu o yaptı. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Evet, boykotu ilk defa o yaptı, ama niçin yap
tığını her halde benden iyi bilirsiniz Sayın Yıl
maz. Ama, Sayın Yılmaz'a da hak vereceğim; 
ne yazıktır ki, ilâhiyet Fakültesinin yeni deka
nı «Dev - Genc'in karşısında Şer - Genç de var» 
diyecek kadar basiretsiz ve izansızlık içinde ma
alesef. Bu kürsüden bunu ifade etmek istiyo
rum. 

21 . 2 . 19T2 O : 2 

Dev Genc'in karşısındakiler kimlerdir muh
terem milletvekilleri?... Bütün namuslu ve mil
liyetçi Türk vatandaşı, Türk ordusu, Türk mil
liyetçisi yazar, milliyetçi Parlamanter, topyekûn 
bütün Türk Milleti karşısmdadır. Öyleyse bü
tün Türk Milleti şer kuvvet midir? O profesö
rün, profesörlük, kisvesine saygım var, profe
sörlük unvanına saygım var, dekanlık, rektör
lük unvanına saygım var, amma şahsına olan 
üzüntümü, esefimi ve milletin nefret duygusu
nu ifade etmek istiyorum. (D. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

Çok muhterem arkadaşlarım, 
Zaman zaman muhtelif konulara temas edi

yorum. Bu arada, Itrî gecesinin Devlet Konser 
Salonunda yapılıp yapılmayacağı yolunda Sa
yın Bakandan kesin bir cevap istediğimizi de be
lirtmek istiyorum. Zira, Sayın Bakanın ciddiye
tine ve bu meselelerdeki hassasiyetine inancımız 
vardır. 

Yukardan beri arz ettiğim konulardan son
ra, millî eğitimimize Yüce Milletimizin istediği 
anlamda, çağdaş ve modern ilme uygun bir yön 
verilmedikçe, yukardaki sorularımız cevaplan
dırılmadıkça ne kadar reform yaparsanız ya
pınız Türkiye'mizin huzura, sükuna kavuşma
sı. mümkün görülmemektedir. 

Yüce Meclisin çok muhterem üyeleri; 
Demokratik Parti Millet Meclisi Grubu adı

na ve şahsım adına sizlere en derin saygılarımı 
sunuyorum. (D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Albayrak, tüm konuşma 
müddetinizin bitmesine iki dakika kaldı, iki da
kika için bir başka hatip mi konuşacak? 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Bir başka arkadaş konuşsun. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Faihri 
Uğrasızoğlu, buyurunuz. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

Saat 15,52, 

A. P. GRUBU ADINA FAHRİ UĞRASIZ
OĞLU (Uşak) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, 

A. P. Grubu adına, 1972 malî yılı, Millî Eği
tim Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşlerimizi arz 
edeceğim. Bu vesileyle, Yüksek Heyetinizi, Sa
yın Bakan, Bakanlık erkânını ve üniversiteleri
miz temsilcilerini saygı ile selâmlarım. 
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Sayın milletvekilleri, 
1972 Millî Eğitim Bütçesinin bazı özellikle

ri bulunması gerekir. Bir defa bu bütçe, 12 Mart 
olayından sonra işbaşına gelen 2 nci Erim Hü
kümetinin ilk bütçesidir. Bu Hükümet, asayişin 
temini ve reformların gerçekleştirilmesi maksa-
dıyle göreve çağrılmıştır. Eğitimde yapılacak re
formların, diğer reformlar arasında önemli bir 
yeri ve ağırlığı vardır, olması lâzımdır. 

Eğitimden söz edenler, memleket sorunları
nın düğümlendiği noktada eğitim vardır der
ler. Veyahut da, sosyal ve ekonomik sorunla
rın çözüm yolu eğitimden geçer derler. Bu gö
rüşler yanlış değildir. Ne var ki, icracılar ve 
uygulayıcılar, türlü sebeplerin tesiri altında, eği
tim masrafları konusunda, çok defa gerektiği 
kadar cesur ve cömert davranmamış olabilirler. 
Fakat, partilerüstü ve özel reformcu görevi olan 
bir Hükümet için aynı şekilde düşünmek müm
kün değildir. 

Birinci ve 2 nci Erim Hükümetleri, bir se
neye yaklaşan bir zamandan beri, haiz olduğu 
nitelikle ve reform yapma göreviyle sorumlu
luk taşımaktadır. Bu bir senelik zaman zarfın
da, eğitimle ilgili bir reform tasarısının Meclis
lere gelmemiş olması, telâfisi güç bir zaman kay
bı olmuştur. Bu noktada, Grubumuzun üzüntü
lerini bildirmek isterim. 

İkinci bir nokta şudur: 
Bütçeler, yılı içinde yapılacak işlerin ve faa

liyetlerin habercisidir. Reform Jlükümetinin 
Millî Eğitim Bütçesi hangi yeni haberi getirmek
tedir? Geçen yılların bütçelerine nazaran, eği
tim reformu yapma konusunda, bilhassa ödenek 
yönünden, farklı yönleri nelerdir? 

A. P. Grubu adına, 1972 Millî Eğitim Büt
çesini enine boyuna inceledik. Tüm Devlet büt
çesi ve geçen yıl bütçeleriyle mukayeseler yap
tık. Rakamlar arasındaki oranları karşılaştır
dık. Maksadım, eğitim reformu için bütçede sağ
lanan imkânları tespit ederek, Yüksek Heyeti
nize ve Türk kamuoyuna bu krüsüden açıkla
maktı. 

Üzüntü ile belirteyim ki, bütçe kitaplarını 
kapatırken, teessürden başka bir şey duyma
dım. 

Sırası gelmişken hemen arz edeyim; Millî 
Eğitim bütçesi, Bütçe Karma Komisyonuna 
7 267 000 000 lira olarak gelmiş 7 069 000 000 

lira olarak çıkmıştır. Bir reform Hükümetinin 
ilk bütçesinde, niçin bir kısıntı yapıldığını an
lamak kolay değildir. Sayın Millî Eğitim Baka
nının iyi niyetlerinden ve başarılı olma gayret
lerinden asla şüphem yoktur. Ancak, bütçenin 
(gerek hazırlık safhasında ve gerekse Karıma Ko
misyonda iyi müdafaa edilip edilmediği ve kanun 
maddelerinin eğitim ihtiyaçlarına tam cevap ve
rip vermeyeceği hususunun takdirini kendilerine 
bırakırım. 

Sayın milletvekilleri, 
12 Marttan sonra, Millî Eğitimde durum ne

dir? Müsaade ederseniz, kısa bir değerlendirme 
yapmakta fayda görüyorum. 

Özel yüksek okul öğrencilerinin, öğrenimle
rine devam edebilmeleri için, 25 Ağustos 1971 
tarihinde, üniversite ve akademilere bağlı ola
rak, resmî yüksek okullar açılmıştır. Özel yük
sek okullar 1970 - 1971 ders yılında, 1 nci sınıf
lara, 13 000 öğrenci kabul etmişken, bu okul
lar Devlet eline geçtikten sonra 1971 -1972 dars 
yılı için, ancak 7 250 öğrenci alabilmişlerdir. 
Halbuki kanun, lüzumu kadar bina, ders, araç 
ve gereçlerini satınalma imkânını da getirmiş
ti. Bu okullarda bu sene, 6 000 öğrenci okuma 
imkânından mahrum bırakılmış, okulların kapa
siteleri, insanigücü açıklarına göre, gerektiği şe
kilde kullanılamamıştır. 

Yeni açılan resmî okulların bir kısmında, ka
yıtlar yakın zamana kadar devam ettirilmiş, 
maalesef bu gençlerin birinci sömestreleri de 
boşa gitmiştir. Diğer bir kısım okullarda tertip 
ve düzensizlik yüzünden öğretim, zamanında 
normal seyrine kavuşmamıştır Devlet, özel yük
sek okulları bünyesine aldıktan sonra başarı
sız bir yönetim örneği vermemeliydi. 

9 Eylül 1971 tarihinde kabul edilen bir ka
nunla Robert Kolejin yüksek kısmı Boğaziçi 
Üniversitesi haline getirilmiştir. Amerikan vak
fının hiJbesiyle, böylece memleketimiz 8 nci bir 
üniversiteyi de kazanmış oldu. 

Sayın milletvekilleri, 
Üzüntü ile hatırlayacağımız bir olaya de

ğinmek istiyorum; 26 Nisan 1971 de Sıkıyöne
timin ilânı ve bilâhara askerî mahkemelerin baş-
lamasiyle, her derece ve kademedeki okulları
mızdan, üniversitelerimizden 200 kadar öğret
men ve öğretim üyesi, Devletimizi yıkmak mak-
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şadını güden anarşik olaylara adı karışmaktan, 
bu olayları teşvik ve tahrik etmek suçlarından 
tevkif edilmişlerdir. 

Kendilerine vatan çocukları emanet edilen 
bir kısım öğretmenlerin Devlete ve millete iha
net suçu ile tevkif edilmesi, kamuoyunu düşün
dürmüş, halk nazarında mesleğin itibarı geniş 
çapta zedelenmiştir. 

Kalbi, gerçekten memleket ve Atatürk sev
gisiyle çarpan, yurtsever büyük öğretmen küt
lesinin de bu olaydan fevkalâde üzüntü duydu
ğunu belirtmek isterim. 

Millî Eğitim Bakanlığı, geçirdiğimiz anarşik 
olaylara ismi karışan, Dev - Genç denilen örgüt
le müşterek toplantılar, yürüyüşler yapan bu öğ
retmenlere ve yöneticilerine tekrar sınıf ema
net edecek midir? Kamuoyu, merakla beklemek
tedir. 

Daha önceki yıllarda da, genel boykot hare
ketini palaniayan ve 12 Marta tekaddüm eden 
aylarda da, meslek mensuplarını Devlete kar
şı suç işlemeye teşvik ve tahrik eden eski TÖS 
yöneticileri, mahkemelerde beraat etseler bile, 
Türk kamu vicdanında mahkûm edilmişlerdir. 
Sırası gelmişken, bazı eski TÖS mensuplarının, 
yeni bir isim. altında, Anadolu'nun muhtelif 
bölgelerinde, sözde meslekî toplantılar düzenle
yerek, masum öğretmenlerimizi yeniden Devle
te, millete karşı suç işlemeye çalıştıklarını Sa
yın Bakanın dikkatlerine sunmak isterim. Za
manında tedbir almazlarsa, öğretmenlik mesleği 
ve onun değerli mensupları, cüretkârların ve 
kötü niyetlilerin tasallutundan kurtarılmamış 
olacaktır. 

Sayın, milletvekilleri, 
12 Marttan sonra, önemli bir eğitim olayı da, 

Bakanlık bünyesi içinde bir reform komisyonu 
kuruluarak, «Eğitim Reformunda Strateji ve 
Yöntem» adlı bir raporun meydana getirilmesi
dir. Bu rapor önce 1 nci taslak olarak basılmış, 
sonra, müsteşar ve umum müdürlerin görüşü alı
narak, yani daha mutedil hale getirilerek, 2 nci 
taslak olarak basılmış ve bir kısım Parlamenter
lere de dağıtılmıştır. 

Komisyonun başına, eski Türkiye İşçi Par
tisi eski üyelerinden bir zatın getirildiği, mat
buatta uzun müddet yazılıp durmuştur. 

Bu rapor, genel hatlarıyle, memleket ger
çekleriyle ilgisi olmayan, Türkiye'nin imkân ve 
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şartlarına aykırı, insanın manevî varlığını hiçe 
sayan, eğitimi, üretici insan tipi yetiştirmede 
bir araç kabul eden, muğlak ve garip bir ra
pordu. Bildiğiniz gibi, kamuoyunda tepkisi bü
yük oldu. Komisyonu dağıtmak zorunda kaldı
lar. 

12 Mart sonrasının, eğitimle ilgili bir başka 
kararı, imam - hatip okulları 1 nci devrelerinin 
ortaokul haline getirilmesi olmuştur. Bunun üs
tünde durmak istemiyorum. Yalnız şu kadarını 
ifade edeyim ki, kararım ilmî bir görüşe daya
nıp dayanmadığı kabili münakaşadır. 

Bir başka olay da, 1 000 temel eser faaliye
tinin durdurulması ve bununla ilgili komisyo
nun görevine son verilmesidir. Bu karar bir 
art niyetin mahsulü olmuştur. Kamuoyunda, 
Milî Eğitim Bakanlığının, Türk kültürünü bal
talayan bir karan olarak nitelenmiştir. Tasvip 
görmemiştir ve kınanmıştır. Sayın Bakanın, bu 
eserlere bir başka biçimde devam edileceği hak
kındaki beyanını ümit verici bir haber olarak 
kabul ediyoruz. 

Sayın üyeler, 12 Marttan sonra, 1971 yılı 
içinde, 6 Özel anaokulu, 8 özel ilkokul, 12 orta 
dereceli okul kapanmıştır. Bu, düşündürücü bir 
hadisedir. 

Birinci Erim Hükümeti zamanında, Kültür 
Bakanlığı kurulması, sonra kaldırılması, entere-
son bir karardır. Esasında, Kültür Bakanlığı 
lüzumlu bir Bakanlıktır. Fakat, kanunu çıkarıl
madan, görev ve yetkileri tespit edilmeden bir 
Bakanlık kurulursa; ve hele başına Devlet tec
rübesi olmayan ve memleketin şartlarını tanı
mayan bir kimse getirilirse, o, elbette, Türk kül
türüne hizmet etmek şöyle dursun, toplantılar
da kendi şiirlerini okumaktan, şurada, burada 
uydurma kültür ödülleri dağıtmaktan ileri gide
mezdi. Öyle oldu. Meslekî te teknik Öğretim
de, bir yıldan beri kayda değer bir ilerleme görü
lememiştir. 

Sayın milletvekilleri, 
12 Marttan bu yana öğretmen camiasının du

rumu nedir? 
31 Temmuz 1971 tarihinde, 657 sayılı Kanu

nun malî hükümlerini yeniden düzenleyen 1327 
sayılı Kanun kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiş
tir. 5 - 6 aylık bir uygulama sonunda, kanunda 
bazı aksaklıklar olduğu müşahede edilmiş ve 
yeni değişiklikler için, Meclis gruplarında hazır-
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lıklara girişilmiştir. Arkadan 12 Mart olunca, 
reform Hükümetinin yapacağı ilk iş, Devlet per
sonelini huzura kavuşturmak için, derhal hare
kete geçmektir. Akim ve mantığın icabı budur. 
Fakat, Devlet personelinin dörtte birini teşkil 
eden 200 000 kişilik öğretmen camiası, intibak, 
terfi, kademe ilerlemesi gibi işlerde, kendisiyle 
kimsenin meğgul olmadığını, hatta hamisiz kal
dığını görmüş, yeise kapılmıştır. 

Reform Hükümetinin ilgili Bakanı, dertleri
ni ve sıkıntılarını anlatmaya gelen bir temsilci 
öğretmenler heyetine, rahatlıkla, «Ben bu ka
dar idare edebiliyorum, isterseniz, buyurun siz 
idare edin» diyebilmiştir. 

Öğretmen ve idarecilerin İstırapları hâlâ din
dirilmiş değildir. Şu anda, öğretmen, kademe 
ilerlemesi yapamamaktadır. Şu anda öğretmen, 
kaşanılmış hakları üzerinden, huzur içinde, emek
liye ayrılamamaktadır. Şu anda, okul idareci
leri, hâlâ makam tazminatı alamamaktadır. Ek 
ders ücretleri, bütçeden, gene de 10 lira olarak 
yer almış bulunuyor. Bu para ile, öğretmenin 
bir saat meşgul olması mümkün değildir. DaJha 
garibi, imtihan aylarına mahsus ek ders ücret
leri tamamen kesilmiştir. Kim yapacaktır bu 
imtihanları? Hangi devirde, öğretmenler bu ka
dar mağdur edilmiş, bu kadar yalnız bırakıl
mıştır? 

S ayır. milletvekilleri, 
Partilerüstü olan reform Hükümetinin bir 

yıla yaklaşan bir zaman içindeki eğetim icraa
tını anlatmaya çalıştım. Bunun özeti şudur: 

Bir yıllık süre, eğitim ve reform çalışmaları 
bakımından, bir «yaz - boz» tahtası olarak kul
lanılmış, zaman, israf edelmiştir. Öğretmen 
camiası, hiçbir devirde bu kadar huzursuz olma
mıştır. Öğretmenler sahipsiz kaldıkları inancın
dadırlar. Millî Eğitim Bakanları, bu saygı değer 
insanlara ümit vermemektedir. Eğitim reformu 
ortamını hazırlayıcı olumlu çalışmalara ve büt
çede tatminkâr rakamlara rastlanmayışı, endi
şe ile karşılanmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Gerek Karma Komisyonda, gerekse Yüce Se

natoda, eğitimle ilgili görüşmeler, grubumuz 
adına, özel bir ilgi ile takibedilmişfcir. Sayın 
grup sözcülerinin ve şahısları adına konuşan 
değerli üyelerin, eğitim sorunları üzerinde bir
leştikleri pek çok noktalar vardır. Bunların 
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pek çoğu, aynı şekilde, yıllardan beri bu kür
sülerden tekrar edilegelmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilâtının yıl sonu tespit
leri de aynı sonuçları ortaya koymaktadır. 

Müsaadenizle, bunları bir özet halinde sun
mak istiyorum. 

Sınıfta kalma oranları çoğalmakta, eğitimin 
kalitesi gittikçe düşmektedir. 

Birleştirilmiş sınıflı okulların sayısında, 
bir azalma görünmemektedir. Bu okullara de
vam eden, çoğunlukla köy çocukları, normal 
bir eğitim imkânından mahrumdur. 

Köylerde ve şehirlerde, ikili, üçlü öğretim 
yapan okulların sayısı kabarıktır. Buralara 
devam eden öğrenciler, gerekli bilgi ve beceri
leri kazanamamakta, üst dereceli okullara nok
san öğrenci olarak gitmektedirler. 

Okuma - yazma bilenler oranı % 55'e yük
selmiş olmasına rağmen, henüz 10 milyona ya
kın vatandaş, okuma - yazma imkânından mah
rumdur. 

Türkiye'de, Türkçe bilmiyen vatandaş sayı
sı, bir hayli kabarıktır, özellikle, Doğu ve Gü
ney - Doğu illerimizde, bu konu üzerinde gereği 
kadar durulmamıştır. 

ilkokulda okullaşma oranı % 90'a varmakla 
beraber, okuma çağı içinde bulunduğu halde, 
700 000 civarında çocuğumuz, okuldan ve öğ
retmenden mahrumdur. 

Yatılı bölge okulları fonksiyonel görevlerini 
ifa edememektedir, bu müesseseler, bir değer
lendirilmeye tabi tutulark, döner sermajre sis
temi ile, kendilerini besleyen müesseseler hali
ne getirilmelidir. 

12 000'den fazla korunmaya muhtaç çocuk, 
mahkeme ilâmları bulunduğu halde, yer olma
dığı için, yurtlara alınamamakta, bunların bir 
kısmı, gayri sıhhî ve gayri insanî şartlar altın
da, şurada, burada barınmaktadır. 

1962 ilkokul programı, bazı illerdeki uygu
lamalardan sonra, Millî Eğitim Şûrasından ge
çirilmeden, ilmî metodlarla değerlendirilmesi 
yapılmadan, bütün Türkiye okullarına teşmil 
edilmiştir. Bu, hatalı bir yoldur. 

iSekiz yıllık ilköğretim içinde, pilot bölge
lerde gerekli denemeleri yapmadan ve bilhas
sa gerekli imkân ve şartları iyi hazırlamadan, 
geniş bir uygulamaya geçilmesini hatalı gör
mekteyiz. 
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Bütçelerden, okul yapımları için ayrılan 
ödenekler, 1 nci ve 2 nci Beş Yıllık Planların 
öngördüğü miktarların daima altında kalmıştır. 
Plana göre, 1972 yılında okulsuz köy ve öğret
mensiz okul kalmaması gerekirken, şu anda, 
okulsuz köylerde 4 711 dersliğe ihtiyaç olduğu 
tespit edilmiştir. 

Normal bir ilköğretim için, Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna göre, 61 400 derslik yapıl
masına zaruret görünmektedir. Bunun malî por
tesi, 4 300 milyon liradır. Devlet Bütçesi bu pa
rayı, ilköğretime kaç yılda verebilir? ilköğre
timde, 5 120 000 öğrenci, bir o kadar aile, 
146 000 öğretmen, şu veya bu sebepten, eğitim 
sorunlarının ve öğrenim güçlüklerinin sıkmtı-
larıyle karşı karşıyadır. 

Öğretmen açığı bakımından, orta öğretim 
tam bir depresyon içindedir. En fenası, açıklar 
yıldan yıla azalmamakta, bilâkis artmaktadır. 

Orta öğretim ders kitapları, ilmî ve hayatî 
değeri olmayan lüzumsuz bilgilerden kurtarıla
mamış, ezberciliğe dayanan öğretim metodları, 
çağdaş eğitim gereklerine göre ıslah edileme
miştir. 

Orta öğretimde, yetişme ve sınıf geçme usul
leri, istidat ve kabiliyetler esas alınarak düzen
lenmediğinden, ara ve son sınıflarda onbinler-
ce genç heder edilmektedir. Halbuki, Türkiye-
nin bir tek insan gücünü israf etmeye taham
mülü yoktur. 

Her derecedeki okullarımız, zaruri ve asgari 
ders araç ve gereçlerine kavuşturulamamış, bu 
yüzden, takrir metodundan Türk eğitimini kur
tarmak mümkün olamamaktadır. 

Merkez teşkilâtı, aşırı merkeziyetçi sistem, 
tâyin ve nakil işlemleri ve bürokratik usuller 
yüzünden iyice bunalmış, iş göremez hale gel
miştir. 

ilköğretimden itibaren, meslekî ve teknik 
öğretime, bütün çabalara rağmen, gerekli Öğ
renci kaydırması yapılamamaktadır. Meslekî 
ve teknik alandaki öğrenci miktarı, liselerdeki 
miktarın ancak üçte biri civarındadır. Bu du
rum, Türkiyenin kalkınmasında, menfi yönde 
bir etken olmakta devam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Daha fazla uzatmak istemiyorum. Arza ça

lıştığım bu sorunlar, eğitim alanında başarmak 
zorunda olduğumuz, birikmiş problemlerin çok-
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luğunu ve büyüklüğünü ortaya koymaktadır. 
Bir siyah tablo çizmek, karamsarlık yaratmak 
için bu rakamları sıralamış değilim. Cumhuri
yetten bu yana, çok değerli eğitim hizmetleri 
görülmüştür. Görülmeye devam edecektir. Be
nim arz etmek istediğim husus, yılmadan ve 
usanmadan; fakat, gerçekçi ve tutarlı yollar
dan giderek, zamanı israf etmeden, problemler 
üzerine daha çok eğilmek, eğitime ayrılan im
kân ve kaynakların daha çok artırılmasını rica 
etmek ve iyi niyetle, reform planlarının alması 
gereken istikameti göstermeye çalışmaktır. Bu 
suretle, eğitimde, yakın bir gelecekte, daha 
büyük mesafeler almış olduğumuzu görecek, 
milletçe bunun sevincini duyacağız. 

Muhterem milletvekilleri, 
1972 Millî Eğitim Bütçesi, rakam olarak 

ne ifade ediyor? 
Muhtar üniversiteler dâhil, toplam eğitim 

bütçesinin konsolide Devlet Bütçesine oranı 
% 17,5 ve üniversite dışında, yalnız eğitim 
sektörü için oran, % 15.7 dir. Bu rakam, geçen 
yılların ortalaması kadardır. 

Devlet yatırımlarında, 1971'e nazaran % 
15.4 artış kaydedilmesine rağmen, Millî Eğitim
de 1971'e nazaran artış oranı % 9.1 dir. Hal
buki, 1971 yılında, 1970'e nazaran, eğitimde 
artış oranı % 29.9 idi. Bu durum, 1972 bütçe
sinde, eğitim yatırımı harcamalarına gerektiği 
kadar Önem verilmediğinin açık delilidir. 

G-enel bütçe yatırım harcamalarının, yıllar 
ve daireler itibariyle, nispî önemlerine bakacak 
olursak; 1971 için, 

Millî Eğitim % 6.78 
Tarım % 13.22 
Karayolları % 54.36 dır. 

1972 bütçesinde, eğitim için nispî önem ora
nının, % 5'şi bulup bulmadığından endişeliyim. 

Bütçe rakamları tetkik edilirse, görülür ki, 
A. P. iktidarı zamanında, lise dengi teknik 
okullar için, 2 nci Beş Yıllık Planda öngörülen
den % 17.8 nispetinde fazla ödenek verilmiş
tir. 

Keza, kız teknik öğretim içinde, 2 nci Beş 
Yıllık Plan döneminde, planda öngörülenden 
% 18.7 nispetinde fazla ödenek verilmiştir. Bu 
iki rakam, A. P. iktidarının, plan sınırlarını da 
taşarak, erkek ve kız teknik öğretimin geliş
mesine büyük önem verdiğini ifade eder. 
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Bu sayede, sanat enstitiülerinin 136 ya, Tek
nisyen okullarının da 36 ya yükseldiğini görü
yoruz. Bu çabalara rağmen, ortaokullarda 
852 bin, liselerde 282 bin öğrenci okurken, tek
nik okullarda 61 541 öğrenci bulunmasını asla 
yeterli görmüyoruz. 

1971'e nazaran, cari harcamalarda % 254.8 
bin artış görünmektedir. Fakat, bu artışın yatı
rımlar için % 10 nun altında bulunması, tatmin
kâr değildir. Bu rakam, nüfus artışı ve şehir
leşme hareketlerinden doğan yıllık ihtiyaçları 
dahi karşılamaktan uzaktır. 

Konsolide Devlet Bütçesinin fonksiyonel 
ayırımına göre, cari fiyatlarda fert başına dü
şen eğitim ödeneği 12554 lira; 1965 fiyatlariy-
le ise 95,40 uradır. Bu rakam, eğitim kalitesi 
düşüklüğünün para yönünden izahını vermekte
dir. 

Sektörler itibariyle yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri olarak eğitim. 

1969'da % 22.70 
1970'de % 20.14 
1971'de % 19.88 
1972'de % 18 civarında ödenek verilmiş

tir. Aşikâr bir azalma göze çarpmaktadır. 
Genel bütçeden ayrılan yönetim giderleri, 

bütün Devlet sektörü için 100 kabul edilirse, 
1971 yılı için; 

Millî Savunmaya düşen miktar % 79.24 
Maliyeye » » % 2.30 
Millî Eğitime » » '% 0.64 

dür. 1972 yılı içinde durum farksızdır. 

Bu son yüzdelerin ifade ettiği mana şudur; 
Eğitimin önemi her fırsatta dile getirilmiştir. 
Memleket mukadderatının ona bağlı olduğu 
söylenmiştir. Fakat fiiliyat ve uygulama söyle
nildiği gibi olmamıştır. 

Sözümün başında da temas ettim, Erim Hü
kümeti reform yapacağız diyor. Eğitim refor
muna gerektiği önemi vereceğiz diyor. Nerede? 
ne ile? 

Ben, çözüm yolu bekleyen problemleri say
dım, mevcut durumu bütün çıplaklığiyle orta
ya koydum. Bütçelerden verilebilen miktarla
rı da rakam olarak gösterdim. O halde, Sayın 
Millî Eğitim Bakanı, kendilerini hayale kap
tırmadan, ona göre eğitim reformu taslağı ha
zırlamaya ve bu ölçüler içinde Meclisin huzu
runa gelmeye mecbur kalacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Memleketimizin içten ve dıştan komplolar 

karşısında bulunduğu Sayın Hükümet Başkanı 
tarafından ifade edilmiştir. Komplonun hedefi, 
T. C. Devletini yıkmak, Demokratik Cumhuri
yet yerine komünizmi oturtmaktır. Böyle bir 
komplo ile Devletimize ve Cumhuriyetimize kas
tedenler, yıllardan beri gizli ve ustaca hazırlan
mış, özel metotlarla, faaliyetlerini sürdüregel-
mişlerdir. 

Yıllarca önce başlayan ve bu kürsülerden 
defalarca ifade edilen, Türk dilini bozma gay
retlerini hatırlamanızı rica ederim. Uydurma 
kelimelerle Türk dili yozlaştırılmaya çalışıl
mıştır. Radyo programlarında, ders kitapların
da yer alan acaip kelimelerle halk, okuduğunu, 
dinlediğini anlayamaz olmuş; çocuk ana ve ba
basına; ana ve babası çocuğuna maksadını an
latamaz hale gelmiştir. Türkçeyi güzelleştirme
nin ve anlaştırmanın yolu, uydurma kelimeler 
yaratarak, bunları başkalarına da zorla kabul 
ettirmek değildir. Böyle kasıtlı bir çaba, düpe
düz, iç komplonun dilimize karşı ustaca yönel
tilmiş ilk uygulamaları olmuştur. Aslında he
def, dil birliği bozmak, Türk kültür hayatında, 
onarılması güç gedikler açmaktır. 5 - 10 yıl son
ra gelecek nesillerin, eski Türk Kültür eserle
rinden de tamamen kopmuş olacağını ümidet-
mekteydiler. 

Millî Eğitim Bakanlığının, ilkokuldan üni
versiteye kadar, bütün öğretmenlerimizin, öğ
retim üyelerinin, bu noktada çok hassas ve dik
katli olmaları; dil konusunda girişilen bu sinsi 
mücadeleyi mutlaka akîm bırakmalan gerek
mektedir. 

Bu vesileyle belirtmeliyim ki, dil keşmekeş-
liğine bir çare bulmak üzere, yıllardan beri dü
şünülen «Türk Dil Akademisi» nin hâlâ ku
rulamamış olması, üzüntü ile karşılanmaktadır. 
Bu hususta daha fazla geçikilraıemesini temenni 
ediyoruz. 

ıSayın üyeler, 
Bir milletin hayatında, ecdadından intikal 

eden kültür miraslan, o milletin mevcut var
lığının devanu için, paha biçilmez hazinelerdir. 
Onun içindir ki, milletler, kendi kültür miras
larını toplamak, muhafaza etmek, daha iyi de
ğerlendirmek geliştirmek ve gelecek nesillere 
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daha zengin miraslar halinde bırakabilmek için, 
hiçbir fedakârlıktan çekinmezler. Çünkü mil
letler, mazilerinin kültür ve medeniyet zengin
likleriyle öğünürler. 

Atatürk, Türk dilinin, Türk tarihinin, Türk 
kültür ve medeniyetinin üstün vasıflarını bulup 
çıkarmada, milletine ve dünya milletlerine ta
nıtmada en güzel örnekler vermiştir. Bir mil
let; dil, tarih, sanat, medeniyet ve diğer kül
tür unsurlarıyla mazisine daima bağlıdır. Bağlı 
kalmaya mecburdur. Bunun idraki içinde bu
lunan A. P. iktidarı zamanında, «1000 Temel 
Eser» adiyle, değerli bir kültür hareketine baş
lamıştı. Dil Vc kültür komplocularının, daha 
başlangıçta bu teşebbüsten tedirgin oldukları 
bir vakıadır. 

12 Mart fırsat bilenler, zamanın geldiğine 
inanarak, bu değerli çalışmayı sabote etmekte 
gecikmemişler ve emellerinde başarı da sağla
mışlardır. Biz, dilimize ve bunun gibi, 1000 Te
mel Eser'e karşı girişilen yıkıcı hareketleri, 
Sayın Erim'in bahsettiği; Devlet ve Cumhuri
yete karşı girişilen komplonun yan uygulama
ları olarak kabul ediyor, Sayın Millî Eğitim 
Bakanının bu hususta âcil tedbir almasını ve 
olumlu teşebbüslerde bulunmasını bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Halk, öğretmen ilişkilerinin düzeltilmesine 

ihtiyaç vardır. Eskiden öğretmen, halkın gö
zünde, son derece itibarlı, saygı değer bir in
sandı. Bugün de öyle olmak mecburiyetindedir. 

Öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz, halkın 
desteği ve ilgisi olmadan mesleklerinde başarı 
sağlayamazlar. Bugün, bu desteğe her zaman
kinden daha çok ihtiyaç vardır. 

öğretmen, her türlü art düşünceden uzak, 
yalnız milletinin hizmetinde olduğunu asla 
unutmamalıdır. Devlete bağlılıkta, yurdunu ve 
(milletini sevmede, kanunlara saygılı olmada, 
Atatürk'ün emaneti olan demokratik Cumhu
riyeti korumada, öğretmen, örnek insan olmaya 
mecburdur, öğretmen, kendisine emanet edilen 
tertemiz vatan evlâtlarını da aynı duygularla 
yetiştirme gibi, yüksek bir görevin sorumlusu 
olduğunu aklından çıkarmamalıdır, öğretmen
lik mesleğini yüceltmenin, kendini itibarlı in
san kılmanın doğru yolu budur. 

Değerli arkadaşlarım, 
Eğitimde aktüel konu, reform konusudur. 

Reformun amacı, eğitim fonksiyonunun en mü

essir bir şekilde işlemesi ve eğitim yoluyla hal
kın refahının sağlanmasıdır. 

Türkiye, vakit geçirmeden, eğitimde bir re
form yapmaya, mecburdur. Ancak, bu reformu 
yaparken, kör topal işleyen bir eğitim sistemini 
tamamen kötürüm hale getirme endişesini içi
mizde duymamalıyız. 

istediğimiz reform, insan hak ve hürriyet
lerine dayalı, demokratik sistem içinde, imkân 
ve kaynaklarımızı iyi bilerek ve kullanarak, eko
nomik ve sosyal hayatımıza olumlu etkiler ge
tirecek Atatürk milliyetçisi daha mutlu bir in
san, daha müreffeh bir toplum yaratmaya mü
teveccih olan reformdur. 

Reform, hayal üzerine bina edilmemelidir. 
Aksi halde, şartlarımıza uymayan, Türk kamu
oyu tarafından benimsenmeyen reform deneme
leriyle, memleketin imkânları ve kaynaklan 
bir defa daha israf edilmiş olacaktır. Fakir 
Türkiyenin buna tahammülü yoktur. 

Osmanlı idaresinden Cumhuriyete intikal 
eden ve henüz halledilmemiş olan pek çok eği
tim meselelerimiz vardır. Cumhuriyet devrinde 
eğitimde, birikmeler olmuştur. 1 nci ve 2 nci 
Beş Yıllık Planlarda, eğitim hedeflerine ulaşı
lamadığı bir gerçektir ve bu, birikmelerin ifa
desidir. 

Eğitim reformu, birikmiş meseleleri ve ula
şılamamış olan hedefleri bir kenara itemez. 
Reformda, istidat ve kabiliyeti olan vatandaşın 
okuma arzusu kısıtlananız. İmkân ve fırsat eşit
liği prensibinden vazgeçilemez. 

imtihan ve sınıf geçme usullerinde, istidat 
ve kabiliyetleri değerlendirici bir yol bulmak 
mecburiyeti vardır. 

Akademik öğretime öğrenci yetiştiren lise
lerde, hattâ orta okul ve ilkokullarda, üretici 
insan tipi yetiştirmeyi ümidetmek, boşuna bir 
gayrettir. 

Reformun bünyesi içinde, ilkokul dışında, 
orta okul ve liselere paralel olarak, ekonominin 
ve iş hayatının ihtiyaçlarına göre, istidat ve ka
biliyetleri de değerlenddrebilen, iş, sanat ve 
meslek okullarını geliştirmek gerekir. 

Reform, öğretmen yetiştiren müesseseleri, 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, bir bütün sis
tem içinde mütalâa etmeye ve geliştirmeye 
mecburdur. 

— 549 — 



M. (Meclisi IB : 45 

Reformda, lise ve orta okullarda, yüksek öğ
renimin paralı olması hususunda, ciddî olarak 
düşünmelidir. Ancak, bu kurumlarda, fakir ve 
üstün kabiliyetli çocukların okutulmasını Dev
let mutlaka üstüne almalıdır. 

Reform; ana, ilk, orta ve lise seviyesindeki 
özel öğretim kurumlarını teşvik edici tedbirler 
getirmelidir. 

Programları ve kitapları, bugünün bilim ve 
teknolojisine uygun düşmeyen ve hayati değeri 
olmayan lüzumsuz bilgilerden kurtarmalıdır. 

Ders metod ve uygulamalarına; düşündürü
cü, araştırıcı, muhakeme ve mukayeseye imkân 
verici; fert ve toplum için, sonuçlarından fay
dalandırdı nitelikler kazandırmalıdır. 

Kültür Bakanlığı Kanununun çıkarılması, 
bu kanunda amaç ve görevlerin iyi tespiti; eği
tim ve kültür hizmetlerinin birbirinden ayrıl
mayan yönleri sebebiyle, iki Bakanlık arasın
daki ilişkilerin ve işbirliği esaslarının iyi belir
tilmesi şarttır 

Reform, idarede ve usullerce, ademi merkezi
yetçi bir sistem getirmelidir, önemle belirtmek 
isterim ki, reformun uygulayıcısı olan okul 
idarecileri ve öğretmenler, her yönü ile huzura 
kavuşturulmadan, reformdan başarı beklene
mez. 

Sayın milletvekilleri, 
1972 Millî Eğitim Bütçesi üzerindeki A. P. 

Meclis Grubunun görüşlerini arz ederken, müm
kün mertebe parti mülâhazalarından uzak, yurt
sever bir görüşle, önemli saydığımız konulara 
temas etmeye çalıştım. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, bir daki
kanız var. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Ba
şarılı ve daha iyi bir reform için, iyi niyetle, 
bazı görüşlerimizi global olarak, ortaya koy
muş bulunuyoruz. 

Şunu önemle kaydetmek isterim ki, A. P. 
Meclis Grubu, bütün reform teşebbüslerinde 
olduğu gibi, eğitim reformu konusunda da, bu 
reformların aziz milletimize ve öğretmenlik 
mesleğine hayırlı hizmetler getireceğine inan
dığı müddetçe, Hükümeti desteklemeye ve ona 
yardımcı olmaya hazırdır. 

1972 bütçesinin, memleketimize ve meslek 
mensuplarına hayırlı olmasını diler, Grubum ve 
şahsım adına, hepinize saygılar sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 
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ı BAŞKAN — Sayın Tufan Doğan Avşargil, 
C. II. P. Grubu adına buyurunuz. Saat 16.23. 

C. H. P. GRUBU ADINA TUFAN DOĞAN 
AVŞARGİL (Kayseri) — Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri, 

Millî Eğitim Bakanlığı 1972 yılı Bütçesi üze
rinde 0. H. P. Millet Meclisi Grubunun görüş
lerini arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. Bu vesilesiyle üniversitelerimizin ve Mil
lî Eğitini Bakanlığımızın sayın mensuplarını 
ve Yüce Heyetinizi saygıyle selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, 
I Kabul edersiniz ki, bu kısa süre içerisinde 
I Millî Eğitimin bütün problemlerini çağımızın 

ve ülkemizin koşulları açısından değerlendi
rerek ayrıntılı bir biçimde eleştirme olanağı
mız mevcut değildir. 

Ama partilerüstü bir Hükümetin getirdiği 
bu bütçe hakkındaki C. H. P., eleştiri ve öneri
lerini kalın çizgiler halinde de olsa sunaca
ğım. 

Değerli milletvekilleri, 
Eğitim; kişinin ve toplumun tüm hayatı

nı kapsayan, onu istenilen bir yaşama düze
nine ulaştırmakta güçlü bir etken olan sürek
li bir oluşun ifadesidir. Eğitim yoluyla an
cak insanlar doğal ve toplumsal çevreyi ta
nır. Bilinçlenen kişi ve toplum, insanca yaşa
ma mutluluğuna erer. Sosyal, siyasal, ekono
mik ve teknik potansiyel yaratıcı vasfını, an
cak itici bir güç olan eğitim yolıyle kazanır. 

Toplumlar gelişen ve değişen dünya şart
larına eğitim yolıyle ayak uydurabilirler. Di
namizm kazanırlar. Dünyanın neresinde geri 
kalmış bir ülke varsa, ve o ülkede, bilim ve tek
noloji gibi iki başlı bir kalkınma dürteci rağ
bet görmüyorsa, mutlaka o ülkenin insanları 
eğitimden yoksun kalmışlardır. Bunun içindir 
ki, eğitimin önemini zamanında kavrayan ulus
lar, ulusal ilke ve amaçlar doğrultusunda hızla 
kalkınma yoluna girmişlerdir. 

Birinci ve İkinci Dünya harbkrinde ye
nik düşen Almanlar büyük bir hazine olarak 
'gördükleri çocuklarına dört elle sarılarak, ulu
sal gerçeklerine uygun bir eğitim sistemi ve 
mıihteiVası sayesinde, yeniden çağın koşulla
rına uygun bir millet haline gelmişlerdir. 

İkinci Dünya Harbinde İngiltere'nin göbe-
I ğinde bombalar patladığı ve İngiliz halkının 
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büyük fedakârlıklar yapma zarureti doğdu
ğu halde; «Bu memleketin mukadderatı, yani 
ingiliz halkının mukadderatı memleket hal
kının öğretimine bağlıdır» diye İngiliz Parla
mentosu harb ortasında dahi yeni kanunlar 
çıkarmaktan geri kalmamışlardır. 

Sayın milletvekilleri, 
Biz, Türk toplumunun ancak eğitim vo

liyle geri kalmışlıktan kurtulabileceğini, çağ
daş uygarlık seviyesine eğitimin kişisel ve 
toplumsal amaçlarını gerçekleştirmsk, eğitim 
üretken hale getirmek suretiyle gelebileceği
mizi söylüyor, eğitime övgüler diziyoruz, öde
nek ayırmaya geldiği zaman muslukları kıs
maktan kendimizi alamıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Millî Eğitim 
Bakanımız Bütçe ve Plan Karma Komisyonun
da yaptığı konuşmada eğitimin ciddî, yoğun, 
uzun ve ısrarlı çalışma ve çaba gerektiren ha
yatî bir konu olduğunu söylemişler ve «Bir 
ulusun ekonomik, sosyal ve kültürel bakım
dan dünyada etkin ve değerli bir yeri varsa, 
bunun sırrını, her şeyden önce, eğitime verdi
ği ibnemde, ulaştığı eğitim seviyesinde ara
mak gerekir. Bu nedenlerle eğitimde önemli 
atılımlar yapmaya mecburuz» diyerek fikir
lerini pekiştirmişlerdi. 

Sayın milletvekilleri, 
Yüzde yüz katıldığımız bu görüşlerin, büt

çeyi sunan Hükümetin resmî görüşü olduğun
dan kuşkumuz yoktur. Ama; A. P. hükümetle
ri de parlak sözlerle eğitimden dem vurmuş, 
Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma planları
mızda öngörülen hedeflere yarmayı sağlaya
cak, ödenekleri bütçelere koyamamışlardır. 
Özellikle 1968 - 1971 yıllarında yani 4 yıl, plan 
hedeflerinin ilköğretim kesimi için öngördü
ğü 1 milyar 973 milyon liradan, 814 milyon 820 
bin lira bütçelere eksik koymuşlardır. Bazı 
Batılı ülkelerde, Millî Eğitim Bakanlığı büt
çesinin Devlet bütçesine oranı % 21 ilâ %38,5 
arasında değiştiği halde, bizim bütçemizde bu 
oran bugüne dek % 15 i geçememiştir. 

Atılımlar yapılması gereğine inanılarak ve 
atılım amaçlanarak hazırlandığı bildirilen bu 
bütçenin geçmiş yıllardan çok az farklı bir 
hizmet olanağı taşır durumda olması, mevcut du
rumu muhafaza etmenin ötesinde, doyurucu bir 
atılım getiremeyeceği kuşkusunu bizde ya-
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Tatmaktadır. Şuna kesinlikle inanıyoruz ki; 
artık Türkiye'de, bilimsel temele dayalı, de
mokratik kurallar içerisinde, Atatürkçü doğ
rultuda bir eğitim devrimi yapmak zorunlu
luğu içerisindeyiz. Yüce Meclis, Hükümete bu 
konuda her türlü yardımı esirgememelidir. Eği
tim Bakanlığı bütçesinde, kısıntılar değil, za
manına ve yerine göre olanaklar sağlamak zo-
nmdadır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Niçin eğitimde devrim sözünü ediyoruz? 

Çünkü; bugüne kadar köy enstitüleri gerçeği
nin dışında geniş halk kütlelerinin problem
lerini çözmeyi amaçlayan, temel dayanağı güç
lü, ulusal bir eğitim felsefemiz olmamıştır. 

Eğitmeye yöneldiğimiz insanı, yaşadığı 
ekonomik ortamda üretken bir kişi haline ge
tirmekten çok; kafası teorik bilgilerle yük
lü, aydın, ya da yarı aydın bir işsiz halinde 
getirmişizdir. 

Dışardan davet ettiğimiz birçok uzmanın 
verdiği raporlara itibar etmişiz, kendi ulu
sal gerçeklerimizi bir yana bırakarak, uzun 
süre taklitçilikten ileri gidemeyen bir eğitim 
politikası izlemişiz. 

«Millî eğitimimizin toplum yapımızla, tari
himizle, ekonomik koşullarımızla, kültürel eği
limlerimizle ilişkilerini bağlantılı olarak in
celeyen», ve uygulama alanına koyabilen bir 
eğitim kadrosu kuramamışızdır. 

Bu nedenle de, eğitimimiz sosyal, ekonomik 
ve politik ağırlığı olan kişi ve zümrelerin 
baskıları doğultusunda oluşmuş, hem geniş 
halk kütlelerini kapsamamış, anayasal bir hak 
olan imkân ve fırsat eşitliğini getirmemiş ve 
hem de, çağdaşlaşma olanağına bugüne dek 
kavuşamamış tır. 

Sayın milletvekilleri, 
38 milyona yaklaşan nüfusumuzun % 45 i 

okuma - yazmadan mahrumdur. 49 yıllık Cum-
Ihuriyet hükümetleri zamanında hâlâ 16 mil
yon insanın eline bir alfabe verememişizdir. 
AlfaJbe3İzlik Doğu ve Güney - Doğu illerimiz 
ile kadın nüfusu arasında % 45 in de çok üs
tündedir. Dikkat buyurun; her 100 kadından 
75 i okuma - yazma bilmemektedir. İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma planımız her yıl 1 milyon va
tandaşı okur - yazar hale getirmeyi amaçlamış, 
gerçekleşme 100 bin kişiyi geçmemiştir. 
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Demokratik rejim diyoruz, Atatürk ilkele
ri, imkân ve fırsat eşitliği diyoruz, miting mey
danlarında yeri geldiği zaman göğüs yum-
rulayarak milliyetçilikten dem vuruyoruz, ama 
vatandaşın en ilkel haklarını rahatça kullana
bileceği, bilinçli olarak toplum yapısında rol 
oynayacağı yeteneklerini geliştirmek için eli
ne bir alfabe verme olanağı s ağlayanlıyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Tekâmül yolu Türk ulusunun çağdaşlaşma

sı için geçerliliğini kaybetmiştir. Demokratik 
yöntemler içerisinde devrimci atılımlara ihti
yacımız olduğu kanısındayız. 

Türkiye'de bir halk eğitimi örgütümüz var. 
Bir türlü köklerini derinlere çakamadığımız 
örgüt bu. Toplum kalkınması çalışmalarının 
bel kemiğini bu kuruluş teşkil etmeli, örgüte 
maddî olanak sağlanması, Bütün kamu ve özel 
kuruluşların çalışmaları bu örgüt kanadı ile 
origanize edilerek, okuma - yazma seferberliği
ne girişilmelidir. Demokratik bir hukuk dev
letinde temel hak ve özgürlükler ancak ki
şiler arasında eşitlik sağlanarak korunabilir. 
Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütü
len reform çalışmalarında bu konuya dikkat
le eğilmenin vazgeçilmezliğine inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Hükümetin eğitim çalışmalarında başarılı 

olması kanımızca, işe temelden başlaması ile 
mümkündür. Okul öncesi eğitim dediğimiz bu 
eğitim dalındaki çalışmalarımız çok kısır ve 
verimsizdir. Yurt ölçüsünde yaygın değildir. 
IBelirli merkezlerde üst gelir dilimlerine hi-
tabetmektedir. Nüfusun % 90 ı ile uzaktan ya
kından ilgisi yoktur. 

Ülkemizde farklı çevrelerden ilkokula ge
len çocukların aynı şanslara sahibolmadığı bi
limsel bir gerçektir. Köylü, şehirli, memur ve 
işçi çocuklarının aralarında bilgi ve görgü eşit
sizliği olması, aile ve çevre yaşantılarının ge
reğidir. Anaokulları bu eşitsizliği denkleştire
rek, çocukları, beden, ruh ve sosyal davranış
ları bakımlarından ilkokullara hazırlamayı 
amaçlar. 

(Kalkınma plânlarımız ciddî olarak bu ko
nuya eğildiği halde, plân hedeflerinin gerisin
de kalınmıştır. Hedef; 38 bin dershane açmak
tır. Gerçekleşme yalnız 118 dershanedir. 

ı Değerli arkadaşlarım, 
1945 yılında ilköğretim seferberliği nede

niyle, o zamanki Cumhurbaşkanı ve C. H. P. 
Genel Başkanı Sayın İnönü'nün Türkiye rad
yolarından ulusumuza hitaben yaptığı konuş
madan birkaç cümle aktararak ilköğretim 
konusundaki görüşlerimizi sunacağım. 

Ne diyordu, Sayın İnönü: 
«Vatandaşlarım! 
İlköğretimi; büyük kütleyi maddî ve mane

vî alanda kalkındırıp yükseltecek anatedbir 
sayıyorum. 20 nci asrın ileri ve kudretli bir 
milleti olabilmek için ilköğretim, çözebilece
ğimiz ilk meseledir.. İlköğretimi olmayan mem
lekette Ortaçağ idaresi bütün şekilleriyle de
vam eder. Bilmeyen; siyasî ve ekonomik kudret 
sahiplerinin elinde Ortaçağda olduğu gibi kö -
le hayatı sürer. Asıl acıklı olan taraf da; ken
di düşkün ve köle hayatına karşı duygusuz ve 
kayıtsız kalır. Davayı bu kadar geniş ve derin 
maJhiyeti ile görmeliyiz. İlköğretim davası in
san olmak, millet olmak davasıdır.» 

Aradan 27 yıl gibi bir zaman geçmiş olma
sına rağmen, ilköğretim düğümünü çözememi-
şizdir. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planımız 
1972 yılında ilköğretimi yüzde yüz gerçek
leştirmeyi amaçladığı halde ancak, % 90 a ula
şılmıştır. 5 000 köyümüzde okul yoktur. 2 mil
yon çocuk ilkokuldan mahrumdur. 

Verilen rakamlara göre, 38 872 ilkokulda 
145 000 öğretmen 5 176 000 öğrenciyi eğitmek
tedir. Bu maksatlar için 1972 yılı eğitim büt
çesi 1 milyar 308 milyon liradan, 2 milyar 818 
milyon liraya çıkarılmıştır. Artışın büyük bir 
kısmı Personel Kanununun meydana getirdiği 
cari harcamalara aittir. Yatırım harcamala
rında artış ancak % 7,5 dir. Bu çok az bir mik
tardır. 

222 sayılı Kanun devlet gelirlerinin en az 
% 3 ünü ilköğretime ayırmayı öngördüğü hal
de, 4 yıldan beri bu paranın verilmeyişinin, 
izahı oldukça güçtür. 

Halka göre ve halk için, Atatürk devrimle
ri doğrultusunda ilköğretim çalışmalarının yurt 
çapında geliştirilmesi, yukarda bir vesile ile 
arz ettiğim gibi, eğitimde devrim, yapılması, 
ona hayatiyet veren maddî olanak muslukla-

I rmı kısmakla olamaz. 
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Muslukların kısılmasını gerektiren yatı
rımlar vardır. Ama bunlar insan kafasını yap
maya yönelen eğitim yatırımları değil, duy
gusal nedenlerle Hazineye sülük gibi yapı
şan lüks resmî konut yatırımlarıdır. Biz G. H. 
P. Grubu olarak, bu tip yatırımlara gidilme
sinin israfcı tutuma hâlâ bir son verilmediği 
inancını taşıyoruz. 

'Bugün ülkemizde 3 milyondan fazla insan 
Türkçe bilmiyor. Bunlardan vatandaşlık gö
revlerini Detvlete karşı kusursuz olarak yap
masını nasıl isteyebiliriz? Kendi kaderiyle bun
ları nasıl başbaşa bırakabiliriz? 

özü ezberciliğe dayanan bir ilköğretim, 
% 80 civarında birleştirilmiş sınıflar, 
iBütün okullarda % 50 ye yakın çift öğretim, 
Bir çıkmaz içerisinde olan 83 çeşit ders kita

bı. 
Suçluluk psikozu altında bırakılan bir öğret

men grubu ve 
Her türlü değerleri bir yana iten, aşırı poli

tik tercihlerin etkili olduğu bir ortam ile, ilk
öğretimi çağın ve ülkemizin gereklerine uy
gun olarak nasıl gerçekleştirebiliriz? 

Hükümetin bu konuda alacağı olumlu her 
tedbiri 0. H. P. Grubu olarak desteklemeye ha
zır olduğumuzu belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, 
Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim

de reform yapmak amaciyle çalışıldığını bili
yoruz. Bu maksatla kurulan 8 gırup çalışma ha
lindedir. Çalışmalar mutlaka bilimsel esaslara 
dayanmaktadır. Bunları olumlu karşılıyoruz. 
Yürekli bir atılım olarak kabul ediyoruz ve : 

Çalışmaların geçmişten ders alınarak ül
kemizin sosyo - ekonomik koşullarına uygun 
olmasını, 

Anayasa ile saptanan eğitimimizin amaç, il
ke ve hedeflerini gerçekleştirecek pratiklikte 
olmasını, 

Çeşitli siyasî eğilimlere mensup hükümet
lerin, bakanların kolayca değiştireceği özde 
olmamasını, yani eğitimde temel yasa olma
sını yürekten istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği dün

yamızda, bütün eğitim varlığımızla kalkınma 
(hedeflerine ulaşmamızın mümkün olamayaca
ğı kanısından hareket ederek, zorunlu beş yıl

lık ilköğretim süresini, 8 yıla çıkarma çalış
malarını içtenlikle benimsiyor ve başarılı ol
masını diliyoruz. Umuyoruz ki; 

Hükümet bu çalışmaları çok pahalı dene
meler safhasında bırakmasın. Nicelik ve nite
lik bakımından okulu, öğretmeni öğretim araç
larını ve her şeyin üzerinde finansman gücü
nü iyi saptasın. Bölgesel denemelerle kendisi
ni aldatmasın. Her bölge içerisinde özellik 
taşıyan küçük üniteleri iyi değerlendirsin. 

Sayın milletvekilleri, 
250 nüfusun altında küçük yerleşme nok

talarımız vardır. Bilhassa, Doğu ve Güney -
Doğu Anadolu bölgelerinde bulunan mezra, 
kom gibi noktalardır bunlar. 20 bin öğrencinin 
devam ettiği 54 yatılı bölge okulunun bu il
lerimizdeki önemi çok büyüktür. 

1972 - 1973 öğretim yılında bütün yatılı 
bölge okullarında 8 yıllık çalışmalara başlan
malı, bünyesinde pratik sanat okulu açılmaya 
devam olunmalıdır. 

Komisyonlarda bulunan döner sermaye ta
sarısının biran önce kanunlaşması için tedbir 
alınmalı, işin önemi ve devamlılığı dikkate alı
narak bu okullarda görev yapan müdür ve 
yardımcılarının atanmaları Bakanlıkça yapıl
malı, öğretmenlere maddî olanak sağlanmalı
dır. 

önemli bir konu, özel eğitime ve korunma
ya muhtaç çocuklar konusudur. 1965 sayım
larına göre, 53 bin sağır ve dilsiz, 38 bin kör 
çocuğumuz bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu 53 bin sağır ve dilsizden 9 okulda 1 688 

öğrenci, 38 bin kör çocuktan da iki okulda sa
dece 356 öğrenci eğitiliyor. Buna eğitim de
ğil; oyalama, kendi kendimizi aldatmak de
mek daha doğru olur. Bu konuda hükümetleri 
de suçlamaya hakkımız yoktur. Gözleri gör
mediği için dış dünyaları karanlık olan bu 
çacukların hiçolmazsa içdünyalarmı aydınlat
manın olanaklarını mutlaka bulmayılız. 

Çeşitli sosyal ve ekonomik faktörler yüzün
den bir kenara atılmış, unutulmuş, her türlü 
olanaktan yoksun 26 bin korunmaya muhtaç 
Türk çocuğu var. 14 bin çocuk, korunma kara
rı alınmış olmasına rağmen hâlâ sıra bekle
mektedir. Bunlar : 

Ana ve babasız, ana ve babası belli olmayan, 
Ana ve babası tarafından terk edilen, 
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İhmal edilip fuhşa, dilenciliğe, alkollü içki
leri, çeşitli uyuşturucu maddeleri kullanmaya 
veya serseriliğe sürüklenmek tehlikesine mâ
ruz bulunan gocuklardır. 

Belediye bütçelerine, özel idare bütçeleri
ne ve Millî Eğitim bütçesine çok az miktarda 
para koymakla ağırlığı olan bu büyük prob
lemin çözülmesi asla düşünülemez. 

Sayın milletvekilleri, 
Ortaöğretim; toplumumuzun temel yapı

sında büyük payı olan, üniversite ve yüksek 
okullara öğrenci hazırlayan bir öğretim ka-
dememizdir. Bunca gayretlerimize rağmen, bu 
kesimde de tutarlı bir yol izlediğimizi savun
mak mümkün değildir. 

ISaym Millî Eğitim Bakanı, Bütçe Karma Ko
misyonundaki görüşmelerde, ortaöğretim se
viyesindeki okullarımızın problemlerini ayrın
tılı bir biçimde ortaya koymuştur. Bu görüşte 
birleşmemek mümkün değildir. Ancak, endişe 
ettiğimiz nokta, birtakım kuramsal yöntem
ler izleyerek, ülkemizin yerleşme ünitelerine, 
sosyo - ekonomik gerçeklerine uymayan giri
şimlerde bulunulmasıdır. 

Ortaöğretim bugüne kadar işe ve üretime 
yönelmemiştir. 

öğrenciye, kişi ve toplum hayatının gerek
tirdiği güçte genel bir kültür ve vatandaş
lık eğitimi kazandıramamıştır. 

Onları iş sahasına, meslek hayatına yönelt-
fcememişttr. 

Yüksek öğretime hazırlayamamıştır. 
Bugün liselerde öğrencilerin % 32 si sınıf

ta kalmaktadır. İlkokula giren 1 000 Öğrenci
den 57 si ortaokulu, 9 öğrenci de ancak liseyi 
ıbitirebilmektedir. Yapılan hesaplara göre, bir 
yılda sınıfta kalan öğrenciler Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesine 700 milyon lira külfet yük
lemektedir. Bu rakam konuya daha gerçekçi 
açıdan yaklaşmamızı gerektiriyor. 

Değerli arkadaşlarım, 
Ortaöğretimde, müdür ve yardımcıları eh

liyetli kişilerden seçilmeli, yaptıkları idarî 
ıgöreve karşı mutlaka ek ödenek verilmelidir. 

Ortaöğretim, ilkokullarla bir bütün teşkil 
edecek şekilde düzenlenmeli. 

Okullaşma oranı artınİmaiî. -
öğretmen dağılımında ıbölgelerarası denge 

sağlanmalı. 

İmam - Hatip okullarına kaliteli öğretmen 
verilmeli, 

Programlar, öğrenciye, demokratik düze
nin gerektirdiği vatandaşlık eğitimini vere
cek biçimde yeniden gözden geçirilmeli. 

Orta derecsli meslekî ve teknik okulların 
ortaokullara dayalı olarak yürütülmesi asla 
durduruimamahdır. 

Kitaplarda lüzumsuz bulunan tekrarlar 
çıkarılmalı, sınıf mevcutları azaltılarak sınıf 
geçmede objektif usullerle değerlendirme ya
pılmalı ve fen derslerine oldukça ağırlık ve
rilmelidir. 

Kısaca ortaöğretim; toplumun gelişen ih-
tiyaçlarmı karşılayacak üretici insangücü ye
tiştirme yoluna girmelidir. 

Değerli milletvekilleri, 
'Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği dün

yamızda biz, 20-25 yıldan beri teknik öğretim 
salhasında bir atılım yapamamışız, çağdaşlaş
maya ayak uyduramamışızdır. 

Oysaki, ülkemizin sosyal ve ekonomik 
yönden kalkınması, meslekî ve teknik öğretim 
çalışmalarımızın gelişen teknolojinin ilkele
rine uygun olarak düzenlenmesine bağlıdır. 

Birinci ve îkinci Kalkınma plânlarımız, iş 
alanlarına üretici insangücü yetiştirmeyi ön
gördüğü, bu nedenle ortaokul ve liseler açma 
yerine, teknik öğretim okullarının çoğaltılma
sını önerdiği halde, hükümetler bu yola gire
memişlerdir. 

Biraz önce burada konuşan bir sayın grup 
sözcüsü, bir yıldan beri teknik öğretim saha
sında hiçbir şey yapılmadığından bahsetti
ler. Oysaki, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
yapıldığı zaman işsiz insan yetiştirmeyi amaç
layan ortaokul ve lise açılması yerine, eğitim 
gücünün teknik sahaya kaydırılması öneril
diği halde, birtakım politik nedenlerle «Filan 
köyde veya filan kazada ortaokul açalım, va
tandaşın ayağına eğitimi götürelim» diye or
taokul ve liseler açılmış, ama bu okullardaki 
öğretmen ihtiyacı, talebe kalitesi, ders aracı 
ve sınıf gibi asıl öğretime etken olan husus
lar düşünülmemiştir. Bu yüzden de teknolojik 
sahada hızla gelişen ülkelerle aramızdaki me
safe gittikçe açılmış, gelişmemiş, ya da az ge
lişmiş ülkeler listesinden çıkamamışladır. 

Bugün teknik öğretimdeki öğrenci mikta
rı, ortaöğretim ikinci devresinde okuyan öğ-

554 — 



M. Meclisi B : 45 

rencilerin ancak % 5'i kadarıdır. Bu oran ge
nel ortaöğretimle teknik öğretim arasındaki 
dengesizliği gayet açık olarak göstermektedir. 

Endüstrinin ve ekonominin gerektirdiği in-
sanigücü potansiyelini yetiştirecek, kişileri da
ha kısa yoldan iş hayatına hazırlayacak ve top
lum hayatına etkili bir biçimde intibakını sağ
layacak olan pratik sanat okulları, teknisiyen 
okulları, teknik okullar ve sanat enstitüleri
nin sayıları çoğaltılmalı, bu okullara fakir 
halk gocuklarının yatılı olarak yerleştirilme
sine kapasite yaratılarak devam olunmalıdır. 

Küçük yerleşme noktalarımızda başarılı 
olarak lıizemt gören gezici köy kadın kursları, 
demircilik, marangozluk*, duvarcılık kursları 
'dana verimli ve yaygın hale getirilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Millî Eğitim 
Bakanımız, Millî Eğitim Bakanlığının gerek mer
kez örgütünde ve gerekse taşra örgütünde ye
niden bir organizasyonu düşünürken mutlaka 
her kademenin başına, o kademe ile ilgili ve o 
kademenin özelliğini ve vasıflarını kavrayabi
lecek güçte ve kapasitede insan getirmelidir. 
'Teknik öğretimin başında mutlaka teknik sa
hada yetişmiş bir müsteşar veya bir genel mü
dür bulunmalıdır. Bu hususa dikkat etmek, 
özellikle vazifemiz olmalıdır. 

(Değerli arkadaşlarım, 
Eğitimde göze ve kulağa hitabeden ders 

araçları payı bakımından okul, öğretmen, prog
ram ve metotdan daha ileri bir role sahiptir. 
Bu bakımdan Millî Eğitim Bakanlığının bu ko
nudaki çalışmalarını olumlu buluyoruz. Büyük 
bir eğitim aracı olan televizyonun yurt düze
yine yayılmasını, okul - radyo istasyonları ku
rulmasını öneriyoruz. 

(Kültür hizmetleri çalışmaları daha rasyo
nel esaslara bağlanmalı, tarihî eserler korun
malı, kaçakçılığı mutlaka önlenmeli, halkın ve 
çocukların seviyesine uygun gezici kitaplık
lar ve halk kitaplıkları çoğaltılmalı, sahne sa
natımız gelişmeli, halka dönük bir biçimde 
yurt düzeyinde yayılmak ve iftihar edebilece
ğimiz güçte olan tiyatro, bale ve opera sanat
çıları her ne biçimde olursa olsun, maddî ola
naklar yönünden desteklenmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Birkaç cümle ile Millî Eğitim Bakanlığı ya

yınlan ve ders kitaplarından da bahsetmek is
tiyorum. 
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Yıllardan beri dedikodusu yapılan çok ki
tap sistemine süratle son verilmelidir. Bugün 
ilkokullarda 88, ortaokullarda 205, liselerde 187 
çeşit ders kitabı var. Ayrı ayrı fiyatları var. Her 
okul idaresi tercihi olan kitapları öğrencilerine 
satınaldırıyor. öğrenci yıl içerisinde okul de
ğiştirdiği zaman yeniden kitap almak zorun
da kalıyor, bir külfet yükleniyor. 

Pedagojik değeri olmayan kitaplar eğiti
mimizi uzun yıllar çıkmaza sokmuş, fakir hal
kın kesesinden bir kısim kimseler beslenmiş
tir. Okullarda tek kitap sistemine hiçbir zaman 
kaybetmeden dönmenin gerektiğine inanıyo
ruz. Bütün ilkokullarda kurulacak bir düzen
le ders kitapları öğrencilere parasız olarak ve
rilmelidir. Türkiye'de bazı bölgelerde 1933 ten 
1939 yılma kadar bu yol izlenmiştir. 

Sayın Bakan bilhassa kültür seviyesinin yük
seltilmesine hizmet edecek eserlerin Bakanlık
ça yayınlanmasında çok dikkatli olmalıdır. Bu 
konuda geçirdiğimiz tecrübeler bize ışık tutma
lıdır. 

Bu eserlerde : «Atatürk ilkeleri ve devrim
leri ile zıtlaşmalar, Cumhuriyet rejimini küçük 
düşürücü çabalar ve yorumlar, Batılılaşmaya, 
devrimciliğe, layikliğe ve demokratik anlayışa 
ters düşmeler, bilimsel yanlışlar olmamalıdır». 

Değerli arkadaşlarım, 
Türk eğitim politikasını rayına oturtacak 

önemli bir unsur öğretmendir. 
Öğretmen, ülkemizin toplum yapısında bü

yük payı olan, Atatürk ilkelerine bağlı, Anaya
sa ve demokratik rejim çizgisinde, ilerici ve 
devrimci atılımların öncüsü olan misandır. 

Öğretmen, elinde ve yüreğinde Atatürk'ün 
«bilim, uygarlık, ulusallık» ışığını yurdumuzun 
dört bucağında karanlık köşelere ileten adam
dır. 

Atatürk'ün «yeni nesil sizin eseriniz olacak
tır» dediği Türk öğretmeni, büyük kesimiyle 
ulusumuzun çağdaşlaşmasında ayak bağı olan 
ümmetçiliğin de, şeriatçılığın da, faşizmin de, 
komünizmin de karşısında bilinçli bir bütün
dür. 

O; gün gelmiş, «cansız ruhlara can veren bir 
tanrı sanatı» nm sahibü olarak ilân edilmiş, gün 
gelmiş, «eli öpülecek insan» diye nitelenmiş ve 
gün gelmiş, gerici ve çıkarcı çevrelerin politik 
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düzeyde oluşturduğu işbirliği sonucu komünist, 
dinsiz olarak damgalanıp toplum vicdanında 
mahkûm edilmek istenmiştir. 

O; bütün bunları umursamayarak layik ve 
devrimci çizgide Cumhuriyetin çağdaş insanını 
yetiştirme çabasına devam etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Olumlu karşıladığımızı bir kere daha belirt

mek istediğim eğitim reformu çalışmalarında, 
anakaynak ve güçlü kaynak olan öğretmenin 
problemleri dikkate alınarak ona çözüm getiril
meli, huzura kavuşması sağlanmalıdır. 

Bunun için kişiliğine ve Devlet adamı vasıf
larına güvendiğimiz Sayın Bakandan rica edi
yoruz : 

Belirli çevreler tarafından komünist ve din
sizlikle suçlanıp, devamlı olarak toplumun ma
nevî baskısı altında tutulmaya çalışılan öğret
meni bu baskıdan kurtarıcı tedbirler alınmalı
dır. 

Suçlu varsa, bağımsız yargıçlar huzurunda 
hesap vermeli, cezasını çekmeli, ama Millî Eği
tim Bakanlığı dayanaksız ihbarlar yüzünden 
mahkeme önüne çıkarılmış ve suçsuz olduğu be
lirlenmiş öğretmenlerin haklannı teslim etmek
te tereddüt göstermemelidir. 

Bir sayın sözcü arkadaşımızın söylediği gibi, 
öğretmenler, TÖS mensupları beraet etseler bile 
kamu Vicdanında mahkûm olmuştur. 

Değerli, arkadaşlarım, Türkiye'de bağımsız 
yargıçlar, kim suçlu, kim suçsuz hüküm ver
mektedirler. Biz, suçlu olanları kabul etmiyo
ruz, ama herhangi bir şekilde iftiraya uğra
mış, «şu veya bu noktada, şu veya bu sivri 
uçta çalışmıştır» diye ihbar edilen ve suçsuz
luğu bağımsız mahkemeler tarafından tespit 
edilen öğretmenleri de aynı duygularla yargı
larsak, bu öğretmenlerin haklarını teslim et
mezsek o takdirde Türkiye'de çalışacak öğret
men bulmamız mümkün değildir. 

Hesabına gelmeyen kişiler başkalarını dai
ma kötüleme çabasına düşmüşlerdir. Boykota 
katıldı, diye bu öğertmenlere meslek hayatları
nın sonuna kadar cezalı gözüyle bakmamalıdır; 
aslında buna hakkımız da yoktur. Boykota ka
tılma yüzünden bir öğretmene çok çeşitli ceza
lar uygulanmıştır. Bunlar : Maaş kesme, kıdem 
indirme, ortaokuldaki ek derslerine son verme, 
idarecilik görevinden alınma, görev yerini de

ğiştirme, maîıkemeye sevk biçiminde olmuştur. 
Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı Müdürler Ko
misyonu kararlyle boykota katılan öğretmenle
ri, yetenekleri ne olursa olsun, idarî görevlere 
getirmeme de vardır. Hoş karşılayacağınızı 
umarak diyorum ki; Patagonya'da bile bir in
sana, işlediği basit bir suçtan dolayı, yedi çeşit 
cezanın uygulandığı görülmemiştir. 

Sayın Bakan, Bütçe Karma Komisyonunda 
milletvekillerinin bu konudaki uyarılarını ce
vaplarken, «konunun üzerinde olduğunu, en kı
sa zamanda çözümleyeceğini» söylemişlerdi 

BAŞKAN — Sayın Avşargil, bir dakikanız 
var. Müteakip müddeti ikinci konuşmacıdan al
mak istiyorum. Buna göre müddetinizi ondan 
kısarım. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Devamla) — 
Öncelikle, Müdürler Komisyonuna bu konuda 
aldırılan son derece haksız ve adaletsiz kararı 
kaldırmalıdır. 23 genel müdürden oluşan Millî 
Eğitim Bakanlığı Müdürler Komisyonu da, bu 
öğretmenlerin büyük kesiminin meslekî daya
nışma çabasıyla boykota katıldığını, Atatürkçü 
düşüncenin dışında soyut kavramlar peşinde 
koşmayacak kadar milliyetçi ve çağdaş bir dü
şünce yapısına saLlbolduklarını kabul etmeli
dir. 

Gazi Eğitim Enstitüsü pedegoji bölümünü 
bitirip de ilköğretim müfettişi olmak için altı 
yıldan beri sıra bekleyen öğretmen vardır. Bun
lar ehliyetlerini, Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin verdiği diploma ile ispat etmişlerdir. 
ihtar cezası aldı, iki günlük maaş kesimi cezası 
verildi diye düzenlenen dosyalar üzerindeki bit
mez tükenmez müzakerelere son verilmeli, bu 
öğretmenleri daha fazla mağdur olmaktan kur
tarmalıdır. Zira, birçoklarının dosyasında, Da-
nıştayca verilen cezaları iptal kararı mevcut
tur. 

Çağdaş demokratik bir ülkede meslek ve 
memleket sorunlarına eğilirken, bazı ölçü aş
maları olmuştur, diye öğretmeni bütün meslek 
hayatı boyunca suçlu görmeye çalışan bir anla
yışın, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, 
her zaman karşısında olduğumuzu kesinlikle 
belirtmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım, öğretmenlerin büyük 
problemleri, büyük sıkıntıları vardır; bunları 
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diğer arkadaşlarım bu kürsüden dile getirdi
ler, ben zamanın çok kısa olması nedeniyle bun
lara dokunmadan geçmek istiyorum. 

Ancak, üzerinde durmak istediğim başka 
bir nokta : Öğretimde bir teftiş kadrosu var
dır. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde iki 
grupta toplanmıştır. Bunlar ilköğretim müfet
tişleri, bakanlık müfettişleridir, ilköğretim mü
fettişleri genellikle köylerde hizmet gören grup
tur. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde 
müfettiş unvanı taşıyanlar içinde en çok mağ
dur olanlar da bu gruptaki arkadaşlarımızdır. 
Bugün bir köye gitmek mecburiyetinde ise ve o 
köyün motorlu vasıtası yoksa yaya gitmek, atla 
gitmek, araba ile gitmek zorunda kalacaktır. 
Bu müfettişler yolluk olarak yılda 6 milyon lira 
alırlar. Bunu 1 350'ye yaklaşan mevcutlarına 
böldüğümüz zaman her müfettişe düşen para 
miktarı aşağı - yukarı 12 - 13 liradır. Oysa ki, 
bugün bütçede de gördüğümüz gibi, Bakanlık 
müfettişlerimize 2,5 milyon lira ayrılmıştır; 
124 müfettiş olduğuna göre her biri için 20 bin 
lira demektir. Başka dairelerde çalışan müfet
tişler teftişe gitse de gitmese de 59 lira yevmi
ye alır. Bu, ortalama olarak ayda 1 500, yılda 
18 bin lira yapar. Şimdi, bir müfettiş günde 12 -
13 lira yevmiye alacak, dağ başında köy köy 
dolaşacak, öbürü ayda 1 500 lira alacak, ama 
12 - 13 lira yevmiye alan müfettişin aldığı pa
ranın yarısı da yol parası olacak ve bu müfet
tişten normal mesai beklenecek; bu mümkün 
değil. Buna mutlaka bir çözüm yolu getirmek 
mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Avşargll, müddetinize 
ilâve ediyorum. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Devamla) — 
Bir dakika Sayın Başkan, toparlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, başka bir problem : 
İllerde disiplin kurulları vardır. Müfettiş tah
kikata gider, tahkikatın sonunda bir fezleke di
zenler, görüşlerini belgeler, saptar, disiplin ku
ruluna gelir. Çeşitli nedenlerle, çeşitli politik 
etkilerle disiplin kurulları, müfettişin verdiği 
fezlekeyi bir kenara iterek öğretmen hakkında, 
tahkikat yapılan kimse hakkında karar verir. 
Böylece hem müfettişlik müessesesi zarar gö
rür, hem de müfettişin kişiliği zarar görür. 

Bu bakımdan bir önerimizi arz etmek 
istiyorum : ilköğretim müfettişliği müessesesi, 
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Bakanlık müfettişlerinde olduğu gibi, Millî Eği
tim Bakanlığına bağlanmalı ve ilköğretim mü
fettişleri valilerin, millî eğitim müdürlerinin 
baskılarından kurtarılmalıdır. Ayrıca, Millî 
Eğitim Bakanlığı, müfettişlerle olan ilişkilerini 
illerde bulunan başmüfettişler kanalıyle orga
nize etmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, reform çalışmaların
da başarımız, insan unsuruna bağlıdır. Türk 
toplumunun kalkınmasına giden yol, eğitimden 
geçer. Bu reformu uygulayacak olan Hükümet 
mutlaka insana, kadroya önem vermek duru
mundadır. Bu kadro, Millî Eğitim Bakanlığı 
merkez örgütünden, illerdeki millî eğitim mü
dürlerine, teşkilâta kadar yayılır. Bütün mese
le, millî eğitim müdürleıl meselesidir, teşkilât 
meselesidir. Kadro, eğitim reformu yapmayı be
nimsiyorsa, buna bütün gücünü verebiliyorsa 
ve bu kapasite mevcut ise, Millî Eğitim Baka
nının alacağı her tedbir, uygulayacağı her şey 
mutlaka netice verecektir, 

Değerli arkadaşlarım, bir süreden beri Millî 
Eğitim Bakanlığında çalışan müsteşar arkada
şımız vardır; müsteşar vekili olarak çalışmak
tadır. Şimdi, bir bakanlık teşkilâtının başında 
bir kimsenin uzun süre vekil olarak çalışması 
elbette doğru bir şey değildir. Bir insanı, «aca
ba gidecek miyim, kalacak mıyım» endişesi 
içerisinde tutmaya hakkımız yoktur. Ben, de
ğerli arkadaşımızın bu endişe içerisinde alaca
ğını sanmıyorum, ama insan yaradılışı, insan 
psikolojisi buna müsaittir. Bu bakımdan, sayın 
Bakanımız mümkünse en kısa zamanda kişili
ğine güvendiğimiz insanları bu makama getir
melidir. Hele, daha önce tecrübe edilmiş, denen
miş olan şimdiki müsteşar gibi çalışkan bir ar
kadaşımızın asaletinin kısa zamanda tasdik 
edilmesi olumlu bir davranış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, zaman çok kısa oldu
ğu için görüşlerimizi çok süratli olarak arz et
meye çalıştım. Başta da arz ettiğim gibi, bu 
kısa süre içinde eğitimin bütün problemlerini 
ayrıntılı olarak ve ikna edici bir biçimde anlat
ma olanağımız mevcut değildir, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 1972 
yılı Bütçesinin eğitim camiasının tüm mensup
larına uğur getirmesini, hayırlı olmasını diler, 
sizlere saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 
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BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, 
gruplar adına yapılacak görüşmeler meyanmda 
dört grup, sözcüleri vasıtasiyle görüşlerini ifa
de etmiş durumda. Bu arada, 'Sayın ihsan Ka
badayı Millî Güven Partisi Grubu adına ikinci 
defa söz istemektedir, buyurunuz Sayın Kaba
dayı. Saat 16,58. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, ikinci defa değil, üniversiteler mevzuu ola
rak devamı efendim. 

BAŞKAN — O, bibini nazarımızda grup adı
na yapılan ikinci konuşmadır, ikinci defa ko
nuştuğunuz için süreniz 20 dakika ile kayıtlı
dır. 

M. G. P. GRUBU ADINA İHSAN KABA
DAYI (Konya) — Yalnız, birinci konuşmadan 
5 dakika artmıştı, lütfedin Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Üniversite bütçeleri üzerinde Millî Güven 

Partisinin görüş ve mütalaalarını arz etmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. 

Öğretim ve eğitim, ilköğretimden yüksek 
öğretime kadar bir bütündür, bölünemez. As
lında öğretim ve eğitim, beşikten mezara kadar 
devam eder ve devam etmelidir de. insanı, ken
di varlığında kendine tanıştan, bildiren, oluştu
ran; milletleri de tarihin her devrinde yaşatan, 
var kılan, ona güç veren anagüç kaynağı öğre
tim ve eğitimdir. 

Milletler yeni nesillerini hata, eksik ve ku
surdan ne kadar uzak yetiştirirlerse, yarınlarını 
o kadar mükemmel ve eksiksiz hazırlamış olur
lar. Millet olarak en iyi olanaklara, müstesna 
meziyet ve tarih köküne sahibolduğumuz halde, 
maalesef bütün eksiklik ve noksanlığımız öğre
tim ve eğitimde tam bir silkinme ve kalkınma 
yapamayışımızdır. Ezelî derdimiz; öğretim ve 
eğitimde kademe ve kadrolar arasındaki kopuk
luğu giderip, bağlantı kuramadık, çeşitli kade
melerdeki programları gerçeğe ve millî bünye
ye uyarlı şekilde düzenleyemedik. Bu tedbirler 
meyanında da gençliğimizi, istidat ve kabiliyet
lere göre hayata, iş dallarına sosyal gelişmemiz
de, ekonomik kalkınmamızda irtibatlı ve tutarlı 
bir düzeye malesef çıkaramamışladır. 

Millî Güven Partisi Grubu olarak bütün 
bunların nedenini, sürekli ve ciddî bir Millî Eği
tim politikamızın bulunmayışında görmekteyiz, 

Bu kısa izahattan sonra üniversiteler üzerin
deki görüş ve temenniler İmiz e geliyorum : Yur
dumuzda üniveristelerin kuruluş miktarı çok 
yetersiz, kuruluş yerleri de belli başlı büyük 
şehirlerde, âdeta birbiri üzerine kurulan yersiz, 
iz&ihamlı bir durumda olup, yaygın ve dengeli 
değildir. 

Evvelâ İstanbul ve Ankara'ya üçer, izmir'de 
de bir üniversite ve birçok yüksek okullar aç
tıktan sonradır ki, ancak Erzurum ve Trabzon'
da birer üniversite açtık ve yıllar yılı vatanın 
diğer bölgelerini görmemezlikten geldik. 

özel yüksek okulların kaldırılışından ve bu 
okulların bağlanışından sonradır ki, yine bu 
büyük şehirlerde maalesef belki bir, belki iki
şer üniversitenin kurulmakta olduğu arifesin
de bulunduğumuz gerçeğini de, Millî Güven 
Partisi Grubu olarak, açıklamaya mecburuz. 

Bu hal, yani üniversitelerin büyük şehirler
de üstüste yığılıp toplanması hem gençliğimizi, 
hem de toplumumuzu sıkıntılı, yaşantısı güç or
tamlara sürüklemiş olduğu kanaatimizi de bu 
vesile ile Yüca Meclise duyurmak isteriz. 

Memleketimizin ortalama 20 ilâ 25 adet, be
heri 20 bin talebeli üniversiteye; ayrıca 200'e 
yalan da, beheri 1 000'er talebeli üniversiter 
mahiystte yüksek dereceli meslekî okula ihti
yacı vardır. 

Her üniversite için 1 000'er bilim adamın
dan, ceman 25 bin kişilik bir üniversite öğretim 
kadrosuna, yüksek okullar için de, en az 50'şer 
hocadan hesabedersek, 10 bin yüksek öğretim 
üyesine ihtiyacımız vardır ki, ceman 40 bin bi
lim adamına ihtiyacımız vardır diyebiliriz. Yük
sek öğretim ve eğitimde kalkmabilmemiz için 
10 ilâ 15 sene içerisinde bu miktarı yetiştirme
ye mecburuz. 

Belki bu miktarı içinizde fazla gören arka
daşlarım bulunabilir. Size Batıdan bir misal 
vermek istiyorum : isviçre, 5,5 milyon nüfuslu 
41 300 kilometre karelik bir memleket olduğu 
halde ve çoğu 15 nci asırdan itibaren açılagelen 
8 tane üniversitesi vardır. En son kurulan Zü-
rih Üniversitesi de 1855'te kurulmuştur. Eğer 
kendimizi bununla kıyas edersek, en az 40 üni
versitemiz olması icabeder ki, biz bunu, çiftle
medik, katlamadık, 20 ile yetindik. 

Yurdun çeşitli yerlerinde yeterince olanak
lar sağlanmadan üniversite ve yüksek okullar 
açılmasından, Millî Güven Partisi Grubu ola-
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rak, ancak memnun olmaktayız. Zira, üniversi
teler birden kurulamaz, gelişemezler; tıpkı fi
dan gibi büyür, gelişir ve zamanla taazzuv eder
ler. 

En mükemmel üniversitelerin dahi, vaktiy
le böyle şikâyet edilen nedenleri var idi. Buna, 
memleketimizde en bariz örnek : Ankara Üni
versitesi kurulurken, «Ankara'da üniversite mi 
olur, kurulsa dahi öğretim üyesi gider mi?» di
ye çok dedikodular edildi ama, Ankara Üniver
sitesi kuruldu, güçlendi ve bugünkü mükemmel 
haline geldi. 

Zaman böylece her şeyi haleldiyor. Kurul
makta olan üniversiteleri şu veya bu nedenlerle 
tenkit etmenin, Türkiye'nin geleceği ve gençli
ği için hayırlı bir yol olmadığını, Millî Güven 
Partisi Grubu olarak, burada arz etmeyi fay
dalı görmekteyiz. 

Yeni üniversite ve fakülteler açılırken dik
kat edeceğimiz husus şu olmalıdır ki : Büyük 
üniversiteler, lütfetsinler, kerem etsinler kurul
makta olan üniversitelerin korunmasını ve si-
yanetini üzerlerine alsınlar. 

Özel okulların devletleştirilmesi sırasında, 
hakları babında her hakları verilirken, vazife 
yüklenme nöbeti geldiği zaman, maalesef hiç
birisi bunları üzerine alıp, yönetip, örgütlerini 
üzerine almadığını ıstırapla söylerken, bu vazi-
feyi takabbül eden ve başarıyle eğitim, açan 
muhterem zevatı da huzurlarınızda Millî Güven 
Partisi Grubu olarak hürmetle anmayı bir borç 
bilmekteyiz. 

Ancak, bu arada yeni üniversiteler açarken 
süratli, yeterli, kalifikasyona sahip öğretim 
kadrosunun yetiştirilmesinin de bir zaruret ol
duğunu Yüce Meclise duyurmak isteriz. 

Üniversitelerimizde artık kötü istihdama, 
kötü ücret sistemine son verirken, hocaların 
üniversiteye bağlanması, hocaların dış münase
betlerle ilişkilerinin kesilerek kendi görevlerine 
irtibatlı kılınmasının zaruret ve lüzumuna da 
Millî Güven Partisi Grubu olarak inanmakta 
olduğumuzu duyurmak isteriz. 

Üniversitelerimizde, kifayetsiz maddî ola
naklara rağmen, uluslararası seviyede bilim 
adamının yetişmesini de Millî Güven Partisi 
Grubu olarak huzurlarınızda takdirle duyur
mak isteriz. 
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Üniversitelerimizde bilimsel araştırma ve 
yayınların kifayetsiz olduğunu, bunların daha 
güçlü imkânlara kavuşturulmasının zaruretini 
de anlatmak isteriz. 

Yapılacak üniversite reformlarında fazla 
para, fazla örgüt, fazla yapıt, fazla laboratuvar 
ve fazla kitaplık... Bunların hepsine «evet» di-, 
yoruz ama, bunlardan önce yüksek seviyede 
daha fazla öğretim kapasitesi yetiştirilmesinin 
gereğini kabul ediyor, yeni genç öğretici ve 
araştırıcı yetiştirilmesinin lüzumunu, mîllî eği
timimizin geleceği için mutlak ve mutlak zaru-
ıl bulmaktayız. 

Yüksek öğretim bütün yurda yayılmak, da
ha süratli ve homojen bir hale gelmelidir. 

Ağaç köküyle yaşar. Milletler teknikte, 
ilimde, irfanda yücelecek, muasır seviyeyi kay
betmeyecektirler. Ama, millî hüviyetiyle kala
bilmesi için milletlerin kökü, tarihi ve geçmişi
dir. Onu bilmeyen, ondan güç ve kuvvet alma
yan milletlerin yaşamayacağını söyleyegelmiş-
tim. Çünkü, 900 yıl önce Anadolu'yu yalnız si
lâh gücüyle değil, ilimle, irfanla fetheden dede-. 
lerimiz Anadolu'da, Selçuklu Devletini kurduk
ları zaman Konya'yı devletin başkenti yapmış
lar, bugün bütün dünyanın hayranlığını çeken 
Selçuk medeniyetinin temellerini önce başkent 
Konya'da atmışlardır. 

Konya bir ilim ve irfan şehri olmuş, islâm 
âleminin en büyük bilginleri Konya'da toplan
mışlardır. Bilhassa Selçuklu Sultanı Birinci 
Alâeddin Keykubat zamanında devrin en bü
yük ilim otoriteleri olan ve bugün eserleri bü
tün dünyaca tanınmış Muhyiddin ibni Arabî, 
Sadreddin Konevî, Ömer Sühreverdî, Necmed-
din Dâye, Mevlâna'nm babası iSultan - ül Ulema, 
Mevlâna Oelâleddin Rûmî, Şemsi Tebrizî gibi 
âlimler hep Konya'da irfan ocağında toplanmış, 
bu ocakta ölümsüz eserler vermişlerdi. 

Selçuklular, dünyanın ilk üniversitelerini 
önce Konya'da, ondan sonra da Anadolu'nun 
belli başlı büyük şehirlerinde, Kayseri'de, Si
vas'ta, Erzurum'da kurmuşlardı. 1222 yılında, 
zamanımızdan 750 yıl önce ilk tıp fakültesinin, 
yani «Darüşşifâ» nm Konya'da açılmış olduğu
nu, belki bilenlerinizin hatırından silinmiştir 
diye hatırlatmayı zorunlu görmekteyim. 

Bugün tamamen yıkılmış olan ve ancak adı
na arşiv belgelerinde Tasladığımız bu Alâeddin 
Darüş - şifasından sonra, ikincisini 1252 yılında 
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KemaletVin Karatay yaptırmıştır ki, bu eser, 
bugün kısmen ayaktadır. Konya Hukuk Fakül
tesi, yani «Dar'ül - fıkıh» 1251 yılında yaptırı
lan ve bugün çini müzesi olan Karatay Medre
sesinde, «Hadis Fakültesi» demek olan Dar'ül -
hadis, İnce Minare Medresesinde açılmıştır. 

Astronomi, matematik, ilahiyat fakülteleri 
bü.rbiri ardına açılıyor, bunlar başkent Konya'
dan başlayarak Anadolu'nun diğer tekmil şe
hirlerine yayılıyor, dengeli ve birini diğerine 
imrendiren bir çalışma temposu içerisinde geli
şiyordu. Anadolu ilimle, irfanla fethediliyor; 
yine ilimle, irfanla Türkleşuriliyor, islâmlaştırı-
lıyordu. 

Size tarihî, gerçek bir misali vermek iste
rim : Selçuklu Sultanı izzettin Kılıç Arslan, 
uzun bir kuşatmadan sonra Tarsus şehrini fet
hetmiş, fethin ilk günü şehre bir vali tayin et
miş, hemen o gün Abbasi Halifesine bir mektup 
yazarak kendisinden, fethin tamamlanabilmesi 
için sözü dinlenir, iyi bir hatiple ilim ve irfanı 
tam, yetişkin bir müderrisin, yani profesörün 
hemen Tarsus'a gönderilmesini rica etmiştir. 
Selçuklular, devletin bekasının, ancak gerçek 
ilim adamlarının Anadolu'ya yayılmasiyle müm
kün olacağına inanıyorlardı. Bu inançladır ki, 
üstün bir medeniyet yaratmış, bu medeniyetleri
ni köklü ve sağlam bir kültüre oturtmuşlardı. 

Osmanlı da, uzun yıllar bu anlayışı yaşattı. 
Birbirini yemekle meşgul birtakım derebeyleri
nin idaresindeki Avrupa'ya, Türk'ün adaletini, 
insanseverliğinl, efendiliğini, asaletini götürdü. 
Sonra, hepimizin bildiği gibi, birtakım sosyal 
müesseseler içten çürümeye başladı, ilim bir ke
nara itildi, menfaatler, kişisel çıkarlar hâkim 
oldu. Bu sefer Avrupa uyanmış, biz maalesef 
gerilemeye başlamışızdır. 

Aziz arkadaşlarım, sözü yine Anadolu üni
versitelerine getirmek isterim. Dün, çeşitli fa
külteleriyle Anadolu'ya ışık tutan Mevlâna di
yarı, ii'lm ve irfan ocağı Konya'nın bugün bir 
tek fakültesi dahi yoktur. Bugün yılda bir mil
yona yakın yerli ve yabancı insanın ziyaret et
tiği Konya'yı, sadece geçmişiyle övünen bir ta
rihî şehir olarak kendi kaderiyle başbaşa bırak
mışız; onu, ilim ve fennin feyizlerinden mah
rum etmiş olmanın üzüntüsünü duyuyoruz. 

700 yıl önce, bütün Anadolu'ya açık Konya 
üniversitelerinin, Erzurum, Kayseri üniversite

lerinin, bu arada Anadolu ve Diyarbakır üni
versitelerinin biran evvel açılmasını Millî Gü
ven Partisi Grubu olarak özlemekteyiz. 

Böylece yüksek öğrenimin bütün yurtta ya
yılmasını ve homojen bir hale getirilmesini te
menni ederken, yüksek öğretimde öğrenci sa
yısı, planlamanın öngördüğü hedeflere ve nite
liklere, dallara yönelmeli ve ayarlanmalıdır. 
Öğretimin her kademesinde millî olmaya, taa 
aile ocağından, ilkokuldan, üniversitelerimize 
varıncaya kadar birbiriyle tutarlı bir eğitim sis
temi içinde, Atamızın devrimciliğini ve ülküsü
nü kavramış bir nesil yetiştirmeye artık mec
buruz. 

Son yılların anarşik ortamını, bunun kalın
tıları olan ve üniversite itibarını zedeleyen tor
tularını silmeye, yeni ve güçlü psikolojik bir 
üniversite ortamını yaratmaya mecbur olduğu
muzu da Yüce Meclise, Millî Güven Partisi ola
rak, duyurmaya mecburuz. 

Kısa bir geçmişte yurdumuzda çok üzüntülü 
olaylar oldu. Üniversitelerimiz bu olaylarda bü
yük zararlar gördü, acılar çekti, kanlar aktı, 
yaralar aldı, silâhlı çatışmalar oldu ve birçok 
birçok organlariyle işleyemez, öğretim ve eği
tim yapamaz hale geldi, özellikle doğmalara 
üzücü suçlar işlendi. Sonunda, üniversitelerimiz 
esir oldu. Doğmalar, niteliği ve yönü ne olursa 
olsun, kaçınılmaz bir soysuzluk ve yobazlıklar 
diyarı getirdi, insanlara. 

Doğmalar, fikir özgürlüklerini yıkar. En 
büyük tehlikeleri de, kendi görüşünün aksini 
toptan düşman gösteren katı inançları gençliğe, 
insanlara teikin eder. Halbuki, üniversiteler bü
tün aşama ve çabalarında bilimsel olmaya, bi
limsel kalmaya mecburdur. 

Artık o kötü günlerin, Maocu, Leninc'i, Kast-
rocu, Che Gueveracı özlemi acı bir hâtıra ola
rak kalmalı, bu ibret dersleri artık unutulma
malıdır. İlim yapılmalı ama, kötü doğmalar ka
sıtlı olarak bu okullarda talim ve terbiye etti
rilmemelidir. 

Tarihsel gelişmemizi ve en son olarak da 
millet ve devlet olarak kalabilmemizin anasebe-
bini bilmeye, Atatürk'ü anlamaya, Atatürkçü
lüğü kasıtlı olarak yanlış gösteren fikir akım
larına karşı dikkatli olmaya mecburuz ve Millî 
Güven Partisi Grubu olarak, bu yolda artık mü
samaha istemiyoruz. 
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Türk Cumhuriyetini yıkmak, Türk yurdunu 
parçalamak, Türk ulusunu ve onun varlığını 
tehlikeye sokacak yönlere sürüklemek isteyen
ler öncek Atatürk ve Atatürkçülüğe saldırırlar. 
Çünkü, en sağlam dayanağımız odur. Bu daya
nağı sağlam tutmak, varlığımızın temel koşulu, 
hepimizin de başta gelen yurtseverlik görevi ol
malıdır. 

Atatürk, sade bize değil, bütün insanlığa, 
bütün geıl kalmış milletlere ıstıraplarını gider
mek için sonsuz bir hazinedir. Her mevzuda o, 
bize rehber olmaya yeter de, artar da. 

O yüce insan, «Türk Milleti öldü, mirası Yu
nan milletine kaldı» dendiği günlerde bütün ci
hana Türk Milletinin ölmediğini, ölmeyeceğini, 
esir edilemeyeceğini haykıran ve bizi aydınlık 
günlere kavuşturan ulu kişidir. Ayrıca, onun 
bu nurlu meşalesi esir siyah Afrika, sarı ve es
mer Asya milletlerinin kurtuluşunda rehber ol
muştur. 

Atatürk'ü iyi anlamayanlar veya unutur gi
bi görünüp de başka sevdalara sapanlar, bu 
memleketi 12 Marta getirmişlerdir. 

Millî Güven Partisi Grubu olarak istirham 
ederiz; geçmişten ders alalım. Bunun için tarih 
okumaya lüzum yok. Her birimiz, hepimiz bir 
tarih olduk. Bu ibretlerden ders alırsak, bu ma
sum milletin, aziz vatanın artık geçmişinden al
dığı yaralar yeter; ötesinde güçler kuvvetler 
doğsun, kuvvetlensin dersek, Türkiye'nin yüce
leceğine, Millî Güven Partisi Grubu olarak böy
lece ancak inanmaktayız. Aksi halde, memleke
tin geleceğini karartmaya kara bulutlarla dert 
ve ıstırap dolu bir tablo çizdirmeye hiç kimse
nin hakkının olmadığını, Millî Güven Partisi 
Grubu olarak tekrar tekrar duyurmak isteriz. 

Son yılların hâlâ dumanı tüten ve kalan 
artıklarının temizliğinin yapıldığı günlerin için
deyiz. Bu ciddî sorumluluklar, sokaktan üniver
siteye, üniversiteden yüksek okullara, fabrika
lara, gençliğe, bir kısım işçilere kadar sirayetle 
kimi yerde işgal ve kimi yerde boykotlarla her 
türlü soygun, anarşi ve kıtallerin kaynağı oldu. 
Kanun hâkimiyeti yerine kaba kuvvet hâkimi
yeti kurulmak istendi. Vatanda huzur, üniver
sitelerimizde öğretim ve eğitim; vatandaşımı
zın da yarınlarına güveni kalmadı. Tüm vatan, 
var olma, yok olma noktasına böylece gelmiş ol
du. Bu ortama gelişimizde elbette çok sorunlar 
ve sorumluluklar var. 

Hürılyet ve özerklik, asla ve asla anarşi de
mek değildir. Anarşi olan yerde hürriyet ve il
mî özerklik olmaz. Artık, geçmişin acı dersleri 
ve çizdiğimiz tablosu, tekmil siyasileıln, adlî 
mercilerin, öğretim kadrolarının, bir kısım ya
zarların unutamayacakları acı bir ders olarak 
hafızalarında kalmalı, yer etmelidir. 

Gerilla eğitimleri, komando saldırıları, molo-
tof kokteylleri imalleri, aşırı uçların sapık te
rennümleri tekrar edilmemelidir. 

iktisadî, sosyal ve eğitim reformları yapıl
malıdır. Üniversitelere rağmen bir üniversite 
reformunun yapılmasına, Millî Güven Partisi 
Grubu olarak taraftar olmadığımızı söylerken; 
ancak ve ancak üniversite özerkliğinin anarşi
ye dönüşen şeklini de kabul etmiyoruz. Bugüne 
kadar olduğu gibi, daima ve daima özerkliği 
«anarşi» anlamında anlayan ve istimal edenle
rin karşısına geçeceğimizi, bu vesile ile bir kere 
daha duyurmak isteriz. 

Üniversite reformlarında, tekmil parlamen
terler ve üniversiteler olarak, millî huzurda ve 
asgarî müştereklerde birleşmenin zamanı gel
miştir. Hep beraber, hepimiz, Atatürkçü çizgide 
yanyana beraber olmaya mecburuz. Atatürk'ün 
yolundan sapanlara karşı da müşterek karşı 
çıkmaya, onları felâket dolu yollardan kurtar
maya mecbur olduğumuzu, Yüce Meclise saygı 
ile hatırlatırım. 

Muhterem arkadaşlarım; konuşmamın sonu
na gelmiş bulunuyorum. 

Bu bütçe vesilesiyle, Millî Eğitim Bakanlığı 
Bütçesinin 15 nci maddesindeki boşalan ve kul
lanılmayan kadrolar bloke edilirse, Bakanlığın 
sıkıntı çekeceğini, askerlikten terhis olan ve 
gerekse okulu bitirip de bakanlıktan vazife is
teyen öğretmenlere,kadrosuzluk sebebiyle vazi
fe verilemeyeceğini duyururum. 

özel yüksek okulların devletleştirilmesinden 
sonra bu okullara mukaveleli olarak, öğretim 
kadrosu ve öğretmen yardımcısı temini için; 
bunlarla ilgili çıkarılan kanunda emekli olup 
da ehliyeti olan hocalara mukaveleli öğretmen 
yetkisi verildiği halde; maalesef bu bütçe kanu
nunun 21 nci maddesinde ders ücretleriyle ilgili 
olarak, 1472 sayılı Kanun eklendiği için, bu eği
tim yılında Öğretim kadrosu bulmakta, davlet-
leştirilen yüksek okulların sıkıntı çekeceğini 
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muhterem huzurunuzda duyurur ve vakti geç- I 
meden buna bir çare bulunmasını hepinize bil
diririm. 

Bu bütçenin başta memlekete, sonra üniver
site mensuplarına ve Maarif camiasına hayırlı 
olmasını temenni ederken; yıllar yılı burada I 
büyük bir topluluk içinde bizi dinleyen, sayın 
ve muhterem üniversite mensuplarını, bu kere 
çok fakir denecek bir aslık İçinde gördüğüm 
için, şahsıma aidolmak üzere üşüntülerimi be- ' 
yan eder; grubum adına cümlenize saygılar ve 
sevgiler sunarım efendim. (M. G. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
ikinci defa, Sayın Kemal Demirer, buyurunuz. 
(A. P. sıralarından alkışlar) Saat : 17,20. 

A. P. GRUBU ADINA KEMAL DEMİRER 
(Çorum) — Sayın Başkan, Büyük Millet Mec
lisinin değerli üyeleri: 

1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısının, yüksek 
öğrenim kurumlarımıza, üniversitelerimize ait 
bölümünde, Adalet Partisi Meclis Orulbu adına 
görüşlerimi arz edeceğim. Yüce Heyetinizi, Mil
lî Eğitim Bakanlığının ve üniversitelerimizin 
değerli temsilcilerini saygı ile selâmlarım. 

Sayın Başkan; ülkemizin gelişmesinde, kal
kınmasında, insanca yaşama hedefine ulaşmasın
da temel unsurun, üniversiteler olduğuna ina
nıyoruz. Üniversitelerimiz, sosyal, ekonomik, 
teknik, kültürel potansiyeli ile üretici, yaratıcı 
ve itici bir güçtür; insanın beden ve ruh yapı
sını güçlendiren, bilinçlendiren bir dinamizm
dir. Üniversitelerimiz, yüksek öğretim kurumla
rımız, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmamızda, 
kalkınmamızda hayatî bir önem taşır. 

Toplumun kültürüne yön vermek; doğal ve 
sosyal bilimleri geliştirmek, yeni buluşlarla 
memleket kalkınmasına katkıda bulunmakta
dır. İşte yalnız bu açıdan, ilim adamlarının 
memleket meselelerinde görüşlerini serbestçe 
söylemeleri fayda sağlar, iktidarlar, yurt kal-. 
kınmasma katkıda bulunucu ilim ışığından kork
mamalıdırlar. 

Üniversiteler, toplum içerisinde en üst yapı 
kuruluşlarıdır. Bilimsel düşünebilme yeteneği
ne sahip, araştırıcı elemanlar yetiştirmekle gö
revlidirler. Üniversite öğrenim ve eğitiminin 
amacı, o ülkede eskiyi asrın icaplarına göre ye
niye, çirkini güzele dönüştürmek, değiştiricilik, 
ileriye götürücülük yeteneğine sahip uzman ki

şileri yetiştirebilmektir. Bu nedenle üniversite, 
içinde bulunduğu o günkü koşullardan hare
ketle toplumun planlaşmış, ekonomik ve tekno
lojik geleceğine uygun bir biçimde faaliyetleri 
saptaması gerekir. Bu programı yapmamış, bu 
programlara göre geleceğini çizmemiş bir üni
versite; ülkenin gerçeklerinden kopuk olarak, 
toplumun alt ve üst yapısında kendine düşen 
görevleri yerine getiremez. 

Adalet Partisi, milletimizin modern, uygar 
milletler seviyesine yükselmesini; her sahada 

| ilmî esasların ve tekniğin, toplumumuza hâkim 
kılınmasında görmektedir. Milletçe özlediğimiz 
refah ve saadet seviyesine ulaşabilmemiz, an
cak millî ve mânevi kıymetlere bağlı, ilmî zihni
yeti benimsemiş, birlik ve beraberlik duygula-

I rmı şuurlaştiran, hür fikirli, Atatürk ilkelerine 
hilesiz gönülden bağlı gençlerimizi yetiştirmek
le mümkün olacaktır. Üniversitelerimizin top
lumun kültürünü etkilemesi, geliştirmesi, yeni 
değerler yaratması, ancak bu şekilde mümkün 
olacaktır. Bu, Cumhuriyetimizin bekası, iktisa
dî kalkınmamız, toplumsal birliğimizin temini, 
hülâsa millî kader çizgisinin istikametidir. 

Türkiye'mizin, millî kader çizgisi istikame
tinde ıslahı gereken önemli bir pürüzü vardır: 
O, gençlik sorunları, dolayisiyle üniversiteleri-
mizür. Üniversite meselesi, tek başına muallâk
ta duran, basit, mücerret bir mesele değildir. 
Üniversite, kendi mihrakında dönen başka zaru
retlerle son derece ilgili büyük bir dâvadır. 

Sayın milletvekilleri; Garp üniversitelerin
de bir genç hayatının en zevkli devresini üni
versitelerde geçirir; gerek ailesi, gerekse Hükü
meti ve üniversite, ona her türlü manevî im
kânları sağlamıştır. Bugün bizim memleketimiz
de üniversite tahsili yapmak, maalesef büyük 
mahrumiyetlerle karşılaşmak, büyük acılar içe
risinde çırpınmak demektir. Bunun ıslahı, bu 
meselenin lâyık olduğu ehemmiyetle ele alınma
sında ve üniversite tahsili yapmak isteyen genç
lere mümkün olan âzami kolaylığın gösterilme
si noktasında, toplanmak tadır. 

Üniversitelerimizin bekası konusu mühim
dir. Bu önemli konuyu tek yönlü mütalâa et
mek yanlıştır, üniversitelerimizin bekası, arazi 
üzerinde yayılmış tesislerinde ve bunların zen
ginliğinde değildir. Laboratuvarlarınm malze
me ile kütüphanelerinin kitapla, bütçesinin şiş
kin Ödenekle dolu olmasında da değildir. Hatta 
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Ve hatta, üniversitelerimizin bekası, kürsüleri-
-nin çok muktedir ilim adamları tarafından iş-
:'gal edilmesinde de değildir. Üniversitelerimizin 
tbekası; ilim hürriyetinin, ilmî tefekkür ve teem
mülün, üniversiter mesleğin mahfuz tutulması 
prensibindedir. Bu mahfuziyetin bir fiil halin
de, bir realite ve bir vakıa halinde devamında-
dır. Bunun dışında üniversitelerimizin ve diğer 
yüksek öğretim kuruluşlarının yapısal eksik
likleri, kötü istihdam ve ücret politikası, oto-
kontrol yetersizliği, üniversitelere parti politi
kasının nüfuzu, ülkenin ekonomik, sosyo - kül
türel yetersizliği, dikkat edilmezse, üniversitele
rimizin bekasını tehdideden etkenlerdir. 

Üniversitelerimiz madem ki, muhtardır; so
rumluluğunu daha şiddetle hissederek, her ko
nuda daha dikkatli olmaya mecburdur. 

'Sayın milletvekilleri; üniversite ve yüksek 
okullarımızın eksik ve kusurlu saydığımız yön
lerine değinmeden önce, üniversitelerimizin bir 
hakkını da bu Yüce kürsüden teslim etmek, en 
basiti ile insanlık görevidir. Her vesile ile ken
dilerinden söz ettiğimiz, çoğu zaman kusurlu
luklarında ısrar ettiğimiz üniversitelerimiz, sı
nırlı maddî olanaklar içinde, uluslararası sevi
yede ilim adamı yetiştirmişlerdir. Öğretimi yer 
yer uygulayarak; bilimi Türkiye'ûe, dünyanın 
ileri ülkeleri seviyesine çıkarmışlardır. Doktor
larımızın, mühendislerimizin, veteriner hekim
lerimizin, ziraatçilerimizin dış ülkelerdeki sayı
sı ve başarıları, bu konuda yeterli bir kıstastır. 

Ayrıca Türkiye'mizde, birçok yüksek öğre
tim kuruluşlarını, öğretim üyesi temini yönün
den besleyen, beslemesi düşünülen kaynak, yine 
üniversitelerimizdir. 

Üniversitelerimizin bu hizmetlerini, büyük 
bir hızla gelişmek ve kalkınmak zorunda olan 
Atatürk Türkiyesi için, yeterli görmüyoruz. 

Üniversitelerimizin sosyal ve ekonomik haya
tımıza ayak uydurabilecek bir toplum sorunlu-
luğunu yüklenebilecek milliyetçi, Atatürkçü 
gençleri yetiştirebilmesi için, evvelâ mevcut ko
şullara kendini uydurması gerekir. Üniversite
lerimizin, münevver yetiştirme planı üzerinde, 
yeniden ve önemle eğilmesi lâzımdır. 

Üniversitelerimiz muhtardır; ilim açısından, 
dilediği şekilde hareket edebilir; kongreler top
layabilir, seminerler düzenleyebilir; Batı üni
versiteleriyle mukayeseler yaparak, zarflarım 

araş tırabilir. Üzülerek belirteyim ki; münferit 
başarılar dışında, hâlâ üniversitelerimiz bir 
sistemsizlik manzumesi halindedir. 

Bunun yamsıra, bir kısım yüksek okul ve fa
kültelerde yönetici ve hocaların gençlerimiz 
üzîerindeki menfi telkin ve tesirleri, hattâ bu 
memleketin çocuiklan değilmiş gibi, bu fakir 
milletin alıntermden birikenleri yemiyor, harca-
mıyormuş gibi, masum gençleri tahrikleri, Ata
türk ülküsünden saptırma gayretleri, bu mem
lekete ve millete ihanetin tâ kendisidir. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Meclis ve Hükümet olarak, üzerinde hep bir
likte eğilmek ve titremek mecburiyetinde oldu
ğumuz, yüksek tahsil gençliği gibi çok ehem
miyetli ve hassas bir mevzuu, geçici, basit siya
sî kazançlar temini maksadiyle kullanmaktan 
çekinmeliyiz. Sorumluluların, gençliği kendi çı
karlarına yöneltmek çabalan, toplumda huzur
suzluklara ve patlamalara sebebolmaktadır. Hâ
lâ televizyon ekranlannda beyinleri yıkanmış 
anarşist gençleri ve ellerindeki korkunç silâh
ları görüp de, bu memleketin ve milletin akıbe
tinden endişelenmeyen, beyin yıkayıcı öğretim 
üyeleri de dahil, bir üniversite mensubunun çı
kacağına inanmıyoruz. 

Her biri şerefli ve haysiyetli birer ailenin 
evlâtları olarak bize emanet edilmiş bulunan 
vatanperver Türk gençliğini en iyi bir şekilde 
yetiştirme yollannın öteden beri lâzım olduğu
na inanıyoruz. Üniversitelerin koruyucu meleği 
halinde görünüp de, üniversitelerimizi içten 
(kemiren «kurt» olmak istemiyoruz. Hüviyeti ne 
olursa olsun, kemirici kurt olmasını gönlümüz 
kabul etmiyor. 

Yüksek öğrenim ve üniversite reformunun 
yapılmasını gerekli görüyoruz. Üniversiteleri
mizde ilmî muhtariyete hiçbir diyeceğimiz yok. 
Üniversitelerde idarî reformu, sorumsuzluk, ba
şıboşluk, dokunulmazlık sayabilmemiz mümkün 
değil. Devlet ve Hükümet otoritesinin, ihtiyaç 
hissedilen her yerde mutlak hâkim olması ge
rektiği kanısındayız. Türk Milletinin medeniyet 
dünyasında haiz olduğu, haiz olması gereken 
manevî prestiji ile ilgilidir. 

Türk Milleti, genel tarihinin her sayfasın
da kendi için kapak, basit bir tarih ünitesi ol
mamıştır. Dünya tarihi içinde tesirleri olan ge
niş, şamil bir realite olmuştur, 
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ıSayın mille tvekilleri, bu büyük milM; esir 
toplumların kurtulma örneği, yaşama ümidi, ıaz 
gelişmiş devletlerin demokrasili geliştirme, de
mokratik düzeni kurma ümildü olmuştur. Bu va-
sıfı ile Türk Milleti medeniyet dünyasında yeni 
"bir prestij kazanmış, çağımızda Batı ittifakının 
köşe taşı olmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri, eğitim, 
öğretim ve araştırma görevleriyle Atatürk ilke
lerine bağlılıklarıyle, yol gösterici ve ilerici bir 
güç olma nitelikleriyle Devlet organlarının ilk 
planlayım danışmanı olmalıdırlar. 

iSaym milletvekilleri, bugün Türkiye'de üni
versiteler, millî bir konudur. Bir senedir üni
versitelerde süre gelen olaylar, haklı olarak, ef
kârı umumiyenin bütün dikkatini üzerinde top
lamaktadır. Artık bugün her Türk, «üniversite 
olayları, anarşistler, üniversite muhtariyeti, sağ
cı - solcu beyin yıkayıcılar» deyince, bir şeyler 
anlıyor ve kendisine göre bir değerlendirme ya
pabiliyor. 

Üzülerek beyan edeyim ki, bu değerlendir
melerin, üniversitelerimizin lehinde olduğuna. 
kani değilim. Bir milletin tarihinde güven ve 
ümit kaynağı olan üniversitelerin Türkiye'miz
de kuşku ve endişe kaynağı oluşu, her bakım
dan talihsizliktir. Hükümet yetkilileri, üniver
sitelerimizin yöneticileri en kısa zamanda gere
ken tedbirleri birlik ve beraiberlik içinde alma
dıkları; üniversiteler aleyhindeki değerlendir
meleri müspet ve olumlu tutumlariyle halk nez-
dinde sona erdiremedikleri takdirde, büyük mil
letin, Atatürk Türkiye'sinin yarısına ümitle 
bakmak hayal olur. 

Sayın milletvekilleri, * millî konunun temel 
prensiplerimde gençlik sorunları yatmaktadır. 
Üniversite çıkmazının nedenleri gençlerimizin 
ih^ivaclarmda. sıkıntılarında aranmalıdır. Ata
türk'ün memleketi emanet ettiği gençlikten 
sempatimizi esirgemeyelim. Biz, dün de, bugün 
de yarının sahiplerinin faziletine inanıyoruz. 
Gençlik her şeyi yapar, gençliğin enerjisi ve 
kuvvetiyle, yaşlının tecrübesi ve ilmi birleışirse 
o zaman faydalı bir iş yapar; yanlının tecrübe
sini, ilmi, çiğneyip geçen gençlik, ancak yıkar. 
Onu ayarlamak lâzım. Bu görev, ilim ve tecrü
beden ibaret olan üniversite yöneticileriyle sa
yın profesörlere düşer. 

Sayın milletvekilleri, insan gücünü hazırla
madan kalkınma planlarının sihrine inanmak 
mümkün değildir. Rakamlar manzumesi olan 
bütçe, neyi gösterirse göstersin, onun dayandı
ğı sistem ve prensipler, bizim için üzerinde du
rulacak anameselelerdir. Türkiye üniversitele
rindeki tekâmül zinciri daima bir gelişme kay
deder görülmektedir; personel bakımından ge
lişme, öğretim üyeleri bakımından gelişme, öğ
retim, eğitim, araştırma metotlarına intibak et
me bakımından gelişme, yayın ve dış âleme doğ
ru tesir etme bakımından gelişme, bütçe imkân
ları ve ödenek bakımından gelişme. 

Ne yazık ki, üniversitelere bağlı fakülte ve 
yüksek okulların öğrenci kontenjanlarının artı-
ılması yönünden ciddî bir gelişmeye raslamak 
i'aalesef mümkün değildir. Hatta tam tersine, 
dikkat buyurun, kapasiteyi normal hadlere dü
şürmek amacı, sınıflardaki kabarık öğrenci sa
yıcını indirmek amacı, öğrenci pazarlığının ka
liteyi zedelediği gerekçesiyle istanbul Üniversi
tesi, 1968 - 1969 yılında 5 539 olan öğrenci sa
yısını, 1969 - 1970 yılında 4 498%, 1970 - 1971 
yılında 4 376'ya, son olarak 1971 - 1972 yılında 
da S 890 öğrenciye indirmiştir. 

Bu hususta ayrıca bir şeye daha dikkatinizi 
çekeceğim; 1970 - 1971 yılında aynı üniversite 
i 151 mezun vermesine rağmen, mezun ettiği 
öğrenci kadar, öğrenci olmamakta ısrar etmiş
tir. Piğer fakülteler ise, ancak mezun ettiği ka
dar öğrenci alaibilmiş, yahut bunları birkaç sa
yıda geçebilmişlerdir. Bu tutum karşısında in
san hayretlere düşmektedir. 

Sayın milletvekilleri, yeni üniversite kurmak 
imkânlarının nelere bağlı olduğunu biliyoruz, 
buna rağmen zemindeki muazzam lise mezunu 
artışının bizi yeni üniversiteler kurmaya zorla
dığım biliyoruz. 20 nci Yüzyilm koşulları içeri-
ıhıde her lise mezunu ile, liseye muadil orta de
receli okullar mezunlarının en büyük arzusu, 
üniversite öğrenimi yapabilmektir. Gençler, ge
ri kalmış ülkelerden sayılan memleketimizde 
üniversite tahsilini istikballerinin garantisi say-
maktaclnlar. üniversitelerimizde bugün, yalnız 
bilgiye dayanan ve merkezî sistem adı verilen 
kötü bir imtihan şekli, çocuklarımızı perişan et
mekte, mağdur etmekte, hatta binlerce kabili
yetli memleket çocuğunu istikballerinden et
mektedir. Bu sistemin kötü neticeleri ilim iste
yen bir genci, bir yahut iki santim için üniver-
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site kapılarından geri çevirmekte, onu bedbin, 
kötümser, karamsar bir insan olarak toplum 
içerisinde huzursuz kılmaktadır. Uyguladığımın 
yanlış bir sistem yüzünden bu gençlerin ilk yı
kıntısını hesaba katmak zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, üniversite tahsili yap 
mış zümre ile yapmamış zümre arasındaki ça
tışma, zıt hayat telâkkileri, binbirini küçümse
me, hor görme, diğerlerinin tam bir hodbinlik 
içerisinde olması, Türklük şuuru körleşmiş, ta-
rtilhe, mukaddesata saygısı kalmamış, bir mille
tin benliğinde hak sayılmış, abideleşmiş kıymet
leri yıkmak, demirperde gerisi ülkelere yönel
miş kişileri çoğaltır. Bu kötü merkezî sistemden 
uzaklaşarak, yeni bulacağımız sistemlerle üni
versite kapılarını daha çok gencin faydalanabi
leceği şekilde aralamak mecburiyetindeyiz. 

Şunu derhal müjdeleyeyim ki, Sayın Uşa*1 

MTJetvekili Fahri Uğrasızoğlu'n'dan aldığr 
malûmata göre; yeni bir kuruluş olan Boğazie" 
Üniversitesi Rektörlüğü bu ihtiyacı daha birin 
ci yılda hissetmiş, 1972 - 1973 ders yılında br 

• üniversitede merkezî sistem yerine, zekâ ve ka
biliyete imkân veren yeni bir imtihan sistemi 
ile kapılarını bütün Türkiye liselerine açacak
tır. Sayın rektöre, Boğaziçi Üniversitesinin de
ğerli mensuplarına yüksek huzurlarınızda Türk 
gençleri adına teşekkür' eder, bu tutumun diğer 
üniversitelerimizde de örnek olmasını yürekter 
dilerini. 

BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakikanız var, 
lütfen ona göre toparlayınız. 

KEMAL DEMİRER (Devamla) — Sayır 
Balkan, bir dakika müsamahanızı rica ediyo 
rum. 

Sayın milletvekilleri, 1960 yılında Türkiye 
üniversitelerine 145 milyon lira civarında millî 
bütçeden verilen ödenek, her yıl üniversiteler: 
mizin geliştirilmesi ve yerinde yatırımların PTC 
ni •le+ilımssi için, artınla artınla, 1972 yılı Bü 
çesinde bu miktar, dikkatinizi çekiyorum 
1 585 097 823 liraya çıkarılmıştır. 1960 bütçesi 
ile kıyaslanırsa, artış 11 mislidir. Bu miktar, 
Cumhuriyet Hükümetinin, Yüce Meclisin üni
versitelere verdiği önemin açık bir delilidir. 
Acaba, üniversiteler bu artışa paralel olarak ya-
tmmlannı yerinde yaparak yarınımızın sahihi, 
Cu'inlhuriyet ve inkılâplarımızın bekçisi olan 
gençlerimizin daha çok ve daha raıhat okuması, 
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yetişmesi için gereken tedbirleri almışlar mıdır? 
3ğrenci kontenjanlarını üniversite bütçelerinin 
w:tısına paralel olarak çoğaltmışlar mıdır? 

1972 yılı Şubat ayında, üniversitelerimizin 
37 540 öğrencisi hâlâ sokaklarda ve bir yere 
yerleşememiş olarak başıboş gezerken, hiçbir 
lünya milletinin üniversitelerinde görülmeyen 
sorumsuzluk içinde öğrenci kaydetmesi, hâlâ 
,lay adercesine «puan düşürüyorum» diye, san
emler üzerinde oynaması ağlanacak hal değil 
ıidir? Üniversitelerimizin Ocak ayından sonra 

fakültelerine kaydedilen öğrencilerinin sömestr 
laybettiğini, bir sömestr kaybının ailelere kaça 
ıal olduğunu hesaplamazlar mı? 

Türkiye'de yetişmiş insangücüriün kaybının 
'.esaıbım ilim ve teknik yönünden bu üniversi-
3.1er yapmazlar mı? 

BAŞKAN — Sayın Demirer, her halde çok 
sun galiba? 

KEMAL DEMİRER (Devamla) — Hayır, 
:zun değil efendim. Lütfen bana biraz müsama-
ıa göstermenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — O halde lütfen biraz acele oku
maya gayret ediniz efendim. 

KEMAL DEMİRER (Devamla) — Sayın 
ıilletvekilleri, üniversitelere 1972 malî yılı Büt

çesinden verilebilecek ödeneğin âzamisi veril
miş, yine Yüce Meclisin, üniversite mensuplan-
"un maddî sıkıntıdan kurtanlması için maaşla-
ma yüzde 1O0, yüzde 125 nispetinde, üniversi-
s Personel Kanunu çıkıncaya kadar, bir zam 

yapılmıştır. Yapılanlan, değerli ilim adamlan 
'cin çok görmüyoruz. Ama yine de toplumumu-
mn en büyük derdi olan, sokaktaki okumuş 
17 540 gencimizin okuyabilme sıkmtılanna ça-
"3 bulmalarını istiyoruz. 

Unutmasınlar, bu rakam, önümüzdeki ders 
ılı karşılanna 117 000 kişi olacak çıkacaktır. 
''^iversitelerimizin «Hükümet ve Meclis düşün
üm» demesi, hal tarzı değildir. Bu konuda, bu 
Tırsiiclen yapılan gündem dışı konuşmalara, 

layın Millî Eğitim Bakanının cevap vermeden, 
)turdnğu yerden omuz silkmesi de hal tarzı de
ğildir. 

Sayın milletvekilleri, yüksek öğrenime çok 
>nemli katkıda bulunan özel okullarda, Anaya
sa Mahkemesinin bilinen karanyle sona erdi. 
özel Yüksek Okullar, üniversitelerimizin öğren
ci sayısının yansını kendi kurumlarına topla-
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makla, üniversite öğretimine büyük katkıda bu
lunmuştu. 1472 sayılı Kanunun Yüce Mecliste 
görüşülmesi sırasında bu yüce kürsüden resmî 
okullara kâfi derecede öğrenci kaydedileceği 
hakkında endişelerimizi izhar etmiş, yeni alına
cak öğrencilerle ilgili bir hükmü kanuna koy
maya çalışmış ve muvaffak olamamıştık. Ha
diseler, bizim ne kadar haklı olduğumuzu orta
ya koydu. Her sene özel okulların 1 nci sınıfla
rına 15 000 civarında kaydedilen öğrenci sayısı, 
bu sene 7 250 öğrenciye indi. 

Sayın milletvekilleri, öncelikle, Yüce Mecli
se, Boğaziçi Üniversitesinden kısaca bahsedece
ğim. Bu konu ile ilgilenenlerin, bu örnek mües
seseden faydalanacaklarını umarım. 9 . 9 . 1971 
gün ve 1487 sayılı Kanunla kurulan üniversite, 
Türkiye'ye hibe edildi. Maddî değeri 150 milyon 
lira, dikkat buyurun efendim; devir esnasında 
670 öğrencisi vardı, kurulduğu sene, 347 öğren
ci daha alarak 1 017'ye yükseldi. 98 öğretim 
üyesi var. Her öğrenciden 5 000 lira para almı
yor. Üniversite bu para ile 2,5 milyon lira gelir 
sağladı. Mevcut öğrencinin % 40 yani 400 tane
si yatılı, yardıma muhtaç öğrenciden yurt ve 
iaşe masrafı alınmıyor. Bazı öğrencileri borç
landırarak üniversite rektörlüğü, öğrencilerine 
burs veriyor. 

Burslu öğrenci sayısı 400 dür. Görülüyor ki, 
Boğaziçi Üniversitesi, her türlü davranışı ile ku
rulduğu sen'e örnek müessese halindedir. Türki
ye'nin yarını için ümit vericidir. İlgililere, hu
zurunuzda tekrar teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, üniversite yetkilileri, 
Hükümet yetkilileri ile temas ederek genç
lerin her çeşit sıkıntı ve bunalımlarına 
çare aramalıdırlar. Garp memleketlerinin 
birçoğunda, üniversitlerde tesds edilmiş olan 
fakülteler yanında, daha ziyade amelî 
bilgi veren yüksek okullar açtfmıştır. insan gü
cünde ağırlık, teknik öğretime kaydırılmalıdır. 
'Bu nitelikteki yüksek okullar yurt sathına ser
piş tirilmelidir. Bu gerçekleştiği takdirde eğitim
de fırsat eşitliğinin en güzel örneği ve neticesi 
verilmiş olur. Esasen, iktidarımız zamanında çı
karılan 10 mühendislik ve mimarlık adakemi-
sinin açılmasına dair kanun, yalnız bu gayeye 
matuftur. 

Adalet Partisi iktidarı zamanında Konya, 
Sakarya, Eskişehir akademileri açılmıştır. 7 ta
nesinin daha açılması için bugünkü iktidarın, 

I bu sıkıntı içerisinde, gençlerin bu perişan gü
nünde neyi beklediğini bilmek güçtür. Her şe-

I ye rağmen Türkiye'de üniversitelerin sayısı ço-
ğalmcaya kadar gece üniversitelerinin açılması; 
üniversitelerimizde mümkünse çift öğretimin 
yapılması; öğrenci kontenjanlarının mutlaka 
artırılması; üniversite öğrencileri için daha çok 
sayıda yurtların açılması; ucuz öğrenci lokan
talarının kurulması; öğrenci burslarının bu
günkü hayat şartlarına kifayet edecek seviye
ye çıkarılması; öğretim üyelerinin bugünkü 
şartlarının da üzerinde tatmin edilerek hizmete 
teşvik edilmeleri; öğlencilerin ucuz kitap temi-

I ni imkânları mutlaka yaratılmalıdır. Ayrıca, ik-
I tidar, gençlik teşekkülleri üzerine eğilmeli, bu 
I teşekkülleri muzır cereyanların tesirinden kur

tarmalıdır. Millî davalarda birleşen Yüce Mec-
I lisin, böyle hem millî hem hayatî bir konuda 

ayrı düşüneceğine inanmıyoruz. 
I Bütçemizin, evvelâ Büyük Türk Milletine, 
I üniversitelerimize uğurlu hayırlı olmasını diler; 
I Yüce Meclisi, Bakanlığımızın, üniversitelerimi

zin değerli temsilcilerini grubum adına saygı 
ile selâmlarım. (Alkışlar) 

I BAŞKAN — Konuşma müddetinizi 6 daki-
I ka geçirdiniz. 

Sayın Mustafa Üstündağ, Halk Partisi Gru
bu arlına, buyurunuz efendim. 

MUSA KÂZIM ÖZEKE (istanbul) — 6 da
kika da biz geçiririz. 

BAŞKAN — Onu sizin söylemenize lüzum 
yok; burada biz onu adalet üzere hallederiz, me-

I rak etmeyin; hiç merak etmeyin, dirhem şaş-
I mas. 

Sayın Üstündağ 20 dakika ile kayıtlısınız; 
daha önce de grup sözcünüz 6 dakika fazla ko-

I nuşmuş; ona göre lütfen. 
C. H. P. GRUBU ADINA MUSTAFA ÜS

TÜNDAĞ (Konya) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekileri, yüksek 
öğretimin sayın temsilcileri; 1972 yılı üniversite
ler bütçesi kanun tasarısı üzerindeki O. H. P. 
Millet Meclisi Grubunun görüşlerini arz etmek 

I üzere söz almış bulunuyorum. 
I içinde bulunduğumuz çağ, dünyadaki bütün 
I ülkeler gibi bizim için de kritik bir devirdir. 

Uygarlığın hızla ilerlemesi, teknolojik gelişme
ler sosyal ortamı değiştirmekte, daha karmaşık 

I hale getirerek dünya dengesini birçok yönlerden 
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bozmaktadır. Dev adımları ile ilerleyen bir dün
ya içinde, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak 
zorunda olan memleketimiz, öteki ülkelerden da
ha hızlı kalkınmak zorundadır. Hızlı kalkınmada 
en önemli faktörün insangücü olduğunda, bugün 
hiç kimsenin şüphesi kalmamıştır. Bireyin dav
ranışlarında, kendi yaşantıları yolu ile istendik 
değişiklikler yapma süreci olan eğitim, kalkın
manın en önemli aracıdır. Fabricant ve Schultz 
gibi iktisatçılar, yaptıkları araştırmalar sonun
da üretimdeki artışın, genellikle sermaye ve 
emek artışlarından fazla olduğunu tespit ede
rek, aradaki farkın yaklaşık olarak dörtte üçü
nün eğitimden geldiğini ortaya koymuşlardır. 
Artık eğitimi bir hizmet değil, sermaye ve emek 
gibi bir üretim faktörü olarak görmek gereği ile 
karşı karşıyayız. Arzu ettiğimiz uygar Türki
ye'nin yaratılmasında kullanabileceğimiz yetiş
miş, kaliteli insan gücüne duyulan kuvvetli ihti
yaç, yüksek öğretimin değerini her geçen gün 
biraz daha artırmaktadır. 

insan kaynaklarının kalkınması, insan gücü 
ve beyin gücü problemlerinin çözülmesi ile müm
kün görülmektedir. Beyin gücü probleminin çö
zümü, yüksek seviyede bilgi ve hüner ihtiyacını 
karşılamak yoluyla gerçekleşecektir, özellikle bu 
konuda üniversitelerimize ve yüksek okullarımı
za büyük görevler düşmektedir. Uzun bir süre 
plansız bir düzende gelişen yüksek öğretimimiz, 
kapasite artışı ve insan gücü hedefleri bakımın
dan yetersizdir. Kalkınma planında belirli sa
yıda ve nitelikte insan gücünün yetiştirilmesi, 
eğitimin birinci görevi olarak tespit edilmesine 
rağmen, yapılan uygulamaların sonucu Türk 
eğitiminde plan hedeflerine uygun gelişme sağla-
yış bakımından bir başarısızlık vardır. Halen 
üniversite önünde öğrenci yığılmakta; teknik ve 
meslekî sahalara öğrenci kaydırılamaması soru
nu devam etmekte; yeterli sayıda kredi, burs 
ve yatılı okuma imkânı sağlanamamakta; üni
versitelerde öğretim üyesi ihtiyacı giderileme-
mektedir. Yüksek öğretimde, özellikle üniversi
telere yapılan ödemelerdeki artışlara paralel ola
rak öğrenci sayısında dikkate değer gelişmeler 
olmamıştır. Geçmiş yıllara gidilerek, yapılacak 
kıyaslamalarla, üniversitelerimizin kapasite ar
tışında ne derece yaya kaldıklarını görmek 
mümkündür, üniversitelerimizde kapasite artı
şında belirgin bir gelişme görülmemesine rağ
men, maliyet yönünde büyük artışlar olmakta

dır. 1972 yılı bütçesine göre, üniversitelerimizde
ki durum, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki 
durumla kıyaslanınca; 9 üniversite, Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı olanlar da dahil, 1972 bütçe
sinden 1 441 779 000 TL. olarak, 7 200 öğretim 
üyesi ve yardımcısıyle 86 000 öğrencinin yetiş
tirilmesi görevini yüklenirken, Millî Eğitim Ba
kanlığı takriben bütçede üniversitelere ayrılan 
miktarın iki katım yani 2 818 769 000 TL. ile 
aşağıda belirteceğimiz fonksiyonları üzerine al
mıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığı 1972 yılı içerisinde 
88 yüksek okulda 3 800 öğretim elemanı ile 
93 818 öğrenciyi; 3 110 orta dereceli okulda 
37 108 öğretmen ile 1 398 383 öğrenciyi; 38 872 
ilkokulda 146 941 öğretmeni ile 5 142 265 öğ
renciyi, toplam olarak 42 060 okulda 187 849 
öğretim elemanı ile 6 634 456 öğrencinin yetiş
tirilmesi görevini yüklenmiştir. 

Görülüyor ki, üniversitelerin eğitim sektörü 
içindeki paralel ağırlığının devamlı artmasına 
rağmen, öğrenci sayılarındaki artışlar son dere
ce azdır. Üniversitelerimizin yaptığı yatırımlar
la aldıkları öğrenci miktarı oranları kıyaslanır
sa 50 - 60 bin liralık ödeneğe bir öğrenci kapa
sitesi yaratmaları, üniversitelerimizin verimsiz 
bir çalışma içinde olduklarına işaret emtekte-
dir. 

C. H. P. Grubu olarak, üniversitelerimize 
yapılacak her türlü yardımın yanındayız. An
cak, bu yardımlara paralel, plan hedeflerine uy
gun olarak öğrenci kapasitelerindeki dengeli 
artışı ümidetmek de samimî arzumuzdur. 

Sayın milletvekilleri, yüksek okullarımızın 
sorunlarını, genel eğitim sisteminin sorunların
dan ayrı düşünemeyiz. Yüksek okullarda karşı
laştığımız sorunların pek çoğu aslında ortaöğ
retim problemlerinin yüksek okul düzeyinde or
taya çıkmasından başka bir şey değildir. Bunun 
için, yüksek öğretim sorunlarının ortaöğretim 
basamaklarında çözümlenmek üzere planlama
ların yapılması gerekir. Mevcut liselerden me
zun olanların, yüksek okullarda gerekli konten
janı sağlayamamamız dolayısıyle üniversite ka
pılarında yığılmasına rağmen, liselerin adedini 
ve kapasitesini artırmaya devam ediyoruz. Ör
neğin, son şûra dokümanlarına göre 1955 -1968 
yılları arasında liseye yeni kaydolan öğrenci 
sayısı 10 680'den 75 975'e yükselmiştir. Bu ar-
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tısın sonucu olarak liselere kaydolan öğrencile
rin, orta öğrenime kaydolan bütün öğrencilere 
oranı, plan hedeflerini aşarak % 43'ten, % 62'ye 
yükselmiştir. Halbuki, aynı yıllar arasında plan 
hedeflerinin, gelişmesini öngördüğü sanat ens
titülerine yeni kayıt sayısı 4 597'den 15 806'ya 
yükselmesine rağmen, ortaöğretim içindeki top
lam oranı % 18' den % 13'e düşmüştür. Kız ens
titüleri için de aynı durum mevcudolup, toplam 
öğrenci içindeki oranı % 7'den % 3'e inmiştir. 

Eğitim sisteminin birer alt sistemi olan üni
versitelere, liseler arasında ahenkli bir etkile
şimle bütünleşme gerekirken, tam tersine çeliş
meler gelişmektedir. Liseler mezunlarını üniver
siteye gidecek öğrenciler olarak hazırlamakta 
ve verdiği mezuniyet diploması ile öğrencilerin 
üniversite öğrenimi görecek ehliyette oldukla
rını belirlemesine rağmen, üniversiteler imtihan 
barajı ile bu öğrencilerin % 70'ine üniversite 
öğrenimi yapamayacaklarını bildirmektedir. 
Bir an için bu çocukların hepsini üstün kabili
yetli olarak farz etsek dahi, üniversitelerimiz
deki kontenjan, müracaat eden öğrencilerin an
cak % 30'unu alabildiği için, diğerleri dışarda 
kalacak ve başarısızlıkları üniversitece tescil 
nd:l~coktr\ Hem de başarısızlık denilen felâket 
^„v.1.^,.r) f̂ , fyçnf> rvhlar^a ^aratacağı depras-
yon tehlikeleri bilinerek her yıl bu işkenceye 
devam edilecektir. Eğitim sistemi içerisinde bir
birleriyle etkileşim içinde bulunarak gençleri
mizi hayata mutlu, sağlam ve yaratıcı, kişilik 
sah'bi olarak yetiştirecek bu kurumlar, iyi bir 
düzene konulmamaları nedeniyle, tam tersine 
her y i lise mezunu gençlerimizin % 70'ine men
fi etkilerde bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Eğitim sistemini, birbirleriyle etkileşen un

surlardan mevdana p-elen ahenkli bir bütün ola
rak ^örerek, bu bütünlük içerisinde gerekli de
ğişikliklere süratle gitmek zorımdavız Orta de
receli okulların, çok gayeli okullar durumuna 
dönüstürülmemesi; meslekî ve teknik okullara 
gerekli ağırlığın verilememesi; bu sorunu her 
geçen yü biraz daha artırmaktadır, Plan öneri
leriyle eğitim uygulamaları arasındaki irtibatın 
yokluğu; kalkınma planında önerilen eğitim ile 
istendik özellikleri; geliştirici nitelikteki eğitim 
faaliyetlerinin planlaması demek olan program 
geliştirme çabalarının etkileşim halinde ele alı

namaması; mevcut eğitim faaliyetlerinin müna-
siplik ve etkililik derecesini tayin etme işi olan 
değerlendirmenin hakkiyle yapılmayışı; yüksek 

İ öğretimin merkezî koordinasyona bağlı bir ça
lışmaya girmemiş olması; yüksek öğretimimiz-
fleki bugünkü düzensiz ve yavaş gelişmeyi do
ğurmuştur. 

j Sayın milletvekilleri, bugün üniversiteye gi
riş için uygulanan imtihan sisteminin sosyal 

. adalet ilkeleri ile uyuşan tarafı yoktur. Geçti
ğimiz yıl içinde 31 ilimizden üniversiteye tek 
genç girememiştir. Her halde bu 31 ilin genç
leri diğerlerinden daha geri zekâlı değillerdi; 
ama onların yetişme imkânlarının kifayetsizliği 
nedeniyle iyi koşullar altında yetiştirilen atlet
lerle yarıştırılmalarından bu sonuç hasıl olmuş
tur. Liseler arasındaki korkunç farklar, üniver
siteler arasındaki giriş sınavı sonuçlarını etki
lemekte, böylece üniversiteleri belli bölgelerde
ki liselerle, yerli ve yabancı kolejleri bitirenler 
doldurmaktadırlar. Profesör Mıhçıoğlu'nun üni
versitelerarası giriş sınavları üzerinde yaptığı 
bir araştırmada, üniversitelerin gözde' bölümle
rinin - Tıp gibi - gelişmiş bölgelerdeki liseleri 
bitiren öğrencilerce doldurulmakta olduğu yar
gısı desteklenmekledir. Söz konusu araştırmaya 
göre 1965 - 1968 öğretim yılında İstanbul Üni
versitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği bö
lümüne girme hakkı kazanan 60 öğrenciden 
49'u, yani % 82'si Marmara, Ege ve iç Anadolu 
liselerini bitirenlerdir. 

Sayn milletvekilleri, üniversite; öğretim 
üyeleri, yardımcıları ve öğrencilerden oluşur. 
Bunları istediğimiz kadar tenkid edelim, bun
lar üniversitenin mevcut öğeleridir. Bu bir olgu
dur. Bunlardan birisinin, üniversitenin eylemle
rine katılmamasıyle üniversite özelliklerinden 
çok şey kaybeder. Yeni hazırlanmakta olan 
Üniversiteler kanun tasarısının, yüksek öğreti
mimize bazı olumlu katkıları olacağını görmek
teyiz. Örneğin, yeni tasarı, tam gün çalışma dü
zenini getirmekte, böylece tüccar bilim adamlı
ğına son vermektedir. Öğretim üyelerinin mad
dî durumları düzeltilmekte, klasik üniversite
lerdeki kürsü kaldırılarak yerine bölümler ge
tirilmekte, veni yetişen genç ve etkin akademis
yenlerin Öğretim hizmetine girmelerine fırsat 
vermektedir. Yeni tasarı, üniversitenin görev 
ve amaçları, eğitim, öğretim, inceleme, araştır-
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ma, toplum hizmeti ve yayın olarak tanımlamak 
suretiyle çağdaş üniversitenin fonksiyonların. 
aksettirmekte, öğrencilere maddî yardım, ki
tap ve bazı kolaylıklar sağlamayı önermekte 
üniversiteyi Devlet denetimi kapsamına almak
tadır. 

Yukarıda belirtilen olumlu tarafları yanın
da, yeni hazırlanmakta olan Üniversiteler ka
nun tasarısı, genel hatları ile son yıllarda cere
yan etmiş olan üniversite olaylarına bir reaksi
yon niteliğini taşımaktadır. 

Tasarı, genellikle, öğretim üyeleri ve öğren
cilerin disiplin ve adlî kovuşturmaları için ha
zırlatıldığı imajını vermektedir. Üniversite, 
sosyal bir sistem olarak öğretim üye ve öğren
cilerin disiplin işlerinden ibaret değildir. Çev
redeki gelişmeleri zamanında değerlendirerek, 
örgütte gerekli değişiklikleri yaparak çevreye 
yeni uyumu sağlayamayan sistemlerde problem
lerin arttığını bir sayıltı olarak kabul edersek, 
Türk üniversitelerinde doğmuş olan huzursuz
lukların tamamını üniversite öğrencilerine ve 
öğretim üyelerine yüklemekten vazgeçmememiz 
gerekir. 

Üniversiteler sistemindeki yapılan hataların 
kaynaklarına doğru teşhis koymadan bazı pe
şin hükümlerle yapmayı düşündüğümüz reform 
çalışmaları ile «Biçim»'i hareket noktası olarak 
üniversite yönetim yapısında veya disiplin iş
lerinde getirilecek değişikliklerle hiçbir şey 
halledilemeyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi
nin reform anlayışı, örgüt şeması üzerinde ya
pılan değişikliklerle bir kademeyi kaldırıp di
ğerine ekleyerek disiplin kurullarını şöyle veya 
böyle değiştirmek, reform yaptım görüntüsü 
içinde kendisini aldatmak değildir. Biz reform 
deyince; sistemlerin, yani üniversite sisteminin 
içinde bulunduğu mevcut durumundan memnun 
olmadığımıza göre, sistemde yapacağımız yeni
lik, onun çevresi ile olan ilişkilerini değiştir
mek yönünde olmalıdır. Bu yeni ilişki sistemi
ni kurmak için de, Eğitim Fakültesi Öğretim 
üyelerimizden Sayın Bursalıoğlu'nun önerdiği 
gibi, reformu yapacaklar, belli bir sistem mode
li üzerinde ve hareket noktasının seçiminde gö
rüş birliğine varmalıdırlar. Mevcut sistemin ya
pımı ölçülmeli, yapım hatalarının gerçek kay
nakları en gerçekçi gözle keşfedilmeli, sistemin 
uygun ve bağımsızlık dereceleri verimi artıra

cak şekilde ayarlanmalıdır. Bir sistemde re
form, o sistemin üniversitelerin çevresindeki 
diğer sistemlerle olan ilişkilerini verim artıra
cak şekilde değiştirmesi görüşüne göre hazır
lanmasının yararlı olacağı kanısındayız. 

Sayın milletvekilleri, biraz daha geniş gö
rüşle; toplumumuzu, birbirlerini etkileyen un
surlardan meydana gelen bir birlik ve bütünlük 
meydana getiren bir topluluk olarak görür, 
asıl amacımızın, ülkede herkesin insan haysi
yetine yaraşır bir yaşam içinde mutlu kişiler 
olarak fonksiyon göstermeleri olarak düşünür
sek, yapacağımız reformların Türk toplum sis
teminin bütünlüğü içerisinde sistemin verimini 
artırmaya yönelik altyapı reformları gereklili
ği gerçeği ile karşılaşırız. Diğer bir deyişle alt
yapı devrimlerini yapmayan, üretim ilişkilerin
de ciddî değişiklikleri göze almayan bir ülke
nin, içinde bulunduğu durumdan, üniversite
lerindeki problemlerden, bozuk düzenden şikâ
yet etmesi boşunadır. Gerçekte şikâyet eder gö
rünüp, aynı düzeni devam ettirmek için oyala
ma siyaseti takibetmekten başka bir şey de
ğildir. 

Sayın milletvekileri, isin burasında üniversite 
reform hazırlığı içinde bulunan çok değerli so
rumlulara bazı yapıcı sorular yöneltmek iste
riz : 

Tasarladıkları reform yapılınca, üniversitele
rin veriminde; kalite ve kantite yönünden geliş
meler olacak mıdır, olacaksa uzun ve kısa vâde
de ne miktar olabilecektir? 

Geçen 4 yıl içerisinde toplam olarak 31 il-
:len, üniversitelere hiçbir genç giremedi, önü
nüzdeki dönem yeterli sayıda öğretmenle ça
lışamayan liselerde yetişen, gerçekte çok kabili
yetli olan, belki de yarının en büyük liderleri 
olacak gençlerin üniversiteye girişleri mümkün 
olacak mıdır? Bugünkü düzendeki yarışmada bu
na imkân görülmekte midir? 

Üniversite öğrenimi yapma şansına sahip 
olanlar ile bugüne dek bu seviyedeki öğrenim
den geçmiş olanların meslekî ve ekonomik du
rumları, coğrafî konuları - ki, bugün üniversite
de olanların ve üniversiteyi bitirenlerin - konu
sunda bir sürvey araştırması yaptırarak Tür
kiye'de yüksek öğretimin belli bir kesime veya 
sınıfa hizmet ettiği hipotezinin yanlış veya doğ-
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ru olduğu konusunda kendilerini aydınlatıp, sos
yal adalet ilkelerine dayalı bir, üniversiteler re
form tasarısının hazırlanmakta olduğunu gönül 
rahatlığı ile söyleyebilirler ve bunun gerekçeli 
müdafaasını yapabilirler mi? 

Sayın milletvekilleri, çağımızda eğitim ve öğ
retim anlayışı, günün koşullarına göre değişip 
gelişmektedir. Üniversitelerde kalabalık anfi-
lerde derslerin anlatılması, isteyen öğrencilerin 
bunu dinlemesi, istemeyenlerin dinlememesi gi
bi bir görüşle üniversitenin görevini bununla 
sınırlayarak öğrencilerin sosyal ve iktisadî so-
runlariyle ilgilenilmemesinin verimi düşürdüğü 
bir gerçektir. 

Yüksek öğrenim gençliğinin; yurt, burs, kre
di, beslenme, okuma, sağlık ve spor sorunlarının 
eğitim ve öğretim çalışmalariyle yakından ilgili 
olduğunu kabul edince bu konulardaki yetersiz 
şartların süratle düzeltilmesinin gereğine inanı
yorum. 

üniversite gençliğinin sosyal sorunlarının çö
zümünde, onların tüm zamanlarının en iyi şe
kilde değerlendirilmesi için gerekli tüm tedbir
lerin alınmasına ihtiyaç vardır. Yurtlarda çok 
yataklı koğuşlar yerine ikişer, üçer kişilik oda
lar tesis edilmesi, okuma odaları, spor salonları, 
yoksul öğrencilerin geçimi için yeterli gelir sağ
layacak bir iş bulunması, iş bulma için bürolar 
açılması, hasta öğrencilerin tedavisi için mevcut 
mevzuatın daha pratik hale getirilmesi, problem
li öğrencilere yardımla bulunacak rehberlik ser
vislerinin lüzumuna işaret etmek isteriz... 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, sizin de vakti
niz sona erdi. Her halde konuşmanız yarım sa
ate göre hazırlanmıştı? 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Ha
yır... Bir veya azamî iki dakikada bitireceğim 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Tabiî ,tabiî devam edin. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Sa
yın milletvekileri, Cumhuriyet Halk Partisi, üni
versitelerin yurt sathına, bölge plancılığı ilke
lerine uygun olarak, dengeli olarak dağıtılması 
görüşündedir. Ankara, İstanbul ve izmir'e yö
nelik olan, okumuşlar erozyonunu durdurabilmek 
için üniversitelerden örnek hareketler bekliyo
ruz. Çeşitli yönleriyle mahrumiyet içinde bulu
nan bölgelerimize serpiştirilecek üniversitelerin, 
çevre koşullariyle ilgili gerekli araştırmalarda 

bulunarak örnek çalışmalarla bölgelerin kalkın
masına yardımda bulunmaları en samimî arzu
muzdur. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin ihtiyacı için
de bulunduğu yetişmiş insan gücünü kısa süre
de temin edebilmek için üniversitelerimizin, halk 
eğitimi programları ile kapılarını yetişkinlere 
açmalarının zamanı çoktan gelmiştir. Uygar ül
kelerin üniversiteleri sabah saat 7,30'dan gece 
saatin 22,30'una kadar çalışmaktadır. Bizde de 
üniversitelerimizde açacağımız akşam halk eği
tim kursları ile hem ihtiyacımız olan kalifiye in
san gücü hazırlığında hem de yetişmiş kamu per
sonelinin süratle değişen çağın koşullarına gö
re gelişebilme, bilim ve sanattaki yeniliklere aşi
na kılarak davdanışlarda sağlanacak değişmeler
le Devlet çarklarmdaki verim artırılabilir. Der-
sane duvarlarını öğrenci ihtiyaçlarının ötesinde 
yetişkinlerin ihtiyaçlarına doğru genişleten, il
min verdiği güçle memleket ekonomisine ve kül
türüne katkıda bulunma teşebbüslerine girişen 
tipteki ileri üniversitelerin ihtiyacını duyuyo
rum. 

Sayın miletvekilleri, hangi sosyal sınıftan 
olursa olsun, kabiliyetli gençlerimizin, çoban, 
çiftçi, çırak çocuğu da olsa kabiliyetlerini işliye-
bileceği her seviyede okul ortamını bulabilmesi 
özlemiyle C. H. P. Grubu adına Yüksek Heyeti
nize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi geldiği için 
Sayın Bakana söz veriyorum. Sayın Bakandan 
sonra «son söz milletvekilinindir» hükmüne gö
re, sıradan bir arkadaşıma söz vereceğim, onu 
takiben yeterlik önergesini oya sunacağım. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Sırada kim 
var Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sırada şahsı adına Sayın Ke
mal Ataman var. 

Buyurunuz Sayın Millî Eğitim Bakanı. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 
(istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; 

Millî Eğitim Bakanlığının 1972 - 1973 bütçe
si üzerinde yapılan tenkitleri ve temennileri, her 
zaman olduğu gibi, bir arkadaşımızın haksız it
hamına da cevap vererek, «Omuz silkmeyerek» 
ama büyük dikkat ve titizlikle istifade edeceği
miz noktaları bulup çıkarmaya çalışarak dinle-
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dik ve bu kıymetli mütalaalardan, bundan son
raki çalışmalarımızda azamî ölçüde yararlanma
nın yollarını bulmaya çalıştık. 

Sayın Başkan, yüksek müsaadeniz olursa, bu 
konuşmamın metnini - arkadaşlarımıza bir ko
laylık olmak üzere - dağıttırmak istiyorum. Eğer 
tensip ederseniz vazifeliler bunu arkadaşlarıma 
dağıtacaklar... 

BAŞKAN — Vazifeli memurlar, kavaslar, 
alâkadar olun; dağıtın. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 
(Devamla) — Muhterem milletvekileri, garip 
bir tesadüf olarak Millî Eğitim Bakanlığı büt
çesi geçen yıl da 21 Şubat günü. görüşülmüş. Za
bıt önümde. Tabiî aradan geçen hâdiselerin do
ğurduğu değişiklikler ölçüsünde konuşmaların 
dozu, istikameti oldukça büyük ölçüde bir deği
şiklik arz ediyor. 

Şimdi, hizmetinde bulunduğumuz Türk Mil
letine karşı beslediğimiz sorumluluğun, taşıdığı
mız sorumluluğun ve aynı zamanda Parlamen
toya karşı duyduğumuz saygının bir sonucu ola
rak, önce eğitim sorunlarımızı büyük bir gerçek
likle, büyük bir objektiflikle gözlerinizin önüne 
sermek istiyorum. Buna kendimi mecbur hisse
diyorum. Çünkü, bütün Devlet yönetiminde, 
bütün kamu kesiminde olduğu gibi; meselelerin 
nihaî, son çözüm mercii sizin alacağınız yüksek 
kararlar olduğuna göre, önce gözlerinizin önün
de bu tabloyu çizmeliyim ki, belki bu sene için 
değil, ama hiç olmazsa bundan sonraki yıllar 
için, önümüzdeki yıl için, eğitim alanında Yüce 
Parlamento gerekli tedbirleri almakta, gerekli 
ödenekleri vermekte bu gerçek tablonun ışığında 
daha isabetli çözüm yolları bulabilsin. 

Memleketimizin, ilköğretimden yüksek öğre
time kadar bütün eğitim sorunlarını, plan he
deflerine göre nerede olduğumuzu, karşılaştı
ğımız dar boğazları, bunları aşmak için almayı 
düşündüğümüz tedbirleri ve reform niteliğinde
ki çalışmalarımızı tam bir gerçeklik ve açıklık 
içinde arz etmeye çalışacağım. 

Bugün eğitimde ulaşmış olduğumuz seviye
ye, Cumhuriyetin ilânından bu yana birçok aşa
malardan geçerek gelmiş bulunuyoruz. Bugüne 
kadar Türk eğitiminin bütün kademelerinde 
ulaşılan seviyeyi özetlemekle Cumhuriyet hükü
metlerinin ve Türk halkının eğitim konusunda 

| gösterdiği gayretleri ve yaptığı fedakârlıkları 
huzurunuzda şükranla ifade etmiş olacağım. 

1927'de okur yazarlık oranı % 10 iken, bu 
oran 1970'de % 55'e yükselmiştir. 

Nüfusumuz 1927'ye göre bugün 2,5 katı art
mış olmasına mukabil, ilkokul sayısı 7 katı, öğ
renci sayısı 12 katı, öğretmen sayısı 11 katı ol
muştur. 

Ortaokul ve liselerde okul sayısı 23 kata, 
öğrenci sayısı 59 kata, öğretmen sayısı 15 kata 
ulaşmıştır. 

Orta dereceli meslekî ve teknik okullarda 
ise okul sayısı 21 katı, öğrenci sayısı 32 katı, 
öğretmen sayısı 18 katı artmıştır. 

Yüksek okul ve üniversitelerde ise öğrenci 
sayısı 32, öğretim elemanı sayısı 19, mezun sa
yısı ise 28 kat artmıştır. 

Cumhuriyetimizin ilânı ile yeni baştan bir 
eğitim sistemi kurulmuş olmasına ve bugün sa
yı bakımından yukarda arz etiğim başarılı du
ruma ulaşılmasına rağmen, eğitimimiz fizikî 
şartlar bakımından hâlâ yirminci yüzyılın ger
çeklerinden uzak ve bazı bölümlerde ise toplu
mumuzun ihtiyaçlariyle tam uyum halinde bir 
düzen içinde çalışmamaktadır. 

Bugüne kadar yapılan Millî Eğitim Şûrala
rında birçok yenilik teşebbüsü olmuştur. Fakat, 
bütün bu çalışmalarda konu bir bütünlük için
de ele alınamamış; yurdumuzun ihtiyaçlarına 
tam olarak cevap verecek bir eğitim düzeni 
kurulamamıştır. Bu durum, Hükümetimizin eği
tim konusunu bir bütün olarak ciddiyetle ele 
almasını; sorunlarımızın mutlaka çözümlenebil
mesi için bilinçli, kesin adımlar atmasını zorun
lu kılmıştır. 

Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesi
ne,. Anayasa düzeni içinde ulaştırmak; Atatürk 
ilkeleri ve devrimlerini, en küçük bir sapmayı 
hoş görmeden, tüm olarak uygulamak azmin
deyiz. 

Şunu samimî olarak ifade etmek gerekir : 
Eğitim, kalkınmanın en önemli faktörüdür. 

Bu nedenle eğitim çalışmalarımız, idarî yapının 
modernleştirilmesi, sosyal adaletin gerçekleşti
rilmesi, toplumumuzun son yıllarda içinde bu
lunduğu huzursuzluk ve asayişsizlikten kurta
rılması zorunluluğu, eğitimde önemli atılımlar-

| la işe başlamayı kaçınılmaz hale getirmiştir. 
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Eğitim sisteminde «bütünlük» vazgeçilmez 
bir unsurdur. Kademeleri arasında ilişki bulun
mayan eğitim sistemlerinde, gelişme için harca
nan çabalar sonuçsuz kalmaya mahkûmdur. 
Halbuki, bugün Türk Millî Eğitiminde, okul 
öncesinden üniversite sonrasına kadar sürekli
lik ve bütünlük gösteren bir sistem bulmak, 
maalesef gerçekten zordur. 

Bir öğretim kademesinin kendi bünyesinde
ki aksaklıklar, kademeler arasındaki kopukluk
lar, özellikle yüksek öğretim kurumlarındaki 
kapasite darlıkları ve öğretim imkânsızlıkları 
giderilmeden yurt çapında girişilen kalkınma 
gayretlerinden olumlu sonuçlar beklenemez. 

Bu nedenle, eğitimimizde köklü bir yenile
me hareketi, bir reform zorunludur. 

Lâik ve demokratik bir anlayışla eğitimde 
birlik ilkesi sağlanmalıdır. 

Üniversite ve yüksek okulların sorunları 
çözümlenmeli, gençlik sorunları olumlu sonuç
lara bağlanmalıdır. 

Bugün, hâlâ eğitimde fırsat eşitliği köklü 
bir çözüm beklemektedir. 

Çağımızın teknik ilerlemeleri, teknik öğre
tim konusuna ciddiyetle eğilmemizi, bu okulla
rımızı yaygın hale getirmemizi gerektirmek
tedir. 

İlköğretim süresinin ve programlarının ye
tersizliği, ortaöğretim sisteminin verimsizliği, 
ilk ve ortaöğretimde ders kitapları sorunu, her 
kademedeki okullar için gerekli sayıda ve nite
likte öğretim üyesi yetiştirilmesi, bilimsel araş
tırmaların bütün çalışmalara hâkim kılınması, 
kültürel kalkınmanın belirli bir plan ve prog
ramla gerçekleştirilmesi gibi konular, eğitimde 
mutlaka yenilik yapılmasını zorunlu kılmakta
dır. 

Bütün sorunların çözümü için girişilecek re
form çalışmalarında temel dayanağımız; Ana
yasamız, Devlst Kalkınma Planları, hükümet 
programımız ve Atatürk ilkeleri olacaktır. Za
ten, hükümet programımız yurt gerçekleri ve 
olanakları göz önünde bulundurularak bu te
mel dayanakların ışığı altında hazırlanmıştır. 

Çalışmalarımızda tutacağımız yol bilimsel 
olacaktır. Çalışmalarımız, gündelik ihtiyaçları 
karşılayan geçici, sathî tedbirlere değil, köklü 
gelişmelere imkân sağlayacaktır. 

Eğitim, uzun süreli bir yatırım alanıdır. Bu 
nedenle, alınacak her karar, uygulanacak her 
düzen, bilimsel araştırmaya, planlama ve geliş
tirme anlayışına dayanmalıdır. 

Çeşitli konularda reform çalışmalarını dü
zenlemek ve planlama, uygulama ile ilgili ka
rarları formüle etmek için çalışma grupları ku
rulmuştur. Bu çalışma gruplarında bugünkü 
durum tespit edilmekte, bugüne kadar yapılan 
şûra ve komisyon çalışmaları değerlendirilmek
te; anasorunlar, öncelikler tespit edilmekte; 
sorunlarla ilgili çözüm teklifleri geliştirilmekte 
ve çözüm tekliflerinin hangi seviyede, nasıl bir 
karar düzeyi içinde uygulanacağı belirtilmekte
dir. 

Burada, üzerinde önemle durulması gereken 
bir husus, geliştirilen her çalışma programının 
gerek bakanlık içi, gerek bakanlık dışı kuru
luşların eleştirilerine açık tutulmasıdır. 

Bugüne kadar bakanlıkta kurulan çalışma 
grupları şunlardır : 

1. Bakanlık merkez örgütünün reorgani-
zasyonu 

2. 8 yıllık ilköğretim 
3. Ortaöğretim sisteminin yenilenmesi 
4. Yaygın eğitim 
5. Üniversite reformu 
6. Üniversite Dışı Yüksek öğeretim ku

rumlarının üniversiteler bütünleşmesi 
7. Okul öncesi eğitmi 
8. özel eğitim 
9. Öğretmenlerin nakil ve tayin işlerinin 

düzenlenmesi 
Şimdi, her öğretim kademesinde planlı dö

nem içinde vapılan çalınmalara, hedefleme ulaş
ma oranlarına, darboğazlara ve bunların çö
züm yollarına geliyorum. 

Okur - Yazarlık Sorunu : 
Altı yasından yukarı nüfusun okur-vazarlık 

ornaı 1970 sayımına göre % 55 'tir. Okur - ya
zar olan erkek sayısı, kadın sayısının iki katı
dır. Bu açıdan, kadın eğitimi önemli bir sorun 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

İtiraf etmek gerekirse, bu artış hızı çok ya
vaştır. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planına gö
re her yıl 1 000 O00 vatandaşın okur - yazar 
hale getirilmesi gerekirken, her yıl okur - yazar 
hale getirilen vatandaş sayısı 100 000 i geçme
mektedir. Bunun nedenleri şunlardır : Bu mak-
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sat için yeterli ödenek alınmamaktadır. Dağı
nık yerleşme bölgelerinde kurs açılması son de
rece güç olmaktadır. Gönüllü kuruluşların bu 
alandaki çalışmaları da sistemli ve planlı değil
dir. 

Tedbir olarak, okur - yazarlık eğitiminin, 
meslek eğitimi veren kurslar içine yerleştiril
mesi, kadın ve erkek eğitim kurslarının prog
ramlarının bu açıdan ele alınması düşünülmek
tedir. Daha tesirli, zengin programlarla değişik 
eğitim yolları uygulanması için araştırmalar 
yapılmaktadır. 

Bu konuda gönüllü kuruluşlar organize edil
meli, bunlar maddî yönden desteklenmeli; okur
yazarlık sorunu her aydının, özel - resmî her 
kurumun bir görevi olarak ilân edilmeli; sorum
luluklar dağıtılmalıdır. 

Başka bir deyimle, tıpkı yeni Türk harfle
rinin kabulünden sonra yapıldığı gibi, devletin 
ve toplumun bütün gücünden yararlanarak bir 
okuma - yazma seferberliği ilân edilmesini ke
sin olark zorunlu görmekteyiz. 

Okul öncesi Eğitimi : 
Anaokulu ve anasınıflarmın hedefi; mecbu

rî öğrenim çağma kadar olan çocukların beden, 
ruh ve sosyal gelişmelerini sağlamaktır. 

Okul öncesi eğitimi, bazı bölgelerde çocukla
rın okula gelmeden önce Türkçeyi öğrenmesi 
açısından; büyük şehirlerde ise, çalışan anneye 
yardımcı olması bakımından son derece önemli
dir, T^an hükümlerine göre mevcut okulların 
% 10'unda, yani, 3 800 anasınıfı açılması gere
kirken, ödenek yokluğu yüzünden ancak 118 
anasınıfı açılabilmiştir. 

ter seviyeye ulaştırılması için gerekli tedbir
ler alınacaktır 

İlköğretim : 
Anayasamıza göre ilköğretim mecburidir; 

222 sayılı İlköğretim Kanununa göre de 7-14 
yaşındaki çocukların eğitimini içine almakta
dır. Fakat, okul sistemimizde ilkokul beş yıl 
olarak kabul edilmiştir. Buna gftre 7 -12 yaşını 
esas alırsak, okula giden çocukların yaş grubu
na oranı bu öğretim yılında % 90'a ulaşacaktır. 
Plan hedefi ise % 100'dür. Plan hedefinden 
% 10 geri kalınmıştır. Halbuki planlı dönemin 
dokuz yılında planda öngörülen yatırım öde
nekleri % 29 a kadar eksik verilmiştir. Neyse-
ki, katkıları ve vatandaşın yardımları sayesin
de, eksik verilen yatırım ödeneği oranında he
defler gerisinde kalınmamıştır. 

İlkokul mezunlarının her yıl ortalama ola
rak yarısı üst okullara devam etmekte, yarısı 
ise iş hayatına yönelmektedir. Geçen yıl, orta
lama 380 000 ilkokul mezunu üst okula devam 
etmiyerek hayata atılmıştır. 

Normal olarak 12 yaşını bitirerek hayata 
atılan çocuklar, bedenen ve zihnen iş hayatının 
çetin şartlarına uyacak durumda değillerdir. 
Bu nedenle 8 yıllık ilköğretim projesi üzerinde 
durulmaktadır. Bu proje, halen birbirinden ay-
-•'. iki sistem halinde çalışan ilkokulları ile orta
okullarda uygulanan öğretimi birbirini takibe-
len bütünlük içinde ele alarak öğrencileri is
tidat, kabiliyet ve ilgileri yönünde hem üst öğ-
•^nime, hem de iş hayatına hazırlamayı ve oku-
1u, çevrenin kalkınmasında daha etkili kılma
yı amaç almış bulunmaktadır. 

8 yıllık okul denemesi, 222 sayılı İlköğretim 
Kanununda ilköğretim yaşı olarak alman 7 -14 
yaş grubunu, bir bütünlük içinde almakta ve 
mecburî öğretim süresini beş yıldan yavaş ya
vaş sekiz yıla uzatmaktadır. 

1971 - 1972 öğretim yılında çeşitli illerimiz
de 19 ortaokul ve yatılı bölge okulunda dene
meye başlanmıştır. 

İlkokuldan ortaokula geçiş oranlarının her 
yıl devamlı olarak arttığı, küçük yerleşme böl
gelerinin de ortaokul isteğinde bulundukları 
dikkate alınırsa, eğitim sistemimizde neden 
böyle bir denemeye girişildiği açıkça ortaya 
çıkar. 

Gelecek yıllarda bu alandaki çalışmaların 
plan hedeflerine uygun bir yönde gelişebilmesi 
için şu tedbirler alınacaktır. 

1. Okul öncesi eğitimi, örgün temel eğitim 
bütünlüğü içinde mütalâa edilecek, 

2. Okul öncesi eğitim kurumları çoğaltılır
ken, kaynaklar ve ihtiyaçlar dengesi gözönünde 
tutulacak, 

3. lözel ve tüzel kişilerce açılacak okul ön
cesi eğitim kuruluşları desteklenecek ve teşvik 
edilecek, 

4. Okul öncesi eğitim kuruluşlarında çalı
şan personelin, nitelik ve nicelik yönünden ye-
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8 yıllık okulun deneme programları, uygu
lamaları, amaçları her türlü gelişme ve değiş
meye açık ve esnek tutulmuştur. Denemelerden 
alınacak sonuçlara göre, programlarda ve uy
gulamalarda devamlı olarak gerekli değişme
ler yapılacaktır. 

222 sayılı İlköğretim Kanununun 6 ve 9 ncu 
maddelerine göre genellikle Doğu, Güney - Do
ğu illerimizin mahrumiyet bölgelerinde açılan 
yatılı bölge okullarının sayısı 54'e çıkmıştır. 
Bu okullara 20 000 köy çocuğu devam etmek
tedir. 

Plan hedeflerine uygun olarak yapımı de
vam eden yatılı bölge okulları tamamlandığın
da, bu okulların öğrenci sayısı 30 000'e ulaşa
caktır. 

Yatılı bölge okullarında, genel eğitim ve 
öğretim yanında tarım çalışmalarına, işe ve 
mesleğe yöneltici kurs faaliyetlerine de yer ve
rilmektedir. Bu programlar «Tarım ve Uygu
laması», «Ev Ekonomisi ve Uygulaması», «En
düstriyel Sanatlar» ve «Ticaret İşleri» olmak 
üzere dört grubta toplanmaktadır. Çevrenin 
şartlarına göre, bu programlardan birisi mer
kez olarak alınacaktır. Diğerleri peyk program
lar halinde işlenecektir. 

Ayrıca yatılı bölge okulları, çevrenin eği 
tim merkezi olarak olanaklarını yaygın eğiti 
me, yetişkinlerin eğitimine açacak ve bu yönet* 
örgütlenecektir. 

Diğer önemli bir konu da özel eğitimdir. 
Anayasanın 50 nci ve 222 Sayılı İlköğretim Ka
nunun 6 ve 12 nci maddeleri kör, sağır, dilsiz, 
üstün veya geri zekâlı çocukların da özel eği
tim ve öğretimden geçirilmesini öngörmekte
dir. Bu kuruluşlara olan ihtiyacımız maalesef 
henüz karşılanmış sayılamaz. 

Burada, korunmaya muhtaç çocuklar konu
suna da değinmek yerinde olacaktır. Çeşitli 
illerimizdeki yetiştirme yurtlarında eğitilen ko
runmaya muhtaç çocukların toplam sayısı 
12 332'dır. Mahkemelerce, hakkında korunma 
kararı alınıp bu kurumlar dışında sıra bekleyen 
çocuk sayısı ise 13 367'dir. 

Ortaöğretim : 
Ortalofkul, ilkokula dayalı üç yıllık öğre

nim veren, çoukları üst öğrenime vs hayata 
hazırlayan öğretim kurumlarıdır. Bugün 1 800 

ortaokul faaliyet halindedir; bunlarda, 13 . 15 
yaşları arasında 850 000 öğreni eğitdlmektedür. 

•Şunu itiraf etmek gerekir; ortaokulların, 
çocukları hayata hazırlama fonksiyonu, sadece 
yönetmeliklerde yer alan, fakat gerçekleşme
yen bir husulatur. Ortaokulların ne fizikî 
şartları, ne de programları bu amacı gerçekleş
tirmeye maalesef yeterli değildir. 

Planlı dönemin 9 yılı içnde, bu konuda 
planda öngörülen yatırımlar % 40 kadar az 
verilmiştir. Halbuki, toplam öğrenci olarak 
plan hedefleri ilik yıllarda aşılmış, son iki 
yılda ise plan hedeflerinin biraız gerisinde ka
lınmıştır. 

iGrereklıi yatırımların yapılm'amış olmasına 
rağmen öğrenci sayılarında plan hedeflerine 
yaJklaşılması, okulların fizikî şartlarını boz
muştur. Şeyle ki; sınıf mevcutları ve bir öğ
retmene düşen öğrenci sayısı artmıiş; okullara 
yeterince ders araç ve gereçleri verilememiş, 
Sonuç olarak da öğretimin kalitesi düşmüştür. 

IBuigiün 650 ortaokulda çift öğretim yapıl
maktadır. 803 ortaokulda fizik, 1 400 ortaokul
da kimya, 1 500 ortaokulda biyoloji Ta/bora-
tuvarı yoktur. 

iOrtaokullarımlzda bir öğretmeme ortala
ma olarak 50 öğrenci düişmelktedir, Halfbuki 
Batı ülkelerinde bir öğretmene düşen öğrenci 
sayılsı 22'dir. Türkiye çapında bir sınıfta 
ortalama olarak 48 öğrenci vardır. Büyük şe-
ihirlerde bir sınıftaki öğrenci sayısı 70'e kadar 
yükselmektedir. Böyle kalabalık sınıiflarda 
ınlormal eğitim ve öğretim yapılmasına iımlkân 
yi oktur. 

Ortaokullarda bu bozuk şartlardan dolayı 
lokulu terk ve sınıfta kalma oranları yüksek -̂
tir. I nci sınıfta % 40, II ncıi sınıfta % 29, III 
ncü sınılfta % 27 oranında öğrenci sınıtfta kal
maktadır. 

lOrtaiolkul birinci sınıfa alınan 100 öğrenci
den üç yıl sonra hiç sınıfta kalmadan ancak 
3(1 Öğrenci mezun olmaktadır. 

!0rta öğretimin üs kademesi olan liselerde 
ise durum şöyledir; 

IBuig'ün mevcut, 451 lilsede, 15 . 18 yaşların
da 257 000 öğrenci eğitilmektedir. Yatırımla
rın planda öngörülenden % 40 kadar a'z veril
miş olmasına rağmen öğrenci sayısı plan he
deflerine çok yaklaşmıştır. 
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Yatırımlar tam olarak yapılmadığından sı
nıf mevcutları artmış, okulların fizikî şartları 
bozulmuş, artan öğrenci sayısını okullara yer
leştirmek için l'albloratuivarlar dersane olarak 
kullanılmış, okullar yeterli sayıda ders araç 
ve gereci ile donatılamamıştır. Bugün, 195 lise
de fizik, 206 lisede kimya, 349 lisede biyoloji 
labioratüvarı maalesef yoktur. Bu nedenler
den liselerde verim düşüktür. 

Liselerde sınıfta kalma oranı, I nci sınıf
ta % 42, II nci sınıfta % 28, III neü sıınafta 
% 25'tir. 

(Sanıyorum ki, buraya kadar bütün açık
lığı ile ortaya (koyduğum problemler, ortaöğ
retim sisteminde köklü bir reformun zarurî 
olduğunu yeterince doğrulamaktadır. 

Ortaöğretimi yeniden düzenleme grulbu, or
taöğretime verilecek yeni şeklin, uzun vadeli 
psrspöktif içerisinde, uygulama planını hazır
lamaktadır. 

Çalışmaların hedefi; çevrenin ekonomik 
özellikleri ile öğrencilerin ilgi ve istidatla
rını gözönünde bulundurarak kalkınma hedef
lerinin gerektirdiği ortaöğretim seviyesinde 
in sarigücü yetiştirmek, 

Ortaöğretim çağındaki gençleri, ilgi ve 
kabiliyetleri ölçüsünde, mesleğe veya yüksek 
öğretime hazırlaımajktır. 

Meslekî ve Teknik öğretim; 
iSloısyal ve ekonomik kalkınmamızın gerçek-

leşmeisi için mslslekî ve töknik öğretim kurum
larının, yurt ihtiyaçlarına ve gelişen tekno
lojinin gereklerine uyjgun bir biçimde geliş
tirilmesi zorunludur. Çağımızda, fen ve teknik 
alanlarında elde edilen buluşlar, büyük bir 
hızla uygulamaya konulmakta ve bu geliş
meler baş döndürücü bir hızla devam etmek
tedir. Bu balkımdan, sanayi ve ekonomi alan
larında ihtiyaç duyduğumuz insanıgücünü yetiş
tiren öğretim 'kurumlarımı&Ln, bu gerçeğe pa
ralel bir gelişme kaydetmesine ihtiyaç vaırdır. 

Meslekî ve Teknik Yüksek Öğretim : 
Bu öğretim dalının önemli bir kısmını teşkil 

eden Devlet Mühendislik ve Mimarlık Afkade-
mileri, üniversiteler dışında mühendislik ve 
mimarlık öğretimi veren kurumlandır. Bunlar 
imalât, inşaat ve mimarî alanlarında yüksek 
seviyede in&an'gücü ihtiyacımızı karşıla/inakta
dır. 

21 . 2 . 1972 O : 2 

Kız Teknik, Erkek Teknik, Ticaret ve Tu
rizm Yükisek Öğretmen okulları ise ticaret 
liseleri, erkek sanat enstitüleri, kız enstitüleri 
ve benzeri orta dereceli öğretim kurumlarına 
meslek ve atelye dersi öğretmeni yetiştirmek
tedir. Öğretimen yetiştiren bu okulların müf
redat programları ve yönetmelikleri gelişti
rilmekte, statülerine olumlu değişiklikler geti
recek kanun tasarıları hazırlanmaktadır. 

Kız Teknik öğretim : 
Kız ve kadınlarımıza aile hayatına, iş ha

yatına ve çeşitli kademelerdeki öğrenim ku
rumlarına hazırlamak, kalkınmamızda şüphesiz 
önemli bir rol oynayacaktır. Kalkınma hısı
mız, mevcut kadın işgücünü aktif duruma geti
rebildiğimiz oranda artacaktır. 

Kız teknik öğretim alanındaki çalışmalar, 
kadın sektöründeki insangücünü örgün V3 
yaygın eğitim sistemi içerisinde yetiştirmeye, 
üretici kılmaya yönetilmiştir. 

Kız sanat okulları, kız enstitüleri, akşam 
toz sanat okulları, olgunlaşma enistitüleri, ge
zici kadın kursları, kız sanat öretmen okulu 
ve kurs öğretmeni yetiştirme mıerkezleri; kadın' 
insangücünün fonksiyonel bir amaçla yetiş
tirilmesi için çafca harcamaktadır. 

1971 -1972 öğretimi yılında, 174 kuz sanat 
ortaokulunda 24 000; 148 kız sanat enstitü-
ısında 13 000; öğrenci, 380 akşama kız sanat 
okulunda 911 000 olmak üzere toplam 127 000 
kız öğrenci öğrenim görmektedir. 

özellikle koy, bucak ve kasaba gibi kü
çük yerleşme ünitelerindeki kız ve kadın
lara el sanatları ile ilgili bazı bilgi ve beceri 
kazandıran, onlara okuma - yazma öğretimi 
ve aynı zamanda aile yönetimi, çocuk geli
şimi eğitimi veren gezici kadın kurslarının 
çalıişmaları, takdire değer başarılar göstermek
tedir. 

IBulgün, 1 800 gezici kadın kurcunda 
39 000 yurttaşımız eğitim görmekte ve baceri 
kazanmaktadır. 

iErkek Teknik Öğretim : 
Yurdumuzun ekonomik kalkınması ile tek

nolojik gelişmesinde başlıca görev alan üre
tici ve yardımcı teknik personelin yetiştiril
mesi önemli bir sorundur. Operatör işçiler, 
yan becerili işçiler, usta ve teknisyenler iş 
alanlarına, üretici unsurlar olarak, önemli 
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katkılarda bulunacaklardır. Teknik eleman
larım üretimdeki raileri büyüktür. Bu ne
denle teknik öğretim devamlı olarak gelişti
rilmeli, yetiştirilen gençlerin iş hayatında 
gerçekten yararlı olması sağlanmalıdır. ErkeK 
teknik öğretim alanında bu konuda ciddî ça
lışmalar vardır. 

Mühendis ile kalifiye işçi ve usta arasın
da yardımcı teknik personeli geliştirmek ama-
ciyle dört yıl öğrenim veren teknisyen okul
ları açılmış bulunmaktadıır. 

Bugün 212 ilde, 36 sanat enstitüsü içinde 
açılan 46 teknisyenlik şubesi öğretim yap
maktadır. Bunlar 6 ayrı dalda faaliyet gös
termektedir. Dördündü sınıfları da açılmış 
ibulunan bu okullar 1871 - 1972 öğretim yılı 
sonunda ilk mezunlarını vereceklerdir. 

ISanat enstitüleri ise üıç yıllık öğretim ver
mek suretiyle öğrencilerini işyerine usta, us
tabaşı, monitör olarak hazırlanmaktadır. 

ISanat, enstitüsü mezunların, iş alanlarında 
aranan elemanlar olaJbiImesl için, bu okulla
rın programları yenibaştan düzenlenmiş ve 
uygulamaya kommuştur. 1971 -1972 öğretim' 
yılında enstitü sayısı; 130'a, öğrenci say^ı 
90 000'e ulaşmıştır. 

Erkek teknik öğr etimin önemli fonksiyon
larından ibiri de ilkokulu bitirip üst okul
lara devam edemeyen gençlere belli bir işte 
çalışajbilecek (beceri kazandırmaktır. Gündülz 
okullarına devam etime olanağı olmaynlann 
yetişme alanı akşam sanat okulları ve kurs
larıdır. Bunun dışında yetişkin vatandaşlar, 
teknik eğiıtim merkezleri, saibit ilçe kursları, 
ıgezici koy kursları yioluyle yetiştirilmektedir. 

Bu yıl erkek teknik öğretimıin bütün dal
larında toplam olarak 66 000 genç eğitilmek
tedir. 

Ticaret ve Turizm öğretimi : 
Yurdumuzun ekonomik ve ticarî konular

da gelişmesine yardım etmek; muhasebe, eko
nomi, maliye, istatistik, turizm ve büro hiz
metlerinde ihtiyaç duyulan elemanları ye
tiştirmek için gündüz ve akşam ticaret lise
leri. sekreterlik okulları ve otelcilik okulları 
f aliyet göstermektedir. 

ULyriıca ticaret ve turizm eğitim meslek 
kursları yoluyla, öğrenimlerine devam edeme
miş olanlara, bu konuda biljgi ve beceri ka
zandırılmaktadır. 

Bugün 62 gündüz ve 22 akşam ticaret li
sesi, 2 otelcilik okulu, 10 sekreterlik okulu 
faaliyet göstermekte ve bu okullarda toplam 
lolarak 3ll 000 öğrenci eğitilmektedir. 

insangücü eğitimi : 
Meslekî ve teknik öğretimin yukarda değini

len faaliyetlerinin yanısıra diğer bir görevi de 
endüstri alanlarında ihtiyaç duyulan vasıflı in-
sangücünü hazırlamak, kamu ve özel sektör ku
ruluşları ile işbirliği yaparak iş öncesi ve iş ba
şında eğitim yoluyla eleman yetiştirmektir. 

Meslekî ve teknik okul mezunlarına istih
dam imkânlarının yaratılmasında ve kalifiye 
insangücü ihtiyacının süratle karşılanmasında 
büyük etkileri olan Çırak, .Kalfa ve Ustalık ka
nun teklifinin Yüce Meclisinizce tasvip edilme
sini memnunlukla kaydetmek isterim. Bu tek
lifin Senatoda da aynı ilgi ile karşılanması en 
büyük temennimizdir. 

Eğitim araçları yapımı : 
Eğitim ve öğretimde verimli sonuçlar alın

ması için iyi okul, iyi program, iyi öğretmen ne 
kadar önemli ise, modern eğitim araçları da o 
kadar önemlidir. 

Bugün ders araçları yapım ve onarım çalış
maları sonunda hem büyük ölçüde döviz tasar
ruf edilmekte, hem de her yıl daha çok sayıda 
okula ders aracı verilebilmektedir. 1971 yılın
da, çeşitli konularda 5 132 takım araç yapılmış
tır. 

Eğitimin, yaygın ve etkin bir biçimde yurt 
düzeyine dağıtılması için medenî dünyanın ge
niş ölçüde faydalandığı radyo ve televizyon ya
yınlarından yararlanılmaya başlanmıştır. 1971 
yılında çeşitli konularda 735 radyo, 87 televiz
yon programı yayınlanmış; 1972 yılında üse, 
765 radyo 61 televizyon programının yayınlan
ması planlanmıştır. 

Mektupla öğretim ve teknik yayınlar : 
Mektupla öğretim yurdumuzda yeni geliş

meye başlanmıştır. Bu sistem, gündüz veya ge
ce okula gitme olanağı bulamayan veya öğreni
me devam ettikleri halde her hangi bir konuda 
bilgisini takviye etmek ve yenilemek isteyenlere 
yardım etmek üzere kurulmuştur. 

1971 yılında, 10 ayrı konuda kurs açılmış, 
7 400 istekliye mektupla öğrenim verilmiştir. 

Kültür faaliyetleri : 
Millî kültür mirasımızın derlenmesi, değer

lendirilmesi ve korunması, bu alandaki gayret-
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lerin daiha verimli ve yaygın kılınması suretiyle 
Türk kültür ve sanat ı'aakyetler.nm geiı,w.i-
mesi, bu hizmetlerin yamsıra insanlığa malol-
muş dünya kültür eserlerinden de faydalı ol
dukları nispette yararlanılması gibi çalışmalar, 
kültür faaliyetlerimizin anahedeflerini teşkil 
etmektedir. 

Dünyanın hiçbir ülkesine nasibolmayan me
deniyetler akımına sahne olan yurdumuz, eş
siz tarihî eserlere, höyüklere, eski şehir harebe-
lerine ve tarihî sitelere sahiptir. Turizm sek
törü bakımından da önem taşıyan bu eserlerin 
korunması, onarılması, ziyaretlere açık tutul
ması üzerinde titizlikle durulmaktadır. 

Müzelerimiz bugün birer kültür merkezi ola
rak yurdumuzun her bölgesine dağılmış bulun
maktadır. Halen ziyarete açık 86 müze vardır. 
1970 yılında, müzelerimizi 4 milyondan fazla 
ziyaretçi gezmiş, bundan 6 775 000 Tl. gelir sağ
lanmıştır. 

Okullarda ve okullar dışında dramatik sa
natlarla, müzik ve plastik sanat çalışmalarının 
ulusal ülkeye uygun olarak yayılmasına, ulusun 
bu yönde de yetişmesine çalışmak gerekmekte
dir. 

Kültür alanında ele alınan konulardan biri 
olarak üstün değerde sanatçıların yetişmesine, 
yeni Türk sanat eserleri yaratılmasına, mevcut 
Türk sanat eserlerinin ve uluslararası değer ta
şıyan diğer eserlerin yurt çapında tanıtılmasına 
çalışılmaktadır. 

Halen iki ilimizde bulunan güzel sanatlar ga
lerilerinde çeşitli sergi, konferans ve film gös
terileri düzenlemekte; Cumhurbaşkanlığı Sen
foni Orkestrası yurt içinde müzik kültürü ve 
sevgisinin yayılması yolunda olumlu çalışmalar 
yapmaktadır. 

Her yaşta ve seviyedeki yurttaşımıza okuma 
alışkanlığı vermek, onların, çeşitli konulardaki 
fikir ürünlerinden ücretsiz olarak kolaylıkla ya-
raralanmasma imkân sağlamak da önemli bir 
kültür hizmetidir. 

Bugün yurdun çeşitli bölgelerine yayılmış 
306 halk kütüphanesi, 35 gezici kütüphane, var
dır. 

Diğer kütüphanelerden farklı bir görüşle ele 
alınan Millî Kütüphane; millî kültür araştırma
larına olanak sağlayacak her türlü kütüphane 
materyalini toplayan ve halen Türkiye'nin bu 

konuda en büyük araştırma ve kültür merkezi
dir. 

Devlet Planlama Teşkilâtınca Millî Kütüpha
nede kurulması öngörülen, Devlet Dokümantas
yon Merkezi, çalışmalarına başlamıştır. 

Daha etkili ve verimli bir görev yapılabilme
si amacıyle Millî Kütüphane için yeni bir bina 
yaptırılacaktır. 

Türk sahne sanatının gelişmesini, ilerlemesi
ni ve yayılmasını sağlamak, halkın genel eğiti
mini, yurt ve güzellik sevgisini, dil ve kültürü
nü yükseltmek için her çeşit sahne ve temsil fa
aliyetlerinde bulunmak üzere kurulan Devlet 
Tiyatroları, 8 ayrı sahnede devamlı temsiller 
vermektedir. 

Bu hizmet, Anadolu'da ve yurt dışında yapı
lan turnelerle daha geniş bir kütleye götürül
meye çalışılmaktadır. 

1970 - 1971 tiyatro mevsiminde, 8 sahnede 
20 piyes sahneye konmuş, bunlar 1 326 defa tem
sil edilmiş ve 374 000 kişi tarafından seyredil-
miştir. 

Yurt içi turnelerde 14 eser temsil edilmiş, 
Türk sahnesini yurt dışında tanıtmak amacıyle 
Yugoslavya, Yunanistan ve Kıbrıs'ta temsiller 
verilmiştir. 

Halkımızın müzik ve estetik kültürünü geliş
tirmek amacıyle faaliyet gösteren Devlet Opera 
ve Balesi tarafından 1970 - 1971 mevsiminde 12 
opera, 1 operet, 2 bale olmak üzere 15 eser re-
pertuvara alınmış ve 148 opera, 49 bale, 42 ope
ret temsil edilmiştir. 

Bu arada, bir bale grubu da Kıbrıs ve Ku
zey Afrika'da temsiller vererek Türk sanat gü
cünü uzak diyarlarda temsil etmiş ve büyük 
takdir toplamıştır. 

Gururla söyleyebiliriz ki, bugün uluslar
arası değer taşıyan bir tiyatro, bale ve opera 
sanatçıları topluluğuna sahip bulunuyoruz. 
Kailkınmak için sanayi alanında büyük yatı
rımlar yapmak zorunda olduğumuz 1972 malî 
yılında, bir külfet gibi yorumlanabilecek bu 
çalışmalara verilen ödenekler, aslında Türk 
kültürünün kalkınması yolunda harcanmakta
dır. Bu nedenle tiyatro, opera ve bale çalış
malarına, daha geniş bir kitleye hizmet gö
türmek üzere devam edilecektir. 

Halk şiirini, edebiyatını, tiyatrosunu, halk 
sanatlarını, halk gelenek ve göreneklerini, 
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halk müziğini ve oyunlarını; kısaca Türk folk
lorunu değerlendirecek olan Folklor Enstitüsü 
çalışmalarına devam etmektedir. 

Eğitim hizmetlerinde yayın faaliyetleri de 
önemli bir yer işgal etmektedir. Her derecede
ki öğretim kuruluşunun kitap ve basılı eğitim 
malzemeleri ihtiyacının karşılanması ve mille
timizin fikir, sanat, kültür seviyesinin yüksel
mesine hizmet edecek eserlerin yayınlanması, 
Bakanlığımızın temel fonksiyonlarındandır. Bu 
konuda yapılan çalışmalar arasında yer alan 
1 000 Temel Eser dizisinden şimdiye kadar 66 
kitap yayınlanmış, sonra bu yayın ıdizisi baş
ka bir görüşle yeniden ele alınmıştır. Bu ya
yına, pek yakında, Türk aydınlarına yardım 
edecek bir kalite ve seviyede yeniden başlana
caktır. 

Bunlar dışında klâsik eserlerin, islâm ve 
Türk ansiklopedilerinin, büyük Türk şair ve 
yazarlarına ait eserlerin yayını işine de devam 
edilecektir. 

1972 yılı üyesi bulunduğumuz Birleşmiş 
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür örgütü kısa 
adıyla UNESCO tarafından «Uluslararası Ki
tap Yılı» olarak ilân edilmiştir. Bu münase
betle memleketimizde okuma zevkini ve kitap 
sevgisini yaymak ve genel olarak yayın haya
tı özellikle kitapla ilgili sorunları görüşmek 
üzere bir yayın kongresinin bu yıl iğinde top
lanması temin edilecektir. 

Yüksek öğretim : 
Kalkınmada, yüksek seviyede yetişmiş in-

sangücünün büyük etkisi olduğu bir gerçektir. 
Ancak, yüksek öğretim kurumlarımız, yüksek 
öğretimin tek elden planlanmasını yapan bir 
kuruma sahibolmadığı için maalesef topluma 
karşı olan görevlerini tam anlamda yerine ge
tirememiştir. tnsangücü yetiştirme konusunda 
bazan plân hedeflerine zıt yönde, plânsız bir 
gelişme göstermiş; ihtiyaç duyulan fen, teknik 
ve tıp gibi alanlarda plân hedefleri gerisimde 
kalınmıştır, ihtiyaç duyulmayan bazı alanlar 
için çok sayıda eleman yetiştirilmiştir. 

Yüksek öğretimde bugünkü kuruluş içinde 
yönetim, denetim ve koordinasyonda aksaklık
lar vardır. 

Üniversiteye başvuranların sayısı her yıl 
arttığı halde, üniversitelerin kapasitesinde 
maalesef, bu artışa paralel bir gelişme sağla
namamıştır. 

21 . 2 . 1972 O : 2 
Üniversite özerkliği değişik şekillerde yo

rumlanmış, Hükümetle üniversitelerarasmda 
tesirli bir işbirliği, maalesef kurulamamıştır. 

Bütün bu sorunlara olumlu bir çözüm yolu 
bulabilmemiz için, üniversitelerin, Anayasa
nın 120 ve 129 ncu maddelerine uygun bir dü
zen içinde yenilenmesinin kaçınılmaz bir zo
runluluk olduğuna inanıyoruz. 

Yüksek öğretim alanında büyük bir önem 
taşıyan özel yüksek okullar sorununun süratle 
çözümlenmesi için, Özel yüksek okulların tas-
viyesini hedef tutan kanun tasarısı, yürürlü
ğe girmiştir. Bu kanunla Ankara, istanbul, 
Eskişehir ve Adana'daki özel yüksek okullar 
bu şehirlerdeki akademilere; izmir'deki özel 
yüksek okullar ise Ege Üniversitesine bağlan
mıştır. 

Bu kanun hükümlerine göre, yüksek okul-
lararası ortak esasları kararlaştırmak üzere 
merkezî bir koordinasyon kurulu teşkil edilmiş 
ve bu kurul çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca, 
söz konusu okulların döner sermaye yönetmeli
ği de hazırlanıp yürürlüğe konmuş ve uygula
masına başlanmıştır. 

Bu arada Boğaziçi Üniversitesi hakkında da 
bilgi vermek isterim : Mütevelli heyetince bü
tün binaları, araç ve gereçleri olduğu gibi Dev
lete hibe edilmek istenen Robert Kolej (arsa, 
bine ve tesisleri Hazineye tescil edilmek şar-
tiyle) Boğaziçi Üniversitesi adı altında bağım
sız bir üniversite haline getirilmiş bulunmakta
dır, 

Eürk eğitim hayatına uzun yıllar sürekli şe
kilde katkıda bulunan ve binlerce Türk genci
nin yetişmesine imkân sağlayan Robert Kolejin 
yerini bir Türk üniversitesinin almış olmasın
dan duyduğumuz memnuniyeti huzurunuzda be
lirtmek isterim. 

Genel olarak üniversite reformu konusuna 
gelince; yeni Hükümet programı gayet açıktır. 
Programda : «Üniversiteler Kanunu, Anayasa
nın 120 ve 129 ncu maddelerinin ışığında ve üni
versitelerle yakın bir işbirliği halinde hazırlana
caktır» denilmektedir. 

işte bu anlayışla hareket ederek Bakanlık 
görevime başladıktan kısa bir süre sonra üni
versiteler toplantıya çağırılmış, Üniversiteler 
kanun tasarısı çok kısa zamanda hazırlanmış ve 
Bakanlar Kuruluna sunulmuştur. 
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Biz, çağımızda bilimden yoksun, bilimden 
uzaklaşmış, bilime sırt çevirmiş bir Hükümet 
yönetimi olabileceğini kabul etmiyoruz. Onun 
içindir ki, kulaklarımız üniversitelerimizden ve 
diğer yüksek öğretim kurumlarından gelecek 
seslere, gözlerimiz onların bize tutacakları ışığa 
her zaman açıktır. 

Halen Bakanlar Kurulunda müzakere edilen 
yeni Üniversiteler kanun tasarısı şu yenilikleri 
getirmektedir : 

1. Çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine ve 
Devlet Kalkınma Planının temel ilke ve politi
kalarına uygun olarak yüksek öğretim alanına 
yön vermek üzere gerekli inceelme, araştırma ve 
değerlendirmeleri yapmak, yüksek öğretim ku
rumları arasında koordinasyonu sağlamak, yet
kili makam ve mercilere önerilerde bulunmak 
üzere bir «Yüksek Öğretim Kurulu» nu, 

2. Üniversiteler üzerinde Devletin denetim 
ve gözetimini sağlamak üzere Başbakanlığa 
bağlı olarak çalışan bir «Üniversite Denetleme 
Kurulu» nun kurulması öngörülmektedir. 

3. Yeni tasan fakültelerde kürsü sistemi 
yanında, bölüm sistemini de getirmektedir. 

4. Yeni tasarı; öğretim üyelerinin emekli
lik yaşını 70 olarak tespit etmekte ve 65 yaşını 
dolduran ve üniversitedeki hizmeti 25 yıl olan
lara isterlerse uluslararası deyimi ile söylüyo
rum Emeritüs (Emekli Prosfesör) olma olana
ğını vermektedir. 

5. Tam gün çalışma esası getirilmektedir. 
6. Yeni açılan üniversite ve fakültelerin öğ

retim üyesi ihtiyacı istanbul, Ankara ve İzmir'
de kurulu üniversitelerden veya gelişmiş diğer 
üniversitelerden Üniversitelerarası Kurul ve 
Yüksek Öğretim Kurulunca tespit edilecek oran
da karşılanacaktır. 

7. Yeni kurulacak üniversite ve fakülteler 
için öğreitm üyesi yetiştirme işi Yüksek Öğre
tim Kurulu ile Üniversitelerarası Kurulca dü
zenlenecektir. 

8. Ders kitapları ve teksirler üniversite, 
fakülte veya yüksek okullarca bastırılıp, öğren
cilere maliyetini geçmeyecek fiyatla satılacak
tır. 

9. Bu tasarı ile üniversitelerde ve fakülte
lerde güvenlik tedbirleri alınması konusunda 
Anayasanın 120 nci maddesinin değişik şekline 
uygun olarak yeni hükümler getirilmiştir. Hü

kümet gerektiğinde üniversite yönetimine el ko
yabilmektedir. 

10. Üniversite öğretim üye ve yardımcıları 
siyasî partilere üye olamıyacaklardır. 

11. Bilimsel denetim için yeni esaslar geti
rilmiştir. 

12. Başarısız öğrencilerin üniversite içinde 
birikimi önlenecektir. 

13. Öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını en iyi 
şekilde karşılamak için, üniversitelerin tedbirler 
alması, mezunlarına iş bulma servisleri kurul
ması istenmektedir. 

14. Rektör yardımcılığı ve dekan yardımcı
lığı, ihdas edilmektedir. 

15. Asistan ve öğrencilerin belli ölçüler ve 
sınırlar içinde fakülte yönetimlerine katılmaları 
öngörülmektedir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Bakan, burada rotasyon yok, rotasyon olacak 
mı? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 
(Devamla) — Arz ettim efendim, var O tabir 
ile arz etmedim. 

Bilmiyorum, Sayın Mustafa Üstündağ arka
daşımız bu açıklamayı dinledikten sonra üni
versite reformunu iç rahatlığı ile savunup, sa-
vunamayacağımı yine soracak mı? 

öğretmen yetiştirme faaliyetleri : 
Bütün öğretim kademelerinde, eğitim siste

mimizde aşılması usun vadeli tedbirlerle müm
kün olacak dar boğazlardan biri de öğretmen 
sorunudur, öğretmen sorununun sadece sayı 
bakımından değil, kalite bakımından da önemle 
üzerinde durulması gerekmektedir. 

Öğretmenliğin belli seviye ve yönde öğrenim 
yapmış kimselerce yapılabileceğine okul ve eği
tim idareciliğinin ise, özel bir eğitim gerektirdi
ğine inanıyoruz. 

Sayı ve kalite bakımından toplumumuzun ih
tiyacı olan öğretmenleri yetiştirecek tedbirlerin 
alınması gerekmektedir. Yıllarca önce kurulmuş 
olan öğretmen yetiştirme sistemimizin, bugünün 
ihtiyaçlarına cevap vermesinin mümkün olma
yacağı bir gerçektir. 

öğretmen yetiştirme sistemimiz, bugünkü 
farklı kurumlar halinden kurtarılacak, meslek 
bütünlüğü sağlanacak ve bu kurumlar istenen 
öğretmen tipini yetiştirecek bir şekilde gelişti
rilecektir. 
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Okullarımızın öğretmen durumu ise şöyle 
bir manzara arz etmektedir : İlköğretmen okul
ları plan hedeflerine uygun olarak geliştirilmiş
tir. Bugün için ilköğretimde öğretmen sıkıntısı, 
bir anlamda kalmamıştır. 

Ortaöğretimde (Genel, meslekî ve teknik or
taöğretim dahil) özellikle matematik ve fen dal
larında öğretmen eksikliği ciddî bir safhaya gel
miştir. 

Uzun süredir artarak devam eden öğretmen 
sıkıntısı, orta öğretimin kalitesini olumsuz yön
de etkilemektedir. Birçok orta dereceli okulda, 
özellikle mahrumiyet bölgelerinde, öğretmen 
eksikliği önemli bir problemdir. 

Öğretmenliğin çekici ve itibarlı bir meslek 
haline getirilmesi, öğretmenlerin ve dolayısıyle 
eğitimin kalitesini yükseltecek temel şartlardan 
biridir. Buna inanmaktayız ve bu nedenle, en 
önemli millî bir dava olarak hâlâ çözüm bekle
yen bu konuda ciddî tedbirler alınmasını zorun
lu görmekteyiz. 

Bu münasebetle, öğretmenlerin politikanın 
dışında tutulması gerektiğine bu. konuda gerek 
öğretmenlere, gerekse politikacılara büyük gö
revler düştüğüne keşi ninancımısı belirtmek is
terim. Geçmiş yıllarda öğretmenler arasında bu 
yüzden doğan kırgınlıkların ve mağduriyetlerin 
en kısa zamanda giderilmesi için çaba sarf et
tiğimizi bir kere daha belirtmek isterim. 

Bu arada öğretmenlerin sosyal refahı ve gü
venliğini sağlayacak olan ve Yüce Meclisimizce 
tasvip gören «Millî Eğitim Mensupları Sağlık 
ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı kanun tasarısı» 
nm bazı mülâhazalarla Cumhuriyet Senatosun
da reddedildiği malumunuzdur. Bu kanun tasa
rısı üzerinde çalışmalara yeniden ve titizlikle 
devam edileceğini önemle belirtmek isterim. 

Eğitim faaliyetlerini ve girişilen reform ça
balarım özetledikten sonra pek tabiî olarak şu 
soru akla gelebilir : 

Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra ör
gütü eğitim faaliyetlerini ve reformları yapabi
lecek kuruluş ve güçte midir? 

Sorunun cevabı maalesef olumsuzdur. 

Millî Eğitim Bakanlığmın merkez ve taşra 
örgütünü, modern yönetim ilkelerine uygun bir 
şekilde yeniden düzenlemek suretiyle, dinamik 
bir yapı kazandırılmak istenmektedir. 

Yapılan araştırmalara göre merkez örgütü 
bugün aşağıdaki görünüşü arz etmektedir : 

Bakanlık örgütünde görev, yetki ve sorum
luluk dağılımı belirsizdir. 

Daireler arasında görev dağılımlarında çeliş
meler ve duplikasyonlar vardır. 

Örgütte karar verme işlemi son derece ağır
laşmış, gereksiz formaliteler ve rutin işler Millî 
Eğitim Bakanlığı merkez örgütünün asıl amaç
ları haline gelmiştir. 

Merkez örgütüne yapılan personel tayinlerin
de objektif ölçüler kullanılmadığı ve hangi tip 
görevlere, kimlerin atanacağı modern personel 
yönetimi prensiplerine uygun olarak tespit edil
mediği için personel tayinlerinde keyfîlik devam 
edegelmiştir. 

Parça parça ve değişik zamanlarda hazırlan
mış olan kuruluş kanunları arasında tutarsızlık
lar görülmektedir. Ayrıca, kanunlarda belirti
len kuruluşlar dışında, değişen ihtiyaçlara göre 
onayla birçok yeni genel müdürlükler kurul
muştur, 

Bu nedenle, Millî Eğitim Bakanlığı merkez 
ve taşra örgütünün çağımızın ve toplumumuzun 
şartlarına ve eğitim reformu hedef ve strateji
sine uygun bir şekilde yeniden düzenlenmesi ge
rekmektedir. Bu konudaki çalışmalara devam 
edilmektedir. 

Sayın Başkan, devam edebilir miyim? 
BAŞKAN — Tabiî efendim, tabiî. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 

(Devamla) — Burada son derece önemli bir hu
sus üzerinde durmak istiyorum. 

Kalkınma planlarında öngörülen hedeflerin 
gerçekleştirilmesi ve yapılan bütün reform ça
lışmalarında ileriye yönelmiş isabetli kararlar 
alınabilmesi için ayrıntılı ve objektif esaslara 
dayanılarak toplanmış bilgilere ve bilimsel araş
tırmalara ihtiyaç vardır. 

Araştırmaları ve istatistikî bilgileri günün 
ihtiyaçlarına göre tespit etmek, daha süratle ve 
güvenilir bilgi toplamak, toplanan bilgileri ilgi
lilere dağıtmak ve bütün bu çalışmalarda de
vamlılık ve birbiriyle tutarlı bir bütünlük sağ
lamak çok önemlidir. 

Bunun için, planlama - araştırma ve koordi
nasyon dairesinde bilimsel çalışmalar yapan bir 
araştırma grubu ile, elektronik makinalarla tak
viye edilmiş bir modern ve merkezî bilgi topla-

• ma sistemi geliştirilmektedir. 
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Ekonomi, istatistik, araştırma, planlama ve 
program bütçe uzmanları ile takviye edilen bu 
daireye eğitim planlarının yapılması ve modern 
bütçe tekniğinin geliştirilmesi sorumluluğu ve
rilmiştir. 

Bütün bu çalışmalar memleketimizin şartla
rına uygun, realist eğitim planlarının yapılma
sında yardımcı olacaktır. 

ıSayın milletvekilleri, daha önce grupları ve
ya şahısları adına konuşan sayın konuşmacıla
rın değindikleri konuların pek çoğunun cevabı
nı konuşmamın buraya kadar olan bölümünde 
bulacaklarını ümidetmekteyim. 

Bu arada, basında, siyasî çevrelerde üzerin
de durulan önemli bazı konular hakkında gö
rüşlerimizi açıklamayı da faydalı buluyorum. 
Bunlardan birisi din eğitimi ile ilgilidir. 

insanlık tarihinde, en ilkelden en gelişmiş 
topluma kadar insanlar maddiyatın dışında bazı 
manevî değerlere inanmışlar, onlara saygı du
yup inançla bağlanmışlardır. Ancak, bu konu 
her zaman ve her yerde, bazı zümrelerce bir is
tismar konusu olarak işlenmiş ve işlenmektedir. 
Tarihimizde bunun acı örnekleri pek çoktur. 

Din konusunu istismarcıların elinden kurtar
mak ve samimî din duygularını lâik bir anla
yışla vicdanlara bırakmak için Millî Eğitim Ba
kanlığı üzerinde iki önemli görev almıştır : 

Bunlardan biri, okullarımızda gençlere hura
felerden arınmış din kültürü vermek; diğeri, çe
şitli hizmetlerde görev alacak aydın din adam
larını yetiştirmektir. 

tik ve ortaokullarla liselerde okutulmakta 
olan din dersleri ihtiyaridir. Velileri isterse, öğ
renciler bu derse katılır, Din dersini kabul eden 
bir öğrenci ise, diğer derslerde olduğu gibi, ba
şarı durumuna göre sınıfını geçer veya kalır. 

Din dersleri, okullarımızda gençliğin ruh 
yapısını Anayasamızın istediği yönde destekle
yecek ve geliştirecek biçimde uygulanmaktadır. 

Din adamlarımızı yetiştiren öğretim kurum
ları İlahiyat Fakültesi, Yüksek islâm Enstitüsü 
ve imam - Hatip okulları lâik anlayış içinde ku
rulmuş birer meslek okullarıdır. Batıl inanış
lardan uzak, aydın din adamına olan ihtiyacı
mızı bu okullar karşılamaktadır. 

Bugün imam hatip okullarında I'nci devre
nin kaldırılması tartışmalara yol açmıştır. Hal
buki, verimli sonuçlar alabilmek için genç di

mağları mutlaka belli bir yaştan ve temel eği
timden sonra meslek eğitimine tabi tutmak ge
rektiğini, uzun yılların tecrübeleri ve yapılan 
araştırmalar ortaya koymuştur. 

Avusturya'da, Belçika'da, Batı Almanya'da, 
Finlandiya'da, Fransa'da, Norveç'te, İspanya'da 
ve isveç'te uygulamalar böyledir. (Kaynak : 
Education in Europe (Scholl Systems) - Coun-
cel For Cultural Go - operation of the Councıl of 
Europe Strasbourg/1970). 

Bu ülkelerde mecburî temel öğretim genellikle 
15-16 yaşma kadar sürmekte meslekî ve teknik 
öğretim bu yaştan sonra başlamaktadır. 

Bizde ise mecburî öğretim 5 yıldır. Fakat bu
güne kadar yapılan uygulamalar 5 yıllık sürenin 
gerçek bir temel eğitim vermekten uzak oldu
ğunu göstermiştir. Bu nedenle, ortaokul öğre
nimini tamamlayan bir öğrenci imam hatip okul
larında daha bilinçli olarak mesleğine sarılacak 
aydın bir din adamı olarak mezun olacaktır. 

ikinci önemli bir husus şudur: imam hatip 
okulları bir meslek okulu oldukları için okul ka
pasiteleri ve alınan öğrenci sayısı ile insangücü 
ihtiyaçları arasında bir denge olması zaruridir. 
insangücü ihtiyaçları dikkate alınmadan açılan 
okullar kaydedilen fazla öğrencileri ilerde işsiz 
diplomalılar yetiştirir, toplumda çözümü güç 
problemler doğurur. Gelecekteki ihtiyaçlar iyi 
düşünülmeden alman ve mezun edilen Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesi Coğrafya mezunları 
bugün Millî Eğitim Bakanlığında 2 375 'nci sı
rada iş beklemektedir. 

Bütün bunların dışında şu hususu arz etmek 
isterim. 

imam hatip okulu I'nci devresine kaydo- ' 
lunan öğrenciler çoğunlukla köylü çocukları ve 
fakir ailelerin çocuklarıdır. Onların bu okulla
ra gelişleri hakikî ilgi ve isteklere dayanmaktan 
ziyade ekonomiktir. Bu okulları muhafaza et
mek sayısını çoğaltıp öğrencileri yatılı olarak 
barındırmakla fakir ailelerin çocuklarını ve köy
lü çocuklarını, daha küçük yaşta ilerde değişti-
remiyecekleri bir mesleğe iterek - şunu açıkça 
ifade edeyim ki - iyilik yerine kötülük yapıyo
ruz. Halbuki bilhassa fakir ailelerin çocuklarını 
ortaokul gibi genel öğretim kurumlarında burs 
ve yatılı imkânlarından faydalandırarak okut
mak, onlara daha geniş bir meslek seçimi ve do-
layısiyie daha iyi bir hayat şartı hazırlamak sos-
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yal adaletin gerçekleşmesi için en önemli yoldur. I 
Bugün dünya eğitiminde üzerinde ciddiyetle 

durulan ve bütün eğitimcilerin görüş beraberli
ğine vardıkları husus şudur: Meslek okullarını 
daha yukarı sınıflarda mümkün olduğu kadar 
yukarı yaşlarda başlatmak. Bunun uygulaması 
planlı devre içinde memleketimizde yapılmıştır. 
Sanat enstitülerinin birinci devreleri. Ticaret Li
selerinin birinci devreleri kaldırılmış, Kız Ens
titülerinin ve öğretmen okullarının birinci dev
releri genel ortaokul haline getirilmiştir. Hattâ 
Millî Savunma Bakanlığına bağlı askerî okullar
da bu görüş uygulanmış, ilkokula dayalı askerî 
ortaokullar kaldırılmış sonradan daha ileri bir 
görüşle askerî liseler (kuleli hariç) kaldırılmış
tır. Bugün Harp Okuluna çoğunlukla lise me- | 
zunları alınmaktadır. I 

Bu görüşün dayandığı esas şudur: Çocuklar 
küçük yaşta meslekler hakkında bilgi sahibi de
ğillerdi;1. 

Çocukların küçük yaşta ilgi, istek ve kabili
yetlerini ölçecek henüz güvenilir bir vasıta da 
mevcut değildir. Velilerinin istekleri veya eko
nomik sebeplerle itildikleri mesleklerden çoğun
lukla memnun olmazlar, intibak edemezler, ba
şarılı. olamazlar. I 

Halbuki çocuklar uzun süren bir genel öğre
timden sonra daha yukarı sınıflarda meslek dal
larına ayrılırlarsa, istekleri kabiliyetleri, başa
rılan bu seçmede rol oynarsa seçtikleri meslek
te daha başarılı ve verimli olurlar. Eğer mes
leklerinden memnun olmazlarsa küçük bir gay
retle mesleklerini değiştirebilirler. Buna bir top
lumda (toplumsal hareketlilik) diyoruz. Bir top
lumda bu hareketlilik yoksa o toplum, mesle
ğinden memnun olmayan başarısız, hayatından 
daima şikâyetçi insanlarla dolar. Bu hal top
lumda bunalımlara sebep olur. Toplum içinde 
bu bunalımı ve meslekler arasındaki çalışmaları 
ortadan kaldırmak için çözüm yollarından biri 
ve en önemlisi meslekî öğretimi daha yukarı sı
nıflarda mümkün olduğu kadar uzun süren bir 
temel eğitimden sonra başlatmaktır. 

Bu arada, islâm Enstitülerine giriş şartları
nın değiştirilmesi sebebiyle bu kürsüden bana 
tevcih edilen bir soruya kısaca cevap vermek is
terim : 

Bu enstitüye giriş şartlarının ağırlaştırılma- I 
sının yegâne sebebi bu kademede daha kabili- | 
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yetli din adamı yetiştirmektir. Nitekim, öğret
men okullarından mezun olan gençlerin eğitim 
enstitülerinin «Eğitim Bölümleri» ne girebilme
leri için, ilerde meslek hayatında kendilerine 
verilecek sorumluluk dikkate alınarak en az üç 
yıl başarılı öğretmenlik yapmak ve işe ehliyetli 
olnıak şartı konulmuştur. Halbuki İslâm Ens
titüleri için konulan bu süre iki yıldır. 

Basında, Meclislerde sık sık şu tenkidlere 
uğruyoruz : «Türk eğitimi mutlu bir azınlığa 
hitabetmektedir. Sırtını yoksul zümreye çevir
miştir. Halka dönük bir eğitim sistemi kurul
mamıştır.» 

Bu tip sözler eğer maksatlı değilse her halde 
bir esasa dayanmayan; eğitimimize yöneltilmiş 
haksız tsnkidlerden birisidir. 

Eğetim çalışmalarımızda sosyal adaletin ger
çekleştirilmesi en önemli bir hedef olarak alın
mıştır. 

ilköğretimin yurt çapında gerçekleşmesi için 
9 yıllık planlı devrede ilköğretim yatırımlarının 
% 40,7 si ilköğretimde geri kalmış bölgelere ya
pılmıştır. 1972 malî yılında ise ilköğretim ya
tırımının % 51'i bu bölgelere çevrilmiştir. Hal
buki bu bölgelerin nüfusu toplam nüfusun % 26 
sidir. 

Her di içinde yapılan yatırımlarda köye ya
pılan yatırımlara ağırlık verilmiştir. Şu rakam
lar bunun açık bir ispatıdır : 

1927'de köylerde bulunan okul sayısı şehir
deki okul sayısının 3,5 katı idi. Bugün ise köy 
okulu sayısı şehir okulu sayısının 10 katıdır. 

Bugün 5 000 000 ilkokul öğrencisinin 
8 200 000'i köy okullarında okumaktadır. 
145 000 ilkokul öğretmeninden 85 OöO'i köyde 
çalışmaktadır. 

1935'te köy okullarından mezun olan çocuk 
sayısı 7 400 iken geçen ders yılında köy okulla
rından mezun olan çocuk sayısı 430 700'dür. 

Bu rakamlar Cumhuriyet Hükümetlerinin 
eğitimi köye götürmek için gösterdiği devamlı 
çabalan ifade eder. Bu rakamlar karşısında 
Türk eğitiminin «köye dönük ve halka dönük 
olmadığı» söylenebilir mi? 

Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğinin sağlan
ması için yatırımlar geri kalmış bölgelere kay
dırtırken başka tedbirler de alınmaktadır. 
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Dağınık yerleşme bölgelerinin çocuklarını 
eğitmek amacı ile kurulan yatılı bölge okulları
nın % 93'ü bu bölgelerde kurulmuştur. Halbuki 
bu bölgelerin toplam nüfusu Türkiye nüfusunun 
% 26'sıdır. Yatılı bölge okullarında 20 000 
köylü çocuğu eğitilmektedir. 

Öğretmen okullarında yatılı olarak eğitilen 
42 000 öğrenci köy okulu menşeli ve çoğunluk
la köylü çocuklarıdır. 

Ortaöğretimde mevcut. 10 000 yatılı imkâ
nının % 80'i fakir ve köylü çocuklarına ayrılmış
tır. Yüksek öğretimde 10 000'i bulan yatılılık 
imkânı fakir fakat çalışkan öğrencilere veril
mektedir. 

Bütün eğitim kademelerinde toplam olarak 
110 000 burs ve yatılılık imkânı malî gücü za
yıf fakat çalışkan çocuklara tahsis edilmiştir. 

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü kurulu
şundan bu yana 19 600 öğrenciye kredi vermiş
tir. Bugün fiilen kredi alan öğrenci sayısı 
8 000 civarındadır. 3 000 ek kredi imkânı daha 
verilmiştir. Yüksek öğretim öğrencilerinin fay
dalandığı yurtların yatak sayısı 15 600 dür. Ye
ni ders yılında 2 560 yatak ilâve edilmiştir. 
4 764 yatak kapasiteli yeni yurtların inşasına 
başlanmıştır. 

Bütün yatılılık, burs, kredi ve yurt imkân
larından faydalananları malî gücü zayıf, çalış
kan ve kabiliyetli çocuklardır. 

Bu imkânların ihtiyaca yeter olduğunu el
bette ki, iddia etmiyoruz. Fakat her yıl bu im
kânlar artmaktadır ve artırılacaktır. 

Millî Eğitim Bakanlığının sık sık mâruz kal
dığı eleştirilerden bir tanesi de; 

«Türk eğitiminin felsefesi yoktur. Türk eği
timi Batı eğitiminin bir kopyasıdır» gibi ifade 
edilen tenkitlerdir. 

Halbuki, Türk millî eğitim felsefesi, başlan
gıçta, Büyük Atatürk'ün sözlerinde şimdiye ka
dar yapılan Millî Eğitim Şûralarında ve Anaya
samızda genel hatlarıyle şu şekilde çizilmiş bu
lunmaktadır : 

Bütün yurttaşlarımızı kaderde, kıvançta, ta
sada ortak ve bölünmez bir bütün halmde top
lamak ; 

Türk gençliğini Atatürk ülküsüne bağlı, 
Atatürk devrimlerinin koruyucusu olarak yetiş
tirmek ; 

Türk milletinin millî, ahlakî ve insanî değer
lerini millî birlik ruhu içinde geliştirmek; 

Milletimizi har alanda çağdaş uygarlığın 
yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı haline getir
mek ; Türk tarih ve kültür mirasını korumak ve 
değerlendirmek ve Türk toplumunu muasır me
deniyet seviyesine ulaştırmak. 

Bu temel görüşten hareket edilerek yapılan 
millî eğitim çalışmalarının genel hedefi : 

Eğitim sistemimize ahenkli ve dengeli bir 
bütünlü!: kazandırmak; 

Eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini sağlaya
rak Türk gençlerini bilgi, istidat ve kabiliyet
leri yönünde yetiştirmek; 

Memleketimizin ekonomik, sosyal ve kültü
rel kalkınmasını gerçekleştirecek insangücünü 
hasırlamaktır. 

O halde, Türk eğitim felsefesini iki kısımda 
mütalaa edebiliriz : 

Bunlardan birincisi; örf ve âdetlerimizi, aile 
ve cemiyet anlayışımızı ihtiva eden millî varlı
ğımızın esasını teşkil eden prensipler, yaşanma
sı ve yaşatılması arzu edilen manevî değerler
dir. 

Türk milletinin bütün fertlerini bölünmez 
bir bütün halinde millî şuur ve ülküler etrafın
da toplanmış vatandaşlar olarak hazırlamak, 
Türk milletinin millî, ahlakî ve insanî üstün de
ğerlerini geliştirmek gibi. 

Bunlar, geçmiş tarihimizden intikal eden 
Türk eğitiminin temel değerleri olarak üzerinde 
titizlikle duracağımız prensiplerdir. 

Bunlar geliştirilebilir, fakat değiştirilemez. 
Aksi halde, millî şuur ve bütünlüğümüzü devam 
ettirmek imkânı yoktur. Halbuki, memleketi
mizin insangücü ihtiyaçlarına uygun okul sis
temleri, ders programları, okutulan derslerin 
muhtevası, tatbik olunan metotlar, kullanılan 
ders malzemeleri zamana, ekonomik şartlara ve 
teknik gelişmelere paralel olarak değiştirilebilir 
ve geliştirilebilir, işte eğitim reformundan bu
nu kastediyoruz. 

«Neden eğitim reformları hemen yapılmı
yor?» sorusuna gelince : Eğitimde reform uzun 
vadeli, ciddî, bilimsel çalışına isteyen bir konu
dur. 

Bu nedenle bir okul sistemi, bir öğretim me
todu uzun süre denenmeden, değerlendirilme
den; yurt gerçeklerine, ihtiyaçlarına uygun ol
duğu tespit edilmeden geniş bir uygulamaya ge
çilemez. Aksi halde atılan her adım ya etkisiz 
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kalır veya yararsız, hattâ zararlı sonuçlara se-
bebolabiMr. İşte bunun içindir ki eğitimde kısa 
bir süre içinde reform yapmak, yılların eksikle
rini bir gecede veya bir kaç aycla gidermeyi um
mak mümkün değildir. 

Bugün dünyada, her alanda olduğu gibi eği
timde de büyük ve süratli bir gelişme mevcut
tur. Her milletin ilmi, teknik gerçekler yanın
da, kendine has şartları ve millî bir bünyesi var
dır. Ancak her millet dünyadaki gelişmeleri 
yakından islemek, incelemek; bu gelişmelerden 
kendi bünyesine uyanları benimsemek veya on
ları kendi şartlarına uydurarak almak ve dün
yadaki gelişmeye ayak yudurmak zorundadır. 

Atatürk zamanında da bu böyle olmuştur. 
Her şeyi yeni baştan kurmak sorunda olduğu
muz o devirde Batı'nm ileri pedagojik görüşleri, 
kendi millî varlığımızla bağdaştırılarak alınmış
tır. Bugün de aynı yoldayız. 

Bu, hiçbir zaman bir başka sistemi kopya et
mek, taklidetmek anlamında alınamaz. Her 
millet bunu yapmaktadır, hatta yapmaya bir 
ölçüde mecburdur. 

Sayın milletvekilleri, çeşitli grup sözcüleri 
konuşmaları sırasında, benim bu konuşmamın 
dışında kalan bir iki noktaya değindiler. Vak
tinizi fazla aîmamak şartiyle bu hususlara da 
kısaca cevap vermek isterim. 

Millî Güven Partisi adına konuşan Sayın 
İsmet Kapısız; «Bütçe Kanununun 15 nci mad
desi değişmez ve Millî Eğitim Bakanlığı kadro
ları boşaldığı takdirde bloke edilir, Maliye Ba
kanlığı emrine geçerse, bundan Millî Eğitim 
hizmetleri geniş ölçüde aksar»' buyurdular. 

Tamamiyle fikrine katılırım. Bunun değişti
rilmesi için her halde gerekli çabaları Hükü
met içinde yapacağımdan emin olmalarını istir
ham ederim. 

Demokratik Parti adma konuşan Sayın Ha
san Basri Albayrak arkadaşımız, konuşmasın
da, benim evvelce takdim ettiğim konuşmamda 
cevap verdiğim birçok noktalara değindi. Bu
nun dışında kalan bir iki mülâhazası var. Cum
huriyet Gazetesinde, Bakanlık mensuplarından 
birinin yazmış olduğu «Pusudaki Tehlike» adlı 
yazıya dikkatini çekti. Başka bir gazetede de 
«İsmail Arar Hazırlanan Pusu» diye bir yazı 
görmüştüm. 

Bugünlerde galiba bir pusu tehlikesi için
deyiz. Fakat emin olabilirler, dikkatlerimi çek
tiği konu üzerinde duracağım. 

«istanbul Boğaziçi Üniversitesine, neden 
Fatih Üniversisitesi adı verilmedi?» dedi. Ka
nun çıktığı zi: man bendeniz Millî Eğitim Ba
kanı değildim. Kendisi, sanki vereceğim ceva
bı tahmin eder gibi; «eğer bana bu cevabı ve
rirsen, bu ben: tatmin etmez» dedi. Ama ben yi
ne o kanideyim. 

Bir sayın senatör, istanbul'da yapılmakta 
olan köprüye de Fatih adını vermeyi öneren 
bir teklifte bulundu, bir soru tevcih etti. Eğer 
yapılan her maddî medeniyet eserine Yüce Fa
tihin adını verirsek, bilmiyorum ama, bu, onu 
yüceltmek olmaz, biraz küçültmek olur gibi ge
liyor. Bugün köprü, yarın üniversite.. 

Buna mukabil, memnuniyetle arz edeyim, 
istanbul'da Fatih Anıtını Yaptırma Derneği di
ye bir dernek, uzun çalışmalardan sonra bir 
külliye, bir site meydana getirmek üzere fevka
lâde güzel bir proje hazırlamıştır. Bunun için
de Fatihin anıtı, kütüphane, konferans salonu, 
açık hava tiyatrosu yer almaktadır. Her halde 
biz Millî Eğitim Bakanlığı olarak, gücümüzün 
yettiği oranda, bu projenin gerçekleşmesi için 
yardımcı olacağız. Zannediyorum istanbul'un 
Fatih'ine lâyık olan bir eseri de bu suretle mey
dana çıkarmış olacağız. 

•Sayın Albayrak arkadaşımız, Itrî konse
rinden bahsetti. Bu da günün konularından 
biri; «Sabık Kültür Bakanı Sayın Talât Hal-
man böyle bir konser düzenleyecekti, niye 
mani olundu?» dedi. 

Benim bildiğim, bakanlar konser düzenle
mez. Her halde bu ifadede bir yanlışlık var. 
Olsa olsa düzenlenen bir konseri belki himaye
sine almış olabilir, sayın arkadaşımız. Kaldı ki, 
Millî Eğitim Bakanlığına intikal eden Kültür 
Bakanlığı dosyaları içinde, Itrî konseri tertip-
lenmesiyle ilgili ne resmî bir yazışma, ne yapıl
mış bir vaat vardır. Eğer Itrî konseri, Kültür 
Bakanlığı veya onu devralan Millî Eğitim Ba
kanlığı tarafından menedilmiş olsa, belki bir 
haklı eleştiriye muhatabolabilirim. Ama, böyle 
bir şey söz konusu değildir, istanbul'da ve An
kara'da en güzide sanatçılar tarafından, en bü
yük salonlarda bu büyük Türk müzik üstadının 
eserleri, Türk dinleyicilerine takdim edilmiştir. 
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Sayın Fahri Uğrasızoğlu, benim üzerimde 
ıkaramsar tesir yapan bir konuşma yaptı. Şa
yanı şükürdür ki, konuşmasının sonunda; «ben 
karamsar değilim, bunu karamsarlık olsun diye 
ifade etmiyorum. Gerçekleri ifade etmek için 
konuştum» dedi. 

Ama ben, gerçek olmayan bir yerde tespit 
ettim. Filhakika bu noktaya cevap vermek is
temiyordum. Çünkü, Cumhuriyet Halk Partisi 
adına konuşan Sayın Tufan Doğan Avşargil, bu 
noktaya cevap verdi. Binaenaleyh, iddia, müda
faa birbirini oerhötti. Ben de cevap vermek 
külfetinden kurtuldum. Ama, önemli gördüğüm 
için müsaade ederseniz bu konuya temas ede
yim. 

Sayın Uğrasızoğlu arkadaşımız; «Hükümet, 
bir taraftan sınaî kalkınmaya ve teknik eğiti
me önem veriyorum diyor, bir taraftan da bu 
yıl teknik öğretim için gelmiş geçmiş yılların 
en düşük ödeneğini koymuştur» dedi. 

işte bu, Sayın Uğrasızoğlu, doğru olmayan 
bir beyan. Erkek teknik öğretim okullarına, 
sanat enstitüleri ve teknisyen okulları dâhil, 
Birinci ve İkinci Beg Yıllık Plan dönemi içinde 
en fazla ödenek bu yıl konmuştur. 1965 te 52 
milyon Türk Lirası olan bu ödenek, 59, 90, 78, 
76, 83, 87 milyon gibi bir çizgi takifbederken, 
1972 - 1973 bütçesinde 115 824 000 liraya çık
mıştır. 

Ayrıca Sayın Uğrasızoğlu arkadaşımız, eğer 
yanlış tespit etmedimse, bu alanda okuyan öğ
renci sayısını da, bu sene azdır, diye gösterdi. 
Halbuki, böyle değildir, bizim elimizde bulu
nan resmî rakamlar, bu alanda da en yüksek 
rakama ulaşıldığını göstermektedir. Bugün orta 
öğretimde toplam öğrenci sayısı 257 657 iken, 
meslekî öğretimdeki öğrenci sayısı 110 829 dur. 
Bunun oranı % 47 dir. Bu rakam yalnız erkek 
teknik öğretimdeki öğrencilerin sayısını ve ora
nını gösteriyor. Kız teknik öğretimdekileıie 
beraber, orta seviyede teknik öğretimde 218 364 
öğrenci okumaktadır. 

'Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, kıy
metli mütalâalarının sonunda, Millî Eğitim Ba
kanlığı Müsteşarlığı gibi önemli bir makamın, 
uzun zamandır münhal bulunmasının sakıncala
rına işaret etti. Ve oraya şunu getir, bunu ge
tir gibi bir telkinde bulundu. 

Bu makamın uzun zamandır açık bulunma
sı, vekâletle idare edilmesinin doğurduğu sa
kıncalar üzerinde tamamiyle kendisiyle hemfi-
kirim. Ancak, buraya tayin .edilecek kimse
nin tespiti hususuda Parlamentodan gelecek 
herhangi bir teklif veya telkini kesin olarak 
kabul etmem. (M. G. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) Ve zannediyorum, sayın milletvekilleri
nin de böyle bir yetkileri yoktur. 

İçtüzüğün 222 nci maddesi; «icra husus
larına dair, heyeti umumiyeye mebuslar ta
rafından temenni takrirleri verilemez» der. Fil-
ihakika bu, bir takrir değildir, bir sözlü be
yandır. Ancak, ben bunu, Parlamentoya karşı 
beslediğim saygının bir icabı olarak, kabul et
mem. Çünkü, Parlamento benim icraatımı denet
lemekle yükümlüdür ve sorumludur. Ben bir 
tasarrufta bulunurum, bu yanlış olabilir, hatalı 
olabilir, bunun hesabını sizin huzurunuzda ve
ririm. Onun için bu direktifi lütfediniz, siz ver
meyiniz. 

Sayın 'Kabadayı, Konya'nın, SelçuMlerden 
beri gelen manevî havasını aksettiren güzel ko
nuşmasında, çeşitli üniversite sorunlarına değin
diler. Bunların üstünde biz de hassasiyetle du
ruyoruz. 

Adalet Partisi Grubu adına konuşan Sayın 
Kemal Demirer arkadaşımız, biraz evvel zanne
diyorum ve cevaplandırdığım, benim omuz silk
me ile karşıladığım bir davranışımdan bahset
ti ki, böyle bir şey yapmam, takdir buyurur
sunuz. 

Bu, merkezî sistem esasmdaki ıstırap, bizim 
de ıstırabımızdır. Bunun ıslahı için bir çalış
ma yapılmaktadır. Tahmin ediyorum ki, önü
müzdeki sene üniversiteye girişte, daha büyük 
kolaylıklar, daha objektif esaslar getirme im
kânları bulunacaktır. 

Bin Temel Eserden bahsetti bir çok arka
daşlarımız. Buna arzı cevap ettim. Eğer kısa 
bir çalışma süresi daha bize lütfederseniz, tah
min ediyorum ki, Bin Temel Eser serisini, es
kisinden daha beğeneceğiniz, daha takdirinize 

Ayrıca çok önemli gördüğüm bir konu, 1972 
ve 1973 malî yıllarında bütçeye, biraz önce arz 
ettiğim rakam konulmakla beraber, yalnız er-
Ikek teknik öğretim okulları için 160 000 000 li
ralık bir dış finansman sağlanmıştır, ki bu sa
yede teknik öğretimde umduğumuz bir geliş
meyi gerçekleştirmek mümkün olacaktır. 
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mazhar olacak bir şekilde ve Türk Kültürünün 
gerçek temel eserlerini kapsayan bir dizi halin
de sizlere ve Türk aydınlarına takdim etmek 
fırsatını bulacağız. Benim maruzatım bundan 
ibarettir. 

Eğer sayın arkadaşlnmızın soruları varsa 
ve bunlara şu anda cevap vermek iktidarına sa
hip isem, bunları da memnuniyetle yerine ge
tiririm. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, normal çalışma sü
remiz sona ermiştir. Ancak, Millî Eğitim Ba
kanlığı Bütçesinin bölümleri ile birlikte kabu
lüne kadar - üniversiteler hariç olmak üzere -
Meclis çalışmasının devamı hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Bu şekilde kabul edilmiştir. 

Şimdi sorular : 
'Sayın Akova, Saym Açıkalm, Sayın Aygün, 

Sayın Şevket Doğan ve diğer yazılı sorular var
dır. 

Şimdi Sayın Akova, soru kısa olacak, izah 
ile birlikte olmayacak, bir hüküm vermeye
ceksiniz, yalnızca soracağınızı soracaksınız, Bu
yurun, sorun. 

-ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 
delaletinizle Sayın Bakandan üç sorum var. 

Birincisi, gerek ortaokullarda ve gerekse li
selerde idareci kadroda ibulunan müdürlere 
makam ödeneği verilmesi düşünülüyor mu? 

ikinci sorum, aynı senede mezun olan iki 
öğretmen arkadaşın birinin intibak derecesi, 
4 ncü derecenin bilmem kaçıncı kademesi oldu
ğu halde, diğeri 6 ncı derecenin 3 ncü kademe
sinde bulunmaktadır. Bu öğretmen arkadaşları
mızın intibak durumlarının düzeltilmesi düşü
nülüyor mu? 

Üçüncü sorum, 19 Ocak 1972 tarihinde Res
mî Gazetede yayınlanan yönetmelikte, Yüksek 
İslâm Enstitüsüne alınacak imam - hatip oku
lu mezunlarının, Diyanet işlerine bağlı olarak 
taşrada iki sene çalışmadıkça enstitülere alına
mayacağını Saym Bakan nasıl ifade buyurur
lar? Acaba bu, Anaysaya aykırı değil midir? 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Bakan, buyurunuz. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 

(Devamla) — Efendim, okullarda idareci göre-

I vi yüklenmiş olan arkadaşlarımıza bir ek öde
nek, bir makam tazminatı verilmesi düşünül
mektedir. Yalnız düşünülmekte değil, bunu zo
runlu olarak da görmekteyiz. Aksi takdirde, 
benim birçok yerlerden aldığım haberler, bu 
görevlerde bulunan fedakâr arkadaşlarımızın 
belki önümüzdeki öğretim yılından itibaren bu 
görevlerini bırakacağı merkezindedir. Tabiî bu, 
okulların idaresinde çok sıkıntılı bir problem 
doğuracak. Binaenaleyh, yalnız düşünmekle kal
mıyoruz, bu arzu ile hareket edip, bunun çare
lerini araştırıyoruz. 

Aynı yıl mezun olan iki öğretmenin değişik 
intibaklarından bahis buyurdular, doğrudur. 
Bu intibaklar meselesi, geçende Senatodaki gö
rüşmelerde ifade ettiğim gibi, geceleri uyku
muzu kaçırır hale geldi. Bir türlü bir olumlu 
sonuca varamıyoruz. Ama tahmin ediyorum ki, 
artık yolun son merhalesine geldik. Pek yakın
da bu hususun halledileceği ümidindeyim. 

iSayın Akova'nm, geçenlerde burada yap
tığı bir gündem dışı konuşma ile beni ve Sayın 
iSelefimi «istenmeyen adam» diye ilân etmesine 
yol açan yönetmelik meselesine, konuşmam için
de arzı cevap etmiştim. Bu, asla din adamı yetiş
tirmede, din eğitiminde kısıtlayıcı bir tedbir 
getirme gibi, bilhassa o gündem dışı konuşma
da bahsedilen ifade ile arz ediyorum, böyle bir 
maksat güden bir tedbir değildir. Biraz evvelki 
konuşmamda da arz ettiğim gibi belli bir tec
rübeden geçtikten sonra bu okullara girebil
meyi sağlamak için alınmış bir tedbirdir. Nite
kim, diğer eğitim alanlarında da bunun örneği 
vardır. 

Anayasaya aykırı olup olmadığını sordu
lar. Bilmiyorum, Anayasaya aykırı bir tara
fını bendeniz görmüyorum. Bu gibi birçok yö
netmelikler var. ilk defa böyle bir soruyla kar
şılaştım. Maahaza ikazınıza teşekkür ederim. 
Eğer böyle bir endişe varsa, Bakanlığımdaki 
hukuk müşavirlerine meseleyi bu yönden tet
kik ettirmeyi zatiâlinize vaadediyorum ve bu
nun sonucunu behemahal arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Başkanlığa daha 
önce gönderilmiş olan bazı soru önergeleri var. 
Onları okuyacağım, dilediğinize şimdi cevap 
verirsiniz, dilediğinize yazılı olarak cevap ve-

I rirsiniz. 

586 — 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 
(Devamla) — Hay hay Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Soruyu okuyorum. 

«Mardin ilinin halen yüzde 40 köyünde ilk
okul mevcut değildir. Bir yandan hudut böl
gesi olması, bir yandan da okul çağma gelmiş 
ve ilkokuldan mahrum bırakılmış çocuklar ma
hallî dil kürtçe ve arapça konuşmak mecburiye
tinde kalmaktadırlar. Bu bölgeye öncelik ta
nıyıp biran evvel okullara kavuşturulması hu
susunda Bakan ve bakanlık mensuplarının bu 
hususta çalışma ve düşünceleri nedir? 

2. Bugünkü vilâyet okul yapma programı
na göre, her sene ancak her ilçe hudutları 
dâhilinde iki köyde okul yapılmaktadır. Bu 
duruma göre, bütün köyler ancak 10 sene son
ra Okula kavuşabilir. Bu miktarın artırılması 
için Bakanlıkça ne düşünülmektedir. 

Mardin Milletvekili 
Şevk: Altındağ» 

Sayın Bakan, sorular bunlar. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 

(Devamla) — Sayın Başkan, takdir buyurur
sunuz ki, bu konuya ayrıntılı olarak cevap 
vermek bir tetkik meselesidir. 

Ancak, hemen arz edeyim -ki, ve pek 
yakında Yüce Meclisin elbet ıttılaına arz olu
nacaktır- Yüce Heyetinizin karariyle kurulan 
9 numaralı bir Araştırma Komisyonu, az geliş
miş bölgelere yapılan bütün Devlet yatırımla
rını incelemekle görevlendirilmiştir. Bu konu
da Millî Eğitim Bakanlığından istenen bilgiler, 
aşağı - yukarı bir kitap cesametine gelmiş ve 
bu Komisyonun emrine sunulmuştur. Tabiî, 
Komisyonun çalışmaları, üye Parlamenterler 
hariç, şu anda gizlidir. Bendeniz bunları 
açıklamak yetkisine sahip değilim. Komisyon 
Başkanı takdir eder, açıklar. 

Bütçe Karma Komisyonunda sayın üyelerin 
bilgilerine sunduğum, Devlet Plânlama Teşki
lâtınca yayınlanmış olan, «planlı dönemde Doğu 
ve Güney - Doğu Anadolu bölgeleri» adını ta
şıyan doküman bu bölgelere yapılan yatırım
ların hacmini, vüsatini, azametini göster
mektedir. Bütçe Komisyonunda hassaten arka
daşlarımdan rica etmişimdir. Doğu ve Güney -
Doğu Anadolu'ya az yatınm yapıldığını, bir 
istismar konusu olmaktan kurtarmak için muh

terem arkadaşlarımız bu belgeleri tetkik eder 
ve gerek seçim bölgelerinde olsun, gerekse 
diğer yerlerde olsun, bu hususa mukrii cevap 
verirlerse bu iş büyük ölçüde ortadan kaldırıl
mış olur. 

Ama bu arada Mardin'in özel durumu ne
dir? Müsaade buyurursanız bunu tetkik ede^ 
rek sayın arkadaşımıza yazılı olarak arz ede
yim. 

BAŞKAN — Efendim, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Hasan Değer, şu soruları sormak
tadır. 

«1. Lice ve Çüngüş ortaokullarında müdür
lük görevi yapan şahıslardan başka hiçbir öğ
retmen bulunmamaktadır. Bu iki ortaokulun 
öğretmen ihtiyaçları için gayriresmî olarak 
müteaddit müracaatlarına rağmen bugüne ka
dar müspet bir cevap alamadım. Adı geçen 
ortaokullara hangi tarihlerde ve hangi branş
larda öğretmen tayini yapılmıştır? Yapılmamış
sa niçin yapılmamıştır? Yapılmış ise elan bu 
okullar niçin öğretmensizdir. Burada okuyan 
çocukların durumu ne olacaktır, Bakanlığınız 
bu konuda ne düşnüyor? 

2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine 
bağlı olarak kurulup öğretim yapan Diyarba
kır Ziya Gökalp Tıp Fakültesi için 1972 malî 
yılı bütçesinden (A/l), (A/2) ve (A/3) işaret 
li cetvellerden kaçar lira tahsisat verilecektir. 
Bu miktarların kesin olarak veya yazılı olarak 
belirtilmesini rica ederim. 

3. Lice merkezinde kurulması düşünülen 
bölge yatılı okulu için Lice Belediyesi 1967 yı
lında 25 bin metrekare arsayı hiçbir ücret ta-
löbetmeden Eğitim Bakanlığına verdiği halde 
bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmamış
tır. Arsa boş durmaktadır. Bölgenin özelliği 
de malumunuz olduğuna göre, 1972 bütçe yılı 
içerisinde Lice'de bölge yatılı okulu inşaatına 
başlanacak mıdır?» 

Diyarbakır Milletvekili 
Hasan Değer 

Sual budur, efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 
(Devamla) — Sayın Başkan, onu lütfeder ben
denize verirseniz, yazılı olarak cevap veririm 
Sayın Hasan Değer arkadaşımıza efendim, 
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BAŞKAN — Zapta geçti efendim. 
Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet Kı

lıç şu soruyu soruyor: 
«Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanlı

ğınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Soru : 1971 yılı Millî Eğitim Bütçesi görüş
melerinde Adalet Partisi iktidarının Sayın Ba
kanı Orhan Oğuz'dan, «Gaziantep'e herhangi 
bir akademi dalının açılması düşünülüyor mu» 
diye bir soru tevcih etmiştim. Cevap olarak da 
«halkın katkısı ile 1971 - 1972 öğretim yılı ba
şında açılacağı ve Bakanlıkça hazırlıkların ta
mamlandığı» şeklinde yazılı cevap vermişlerdi. 

Sayın Nihat Erim Hükümeti bu konuya ne
den eğilmediler? A. P. iktidarı zamanında bu 
hususta Bakanlıkça yapılmış olan hazırlık han
gi safhalarda bırakılmıştır. Nihat Erim Hükü
metine herhangi bir hazırlık yapılmış mıdır? 

Gaziantep Milletvekili 
Mehmet Kılıç» 

Soru budur, Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 

(Devamla) — Efendim, konu bendenize daha 
evvel de intikal etmişti. Bu konuya da mü
saade buyurursanız yazılı cevap vereyim. 

BAŞKAN — Adıyaman Milletvekili ıSayın 
Zeki Adıyaman, şu soruları soruyor. 

«1. Genel ahlâkı ifsat eden nitelikteki her 
türlü yayınlar hakkında, film, kitap, mecmua 
ve sair hakkında Bakanlıkça ne tedbir düşünü
lür? 

2. İmam - hatip okullarında kaldırılan bi
rinci kısmın yeniden ihdası düşünülüyor mu? 

3. Eski yazı ile kütüphanelerde bulunan 
değerli birçok eserin yeni kuşaklara tanıtılma
sı için tercümesi gibi bir tedbir düşünülmekte 
midir? 

Adıyaman Milletvekili 
Mehmet Zeki Adıyaman» 

Sorular bunlar efendim, üç sorudur. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 

(Devamla) — Efendim, bunu kısaca arz ede
yim. 

Eski yazılı eserlerin yeni harflere kazandı
rılması ve bunlardan yeni kuşakların istifade 
etmesi için yalnız Millî Eğitim Bakanlığınca 
değil, üniversitelerce, Türk Tarih Kurumunca 

| girişilmiş, hayli eski maziye dayanan bir ça
lışma vardır. Nitekim, Millî Eğitim Bakanlığı 
da istanbul kütüphanelerinde bulunan yazma 
eserlerin katalogunu yayınlamaktadır. 

Biraz evvel bu «Bin Temel Eser» dolayısıyle 
arz ettim. Bu çalışmalarımızda esasen «Türk 
Kültür Eserleri» diye ele alacağımız eserler, 
bugünkü kuşakların okumasına imkân olmayan 
bu temel eserlerdir. Bunlardan değerlilerini, 
bilimsel veya sanat değeri olanlarını yeni ne
sillere aktarma çabası içine gireceğiz. 

imam - Hatip okullarıyle ilgili soruya ge
niş cevap vermiştim. Tekrar avdet etmiyorum. 

Genel ahlâkı ifsadeden yayınlar hakkında 
elbette ki mütalâamız, görüşümüz olumlu değil, 
ama bu, sadece Millî Eğitim Bakanlığının da 
vazifesi değil. Bu bir toplum davranışı içinde, 
genel tedbirler içinde, güvenlik tedbirleri 
içinde alınacak bir tedbirdir. 

Millî Eğitim Bakanlığı, bu konuda kendisi
ne kanunlarla verilmiş olan vazifeleri yapmak
tadır. Maruzatım budur efendim. 

BAŞKAN — Efendim Sayın Bakan, Antal
ya Milletvekili Sayın Hasan Akçalıoğlu, zatiâ-
linize şu soruyu soruyor, ilişikte bir ide gaze
te kupürü göndermiş. 

«1. 26 Aralık 1971 tarihli Günaydın Gaze
tesinden kestiğim bir kupürde iki husus görü
nüyor. 

a) Şuhut'un Ağın köyü ilkokulunda sıra, 
masa olmadığı için öğretmen ve öğrenciler yere 
oturarak ders yapıyorlar. Bir tarafta lüks, 
kaloriferli, yağlı boyalı dersanelerde, cilâlı 
sıralarda ders okuyanlar varken, bu durumu 
sosyal adalet, fırsat ve imkân eşitliği ile kabi
li telif buluyor musunuz ve ne gibi tedbir dü
şünüyorsunuz? 

b) Eğitimle öğretimin birinci şartı iyi ör
nek olmak olduğuna göre, hippi kıyafetli öğ-
retmenelerin talebelerine örnek olacağına kani 
misiniz? öğrenci ve öğretmenlerin uymaya 
mecbur olduğu asgarî bir kılık ve kıyafet yok 
mudur, varsa niçin tatbik edilmez, yoksa bir 
tedbir düşünüyor musunuz. 

2. Kanun önünde herkes eşidolduğuna gö
re, şehire yapılan ilkokulları temelden çatıya 
kadar Devlet yapraken, köy ilkokullarında ise 
arsa bulma, kum, taş, çakıl ve işçilik gibi kül-

I fetlerin köylüye yükletilmesi eşitlikle kabili 
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telif olmadığına göre, bütçe mülâhazasıyle şe
hirlilerin de okul yapımına bir katkıda bulun
ması hususu düşünülüyor mu? 

3. Vilâyetler arasında okul miktarı husu
sunda bir muvazene yoktur. Bilhassa ilkokul
ların bütün kaza, vilâyet ve bölgelerde muva
zeneli bir seviyeye getirilmesi için bir tedbir 
düşünüyor musunuz? 

Antalya Milletvekili 
Hasan Akçalıoğlu» 

Sayın Akçalıoğlu'nun soruları bunlar efen
dim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 
(Devamla) — Efendim, ıSayın Başkan, bu 4 
veya 5 noktada toplanan sorular tamamiyle 
birbirleriyle farklı konulara değindiği için, 
müsaade ederseniz buna da yazık cevap vere
yim. Yalnız, bu gazete kupürü ile ilgili ola
rak hemen raz etmek istediğim bir husus var; 
aynı haber midir, aynı kupür müdür bilmiyo
rum; takriben bir ay kadar evvel bir gazetede 
buna benzer bir haber, hattâ bir resim neşre
dildi. öğretmen yerde oturuyor. Tahkik et
tirdik mahallinden, böyle bir şeyin varidoima-
dığını ve o resimde «öğretmen» diye yere otu
rup resmi çekilen zatın da o gazetenin muhabi
ri olduğunu tespit ettik. (Gülüşmeler) Bunu 
da tetkik edeceğim, zatıâlinize arz edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, ISayın... 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Açıkla

mak için iki kelime söyleyebilir miyim? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun da ben bir.. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — O re

sim de aynı resim olabilir. 
BAŞKAN — Müsaadenizle ben konuşmamı 

ikmal edeyim. 

HASAN TOiSYALI (Kastamonu) — O re
simdeki saçlar da omuzlarda... 

BAŞKAN — Resim orada, resim orada, Sa
yın Bakana gönderiyoruz tabiî.. (Gülüşmeler) 
Gönderiyoruz resmi ilişikte. Zapta geçiyor, 
gönderiyoruz. Tetkik edilecek, mükerrerse 
gayet tabiî üzerinde durulacak. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben de 
merak ettim. O resimde favoriler de çenede. 
Okullarda saç, sakal, bıyık, mini etek meselesi 
tetkike değer Sayın Bakanım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, ben konuşuyo
rum, müsaade buyurun da şunu tamamlaya
yım. 

Sayın Başkanlığa 
1. Nüfusu 130 bin olan Maraş ilinde bir 

lise vardır. Şehrin her geçen gün nüfusu art
makta ve lise kifayet etmemeketdir. ikinci bir 
lise Bakanlığınızca düşünülüyor mu? 

2. Maraş'in Elbistan ve Afşin ilçelerinde 
birer sanat okulu açılması Bakanlığınızca dü
şünülmekte midir? 

Vevap verilmesi için delâletinizi arz ede
rim. 

Maraş Milletvekili 
Nejat Çuhadar 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 
(Devamla) — Efendim, tetkik edeyim, önü
müzdeki yıl yatırım programlan içinde Maraş'-
ta ne gibi okullar açılacaktır, sayın arkadaşı
mıza daha etraflı olarak arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sizce de malum
dur ki, bizim Divan Kâtibi arkadaşlarımız 
müzakereye katılamıyor şu anda, onun için 
sordukları soruya da ancak yazılı cevap vere
bilirsiniz. Onlan, soru sorma hakkından mah
rum etmek istemedim. Yalnız sözlü olarak ce
vap vermeyiniz lütfen, yazılı olarak cevap ve
riniz. 

Şu sorulan soruyorlar : 
Tunceli Milletvekili Hüseyin Yenipmar'm 

sorusunu okuyorum. 
«İlkokul öğretmeni iken yüksek tahsil ya

panlardan bir kısmının orta öğreitme geçiril
dikleri, bir kısmının geçirilmedikleri sebebi 
nedir? 

Örneğin : İktisadî ve Ticarî ilimler Akade
misinden mezunlara ticaret liselerinde ve or
taokullarda görev verildiği halde, Hukuk Fa
kültesini bitiren ilkokul öğretmenlerinin orta
öğretime tâyin edilmedikleri gibi. 

Soru 2. Eğitim Enstitüsü Pedagoji bölümü
nü dışarıdan bitiren ilkokul öğretmenleri, asıl 
branşları olan ilköğretim müfettişliği ve mes
lek dersleri öğretmenliği yerine ek branş ola
rak seçtikleri ders öğretmenliğine tâyin edil
mişlerdir. Bunlardan, asıl branşlarına dönmek 
isteyenlerin bu dileği yerine getirilecek mi? 

Soru 3. Avrupa'daki işçilerimizin çocukla
rını okutmak cin alınacak tedbirler nelerdir? 

— 589 — 



M. Meclisi B : 45 21 . 2 . 1972 O : 2 

Soru 4. Mer'i Millî Eğitim Kamunu ve 
yönetmeliklerinde; «boykota katılan öğretmen
ler idareci olamaz» diye bir hüküm yok iken, 
ilk, orta ve liselere tâyin edilecek idarecilerin, 
«boykota katılmayan öğretmenler arasından 
seçilir» hükmü hangi kanun ve mevzuata göre 
uygulanmaktadır ? 

Soru 5. 10 Ocak 1972 tarihli Tunceli'de 
intişar eden Halkın Sesi günlük gazetesinde; 
«Ovacık'ta bir öğretmen Askerlik Şube Başka
nı tarafmdan dövüldü» haberi doğru mudur? 
Yapılan tahkikat sonucu nedir?» 

Bu soruların, Tunceli Milletvekili Hüseyin 
Yenipmar, zatıâliniz tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını talebediyor. Zapta geç
miştir, gönderiyorum yazılı olarak cevabını 
lütfediniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 
(Devamla) — Hay hay, başüstüne Sayın Baş
kan, hay hay efendim. 

BAŞKAN — Keza, Kayseri Milletvekili 
Şevket Doğan, şu soruları sormaktadır, ceva
bını yazık olarak talebediyor. 

«Kayseri'de 650 koltuklu modern dekoras
yona sahip ve 1,5 milyon liralık halk katkısı
nın bulunduğu bir tiyatro binası mevcuttur. 
Bu tiyatronun değerlendirilip biran evvel açı
lışını Kayserililer olarak dörtgözle beklemekte
yiz. Bu konudaki çalışmalar ne safhadadır? 

Kayseri Milletvekili 
Şevket Doğan» 

Buna da lütfen yazılı olarak cevap takdim 
edersiniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 
(Devamla) — Hay hay efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, İlhan Açıkalm, buyuru
nuz sorunuz. ıSayın Açıkalm, lütfen kısa ve 
izahtan vareste şekilde sorunuz efendim. 

İLHAN AÇIKALIN (Denizli) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakandan ilkokulların yapımı ile 
ilgili bir istirhamım olacak. İstirhamım şu: 

Şimdiye kadar 222 sayılı Kanuna göre ilk
okulları Millî Eğitim Bakanlığı yaptırıyor idi. 
1968 den bu yana yapılan tatbikatta ilkokul
lar bayındırlık müdürlüklerince yapılmaktadır. 
Bu, hem zaman kaybına ve hem de yüksek üc
rete malolmaktadır. Sanıyorum halen üçbin 
dersane teslim edilememiş vaziyettedir. Bu 

çak önemli bir konudur. Acaba bunun halli 
için Sayın Bakan ne düşünmektedirler? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 

(Devamla) — Efendim, Sayın Açıkalm arka
daşımız, gerçekten Millî Eğitim yatırımların-
larında gecikmelere ve şikâyetlere yol açan bir 
konuya değindiler. Ancak, soruları şu anda 
kesinlikle cevaplandırılacak nitelikte de değil. 
Düşünüyor mu, diye soruyor. Evet, düşünü
yoruz ama ne çare bulacağız bilmiyorum. Yal
nız, haklı bir şikâyettir, her halde giderilme
si gereklidir. Okul inşaatında gecikme olduğu 
gerçektir. Bunu ifade ediyorum ve bunun gi
derilmesi için bir çalışma yapmanın zorunluğu-
nu ben de ifade ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Salih Aygün, buyurunuz. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — İmam - Ha

tip okullarının orta kısımlarının normal orta
okula intibak ettirildiği doğru mudur? Açık 
cevap var; ama, ben de usul bakımından zap
ta geçmesini istirham ediyorum. Benim için 
kapatılmıştır. Acaba kapatılmış mıdır? Yani, 
normal ortaokul statüsüne dönüştürülmüş mü
dür? 

imam - Hatip okullarının lise kısımları dört 
yıla çıkarılacaktı.. 

BAŞKAN — Tamam mı efendim? 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Bir sorum daha 

var. 
BAŞKAN — Lütfedin. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Almanya'da-

ki işçilerimiz için tanzim edilen kurslar netice
sinde, öğretmen gönderilme hususundaki ha
zırlıklar neticelenmiş, neticede yaş ve sair ka
yıtlarla bâzılarının gitmelerine Dışişleri Bakan
lığı itiraz etmiştir... 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Onu Dışişleri 
Bakanına sor. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Müsaade edin 
de sorumu sorayım. 

BAŞKAN — Sayın Kapısız, benim göster
diğim tahammülü siz gösteremiyorsunuz. Rica 
ederim, lütfediniz, Sayın Bakana benim delâ
letimle soruyor. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başka
nın delaletiyle Sayın Bakana soruyorum. Bey
efendi, Dışişleri Bakanlığına sorulması icabeden 
konuların dışında bir konuyu soruyorum. Mü-

— 590 — 



M. Meclisi B : 45 21 . 2 . 1972 O : 2 

saade edin de sorayım, sabredin, dinlerseniz 
anlayacaksınız. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aygün, evet 
efendim ben de onu tebarüz ettiriyorum. Bu
yurun siz lütfedin. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Yaş haddi 
ve sair sebeplerle bazı arkadaşlar gönderilmek 
istenmemektedir. 

BAŞKAN — Sebebi nedir.. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sebebi ne

dir? Bakanlık, eğer bunu böyle tasvibetmişse, 
niçin daha önce tedbiri alınmamıştır? 

Bu hususların açıklığa kavuşturulmasını 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 

(Devamla) — Birinci soru hakkında, konuş
mam sırasında arz ettiğim bilgiye ilâveten her 
hangi bir husus, velev saym arkadaşımızın za
bıtlara tescil için isteği dahi olsa, ayrıca bir 
şey söylemeyeceğim. Konuşmamda gerekli 
açıklık vardır; zaten zapta geçmiştir. 

İkinci husus hakkında yapılan çalışmaların 
sonucu henüz alınmamıştır, böyle kesin bir 
şey yoktur; yani «dört seneye çıkacak, üc se
ne olacak» diye bir şey yoktur. Eğer, bilimsel 
gerekler, öğretim gerekleri bunu gerektiriyor
sa onu yaparız; ama şu anda böyle bir şey yok. 

Almanya'ya gidecek işçi çocuklarının ihti
yacı için gönderilecek öğretmenlerle ilgili so
runun cevabını, bizzat Sayın Aygün sorusu 
içinde verdi; «Bunlar, gerekli kurslardan geç
miş, tayinleri yapılmış; ama Maliye Bakan
lığı veya Hariciye Bakanlığı bunun bazı hususla
rına itiraz etmiştir» dedi, işte cevap bu, bu
nun için gidemiyor. «Bakanlık niye bunu böyle 
yaptı» dediler. Çünkü, diğer bir Bakanlığın 
takıldığı, üzerinde itiraz mevzuu yaptığı bu 
hususta kayıtlayıcı bir hüküm yok. Daha ön
ce hileydi, böyle bir kayıtlı hüküm olaydı, bu
nu elbette yapmazdı Bakanlık; ama bu itiraz
la şimdi karşılaşmış bulunuyoruz. Evet, ceva
bım budur efendim. 

BAŞKAN — Sayın Zekiye Gülsen, buyurun 
efendim. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Efen
dim, iSayın Bakanın çok güzel hazırlanmış 
olan sunuş konuşmalarında; Millî Eğitimimizin 
birçok yönlerine açıklıkla değinilmiş, teşek
kür ederiz. 

Ancak, özel eğitim konusunda; Anayasanın 
50 nci ve 222 sayılı ilköğretim Kanununun 6 
ncı ve 12 nci maddeleri gereğince; kör, sağır, 
dilsiz, üstün ve geri zekâlı çocukların da özel 
eğitimden geçirilmeleri öngörülmektedir. Bu 
kuruluşlara olan ihtiyacımız, maalesef henüz 
karşılanmış sayılmaz. Fevkalâde iyi düşünül
müş; ama açık uçlu bırakılmış. Acaba, bu 
hususta tedbirleri ne olacaktır? Yazılı olarak 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Yazılı olarak diyorlar, efen
dim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 
(Devamla) — Hay hay efendim, bu hususta
ki çalışmaları Sayın Zekiye Gülsen Hanımefen
diye yazılı olarak detaylı bir şekilde takdim 
edeyim efendim. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — ikinci 
sorumu soruyorum. 

Millî Eğitim Bakanlığının Bütçesi hazırla
nırken, özel eğitim faslı daima global olarak 
düşünülüyor ve bu para, her zaman -tabiî ki 
çok lüzumlu- sağırlara, körlere ayrılıyor; fa
kat ayrıca özel eğitimin en mühim bir kısmını 
teşkil eden durgun zekâlı çocuklar için bir fas
lın ayrıldığını acaba görmek bundan sonra 
mümkün olacak mı? 

BAŞKAN — Zekâca geri kalmış çocuklar 
için mi? ı % 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Tamam mı Sayın Gülsen? 
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Bir ta-

( ne daha var Sayın Başkan. 
I 

BAŞKAN — Bir tane daha mı var, onu da 
lütfedin. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Bu 
sorum, yetiştirme yurtları içindir. Acaba ye
tiştirme yurtlan için bir tedbir alınması düşü
nülür mü? 

Yetiştirme yurtlarımızın nasıl çalıştırıldığı 
elbette Sayın Bakanımız tarafından da malum
dur. Bugün pek çok artmış olan yetiştirme yurt
larımıza gelen çocuklarımızın geliş çevreleri, 
geliş sebepleri ve yetiştirilmedeki eksiklikleri 
yönünden mutlaka hepsi intibaksız çocuklar 
grubuna girmektedir. Ancak, bu çocukların 
okullarda gösterdikleri birçok bozuk davranış
lar normal arkadaşlarının eğitimini etkiledik-
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leri aşikâr. Acaba bu yetiştirme yurtlarından 
(hiç değilse bir tanesinde, - meselâ Ankara'da 
altı tane yetiştirme yurdumuz var- bütün yetiş
tirme yurtlarındaki çocuklar bir testten geçiri
lerek öğrenimi zor ve intibaksız olanlarının top
lanıp daha itinalı bir eğitime tabi tutulmaları 
düşünülüyor mu? 

BAŞKAN — Evet «fendim. 
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Müsaa

denizle son sorumu soracağım. 
Okulsuz köyü bulunmayan illerimiz var mı

dır? Bunu rica edeceğim. Buna şimdi cevap ala
bilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 

(Devamla) — Okulsuz köyü olan illerimiz. 
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Acaba 

hiç ilkokul açmadığımız veya bütün köylerinde 
ilkokul açtığımız illerimiz var mı? 

BAŞKAN — Bir il düşünün ki diyorlar efen
dim, bütün köylerin de mutlak ilkokul var. 
Bu şekilde var mı ilimiz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 
(Devamla) — Var efendim. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Peki efen
dim, öyle ise sorumu soruyorum. 

BAŞKAN — Tamam, tamam efendim, soru 
cevaplandırılmıştır. Bu sorunun bu kısmı ce
vaplandırıldı. Diğer kısmını Sayın Bakan, is
ter yazıl, ister şifahi cevaplandıracak. Buyuru
nuz Sayın Bakan söyleyiniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 
(Devamla) — Efendim, müsaade buyurursanız 
yazılı olarak cevap vereyim. 

ZEKÎYE GÜLSEN (Çanakkale) — Eğer 
«yok» deselerdi, bu son soruyu sormayacaktım. 
izin verirseniz bu cevaptan sonra son sorumu 
sormak lüzumunu hissediyorum. 

BAŞKAN — Sorular karşılıklı değil efen
dim. Yani karşılıklı soru cevap, soru cevap, 
Bakanla musahabe gibi değil bu iş. 

Sayın Hayrettin Hanağası, lütfen sorunuz 
©fendim. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, Sayın Bakandan şu iki sorumun ce
vaplandırılmasını arzu etmekteyim. 

Millî Eğitim Bakanlığının talebi üzerine Ma
liye Bakanlığınca verilmiş olan kadrolar, mute
ber olduğu tarih itibariyle 1 . 3 . 1971 den itiba

ren geçerli olması icabederken; maalesef Mali
ye Bakanlığınca bunların karşılıkları ödenme
mektedir. Bunların ödenebilmesi için saymanlık
lar, bu tarihin hiç olmazsa 30 Aralık, 30 Kasım 
1970 olarak düzeltilmesini ileri sürmektedirler. 
Acaba Sayın Bakanlık, bu tarih değişikliğini 
yapmayı düşünmekte midirler? 

ikinci sorum: Gündem dışı konuşmada kıs
men temas etmiş idim, arkadaşlarım da temas 
ettiler. 

Boykota katılmış olup da ceza almış olma
larına rağmen halen terfii ve sicillerinde, görev 
alma durumları yönünden mağduriyetlerine se-
bebolan işlemlere son verilebilmesi düşünülmek
te midir? Bunların haklarını koruyucu tedbir
ler alınıp bir işlem yapılacak mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BALKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 

(Devamla) — Efendim, tafsilâtlı cevabı müsaa
de ederseniz yazılı olarak arz edeyim. Kısaca 
hemen şunu ifade edebilirim; her iki konuda da 
çalışmalarımız vardır ve bunları biraz evvel arz 
ettim, Bütçe Komisyonunda da, Senatoda da 
arz ettim; artık zannediyorum yolun sonuna 
gelmek üzereyiz. Müspet bir sonuçla huzuru
nuza geleceğimizi tahmin ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Abbas, buyurun. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Kültür Ba

kanlığı tarafından, milletçe bilinen tarafları ile; 
istiklâl Harbimiz esnasında mandacı, bilâhara 
tutum ve davranışlarından dolayı Atatürk ta
rafından yurt dışına çıkartılan, Atatürk'ün ölü
münü mütaakıp Türkiye'ye getirildikten son
ra, Türkiye'nin gerek teknoloji ve gerekse diğer 
sahalardaki gelişmesini engelleyen ve yurt dı
şında Türkiye aleyhinde çevirdiği dolapları bi
linen Yahudi dönmesi Ahmet Emin Yalman'a, 
milletimizin bilmediği hangi meziyetinden dola
yı kültür armağanı verilmiştir? Bilmek istiyo
ruz. (Gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 

(Devamla) — Efendim, lâğvedilmiş olan Kül
tür Bakanlığı tarafından muhtelif kimselere ve
rilen Devlet kültür armağanı için herhangi bir 
kanun, tüzük, yönetmelik veya buna mümasil 
alınmış bir karar olmadığı için, o zamanki Sa
yın Bakan tarafından bunların ne gibi ölçüler 
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ve kıstaslarla verildiğini bilmek benim için de 
mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Yardımcı, buyu
runuz efendim. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sayın 
Bakandan tavzih bakımından bir şey soraca
ğım. 

Özel yüksek okullar resmî müesseselere bağ
landıktan sonra oradaki öğretim görevlileri ay
nen resmî yüksek okullara intikal etmiş idi. 

Haber aldığımıza göre, bunların ücretleri 
20 liraya kadar indirilmiştir; sözleşmelerine rağ
men. AcaJba böyle bir şey mevcut mudur, değil 
midir ve bu hususta ne düşünüyorlar? Lütfeder
lerse, ileride faydalı olacak bir şeydir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 

'(Devamla) — Efendim, sözleşmelerine rağmen 
'öğretim üyelerinin ücretlerinde bir indirim ya
pıldığı hakkındaki herhangi bir şikâyeti, hava
disi ilk defa olarak Sayın Yardımcı'dan duyu
yorum. 

Ancak, Bütçe Kanununun 21 nci maddesine 
konulan bir hüküm var ki, 1472 sayılı Kanunu 
da bunun içine alıyor. Bu kanunlaşırsa bu şek
liyle, üzerlerine gerçekten büyük bir yük almış 
olan akademilerde ve resmileşen okullarda ça
lışan bu eğretim üyelerini çok müşkül bir va
ziyete düşürecek. Binaenaleyh, kanunun o mad
desine sıra geldiği zaman bu husustaki müzaha-
retinizi rica edeceğiz. 

lüzumu hissedilmiştir ve bilhassa Doğuda ana
dili Türkçe olmayan çocuklarımız için Doğudaki 
yatılı bölge okullarımıza,^ilk sınıfa başlama
dan evvel, okul öncesi eğitimini ve dil eğitimi
ni yapacak bir temel sınıf eklemesi mümkün mü
dür? 

İkincisi, yatılı bölge okullarımızdan bir tane
si acaba işçi çocuklarımız için pansiyonlu okul 
haline getirilebilir mi? Kendilerinin çok sı
kışık durumlarını bizzat etüt etmiş bulunuyo
rum. 

Teşekkül ederim. 
BAŞKAN — Sayın Gülsen'in daha önceki 

sormuş olduğu sorulara yazılı olarak cevap 
vereceğinizi söylemiştiniz. Bunu da ister yazılı, 
ister şifahi olarak cevap verebilirsiniz Sayın Ba
kan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 
(Devamla) — Müsaade ederseniz buna da yazılı 
cevap vereyim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tufan Doğan Avşargil, 
zatıâlinizin sorusunu muameleye koymuyorum. 
Çünkü, sizin sorunuzun cevabı Sayın Bakan ta
rafından daha evvelce verilmiş vaziyette. 

Sayın Avşargil, «Bir milletvekili sorunların 
süratle çözülmesi için faydalı bulduğu konular
da bazı samimî önerilerde bulunursa, bunu bir 
direktif kabul ederek vaziyet almayı acaba Sa
yın Bakan doğru buluyorlar mı» diyor. 

Doğru bulmasalardı o şekilde cevap vermez
lerdi. Doğru buluyorlar ki, cevap vermişler. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Ben zapta geçsin diye verdim. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
bu şekliyle Sayın Bakan soruları da cevaplandır
mış oldu. Başka soru sormak isteyen var mı?... 
Yok. 

Teşekkür ederiz Sayın Bakan. (Alkışlar.) 
Son söz milletvekilinindir. Bu hükme göre 

Sayın Kemal Ataman, size söz vereceğim. Lüt
fen vakti suiistimal etmeyiniz. 

Buyurun. 
KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Dünya, büyük ve hızlı bir çağ değişimi için

dedir. Bu değişiklik insanların dünya görüşleri
ni, değer ölçülerini, yaşamalarını, düşünce ve 
isteklerini etkilemektedir, insanın bu çağ deği
şimine kafa ve ayak uydurabilmesi, değişen ça-

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz Sa
yın Gülsen'in çok sıkıntılı bir halini görüyorum, 
kendisine en son bir sual daha sorma hakkını 
vereceğim. 

Yalnız Sayın Gülsen, usulümüzde Bakan 
cevap verdikten sonra tekrar soru tevcih etmek 
yok. Buyurun sorunuzu sorun. . 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sualim 
müspet olduğu takdirde sorumu soracaktım, 
ıonur. için... 

(BAŞKAN — O zaman karşılıklı konuşma 
olur. 

ZEKÎYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan,, acemiliğime bağışlayın. 

BAŞKAN — Estağfurullah, buyurun. 
ZEKÎYE GÜLSEN (Çanakkale) — Efendim, 

yine sunuş konuşmasından anladığımıza göre, 
okul öncesi eğitimine büyük bir önem verilme 
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ğm insanı olabilmesi, eğitimdeki oluşuma bağ- I 
lıdır. 

Ekonomik ve sosyal gelişmemizi hızlandıra
bilmenin, plan hedeflerine erişebilmenin ve Ana
yasaya uygun bir düzen kurabilmenin temel 
şartlarımdan biri ve en önemlisi eğitimdir. Bil
gili ve iyi yetişmiş insanglicü kalkınmanın ha
yatî ve vazgeçilmez unsurudur. 

1961 Anayasasının 50 nci maddesinde eği
timin Devletin görevi olduğunu ve eğitimde fır
sat eşitliğinin sağlanmasını siyasî iktidarlara 
bir .görev olarak yüklemektedir. 

Anayasamız devrimci ve millî nitelikte ulu
sal bir eğitim düzeninin kurulmasını emretmek
tedir. .Anayasaya göre: 

Eğitim; çağdaş bilim esaslarına uygun ola
caktır. 

Eğitim; lâik olacaktır. 
Eğitim; ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine 

ulaştırıcı ve millî olacaktır. 
Eğitimde; fırsat eşitliği olacaktır. 
Bugün Anayasamızın öngördüğü bu şartlar 

ışığında memleketlimizde ulusal bir eğitim sis
temi kurulmuş mudur? Halktan yana bir eği
tim düzeni mevcut mudur? Bu, genişliğine tar
tışılır önemli bir sorundur. 

Eğitim, halka dönük olmalı ve toplumun 
gerçek ihtiyaçlarına yönelmelidir. Oysaki, mil
lî eğitim sistemimizde durum bunun tamamen 
aksinedir. Türkiye, bilimsel temele dayanan bir 
eğitim politikasından yoksundur. I 

Bir Talim Terbiye Kurulumuz vardır. Millî 
Eğitim Bakanlığının beyni sayılan bu daire, 
gerçek bir anlamda, çağdaş ve ulusal bir çalış
ma içine girememektedir. Metotlu bir çalışma 
sistemleri yoktur. G-ünlük meselelerle uğraşır
lar. Burada kararlar; gelen bakanın politik tu
tumuna göre alınır. Bu kuruluş, yeniden ele 
alınmalıdır. Çağımızın, eğitim metotlarına uyan 
beyinlerle yenüenmeılidir. 

Eğitim düdenimizde, sosyal adalet bakımın
dan büyük dengesizlik vardır. Köylülerimizin 
ve halkımızın büyük çoğunluğu, ilkokuldan son
ra çocuklarını okutamayacak kadar yoksuldur. 
Eskiden bir kısım köy çocukları Devletin mes
lek ve teknik okullarında parasız yatılı oku
mak imkânı bulurlardı. Şimdi lise ve ortaokul 
seviyesindeki öğrencilerin ancak binde 63Ui 
parasız yatılı okuma imkânı bulabilmektedir. j 

I Parasız yatılı okullar çoğaltılmalı, yoksul 
köy çocukları okuma imkânlarına kavuşmalıdır. 
Bu okullarda fakir,-fakat zekî köy çocuklarına, 
öncelik tanınmalıdır. 

Hemşire, sağlık okulu, Tapu Kadastro ve 
Maliye okullarına ancak ortaokulu bitirmiş ço
cuklar alınmaktadır. Sanat okulları ilkokulu bi
tirenlere kapılarını kapatmıştır. Köy çocukları 
için en faydalı ve yararlı olan Ve gidebilecekle
ri teknik tanm okulları bile artık ilkokulu bi
tirmiş çocuklara kapalıdır. 

Askerî ortaokullar kapatılmış, askerî liseler 
de nerede ise kapanmak üzeredir. Böylelikle su
bay kadromuzun köydeki kaynağı, kurutulmak
tadır. Bu durumda ilkokuldan sonra, köylü kız 
çoc-ıklarının gidebilecekleri, köy ebe okulların
dan ve köylü erkek çocuklarının gidebilecekle
ri İmam - Hatip oklularından başka meslek 
okulu kalmamıştır. 

Sayın mille tıvekilleri, 
Cocu.klaTiin.iza temel bilgiyi veren ilköğretim 

bizde pek düzenli gitmemektedir. 222 sayılı Ya
saya göre, ilköğretim hizmetlerine ayrılan para 
Devletin gelirlerinin % 3 ten az olamaz. Bir 
kanun gereği olduğu halde, 4 yıldan beri bu ya
sa çiğnenmektedir. 

1971 yılında 273 975 000 liralık ilköğretim 
yatırımları; bu yıl 231 milyon liraya düşürül-
mihtür. 

Ortaöğretim : Memleketimizde, ükokulu bi-
I tir enlerin ancak % 9'u ortaöğretim yapabilmek

tedir. Bu sayı 10 kişide birdir. Ortaöğretim 
memleketimizde okumuş işsizler kaynağıdır. 
Sokaktan köye, evden daireye, talebeden hoca
sına kadar hemen herkes, bu kuruluştan şikâ
yetçidir. Şikâyet olmayan tek kula rastlaya
mazsınız. Bürokrasinin en güzel örneğini, bu
rada görürüz. Başıbozuk, dengesiz, plansız ve 
huzursuz bir yönetim süregelmektedir. 

Bu yıl açılan 116 ortaöğretim seviyesindeki 
okullarda, özellikle fen dersi ve yabancı dil der
si öğretimi bulunamamaktadır. Tâyinler zama
nında yapılamamakta, ders yılı sonuna geldiği
miz halde bir çok okullarda dersler boş geç
mekte, veya ücretli hocalara başvurulmaktadır. 
Müfredat programı dengeli ve ölçülü değildir. 
Mevcut sistem Türkiye'nin, gerçeklerine uyma
maktadır. Bugün ortaöğretimde talebelerin % 

I 42'si sınıfta kalmaktadır. 
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Teknik öğretim : Çağdaş bilim ve teknolo
jinin baş döndürücü hızlı gelişmesine ayak uy-
duramamaktadır. Yeni bir aşamaya ihtiyaç var
dır. 

Beş yıllık plan hedefine uygun olarak, genç
lerin, meslekî ve teknik alana yönelmeleri so
runu çözümlenmemiştir. Ekonomide üretim gü
cünün artmasını, teknoloji ve endüstrimizin da
ha büyük bir hızla gelişmesini ve genişletilme
sini istiyorsak, meslekî ve teknik öğretime ge
rekli değer verilmelidir. 

Yüksek öğretim : Bugün Türkiye'de üniver
site ve yüksek okullarda, memleket gerçeklerin
den uzak, halka dönük olmayan bir eğitim sis
temi uygulanmaktadır. Ders kitapları her sınıf
ta onbirlerce sayfaya çıkarılmış, geniş, ağır ve 
bilimsellikten uzak, hacimli olan bu kitaplar 
gençleri belleyici ve ezberci duruma sokmakta, 
yaratıcı gücü tahribetmektedir. 

öğrenci serbestçe araştırma ve karşılaştırma 
yaparak, toplumsal konularla ilgilenme olana
ğını bulamamaktadır. 

Kaldı ki, 115 sayılı Üniversiteler Kanunu
nun 3 ncü fıkrasının (E) bendi, Türk toplumu
nun; genel seviyesini, yükseltici bilim verileri
ni, sözle ve yaziyle halka yaymak hükmiyle, 
üniversiteleri halktan yana çalışmalar yapmaya 
zorlamamıştır. 

üniversitelerimiz ise; sadece klâsik bilgi
leri kapsayan, binlerce sayfalık kitaplar her 
yıl tekrar etmekle, görev yaptıklarını sanmak
tadırlar. Bu yayınlar, genel olarak bir avuç in
sana hitabetmektedir. Bunlar, memleket ger
çeklerinden uzak, teknik terimlerle süslü, kla
sik çeviriler niteliğindedir. Seminer ve konfe
ranslar genellikle üniversite duvarları arasın
da kalmaktadır. 

Oysaki; halkın ödediği vergilerle, üniversi
telere araştırma yapmak için, Devlet bütçesin
den büyük paralar ödenmektedir. Bu nedenle^ 
geri kalmış bir ülkede üniversitelerin, halka 
karşı sorumluluklarını bilmeleri, toplumun eği
tilmesi, sorunların dile getirilmesi ve bu çalış
maların, üniversitelerin dışına taşınlıp, halka 
iletilmesi gerekmektedir. 

Halkının % 50'si okuma-yazma bilmeyen 
ülkemizde; eğitim düzeni, ilkokuldan üniversi
teye kadar bozulmuş, yurt gerçeklerinden kop
muş, çağdaş eğitim ve öğretim düzeyinin dışına 

düşmüştür. Gençliğin son yıllarda, taşkınlık öl
çüsüne varan çıkış ve davranışları, bunun sonu
cu olmuştur. Samimî ve iyiniyet düşünceleriy
le, eğitimde devrim sloganı ile başlatılan bu ha
reketler, sonradan, birtakım ideolojik çarpış
malar sonucu, saptırılarak bugünkü üzüntülü 
ortama getirilmiştir. 

üniversitelerimizde; merkezî sınav sistem
leri, sosyal adalet prensiplerine ve Türkiye'nin 
koşullarına, uygun değildir. Islahı gerekir. Üni
versite reformu ivedilikle Meclise gelmelidir. 
Üniversitede, görev almış öğretim üyeleri, bü
tün zamanlarını bilimsel araştırma ve öğreni
me verip, tam gün çalışmalıdırlar. Bugün, 
üniversitelerarası bir koordone yoktur, Her biri 
kendi başına buyruktur. Artıik üniversiteler 
ortak ilke ve bilimsel bir noktada birleşmelidir. 
Tam gün çalışma esası ve gece öğrenimi plan
lanmalıdır. Sosyal gelişme sonucu, yurdun muh
telif bölgelerinde üniversiteler açılmalıdır. 

Ankara Üniversitesinin bir fakültesinde (Tıp 
Fakültesi) yıllarca önce Maliye Bakanlığı tara
fından el atılmış birtakım tahkikatlar mevcut
tur. Her nedense ilgili üniversitece bunlar ne-
ticelendirilmemektedir. Aynı yerde yönetme
lik, tüzük, kanun dışı işlemeler yapıldığı, un
vanlar verildiği, usul dışı öğrenci kayıtları ya
pıldığı söylenmektedir. Sayın Bakanlığın bu 
meseleye eğilmesini ve açı'klığa çıkarmasını 
özellikle rica ediyorum. 

özel okullar sorunu devletleştirilmekle hal
ledilmemiştir. 

Eğitim ye öğretimde tek kitap sistemi sürat
le kurulmalıdır. Kitap yoluyie talebeyi soyan 
ticaret zihniyetine son verilmelidir. 

öğretmen sorunu : öğretmen ezilen, suçla
nan, çile çeken insandır. Türk öğretmeni Ata
türklüdür. Her türlü doğmaların karşısmda-
dır. Milliyetçidir, öğretmen boykotu yüzünden 
binlerce öğretmen görevinden alınmıştı ve bun
lar kendi kaderlerine terkedilmişlerdir. Yur
dun muhtelif bölgelerine sürülen öğretmenleri
miz perişanlık içindedirler. 

Millî Eğitim Bakanlığı bu önemli soruna 
eğilmelidir. Türk öğretmenine gerekli önem ve
rilmelidir. öğretmen maddî sıkıntı içerisindedir. 
Kadro ve terfileri çoğunlukla verilmemiştir. 
Hele yan ödeme ve kademe haklarının alınma. 
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sı öğretmeni zor duruma düşürmektedir. Ek 
ders ücretleri yeniden ayarlanmalıdır. 

Devlet Tiyatroları ve Operası : Bütçeden 
milyonlarca lira ödenek alırlar. Halka dönük 
bir çabanın içerisine girmeyen bu kuruluşlar 
bu ödenekleri hovardaca harcama sorumsuzlu
ğunun içindedirler. Bölge tiyatroları ivedilikle 
açılmalıdır. Halkımızın benimsediği, sosyal ger
çeklere dayalı, telif eserlerin sahneye konulma
sına önem verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, 
C. H. P. li, ortanın solunda halka dönük 

bir eğitim sistemine inanan bir arkadaşınız ola
rak, Anayasa ve Sosyal Adalete, çağımızın 
istemlerine, kalkınma planları amaçlarına uy
gun, sürekli bir eğitim düzeninin kurulması 
taraftarıyım. Anayasamıza uygun, temel ilke
ler ve bu ilkelere dayalı bir dünya görüşü, bü
tün okullardaki eğitime, esas olmalıdır. 

Üniversitelerde gençliğin haklı şikâyet ve 
isteklerini gözönünde tutan, üniversite özerk
liğine dokunmayan bir reform süratle gerçek
leştirilmelidir. 

Genellikle eğitimde ve özellikle halk eğiti
minde modern eğitim teknolojisinin olanakla
rından daha geniş ölçüde yararlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, üniversiteler Reform 
Kanunu kesin şeklini alırken 1416 sayılı Kanu
na göre dış ülkelerde doktora yapmış olanlar 
(1 500 gençtir sayıları) memleket gerçekleri 
'gözönünde tutularak yeni açılan üniversiteleri
mize direkt olarak atanmalarının da sağlanma
sı asla unutulmamalıdır. 

Reform hükümetinin bir üyesi olan Sayın 
Bakandan çok şeyler beklemekteyiz. Yıllardır 
birike birike tortu haline gelmiş, eskimiş ve 
köhnemiş merkeziyetçi zihniyete son verilmeli
dir. Memleket gerçeklerine uygun bir sistemin 
işleyebilmesi için Atatürkçü ve çağın koşulları
nı benimseyen yeni atamalar muhakkak yapıl
malıdır. Hizmet verilen kişilerde ehliyet ve ka
biliyet önplana alınmalıdır. Büyük güven duy
duğum Sayın Bakanın bütün bu sorunların üs
tesinden geleceğine, Bakanlık üzerine çöken 
ağır bürokrasiye son vereceğine inanırken Yüce 
Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Millî 
Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerinde yapılan gö

rüşmelerin yeterli görüldüğüne dair önerge 
vardır. Önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerinde kâ

fi derecede görüşme yapılmıştır. Müzakerenin 
kifayetini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Adıyaman 

Zeki Adıyaman 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin bölüm ve 
maddîlerine geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

(A/l) CARİ HARCAMALARI 

Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 5 909 630 549 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
12.000 ncl bölümde bahse konu edilmesi istenen 
ve fakat Başkanlıkça bütçenin daha sonra mad
delerinin oylanması sırasında dikkat nazarına 
alınması gereken bir önerge var. Her ne kadar 
bu bölüme atıfta bulunuyor ise de, bir madde
nin değişmesiyle ilgili olduğu için, önergeyi oku
tuyorum. Üzerinde yapacağım muameleyi daha 
sonra belirteceğim. 

Millet Meclisi Başkan ına 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının 21 nci 

maddesinde ek ders ücretlerine ilişkin metinde 
yer alan «1472 sayılı Kanun» deyiminin bu 
maddeden, Anayasaya aykırı bulunması ve aşa
ğıda arz edeceğimiz sebeplerden ötürü çıkartıl
ması gerekir. 

j 1. Bütçe Kanununa bütçe ile ilgili hüküm
ler dışında yasaları değiştirir nitelikte hüküm 
koymanın, Anayasanın 92 ve 126 ncı maddele
rine aykırı olduğu, Anayasa Mahkemesinin çe
şitli kararlarında belirtilmiştir. 

Böyle olmasına rağmen, bu Bütçe kanunu 
I tasarısında da bu lâzimeye riayet edilmediği an-
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laşılmaktadır. Şöyle ki : 1472 sayılı Kanunun 
7 nci maddesi aynen, «Bu kanun hükümlerine 
göre açılan resmî yüksek okullarda, bunların 
yönetmeliklerinde belirtilen şartları taşıyan res
mî öğretim kurumları üyeleri ve yardımcıları 
ile öğretmenler -sözleşme ile görevlendirilebile
cekleri gibi, bunların dışında, emeklilik ve yaş 
haddine bakılmaksızın, diğer şartları taşıyan 
kimseler de geçici olarak sözleşmeli istihdam 
edilebilirler», denilmektedir. Görülüyor ki, bu 
okullarda görevlendirilecek öğretim elemanları
nın devletle sözleşme yapmak suretiyle istih
damlarına cevaz verilmiş bulunmaktadır. Nite
kim bu maddeye dayanılarak, Akademi Baş
kanları ile Ege Üniversitesi Rektörlüğü, öğre
tim üye ve yardımcıları ile birer yıllık sözleşme 
yapmışlar ve öğretime ancak bu şartlarla baş
layabilmişlerdir. 

Burada yer alan ödeme şekli, bir ek ders üc
reti niteliğinde olmayıp; belli bir hizmet karşı
lığında ve sözleşmeye dayanmaktadır. Halbuki 
21 nci maddenin asıl maksadı Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlı yüksek okullarda ek ders vere
cek olanların ek ders saat ücretini tayin ve tes
pit amacını taşımaktadır. Bu madde ile 1472 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesinde bahse konu edi
len sözleşmeli personel istihdamının hiçbir ilgisi 
yoktur. 

Nitekim 1472 sayılı Kanunun ruhuna uygun 
olarak aynı kanunun 4 ncü maddesi uyarınca 
kurulan Koordinasyon Kurulu vermiş olduğu 
karar ile uygulamada yeknesaklığı sağlamak 
amaciyle yapılacak sözleşmelere esas olacak bi
rimi tespit etmiş ve bu birimler Koordinasyon 
Kurulunun saat birimini esas alması olayı bu 
ücretlerin ek ders ücreti intibaını yaratmıştır. 
Esasen saat başına ücret birimi kıstasına göre 
Koordinasyon Kurulu aylık olarak bu ücretleri 
tespit etmek yoluna gitmiştir. 

1472 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre 
verilecek ücretlerin Genel Bütçe Kanunu ile 
tespit edilemeyeceğini 1472 sayılı Kanunun 23 
ncü maddesi sarahaten ortaya koymaktadır. 
Zira bu madde bu gibi ücretlerin bir tüzükle 
tespit olunacağını âmirdir. 

Görülüyor ki, Bütçe kanunu tasarısının 21 
nci maddesi hükmü 1472 sayılı Kanunun 7 ve 
23 ncü maddelerini değiştirmek suretiyle Ana
yasanın 126 nci maddesine aykırı bir durum or
taya çıkarmış bulunmaktadır. 

Bir kanun hükmünün değiştirilmesi ancak 
bir başka kanunla mümkündür. 

2. Eski özel yüksek okulların kaldırılması
na sebebiyet veren en önemli faktörlerden biri 
de Anayasa Mahkemesinin kararında açıklan
dığı üzere öğretim seviyesinin düşüklüğü idi. 
1472 sayılı Kanun kaliteli eleman sağlayarak 
öğretim seviyesinin yükseltilmesi maksadiyle, 
özellikle yeni bir ücret sistemi getirmiştir. Bu 
sistemi bilerek getiren kanun koyucusunun ama
cından ayrılarak, Millî Eğitim Bakanlığına bağ
lı okullara uygulanan ek ders saati ücretini uy
gulamakla 1472 sayılı Kanundaki anahedeften 
ayrılma durumu ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Yukarıda arz ettiğimiz nedenlerle madde 
21'in (A) bendinden «1472 sayılı Kanun» deyi
minin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Eskişehir Eskişehir 
ismet Angı Seyfi öztürk 
Eskişehir istanbul 

Orhan Oğuz Mehmet Yardımcı 
içel 

Mazhar Arıkan 

BAŞKAN — Sayın Bütçe Karma Komisyo
nu yetkilisi, şimdi bu 12.000 nci bölüm personel 
giderleri 5 909 630 549 lira. önergenin bu mad
de ile ilişkisi yok. Ancak, 21'nci maddenin ileri
de oya konulduğu sırada, dikkat nazarına alın
ması gereken bir önergedir; o zaman işleme ko
nulması gerekecektir. Değil mi efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Evet, Sa
yın Başkan. Bütçe Kanununun ilgili maddesi gö
rüşüldüğü zaman nazarı dikkate alınması gere
kir efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. O halde 21'nci 
madde görüşülürken muameleye konacaktır. 

12.000'nci bölüm metninde yazılı şekliyle Yü
ce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Diğer bölümü okutuyorum. 

Bölüm Lira 
' I , j 

13.000 Yönetim giderleri 30 355 456 
BAŞKAN— Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Bölüm 
14.000 Hizmet giderleri 

BAŞKAN— Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 

Lira 
153 702 932 

439 830 963 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu 15'bi-
ninci bölümde yazılı şimdi okunan bölüm topla
mını teşikl eden maddelerden 15.221'nci maddeyi 
teşkil eden ortaokullar, liseler, kolejler ve imam 
hatip okulları giderleri başlığında 15.221'nci 
maddede «Büro giderleri» maddesinden ayrılmış 
bulunan 40 milyon liralık ödenek var; bundan 
1,5 milyon liranın alınarak 32.111'nci madde 
«Kamulaştırma ve satmalına» bedeline eklenme
si isteniyor. Bunu öneren bir önerge var. Oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığı 

1972 yılı bütçesinin 15.221 Büro giderleri bölüm 
ve maddesinde mevcut ödenekten bir buçuk mil
yon lirasının alınarak aynı bütçenin 32.111'nci 
bölüm ve madesine eklenmesini; 

32.111'nci madde matlabının altına da «bir 
buçuk milyon liranın Ankara Üniversitesi Diyar
bakır Tıp Fakültesi bütçesine aktarmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir.» şerhinin verilmesine müsaa
delerinizi arz ve teklif ederiz. 

Diyarbkır 
Sabahattin Savcı 

izmir 
Ali Naki Üner 

Diyarbakır 
Behzat Egilli 

Mardin 
Abdülkadir özmen 

Balıkesir 
ibrahim Aytaç 

Elâzığ 
Ali Rıza Septioğlu 

Erzincan 
Hüsamettin Atabeyli 

Afyon Karahisar 
Hasan Dinçer 

Tokat 
Osman Hacıbaloğlu 

Diyarbakır 
Necmettin Gönenç 

Yozgat 
Turgut Nizamoğlu 

Kars 
Lâtif Aküzüm 

Bingöl 
Mehmet Bilgin 

Çanakkale 
Mesut Hulki önür 

Bolu 
Nihat Bayramoğlu 

Balıkesir 
Osman Tan 

Ankara 
Şerafettin Yıldırım 

Tokat 
Mehmet Kazova 

Niğde Hakkâri 
A. Avni Kavurmacıoğlu Ahmet Zeydan 

Van 
Fuat Türkoğlu 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 
musunuz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Sayın 
Başkanım, Yüce Meclisin takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 

(istanbul) — Efendim, bizim katılmamıza im
kân yoktur. Büro giderleri deyince bunun için
de ortaokulların ve liselerin en mübrem ihtiyacı 
olan meselâ, yakıt ihtiyacı, su parası, elektrik 
parası vesaire bunların hepsi büro giderinden 
veriliyor. Diyarbakır Tıp Fakültesinin ihtiyacım 
gidermek için başka bir formül, başka bir ter
tip bulunur, gerekirse sene ortasında ek ödenek 
istenir veya aktarma istenir ama, her halükâr
da Bütçe Karma Komisyonunda da uzunboylu 
izaJh etltiğimiz giibi, büro giderlerinden 1,6 
milyon lira kısmanın imkânı yoktur. Bu iti-
Ibarl'a katılmıyorum. 

İBAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunacağım. Evvelâ büro giderlerinden 1,5 
milyon liranın indirilmesi kısmını oyunuza su
nuyorum. Katbul edenler.., 

MİLLÎ EĞİTİM EAKANI İSMAİL ARAR 
(istanbul) — Sayın Başkan, bu, bütçe tekniği 
bakımından da imkânsızdır. Umumî bütçeden 
katnia bütçeye aktarma yapılıyor. Dikkati
nizi çekerini. 

IBAŞKAN —- Anayasanın 94 ncü maddesine, 
göre biliyorsunuz, önergeyi hiç görüşaneksi-
zin oiya koymaya mecburum. 

KaJbul etmeyenler... önerge kalbul edil
miştir. 

Şimdi 1,'5 milyon lira bu bölümden düşüle
cek. 

ikinci olarak önergenin istihdaf! «ittiği 
husus 15 291'den şimdi alınan, indirilen 1,'5 
milyon lira 32.111 nioi bölüm ve maddeisine 
eklensin deniliyior. 32.111 e eklenecek. 

15 bininci bölüm toplama 439 830 903'ltü. 
1 '500 000 lira düşünce 438 330 963 oluyor. 
15 bininci bölümde kurum giderlerini 
438 330 903 lira olarak oyunuza sunuyorum : 
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IKaibul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi aynı Ibütçenin 32.111 nci (bölüm ve 
maddesine eklenmesi talefbediliytor... 

Bölüm Lira 

16.000 Çeşitli giderler 
IBAJŞKAN — Kalbul 
ler... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

108 017 006 
eden-

Kaibul 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
21.000 Etüt ve proje giderleri 250 000 

BAŞKAN — Kabul eden. 
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve 
onarım giderleri 91 869 000 
BAŞHAıN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 176 606 000 
BAŞHAIN — Kabul eden-
ler... Etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

(A/3) ISERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

31.000 Kurumlara katılma pay
lan ve sermaye teşkilleri 4 550 004 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınal-
nnalar. 37 050 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım liste 
bu bölüme 1,5 milyon liranın ilâvesi iste
niyordu. Bu şekli ile önce ilâveyi Yüce Heye-

- tin oyuna sunuytorum. Kalbul edenler... Kabul 
etmeyenler... KaJbul edilmiştir. 

37 050 000 lira ©lan 32.000 nci bölüm 1 
milyon 500 bin ilâ/vesi ile 38 550 000 lira 
'oluyor. Bu şekli ile YHilce Heyetin oyuna su
nuyorum : KaJbul edenler... KaJbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

önergenin istihdaf ettiği 3 ncü unsur; 
32111 nci madde matlaJbının altına da; «1,5 
milyon liranın Ankara Üniversitesi Diyarba
kır Tıp Fakültesi Bütçesine aktarmaya Mali
ye Bakanı yetkilidir, şerhinin verilmesine mü
saadenizi arız ve teklif ederim.» diyor. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL AHAR 
(tstanlbul) — Sayın Başkan, mlüsade eder mi
tsiniz (bir hususu arz edeyim. 

Elbette ki, Yüice Meclisin kararlarına 
karşı saygılıyız. Ancak, yapılmakta olan bir 
yanlılık üzerinde tekrar zatıâlinizin ve Yüce 
Heyetin dikkatini çekmek isterim. 

IŞöyle ki; Diyarbakır Tip Fakültesi, An
kara üniversitesine bağılıdır. Ankara Üni
versitesi «ise, katma bütçe ile idare edil
mektedir. Şimdi, genel bütiçjeye dahil olan 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesini görüfülyoruz. 
İBir maddeden diğerine aktarma yaptık. Yüce 
Heyet kalbul etti. Fakat bunun altına isten
diği kadar o şart konsun, bunu Diyariba'kır-
daki kamulaştırma bedeli için harcamaya im
kân yoktur. Bütçe tekniği bakımından hatalı 
ibir yoldayız. Tekrar dikkatinize arz ediyorum. 

IBAŞHAN — Evet, bu tarafı doğru. 
IHAİSAN TOSYALI (Kastamonu) — Tek

lifin komisyondan gelmesi lâzım, komisyonun 
mlüdaifaa etmesi lâzflm. 

'.BAŞKAN — Şimdi, muhterem arkadaşla
rım, meselede tabiî... 

AİBDULLAH NACİ BUDAK (Artvin) — 
Meselede mesele var.. 

(BAŞKAN — Ciddî çalışıyoruz, Mecliste 
müzakere yapıyoruz, ter döküyoruz. 

Mesele aslında... 
(BÜTÇE KARMA KOMÎSYONU ADINA 

'AHMET KAKJAASLAN (Malatya) — Sayın 
(Başkanım, müsaade eder misiniz... 

IBAŞHAN — Rica ederim, bir dakika. 
Mefâele aslında önerge üzerinde Başkanlı

ğın herhangi bir görüşü Anayasa ve kanun
lar dışında olamaz. Olamadığına göre, an
cak verilen önergeyi Anayasanın 94 ncü mad
desine göre görüşmesiz Başkan oya kor ve 
neticeyi istihsal eder. 

Şimdi, yapmış olduğumuz oylamada arka
daşlarımızın verdiği oy ile 15.000 nci bölüm
den 1,5 milyon lirayı aldık -ve 32.000 nci bö
lümde kamulaştırmalar normuna ilâve ettik. 
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Mecliste de tekriri müzakere olmadığına göre, 
şu ana kadar yapılan muamele doğrudur. Hiç. 
Ibir yanlışı foktur. 

(Ancak, 32.000 nci bölümde Millî Eğitim 
Bakanlığı Bütçesine taallûk eden ve münhası
ran Millî Eğitim Bakanlığının yapmaya yetkili 
lölduğu kamulaştırma ve satınallmal'ar klismı isimdi 
1,5 milyon lira artmış oldu. Bu bütçenin ayrı 
(bir madde ilâvesi ile üniversiteye taallûk eden 
Ibir kısım dahilinde meseleyi kavrayabilmesi 
mümkün değildir. Sayın Bakanın o noktada 
hakkı vardır. 

(Sayın Komisyon (bir şey mi söyleyecek
siniz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
AHMET KARASLAN (Malatya) — Sayın 
Başkanım, komisyonun müdafaa etmesi gere
ğinden bahsettiler. Elbette ki komisyon kara
rını müdafaa edecektir. 

IBAŞKAN — Efendim, bu, bir kere müza
keremiz. Siz laf atmalara meydan bırakmayın. 
Aslında Anyasanın 94 ncü maddesi hüküm 
kloymu'ş, «!bölümler ve değişiklik önergeleri, gö
rüşmesiz okunur ve oya 'konur» demiş. Onun 
için siz onlara önem vermeyiniz, miüdafaa 
içinde kalmayınız. Duymamıiş olunuz, ben 
duymadım çünkü. 

Şimdi bu şekli ile.. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Başkanım, usulsüz önerge Başkanlıkıça ka
bul edilir mi? Bendeniz usulsüz bir önerge 
versem, kabul edilir mi Sayın Başkan? 

IBAŞKAN — önergenin usullü veya usulsüz 
olduğunu muayyen bir merhaleye kadar Baş
kanlık düşünmez. Onu oy veren milletvekili 
düşünür. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ)— Ta
mam, teşekkür ederim, sağolun. 

IBAŞKAN — Biz 1 nci kHsımda 15.000 nci 
Iböîümden 1,5 milyion liranın alınmasını oya 
Isunduk. 2 nci İdsımda 32.000 nci bölüme 1,5 
milyion liranın ilâvesini istiyor. Öner*ge, mil
letvekilinin en mukaddes hakkı. Ben o hakkı 
koruyiorulm ve korumaya mecburum. 32.000 nci 
Ibölümıe bunun iHâveSi isteniyor, ilâvesi Yüce 
Meclis tarafından kabul edildi. 

3 ncü kısımda, bu ilâvenin, bir fıkra açıl
mak suretiyle, «Diyarbakır Tıp Fakültesi Büt
çesine aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir» 
hükmü konmak isteniyor, işte burada dik
katinizi çekiyorum. İşimize geldiği gibi değil, 
meseleyi hukukî olarak konuşacağız. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Ta
mam efendim, teşekkür ederim. 

IBAŞKAN — Şimdi şu anda önerge sahip
lerine hitajbediyorum. Bu teknik olarak, Millî 
Eğitim Bakanlığı' Bütçesinde kamulaştırma 
ve satınalmalar bölümünde münderiç bir ak
tırmanın bundan slonra hem görüşeceğimiz, 
hem de maddelerini ayrı ayrı okutup, daha 
Sonra da açık oya sunacağımız üniversite
ler bütçesi ile ilgisi yok. Bu seibeple, ibu 
önerge, o üniversite bütçesinde olmuş olsa 
idi, o zaman, netice arz ederdi. Yalnız yapılan 
aktarma, bir nevi aktarma mahiyetinde ol
muştur. Bu sebeple, şimdiye kadar yapılan 
muamele doğrudur. Bu bir paragraf ilâvesi ile 
«Diyarbakır Tıp Fakültesi Bütçesine aktarma
ya Maliye Bakanı yetkilidir» şerhinin veril
mesi ve bunun oylanması teknik olarak müm
kün değildir. 

Bölümleri okumaya devam ediyoruz. 

Bölüm Lira 

34.000 Malî transferler 15 791 245 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Eetmeyenler... Kabul 
edilmitir. 

35.000 ıSoSyal transferler 39 570 352 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 IBorç ödemeleri 550 003 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu şekli ile Millî 
Eğitim Bakanlığı Bütçesinin bölüm ve madde
leri oylanmış oluyor. Vakit çok gecikti. As-

I lmda bunu takiben Millî Eğitim Bakanlığının 
I tüm bütçelsi içinde müzakere ve münakaşa 

edilen üniversiteler bütçeleri de vardı. Bunlar 
I katma bütçe olduğu içki, ayrı ayrı bütün 
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maddelerinin okunması gerektir. Hepsinin 
okunması takriben 1, 5 - 2 saati (bulacaktır. 
Ayrıca onların ayrı ayn oylaması ve dama 
sonra da açık oya sunulması gerekmektedir. 

IBu sebeple, yarın 22 Şuibat 1972 Salı 
günü saat 9.00'da toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,40 
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SORULAR, GESORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

II I 
ÖNİOELÎLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ-

'TIRILAN İŞLER 
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A - BAKLARENDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

jX 1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu itte 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cuımjhuriyet İSenatosu (Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mee-
üisi 1/554; Cumhuriyet Senatosu 1/8) (Millet 
Meclisi İS. ISayısı : 475; Cumhuriyet (Sena
tosu S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 14,2.1972) 

ıX 2. — Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dıair ıCumihuıliyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet 'Meclisi 1/555; Cumhuriyet Senatosu 
1/12) (Millet Meclisi1 S. Sayısı : 476; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 11) (Dağıtma tarihi : 
14 . '2 . 1972) 
, X 3 . - Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe ka

nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu (başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/560; Cumhuriyet Senatosu 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 

1/18) ('Millet Meclisi S. Sayısı : 481; Cumûu-
riyet 'Senatosu fS. Sayısı : 17) '(Dağıtma tali
hi : 14 . 2 . 1972) 

X 4. —. İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Kjomisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/563; Cumjhuriyet Senatosu 1/20) (MHllet 
Meclisi lS. ISayısı : 484; Cumhuriyet Senatosu 
'S. Sayısı : 19) (Dağıtma tarihi : (14 . 2 . 1972) 

X 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 
yık İBıütçe kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve (Bütçe Karma Komisyonu 'başkanlıkları tez
kereler! (MMlet 'Meclisi (1/564; Cumhuriyet 
İSenatosu 1/21) (Millet Meclisi! S. Sayısı : 483; 
Cumhuriyet Senatosu iS. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarihi :(14 . .2 . 1972) 

X 6. —, Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma'Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/561; Cumhuriyet Senatosu 
1/13) (Millet Meclisi S. Sayısı 485; Cumhuri
yet \Senatosu !S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
14 . '2 .1972) 

,X 7. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademile
ri 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve (Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu 'başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/565; Cumhuri
yet Senatosu 1/27) (Millet Meclisi S. (Sayısı : 
482; Cumhuriyet Senatosu ıS. Sayısı : 26) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 2 .1972) 

,X 8. —, Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko-

(Devaım arkada) 
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misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komlisyoıı başkanlıkları tezke
releri. (Mjillet Meclisi 1/566; Cumhuriyet İSena
tosu 1/22) (MBlet [Meclisi S. Sayısı : 487; 
Cumhuriyet Senato'su S. 'Sayısı : 21) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1972)' 

,X 9 . - , Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Kjomisyonu raporuna dair Cum
huriyet iSenatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/562; 
Cumhuriyet »Senatosu 1/19) (Millet Meclisi S, 
ISayısı : 486; Cumhuriyet (Senatosu İS. Sayısı : 
18) (Dağıtma tarihi : 114 . 2 . 1972) 

X 10. — Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair. Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 11/568); Cumhuriyet Sena
tosu 1/24) (Mıilet Meclisi S. .Sayısı : 490; Cum
huriyet Senatosu jS. (Sayısı : 23) (Dağıtma ta
rihi : !14 . !2 .1972) 

;X 11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1972 yılı İBütçe ıkanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 'Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/559; 
Cumhuriyet İSenatosu 1/17) (Millet Meclisi S. 
ISayısı : 480; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı ; 
16) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . İ1972) 

X 12. —. Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (M;illet Meclisi 
1/597, Cumhuriyet Senatosu 1/15) ('Millet Mec
lisi S. 'Sayısı : 478; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 14) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) 

,X .13. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1972 Bütçe kanunu taasrısı ve Bütçe Karma Ko -
misyonu raporuna dair Cumhuriyet iSenatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu .başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/558; Cumhuriyet Senato
su 1/16) (Millet.Meclisi S. Sayısı : 479; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 15) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 .1972) 

X 14. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna îdair Cumhuriyet iSenatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclifei 1/570; Cumhuriyet Se
natosu 1/26) (Millet , Meçlisi İS. Sayısı : 489; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 25) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2 .1972) 

X 15. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/567; Cumhuriyet Se
natosu 1/23) (Millet Meclisi S. Sayısı : 488; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 22) (Dağıtma 
tairhi : 14.12 .1972) 

X 16. —• Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/556; Cumhu
riyet Senatosu 1/14) (Mjillet Meclisi S. Sayısı' : 
477; 'Cumhuriyet iSenatosu S. Sayısı : 13) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 2 .1972) 
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İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İSLER 
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