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çocuklar dışında nüfusumuzun 4
620 490 erkeği,
8 725 871 kadım, toplam olarak 13 346 361 kişi he
nüz okuma-yazma bilmemektedir.
Ankara köylerinde kadınların % 73'ü, Aydın
köylerinde % 69'u, Samsun köylerinde % 87'si, Or
du köylerinde % 90'ı, Urfa köylerinde % 97,5'i,
Siirt Köylerinde ise % 97,9'u okuma-yazma bilmi
yor.
Bundan başka, ilkokul çağında her 100 çocuk
tan 17'si, ortaokul çağında her 100 çocuktan 79'u,
lise çağında her 100 çocuktan 94'ü, üniversite çağın
daki her 100 gençten 95'i okula gidebilme olanağın
dan yoksundur.
Batı bölgemizdeki
illerimizin
hemen hemen
hepsi, % 100'ü okula kavuşmuşken, Doğu illerimiz
de oran henüz % 17 civarındadır. Bu az gelişmiş,
henüz ilkel hayat yaşayan, kırsal alanlara dağılan
bölge çocuklarının yetişmeleri ve başarıları Türki
ye'deki ortalamanın pek çok gerilerinde yer almak
tadır. Örneğin; 1969 yılında üniversite giriş sınavla
rına 64 183 öğrenci katılmış, bunlardan ancak 13 bi
ni sınavı kazanabilmiştir. Sınavı kazanan öğrencile
rin % 63'ü İstanbul, Ankara, İzmir liselerini bitir
miş olan öğrencilerdir.
İşte bu illerimizde fazlasıyle branş
öğretmeni,
dershane, laboratuvar, araç ve gereç bulunmaktadır
da ondan.
Aziz arkadaşlarım, halbuki, Doğu illerimiz lise
lerinde ve ortaokullarında laboratuvar, araç, gereç
ve dershane yeterli olmadığı gibi, hiç bir branş öğ
retmeni de yoktur. Bütün temel bilim dersleri öğret
menleri yoktur. Türkçe, edebiyat, fizik, kimya, ma
tematik ve yabancı dil dersleri tamamen boş geç
mektedir.
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HÜSEYİN ERÇELİK (Devamla) — Bu bir rast
lantı, ya da sadece siyasal bir amaç da değildir. Bu
gidiş, Adalet Partisi iktidarının üzerine
oturttuğu
sermaye-toprak rantçıları ve ticaret burjuvazisi gibi
egemen sınıfların istediklerine, bir sosyo - ekonomik
politikayla bütünlenmiş bir eğitim-öğretim uygula
masıdır.
Sonuç olarak, eğitim ve öğretim hakkı belirli züm
relerin başkaları için razı olabildiği oranda ve iste
dikleri biçimde verilen bir lütuf olmaktan çıkarılma
lıdır. Eğitim bütün insanlarda var olan yetenek ve
potansiyel güçleri ortaya çıkarıp, geliştiren ve bunla
rın toplumun genel ve ortak çıkarları yönünde kul
lanmasını sağlayan bir düzen yörüngesine girmeli
dir.
BAŞKAN — Sayın Erçelik, vaktiniz doldu, son
cümlenizi söyleyin efendim.
HÜSEYİN ERÇELİK (Devamla) — Eğitim, bir
süs, bir imtiyaz, bir baskı aracı olmaktan çıkarılma
lı, niteliğindeki değişikliklerin yönettiği biçim için
de bir üretim, bir emek değerlendirme ölçüsü ola
rak kabul edilmelidir.
Her bölgeye ve herkes için fırsat eşitliği sağlan
malı, halkçı, demokratik, özgürlükçü ve
ayrıcalık
gütmeyen; insanca, hakça bir eğitim düzeni getiril
meli ve uygulanılmalıdır.
İşte bu nedenlerle Cumhuriyet Halk Partisi Grupu
olarak bu önergeye olumlu oy vereceğimizi arz ede
rim.,
Hepinize derin saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erçelik.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(izmir) — Saysn Başkan, söz isîiyorum.

İstanbul Çamlıca Kız lisesinde haftada 22 saat
lik biyoloji dersi için dört biyoloji öğretmeni bulun
maktadır. Doğu Anadolu illerindeki boş dersleri,
meslekî bilgisi olmayan, pedagojik
formasyondan
yoksun olan mal müdürleri, hükümet tabipleri, mai
yet memurları gibi memurlar
doldurmaktadırlar.
Ondan sonra da bu çocuklar aynı sınıfta ve aynı
koşullar altında imtihan
edilmektedirler. Bunlara
yazıktır, bu çağ dışıdır, bu haksızlıktır, sosyal ada
lete, fırsat eşitliğine ters düşmektedir.

BAŞKAN — Sayın Bakan söz mü istiyorsunuz?...
Buyurun efendim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Urfa
milletvekili Sayın Celâl Paydaş ve arkadaşları tara
fından verilen araştırma önergesinin kabul edilmesi
lâzımdın
Gerçekten, Türkiye'nin fevkalâde önemli bir ko
nusunu arkadaşlarımız araştırma konusu haline getir
mek suretiyle, Meclis Başkanlığına tevdi etmişlerdir.

Bunu insanlık onuru ile, çağdaş uygarlık düze
yiyle bağdaştırmak olanak dışıdır. (C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Erçelîk, bir dakikanız kaldı.

Böylece eğitim ve öğretimin, Türkiye'de fırsat eşit
liğine uygun olarak, sosyal adaletin ölçüleri içerisin
de yapılıp yapılmadığı keyfiyeti bu araştırma sonu
cunda ortaya çıkmalıdır.
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