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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/315) (S, Sayı
sı : 400) üzerindeki ıgörüşmelere devam olunarak : 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi kabul edildi. 
1980 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Büt

çe Kanunu Tasarısının da (1/338) <iS. Sayısı : 423) 
maddeleri kaibul edilerek tümünün gelecek birleşim
lerde açık oya sunulacağı bildirildi. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üzerinde bir 
süre görüşüldü, 

Saat 14.O0'te yapılacak TBMM Birleşik Toplantı
sından sonda toplanılmak üzere /birleşime saat 12.47' 
de ara verildi. 

Başkan 
Başkanvekıili 

Memduh Ekşi 

TJfivan Üyesi 
(Çanakkale 
İrfan Binay 

DSvam Üyesi 
iDenfelıi 

Mustafa Gazalcı 

İkinci Oturum 

TBMM Birleşik Toplantısından sonra açılan bu 
oturumda : 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 
görüşmeler tamamlanarak bütçe kabul edildi. 

1980 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu 
Tasarısının (1/344) (S. Sayısı : 429) maddeleri kabul 
olunarak tümünün gelecek birleşimlerde açık oya su
nulacağı büdliriMi. 

Saat 21.15'te toplanılmak üzere birleşime saat 
20.57Me ara verildi. 

Başkiari 
Cahit Karakas 

Oivan Üyesi 
Çanakkale 
İrfan Binay 

.DÜvara Üyesi 
DenJizM 

Mustafa Gazalcı 

Üçüncü Oturum 

Adalet Bakanlığı ve 
Yargıtay Başkanlığı bütçeleri kabul edildi,: 
21 Şubat 1980 Perşembe günü saat 10.00'da top

lanılmak üzere birleşime (21.2,1980) saat OOjll'dle son 
verildi^ 

ı Başklan 
Başkanıveklili 

Memduh Ekşi 

Oİvaın Üyesi 
Isjtanlbul 

Recep Özel 

JJıivan 'Üyesi 
Adana 

İsmail Hakkı Öztorun 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılına Saati : 10.00 

BAŞKAN — Başkanveküi MusBh Göremltaş 

DİVAN ÜYELERİ — Nizaım-ttin Çoban (Kütahya), Halil Karaatlı (Bursa) 

• 

BAŞKAN — Miilldt Meclislinin 49 ncu Birleşimini açıiyorum, 

III, — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1980 Yılı iBütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısında \yapılan değişikliğe dair C. Se
natosu Başkanlığı Tezkereci ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi: 1/315; C Senatosu; 
1/649) (M. Meclisi S. Sayısı: 400; C. Senatosu S. 
Sayısı : 949) (1) 

A) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

IBAİŞ/KAIN — Bütçe müzakerelerine kaldığımız 
yerden dlövam ediyoruiz< 

I198CI Mali Yılı Bütçe Kanun Talsarıısı üzjerimd'e 
progriamıımııza göre MM Eğitim Bakanlığı Büttçte-
Isîylie hu Bakanlığa bağlı üniversite büitçderinini glö-
rüşjmıdlıerimıe ıbaşlıyorulz. 

(Komisyon ve Hükümet yerlini almıştır.' 
i Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler bütçeleri 

liîzıerinıde grupları ve şahısları adına söz alan sayın 
üyelerin isimlerini sırasıyla okuyorum : 

(Mi'Miydtçü Hareket Partisi Gurubu adına Sayım 
(Mdhmiet Tahlifi Şaşmaz, Aldalet Partisi Gurüibu adı̂  
ma Saiyıın Fdyzullıalh Değerli ve Sayın Aivni Akyol, 
Milii Selâmet Partisi' Gurubu adıma Sayın Hasan 
tSeyithartoğhı, Cumhuriydt Halk PartM Gurulbu 
adıma Sayın Biurhan, Garip Şa'vlı ve Sayım İsmail 
Akım, 

Şahısları adıma, lehinde: Halil Karaatlı, Meh
met Çaitallblaş, ismail Hakkı Klöylübğlu, Mustafa 
Kşriöfioğlu, Osman Dernftrci, Rufkı Danışman ve İr
fan Bkıay, 

yAleyfhimdd: Aldmam Kdskin, Hasan Ali Dağlı, Al-
tan Tuna, Nuri Çelik Yazıcroğlu, Rahmi Kumaş ve 
iSami Gökmen-

Özerinde Mualmımleır Akjsloy, Şükrü Bütün ve 
Ali Afc, 

(1) 400 S. Sayıh basmayan 16.2.1980 tarihti 
44 nöü Birleşim, tutanağına eklidir. 

IMill'iyetçi Harekat Partisi Gurubu adıma Sayım 
Mdhmet Talhlir Şaşrnajz; buyurun efendim. 

MHP GURUBU ADINA MEHMET TAHlR 
ŞAŞMAZ (Elazığ) — Sayını Başkan, sayın millet-
Veküllerl; Milli Eğitimi Başkanlığı 1980 Mali Yılı 
iBlütçesıi üzerimde Milliyetçi Hareket Partisi Gurulbu-! 
mum görüşlerini arza başlarken 'sizleri şahsım ve 
Gurulbum adına saygı ile sela'mlıyorumu 

(Değerli üyeler,, memleketin dert ve daMatarıma 
başımı eğmiş her vatandaşın bilmesi gereken bir 
gerçfdk vardır, o da bir ölüm kailim midsiefesi olarak 
(ele alımmalsı gereken' kayfiydtin eğitim1 ve öğretim 
politikamı^ olduğu hakikatlidir, Bunun için de her 
işjdyden efvtvıel mutlaka bir eğitim felsefemizin olması 
Hazımdır. Ta M, çocuklarımızı yöneltmemiz ge
reken hedef ve prensıiıplıer bilinmeli ve Türk gençli-' 
ğimi fikir hürriyeti ve isim değiştirmiş ideolojiler fcal-ı 
kanı arkasında istedikleri istikamete sürükleyen ba
zı gafil veya kasıtlı öğretmenlerin bu korkunç, faa
liyetlerine bir son verilebilmelidir. 

Öyle ki; iktisatta, ticardtite, ziraatte, hukukta, 
tâkmıikfce, samattta ve mili mlüdalfaada tek temelim 
maarif olduğu, kültür olduğu Türkiye'de birinci 
planda tüMmıalı, burnum içim de maarif problem
leri bu görüşle ele alınmalı ve bültüin kollarda büyük; 
bir ciddiydt, vukulf ve metlotla kaliteye dbğru kâ'tli 
adımlar altilmalıdır. İş, okul adedini arttırmakta, 
kalitesiz fakait yaygın bir okuma, yazma yarışında 
değil açılan ve açıiiaoalk olan mekteplerim çocuğa 
vereceği milli ve manevi ıtulhıtadır. Bu olmadıktan 
'slonra odmiydti sadece şiilfalhli kültürü ile başıbaşa bı
rakmak memleket içim belki daha faydalı sayılabi
lir. Zira, bir milli, manıdvi maarif politikasınıni 
hududu ve hiimiaydsi içinle girmemiş eğitim sistemi 
parlak, faydalı ve berekötlli neticeler verir gibi 
ıgıör'ümse de kaJfeisü açık unutulmuş valisi mahluklar 
ımisali fırjsat bulur buinlaJz en yakınlarım dahi par-
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çalan vte yer. İnsanı klaManldınmajdıan, omun kafası- î 
nı da, ruhunu da kontrollü, düzenli ve şuurlu bir I 
seviyeye getirmeden yapılan her maddi hamle aka- I 
mete mahkûmdur. Çolk uzun, yıllarım, ihmale uğ- I 
tfaımış, hatta bir felsefe, batta bir mesele olanak I 
lele ahmımiayan lüzum hlissedimemliş eksiği budur, I 

Türkiye'yi kenldü orijinalitesi içinde geliştirmek I 
liçim ileri memleketlerde kabul ve tatbik edilen usu- I 
İlle uyarak, mili cevhere sadik ve mili şuurdan hızı I 
lalam bk anlayışın mlaaıiilf çarkını ele almaisı artık I 
Ibir ölüm kalım meselesidir., I 

fBu arada şunu da itiraf etmek gerekir kji, bugün I 
fazileti ile, celadeti, bilgisi ve imamı ile ağır basa
cak bir öğreticiler ve idareciler kadrosunu temin I 
eylemek çok güÇleşmıliştir, ÇüınMi, öğrencilerine ül-
Ikeleninıi sevmeyi, insanlara saygı göstermeyi, hür- I 
riyetçi demokratik sisteme güvenmeyi, kurallara uy-
tmayı, çok çalışmayiı ve Türkiye Cumhur'iyeitinin te-' I 
mıelinıi mieydana getiren ilkelerim] korumayı öğire-
tien bocalar, sanki yerim dibime girdi, onlarım yerini 
TÖB-tDOBRlin s©si aldı, Anarşi teşvikçiliği omlarda, 
iboyktot öncülüğü onlarda, hatta birçok olayım faili 
olmak; gibi marifet de omlarda. Dahası, Kahra- I 
manknıaraş ollaylarımm birindi yıldönümünü baha-. I 
me ederek ortalığı karıştırmak, derslere boykotlar 
ıdüızenileımıeik gilbi daha birçok, terslikler, hatalar ve 
hainlikler omlarda. 

(Acalba, TÖB-OER'in bu kadar heyecanlanma-' 
simim ve bu yıMö^ülmümde boykot ilan etmesinin 
sebebi ne olaıbiindi? Bama kalırsa, bumun hiçbir 
dİddi sebebi yoktur, zaten olmuaisını beklemek de 
albösltlir. TÖB-DEIR bu ülikedieki huzursuzluk kay
maklarından bMdir. Dalha doğrusu.,, 

IMUİSTAFA GİAZALCI (Denfeli) — Sizsiniz. 
MEHMET TAHSÎR ŞAŞMAZ (Dâvamla) — Gö

rülüyor beyefendi, görülüyor, 
IMUSTAFA GİAZALCI l(Den'izli) — Öğretmen 

gafil ve saipılk değildir. 
IMEHSMIBT TAHÎR. ŞAŞMAZ (Devamla) — Otur

duğun yerden konuşma, buraya çıkajcaksım. I 
İMUSTAHA GAZALCI (Denizli), — Öğretmem 

(gafil ve sapık değildir, semi yetiştirendir. I 
IM0HMBT TAHİR ŞAŞMAIZ (Devamla) — Öğret- I 

meme semden fazla siaygı duyan benim. I 
IBAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
TURAN KOCAL (İstanbul) — Aklım varsa çı- I 

kııp k|omıuşursum. Sapığım sösi geliyor, I 
IBAŞKAN — Sayım Gazalcı, siz Dîvan Üyesisiniz,, I 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Öğretmen sa- I 

pik değildir, sizsiniz. 1 
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IBAŞKAN — Sayım Gazalcı, Sayını Gazalcı.,ı 
IMEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — Daha 

doğrusu, en belli başlılarımdan biridir. 
IBAŞKAN — Bir dakiika Sayım Şaşmaz. 
ılJülöfen karşılıklı konuşmayım. 
IMEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — Omum 

işli.,, 

MUSTAFA 'GAZALCI . (Denizli) — Öğretmene 
«ısapıto» diyemez, 

IBAŞKAN — Salyım Gazalcı, Divan Üyeisisimıiz,, 
temkinli olumuz. 

IMEHMET TAHİR ŞAŞMAZ Revamla) — Sapık; 
damlara söylüyorumı. Saygıya değer, eli öpüleniieri bai-i 
şırnınm üsltümde tutuyorum. Sapıik alanlar var. 

MUSTAFA GAZALCI (DenMi) — Sapık sizlimizi., 
MEHMİBT TAHtR ŞAŞMAZ (Devamla) — Gön 

ırüliüyor* 
Onum işi, 'bu sistemim işlemediğimi ispatlamalkltıı1.! 

İBu Devletim güçsüz olduğumu kendi taraftarlarına gölsh 
«ermektir. Bu gayeye ulaşmak içim TÖB-ıDER yıllarca 
lömoe yola çıfctnıştır. Önce pahalılık ve işsizlik prö-ı 
testo gibi son derece mıalsulm bir görüntü içimde- min 
Itlimıgler düzenlemiş, bu miMmlglere getirilen dövizlerle 
(Ve orsalarda atılan sloganlarla, hem halkım, hem de klan 
mııüoyumun tepkıüsi ölçülmliiiştür. Türkiye'de devlet, bizn 
zat onu yönetenler tarafımdan sahipsiz bırakıldığı içim, 
io mitinglere, o tertiplere hiçlbir ciddi tepiki gelmemüş-
ıtür.' 

iDalha sonıra, öğrtdtonienıier yiınie bir bahane ile boy-ı 
fldot yapmaya çağrılmış ve devletim koyduğu müeyyi
delerim işe yaramadığı bu sayede ispatlanmıştır. Öğrefc-
rnıen camiasımın bir bölümünün böylesine dejenere bir 
halde olmasıma rağmen, ümitsizliğe düşmeden, devleti 
ıkendlime değil, kendimi devlet adayacak, imisıam tipimi 
Ibulmaktan ümit kesmek doğru olmaz. Zira, ne fazilet 
ve imamdan, n|e de illim ve Mamdan fedakârlık yapıla
mayacağıma göre, memleketim hayat ve memat dava-
ısınım ateş hattında savaşacak bu iman ordusunun ce-ı 
isur ve feragatu olduğu kadar, olgum ve kemali otaa-
(sı, mıuhaıklfcalk ki tüzükle istenecek bir keyfiyettir. 

(Muhterem milletvekilleri, Rus ileri karalkblümum 
Ibekiçilğimii edem bir kuşum öğretmenlerim körpe valtam 
evlatlarımı zjeihlirleyişi ile karşı 'karşıya bulumuyoruz. 
Onun içim de, dil., 

lAHMET ÇÖBANOĞLU (Konya) — HMerTinjfcimi 
me yapacağız?, 

IMEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devafmla) — Ben 
seyretmedim beyefendi, 
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Dmon içinde, di, dini, tarih, kahramanlık, âdet ve 
ananelerimiz yüız; buknuş Moskof pençesinin elinde 
Şamıar oğlanıma dönmüştür, Sola, hjızmet eden bir kıu' 
ısım öğretmen zümresi, tarihi ve mıiii realitelerle bes-ı 
flenımıemıiiş oılîmlanaın zaivalH'iğı içinddd'irler. O kadar ki, 
Ibta cehaleti yüzlünden, bir Ortaçağ istiptadı yaşaiyan 
Rus emperyalizminin! istila politikasına hizmet eyliyorl-ı 

300 senedir vahşi bir ihtirasla Türk kanını içmiş 
Ibu devin iştahına lokma olan öğretmenlerin gayreti, 
Türkiye'de'kı sol hareketin en tehlikeli mikrakıdır. 
Onun için de, Türk maarifine istikamet verecek milli 
politika edilirken, bu karan .köstekleyecek olan sol 'te
mayülü kimselerin ıslah edilebilmelerinin çareleri araş
tırılmalıdır. Bilhassa ilk, orta ve lise hocalarına milli 
şuur aşılayacak seminerler terlbip ederek, gaflet ve ce
haletlerinden dolayı sola kalymış olanları uyarma ve 
kazanma yoluna gidilmelidir. 

Üniversiteyi içinden fethetmek çareleri aranmalı, 
bunun için de gençliğin eline ibdhemaihal taze, yeni, 
alakart ve enerjisini üstüne çekecek bir mesele bula
rak, omu içine ıdaldığı kaldırım politikacılığı zevkinden 
geri almalıdır. 

Sayın üyeler, hepinizce takdir edileceği gibi, bugün 
üniversite, alkaldemi ve yüksekokulîarımızdak!i durum
lar yürekler acısıdır. Ankara'daki Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinin sancıları, geçtiğimiz yaz sonunda İs
tiklâl Marşımıza hakaret ve ardından söylenen enter
nasyonal kepazelıiğiyle ortaya çıktı. Orta Doğu Tek
nik Üniversitesinin vaktiyle eşkiyaya göz yuman; fa
kat, sonunda onların esiri halline gelen yönetici ve 
profesörleri dahi, rezalet sayesinde içlerini dökebil
mek imkânını buldular. 

İstanbul'un Orta Doğu Teknik Üniversitesi ise, îs-
Itanfbul Teknik Üniversitesidir. Bizim en eski ve şerefli 
mühenldis mektebimiz olan Istanlbul Teknik Üniversi
tesi, bu üniversitenin rektör, dekan ve profesörleri de, 
çoktan beri üniversite içindeki sol ıfrariksliyomlara bağ
lı militanların küstah eylemlerinden Ibılkmışjlardır. Ni
tekim, bu Rusçu militanlar, sıkıyönetimden sonra 
dahi, birçok kere genç öğrencileri aorla kıışkıritarak 
onları asker ve jandarma ile karşı karşıya getirmiş
lerdir. 28 . VI . 1979'da az sayıda militanın gençlerimizii 
zorlayarak yaptıkları kışkırtma sonunda jandarmayla 
çarpışmaya sürülen 500 genç, yine tevkifhaneye düş
müştür. Hep böyle yapııyorlar. Çoğu dışarıdan gelmiş 
elebaşı hainler, gençleri kandırarak veya zorlayarak 
olayların içine itiyor, kendileri ise kaçıyorlar. Devlete 
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karşı Türkiye'nin kızıl düşmanlarmca yaptırılan bu 
isyan ve çarpışmalara aldanarak veya zorbaların di
rektifiyle katılan biçare, masum gençler hapishanelere 
düşünce kendilerinin ne türlü ibir ihanete uğraltıldık-
'larını anlıyorlar; fakat, iş işten geçiyor. Onları bu 
yola sürükleyen eşkiyaüar ise, gözden kaybolmuş bu
lunuyorlar. Acıklıdır; fakat, gerçek şudur. Bu 2 üni
versitemizde ve benzeri birçok akademi veya yüksek
okullarımızda sol fraksiyonların eşkıyalığı önlemek 
şöyle dursun, yıllardan beri artan bir şiddetle devam 
etmektedir. Bu yüzden, aslında ;okumâktan başka 'bir 
şey düşünmeyen binlerce gencimiz, ıburalara devam 
edebilmek liçin eşkiyanin her emrini yerine getirmeye 
mecbur ve mahkûm oluyorlar. Çünkü, sol eşikiyanın 
emriyle hareket etmeyenler o'kullara sokülamaızlar, 
derslere, laiboratuvarlara devam edemez, sınıfta kalır
lar. Mesela, istanbul Teknik Üniversitesinde son sı
nıfa kadar geldiği halde, bu yüzden mezun olamayan 
pek çok öğrenci vardır. Akademiler, yüksekokullarda 
ve diğerlerinde de bu durumdan olan öğrencilerin sa
yısı oldukça kabarıktır. 

Binbir güçlükle okumaya çalışan; fakat, solcu ol
madığı mlilitanlarca bilinen gençlerin haili haraptır. 
Bunları üniversiteye sokmak için bütün fakülteler 
boykota ve askerle çarpışmaya sürüklenmektedirler. 
Solcu olmadığı bilinen öğrenciler devamlı öDümle 
Itehdit edilmekte, kilmlik kartları alınmakta, sorular ve
rilmemekte, ödevleri militanlaroa toplanarak yırtıl-
ma'ktadır. içeride yakalananlar halk mahkemelerine 
çökilip işkence görmektedirler. 

Yalnız bundan ibaret mi? Profesörler ders yapama
maktadır, hoca derste iken bile öğrenciler bir militanın 
emriyle foruma çağrılmakta, «neden bunu yapıyorsu
nuz? » diye sormaya cesaret eden hocanın yüzlüne si
gara üflenimekte, hatta eline 'ateş bastırılmaktadır. Sı
nıf, salon ve koridorlar Devlete ve sıkıyönetime ha
karetten geçilememektedir. Ünlü komünist eşikiyanın 
(resimleri duvarları kaplamaktadır. DeVletle çarpışan 
çete basılar uğruna ve halkların özgürlüğü için anma 
günleri, forumlar yapılmaktadır. Her talebeden1 aydan 
aya para toplanmakta, bu para militanları beslemek 
için silah alınıp cinayetler işletmek için kullanılmakta
dır. Her gün sınıfta dağılan dergi ve bildiriler, Türk 
Devleti ve ordusuna en ağır iftira ve yakıştırmalarla 
doludur. 

Şüphesiz bütün bu işler talebe işi olmayıp, millet
lerarası kızıl-örgütlerce düzenlenmektedir. Masum öğ
rencileri suça mecbur 'eden 'bu militanların, üniversi-
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telefimizle alakalan kesildiği gün, memlekette büyük ı 
bir ferahlık olacaktır, I 

Değerli üyeler, önceki Hükümet hızlandırılmış bir I 
hükümetti. 22 ay 'durmadan koştu, konuştu, inletti. I 
Her şeyi, içinden çıkılmaz 'hale gdtiridi. Da!ha muha
lefette iken bile «Acelemiz var» diyorlardı, «Anala
rın göz yaşını dindireceğiz. Acelemiz var, eğitim ens
titülerini faşistlerden temizleyeceğiz» diyorlardı Asıl 
dert bu idi Eğitim enstitülerinde vatanına, 'milletine, 
dinine ve kanunlara bağlı öğretmenler yetişmesi onları 
'korkutuyordu. I 

Türkiye'nin bütün okulları TÖB - DER'ln Rusçu, 
Cinci militanlarına teslim edilmeliydi. Hızlandırılmış 
eğitim ile birkaç yıl içinde binlerce cahil ve kızıl öğ- I 
retmen Türk çocuklarına musallat edilmeliydi. Kapı- I 
lan kırmadan, tokmağı çevirir çevirtmez Türkiye'yi I 
komünist rejime geçlriveren anahtarlar hazirlanmahy- I 
di. 

Öyle yapıldı. Enstitüler sorunu ile yakından ilgile- I 
nildi. Bu işlerin üstesinden gelebilecek olanı, milli eği- I 
timin başına geçirdiler. Başta Gazi Eğitim, İstanbul I 
Eğitim olmak üzere ciddi, faziletli öğretmen yetiştiren I 
bütün mekteplere demirperde çekildi. Doktora yap- I 
ımi'ş olanlar dahil, seçkin öğretmen üyeleri uzaklara, | 
köylere gönderildi. Çoğu öldürülmek için kurtarılmış I 
'bölgelere yollandı. Seisini çıkarmayıp da çalışanlar I 
2'şer, 3'er defa sürüldü. Hak arayanlar istifaya mec- I 
bul edildi. Bunlar arasında tayin edildikleri okul, I 
hatta ilçe Türkiye'de mevcut olmayan, yahut branşla- I 
rıyla ilgisiz derslere tayin edilen pek çoğuna rastlandı. I 
Bu değerli hocalar sürüldükten sonra, Cumhuriyet I 
Halk Partisinin bile kan düşmanı olan yeni mezun 1 
veya komünistlikten hüküm giymiş militanlar, öğre- I 
tim üyesi, müdür, yönetici sıfatıyla enstitülere yer- I 
leştirildi. Bunlara 2 görev verilmişti: I 

1. Enstitülerde mevcut 2 nci 3 ncü sınıf talebe- i 
lerini bir bahane bularak uzaklaştırmak, okuyup öğ- I 
rötmen olmalarını enıgellemıek. I 

2. Ne yapıp yapıp enıstitüleri solcu mititanlarla I 
doldurmak, bunları 4 - 5 ha!fitaiık hızlandırılmış ideo- I 
Jojik eğitimle okullarımızın başına musallat etmek. I 

TÖB - DER'li kadro 2 nci şıktan işe başladı. Ye
terli puanı olduğu halde soltu olmayan gençler ka- I 
yit yaptıramadılar. Buna karşılık puan kartı ve haltta I 
lise diploması dahi bulunmayan militanlar, komünist I 
teşekküllerin emir ve tavsiyeleriyle enstitülere alındı- I 
lar. Bunlara aynı zamanda, okulun ıniilliye'tçi bilinen I 
kayıtlı öğrencilerini kaçırmak görevi de verilmişti. I 

Nitekim, TÖB-DER'li yöneticiler, eski öğrencileri 
dövdürt'tüler, vurdunttülar okula girmelerim' önlediler, 
derse gelmekte ısrar edenleri, «Olay çıkartıyorsunuz» 
diyerek uzaklaştırdılar; okula girmeyenlerin eline de
vamsızlık belgesi vererek butlun tahsillerine kıydılar. 
Böylece Türkiye'de 15 binden fazla genç mağdur edil
miştir. 

Bütün bunlara karşılık, şimdiki saygıdeğer Milli 
Eğitim Bakanından, bühasisa 2 konu üzerinde dur
masını rica ediyorum. 

ÎSMAÎL AKIN (Afyonkarahisar) • — Tavla, tav
la; nasıl olsa ele geçirdiniz Bakanlığı. 
> MEHMET TAOİR ŞAŞMAZ (Devamla) — Siz-

lerinkini de savunuyorum beyefendi, dinleyin. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın lütfen. 

MEHMET TAMİR ŞAŞMAZ (Devamla) — 1. 
Haksız yere okullarından uzaklaştırılan, dövdürülen, 
mesleğine kıyılan bu 1'5 bin gencimizin okuma ve im
tihan hakları iade edilmeli, onları bu hale getirenler 
mutlaka cezalandırılmalıdır. 

2. Hızlı eğitimle yetiştirilen 30 bin gencimizin, 
verilmiş bulunan öğretmenlik hakkı el'letrinden alın
maksızın ve maaşları ödenerek bunlar sağlam bir bilgi 
ve karakter kursuna tabii itütulmalıdır. Öğretmen olma 
yetki ve değerini taşıyanlara öğretmenlik diğerlerine 
başka işler verilmelidir. Militanlara teslim olan ikti
darın • günahı çoğu masum bu gençlerden çıkarılma
malıdır. 

Sayın üyeler, Cumhuriyet Halk Partisi 22 aylık 
iktidarı döneminde, Edirne'den Kars'a, Samlsun'dan 
Hatay'a kadar yer ve yurtlarından edilen, 1 yıl için
de 3 - 5 ilde konuklamaya m'edbur tutulan eğitimcile
rimizin sayısı 40 binin üzerindedir. 

Son 10 yıl içinde harp halini devalm ettiren Filis
tin - israil çatışmalarında göçe medbur olanların 'sa
yısı 2 bini geçmez. Afrika'daki devletlerin savaşından 
hiçbirinde bu sayıda bir göç ormatnııştır. 

Can korkusuyla göreve gitmeyen öğretmenlerin 
sayısı 2 binin üzerindedir. Bu miktar Kore Savaşla-
rınidaki zayiatımızın 2 katı, Kılbns Harekâtımdaki zayi
atımızın ise 4 kâtıdır. 

3 yıllık 18 eğitim enstitüsünden 9'unun, 2 yıllık 49 
eğitim enstitüsünden 34'ünün kapatılması eğitim Cum
huriyet Halk Partisi döneminde halktan yana olma
dığını gösteriyor. Çünkü öğretmen liseleri ve eğitim 
enstitüleri genellikle dar gelirli, fakir halk çocukları
nın okuduğu okullardı. Bu okulları kapamakla fakir 
ha'lkın okumak isteyen evlatlarını bu haktan malh-
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rum bırakmak gayesini taşıdığını açıklığa kavuşturmuş 
oluyor. 

Dahası Var, bir kısım fukaraya okullar kapanırken, 
özel maksatla ve özeller için açıik tutulan eğitim ens
titülerinde 920 öğrenci okulu bitirmeden öğretmenliğe 
başlatılıyor. Bu konu 6 Aralık 1979 taıtilhli Hürriyet 
Gazetesinde «Eğitimde Skandal» başlığı altında aynen 
'şu satırlarla yayınianmuşitır: 

«Tüm eğitim enstitülerine gönderilen Millî Eğitim 
Bakanlığı müfettişleri 920 öğrenaMn okulu bitirmeden 
öğretmenliğe başladığını tespit ötitil'er. Bu arada 2 yıl
lık Urfa Eğitim Enstitüsü Mlüdürü, okulu bitirmeyen 
9. öğrenciye 'diploma verdiği iddiasıyla Ağır Ceza 
Mahkemesine verildi. Bu gelişmeler üzerine Millî 
Eğitim Bakanı Orhan Cemal Fersıoy, Milli Eğitim 
müdürlüklerine telgraf çekerek mezuntiyet belgesi gö
rülmeden hiçbir öğretmenin göreve baişlatılmamaısını 
iisitedi. 

Bakanlık müfettişleri Urfa Eğitim Enstitüsünde 
somşturmalarmı sürdürürken 9 öğrenciye okulu bi
ttirmeden diploma verildiği ihbarı yapıldı. Bunu araş
tıran müfettişler, onayı ortaya çıkardılar. 

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri bu konuda şu 
bilgileri verdiler: 2 yıllık Urfa Eğitim Enstitüsünde 
okul yöneticileri siyasi görüşlerine uyan 9 öğrenciye 
okulu bitirmedikleri halde diploma vermişlerdir. Bu 
olayın ortaya çıkarılmasından sonra okul müdürü mah
kemeye verildi. Olaya adı karışan bazı yöneticiler so
ruşturmanın selameti açısından açığa alındılar. Urfa 
Ağır Ceza Mahkemesi davaya bakmaktadır. 

Bakanlık müfettişleri 920 öğretmeni ilgilendiren 
'ikinci bir olayı daha ortaya çıkardılar. Buna göre 
okulu bitirmedikleri halde ad çekmeye dahil edilip, 
görev yerleri belirlenen bazı öğrenciler atandıkları 
illerde öğretmenliğe başlamışlardı, işte Cumhuriyet 
Halk Partisinin tayin ettiği Milli Eğitim yöneticileri
nin eğitim anlayışı. 

Bir de üniversitelerimizdeki çıkarcı uygulamalara 
değinmek istiyorum: 

Atatürk Üniversitesi Üyeleri Derneği Başkanı Pro
fesör Dr, Kemal Bıyıkoğlu'nun, «Atatürk Üniversite
linde Seçim Hilekârlığı ve Kadro Sahtekârlığı» başlı
ğım taşıyan basın toplantısındaki açıklamalarını za
bıtlara geçmesi için aynen tekrarlıyorum: 

1. Atatürk Üniversitesinin bütün fakültelerine 
ve yüksekokullarına ihtiyacın çok üstünde öğretim 
Îkadroları tahsis edilmiştir. Bir sömestride 2-3 saatlik 
dersi olan öğretim üyeleri vardır. Birçok öğretim 
üyesi Konya'ya, Samsun'a Diyarbakır'a, 3 senelik 

vazifelerle gönderilmiştir. Bu öğretim üyesi patlaması
nın tek sebebi ilim ve ders ihtiyacı değil adam kayır
maktır, 

2. Van Fen ve Edebiyat Fakültesine <4) sene
den beri ne öğretmen ne de öğrenci alınmaktadır. Bu
na mukabil ismi var, cismd yok Samsun Ziraat Fakül
tesi namına ileride kadroları elde tutmak için (4) se
neden beri Erzurum'da talebe alınmakta ve okutul
maktadır, 

3. Van Edebiyat Fakültesinin öğretmeni ve öğ
rencisi yoktur; ama dekanı vardır. Ayda net 6-7 bin 
lira makam ücreti alır ve Senatoda reyinden istifade 
edilir. 

4. Erzincan işletmecilik ve İktisat Yüksekoku
lu da böylesine gölge bir yüksekokuldur. Planlama
dan, Hükümetten geçmemiştir; kadrosu yoktur; ama 
Hazineden 6 - 7 bin lira makam tazminatı alan ve 
Üniversite Yönetim Kurulunda rey veren bir müdürü 
vardır1 

5. Kanunun emrettiği Yüksek Hemşire Okulu 
yerine, Hemşire Koleji açılmış ve ortaokul mezunu 
kızlar alınmıştır. Ama bu kolejin müdürlüğüne sanki 
yütosdbakuimuş gibi bir profesör tayin edilmiş ve 
üniversite senatosunda reyinden fayadalanılmıştır.; 

6. Temel Bilimler ve Yabancı Diller Yüksek
okulu için de durum aynıdır;; 

7. Kanunsuz jürinin yaptığı sahte sınav ile, ya
bancı dil bilmeyen bir doçent ve keza eseri olmayan 
(3) senelik başka bir doçent profesör yapılmıştır, 

8. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde en 
son doçent sayısı kanunla 42 olarak tayin edilmiş, 
1978 yılı başında bu kadronun hepsi dolmuştur. Fa
kat Ziraat Fakültesi Profesörü Ertuğrul ve Özdengiz 
tekrar rektör ve dekan seçilmek için de kadro kanu
nunun Ziraat Fakültesi 1 sayılı Cetvelindeki 42 kişi
lik listesinin bir parçası bulunan 2 sayıh cetveldeki kad
roları sanki ilave ve ek kadroymuş gibi göstererek 
ellerinde bol miktarda boş doçent kadrosu olduğunu 
ilan etmişler ve Fakülte Kurulunu, Üniversite Senato
sunu ve muhasebesini yanıltmışlardır. Rektör seçimi
ne kısa bir zaman kala kendi fikirlerine yakın (5) ki
şiyi bu şekilde doçent yapmışlardır ve bunların da 
reyleriyle dekan ve rektör olmuşlardır. Bu iş tatlı 
gelince ikinci defa 5 doçent daha hayali kadroya ta
yin edilmiştir. Fakat hak oyunu 3'tür derler; 3 ncü 
defa tekrar taraftar doçent atamak için gazeteye 
ilan verilince, şeytan çarığı parçalamış ve iş ortaya 
çıkmış, Maliye Bakanlığı duruma müdahale etmiştir. 
Evet bu da irfan yuvalarımızın en üst seviyesindeki 
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kuruluşlarımızda menfaat uğruna işlenen bir başka 
yanlışın, hatalı tutumun utanç verici manzarası. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bilhassa orta derece! 
okullarımızdaki din bilgisi tedrisatının hazin manza
rası da din adına bir utanç tablosu halini almış bulu
nuyor. Öyle ki, ihtiyari olan bu dersler, mecburi 
derslerin haricinde bırakılmış ve mekteplerin tatil 
saatine tesadüf ettirilmiştir. Gerçi sonradan bunu ön
leyecek bir karar çıikmışsa da olan olmuş ve din ders
lerine karşı uygulanan antipati talebelerin üstünden 
silinememiştir. Bu suikastı hazırlayanlar, gençliği 
din derslerinden uzaklaştırmakta, elhak muvaffak 
olmuş bulunuyorlar. Şimdi öyle liseler var ki, din 
dersi saatleri tamamıyle boş geçiyor. Derse girmek 
isteyen tek tük öğrenciyi ise, girmeyenler dayakla teh
dit edecek kadar işi ileriye götürelbiliyorlar. 

Milli Eğitim Bakanlığını ilgilendiren en önemli 
'konulardan biri bu olmalıdır. Din derslerine arzu edi
lenin doğrultusunda bir çehre ve ciddiyet kazandırma
nın çarelerini aramak, hem mili eğitimimize, hem de 
manevi değerlerinden mahrum ydtiışmesi sebebiyle 
anarşi buhranı içimde bocalayan gençliğimize, bu gir
daptan çekip çıkaracağı için öğrenci toplumumuzu, 
haltta ülkemize Ve milletimize birçok faydalar ve hu
zur sağlayacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Şaşmaz, 10 dakikanız vardır. 
MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — Te

şekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın üyeler, bir yanlışın hem de kasıtlı olarak, 
ısrarlı olarak işlenen bir yanlışın daha üzerinde dur
mak istiyorum. Uydurukça bir Türkçe ile dilimizin 
bozulmak istenmesi yanlışının, hatasının!. 

Bilindiği gibi gençlerimizin bir kısmı Türkçeyi an
laştırmanın, yani dilimizdeki kelimelerin büyük bir 
kısmını atarak yerlerine yenilerini uydurmanın mil
liyetçilik olduğunu zannetmektedirler. Tıpkı sokak
lardaki «Tam bağımisıız Türkiye» sloganları ğilbi dilde 
de bir bağımsızlık savaşı açmanın yurtseverlik gereği 
olduğuna inananlar vardır. 

Dil, milli kültürün bir parçasıdır. Bir an için kül-
ıtürün öbür kısımlarında böyle bir arıtma işine kalkış-
tğımızı düşünelim. Acaba bütün ıbu arıtmalardan son
ra bize milli saydığımız ne kalacaktır? Kâğıdı atıp ke
mik üzerine veya hayvan derisine mi yazacağız? Mat
baa bizim icadımız değildir; fotoğrafçılığı Avrupa'dan 
aldık; kullandığımız bütün kalemler yalbancilardan alın: 

mıştır; harflerimiz Latincedir, bilgilıerimizin % 80'i de 
yabancı kaynaklardan aktarılmıştır. Bunların yabancı 
kaynaklı olduğu için atılmasını teklif edene nasıl deli 

diyorsak, dilimizdeki kelimeleri yalbancı dillerden 
geçti diye altmaya kalkışan Ikişiîerin iddialarını da çok 
dikkat ve ihtiyatla karşılamahyız. • 

Bir şeyin yabancı kaynaklı olması, ancak külltürün 
özüne ve bütününe aykırı düştüğü 'takdirde bizi dertt-
lendirmelidir. Dilimizdeki kelimelerin kültürümüze 
aykırı düşmesi tşöyle dursun, kültür diye ortaya ne 
ikoymüşsalk, hepsii de bu dille yapılmıştır; yanıi Türk 
kültürünün özü ve bütünü kültür eserlerimizde kulla
nılmış olduğumuz Türkçedir. O halde miliyetçi'lik 
adına milli kültürü ortadan kaldırmaya 'kalkışımak, 
Türk Milletine en büyük düşmanlığı yapmak dernektir. 

Hepimiz biliyoruz ki, bir millet bir günde ortaya 
çıkmaz. Millet, bir tarih ve kültür demektir. Tarih ve 
kültür ise, (bir insan topluluğunun çok uzun bir za
man yaşaması sonunda ortaya çıkar. Saf kültür, saf 
dil arayanlar bir milletin başka kültürlerle hiç karşılaş
madığını sanıyorlar, yahut tek hasına kalırsa, kuvvetli 
bir kültür yaratabileceğine inanıyorlar, bunlar bos 
inançlardır. En «af insan anasından yeni doğan insan
dır. En saf kültür de, eğer Varsa, mağara kültürüdür. 
Milliyetçilik, basit ve ilk hallere dönmeyi değil, geliş
meyi hedef almıştır. Milletimizin geçirdiği büyük ta
rih tecrübesi içinde kendisine mal dtmiş olduğu her 
şeyi milli saymalııyz. Bunlara düşman olanlar, ancak 
millete düşman olurlar. 

Bu görüşlerin ışığı altında Milli Eğitim Bakanlığı 
1980 mali yılı bütçesinin eğitim camiamüza ve ülke
mize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (AP, MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şaşmaz. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Feyzullah De

ğerli; buyurun. 
Sayın Değerli, Ibu bütçe üzerinde 2 arkadaş grup 

adına konuşacak, sizin konuşmanız kaç dakika süre
cek? Diğer arkadaşa zaman bıı akmak balknmından öğ
renmek istiyorum. 

AVNÎ AKYOL (Bolu) — Devam etsin. 
BAŞKAN — Peki ©fendim. 
Buyurun Sayın Değerli, devam ediniz. 

AP GRUBU ADINA FEYZULLAiH DEĞERLİ 
(Tokat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değeri üye
leri ve irfan ordusunun muhterem mensupları; Milli 
Eğitim Bakanlığı 1980 mali yılı bütçesi hakkındaki 
görüşlerimizi açıklamadan önce, bilhassa belirtmek iste
rim ki, milli eğitim dediğimiz ve üzerinde hassasiyet 
ve ciddiyetle eğilmek mecburiyetinde olduğumuz mü
essese ve davanın karşısında Yüce Heyetinizi gönül ve 
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şuur iştiraki içinde görüyor, tou düşünceyle hepinizi 
saygı ve hürmeltle selamlıyorum, 

Büyük bir lirfan ordusunun bütçesini görüşüyoruz. 
Türkiye'nin bütün meselelerinin çözülebileceği veya 
içimden çıkılamayacak hale gelebileceği, mili eğitim 
meselesini çözdüğümüz zaman Türiktiiye'mizde birçok 
meselelerin çözüleceğine, bunu rayına oturtamadığı
mız, bunun üzerindeki tartışmaları bir noktada bitir
mediğimiz takdirde, buna bağlı olarak; (buradaki kar-
igaşa, buradaki anarşi, buradaki Türk Müllletinin istik
balini ve ümidini bağladığı bu ulu müessese üzerindeki 
tartışmaları kesmediğimiz müddetçe diğer konuların 
Türkiye'de h'alli mıürhkün değildir. 

Bugün 10 milyonlun üstlünde çocuğumuz, 450 bi
nin üstünde öğreitmen kadromuz, milyarları aşan para 
'sarfı ile insan denilen bir yüce varlığı İçine alan eği
ttim meselesinin üzerinde gönül birliği içerisinde, fikir 
'birliği içerisinde durmaya mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarım,, Milli Eğitim bütçesi hak
kındaki görüşlerimi sürdürürken daha ziyade rakam 
larım dar çerçevesinden çıkıp meseleler ve prensipler 
'üzerinde durmak istiyorum. Çünlkü bu bütçe her ne 
ikadar bir tatibikatın rakamlar manzumesi olarak ifade 
olunursa da, ancak oturduğu ve dayandığı sistemle 
mana kazanır. Binaenaleyh, oturduğu zemin, dayan
dığı sistem bozuk olursa, rakamlar hiçbir şey ifade et
mez. 

/Bu bütçenin görüşülmesi devam ederken milli 
eğitim kelimesi üzerinde Anayasamızın bünyesine gir
miş, Bakanlığın alnına yazılmış olan milli eğitim ke
limesi üzerinde durmak işitiyorum. Eğitim dememişiz 
de milli eğitim demişiz. Bu kelime eğitim kelimesinin 
üzerine tesadüfen veya bir siyasi düşünce ile konmuş 
değildir; bunun bir manası var bu lafzın delalet ettiği 
'bir mana var. Bu kelümeyi eğitim - öğretim şeklinde 
lifade edersek, talim - terbiye diyerek telaffuz etmiş 
.oluruz; eğitim, terbiye, öğretim, talim. Talimin milli
yeti, vatanı, hududu, 'sınırı yoktur. Talim, öğrenmek 
ve öğretrriektür. Bunun için talim milli mii olsun, gayri 
milli mi olsun münakaşası olamaz. Talim, insanoğlu
nun doğuşundan ölmüne kadar temiz havayı, temiz 
gıdayı aradığı gibi, arama ihtiyacında olduğu bir 
ıflimdir. Onun için talimde sınır yok, hudut yok, tek
niğin tdknoiojinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyduğu
muz ilmi nerede görürsek alırız. Bu kaideyi biz koymuş 
da değiliz. Cihan Peygamberi Hazreti Muhammet bir 
hadisinde «İlmi Çin'de de olsa alınız» buyurmuşlar
dır, «Utlubül ilme velev hissimi» ibaresi ile; ilmi dile-
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diğiniz yerden alınız. Ve yine, «İlmi beşikten mezara 
kadar talep ediniz»... 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Onun da arapçasrnı 
söyler misiniz? 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Söyleye
yim. 

«Utlubül ilme minel mehdi ilellaihdi» 
BAŞKAN — Sayın hatip, yalnız steniotgrafflaomız 

bunu zaptetme imkânından mahrumdurlar. O batkım
dan tercümesini yapın. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Hayır, 
arkadaşımız herhalde meralk etti de, onum için o'kumalk 
zorunda kaldım. 

BAŞKAN — İlmü ehliyetinize vakıfız efendim, 
devam edin. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Evet. 
Demek oluyor ki, beşiktan mezara kadar ve Çin' 

de de olsa, ilmi talep etmemiz mümkündür. 
Kitabımız, dinimizin ulu kitabı Kuranda, «©ilfe, 

öğrenin, bilenle bilmeyen, görenle görmeyen bir ola
maz, gece ile gündüz bir midir?» demek suretiyle il
mi teşvik etmiştir; öğrenmeyi, hudut tanımadan, mil
liyet ve vatan düşüncesinlin içinde kalmadan nerede 
bulursanız .alın, öğrenin demek suretiyle İlmi öğren
meyi, öğretmeyi teşvik etmiştir. 

Eğitime gelince: Eğitimin mutlaka .sınırlı, hudut
lu olması lazımdır. Çünkü, nasıl «Misakı Mili» hu
dutları demek suretiyle diğer mlilldtlerarasında 'bir 
hudut çiziyor, bir sınır gösteriyorsak, eğitimin başına 
«milli» kelimesini koymak suretiyle terbiyenin mutlak 
surette yerli, kendi bünyemizden, ıkendi öz varlığımız
dan, kendi kaynağımızdan olmasının gerektiğini ifade 
etmiş oluyoruz. 

Talime, öğrenmeye ve öğretmeye 'bizi teşıvik eden, 
kitabımızın bir emrini de tekrar hatırlatmak istiyo
rum : 

Secde Suresinin ilik âyeti «Oku» diye gelmiştir. Fa
kat «bu «Oku» önünde başka bir emir dalha vardır, ta
limde eksiğimiz budur. Bu «Oku», «Allah'ın adı ile 
Ibaşla da oku» diye devam eder Secde Sure'sinin bu 
Ayeti. 

Demek oluyor ki, Allahlsız talimin, imansız ilmin, 
dinsiz terbiyenin, ahlaksız terakkimin insanlara huzur 
vermeyeceği ve insanlan rahata kalvuişturmayacağı, 
ilimden, Italirnden istenilenin elde edilemeyeceğini Ce
nabı - Hak bununla apaçık ilan etmiştir. 

Her öğretmen, Iher öğrenci, kanaatimize göre ilmi 
talim ederken, evvela onu yaratanı, o genç dimağa, 
körpe zekâya ba'şta telkin eitmesıi lazımdır. 
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Bir insanın, kendini yaratanı tanımamdan evvel baş
ka bir şeyi tanıma'sı mümkün değildir, onu inkâr et
tirmek de mümkün değildir. Öyle ise, hocalık sıfatını 
taşıyan, öğre'tmenl'ik vakfını haiz otlan insanın birinci 
işi, öğrenciye, /genç kalfaya, körpe zekâya evvela Cena
bı Allah'ı tanıtarak, inandırarak, bilerek ilme baş
laması lazımdır. 

Eğitimin sınırını kaldırdığımız zaman, milli keli
mesini kaldırır, eğitimi de talim gibi tarif dtmeye kal
kar, eğitim unsurlarını yalbancı unsurlarla birbirine 
karıştırırsak, o zaman yalbancı kültürün tesiri altında 
kalmak 'suretiyle özümüzü, âdetimizi, milli ve manevi 
Varlığımızı tamamen ortadan kalldırmış oluruz. Sınır-
ısız Ibir eğitim olamaz, mutlaka milli olması lazımdır. 
'Nasıl, /bir arı kovanının içerisine yabani arılar girdi
ği zaman bal zehir olur, şif alık vasfını kaybeder ve 
insanı zehirlerse, eğitime yabancı unsurlar karıştın^ 
dığı zaman inlsanoğlu eğitimden beklediğini bula
maz, 

'Eğitimin hududunu gösteren sınır taşı, eğitim ba
şına bilerek, inanarak, bilhassa konulmuş bir kelime
dir. Eğitimden milliliği kaldırdığınız zaman örf kal
maz, âdet kalmaz, ahlak kalmaz, maneviyat kalmaz, 
edep kalmaz, terbiye kalmaz.; 

îşte 'bugün, Nemrut'un burnundan girmek sure
tiyle beynine oturan bir sivrisinek, onun beynini naisıl 
uğuldaltıyor ve kafasını tokmaklatmaya sebep olmuş
sa, bugün milli eğitimimize giren yalbancı unsurlar, 
yabancı kültür, yabancı ahlâk, milli eğitimimizi rahat
sız ve huzursuz ederek, ona şikayet eden huzursuzluk, 
topyekûn miUdtîmizin huzursuzluğuna, rahatsızlığına 
ve anarşiye sebep olmuştur. 

IM'illi eğitimimizin beynine giren Ve milyonların 
(huzurunu kaçıran, genç dimağları uyuşturan, gözbe
beği yavrularımızı birbirine vurduran, anaların gözle
rini kan çanağına döndüren mikrop, eğitimimizin mil
lilik vasfını kaybetmiş olmasından Türk. milli eğiti
mine gayri milli, gayri ahlaki, gayri dini unsurların 
girmiş olmasıhdaddiir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun için Adalet Parti
si Grubu olarak ısrarla ve imanla diyoruz ki, eğitim 
unsurları yabancı olamaz; milli olması gerekir ve şart
tır. 

(SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Tarif 
edin halkalım. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Biraz 
evvel tarif ettim, bir daha tarif edeyim. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efendim, 
lütfen, 
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FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Adalet 
Partisi Grubu olarak, İsrarla ve imanla diyoruz ki, 
eğitim unsurları yalbancı olamaz, milli olması gerek
tir Ve şarttır. Bunun kaynağı da, milli olmasının kay
nağı da; naisıl milli yapacağız, deyince bir kaynak la
zım, bu malzemeyi nereden alacağız? Eğitimi milli 
yapmak için, milli malzeme nedir, nereden alacağız? 
Milletin inancından alacağız. Türk milletini tanıma
yanlar, Türk Milletinin özünü, kökünü tarihi yapısı
nı, inanç sistemini bilmeyenler halen bu asırda milli1 

eğitimimizi milli yapmak için, milli unsurları nereden 
alacağız demek durumunda kalıyor. 

Bir Fransız, Fransız milli eğitimi, İngiliz milli eği
timi, Alman milli eğitimi denildiği zaman, kendi bün
yesini gözden geçiriyor, kendine bakıyor. Yani biz 
eğitimimizi milli yapmak için diyar diyar dolaşaca
ğız mı? 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) ~ Çağ
daş, çağdaş. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Evet, 
çağdaş anlayış içerisinde, kendimizden kopmamak, 
benliğimizi ve varlığımızı kaybetmemek şartıyla. Eğer 
çağdaş olacağız diye milli eğitim unsurlarını yaban 
ellerden ithal edersek, bir kiliseye dayalı, Hıristiyan 
kaynaklardan ithal edersek; hele dinsiz, imanisız Allah' 
sız felsefeye dayalı Marksist, Leninist, Maoist bir 
kaynağa müracaat edersek; o zaman işte milli eğitim 
ve onun arkasındaki kolskoca millet, Nemrut'un bey
nine oturmuş sinekle kafasını tokmaklatan Nemrut'a 
döner. 

'Bugün dizimizi dövüyoruz, kafamızı duvarlara vu
ruyoruz. Çoculklarımızı okula gönderirken dönene ka
dar gözümüz yollarda kalıyor. Neden oluyor? Araya
lım, beraber arayalım. Dedik ki, bunun grubu yok, bu
nun partisi yok, bunun milliyeti yok, beraber araya
cağız. Eğitimin, talimin milliyeti yok; ama eğitim 
unsurları milli olacaktır. 

Okula gelen çocuk Müslüman Türk çocuğu, fakat 
eğitimde onu terbiye etmek için malzemesi ya şimal
den, ya garpten getirilme. Yani bir kaftan, bir elbi
se, bunu giy diyoruz. Ben, Müslüman anadan, baba
dan doğdum, ka'lelerinde Ayyıldızlı Bayrak dalgalanan 
bir memlekette büyüyorum, Ezan sesleriyle uyanan 
bir milletin evladıyım; ben, terbiye olacağım. 

Nedir o terbiye? Eğer bu terbiye unsurunu, arka
daşımın sorduğu gibi dış ülkelerden, başka milletlerin 
özü, kökü, kültürü, âdeti, örfü şeklinde, çağdaşlaşa
cağız diye o malzemeleri getirir de bu terbiye bina
sını duvarlarına koyarsanız, terbiyeli dediğiniz çocuk 
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terbiyesiz, ahlaklı dediğiniz ahlaksız ve ileride mili-
ydtini, mukaddesatını, vatanını, bayrağını bite kabul 
ermeyecek tarzda hayasız bir duruma girebilir. Bugün 
»de onun dalgası, onun sıkıntısı içerisindeyiz. 

Eğitimde milli unsurları kullandığımız zaman dün
yanın en güçlü milleti, en anlaklı nesillerini yetiştir-
mişizdir. Bir italyan .seyyalin diyor ki!: «Ey İtal'yan va
tandaşım, bir gün istanbul'a yolun düşer de alışveriş 
için bir Müslüman dükkânına girersen, o dükkân 
isabibinin Isltddiğini, ver, aldanmaksın.» Şu ahlaktaki 
yüksekliğe bak. 

Yİne hepinizin mlaluimudur; 2'2 yaşında 7 tane li
san bilen ve İstanbul'u fetheden bir kumandan, bir 
insan; İstanlbul'un fethinden önce işte eğit'imdeki milli 
unsurdur. Terbiyeyi alırken kendi özünden, kendi di
ninden, kendi kaynağından almanın neticesü. 

Edirne'yi dolaşıyor esnafı geziyor, birisinden bir 
kilo et alıyor; «bir kilo daha veri» dediğinde, kasap; 
«o bir kiloyu da düğer kasaptan al» dernliş. Çıkmış 
bir bakkala girmiş, bir kilo şeker alıyor, «yarım kilo 
daha ver» deyince bakkal1; «yarım kiloyu da Öbür bak
kaldan al» diyor. 

(Böylece esnafı dolaştıktan sonra diyor ki, «Bu in
sanlarla, böyle ahlaken yükselmiş, kendisinden baş
kasını düşünen, hep bana demeyen, nefsinden başka
sını da düşünmek için böyle bir meziyet ve fazilet er
babı, böyle bir imanlı, ahlâklı bir cemiyet ve-millet
le değil İstanbul'u, Allah nasip öderse dünyayı fethe
derim.» diyor. 

Görülüyor ki bizim ihtiyacımız yok, bir Afrika 
devleti değiliz biz. Vaktiyle dünyanın en yüksek ah
lakının mümessillerini bizler yetiştirmişiz; onlar bizden 
alsınlar. Şu Türk Milletinden bazı terbiye unsurlarını 
gjetirsek de, bizimkiler de terbiyeli olsalar diye bize 
onlar bize müracaat dtsinler. Biz ahlakta, edepte, dîn
de, terbiyede, namusuna, iffetine bağlılıkta, mertlikte, 
civanmertlikte hiçbir millete muhtaç değiliz; bütün 
dünya milletleri bu mevzuda bizîe muhtaçtır. Başka 
yerden aramaya ihtiyacımız yoktur. 

Eğitim unsurları mili olmalıdır, bunun kaynağı 
milletin inancıdır, öz kültürüdür; din ve maneviyatı
nın şekillendirdiği örfler, âdetlerdir.; Tarihin akışın
dan gelen milli şuur ve karakterdir diyoruz. 

Sayın Bakanımıızdan ve Mili Eğflfüm mensupların
dan Adalet Partisi olarak ısrarla eğitim unsurlarının 
milli olmasını iistiyoruz. Mîllî olması için gerekli mü
cadeleyi yapacağımızı ve bunun bugüne kadar oldu
ğu gibi bundan sonra da takipçisi olacağımızı huzu
runuzda beyan ediyoruz. 
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f Kafaları şartlandıran, beyinleri uyuşturan, 16 - .17 
I yaşındaki yavrularımızı sokağa döken, yıkıcı, öldürü-
I eü, ifsat ve imha edici Maoist, Lenıinilst, Marks&t dü-
I şüncelerden milli eğitimimizi arındırmalıyız. Hangi 
I Siyasi gruba mensup olursak olalım bu hususta bir 
I olmalıyız beraber olmalıyız diyoruz. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Sömü-
I rüden ne haber? 

PEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — En bü-
I yük sömürü burada sevgili arkadaşım. Bir insanoğ-
I lunu sömürmekten onun körpe dimağını genç zekâ-
I sini masum gönlünü kendi siyasi çıkarı uğrunda, ken-
I di partisini büyültme istikametinde onu benliğinden, 

varlığından, ananesinden, saygı ve hürmetinden ko-
I parmak suretiyle onun idrakini izanını, imamını sö-
I mürmenin en büyük sömürgecilik olduğu, onun po-
I sasını, çıkartmak suretiyle sadece et kemik yığını g'i-
I bi görüp, idraksiz, imansız, ahlaksız yetişmesi için 
I bütün gayreltleri sarf etmek suretiyle insanoğlunu mü-
I eerret bir maddeden ibaret hale sokmanın sohıürge-
I elliğin dan'İska'sı olduğunu söylemek Miyorum. Bun-
I dan dalha büyük sömürgecilik olur mu? 
I Ne olmuş? Adam kasayı sömürmüş; onların te-
I laf isi mümkün; ama bir insanoğlunun varlığını, benli-
I ğini, dünyaya gelişindeki o yüce idrak, izanını sömür-
I rnek suretiyle yabancı emellere, bizden olmayan bir-
I ta'kim ezeli düşmanlarımızın âleti ve vasıtası olacak' 
I hale getirmek, sömürgeciliğin zannımca en büyüğüdür, 
I en aş ağışıdır ve en alçaltıcı olanıdır. 

(MEHMET IRMAK (Çorum) — PaVloV'un mah-
I lükları. 

LÜTFİ GÖKTAŞ (Trabzon) — Getirenleri bu 
I kürsüden lanetleyelim. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Bu dü-
I şünce ve inançla Adalet Partisi Grubu olarak eği-
| timi mİlileştirmek iddiamızdır, idealimizdir. Bunun 
I gerçekleşmesi için 194'6'dan beri bir siyasi şuur içe-
I risinde mücadele'sinii yaptığımız bu davamın, arz etti-
I ğim gibi, devamlı takipçisi, imanlı bir savunucusu 
I olmaya devam ettik, devam edeceğiz. 
I (Muhterem arkadaşlarım, eğitimde hedefi iyi tespit 
I etmek mecburiyetindeyiz. Eğitim, kendi başına terk 
I edilemez. Herkes kendli keyfine göre masum inısanla--
I ra, talim terbiyesine öncülük yapamaz. Hedefi iyi 
I koymak lazımdır. Eğitimde hedefimiz, millet olarak 
I tercihimizin ne olduğunu bilmemiz lazımdır. EğM'm-
I de ne yapacağız? Tabii bazı düşünceye göre çağdaş 
I insan yetiştireceğiz. Ne demek bu çağdaş? Anlaya-
I madiğimiz şey bu. 
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SÜLEYMAN SABRl ÖZNAL (Edirne) — İlerici. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Çağdaş 

insan, evet ileri insan, ilerici insan. Benim anladığım 
kadarıyla böyle düşünen arkadaşlara «Şu ilericiliği 
bir tarif et» desek, çok iyi biliyorum ki, «Bu mille
tin gönlünde ne kadar haram, helal, ahlak, manevi
yat hatta Cumhuriyetten evvele dönüp bakmamak, 
okullardan Fatih'in, Yavuz'un, Akifin resimlerini in
dirmek; o muazzam camilere ne lüzum var, yapma
mak, işte bunlardan bütün milli, manevi, ahlaki de
ğerlerden sıyrılmakla ilerici oluruz ve çağdaş oluruz» 
demek istediğini çok rahat buradan ifade etmek iste
rim. 

M. SELÂHATTİN YÜKSEL (Uşak) — Olmaz 
öyle şey. 

FEYZULLAH DEĞERLÎ (Devamla) — Ama ben 
diyorum ki, eğer çağdaş dediğiniz, ilericilik dediği
niz şey manasız, milliyetsiz, mukaddesatsız bütün mil
li, manevi değerlerini bir çırpıda yok etmek, mezarını 
bile tanınmayacak hale getirmek, «Bu Müslüman Türk 
müdür?» diye, eşgaîiyle, bilgisiyle, davranışıyla onu 
tanınmaz hale getirmek ilericilik ve çağdaşlık'sa, ben 
•bunu, bu mukaddes kürsüden arşa kadar lanetliyo
rum, lanetlemeye devam edeceğim. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri) Çağdaş olacağım diye kendimizi mi 
kaybedeceğiz? 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Dema
goji yapıyorsunuz. Halkı sömürtme. 

BAŞKAN — Sayın Öznal, devamlı 'olarak hatibe 
müdahale ediyorsunuz. Lütfen müdahale etmeyin. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Sevgili 
arkadaşım, anladığım kadarıyla çağdaş olmak için şu
nu yapmamız lazım; yani, çağdaş milletlere, terbiye 
ve manevi değerler bakımından onlara benzeyeceğiz. 
Yani bu, şu demek : Bir kaftan, bir elbise getirecek
siniz - zaten böyle yapa yapa bu hale gelmişizdir -
«bunu giy» diyeceksiniz. Beden benim. 

«Giy bunu.» 
«Arkadaş bu beriim bedenime olmuyor, bunun bi

raz büyüğünü, bedenime uygun olanını...» 
«Neresi olmuyor?» 
«Kafamdan olmuyor.»' 
«Kafanı küçültürüz biraz.» 
«Bunu küçültene kadar, bu elbiseyi, bu kaftanı, 

bu hırkayı, bu kazağı büyüt.» 
«Yok, olmaz, bu böyledir, bu çağdaştır.» 
«Zorla kafamdan geçirdim, kulağıma takılıyor, bu 

olmuyor, geçmiyor kulaklarımdan.» 
«Kulağını kes.» 

«Kulak kesilir mi?» 
«Olmaz, bunu değiştirenleyiz, çağdaş olmaya mec

buruz.» 
«Bu kollarımdan girmiyor.» 
«'Senin bedenini buna uydururuz.» 
«Onu bana uydur.» 
«Onu sana uyduramayız, bu çağdaş, bu ilerici

lik.» 
Beni ona uydurmaya kalkar, kulağımı ke'ser, ka

famı küçültür, bedenimi yontarsan, ben benlikten çı
karım. O zaman elbise de sana, yani çağdaşlık da 
sana; ben Türklüğümü, Müslümanlığımı, milli ve 
maneVi değerlerimi kaybettikten sonra çağdaş olsam 
neye yarar, ilerici olsam neye yarar? 

IBAŞKAN — Sayın Değerli, 10 dakikanız vardır, 
konuşmanızı ona göre ayarlayın. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Sevgili 
arkadaşlarım, milli eğitimde tercihimizi ve hedefimi
zi tespit etmeliyiz. Çünkü bu yüce müessese hedefin
den saptırılmış, milli eğitimimiz 2 yıllık CHP döne
minde zelzele görmüş bir harabeye dönmüştür. Yörün
gesinden çıkmış, millilik vasfını kaybetmiş. O kadar 
kaybetmiştir ki, ken'di insanını, kendi özvarlığını ta
nıma, sevme, sayma, sahip çıkma yerine dünya va
tandaşı yetiştirme gayret ve manasızlığının batağına 
düşmüştür. 

VELİ YILDIZ (İçel) — Doğru, kurtçular dolmuş. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Hedefi şa
şırtmamız bizi bu çirkin durumlarla karşı karşıya ge
tirmiştir. Eğitimde hedef, yarını bugünün ötesinde 
daha müreffeh, daha mesut bir yarın faaline getire
cek olan insanın gerçek vasıflarını ve kabiliyetlerini 
geliştirmek, çocuklarımızın bedeni, zihni, dini, ahla
ki, milli ve içtimai gelişmelerini sıhhatli bir şekilde 
hizmete hazırlamak, onu toplumun içerisinde vasıta 
ve imkânları doğru istikamette kullanılacak hale ge
tirmektir. Eğitimde hedef bu olmalıdır. 

Şu halde, eğitimde hedefi ifade ettiğimiz şekilde, 
kalkınmamızın ve dayandığımız, tespit ettiğimiz bu 
hedefle, birinci olarak o büyük varlık olan insanı ye
tiştirmektir. İnsanı iyi yetiştirmeyen bir cemiyet, iyi 
yaptığı her şeyin istikbalde bozulacağından endişe et
melidir. 

Eğitimde muhatabımız insan, İnsanı eğiteceğiz, 
ağaç yontacak değiliz, taş kesecek değiliz. Demin ko
nuşmamın başında arz ettiğim gibi, 10 milyonun üs
tünde çocuğumuz, 450 bin öğretmenimiz, bütçede ayır
dığımız milyarı aşan ödeneğimizle bir irfan ordusu 
yetiştireceğiz. Memleketin istikbalini sırtında taşıyacak, 
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geçmişi ile geleceğini bağlayacak ve Müslüman Türk 
milleti olarak ezelden ebede kadar varlığını koruya
cak bir nesil, bir insan yetiştireceğiz. 

Sevgili arkadaşlarım, büyük kusurlarımızdan birisi 
de insanoğlunu tanımadaki kusurumuzdur. Nedir in
san diye sorduğumuz zaman çeşitli tariflerle karşı 
karşıya geliriz. Kimine göre insan, masa'sıyla, kasa
sıyla, rütbesiyle, makamıyladır; kimisine göre aynada 
görülen suratıyla, kimisine göre ölçüsü ve tartrsıyla-
dır. 

İnsanı en güzel tarif eden Hazreti Ali olmuştur. 
«Ey insan, sen kendini 50 - 6ü kiloluk kemik torbası 
zannetme. Bütün büyük alemler sende cem olmuş
tur» demek suretiyle, insanoğlunun yaratılışındaki dün
yaya gelişindeki ve taşıdığı cevher itibariyle değer ve 
kıymetini en güzel şekilde ifade etmiştir. 

Yunüs'un, «iSen seni bil, sen seni» demesi, insanın 
evvela kendini bilmesi, hatta bir Küdsi Hadiste «Ken
dini bilmeyen Allah'ı bilmez» demek suretiyle Cenabı 
Allah dahi insana «Evvela kendini bil tanı, sen ken
dini bilirsen beni rahatlıkla tanır ve inanırsın» de
mek suretiyle, insana kendinin evvela değerinin bilin
mesini beyan etmiştir. Yine Yunüs'un, «Ete kem'iğe 
hüründüm, Adem diye göründüm» demesi; yani, et 
kemik değildir insanın değer ölçüsü. 

Bu bakımdan muhatabımızı, eğiteceğimiz unsuru, 
dikkate almaya medburuz, insandır o. Hilkati itiba
riyle, yaratılışı itibariyle en üstündür. «En güzel su
rette insanı yarattım» diyor. Aynı zamanda, «İnsan
oğlunun haksız yere dökülecek bir damla kanı ve za
yi olacak bir gram hakkı için cihanı yok etmek, bana 
insanın haksız yere akan bir damla kanından daha 
'kolaydır» diyor Cenahı Hak. Yani, «İnsanoğlunun bir 
damla kanının haksız yere akmasından cihanı yok 
etmek bana daha ehven gelir, daha kolay gelir» di
yor. 

O halde bunun üstünde durmayacağız da neyin 
üstünde duracağız? Bunu eğiteceğiz. 

Peygamberimiz diyor ki bir sözüyle, «Her çocuk 
dünyaya İslam fıtratı üzerine gelir.» Tertemizdir, ma
sum gelir, pırıl pırıl gelir. Bunu alırız, eğitiriz, öğreti
riz, kendinde var olan cevheri, izanı, idraki geliştiri
riz, cemiyete ve dünyaya ahirete faydalı hale getiri
riz. O halde, tertemiz, günahsız, pırıl pırıl, fıtratı İs
lam üzerine doğan bir çocuğu, biz eğer eğiteceğiz, öğ
reteceğiz diye onu kendisini yaratan Allah'a isyan fik
riyle, kendisinin dünyaya gelmesine sebep olan ana 
habaya isyan düşüncesiyle doğduğu, büyüdüğü, namı, 
nimetini yediği vatanına ihanet edecek derecede kötü 

istikamette onu eğitirsek, bunun hesabını ne millete 
ne de ahirette Allah'a vermemiz mümkün olmaz. 
Onun iyiliği kötülüğü bize aittir. İyi ise, iyi eğittiği
miz, öğrettiğimiz içindir. Kötü ise, toplum olarak kö
tü eğittiğimiz, öğrettiğimiz içindir. Öyle ise, bu in
sanı bu ölçüden ele almak:, evvela onu tanımak, son
ra o insanı bu tarif içerisinde eğitmek ve öğretmek
tir. 

Eğitim mües'seselerİriden işleyeceğimiz cevher in
san cevheridir. Dokuyacağımız kumaş insan karakte
ri ve nihayet eğitim ve öğretime tabi tuttuğumuz in
san, toplumun kalkınmasında en muharrik unsur, en 
büyük güç olan unsurdur. Kalkınmamız buna bağlı
dır. Siz kalkınacağız diye yaparsınız, iyi öğretmediği
niz, kendi benliğinden, varlığından kopmuş, kendi va
tanını, bayrağını, milletini savunacağı yerde, yabancı 
memleketlerin bayrağını savunacak, kendi İstiklal 
Marşının okunacağı ve saygıyla dinleyeceği yerde ya-
•bancı marşları dinleyecek kadar sapıtmış insanları ye-
tiştirirseniz, ne yaparsanız yıkar. Hangi köprüyü ko
yarsanız bomha koyar, hangi binayı muhteşem yapar
sanız dinamitler, hatta kendini de öldürür, hemcinsini' 
de öldürür. Öyle ise bütün mesele, insanoğlunun eği
timi ve öğretimidir. 

Burada tercihimizi ve siyasi düşüncemizi dikkate 
almamız mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Değerli, lütfen toparlayın ko
nuşmanızı, az kaldı. 

FEYZULLAH DEĞERDİ (peVamla) — Kaç da
kikam var efendim? 

BAŞKAN — 2 dakikanız var efendim. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — 40 daki

kaya mı 2 dakikam var? 
BAŞKAN — Evet, 40 dakikaya 2 dakikanız var. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım, eğitimde tercih her partinin veya 
her insanın kendi keyfine bırakılamaz. Türk milleti 
eğitimde tercihini yapmıştır, «eğitim milli olacak» de
miştir. O halde bu milliliğin dışında eğitimi saptırmak 
mümkün değildir. Bu güzel ihsanı, bu üstün varlığı 
bu çirkin hale, bu vahşi duruma kim getirdiyse, bu 
sualin karşısında hiç kimsenin «ben yaptım, sen yap
tın» şeklinde olmaması lazımdır. Bunun cevabını her
kes kendi vicdanlarında araması lazımdır. Mükemmel 
insan yetiştirmek eğitimde hedeftir. Mükemmel in
san yetiştirmek için mükemmel bir plana ihtiyaç var
dır. Her mesele için plan yapılır da mükemmel insan, 
ahlaklı insan, dürüst insan, mert insan yetiştirmek 
için bir plan yapılmamıştır, mevcut değildir. Böyle bir 
düşünce de henüz su yüzüne çıkmış değildir. 
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Bir kısım insanlar kendi görüşleri istikametinde 
genç dimağları zorlarsa, masum insanları bir devrim 
ydb azlığı içerisinde insanı kendi varlığına, benliğine 
inkâr ve isyana teşvik ederse, laikliği din ve vicdan 
düşmanlığı olarak istimal edip körpe zekaları Allah'a 
isyan istikametinde teşvik eder ve teçhiz etmeye ça
lışırsa eğitim milli olamaz; milli olmayan eğitimden 
de Türk milleti fayda göremez. 

Sevgili arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisinin 
2 yıllık iktidarı döneminde yapmış olduğu, kasıtlı ve 
partizanca düşüncelerle eğitimdeki huzursuzluk ve 
kargaşalık ve hatalı davranışları, ısrarla Söylememize 
rağmen bundan vazgeçmemesi, bugün milli eğitimi 
altüst etmiş, içinden çıkılamaz hale getirmiş ve buna 
bağlı olarak da Türk milletimin çözülmesi gayet güç 
meselelerle karşı karşıya gelmesine sebep olmuştur. 

Sayın Bakanımızdan ve iktidarımızdan Adalet Par
tisi Grubu olarak eğitim ve milli eğitimde yapılma
sını istediğimiz temennilerimizi şöyle sıralamak istiyo
rum... 

BAŞKAN — Sayın Değerli, müddetiniz dolmuştur. 
Lütfen sön cümlenizi söyleyin. 

BEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkan. 

Eğitim mutlaka milli olmalıdır. Müslüman Türk 
milli eğitimi millilik rayına oturmalıdır, 

Müfredat programı yeniden gözden geçirilerek 
çağın gerektirdiği şartlar ve imkânlar dahilinde ruhi, 
manevi görüş içinde mutlaka ele alınarak milli bir 
muhteva hâkim kılınmalıdır. 

Din dersleri tam anlamıyla ehline verilmelidir. Ah
lak dersini Türkçe hocasına veremezsiniz. Din dersi 
okuyan bir çocuk mektepte aldığı din dersiyle Kur'an'ı 
Keriminin devre sonunda cüzünü okuyacak hale gel
melidir. 

Bütün kültür hazinemiz, mabetlerimizde, kütüp
hanelerimizde ağzına kadar dolu olan, bizi geçmişe ve 
geleceğe bağlayacak olan kültür hazinemiz, o muhte
şem eserleri okuyabilmek için eski yazı en azından 
seçmeli dersler arasına girmelidir. 

TRT eğitimde en müessir unsurdur. Bilhassa mil
lete büyük çapta müessir olan TRT'nin üzerinde du
rulmalı, eğitimle ilgili programlarında, milli eğitim, 
bunun başını boş bırakmamalı. Son zamanlarda gör
düğümüz birtakım gayri ahlaki oyunlar, filmler mil
letimizi rencide etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Değerli, lütfen son cümlenizi 
söyleyin. 

BURHAN GARİP ŞAVLI (Muş) — Sayın Baş
kan 5 dakika geçti, saat tutuyorum. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Sevgili 
arkadaşlarım, sözlerimi tamamlarken, şunu ifade ede
yim ki, öğretmen yetiştiren kurumlar ciddi olarak ele 
alınmalı, yüksek ahlak, milli mefkureye sah'ip kılın
malıdır. 

Milli Eğitim Bütçesiyle ilgili görüşlerimizi Adalet 
Partisi Grubu adına bu tarzda belirttikten sonra, 1980 
Mali Yılı Milli Eğitim Bütçesi münasebetiyle hepi
nizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, Milli Eğitim Büt
çemizin milletimiz ve Devletimiz hakkında hayırlı ol
masını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. (AP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Değerli. 
Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Seyit-

hanoğlu; buyurun efendim. 
MSP GRUBU ADINA HASAN SEYİTHAOSHOĞ-

LU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin 
1980 yılı bütçesi üzerinde Grubumun görüşlerini sun
mak için huzurlarınızdayım. Hepinizi saygılarımla se
lamlarım. 

Bu kısa konuşmamda ayrıntılara girmek istemi
yorum. Doğrudan doğruya konunun esasını ilgilendi
ren hususlar üzerinde duracağım. Aslında Türkiye'de 
öteden beri gözlemlenen bir husus varsa, o da çoğu 
kez ayrıntılar üzerinde durularak meselenin aslının 
gözlerden kaçırılmayıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bu kürsüden bugüne kadar 
kaç on yıllardan beri eğitimdeki tedrisatın özü ve içe
riği bir yana bırakılarak, okulların çoğaltılması ge
rektiği yolunda teklifler işitmişİzdir ve gelip geçen 
iktidarlar boyunca meselenin hep bu kısır yanı üze
rinde tedbirler alınmaya çalışıldığına şahit olmuşuz
dur. 

Halen TürkiyeMe okur - yazar sayısı filan zaman
da şu kadar, falan zamanda bu kadar oldu diye ra
kamlar vererek böbürlenme havasına girenlerin sayısı 
az değildir. Eğitimin esasını sanki bir okuma - yazma 
bilen cahiller kitlesi elde etmek gibi düşünenlerin sa
yısı az değildir. Bu yüzden de herhangi bir iktidar 
ne kadar çok okul açabilmişse o kadar takdir edil
meye hak kazanmış gibi sayılmaktadır. 

Nicelik çoğalmasının bu anlamda niteliği etkileme
diği, hatta genel kanaatin tersine belki de olumsuz 
yönde etkilediği nedense hep ve daima görmezlikten 
gelinmiştir. 

Okulları istediğin kadar çoğalt, neticede daima ka
litesiz bir hâsıla elde ediyorsan bundan ne çıkar? öte
den beri ülkemizde bir müdür, bir mühür anlayışıyla 
boyuna okullar açılmıştır. 
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Sayın m'Mle'tvekilleri, Türkiye'deki okullar temel 
amaç olarak neredeyse bürokrat yetiştirmeyi seçmiş
tir. Pratik ihtiyaçların karşılanması cümlesinden ola
rak sanat ve meslek okullarına uzun yıllar hiç önem 
verilmemiştir. Buıgün açılan sanat ve meslek okulları 
da aslında bürokratlar yetiştiren anlayışın bir başka 
alandaki uzantıları haline gelmiştir. 

Halen 480 bine yaklaşan üniversite adayı öğren
cimiz, aslında bu yanlış tutumun mağduru olarak 
Türkiye'nin baş etmeye çalıştığı büyük bir problem 
olarak karşımızda durmaktaidır. Çoğaltılan ilkokullar, 
çoğaltılan ortaokullar ve her çeşit lise ve meslek okul
ları durmadan öğrenci mezun etmişler; fakat şimdi 
<bu öğrendiler kendilerini barındıracak yüksekokulları, 
üniversiteleri bulmaktan mahrum bırakılmışlardır, tşin 
'bir yanı budur. 

Beş yıllık planlarda, yıllardan beri üzerinde du
rulan önemli bir husus, üniversite öncesi eğitim ve
recek kurumların, yani lise ve meslek okullarının sa
yısını üstöğretim verecek kurumlara göre ayarlamayı 
tavsiye ederken, gelmiş geçmiş hiçtolir iktidar döne
minde bu tavsiyeye kulak asılmadan, tamamen kısır 
slîyasi mülahazalarla üniversiteler Ve yüksekokullar 
açılmıştır. Fakat şu anda durum öyledir ki, Türkiye 
bütçesinin yarısını bile üniversite ve yüksekokulları 
açmaya tahsis etseniz bu açığı kapatafcilmenizin im
kânı kalmamıştır. 

Eğitimin özü ve içeriğiyle ilgili mütalaamıza he
nüz gelmedik. Sadece gözler önünde duran trajik bir 
ta'bloyu sergiliyoruz. Evet, şimdi halen 480 bine yakın 
üniversite ve yüksekokul adayından 300 binden faz
lası boşta gezmektedir. Bunlar sosyal ve ekonomik 
açıdan muazzam bir işsizler ordusu demektir. Proble
min vehametini ayrıca arz etmeye gerek duymuyo
rum. Fakat bu işsizler ordusunun siz sayın milletve
killeri için de şahsen bir başağrısı olduğunu içinizde 
bilmem şahsen tecrübe etmemiş bir tek kişi var mı
dır? Bu öğrencilerden her gün kaç tanesi kapınızı 
çalıp, sizlerden iş bulmanız için yardımcı olmanızı ta
lep ediyor? 

Sayın milletvekilleri, 1970ı'İer,den bu yana devlet 
^dairelerinin militanlarla, partizan vatandaşlarla dol
durulduğu bu kürsüden müteaddit defalar ilan edildi. 
Bu partizanca tavrın bir müsebbibi iktidarda bulu
nan siyasi parti ise, diğer ve daha önemli müsebbibi 
de bizatihi körcesine sürdürülen bu yanlış eğitim 
proigramlamasıdır. 

O bakımdan biz burada hiçbir iktidarın tavrını 
kınamayı doğrusu vicdanımıza sığdıramıyoruz. Çün, 

kü, bu tutumu kınayan her iktidar kendisi işbaşına 
geldiğinde aynı şeyi yapmak zorunda kalmıştır. Me
seleye köklü çözümler getirilmedikçe bu tür kısır 
polemiklerin sürüp gideceği de muhakkaktır. 

Şimdi konuya bir de kalite açısından yaklaşmaya 
çalışalım. Halen ilkokul mezunundan ortaokullar 
memnun değil, ortaokul mezunundan lise memnun 
değil, lise mezunundan ise üniversite memnun değil. 
Bunun kabahatini bütün bu öğrencilerin hepsinin 
kabiliyetsiz ve geri zekâlı olduğunu söyleyerek açık
layamayacağımıza göre, bozukluğun sebebini ancak 
tedrisatın yetersizliğiyle açıklayabiliriz. Kaldı ki, 
Türkiye'de halen eğitimde fırsat eşitliği de sağlana
mamıştır. Bu durum bir aydan iktisadi açıdan den
geli bir gelir düzeni kurulamaması ile ilgilidir. Bunun 
sorumlusu da elbet mali düzenlemeyi böyle ayarla
yan iktidarlardır. Öte yandan halen uygulanan eğitim 
sistemi içinde ayrı muamelelere tabi okullar bulun
maktadır. Eski özel okulların yerine şimdi Anadolu 
Lisesi adıyla devlet eliyle işletilen özel okullar geti
rilmiştir. Fakat üniversite giriş sınavlarına Hakkari 
Lisesinden mezun olan bir öğrenciyle bu devlet özel 
lisesinden mezun olan öğrenci aynı şartlarla girmekte
dir. Durumun fırsat eşitliğine ne büyük bir darbe 
attığı meydandadır. 

Yukarıda hiçbir üst okulun bir alt okul mezunun
dan memnun olmadığını söylemiştik. Acaba eğitimini, 
öğretimini tamamlamış gözüyle bakılan üniversite 
mezunundan halk memnun mudur? 

Gene eğitimin özünü ve içeriğini şimdilik bir ke
nara bırakıyorum. Fakat Türkiye'de uzun yıllardan 
beri yüksekokullarda, üniversitelerde terör hadiseleri 
dolayısıyla düzenli bir eğitim yapılamamaktadır. Üni
versiteler ve yüksekokular, tabiri caizse, maalesef te
rörün müsaade ettiği bir süre için açılabilmektedir. 
Onun dışında bu okullar aylarca kapalı tutulmakta
dır. Halen Milli Eğitim Bakanlığının sözüne bakılırsa 
şiddetli soğuklar yüzünden bütün ilkokullarla, orta 
dereceli okullar ve bazı yüksekokullar kapalıdır. Fa
kat bu gerekçenin ne kadar inandırıcı olduğunu tak
dirlerinize arz ediyorum. Aylarca kapalı kalan bu 
okullarda Özellikle yüksekokullarda ve özellikle eğitim 
enstitülerinde hızlandırılmış adı verilen ve nevi sa
dece bize mahsûs bulunan bir eğitim sistemi uygulan
maktadır. Bir uçtan seri halde mezunlar imal edil
mektedir. Şimdi yüzbiinlerce yüksekokul ve üniversite 
adayı ise işte bu seri imalatla lise ve dengi okullara 
gönderilen öğretmenler eliyle yetiştirilmektedir. Kısa
cası durum kelimenin tam anlamıyla bir fasit daire 
içindedir ve vahimdir. 
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Buraya kadar söylediklerimiz kurulu düzen'in ken
di mantığı içinde ele alındı, çelişkilere bu düzenin 
mantığı içinde kısaca temas edildi. 

Sayın milletvekilleri, meselenin bir de eğitimin özü
ne ve içeriğine ilişkin 'yanı var. Bu bakımdan da kar
şınıza sizi memnun edebilecek ifadelerle çıkılabilece
ğini sanmıyorum. 

«Eğitimin gayesi olarak, genelde, vatandaşlara çev
relerini tanımak, şuurlu davranmak, kazanılan bilgi ve 
maharetlerle kendisinin ve çevresinin refah ve mut
luluğunu, moral değerlerin'i artırmak kabiliyetini ve
ren sosyal bir hizmet sağlanmasıdır» deniyor. 

İkindi Beş Yıllık Plandan aldığımız bu deyişi ka
lıp olarak ve mücerret halde benimsenmemiz için hiç
bir sebep yok. Fakat mesele, gaye olarak ileri sürü
len bu kalıpların hangi muhttfva ile doldurulacağı
dır. 

İşte burada üzerinde durulacak anameseleye gel
dik. Vatandaşlara' kazandırılacak alışkanlıkların kısta
sı ne olacaktır? Fakat bu noktaya gelmeden önce 
müsaadenizle küçük bir parantez açacağım. 

Eğitim, ilk bakışta sanılabileceği gibi, yalnız ve sa
dece okullarda kazanılan maharetler, alışkanlıklar ve 
bilgilerden ibaret değildir. Bunun da ötesinde, belki 
bundan da önemli olarak zikredilebilecek bir başka 
kaynak daha vardır ki, bu kayna'k doğrudan doğru
ya halktır. Fakat ülkem'izde halle, başlangıçtan beri 
eğitimimizin kaynağı olara'k alınmamıştır. Bilakis ik
tidarların özlemleriyle halk yönlendirilmek istenmiştir. 
Başka şekilde söylersek, biz Hükümet olarak, düzen 
olarak halkımızın yerli kültüründen yararlanarak bir 
eğitim sistemi geliştireceğimize, kendi özlemlerimizi 
halka benimsetmek gibi ters bir gidişi izlemişizdir. 

du. Bütün bu deyimlerin arkasında, kendimizi çağ
daşlaştırmadan ve modernleştirmeden kastedilen şey 
her ne ise, ona köle kılmak anlamına gelebileceği, sa
nırım pek az kimsenin dikkatlerine çarptı. Çağdaşlaş
mayı gaye olarak benimseyen kafalar, çağa müda
hale edilebileceğini akıllarına bile getirmediler. 

Yukarıda sözünü ettiğimiz hercümerç içinde işle
yen okullar, öğrencilerin ve ilerideki yöneticilerin ka* 
fasını hep bu çağdaşlaşma motifiyle doldurdu. Bu
nun bir diğer adı da Batılılaşmaktır. Batılılaşmak bu
gün hem herkesin kafasına yeni bir dogma olarak 
yerleştirilmiştir. Eğitimin temel hedefi olarak Batılı
laşmak alınmış ve kafa yapıları ona göre oluşturul
maya çalışılmıştır. Eğer bugün iktidar Partisi AET' 
ye üye olalım diye çırpmıyorsa, sanılmasın ki temelde 
iktisadi sebepler olduğu için böyle yapıyor. AETYe 
üye olmanın, Türkiye'nin iktisadiyatına yapacağı kat
kılar henüz objektif delilleriyle bizlere ispat edilme
miştir. Fakat AET'ye üye olmanın Batı ile bütünleş
me hedefine matuf siyasi bir gayeyi içerdiği bilin
mektedir. 

Yani diyoruz ki, Siyahi tavır alışlarımız bile eği
tim sistemimizin tüm olarak vermeye çalıştığı Batılı
laşma gayesinden masun Ve uzakta değildir. Konu
nun bir yanını böylece ortaya koyduk. 

Öte yandan, eğitimle kazandırılmaya çalışılan alış
kanlıklara hangi değer yargıları esas alınacaktır? Siz 
Batı Avrupa'dan ve Amerika'dan aldığınız eğitim sis
temiyle, bu sistemin muhtevasıyla ancak şimdi şikâyet
te bulunduğunuz tüketim ve israf, savurganlık alış
kanlığını kazandırabilirsiniz. 

Şimdi Hükümetin aldığı sön iktisadi tedbirler, va
tandaşı güya israftan alıkoymak, onu tasarrufa sevk 
etmek diye gösteriliyor. Oysa temelde vatandaşımı
zın tüketim temayülü önlenmeden bırakılmış, onun 
bu temayülü mali politikalarla yönlenmeye çalışıl
mıştır. Kaldı ki, bu sürecin geçici olduğunu Hükümet 
de bilmektedir. Alınan bu palyatif tedbirlerle vatan
daşlar bir süre harcamalarından zorlanarak kısıntı
ya sokulmalar bile, bu geçici devreden sonra vatandaş 
kendisine öğütlenen israf harcamalarına yeniden gire
cektir. 

Kısacası, şimdi alman tedbirler devre devre her 
zaman alınmak zorunda kalınacak ve bu fasit daire 
böylece sürüp gidecektir. 

IBu cümleden olarak söylenebMecek diğer bir hu 
sus da vatandaşlara zorla yaptırılan tasarrufların zo
runlu biçimde yatırımlara aktarılabilip aktarılama-
yacağı keyfiyetidir. 

Bugün eğer halkın özlemleriyle, okuma - yazma 
bilen takımın özlemleri arasında bir sürtüşme, bir 
farklılaşma olduğu kabul ediliyorsa, bunun sebebini 
değindiğimiz ters gidişatta aramalı. Her derecede okul 
mezunları halktan kopuk, onu beğenmez, onu çağın 
dışında diye niteleyefbilîyorsa, buradaki bozukluğu hal
ka bağlayarak izah etmek haksızlıktır. Fakat halka, 
millete hâkim olan zihniyet işte bu okullardan me
zun olan küçük azınlığın elinde ve kafasındadır. 

'Eğitimin gayesinin en genelde vatandaşlara ma
haretler, alışkanlıklar, belli bir kafa yapısı sağlamak 
olduğuna değinmiştik. Bunlara alınacak kıstaslar ne
lerdir? 

Sayın milletvekilleri, yıllardan beri bu ülkede çağ
daşlaşmak, modernleşmek, çağdaş uygarlık düzeyine 
ulaşmak gibi içi boş ve kof laflarla oyalanıp durul-
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Aslında şu düzen içinde Hükümetin vatandaşlara 
tasarruf yaptırdığı da söylenemez. Hükümet vatanda
şın cebine el koymuştur. Eğer yapacağı bir şey var
sa, ancak vatandaşın cehine el koymakla yapa'bjle- ] 
çektir, vatandaşlara tasarruf yaptırıldığı söylenemez; ] 
çürikü hali hazırda geniş vatandaş kitlesi zaruri ihti- j 
yaçları, ev kirasını, ekmek: parasını nasıl çikıştırabıle- | 
ceğini düşünmektedir. i 

İSayın milletvekilleri, daha bitmedi. Eğicimle va-ı i 
'tan'daşa kazandıracağımız, alışkanlıklara hıanigi değer 
yargılarınu esals alacağımızı sormyia dövam ediyoruz, i 
Bir ülkie düşünülsün ki, o ülkenin iktisaidi yalpısını, i 
eğitimini planlayan, düzenleyen ve yöneten elemanları ] 
'Batı ülkelerinde yetlişip gelirler, şıimdi diyelbilsenliz ki, 
«ilmin Doğusu Batısı mı olur?>^ Biz de diyoruz ki, I 
evet ilmin Doğulusu ve Batılısı vardır; çünkü ilim j 
denilen hadise battızatında hlir zihniyetin mahsulüdür; 
özellikle Sosyal denilen ilimler söz konusu zihniyet- j 
ten çok etkilenirler. Eldeki mevcut objektif veriler as- i 
lınıda bu zilhnıi'yetin süzgecinden geçtikten somıra değer- j 
iemdi'nlirler. 

İŞ imdi kalkınma iktisadı adıyla okutulan yerii bir ( 
'iktteılt dalı var. Bu iliımı, görünüşe göre her ilim g!!lb!i i 
tarafsız olaralk olbjdktliif birtakım gerçekleri işaret J 
öder; fakait aslında İse bu ilmin bir altibranşı olan geri J 

i 
kalmış olan ülkelerin kalkınması, kalkınimiş ülkelerin, i 
geri kalmış diye yaftaladığı ülkelerin, kalkınması için ] 
öngördüğü reçetelerden ibarettir. „ j 

Ş 
'Simidi, Amiertikaya gidip de bu ilmi okuyan bir 

löğrenioi, kenldisine sözlüm ona ilmin öğrettiği reçete- j 
leri kendi ülkesinin şartlarına uygulamaya çalışacak
tır. Bu ilmim içinde oma yaJhancı sermayeden kloricm'a- j 
iması da öğretilmiştir. Görünüşte mücerret bir gerçe
ğin ifadesi giilbi görünen böyle bir öğüt, netice de ve 
tmütşahlhasda o ülkenin kendini gönüllü bir mülstem-
leke iktisadı Uyigularmasıma yol açar. Amerika'da kal
dırtma iktisadımın sözüm ona ilm'inli yapıp da ülkesini-
ide bu ilmim önlgördüğü ilkeleri, kuralları Uygulayan-
ılardan kaç tanesi hali hazırda kalkınmışların arasına 
ıgirmlîşıtir? Bunum dlünıya yüzlünde tek bir örmeği bile 
yoktur. Fakat kendilerine öğretilen iktisat ilminin elv-
ırensielliğine, objektifliğine inanmış olanlar ısrarla ay
nı noktada patinaj yapmayla devam ederler, bu pati-
majcılardan 'binisi de biziz, 

Muhterem arkadaşlar, buraya kadar sanki kapi
talizm/in eleştirisini yapıyorimuşuz giilbi bir izlenim 
ımeyldana gelmiş olalbilir. Evet, biraz da o var. Fakat 
Irjuıraıda asıl vurgulamak istediğimiz husus, konunun 
eğitimle olan iltisak noktasıdır. Kapitalistlik, alı'şlkann [ 
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lılk vermeye çalışan bir eğitim sisteminn yetiştirdiği 
kafa yapısı, bugün şikâyet konusu olan ve önlenme
ye çalışılan isralflçı tavrı, isralfçı talvrı benimsemiş in
san tipini ortaya çıkartacaktır. Nitekim, çıkartmıştır 
da; 

IŞimd'i Batı mantalitesi, Batı zihniyeti içinde ka
lıp da, bu meseleye bir çözüm bulmak mümkün de
ğildir;. Nitelkim, kapitalizmin köıtüllüklerind'en hareket 
eden, kapitalizmi eleştirerek işe başlayan Batılılar, de
rece derece komünizmden sösyalizmlin. çeşitlerine, frak
siyonlarına, oradan son zamanlarda Avrupa komüniz
mi veya sosyalizmi denilen görüşlere, sosyal demok
rat görüşlere kadar çeşitli fikirler ileri sürüyorlar. 
(Fakat bu görüşlerin tümümün ortak faydası Batı uy
gar lığıdır. 

Avrupa sosyalizmimi halen kapitalistlerin destek
lediğini bilmem belirtmeye lüzum var mı? Kapitalist 
ısürece itilmek istenen ülkeler halen yabancı sermaye
min baskısı ve tasallutu altınlda ise, sosyalist sürece 
itilmekte veya itilmiş buluinan ülkeler de yinle bu aynı 
sermayenin baskısı altındadırlar< 

(işçilerin sömürlüîmesirti önlemek amacıyla kurul
muş bulunan, sosyalist rejimlerin işçisini, simidi Batı' 
nım çok uluslu şirketleri sömürmekte, sosyalist devlet 
ise bu işçinin patronluğu görevini üslenmiş bulun
maktadır. Kaldı ki, sözü geçen çoik uluslu şirketler 
tüketim alışkanlıklarını yalvaş yavaş bu ülkelere de ih
raç etmektedir. 

Kısaca şunu demek istiyoruz: Kapitalizmin eleş-
tirislîyle yola çıJkan Sosyalizmim bir çözüm olmadığı ve 
olamayacağı çok aşikârdır. Kapitalizm ve sosyalizm 
Ibirbirini eleştirdiği noktada haklı yanlar taşıyor. Ne-
Var ki, her bîiri kendi bünyesi içlinde bir yeterlik taşı
mıyor. Bunlar, aynı kurtlu olmanın pörsük kırmızı 
yanıyla çürümüş kara yanımı temsil ederler. Halen 
IBatı'lı olmayı hedef olaralk seçmiş bulunan eğitimi 
sistemli, öğrencilerin eline ve kafasına Batı'lı düşümlme 
kalıplarını, Batı'lı davranış kalıplarını yerleştirmekle 
meşguldür. Gerçek bir Batı'lı için, yani uygarlığının: 
temelinde Grek felsefesi, Roma hukuku ve Hiristiyan 
Dini bulunan bir Batı'lı için bugün gelmiş olduğu 
aşamada kapitalizmle sosyalizm arasında çok büyfük 
(farklar olduğu, bir tercih yapılacaksa şayet, elindeki 
bu 2 alternatiften başka bir şeyin bulunmadığı akla 
yakın gelebilir, 

İSayın milletvekilleri, Türkiye gibi Batı'lı olmayı 
Sonradan seçmiş veya Batı'lı olmaya zorlanmış, aslın-
da bir Ortadoğu ülkesi için bir üçüncü alternatif daha 
var, o da bizzat bizim yerli kültürümüzdür. 
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iBinaenaleyh, bizim sanki doğmu, büyüme bir Ba
tılı gilbi hareket etmem'izıin anlamı yokttur, imkânı da 
yoktur. Ni'tekiim, Batılılar da bizi hiçlbir zaman kendi
lerimden kalbul etmemişlerdir, etmiyor. Biz, gidip 
onun eteklerine yüz sürmeye çalışıyoruz. IBu eğiiCm 
sistemi bizim için otoklolonizasyonun bir aracı olarak 
kullanılmış ve kullanılmaktadır. Yaygın deyişiyle, ha
dîse bir kültür emperyalizmidir. Bizim, «milli» diye 
'sıfat verlilen eğitim sîs!temim'iz, ülkede âdeta bir yaban
cı devlet misyonu gibi çalışırken, ona nasıl olup 
da mıilli denidbiliyor? Sormak lazım. Milli Eğ it1; m 
'Bakanlığı dediğimiz Bakanlık, aslında kültür em-
ıperyalfemine güzel güzel kılıflar hazırlayan bir teş
kilat halindedir. Sayın Demfirel, bundan önceki 22 
aylık iktidarın maarifi milli olmaktan çıkardığın» 
İddia ettiler, O iktidarın mensupları şimdi aranız
da bulunuyor, Onlar aldına bir şey söyleyecek de
ğilim. Ben başka bir hususu vurgulamak istiyorum. 

iBizim hanigi milli teşkilatımız mülli olmaktan 
masıll çıkarıldı Soru budur arkadaşlar. Eğer konu
yu köklü biçimde ele almazsak, konuyu müessese 
Jcalvramı içinde ele almazsak, bu tür ithamlarla, kı
sır polemiklerden başka bir yere varılamaz. Evvela 
biz maarifin milli olduğunu kabul ediyor muyuz? 
Yoksa, bu maarifin Batı'dan apartılan bir zihni
yetle, yine Batı'dan apartıılan tedrisat programla
rıyla mı yürütüldüğünü kaibul ediyoruz? Onu sor
mak lazım. Böyle apartma, kapkaç zihniyetiyle yö
neltilen maarife mıi milli sıfatını yakıştırıyorsunuz? 
'Sayın Demirel'in ifade etmlek istediği hususu, yani, 
ımaanife sol zihniyetlti kimselerin, bunlar ister öğren
ci statülünde olsun, ister öğretmen veya yönetici 
stja'tüsünde olsun, bunların maarif teşkilatına yer-
leşltirilmıeisi suretiyle bu teşkilat milli olma vasfını 
fcayhetsmişltlir demek istediğini göz ardı etmiyoruz; 
ifialkat, biz; de diyoruz ki, sen bu teşkilata ister sol 
görüşlü, elemanları yerleştir, ister lilharal, kapita
list zahniyetlli adamlar getir, ona asla milli olma, 
vasfını yakıştıramazsın-

, Arkadaşlar, bu yüzdendir ki, bu maarif hiçbir 
ü'kİtidar döneminde baştan beri milli olmamıştır. 
Maarif milliliğini, onu yöneten şahıslara bakarak 
değil, bu maarifte neyin eğitiminün yapıldığına ba
karak karar vermek lazım. Eğer bu maarifte ço-
euklarımıza Batı'nm düşünce kalıpları, Batı'nın 
davranış 'kalıpları eziberletiliyorsa, hiçibir sağduyu 
'salbJilbi kalkup da 'böyle bir maarife millidir diye
mez: Milli olmayan bir maarif ise, halkıyla bütün
leşemez,. Yetiştirdiği insan, halkının milli değerleri
ne yabancı kalır, 

Simidi balzii insanların Osmanlı Devletinde eleş
tirmek istedikleri ve adına sonradan «saray kültü
rü» dedikleri bir hadise var. Biz de bir an için böy
le bir ayrı «saray kültüribnün mevcut olduğunu 
kabul edelim; fakat, içimde yaşadığımız şu son dö
nemde açılmış bulunan Devlet Tiyatrolarına ne 
Ibuyurülur? 3Q yılda ancak inşası tamamlanabilen 
Isitanlbul Opera Binasına ne buyurulur? Şimdi Ba-< 
tı'dan apartılmış bu müeisiseselere mi mili diyece
ğiz Bu müesseseseler miilletimlizin hangi ihtiyacının 
karşılığı olarak ortaya çıkartılmışlardır? Açık söy
lemek gerekirse bu müesseseler herhangi bir ihtti-
yaoa tekalbül etsin diye kurulmamıştır. Bunlar mil
letimizi Batı kültürüne alıştırmanın birer aleti ha
linde, o alışkanlıklara kumanda etsin için kurul
muşlarıdır. 

(Şimdi Türkiye'nin hler tarafında mantar igiibi 
çoğalan, hiçibir plana, hiçlbir programa müsteniden 
kurulmayan üniversiteler görüyoruz. Yalnış anla
şılmasın; biz b'ir ülkede mücerret olarak üniversi
telerin sayısal çokluğuna karşı değiliz; fakat, bizde 
kurulan üniversiteler aslınlda bilimsel ihtiyaçların 
zorlamasıyla kurulmuyor. Yani, elimizde çlok na-ı 
dide bilim adamlarımız, araştırıcılarımız, uzman
larımız var da, biz bunların bilimsel araştırmaları
na, incelemelerine uygun ortamlar hazırlamak 'ihti
yacıyla bu üniversiteleri açıyor değiliz. Temel öğ
retimdeki yanlış politikanın hasılası olarak ortaya 
çıkmış, 480 bin kişilik bir mezunlar ordusu açıkta 
kalmasın hiç olmazsa bir kıismı başını sokacak bir 
okul çatısı bulsun diye bu yüksekokulları, bu üni
versiteleri açıyoruz. Dolayısıyla üniversite denilen 
kaivram, ülkemiizlde diğer her çeşit kalvram gibli 
soysuızlaşıyoıt. Eğer bugün Türkiye'nin yurt dışına 
ıböyin ihraç ettiği söyleniyorsa, bunu o kişilerin mil
liyet duygularından mahrum olmalarıyla izah etme
miz, tamamiyle buna bağlayarak izah etmbmiz 
haksızlık ve insafsızlık olur. Bu beyinlerin aynı za
manda çalışmak istedikleri müsait ortamları bul
mak için yurt dışınla gittiklerini de ka'bul etmek zo
rundayız, 

(Sayın mileirJvekiHerii, saiyın arkadaşlarım; aslın
da ünilversiitelerimiziin pratik olarak ülke kalkınma
sına halihazırda hiçbir katkıları bulunmamaktadır 
•maalesef bulunmamaktadır. Üniversitelerde, danış
manlık fonksiyonlarını yerine getirebilecekleri bir or
tam sağlanamamaktadır. Bugün Türkiye'de ünivter-
sıite vakıası demek, sadece Devlete kapıkulu yetiş
tiren kurumlar anlamına gelir olmuştur. Birbirinin 
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ıkiopya)Bi olan ve Devlete memur ihraç eden kurum:-
lar haline gelmûşitür. 

/Bu durulmda lüniiversifcelerirriizden orijinallik 
(bökleneımez, Onlarım bigi üretim kurumu olma
sını, birer araştırma merkezi olmasını beklemek 
abestir, hayaldir. 

IBAŞjKAN — Sayın SeyMhanbğlu, 1Q dakikanız 
var efendim J 

HAİSAIN SlEYİÎfllHANOĞLU (Devamla) — Öğ
rendi açılk'ta kalmasın diye üniilvers'iite açılamaz; fa-
flcat açılan bir üniversite kendi öğrenclilıeılini bulur. 
(Bizdeki temel sakatlık buradadır, 

iSon yıllarda Türklilye'de açılan üniversitelerin, 
hanigfi biri faraza kapatılmış olsa, dünya ilim çevre
sine bu olay esef verici diye görünmez. Kimse ya
zık oldu demez. Kitm'se bir ilim ocağı kapandı diye 
dtiişjünınezi, Ainlaltanıalk isftedliğimliz trajik durum işte 
Ibudur, • 

(Aslınjda üniversite, Türkiye'nin kurulu düzeni-
oiin dışında değildir. Belirtmek istediğimiz husus, 
mevcut sistemin tülmülyle ve temellinden sakat ça-
lıişmaisıyfLa ilgilidir. Üniversite bu bozuk düzenin ha
sılası olduğuna göre, sözünü ettiğimiz darboğazdan 
Ifcenıdi başına çıîkıp kurtulması da (beklenemez. 
Kurulma hedefi bürokrat yetiştirme olan bu üniver
sitelerden orijinal fikirler halsıl etmesi (beklenemez, 
çağdaşlaşma adıyla sürdürülen çağa ram olma ha-
ırdkJeftıiıue karşı çıitoalblHecek tavır alışlar beklenemez, 
çağa müdahale edebilecek linlsanları yetiştirmesi 
'beklenemez .̂ Aima şunlar beklenebihV: Batı siörnüruı-
süne «evet» demeye mülh'eyya insanlar yetiş ti rm esli 
(bdkÜendblir, dünyadan habersiz bürokratlar ye'tiştCr-
miesi beklenebilir, kendi yerli kültürüne düşman ve 
hasım olan kafaların üretilebileceği beklenir. 

(Bu kürisülden anartşiinin kaynağımın yurt dışında 
olduğu müteaddit defalar söylendi. Bu üniversiteleri-' 
den, dış mihrakların etkisiyle anarşinin maşası ola-
rra'k kullanılabilecek kafa yapısına sahip bulunan 
lînisanların yetişjmıesi, yetiştirilmesi beklenebf'ir. 

ISayım milletvdkSleri, şu tasvir ettiğimiz nite-
İfetekıi üniversitelerin, artık b»î  başlarına mlüfstaki-
ten kuröanlabilmes/i diye bir tetdfbir düşünülemez. 
Bugün Türkiye'nin meselesi, tek tek kurumların 
yeniden düzenlenmesi, yani bir ^organizasyonu 
(tedbirini de aşmış vaziyettedir. Na'sıl ki içlinde yaşa
dığımız bozuk iktisadi düzende, İktisadi Devlet 
Teşebbüslerimi (KÎTİeri) bir reorigadizaisyon tedbiiriı 
ile düzeltmek 'knkJân'sız halle gelmişse, aynı şey 
Ünıilverslittelerimıiz ve diğer bütün kurumlarımız için 
de söz konusudur* 
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IBAlŞİKJAsN — Teşekkür ederim Sayın Seyithan-
oğlu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Gurulbu adına Sayın 
IBurihan Garip Şalvlı, buyurunuz efendim. (CHP sı-
ralarınldan alkışlar) 

(Sayın Şavlı, Sayım ismail Akın ile konuşma sü-
resüni paylaştığınız için 20 daikffifca konuşma hakkı
nız vardır.. 

CHP GRJUIBU ADINA BURHAN GARÎP SAV 
LI (Muş) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Değerli sözcü arkadaşlarımızın konuşmalarını din
lediniz, yer yer üzülmemek olanağı yok. Bu nedenle 
bir tartışmanın içine girmek isteniliyoruz. Yanıt ve
rilmesi gereken konular vardır. Ben, bu gereksinme
yi duymuyorum; bunu özellikle belirtmek is terlim. 

Şimdi bir bozgun, kargaşa ve göç alanı haline 
gelmiş Milli (Eğitim Bakanlığımızın 1980 Mali Yılı 
Bütçesini, tüm öğretmenlerin acılarını ve kırgınlıkla
rım içlimizde duyarak görüşüyoruz. 

Ana - babalarımızın her gün biraz daha artan 
'kuşkularında, çocuklarımızın yaşantılarını karartan 
kavgalarda sanırım kendi sorumlu ellerimıizin gölge
lerini görmemek olanağı yoktur. 

Daha Gumhuriıyete giden 'yıllarda, 1922'lerde 
amaçlanan bir milli eğitim zaferine en yalın ve kesin 
bir anlatımla nasıl işaret ediliyordu? 

Mustafa Kemal Paşa, Bursa Öğretmenler Birli
ğinde şunları söylüyordu: «IMualliirnler, ordularımı
zın kazandığı zafer sizin ve sîzin ordularınızın zafe
ri için yalnız zemin hazırladı. Gerçek zaferi siz ka
zanacaksınız. Ben ve bütün arkadaşlarım, sarsılmaz 
bir imanla sizli takip edeceğiz, sizin karşılaşacağınız 
her enıgeö kıracağız» 

58 yıl sonra 1980 Türkiye'sinde seyretmekte ol
duğumuz karanlık eğitim tablosu, işaret edilen ger
çek zaferin tablosu, maalesef, değildir. 

ıBu düzeltme ancak kalfalarında yepyeni fikirler, 
'taşıyan, yenli bir idareci kadronun devrimci tavrıy
la düzeltilebilir, Falkat bu devrimden anlaşılacak 
şey, ' sanılabileceği gilbi asla Batı'dan aktarma fikir 
değildir. Hiçbir Batı'lı filerin kurtarıcılığına inan
mıyoruz!.! Esasen yukardan beri anlattığımız bozuk 
düzen, Bîatı filMiyatınâ böylesine boyun eğmekten, 
ona teslim olmaktan ileri gelmiştir. 

IMStP olarak oyumuzun renıginıi Sayın Genel 
Öaşjfcanımız belirtmişlerdi; tekrarlarnıaya lüzum 
ıgörmlülyomm. 

(Saygılarımla hepinizi selamlarım efendim. (,MSP 
'sıralarından alk ıslar) 
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Çok partili düzene geçişimizden başlayarak çir
kin politikaların giderek artan sorumsuz müdahale
leriyle, bilinçli saptırmalarla, ya da büyük yanılgılar
la tersyüz edilen ulusal eğitimimiz, şimdi tüm top
lum kesimlerinde ve kurumlarında yaşanılan bunalı
mın kaynağı durumundadır. 

Değerli arkadaşlarım, eğitfim, eğitme yollarını gös
teren bir bilimdir. Çağdaş eğrim, çocuklara ve genç
lere toplumsal değerleri kazandırmayı amaçlar. Bunu, 
laik öğretim kurumlarında çağın gereklerini ve po
zitif bilimleri konu edinen öğretim programlarıyla, 
aktif eğitim yöntemleriyle yerine getirir. 

Her insan, kişisel onurunun ve topluma karşı olan 
ödevlerinin sorumluluklarının 'bilincine varmak için, 
kültür, ahlak ve uygarlık eğitimimden geçmelidir. 
Günümüzde eğitim, bireyin yetişmesi ve yetenekleri
nin gelişmesiyle ilgili 'her türlü işleri kapsayan son 
derece önemli bir kavram niteliği kazanmıştır. 

Ulaşım olanaklarının ve iletişim araçlarının hız
la gelişmesiyle küçülen; ama çok daha karmaşık bir 
biçime dönüşen yeni dünyamızda, yeni insanın oluşu
mu önemli soru olarak eğitimin gündemline girmiş 
bulunmaktadır. Sürekli değişen dünyamızın bugünkü 
ve yarınki insanını artık kendi düşüncelerimizin ka
lıbı içinde donduramaz, biıçimlendiremezısiriiz. Eksik
siz bir eğitimin amacı, insanı dünyadaki yeri konusun
da bilinçlendirmektir. ıBu eğitimin temel uğraşı da 
insana geleceği kendi ellerinde tuttuğu güvenini ver
mek ve egemen olduğu güçlere tutsak olmaması ge
rektiğini de öğretmektir. Yoksa 'kendi ellerimizle ya
rattığımız teknolojinin korkunç çarklarında insanı, 
yani kendimizi arar oluruz. 

Öte yandan, düşünce özgürlüğüne, gelişim ve de
ğişim olgusuna karşı çıkan eğitim anlayışı, çağımız
da tüm geçerliliğini artık yitirmiş durumdadır. Eko
nomik ve sosyal değişimler yaşam koşullarını etkile
mekte, bireylerin bu yeni durumlarla uyum sağlama
larını zorunlu kılmaktadır. O nedenle, eğitim planla
maları, modern toplumlarda ekonomik ve sosyal kal
kınma planlarıyla ibir bütün olarak ele alınmaktadır. 
Ayrıca, ileri uluslarda eğitim en varlıklı sosyal sınıf
ların imtiyazı olmaktan artık çıkarılmış, tüm toplu
mun, 'hakça ölçüler içinde yararlandığı bir hizmet ata
nı durumuna getirilmiştir. Anayasamızın 50 nci mad
desi de, «Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağ
lamasını, devletin başta gelen görevi» alarak hükme 
bağlamıştır. 

Sayın, üyeler, eğitimimizin tarihçesinde bazı önem
li noktalara kısaca değinmekte yarar görüyorum. 

i Osmanlı İmparatorluğu döneminde halkın büyük 
i çoğunluğu klasik okul eğitiminden yararlanamamış, 

ancak Yeniçeri Ocağı, Esnaf Loncaları, Ahi Birlik-
j feri, Tekkeler ve Zaviyeler, kendilerine özgü eğitimi 
s çevrelerine uygulamışlardır. 

19 ncu yüzyıl ortalarına kadar, Osmanlı İmpara
torluğunun başlıca eğitim kurumları, mahalle veya 

j sübyan mektepleri, medreseler ve saray okulu dediği
miz enderundu. 

Sürekli 'ilköğretime ilk kez 1912 yılında çıkarılan 
Tahsili İptidai Kanunu Muvakkati adlı bir yasa ile 
başlanmıştır. 

i N 

Ulusal kurtuluş yıllarında, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti tarafından, 2 Mayıs 1920 de, Eği
tim Bakanlığı kuınJmuştur. 

1924 yılında yürürlüğe giren Tevhidi Tedrisat, ya-
ı ni Eğitim Birliği Yasasıyla laik eğitim düzenine ge-
I çilmıiştir. 

Saffet Arıkan'ın Milli Eğitim Bakanlığı dönemlin
de eğitmen denemelerine girişilmiş, olumlu sonuçlar 
alınınca 17 Nisan 1940 tarihinde «Köy Enstitüleri» 

j kurularak, yeni bir dönem başlatılmıştır. Çok partili 
I düzene geçişimizde politika gündemline giren tartış-
I malar kısa sürede önemli boyutlara ulaşmış, köy 
I enstitüsü uygulamalarından uzaklaşılmıştır. Sonunda 
I 1950'den günümüze değin uzanan dönemde, Mili 

Eğitimimizin giderek amacında, ilkelerinde ve uygu-
I lamalarında sergilenen politik dalgalanmalar, yaşanı

lan bir talihsizlik olarak sürüp gelmiştir. 

I Oysa Kurtuluş Savaşının özünden esinlenen bir 
hareket çizgisi üzerinde milli eğitimimiz, Cumhuri-

I yet ve devrimlerle, çağın gerekleriyle tutarlı bir anla-
I yışı amaçlamıştır. Bu amaca yönelik milli eğitim ça

lışmaları da büyük güçlüklere karşın, Cumhuriyetin 
I ilk 20 yılında özenle sürdürülmeye çalışılmış ve önem

li başarılara ulaşılmıştır. Sonra saygıdeğer milletve-
I killeri, 1945'ferden başlayarak milli eğitim toprakla-
j rina rüzgâr tohumları ekilmiştir. Bugün dehşet ve kuş-
I kuyla ekilmiş rüzgâr tohumlarının fırtınalarını biçi

yoruz. Özellikle devşirmelerin saray okullarında özen-
j le yetiştirilip, devletin üst yönetimine egemen kılın-
I dığı, buna karşılık halkın büyük çoğunluğunun oku-
J maşız, yazmasiz karanlıklar İçinde tutulduğu dönem-
I ferden sonra Anadolu köylüsüne kendi insanıyla ışık 
I götürme olayı kavganın başlangıcı olmuştur. Kenan 
I Öner, Hasan Ali Yücel davası, eğitimi günlük politfi-
I ka alanı, öğretmeni ise politikacının malzemesi yapı-
I vermiştir. Bu olayla, artık öğretmenler arasında bir 
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ayrım başlatılmış ve köy enstitüsü çıkışlı binlerce öğ
retmen suçlanmış insanlar olarak kendi toprakların
da çilelerin içine atılmıştır. 

AHMET HAMDİ SANCAR (Denizli) — Onlara 
maaş bağlayalım. 

BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — Ayrım 
yapmıyorum, sizi sabırla dinledim, lütfedin. Bir yo
ruma varmak istiyorum, yanlış olabilir. 

Ardından, 1950'lerde bir Milli Eğitim Bakanı, bir 
kesim öğretmeni kamuoyu .önünde ağır biçÜmde suç
lamış, «Onları müze bekçisi yapacağım» demiştir, 
sorumsuzca-

Çocuğunu okula yazdırırken - arşivlere bakarsınız -
«Eti senin kemiği benim» diyen halkımızın öğretme
ne karşı beslediği geleneksel saygıya gölgeler düşürü-
iüyordu. Tutucu iktidarların milli eğitimlimizin ileri
ci, devrimci niteliğiyle çatışan ve ocaik, bucak politi
kalarıyla da beslenen sorumsuz müdahale ve baskı 
eylemleri karşısında, çağdaş düşünceleri savunan, di
renen Cumhuriyet öğretmenleri ister istemez bir ça
tışma süreçline giriyorlardı. 

1950 - 1960 arasında Atatürk Devrimlerinin tartı
şılması bazı çevrelerce politika gündemine sokulmuş, 
özellikle öğretmen ve aydın kesimine yönelik bir dev
let terörü yaş anılmıştır. Oy ve seçim hesaplarıyla mil
li eğitimimizin hemen her alanda akıl almaz girişim
lere tanık olunmuştur. Hatırlarsınız, bir müdür, bir 
mühür biçimlinde çoğaltılan okullar eğitim kurum
larının olanak ve koşullarından yoksun birer çevre 
olarak, çevre özelliklerinden yoksun birer çevre ola
rak, varlıklarıyla birlikte eğitimde disiplinsizliği ve 
yıkımı getirmişlerdir. 

Yine, türlü sosyal baskılarla müfredat program
larında, sınıf geçme rejimlerinde çelişkili, tutarsız, ta
vizci, yani ödüncü düzenlemelerle eğitim yazboz tah
tasına çevrilmiştir. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Şavlı, 
izah yapın da anlayalım. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. Sayın 
hatip siz devam edin, karşılık vermeyin. 

BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — Lütfe
din, ben sizli muhatap almadım. 

Türkiye'nin bugünkü koşuları içinde bu kürsü
den bir siyasi parti grubu adına hangi sorumluluk
lar içinde konuşulması gerektiğinin idraki, içinde ko
nuşuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

AHMET HAMDİ SANCAR (Denizli) —. Belge 
söyleyin, belge. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Sancar. 
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BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — Giderek 
bozulan, amacından sapan, sorunları artan eğitimde, 
dikkat buyurunuz, yönetimler problemli öğretmen 
de buldular, çözümü onu bastırmada gördüler. Sür
gün ve kıyım yöntemlerini kullanarak öğretmeni za
man içinde etkisiz hale getirmek istediler. 

Değerli arkadaşlarım, çok partili özgürlükçü de
mokratik düzemin yarınki sağlıklı toplumunu oluştu
racak anakaynağın milli eğitim olduğu gerçeği, ne 
acıdır ki, ciddi bir biçimde görülemedi. Öğretmeni mü
ze bekçisi yapmakla, küçük Amerika olacağımız, nur
lu ufuklara ulaşacağımız sanıldı.. 

AHMET HAMDİ SANCAR (Denizli) — Kim 
söylemiş bu sözü; belge? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Sancar. 

BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — Belge
lerle konuşuyorum. 

...Ve şimdi Türkiye'nin siyasal, sosyal ve ekono
mik çalkantıları içinde şaşkın ve çaresiz, gülünç hare
ketlerle karanlığa yumruk sıkanlar, küçük Amerika 
ve nurlu ufuklar hayalinin yıkıntıları üzerinde sanki 
dramlarının son perdesini oynuyorlar. 

AHMET HAMDİ SANCAR (Denizli) — Hara
be, harabe... 

BAŞKAN — Sayın Şavlı, 5 dakikanız kaldı. 
BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — Son 30 

yılda milli eğitim alanında sorumsuzca sürdürülen 
yanlış politikalar, önce öğretmeni, öğretmenin kişi
liğinde ve öğretmen yetiştiren kurumların kaynağın
da da yüce öğretmenlik mesleğini itibarsız hale getir
di, ardından ülkeyi bir uçtan bir uca saran öğretim 
kurumlarını bunalım ve kargaşa üreten kurumlara dö
nüştürdü. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — TÖB -
DER'den bahset. 

BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — Yorum 
yapmıyorum. 

Sanayileşmeye geçişle başlayan kentleşme süreci, 
çoğulcu demokrasi hareketleri ve tabanda oluşan 
dalgalanmalar, ülkemiz gündemine büyük sorunlar 
getirirken, böylesine yeni bir toplum dokusunu örecek 
milli eğitim planlamalarından uzak kalındı. Yanlış ve 
tutarsız politikalarla üstelik mevcut eğitim düzeni 
amacından saptırılmış öldü. Ne oldu? Böylece bozu
lan bozuk eğitim düzenli içinde yetiştirdiğimizi san
dığımız genç kuşaklar, çağdaş formasyondan yoksun, 
Türkiye toplumunun hemıen her kesiminde yıkılmış 
değer yangılarının bunalımını yaşadılar. 
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Çarpık kapitalist ekonominin köşeyi dönmeyi 
amaçlatan vurgun, soygun, aracılık, tefecilik, kara
borsa yöntemleriyle sıkboğaz ettiği halkımızı kurtar
ma çarelerine itildiler. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — O sizin 
döneminizdeydi. 

BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — 30 sene
nin hesabını veriyoruz. 

BAŞKAN — Devam edin sayın hatip. 

FAROK DEMİRTOLA (Tokat) — 2 senede çık
tı bunlar. 

BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — Biz sizi 
sükûnetle dinledik, vaazlarınızı da sükûnetle dinledik. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — TÖB -
DER'e sahip çıkmayın o zaman. 

BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, şimdi vardığımız yerde şunu söylemek 
istiyorum; liyi niyetle düşündüklerimizi söylemek isti
yorum, politika yapmıyorum. 

Şimdi vardığımız yerde insafla düşünürsek, insa
nımızı çürüttüğümüzü görürüz. 

MEHMET HALtT DAĞLI (Adana) — TÖB -
DER'e sahip çıkmayın. 

BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — TÖB -
DBR'den söz etmiyorum. Bu alerjinin dışına çıktım, 
sevgi önemlii şeydir; yani TÖB DER'de bu milletin 
bir parçasıdır. 

BAŞKAN — Lütfen. 
Devam edin Sayın hatip, karşılık vermeyin. 

BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — Ku
rumlarımızı yıktık, Devleti işlemez hale getirdik, çü
rüyen insanımızla da kaynaklarımızı nasıl kuruttuk, 
görüyorsunuz. Şoven duygularla, vatan millet edebi
yatıyla, ahlak ve maneviyat laflarıyla gemimizi yürü
tür sandı, ülkeyi içinden çıkılmaz belaların böylece 
kucağına atıverdi 

Bu karanlık tablonun önünde şaşılacak bir umur
samazlık var. Hâlâ suçlu sensin diyebilen son 30 yılın 
iktidar sorumluları şimdi eğitim dramının çirkin sah
nelerini sergilemekteler. 

Sözlerime başlarken işaret ettliğim gibi, bütçesini 
görüştüğümüz Milli Eğitim Bakanlığı artık bir boz
gun, bir kargaşa ve göç alanıdır. Bu nedenle bütçe 
olanaklarını, eğitim kurumlarını, öğretmen sorunumu, 
eğitim harekeüerini, eğitim metodlarını, müfredat 
programlarını, ders kitaplarını, yeni düzenlemeleri bu 
ortam ve koşullarda Sayın Bakan, tartışmayı gerek
siz buluyoruz. 
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Sayın Süleyman Demirel Hükümetinin programı 
ile, zihniyeti ve uygulamalarıyla milli eğitimde de 
ülkeyi giderek büyüyen, son derece tehlikeli açmaz
lara, darboğazlara sürüklediğini, kuşku ile ve üzün
tü ile izliyoruz. Dün ne yaptılarsa, bugün de daha kö
tüsü ile onu yaptıklarını ıgörüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Şavlı, toparlayın lütfen. 

BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — Bir ör
nek vereceğim, sadece bir örnek. 

Milli Eğitim Bakanlığımdan yapılan bir açıklama
ya dayanılarak Devletin radyo ve televizyonu, Diyar
bakır'a 500 Türk Bayrağı gömderildliğim haber olarak 
veriyor. 

Gerekçe şu : «İdeolojik sürtüşmeler nedeniyle 
okullarda bayrak bulunmaması» 

Bu haber sayın milletvekilleri, talihsizliğin de öte
sinde vahim bir olaydır. Bununla ne yapmak istiyor
sunuz Sayın Bakan, neyii amaçlıyorsunuz, hangi me
sajı topluma vermek istiyorsunuz? Üzülmemek elde 
değil. Devlet ciddiyetiyle, bu yönüyle söylüyorum; 
bayrağa ihtiyacımız olabilir, sorunlar olabilir, sıkın
tılar olabilir, kabul ediyorum; ama devlet ciddiyeti 
ile bu haberli yurt bütünlüğü ile, bu haberin devlet 
sorumluluğu ile basiretle bağdaşır yanı sanırım yok
tur. (CHP sıralarından alkışlar) Ve politikanın top
lumu kargaşaların içine attığı düzensiz bir dönem ol
masa idi, bir istikrarlı dönem içinde - belki Sayın Ba
kanın haberi de yoktur - sadece 'bu olay Sayın Baka
nın istifa etmesini gerektirirdi. 

CEMALETTİN KÖKLÜ (Bilecik) — Türk bay
rağını gönderdiği için!... 

BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — Saygı 
duyarız Türk Bayrağına. Neyin reklamım yapıyorsu
nuz? Kendi ülkemize nasıl gönderirsiniz bunu? Bö
lücülük yapıyorsunuz; bunu söylemek istemiyordum 
ben. (AP sıralarından gürültüler) 

CEMALETTİN KÖKLÜ (Bilecik) — Türk Bay
rağını göndermiştir, komünist bayrağı değil. 

BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — Bunu 
söylemek istiyorum. Tahrik ediyorsunuz, köşeyi dö
neceğinizi zannediyorsunuz. (AP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Şavlı, son cümlenizi söyleyin 
lütfen. 

BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — İzin ve
rin... , 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Türk Bayrağı, 
komünist bayrağı değil. 
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BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — Bay
rak direğimizde bizim, bayrak sizin malınız değildir. 
(AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, müsaa
de edin hatip sözünü bitirsin. 

Son cümlenizi söyleyin sayın hatip. 

BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — Ülke
mizin bu karanlık ortamdan aydınlığa, esenliğe ka
vuşacağına, özgürlükçü demokratlik anayasal düzen 
ficinde darboğazları aşacağına inanıyoruz. Çünkü, hal
kımızın kaynağında koruduğu öze, güce inanıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler,.. (AP ve CHP sırala
rından karşılıklı laf atmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — Sizi sa

vunuyorum, sizin yanlışınızı söylüyorum, sizi eleştiri
yorum. 

CEMALETTİN KÖKLÜ (Bilecik) — Daha ne 
yapacaksın. 

îBURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — Adalet 
Partisi Grulbuna layık bir hareket değildir bu diyo
rum. Kendi mantığınız içlinde düşünün, bu bir basiret
sizlik mi diyorum? 

BAŞKAN — Sayın Şavlı, lütfen cevap vermeyin. 
Lütfen son cümlenizi söyleyin, müddetiniz dol

muştur. 

BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — Sayın 
Başkanım, ben bü kürsüye polemik yapmak için çık
madım, grupları muhatap almak için çıkmadım, bir 
yorumu getirmek istedim. Saatlerimizi aldılar. 

BAŞKAN — Buyurun, lütfen konuşmanızı biti
rin, son cümlenizi söyleyin, müddetiniz geçmiştir Sa
yın Şavlı. 

BURHAN GARÎP ŞAVLI (Devamla) — Bitiri
yorum efendim. 

Her türlü çözümü maalesef bu sıkıntılarınızla, bu 
davranışlarınızla önlüyorsunuz. İyi niyetleri tahrip 
ediyorsunuz, saygıda ısrar ediyoruz, Adalet Partisini 
eleştirmedim ben, «Devlet adamlığı vasfı ile bu 'bağ
daşmaz» dedim. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Bayrak
ta birleşelim. 

BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — O ayrı 
mesele, o ayrı mesele, şey yapmayın... 

BAŞKAN — Sayın Şevli, son cümlenizi söyleyin 
lütfen. 

ÇAĞLAYAN EGE (istanbul) — Hoca, boşuna 
uğraşma anlamazlar. 
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BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — Peki. 
Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisinin 

milli eğitim konusunda görüşleri vardır. Benden son
ra konuşacak arkadaşımın zamanına tecavüz etme
mek için, dikkat buyurun Parlamento kürsüsünden ko
nuşuyoruz; her şeyi söylediler bize, yanıt bile vermi
yoruz; ama belli ölçüler içerisinde, tutarlı ölçüler için
de, saygılı ölçüler içinde düşüncelerimizi söylemek
ten bizi men ediyorlar. Talihsizlik burada işte. Bir ye
re varamadığımızın nedeni bu. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin lütfen Sa
yın Şavlı, 

BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — Bitiri
yorum efendim. 

Yorum getirmek istiyordum, nerede birleşmemiz 
gerekli olduğu konusunda yorum getirmek istiyordum; 
müdahale ettiler, zamanımı aldılar, onu da söyleye
mez durumdayım. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Bayrak
ta birleşelim. 

FARUK DEMİRTOLA (Tokat) — Fatih'in tab
lolarından bahset biraz, Fatih'in tablolarından; niye 
indirdiniz onları yerinden? 

FAİK ÖZTÜRK (Elazığ) — Fatih sizin tapulu 
malınız mı, Fatihten sana ne? 

BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım, Milli Eğitim Bakanlığı 'Bütçesinin 
hayırlı olmasını, Milli Eğitim Bakanlığı Bütçeslinin 
ülkemize özellikle barış getirmesini dilerim. 

Tüm öğretmenlerimizi, en küçük bir ayrım yap
madan öğretmen ordumuzu, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına yürekten ve inançla selamlarım. 

Hepinize, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
saygılar sunarım. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şavlı. 
Sayın İsmail Akın, buyurun. 

CHP GRUBU ADINA İSMAİL AKIN (Afyon-
kara'hisar) — Sayın Başkan, sayın mil'ldtive'killeri; şah
sım ve Gru'bum adına saygılar sunarak sözlerime baş-
lamek istiyorum. 

Belki güncel değil, ama Türkiye'nin en acil en ive
di çözümlenmesi gereken sorunlardan (birisi ve en 
önemlisi, yükseköğretim kurumları sorunudur. BÜz 
muhalefet partisi olarak Adalet Partisi sözcüsünden, 
bu sorunların teker teker sayılmasını ve bu sorunlara 
hangi önerilerle yaklaşımları olduğunu göstermesini, 
bizden yardim istemesini isterdik; Adalet Partisi söz 
cüsü arkadaşımız, demagojik bir nutuk altında, sorun
lara dokunmadan konuşmalarını sürdürdü ve biterdi. 

— 458 —: 
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Sayın milletvekilleri, yükseköğretim alanında bir 
kargaşa hüküm sürüp gitmektedir. Yükseköğretimdeki 
özerk kuruluşların toplumla ilişkisi kopmuştur. Yü
rütme organı ile işbirliği kalmamıştır. Özerk olmayan 
yükseköğretim kurumları ise, siyasal baskılar altın
da zaman zaman terör aracı olarak kullanılmaktadır. 
Yükseköğretim kurumtarına giremeyen yüzhinlerce 
öğrenci kendi kaderlerine Ve 'sokağa terk edilmiştir. 

Yükseköğretim alanında inanılmaz bir ya'sa kar
gaşası da vardır. Adeta, önüne gelen yükseköğretim 
kurumu kendisi için özel bir yasa çikartltırmaya ça
lışmaktadır. Yükseköğretim alanını düzenleyen yasa 
sayısı 32*yi aşmıştır. Bu yasaların en önemlilerinin 
bazı maddeleri Anayasa MaJhkemösince iptal edilmiş, 
iptal edilen hükümlerin 6 ay ya da 1 yıl içerisinde 
tekrar düzenlenmesi Anayasa Mahkemesince kararlaş
tırıldığı faalde, halen yeni düzenlemeler getirilememiş
tir. Yeni düzenlemelerin getirilememiş olması, üniver
site ve akademilerin işleyişinde boşluklar, tutarsızlık
lar yaratmıştır. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesine yeni bir düzen 
getirilemediği için, üniversiteye öğretim üyesi atanama
makta, öğretim üyelerinin ücret sorunu çözüleme-
mekte, yönetimin gerektirdiği bazı önlemler alınama
maktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi fiilen kapa
tılmaya doğru gitmektedir. 

Yükseköğretim kurumlarının ayrı ayrı yasalarla 
yönetilmesi sonucu tüm yükseköğretim alanını plan
layan, kaynakların ihtiyaçlara göre dağimasını sağ
layan, kurumlarara'sı uyum ve işbirliği ortamı yara
tan bir merkez oıiganı yoktur. Bu merkez organının 
yokluğu nedeniyle Ankara, îstanhul, fzmir dışındaki 
'bölgesel üniversiteler gelişememekte, Öğretim üyesi 
bulamamakta, bölgede bilimsel araştırmalar yapama
maktadırlar. 

'Üniversitelere bağlı olarak çalışan fakülteler ise 
üniversitelere kaynak yaratıcı olarak kullanıfaakta-
dtr. Yasa kargaşası, değişik düzeyde öğretim veren 
yükseköğretim kurumlarının oluşmasına da neden 
olmaktadır. Bölgesel üniversite ve fakültelerde yer
leşik öğretim üyesi yetersizliğinden veya yokluğundan 
yöreyi bile tanımayan uçucu hocalar, uçakla gidip ge
len hocalar öğretim üyeliği yapmaktadır. 

Böylece, üniversitelerin 3 temel işlevinden en önem
lisi olan araştırma işlevini yerine getirmek şöyle dur
sun, eğitim, öğretim ve bilgiyi halka yayma işlevini 
'bile gereği gibi yerine getirememektedir. Benim böl
gemde üniversite var, çocuğum ucuza tahsil görür 
diyen bölge halkı bir bakıma aldatılmaktadır. 

Yasa kargaşası öğrenci alımlarında da önemli so
runlar yaratmaktadır. Benzer öğretim kurumlarının 
'birinde mevcut kapa'sİte doldurulmazken ötekinde ka
pasite üstünde öğrenci alınmaktadır. Bu durum sa
dece öğrenci alımında değil öğretim kurumu açılma-
fsm'da da görülmektedir. 

Bunların sonucu olarak, istihdam açığı bulunma
yan alanlarda kitleler halinde düşük kaliteli eleman 
yetişmesini, istihdam açığı bulunan alanlarda ise, 
ya yetersiz ya da hiç eleman yetişmemektedir. Örne
ğin, Türkiye'de 7 bin fazla eczacı, 4 bin fazla kimya 
mühendisi varken, sağlık alanında doktor eksikliği çe
kil m ektedir. 

Yükseköğrenimi öğrencilerinin 1978 rakarriarına 
•göre % 33'ü üniversitelere devanı etmektedir; ama 
üniversiteler, bütçede yükseköğretim kurumlarına ay
rılan ödeneğin % 75'ini aslan payı olarak almakta
dır. Akademilere giden öğrenci oranı % 9, akademi
lerin aldığı payın oranı % 9,5, devletleştirilen yük
sekokullara giden öğrencilerin of anı % 15 iken, büt
çeden aldıkları pay % 2,2'dir. Milli Eğitim Bakanlı
ğına bağlı yüksekokullara giden öğrencilerin oranı 
% 41, ama 'bütçeden aldıkları pay % 12,7'dir. 

Bu durum öğrenci maliyetinde de görülmektedftr. 
Benzer öğrenim veren bir yükseköğretim kurumunda 
öğrenci başına 59 600 Türk lira'sı, diğerinde 38 600 
Türk lirası, bir başkasında sadece 4 bin Türk lirası 
harcanmaktadır. Çalışarak geçinen insanların yüksek
öğrenim gören çocuklarına, çoğunlukla öğrenci ba
şına 4 bin Türk lira'sı düşmektedir. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda saydığımız karga
şaları ve eşitsizlikleri önlemek için Bcevit Hükümeti 
Milli Eğitim Bakanlığı uzun hazırlıklardan sonra bir 
«Üniversite Yasa Tasarısı» hazırlamıştı. Bu ya'sa ta
sarısı tüm akademileri, devletleştirilen özel yüksek
okulları, bakanlıklara bağlı yüksekokulları 6 üniver
sitede birleştirmişti. Böylece, sayıları 100'ü aşkın' 
'bulunan tüm yükseköğretim kurumları bir tek ya'sa 
kapsamına alınmış ve 25 üniversitede toplanmış olu
yordu., 

Yasa, bazı yenilikler de getiriyordu; üniversiteler
arası Kurul güçlendiriliyor, bir planlama ve koodi-
nasyon merkezi haline getiriliyordu. Yeni kurulmak
ta ve gelişmekte olan bölgesel üniversitelerin tüm 
öğretim üyesi ihtiyaçları dönerlik, rotasyon denilen1 

sistemle karşılanıyordu; doktorasını yapmış asistan
lar, yardımcı doçent olarak öğretim üyeleri arasına 
katılıyordu; üniversiteler, bölüm esasına göre yeniden 
düzenleneceklerdi; kurullara, asistan ve öğrenci tem-
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sile ilerinin de katılması öngörülmüştü; tüm üniiversi- | 
itelerin birinci sınıflarında öğrencilere yalbancı dlil öğ
retilecekti. Meclis Milli Eğitim 'Komisyonunda bu 
asarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı; 
sıra maddelere gelmiş halde iken tasarıyı Demire! 
Hükümeti çekti. 

(Senatodaki ibir soru üzerine Sayın Fersoy durumu^ 
şöyle açıklıyor: «Ben bu kanunu komisyonda müza
kereye başlamış olsaydım, 19 üniversitemizin 19 rek- ı 
törü de ayrı fikirler ifade etaıelk suretiyle bu kanunu 
çıkmaz hale getireceklerdi; bunun tecrübesini yakın
dan yaşa'dığım için bilirim. O itibarla, kendilerinin 
yetkili kurulları üniversitelerarası kurula, bu kanun 
ta'sarısını iade ettim. Düzenleyip derleyin, toparlayın i 
getirin, ne getirirseniz başımın tacıdır, hiçbir nokta
sına dokunmadan Yüce Meclise götürürüz dedik. Bu j 
tasarının dört beş senede geleceğine kani değilim.»' J 

Sayın milletvekilleri, bu sözler Sayın Ferisoy'u 
çok iyi tanıtıyor. Sayın Fersoy rektörlere, «'Biz bu j 
işlere karışmayız, siz hazırlayıp getirin; Hükümetin- j 
m iş gibi Meclise vereceğiz» derken, bütçe görüşme- i 
lerinde Senato üyelerine dönüp, «il 9 rektörün 19'u 
da ayrı ayrı düşünür ve 4 - 5 yıldan önce de bir şey 
'hazırlayıp getiremezler» dermiştir. 

Sayın Fersöy'un bu laflarının neresini düzeltelim? I 
Bizim bildiğimiz, yasa taslaklarını hükümetler hazır
lar, başkalarına ihale etmez. Meclis yasaları görüşür- j 
ken, rektörlerin dediklerin© göre değil, milletvekilleri-
rai'n takdirlerine göre karar verir. Komisyonlarda j 
onlardan çekinip geri çekeceğinize, düşünce ve oyla
rınızı katisaydınız, yasa bugün çıkmış olacaktı. 

Ma'dem üniversitelere ihale ettiniz yasa, tasarısını, j 
4 - 5 yıldan önce hazırlayamazlar, buna inanıyorsu- j 
nuz; yükseköğrenimdeki kargaşa, savurganlık, eşitsiz
lik ve kopukluk bu 4 - 5 yıl içinde kendi haline bı- j 
ra'kılacak ve siz seyirci kalacaksınız. 

AP zihniyeti, üniversiteleri özel 'sektörün eline j 
vermek duruhıunda olduğu için, Anayasa Mahkeme
si özel yüksekokulları devletleştirme yönünde iptal 
karan verdi; o günden bu yana, AP zihniyetinin üni
versitelere eğilmediğini görmekteyiz. Önce bu zihni
yeti kafamızdan atmamız gerektir. 

Şu günlerde güncel bir olay: Danıştay, «Akademi- j 
ler fakülte açamaz» diyor; Anayasa Mahkemesi, 
«açar» diyor. 100 bin akademi öğrencisinin durumu 
ne olacak, belli değil; bir kargaşalık sürüp gidiyor. 
'Milli Eğitim Bakanı, AP azınlık Hükümeti bunu umur
samıyor, bunu Meclislere, komisyonlara getirmiyor. I 

Sayın Ba'kan, bunların hepsine aldırmadığınıza 
göre, süz geniş yürekli, gamsız bir kişisiniz. Bu karga
şaya, sorumluluğumuz gereği kayıtsız kalamayaca
ğız. Halkını seven milletvekilleri olarak, Anayasanın 
verdiği hakları kullanarak bir yasa önerisi hazırlayıp, 
Meclise sunacağız. Böylece siz de bir sıkıntıdan kur
tulmuş olursunuz. 

Sayın milletvekilleri, son yılların sürekli tartışma 
konusu eğitim enstitüleri üzerinde de biraz durmayı 
ve uyarılarda, önemli uyarılarda bulunmayı istiyo
ruz. 

Ecevit Hükümeti kurulduğunda Danıştay kararları 
ve 2110 sayılı Yasa gereği yapılan kayıtlarla 130 bin 
öğrenci devralmıştır. 1977 - 1978, 1978 - 1979 öğretim 
yıllarında bu öğrenciler okutulmuş ve önemli bir bö
lümü mezun edilmiştir. 1979 - 1980 öğretim yılı ba
şında eğitim enstitulerinldeki öğrenci sayısı 36 bine 
düşmüştü. Eğer tatil bahanesiyle eğitim enstitüleri ka
patılmamış olsaydı, 2-4 yıllık eğitim enstitülerinde 
yaklaşık 7 - 8 bin öğrendi kalacaktı. 

Ne var ki, AP azınlık Hükümetinin niyeti bu 
sorunu çözmek, eğitim ve toplumda yaptığı zararları 
önlemek, politikaya araç olmalarına sön vermek de
ğildir. MC dönemi öğretmen yetiştiren 'kurumların vu
rucu güç olarak kullanmak politikasını, Fersoy dö
neminde yeniden diriltmektir niyet, amaç. Eğitim 
enstitüleri güya ara tatile girdi. Bu ara tatili tama
men bahanedir. Eğitim enstitülerinin bir kıstoı ara ta
tilini yapmıştı, bir kısmının daha 1,5 ayı vardı. Bu, 
ara tatil değil, açıkça kapatmadır. 

Kapatmanın amacı, okullarldaki çağdaş düşünceli 
yönetici ve öğretmenlerin tasfiyesini., militan yönetici 
've öğretmenlerin geri getirilmesi ve böylece 2 yıl ön
ceki koşullanmış eğitimin yeniden diriltilmesi'dir. 

Sayın m'illetvekiHleri, eğitim enstitülerinin nasıl ye
niden toplumumuzun başına dert açacağını teker te-
!ker açıklamak isterdim; ancak, zaman darlığından özet 
olarak açıklayacağım. 

©A'ŞKlAN, — Sayın Akın, 5 dakika süreniz kalmış
tır.. 

•İSMAİL AKIN (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Hiçibir hukuksal gerekçe yokken 10 Aralık 1979 
günlü bir genelgeyle öğretmen liselerinde, 18 Aralık 
1979 günlü bir genelgeyle de eğitim enstitülerinde, 
öğrencilik hak ve niteliklerini yitiren kişilere yeniden 
öğrenim hakkı tanınmıştır. 

lîktidar ortağı MHP'nin baskısıyla eğitim ensti
tülerine ilişkin genelgenin kapsamı 6 Şubat 1980 gün-
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lü genelgeyle genişletilmiştir. Bu genelgenin birinci 
maddesi, izlenen yeni politikanın esa'smı göstermek
tedir. Aynen okuyorum : «Her ne sebeple olursa ol
sun, 1 Ocak 1978 tarihinden - 1 Ocak 1980 tarihine 
kadar eğitim enstitülerinden uzaklaştırılan veya kaydı 
(silinen, kendi istekleriyle kayıtlarını alan, memur ol
dukları için kayıtları silinen - okuldan sürekli uzak
laştırma cezası alanlarla, adli kovuşturma sonucu mah
kûm olan öğrenciler hariç, bunların dışındaki - öğ
rencilere, yeniden ve 15 Şulbat 1980 akşamına kadar 
müracaatları halinde öğrenimlerine devam hakkının 
tanınması uygun görülmüştür.» Birinci madde bu. 

BEHÎÇ TOZKOPARAN (Aydın) — Çok güzel. 
(ÎSMAÎL AKIN (Devamla) — Bu güzeflliği göre

ceğiz şimdi. 
Bu genelgenin uygulanmasıyla, bakınız kimler 

okullara alınacaklar1: Başarılı olmadığı için belge
lenen ve öğrencilik haklarını yitirenler, işledikleri di
siplin suçundan dolayı okullardan uzun süreli uzak
laştırma cezası alan ve cezası kesinleşenler; 2*110 sayılı 
Yasayla verilen ve yine yasayla belirlenen süre içindle 
başvurmadıkları için öğrencilik hakkını kazanamayan
lar, eğitim eristitülerinde okumak istemeyip, belgele
rini alıp kaydını sildirenler; Eğitim Enstitüleri Yö
netmeliğinin 7 ve 73 ncü maddelerine göre kayıtları 
siiliriip, Danışta'ya başvuran ve Danıştayca reddedilen
ler; sahte belge düzenleyip hileli kayıt yaptırıp, daha 
sonra aniaşılaraik kaydı silinenler... Bunlar okullara 
alınacak) 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Yaşasın sahtekâr
lık!.., 

İSMAİL AKIN (Devamla) — Bunlar okullara alı-
- nacak ve bunların hepsi de bir sınalvla, hiç okuma

dan, emsallerinden geri kalmadan sınıflara devam 
edecekler. 

Bu genelgeyle Milli Eğitim Bakanı, ne yasalarda, 
ne de geleneklerde olmayan uygulama içine girmiş, 
kanun gücünde genelge çıkararak, Parlamento yetki
lerini kullanmıştır; dikkatinizi çekiyorum. 

Bu yasa dışı uygulamayla, keyfi olarak, yalnız 
eğitim enstitüleri ve öğretmen 'listeleri öğrencilerine 
hak vererek, 1 Ocak 1978 günü affın başlangıç günü 
seçilerek, daha önce kaydı silinenler kapsam dışı bı
rakılmış, böylelikle eşitlik ilkesi bozulmuştur. 

Öğretmen yetiştiren kurumlardaki suçlular, mili
tanlar, öğrencilik hakkı olmayanlar ÖdüUendiriimek-
tedir, 

Sayın milletvekilleri, şimdi biraz da eğitim ensti
tülerine atananlara bazı örnekler verelim. Gerekirse 
isim isim belge sunarız. 

I BAŞKAN — Sayın Akın süreniz bitti, lütfen to-
I parlayın efendim. 

ÎSMAÎL AKIN (Devamla) — MHP militanı ül-
I kücü öğretmen tanınanlar, yüz kızartıcı suçlardan ve-
I saire dolayı niteliklerini yitirdiği için öğretmenlik

ten alınmış olanlar, ağır suçlu durumunda bulünan-
I Iar, stajyer öğretmenler, müfettiş raporlarına göre baş-
I ka okullara nakledilenler ve Danıştaya dava açıp, da

vaları reddedilenler, katil zanlısı olanlar öğretmen 
olara!k alınıyor. Çarpıcı olduğu için bir örnek vere-

I yim; Doçent Orhan Yaivuz'un katlinden sanık olan ki
şi Erzurum Eğitim Enstitüsüne atanmıştır. 

ADNAN KESKÎN (Denizli) — BraVo doğrusu. 
ÎSMAÎL AKIN (Devamla) — Sayın milletvekil-

I ileri, yanlı, kasıtlı, ayırımcı, bölücü ve partizan ka-
I rarlar uygulamasıyla ülkenin her yerinde anarşi to

humları eken; suçlayıcı, daJvacı ve yargıç örneği uy-
I gulafrıalarıyla güvenilirliğini yitüren, davası sonuçlan-
I mamış, soruş'turması tamamlanmamış öğretmenlere 
I «vatan haini,» ve «alçak» diyebilecek kadar sorum

suz, öğretmenlik mesleğine hiç ısınmamış Sayın Fer-
J soy'un ya'sa dışı uygulamaları için Mecliste hesap so-
I racağız, 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Komünistlikten 
I takip edileni de siz tayin ettiniz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. (AP sı
ralarından gürültüler, Başkanın tokmağı vurtnalsı) 

Sayın Akın, süreniz dolmuştur, lütfen son cürnle-
I nizi söyleyin. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Komünistter-
I den hiç bahsetmiyor. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen; müdaha
le etmeyin Sayın Bayraktar. 

ÎSMAÎL AKIN (Devamla) — Bağlıyorum efen-
I d im. 
I AP Grubunu da uyarmak isteriz; Milli Eğitim 

Bakanlığı yeniden, belli siyaSal görüşün eline düşmüş
tür. Siz de araştırınız, denetleyiniz; Sayın Fersoy bi
lerek yangına benzin dökmenin hazırlığı içindedir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın FerS'oy Senatoda büt
çe eleştirilerini cevaplandırırken, «Ninem bana seni...» 

I BAŞKAN — Sayın Akın, son cümlenizi lütfen 
söyleyin, müşkül duruma düşmeyelim. 

ÎSMAÎL AKIN (Devamla) — Son cümemİ söy
lüyorum efendim. 

«Ninem bana, seni mektulbî kalemine katip yapa-
I cağım derdi» dedi. Sayın Fersoy'un ninelerini hayır

la anıyoruz; gerçekten insan tanıyan akıllı bir hanım-
I mış< 
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Sayın milletvekilleri, bazılarını açıkladığımız, za
manımız ölmaidığnıdan pek çoğunu açıklayamadığı
mız nedenlerden dolayı CHP olarak, AP azınlık Hü
kümetinin Fersoy MMİ Eğitim Bütçesine olumlu oy 
vefmeyeceğÜz, 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edefim Sayın Akın. 
Lehinde Sayın Halil Karaatlı, buyurun efendin!. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın Baş
kan, sayın hatip konuşmasında, «AP sözcüsü demago
ji yaptı» demek suretiyle sataşmıştır. Söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Efendim, cevap hakkı doğjmanıiışltır 
Sayın Değerli. Lütfen... Konuşma üslü'bu o şekilldle 
devam etoiştir. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Demagoji 
yapmadım, gerçekleri ifade ettim. 

BAŞKAN — Tamam ©fendim; zapta aynı şekil
de geçmiştir zaten. 

HALİL KARAATLI l(Bursa) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversite
ler ve akademiler bütçesinin görüşmeleri dolayısıyla 
şahsım adına konuşmak üzere huzurunuzda bulunuyo
rum. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

İBenden önce konuşan bazı grup 'sözcülerinin bir
birlerini karalayarak, itham ederek yaptıkları konuş
maları üzüntüyle izledim. Bizim burada görevimiz 
milleti 'birleştirmek, bütünleştirmek, yanlışları dü
zeltmek ve daha iyiyi yapma konusunda yarış et
mektir. Öğretmenleri ve gençleri kendi siyasi emelle
rine alet ederek bölen, birbirine, milletine, vatanına 
düşman edenlerin ve bir zamanlar tarihine ve manevi 
değerlerine sövmeyi ders olarak Öğretenlerin şimdi 
burada yakınmalarına şaşmamak mümkün değildir. 

'Sayın milletvekilleri, eğitim, bir milletin en önem
li bir işidir. Eğitim meselelerini, problemlerini hal-
ledemeyen, eğitim politikasını günün şartlarına ve 
memleketin ihtiyaçlarına, milletinin karakterine, ikba
line ve istikbaline göre yönlendiremeyen milletlerin 
terakkisi, tealisi, maddi ve manevi topyekûn kalkın
masını gerçekleştirebilmesi mümkün değil'dir. Eğiti
mimizin milli olarak nitelendirilmesini, eğitim konu
sunun milletimiz için ne kadar bü'yük bir ehemmiyet 
arz ettiğinin idraki olarak değerlendiriyor ve takdir
le karşılıyorum. 

Eğitimin maksadı insandır, bizatihi insanın kendi
sidir, insanın mutluluğudur, insana insanlığını öğret
meyen, insanca yaşamayı öğretmeyen, insana, kendisi
ne, çevresine ve içinde yaşadığı topluma uyumu ve 

faydalı olmayı sağlamayan bir eğitimi, eğitim say
mak mümkün değildir. İnsanlara birtakım bilgileri ak
tarmak ve onları insanı eğitmeyecek ve terbiye ötme
yecek bilgilerin hamalı yapmak eğitim değildir. Eği
tim, insana insanlığın özelliklerini, mensubu olduğu 
milletin meziyetlerini öğretmelidir ve insanı, daha iyi 
bir insan olmaya yöneltmelidir. Beraberce yaşadığı 'in
sanları sevmeyi, onlarla beraber olmayı ve yaşamayı 
ve beraberce yaşadığı insanlarla birtakım ortak 'duy
gulara ve düşüncelere sahip olmayı ve pekçok'değer
leri beraberce paylaşmayı öğretmelidir. 

Eğitim, insana, içinde yaşadığı toplumla, aynı dün
ya görüşünü ve aynı hayat felsefesini benimsemeyi 
öğretmelidir. Aksi takdirde, millet olmak ve millet 
olarak huzur içinde varlığımızı devam ettirmek müm
kün değildir. 

Sayın milletvekilleri, eğitim insana mücadele et
meyi, hayatla mücadele etmeyi, başarmayı, hayat mü
cadelesini başarmayı ve birseyler yapmayı öğretmeli
dir. 

ıSayın milletvekilleri, Cumhuriyet dönemin'de eği
tim konusunda küçümsenmeyecek mesafeler kat edil-
m'iştir; henüz hedefe ulaşılamamıştır; fakat, bugün bi
le Türkiye'yi eğitim konusunda, kalkınma konusunda 
ve diğer konularda dünya milletlerinin en geri ülkele
ri arasında saymak mümkün değildir. Türkiye her 
şeye rağmen, bütün sarsıntılara rağmen ilerlemekte
dir, ilerlemeye devam etmektedir. Yalnız bugünlere 
ve bugünlerin sıkıntılarına bakarak kendimîzi karam
sarlığa ve üm'itsizliğe mahkûm edemeyiz. Eğitim 
konusunda da geçmiş dönemlerde aksaklıklar, nok
sanlıklar, hatalar ve büyük hatalar olmuştur; bunla
rın bir kısmı düzeltilm işitir, bir kısmı da elbette düzel
tilecektir. 

Sayın milletvekilleri, eğitim konusunda kararsız
lık ve istikrarsızlık içinde olamayız. Aslında, daima 
değişen ve daima gelişen bir dünyada yaşıyoruz. Dün
yadaki bu gelişmelere ve bu değişmelere göz yumama
yız. Eğitimimizi mutlaka memleketimizin, milletimi
zin ihtiyaçlarına ve dünyanın gelişen ve değişen şart
larına uydurmalıyız. Eğitim programlarımızda ve eği
tim sistemimizde mutlaka milletimiz'in insan potansi
yelini, memleketimizin ihtiyaçlarını ve kalkınmamızı, 
külıtürümüzü geliştlirmeyi, gerçekleştirmeyi sağlayacak 
değişiklikler yapmalıyız, 

Sayın milletvekilleri, eğitimin büyük hedefinde bir 
milletin topyekûn geleceği vardır, bunu bir hüküme
tin, bir iktidarın gerçekleştirmesi mümkün değildir. 
Bunun içindir ki, eğitimin temel hedeflerinde, yani bir 
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milletin topyekûn geleceğinin esaslarında siyasi parti
lerimizin birbirleriyle aykırılıklar içinde bulunması 
mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, anarşi "daha çok okullarımız
da ve okul çağımızdaki gençlerim'iz arasında hatta öğ
retmenlerimiz arasında vuku bulmaktadır. Bundan, 
Türk Milletinin geleceği bakımından hüzün duyma
mak mümkün değildir; fakat okullarımızdaki olaylar 
bir eğitim probleminin olduğu kadar, bugün memle-
leketimizde mevcut olan bir otorite ve yönetim prob
leminin ihtilatlarından ileri gelmektedir. Evet, bugün 
memleketimizde birtakım buhranlar ve bunalımlar 
mevcuttur, anarşik olayların 'bilhassa okullarımızda 
cereyan etmesinde ve eğitim çağındaki gençlerim'iz ta
raf ın'dan olayların çıkarılmış olmasına rağmen, bir ge
nelleme yapmanın mümkün olmadığı kanaatindeyim. 

Memleketimizde insanlarımızın, gençlerim'izin, öğ
rencilerimizin büyük bir kısmı kesin olarak olayların 
dışındadır, hatta olayların karşısm'dadır. Bugün Tür
kiye'de cereyan eden olay şu'dur: Küçük birtakım 
azılı militan gruplar, şartlanmış kafalara ideolojik bir
takım saplantılara kendini kaptırmış olan Devlet düş
manı, millet düşmanı, demokrasi düşmanı, insanlık 
düşmanı birtakım azınlıkların zorla ve Zorbalıkla bü

yük 'bir millete, bütün bir millete tatbik ettiği zulüm
dür. baskıdır, işkencedir ki, bu, devlet yönetiminde
ki mevcut olan otorite ve yönetim boşluklarından ve 
nizama bağlı olan demokrasi ile, nizam tanımayan 
demokrasi düşmanlığının mücadelesindeki zorluklar
dan ileri gelmektedir. Demokrasi düşmanlarını bile 
demokrasiye bağlı kalarak tedip etmek zordur. En ge
lişmiş devletlerde bile yönetim ve otorite boşlukları 
olursa birtakım kargaşalara maruz kalırlar. 

'Sayın milletvekilleri, eğitim konusunda milli, ma
nevi değerlere önem veren, eğitim camiasındaki kar
gaşayı, huzursuzluğu ve haksızlığı gidermekte ve Türk 
eğitimine mutlaka birşeyler vermekte kararlı olan sa
yın 'Milli Eğitim Bakanımızın icraatırida başarılı ola-
rağına ve bu iktidarın eğitim konusunda daha Önce 
yaptığı büyük hizmetlerine yeni hizmetler ekleyeceği
ne inanıyor ve Yüce Meclisi saygı ile selamlıyorum. 
(IAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın iKaraaıtlı. 
(Bütçe müzakerelerine kaldığımız yerden itibaren 

devam etmek ve bugün saat 14.00'de toplanmak üzere 
birleş'ime ara veriyorum. 

Kapanına Saati : 13.02 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Balkan vekili MusVth Görcntaş 

DİVAN ÜYELERİ : «alil Karaath (Bursa), Nizamettin Çoban ((Kütahya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 49 ncu Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

OL — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

A) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
(Devam) 

BÜTÇESİ 

(BAŞjKAlN — Hükümet ve Komisyon yerini al
mıştır. 

Sayın Bakan buyurun efendim. (AP sıralarından al
kışlar). 

MİLLÎ EĞİTÜM BAKANİ ORHAN CEMAL 
FERlSOY (C. Senatosu istanbul Üyesi) — Yüce 

Meclisin Sayın Başkanı, değerli milletvekili arkadaş
larım; 

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzeriride değerli ar
kadaşlarımın ve grup sözcülerinin görüşlerini, müta
laalarını hassasiyetle takip ettik ve sözlerimizin başın
da değerli arkadaşlarımı, gayretli sözcü arkadaşları
mızı Milli Eğitim Bakanlığı adına ve şahsım #lına 
saygıyla ve muhabbetle selamlama görevini yaparak 
konuşmamı sürdürmek istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, bu yılki Milli Eğitim Bütçe
sinde sizlere milli eğitimin yeni gelişme ufuklarından 
milli eğitimin temel yapısından alınması düşünülen ve 
gereken altyapı üzerinde bilgi sunmayı çok isteridim. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sunun Sayın Ba
kan, onu bekliyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM ıBAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — İşte arz ediyorum, yani çok 
acelecisiniz. 

'Fakat bu yılki durum bizi bu kadar geniş ve derin
lemesine bir konu üzerinde durmaktan alıkoydu. Mil
li eğitimdeki durumun iç açıcı olmadığını, anarşinin 
ortaöğretimin ötesinde ilköğretim kademelerine ka
dar indiğini gördüğümüz bir safhada meseleyi başka 
açıdan almamız, bunun üzerinde durmamız gerektiği
ni ve bunun nedenlerini tahlil etmemiz gerekltiğini zo
runlu kıldı. 

Değerli arkadaşlarım, isterseniz bir latife ile ko
nuşmamı sürdüreyim, belki bundan sonra söyleye
ceklerim daha iyi anlaşılır. Güzel metinleri dinler
ken hemen burada aklıma bir hikâye geldi: Delikanlı
nın babası ağır hasta, ölüm yatağında, telaşe içerisin
de sağa sola başvururken mahallenin imamı da aklına 
geDyor, onu da davet ediyor. îmam efendi gelip has
tayı görünce, hemen diz çöküp ya'sini şerif okumaya 
başlıyor. Delikanlının gözü babasında, kulağı imam 
efendinin okuduğu yas'ini şerifin yanık nağmelerinde; 
fakat ba'ba terki hayat etmek üzere. Çocuk dayanamı
yor, hoca efendinin omzuna dokunuyor, «Hocam şu 
yasini şerifi çok güzel okuyorsun; ama babam ölü
yor» diyor. Durum budur arkadaşlar. 

•Güzel yazılar okundu, güzel akıl vermeler oldu; 
ama bizim evladımız, elimizde yetiştirdiğimiz m'ill'i 
eğitim maateessüf ölüm yatağına kadar getirilmiştir. 
Bunun mesulünün kim olduğu üzerinde durmak, ümit 
ediyorum bizi fazlasıyla bir noktaya kadar götür
mez, Elimde çok modeller, örnekler var; kim ne yap
mış, ne etmiş, hepsinin belgeleri burada. Benim ba
kanlığa başladığımdan beri ne yaptığım, ne ettiğime 
dair olan hiçbir belgenin de arkadaşlarımın sahibi ol
madığını gördüm, bundan memnunum; çünkü bizim, 
kanun dışı, hukuk dışı riizam dışı; şu Milli Eğitim Te
mel Kanununun dışında hiçbir tasarrufumuz mevcut 
değildir. Üstlendiğimiz görevin ağırlığını belirtmek 
için Yüce Meclise kısa da olsa bazı rakamları sun
mak isterim. 

Bugün Cumhuriyet Türkiye'sinde, Cumhuriyet, 
44 368 ilkokul yapmıştır. Bu çok büyük 'bir hadise
dir, küçümsenecek bir hadise değildir; bunun önemli 

bölümü de 1950'den bugüne kadar olan zaman içe
risindedir. 1950'ye kadar olan dönemde Atatürk za
manında Türk eğitiminin temel ilkeleri tespit edilm'iş; 
Atatürk tarafından Türk eğitiminin hedefleri verilmiş
tir. Atatürk daha 1924'lerde milli eğitime hedef verir
ken, «ıBize Türk milliyetçisi diyorlar, bize milletsever 
diyorlar. Biz Türk milliyetçisiyiz, öyle b'ir milliyetçi
yiz ki, başkalarının milliyetine de riayet ederiz» bu
yurmuşlardır. 

Milli eğitimimizin temel ilkesine, temel kanununa 
bu girdiği gibi, Türk Anayasasına da bu temel ilke 
Atatürk'ten mülhem olmak suretiyle girmiştir. O hal
de, kimsenin milliyetçilikten, Türk milli eğitiminin mil-
lileştirilmesihden tedirgin olmasına lüzum ve mahal 
yoktur ve bunun karşısına çıkış manasız bir hareket
tir. Manasızlığın ötesinde mana aramak istemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bildiklerimin hepsini söyle
mek istemiyorum; çünkü, milli eğitimimizi tarafsız 
bir görüş içerisinde, günlük siyasi dalgalanmaların dı
şında, ideolojik kavgaların dışında selamete götüre
ceğimiz kanaatideyim. Bu Kanaatim Türk kamuoyun
da benimsenen kanaattir. !Bu kanaati Türk kamuoyun
dan almak suretiyle yürüten insanlarız, o felsefenin sa
hibiyiz. 

İlköğretimde halen 5 634 000 evladımız okumak
tadır; bu da büyük 'bir mesafedir. Ortaokul sayımız 
4 156'dır, öğrenci sayısı burada 1 3!30 000ydlr. Cum
huriyet idaresi 21 lise devralmıştır; bugün 1 065, kla
sik eğitim yapan lisemiz vardır; burada 581 000 öğ
rencimiz okumaktadır. Ayrıca ortaöğretimde 90 bin 
öğretmen bu evlatlarımızı okutmaktadır, İmam - ha
tip okul ve liselerinin sayısı 359*dur; bunların 230'u 
lise mahiyetindedir. Buradaki öğrenci sayımız 168 000' 
dir. Kız meslek lisemiz sayısı 230'dur; burada 131 000 
kız evladımız okumaktadır. Endüstri meslek lisemizin 
sayısı 248'dir. Biraz evvel 'bahsettiğim 1 OOO'in üzerin
deki klasik lisenin dışında olan liselerdir bunlar; bu
rada da 130 OOO'in üzerinde çocuğumuz okumaktadır. 
Ticaret lisesi sayısı da 230'dur; burada da 129 000 
evladımız okumaktadır. 4 yıllık tekn'ik lise sayısı 56, 
öğrenci sayısı 7 156'dır. 

Şu duruma göre, Türkiye'de milli eğitime bağlı 
okul ve öğretim kurumu sayısı 49 912*dlr; filhal oku
yan çocuğumuz 8 103 000'dir. Devletimiz milletin
den, milletinin dişinden, tırnağından artırarak verdiği 
paralarla Türk milli eğitimine bu yıl, üniversiteler de 
dahil olmak üzere, 115 445 000 lira ödenek ayır
mıştır. ıBu ödenek Milli Savunmamıza ayrılan 113 mil
yarın üstündedir. 
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Şimdi şu muhteşem tablo muvacehesinde Devle
timizin ve milletimizin ve onun temsilcisi Yüce Mec
lisin bu büyük tahsisatı karşısında bunların evlatları
mızın mükemmelen yetiştirilmesine tahsise gayret et
mek; her Vicdan sahibi, her insaf sahibi insanın baş
ta gelen görevi olması lazım gelir. Biz, işte bu sorum
luluk duygusu içerisinde, hem kurumları itibariyle, 
hem büyük Ödenekleri itibariyle bu sorumluluğun tam 
idraki içerisinde tahribata uğramış bulunan bir milli 
eğitimi bu dönemce tamir ve tedavi göreviyle kendi
mizi önde gelen vazifeli sayıyoruz. 

'Bunun için haklı bulursunuz ki, bunu düzeltip dü
zenlemek bir kadro meselesidir. Eğer devraldığımız 
milli eğitimdeki kadro şu duruma gelinmesinin müvel-
lidi ve müsebbibi değil idiyse veya bunu düzeltmeyen 
kimseler idiyse, her halükârda sorumluluk uhdelerin
de kalır. O halde, yeni bir anlayış içerisinde, Cumhu
riyetin öğretmenini, Atatürk çizgisinde bulunan, Ata
türkçülüğü benimsemiş bulunan bir kadroyu milli 
eğitimin hizmetine davet etmek lazım gelirdi. Bu da
veti açıklıkla yaptık. Herkesin m'illi eğitimde devle
tin sicil arşivinde, gizli arşivinde bulunan kayıtları tek 
tek incelenmek suretiyle Bakanlığımın üst seviyedeki 
kadrosu yüksek Huzurlarınıza getirilmiştir. Bu arka
daşlarım, devre dışı bırakılan bu 'insanlar, sicilleri ter
temiz bulunan bu insanlar, Türk milli eğitimine hiz-
hizmet etmek suretiyle saçını ağartan bu insanlar et
kisiz ve yetkisiz kılınan, özel kalemden yönetim 
suretiyle, özel kalemden yönetilmek suretiyle.. 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Töhmet altında 
bırakmayın. Hakkınız yok buna. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme
yin. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (İDevamla) — Benim neye hakkım olduğu
nu, neye hakkım olmadığını ben takdir ediyorum. (AP 
sıralarından alkışlar) 

FERHAT ARSLANTAŞ (/İzmir) — Hesap veriyor
sun burada; o da bizim hakkımız. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERSOY (Devamla) — Lütfen, zatıâlinize hitap etti
ğim nezaket elfazı ile konuşmanızı istirham ederim 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Nezaketin ku
rallarını sizden öğrenecek değiliz, 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim, 
hatibin konuşmasını kesmeyin. 

Devam edin Sayın Bakan. 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Beni başka defterleri açtır
mak mecburiyetinde bırakmayın . Türk Milli Eğitimi
ne keder getirmek 'istemiyorum arkadaşlar. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, karşılık vermeyin. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Karşılık veren olursa karşı
lığını alır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Konuşmanıza devam ediniz efendim, 
buyurun; müdahale olacaktır çünkü. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Zapta, münasebetti münase
betsiz lakırdı geçmesine müsaade edemem. 

Sevgili arkadaşlarım, okullarımızda okuyan ço
cuklar hepimizin çocuklarıdır; (Gürültüler) öğretmen
ler Cumhuriyetin öğretmenidir. Öğretmenin ve çocuk
larımızın önünde ve ardında yürütmek suretiyle Türk 
m'illi eğitiminin tahribatına bundan böyle meydan ve
rilmeyecektir. Yüksek Huzurlarınıza günü gününe, 
Türkiye çapında yapılmak istenen genel öğretmen gre
vi üzerinde bilgiler verdim. IBu bilgilerin sonuçlarını 
da bütçe münasebetiyle, mütemadiyen Gengosu içeri
sinde bulunduğumuz idraki içerisinde bilgilerinize 
sunmak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bu, genel öğretmen grevi, 
süslü lakırdısı ile direniş ve boykot hareketine 14 bin 
civarinda öğretmen katılmıştır - biraz evvel verdiğim 
rakamlar içerisinde bunu değerlendirmenizi istirham 
ediyorum - f ilhal 385 bin Cumhuriyetin öğretmeni me
şakkat içerisinde görevinin başında iken, 14 bin öğret
men bu genel greve katılmıştır. Bunların içerisinde, ta
mamen geçmiş zamandan kalmış bulunan müfettişler 
marifetiyle yaptırılan tespitlerde - 4 800 öğretmen -
bu işe, eyleme eylem olarak katıldığını, TÖB - DER' 
den talimat almak suretiyle bu işe katıldığını açıkça 
beyan edenler, kanunun verdiği yetkilere dayanılarak 
açığa alınmışlardır. O açığa alınan öğretmenler hak
kında, yine kanunlarda yazılı olan cezalar ve disiplin 
takibatı tereddütsüz tatbik edilecektir. Bu tatbikatta 
kimse bizim merhamet ve şefkat duygumuza iltica 
edemez. 

İSMAİL AKİN (Afyonkarahisar) — Öğretmen 
onu sizden beklemez zaten. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FBRSOY (Devamla) — Çünkü kanunlarda merhamet 
ve şefkat maddesi yoktur. 

NURÎ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Allah sana da vermemiş. 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Benim ne ka'dar müşfik oldu
ğumu bütün beni tanıyan arkadaşlarım bilir. Ben öğ
retmenlik vasfını bırakmak suretiyle, terk etmek su
retiyle, öğrencileri ve evlatlarımızı önüne kat
mak suretiyle ateş hattına süren alçakları görevden 
alıyorum. (Gürültüler). 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Alçak sizsi
niz. 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Öğretmene, 
«•Alçak» diyemez. 

'BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan, Parla
mentoyu tahrik edici cümleler kullanmayın lütfen, 
(CHP sıralarından ayağa kalkmalar) lütfen oturun ye
rinize. 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — «Alçak» sö
zünü geri alsın. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Öğretmen alçak 
değildir, alçak sizsiniz. 

NURİ ÇELİK YAZIOOĞLU (Çankırı) — 
Milli Eğitim Baıkanı, öğretmene «Alçak» diyemez. 

BAŞKAN — Oturunuz lütfen yerlerinize. 
Sayın Bakan, tekrarlıyorum, lütfen Parlamentoyu 

tahrik edici cümleler kullanmayın. 

NURİ ÇELİK YAZIOOĞLU (Çankırı) — 
Alçakların başı sensin. 

FERHAT ARSLAN TAŞ (İzmir) — Yazıklar ol
sun sana. 

'İSMAİL AKIN l(Afyonkarahisar) — Yargı önüne 
çıkarılmamış öğretmenlere «Alçak» diyemez. (Gürül
tüler). 

iBAŞlKAN — Oturun lütfen, oturun.. 
ÖNER MİSKİ (Hatay) — «Alçak» lafını geri al

sın. 

NURİ ÇELİK VAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Keridilerini al'çaklann !başı ilan edeceğim. (Gürültüler) 

'BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza e'dîn.. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Öğretmene 

«Alçak» diyemez, kendileri alçaktır. 
ıBAŞKAN — Saym Gazalcı oturun, oturun lütfen. 

NURİ ÇELİK YAZIOOĞLU (Çankırı) — 
Senin Grubunda söylen'di alçaklığın. 

BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen.. 
MİLLİ EĞİTİM HAKANI ORİHAN CEMAL 

FERSOY (Devamla) — Sayın Başkan.. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Sözünü geri alsın. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, lütfen oturun. 

.'(CHP ve AP milletvekilleri arasında tartışmalar) 

MEHMET HALİT DAĞLİ (Adana) — Görev
den kaçan öğretmen alçaktır. (Ayağa kalkmalar ve gü
rültüler). 

İSMAİL AKI'N (Afyonkarahisar) — Alçak sizsi
niz. 

BAŞKAN — Lütfen oturun, Başkanlık, görevini 
yapabilsin. Lütfen oturun dinleyin, yerlerinize oturun 
lütfen. 

Sayın Bakan, burada müdafaasını yapamayacak 
olan kimseler hakkında bu şekil sert kelimeler kullan
mayın, lütfen. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Bu ne biçim 
Bakan? Zorba Bakan! 

BAŞKAN — Başkanlık gerekli ikazı yapmıştır, lüt
fen oturun yerinize. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — En büyük 
zorba. 

BAŞKAN — Lütfen oturun. 
O cümleyi hafifletici bir kelime kullanmanızı rica 

ediyorum Sayın Bakan. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Yoklama istiyo

ruz, çoğunluk yoktur, engelleyeceğiz. Sözünü geri al
sın. 

IBAŞKAN — Lütfen.. 
Devam edin Sayın Bakan. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Sözünü geri al

masını istiyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, kendisine imkân verin, 

belki bunu hafifletici 'bir sebep bulur. Lütfen otu
run. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Eşkıya, zorba, 
faşist.. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANİ ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Sayın Başkan.. 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Sözünü geri 
alsın. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin, konuşma
sına imkân verin. 

NURİ ÇELİK YAZIOOĞLU (Çankırı) — 
/Mezar taşların bile kurtaramayacak, öğretmene alçak 
denir mi? 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan, lütfen o cümleyi 
hafifletici bir ifade bekliyor Başkanlık. 

NURİ ÇELİK YAZIOOĞLU (Çankırı) — 
Sayın Başkan, sözünü geri alsın, almazsa alçakların 
başı ilan e'diyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun, müdahale 
etmeyin. 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CBMAL 
FERSOY (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım.. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Öğretmene 
«Alçak» diyen, en büyük alçaktır. 

ıBAŞKAN — Lütfen oturun Sayın Akra, lütfen 
oturun; bütçe müzakereleri salim bir şekilde devam 
etsin. 

İNURÎ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) -4 Sen
den daha adi bir Bakan konuşmadı Meclis tarihinde. 

ıBAŞKAN — Oturun lütfen yerinize. 
Evet Sayın Bakan, devam edin. 
İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Lütfen sö

zünü geri alsın. Zorba, alçak, faş/ist. 
IBAŞfKAN — Efendim, şim'di birleşime ara vermek 

mecburiyetinde bırakmayın Başkanlığı; lütfen yeri
nize oturun. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Sözünü ge
ri alsın. Öğretmene «Alçak» diyemez. 

'BAŞKAN — Efendim, oturun, müsaade edin mü
zakere idevam etsin, efendim; oturmadan olmaz bu; 
lütfen yerlerinize oturun, oturun yerinize. 

'İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — En büyük al
çak, en büyük faşist kendisidir. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Sen 
Grübun'da notunu aldın bir defa. 

^BAŞKAN — Oturun lütfen, İdareci Üyelerden hiç
birisi yok herhalde. Lütfen oturun bakalım efendim. 

Evet Sayın Bakan. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FBRİSOY ,(Devamla) — Değerli arkadaşlarım.. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Ne arkadaşı 

be, biz senin arkadaşın değiliz. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade edin bakalım ne 

konuşacak? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FBRSOY (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ben ne 
söyledim? Çocuklarımızın.. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Hangi çocukla
rımızın? «Bütün çocuklarımız» deyin. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Türk çocuklarının ve öğren
cilerimizin tabii, çocuklarımızın, hepimizin.. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Kendilerini savun
ma olanağından yoksun insanlar için «Alçak» diyenin 
kendisi alçaktır. 

BAŞKAN — Lütfen müsaade edin, lütfen müsaa
de edin, konuşmasını bekleyelim. Evet, yerlerinize otu
run lütfen. 
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ADNAN KESKİN ı(Denizli) — Sen avukatsın, yar
gıç değilsin ki.. Ne anlayacaksın? 

IBAŞKAN — Evet Sayın Bakan.. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERSOY (Devamla) —Değerli arkadaşlarım, bunda 
bu kadar telaş etmeye hacet yok. Ben ne diyorum?..; 
(CHP sıralarımdan gürültüler, sıra kapaklarına vurma
lar). 

İSMAİL AKIN (Afyonkaralbisar) — Ne demek 
bu? 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Sizin Jçfia 
öyle tabii. 

ıBAŞKAN — Lütfen yerlerinize oturun, lütfen sü
kûneti muhafaza edin. 

Evet Sayın Bakan.. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Ben ne diyorum? Evlatları
mızın, çocuklarımızın önüne ardına saklanmak sure
tiyle, onları silah ve ateş altına sokan alçaklar, kanu
nun pençesinden kendisini kurtaramaz diyorum. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Sen de mezar 
taşına sığınmaktan ve kefenden kendimi kurtaramaya
caksın. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Suç
suz insana nasıl alçak dersin? Bir de avukatlık yap
mış adamsın. 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Mahkeme ka
rarı olmayan kimselere nasıl «Alçak» dersin? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CBMAL 
FBRSOY ı(Devamla) — Bunda.. 

ıBAŞKAN — Lütfen oturun yerinize, oturun lüt
fen. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Ana
yasayı çiğneyen insanlara bile «Alçak» denmedi; se
nin, avukatlığını yaptığın Yassıadayaki insanlara bile 
«Alçak» 'denmedi. 

BAŞKAN — Evet, devam edin Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN CBMAL 
FERSOY (Devamla) — 'Değerli arkadaşlarım, ben 
Türk öğretmeninin sayısını söyledim, Cumhuriyetin 
öğretmeni olduklarını söyledim. Atatürk'çü yolda ol
duklarını söyledim; bunların hepsini ifade ettim. Bun
ların, skin bizim çocuklarımızı, hepimizin çocukları
nı bu ateş hattına sürmeye, bu ölümlere sebebiyet ver
meye hakları yoktur diyorum. ıBtınlar gayet halisane 
düşüncelerdir. Başka şeyleri karıştırarak, bizim şurada 
burada yaptığımız vazifeler milli eğitim görevimizle 
karıştırılmasın. 
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Değerli arkadaşlarım, bir noktayı daha kamuoyu
nun yüksek huzurunda açıklamak isterim, uzun boylu 
tartışmalara sebebiyet veriyor. 3 Mart 1980 günü.. 

INECATÎ GEBE (Balıkesir) — Türkiye'yi parsel
leyip satan milliyetçi bu. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 3 Mar
ta gelmedik daha. 

IBAİŞK'A'N —• Devam edin efendim, lütfen susunuz 
arkadaşlar. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Şimdi efendim, şimdi bakın, 
kulağıma gelen sözlere ortalığı karıştıracak diye cevap 
vermiyorsam, cevap vermekten âciz olduğumdan do
layı değil. 

VEHBÎ MEŞHUR (Amasya) — Konuşmayı bil
mezsin, sataşmaya sebep olursun. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Âcizsin, se
nin gibi bir bakanı bulduğu için Türkiye şanssızdır. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Sen
den daha adi bir adam bulamadılar mı? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen oturun, lütfen.. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERISOY (Devamla) — Ben okulların açılacağı tarihi 
söylüyorum size. 

(HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Haşimpaşa ka
falı, Tanzimatın Arşimet- kafalısı. 

BAŞKAN — Lütfen susun efendim. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Nezaketinize tabii yakışma
yan sözler ileride sizi pişman edecektir. Zabıtlar kamu
oyunda okunduğu zaman, tabii bunlardan mahcup ol
mak payı bana düşmez. (CHP sıralarından gürültüler). 

3 Mart 1980 günü.. 
Sayın Başkan.. 
İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Mahcup ol

mak sana düşer. Bakan bizi suçlayarak konuşamaz. 
BAŞKAN — Sayın Akın, lütfen müdahale ^et

meyin; Bakan cevaplarını versin; müdahale retmeyin 
o kadar. 

(Buyurun, devam edin efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Ben kendilerini büyük bir sü
kûnetle dinledim. Bir de.. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Adam gibi 
cevap ver. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Adam gibi konuşuyorum, 
adam gibi cevap veriyorum. 

BAŞKAN — Efendim, tahrik edici cümleleri lüt
fen sarf etmeyin. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — 3 Mart 1980 günü, Milli Eği
time bağlı bütün okullarda ve öğretim kurumlarında 
normal öğretime başlanacağını Yüce Meclisin huzu
runda kamuoyuna ayrıca duyurmayı vazife biliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi sözcüsü arkadaşımızın beyanlarını ve 
yazılı metnini itina ile okudum. Çok partili düzene 
geçtiğimiz dönemden itibaren milli eğitimde bir bo
zulma olduğundan bahis buyurdular. İşin esası şudur; 
tarih sayfalarına yanlış intikâl etmemelidir. Köy Ens
titülerini açanda; Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı 
olmuştur. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — İftihar N 

ederiz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — ...Kapatan da Cumhuriyet 
Halk Partisi olmuştur. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Üzü
lürüz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FBRSOY (Devamla) — ıBunun faturasını Demokrat 
Parti iktidarı zamanına kesmenin manası yoktur; 
çünkü, tarihi gerçek bu şekildedir. Yalnız, bir tarihi 
gerçek vardır; Türk öğretmeni Demokrat Parti iktida
rı dönemine kadar daima kısıtlı halkların içerisinde bu
lunmuştur; köy öğretmeni, 20 yıl süre ile köyde öğ
retmenlik yapmaya mahkûm edilmiştir; köy öğretme
ni, yarım muamele görmüştür; Devletin memurları 
10'ar lira çocuk zammı alırken, öğretmene 5 lira çocuk 
zammı verilmiştir. Türk öğretmeni, Devletin şerefli 
memuriyeti seviyesine yükseltilmek istenilmemiştir; 
Özel İdare memuru halinde muamele edilmiş, tutul
muş, aylarca aylıklarını alamaz durumda bırakılmış
tır. (CHP sıralarından «Aç bıraktınız» sesleri) De
mokrat Parti iktidara geldikten sonra, Merhum Tev-
fik İleri'nin Milli Eğitim Bakanlığı zamanında De
mokrat Parti ve Hükümeti, Türk öğretmenini, Dev
letin şerefli memuriyet siciline intikal ettirmiş, dev
let bütçesinden aylığa bağlamış, yarım aylıktan tam 
aylığa çıkarmıştır. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Özel 
idareden maaş alan şerefsiz mi? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Bu kadar alınganlık göster-
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menin manası yok. Bir tarihi hali tespit ediyorum. 
(CHP sıralarından gülüşmeler). 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Şimdi, tahrip edilmiş olarak 
devraldığımız Milli Eğitimdeki feci tabloyu bir mik
tar gözünüzün Önüne sermek isterim. Öğretmen mü
dafii bulunan bir partinin mensubu olan arkadaşları
mız şu hususları lütfen not etsinler. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Öğretmen müda
fii oluyorsunuz değil mi? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Ben, Milli Eğitim Bakanlığı
na geldiğimde, kendi zamanı idarelerinde mezun ol
muş bulunan bütün ortaöğretimdeki öğretmenlerin, 
30 200 öğretmenin kararnamesini tanzim edilmemiş 
buldum. Bu, aynı zamanda kararname kâğıtlarının, 
yani, üzerine yazı yazılacak olan kâğıtların da Bakan
lığımın garajında yakıldığını tespit ettim. 'Kâğıt teda-
darik etmek suretiyle, bütün personeli seferber etmek 
suretiyle, ortaöğretimde, - bugün yüksek huzurlarınız
da açıklıkla ifade ediyorum, hepinize gelen şikâyet
lerin cevabını da veriyorum - 30 200 Türk öğretmeni-
niriin tümünün kararnameleri tanzim edilmiş; birik
miş bulunan üçer aylık aylıklarının ödenmesi için 
Maliye Bakanlığı ve Bakanlığım tarafından telgrafla 
illerine talimat verilmiştir. (AP sıralarından «Bravo» 
seksleri) 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Sadece 30 bin 
kişi mi Türk öğretmeni Sayın Bakan? 

IBAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
-NECATİ CEBE (Balıkesir) — Ne ka'dar büyük 

iş, heykelini dikerler senin, kadro veren Milli Eğitim 
Bakanı diye. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Ciddiyetiriize yakıştırmıyo
rum arkadaşlarım. 

Bunun dışında, terfileri ihmal edilmiş, hakları as
kıya alınmış bulunan 34 bin öğretmenin derece iler
lemeleri, 12 bin öğretmenin kademe ilerlemeleri de şu 
'kısa zaman içerisinde tamamlanmıştır. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Başarı mı? 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERSOY (Devamla) — Elbette başarı. 
HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Ne başarısı? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Bunları eğer yapmazsanız, 
öğretmenin her yılından birer sene alıyorsunuz. 

| Ayrıca,.. (AP ve CHP sıraları arasında karşılıklı 
I konuşmalar). 
I BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, lütfen 
I hatibi dinleyin. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
I FERSOY (Devamla) — Ayrıca şunu da ifade etmek 
I isterim; milli eğitimde stajyerlik müessesesi çalıştı-
I rılmamış; öğretmenlerin, stajyer öğretmenlerin hayat-
I larından birer sene alınmıştır. Biz bu hakkı kapat-
I manın, bu hakkı vermenin çalışması içerisinde de 
I bulunuyoruz; 657 sayılı Kanunun gereklerini yerine 
I getirmek çalışması içerisindeyiz. 
I «Kompütürle tayin yaptık»1 diyorlar. O kadar 
I enteresan tayinler yapılmış ki kompütürden, İzmir'in 
I Buca İlçesinde bulunan bir öğretmen, birçok öğret-
I men, Buca'dan mezun olanlar, neredeyse evlerine ka-
I dar tayin işlemine tabi tutulmuşlardır. 
I Yine arkadaşlarım, Türk Anayasasında bir hü

küm vardır, o hüküm şudur: «Aile, Türk toplumu-
I nun temelidir»ı der. 'Bu işlemler içerisinde karı - ko-
I ca müessesesi, aile müessesesi kompütür marifeti ve 
I aracılığıyla dağıtılmıştır. Hanım öğretmen Hakkâri' 

ye tayin edilir iken, erkek öğretmen kendisini Edir-
I ne'de bulmuştur. Bütün bu işlemler, eş durumu diye 

adlandırılan bu işlemler, 3 aylık kısa zaman arasında 
I tamamlanmış, Türk öğretmeni aile birliğine kavuş

turulmuştur. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar). 

İmam - hatip okullarına meslek dışı öğretmen, 
müdür tayin edilmek suretiyle, bu okullar esas gaye
sinin dışına çıkarılmak istenilmiştir. Şimdi bu imam -
hatip okullarına meslekten olan müdürleri getirmeyi 
önde gelen vazifemiz biliyoruz. 

I Size bir örnek daha vermek isterim. Sayın Ece-
vit'i Bitlis'te, Bitlis'i ziyaretinde «Faşist» tabelasıy-
la, döviziyle karşılayan, halkı kışkırtan, zamanın 

J Başbakanına karşı tezahüratta bulunan, tahrik eden 
öğretmenin durumu, 23 . 8 .1979 tarihinde kendi 
Hükümetlerine bildirildiği halde, bu öğretmen hak-

j kında naklen ve terfian Ankara'ya tayin işlemi ya
pılmıştır. Devletin Başbakanına kötü muamele ya
pan öğretmeni kanunlar muvacehesinde Yüksek Di
siplin Kuruluna tevdi etmiş bulunuyorum. (AP sıra-

I larından «Bravo» sesleri). 
Sevgili arkadaşlarım, hiçbir pedagojik, akli ve 

I mantıki nedeni ortaya konulmadan, 51 yüksek mes-
I lek okulu bu devre içerisinde tekrar öğretime açıl-
J mıştır. «Hızlandırılmış eğitim» denilen (3 X 21) gün-
I de öğretmen yetiştirme mucizesi, kesinlikle iflas et-
1 miş ve buna son verilmiştir. 
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Değerli arkadaşlarım, bu mucizevi hareket içeri
sinde bir yol tutarsak (3 X 6Cİ) günde de profesör ye
tiştirmemiz mümkün olurdu. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Mümkün de
ğil. 50 senede sen adam olmazdın. (CHP sıraların
dan gülüşmeler). 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Arkadaşıma teessüf etme
nin ötesinde, zapta girdiği için teessüf etmenin öte
sinde, başjka söyleyecek laf bulamıyorum. (Başkanın 
tokmağı vurması). 

Müfredat programları, disiplinlerine göre yeni
den ehil kişiler tarafından ve yetkili kurullarca dü-
zenlettirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığında özel 
kalemden yönetim sistemine son verilmiştir. Milli 
Eğitim Bakanlığında kanunen yetkili genel müdür
lükler, kanunen yetkili kurullar vardır. Bunların tek
lifleri makama intikal eder ve yürürlüğe konur. Bun
dan böyle muameleler, başladığımız günden olduğu 
gibi böylece sürdürülecektir. 

Hiçbir sebep gösterilmeden yine, İşçi Çocukları 
Genel. Müdürlüğü lağvedilmiş ve başka bir daireyle 
birleştirilmiş olduğu halde, tarafımızdan îşçi Çocuk
ları Genel Müdürlüğü tekrar ihya edilmiştir. Çırak
lık eğitimine ait olan 15 meslek dalı da 30'a çıkarıl
mak suretiyle çalışmalar kısa sürede ikmal edilecek
tir. 

VEHBÎ MEŞHUR (Amasya) — Kaç tane faşist 
yerleştirdiniz oraya Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin Sayın 
Meşhur. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, faşist 
mi başka cinsten mi, kimin nereye yerleştirildiğine 
dair dosyalan açmak mecburiyetinde bıraktığınız için 
üzüntü duyuyorum. Kimi nereye kimin tayin ettiğine 
dair, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yurt dışın
da nasıl temsil edildiğine dair birkaç tane örnek ve
reyim size, yurt dışında bizi temsil edenlerden. 

Öğretmenliği sırasında kız öğrencisine sarkıntılık 
yapmaktan mahkemeye verilmiş, cezalandırılmış du
rumda bulunan, bu durumu siciline işlenmiş olan ki
şi, yurt dışında görevdedir. 

Öğretmenliği sırasında kız öğrencisini öpmekten 
soruşturma geçirmiş, ceza almış olan kişi yurt dı
şında görevdedir. (CHP sıralarından «İsmi ne?» ses
leri). 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen... (Başkanın tokma
ğı vurması). 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Öğretmenliği sırasında bö
lücülük yapmış olan kişi yurt dışındadır. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Kim 
o? Bakanlığınızda mı tayin edilmiş? (CHP sıraların
dan gürültüler). 

' İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — İsim ver 
isim; belge çıkar. 

BAŞKAN — Müdâhale etmeyin lütfen. (CHP sı
ralarından gürültüler). 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Na
muslu öğretmen bırakmadın. Öğretmen kesiminde 
kirletmedik yer bırakmadın. Nerdeyse bize de ça
mur atacaksın. (CHP sıralarından gürültüler). 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Nesini 
hazmedemiyorsun bunun, nesini? Otur yerine. (AP 
ve CHP sıralarından karşılıklı laf atmalar). 

BAŞKAN — Lütfen, oturduğunuz yerden bu ka
dar müdahale etmeyin, lütfen. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın 
Başkan, nesini hazmedemiyor bu, nesini hazmede
miyor? 

BAŞKAN — Lütfen oturun. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERSOY (Devamla) — Camiye gidenlere... 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Siz 

nesini hazmedemediniz? 
BAŞKAN — Lütfen oturun. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

NURETTİN OK (Çankırı) — Vır, vır, vır ne konu
şuyorsun durmadan? (Çankırı Milletvekili Nuri Çe
lik Yazıcıoğlu'na hitaben). 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Cemiye gidenlere hakarette 
bulunduğu için ceza verilmiş olan kişi yurt dışında 
görevdedir. (CHP sıralarından gürültüler). 

Bütün bu işlere ait olan tahkikatı yapmamış olan 
kişi... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
NURETTİN OK (Çankırı) — (Çankırı Milletvekili 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu'na hitaben) Saygılı ol. Vır vır 
konuşuyorsun. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Sen 
ne karışıyorsun oturduğun yerden, sen ne karışıyor
sun? \ 

BAŞKAN — Lütfen, müdahale etmeyin. Oturun 
lütfen. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
NURETTİN OK (Çankırı) — Terbiyesiz. Evvela 
saygılı ol. (CHP sıralarından gürültüler). 
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NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Her- | 
gün bunu yapıyorsun. (AP ve CHP sıralarından gü- I 
rültüler). 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, bun
ların hepsi 21 ay içerisinde tayin edilen kişilerdir. I 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Had
dini bil, sokarım seni sıraya. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen yeter artık, müda
hale etmeyin. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
NURETTİN OK (Çankırı) — Beni mi, beni? Terbi
yesiz herif... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyin, 
takip etmek imkânı vermiyorsunuz. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Had 
dini bil, sokarım seni şuraya. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERSOY (Devamla) — Değerli .arkadaşlarım... 
ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Geri zekâlı, 

geri zekâlı, sen anlamazsın' Otur yerine. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Or

man hırsızı, sen otur yerine. I 
BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, Sayın Yazıcıoğ-

lu, ikinci oturumu açtığımız andan itibaren bir tek 
saniye sizin durduğunuzu ben görmedim. Müsaade 
edin artık, Parlamento çalışsın. 

Buyurun devam edin Sayın Bakan. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Neyi ne kadar tayin ettiği
mizi merak eden arkadaşlarım var. Yeni mezunlar
dan 702 öğretmen, açıktan 1 359 öğretmen, toplam 
3 507 öğretmen kendi istekleriyle mazeretli olarak 
görev yerlerine gönderilmişlerdir. I 

Yalnız bir noktayı açıklamak isterim, Ankara' 
dan bahsetmek istiyorum. Ankara'da derhal takip 
edebileceğini Milli Eğitim Müdürlüğümüzün kapısı 
elbette sayın milletvekillerimize hakları itibariyle ar- I 
dına kadar açıktır. I 

Ankara'da dengesiz bir öğretmen dağıtımı yapıl- I 
mıştır. Başka uzak yerlere zahmet buyurmamanız I 
için ifade ediyorum; Ankara'da halen 500 öğretmen 
fazlalığı vardır. Bazı okullar bitirilmiş gösterilmek I 
suretiyle müdür, yönetici ve öğretmen tayin edilmiş 
ve 500 öğretmen 6 ilâ 8 ay süre ile devletin kesesin
den açıktan aylık almaya devam etmişler; böylesine I 
öğretmen fazlalığı var iken, ayrıca, açık bulunan I 
dersler gösterilmek suretiyle vekil öğretmenlere gö- J 
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rev verilmiş, devlete 2 veya 3 defa para ödetme du
rumuna gidilmiştir, 

GALİP KAYA (Antalya) — Haram olsun, ha
ram. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Altındağ ve Kınık ilçeleri 
bunun modellerinin müstesna örneklerini verir. 

Sevgili arkadaşlarım, Bakanlığımın teftiş kadro
suna - bakanlık bünyesinde yetişmiş bulunan, Cum
huriyet dönemindeki geleneklere uygun biçimde, Ata
türkçü çizgide yetişmiş bulunan müfettişler var iken -
ayrıca 46 müfettiş alınmış; görevde bulunan diğer 
müfettişler görev dışı bırakılarak, bu yeni alınan 
müfettişlere işlem yaptırılmak suretiyle taraflı, yan
lı ve özel kalemden verilen malumat ve talimatlara 
muvazi biçimde raporlar düzenlettirilmek suretiyle, 
gerçek öğretmen kıyımı işte o zaman yapılmıştır. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Sen ne yapıyor
sun? 

MEVLÜT GÜNGÖR ERDİNÇ (Yozgat) — Sen 
ne yapıyorsun? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Benim zamanı idaremde, 
taleple tayin ve nakilin ötesinde hiçbir öğretmen, suç 
veya disiplin takibatına maruz olanlar dışında hiçbir 
öğretmen örselenmemiş, yerinden alınmamıştır. Alı
nanlar var ise, sıkıyönetim kumandanlıklarının suç 
tespiti zabıtlarına dayalı olarak yapılmıştır. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Hırsızları tayin 
ettirdiğinize dair kanıtlar vardır. Şimdi cevaplaya
caksınız. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Ben şimdi burada, herkes 
hakkında Devletin resmi gizli siciline dayandığımı 
ifade ettim. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Biz de şimdi 
sicil dahilinde sorular soracağız; yanıt verirsiniz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Sicillere dayalı sorulara si
cillere göre cevap veririm. Hatam varsa da onu dü
zeltmek gibi faziletli bir hareketten tevakki etmeye
ceğimi herkes bilir. 

Bütçe Plan Komisyonunda, bana, yanlış bir ta
yinimden, gayri kasti bir suç olsa dahi, ondan dola
yı, silah taşımaktan dolayı mahkûmiyete maruz, .te
cil edilmiş cezalı bir kişiyi, «Milli Eğitim Müdür 
Vekili^ tayin ettiğimi ifade buyurdular. Tetkik et
tirdim, doğru çıktı; anında görevinden aldım arka
daşlar, 
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YAŞAR CEYHAN (Ankara) — Memuriyette si
lah taşıyan memuriyet yapamaz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Memuriyet yapamamanın 
şartını 657 sayılı Kanunda açar okursunuz, orada 
yazılı onlar zaten. 

YAŞAR CEYHAN (Ankara) — Zaten Danıştay' 
in konu ile ilgili açıklaması var. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Bana intikal etmiş bulunan, 
infaz edilmemiş olan ne kadar Danıştay Kararı var 
ise, onların hepsini de infaza koydum. Kimsenin ya
kasının arkasına bakmadan, yakasının altında bir 
şey aramadan, hangi sayın, parlamenter bana baş
vurmuş ise, onların cümlesine, vazifem olarak, ta
mamen kapım açık olarak, parti farkı gözetmeden, 
bütün arkadaşlarımın taleplerinin is'afı da medeni 
bîr vazife bildim. 

Sevgili arkadaşlarım, bayrak ve İstiklal Marşın
dan tedirgin olmanın manasını anlayamadım. Bana, 
okullarda bayrak bulunmadığını yetkili merciler bil
dirdi. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — O zaten se
nin görevin. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — İşte o görevimi yaptım. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Akın müdahale et
meyin bu kadar. 
. İSMAÎL AKIN (Afyonkarahisar) — Biz de 10 
bin tane Atatürk resmi gönderdik. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Beyefendi, bayraktan rahat
sız olmayın, İstiklal Marşından rahatsız olmayın. 
(CHP sıralarından gürültüler). 

ORHAN BİRGÎT (İstanbul) — Alçak, alçaik. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERSOY (Devamla) — Arkadaşlar... 
'BAŞKAN — Lütfen Sayın Birgit, lütfen... 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Kimin hakkı 

vardır, «rahatsız olmayın» demeye? 
(BAŞKAN — Lütfen oturun yerinize. Bırakın, 

konuşmalar bitsin. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Lütfen görevi

nizi yapın. 
BAŞKAN — Görevi yapıyor Başkanlık; ama im

kân vermiyorsunuz. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Yapmıyor, yap

mıyor. 
BAŞKAN — Yapıyor, yapıyor, ihtarı yapmış

tır. 
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ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Yapmıyorsun, 
zapta geçmiyor. 

BAŞKAN — Hayır, zapta geçmiştir. Başkanlık, 
vazifesini yapmıştır. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — «İstiklal Mar
şından rahatsız olmayın»! diyemezsin Bakan! Kim 
rahatsız oluyormuş? (Gürültüler). 

BAŞKAN — Dememiştir efendim; lütfen yeri
nize oturun; öyle bir ifade kullanılmamıştır., 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Kullanılmıştır, 
açıkça kullanılmıştır. Kullanıldıysa ne diyeceksiniz? 

BAŞKAN — Hayır! Lütfen yerinize oturun. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Kulaklarınız^ 

açın. 
BAŞKAN — Hayır! Kulakları açıktır Başkanlı

ğın. 
Buyurun, yerinize oturun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERSOY (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Lütfen oturun yerinize. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — İstiklal Marşın

dan rahatsız olduğumuzu söyleyen adam alçaktır. 
(AP sıralarından gürültüler). 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sensin al
çak. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Oturun yerinize. 
Sayın İdare Amirleri, lütfen vazifenizi yapın. 
Oturun yerinize. 
Sayın Sarıoğlu oturun lütfen. (Gürültüler). 
Oturun yerinize. 
Devam edin Sayın Bakan. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — İstiklal Marşın
dan rahatsız olduğumuzu söyleyen insan şerefsizdir 
(Gürültüler). Namussuzdur, alçaktır. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen oturun, oturun yeri
nize lütfen. (Gürültüler) Oturun lütfen. 

AP Grubu, siz de lütfen yerinize oturun. (Gürül
tüler). 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Sayın Baş
kan, lütfen müdahale edin; mahalle kavgasını geçti. 

BAŞKAN — Efendim, mahalle kavgasını elbette 
ki geçmiştir; ama imkân bırakılmıyor ki, mütemadi
yen müdahaleler oluyor. (Gürültüler). 

ORHAN BİRGÎT (İstanbul) — Benim vatanse
verliğimi kimse burada eleştiremez. 

BAŞKAN — Sayın Bakan... Lütfen Sayın Bir
git.,., 
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Sayın Bakan, «istiklal Marşından rahatsız olu
nuyor^ demekle neyi kastediyorsunuz, lütfen onu 
tavzih edin. (Gürültüler). 

Oturun lütfen, tavzih yapılacak, oturun yerini
ze. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Bir gün İstiklal 
Marşını dinlerken gözlerin yaşardı mı? Kara gözlük
lerini çıkar da... Gözlerin yaşardı mı? (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Birgit, lütfen yerinize oturun. 
Sayın Bakan buyurunuz; o hususu lütfen tavzih 

ediniz; sizler de lütfen dinleyiniz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — İstiklal Marşından, bayrak 
merasiminden Türkiye Cumhuriyeti içerisinde kim
se rahatsız olmaz, olmaması lazımdır; bunu ifade 
ediyorum. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; 
CHP sıralarından gürültüler). 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — İşte 
böyle adam ol. Seni daha çok yontmak lazım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın arkadaşlarım, lütfen yerlerinize oturunuz. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERSOY (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ayrı
ca eğitim enstitüleri üzerinde de kısaca ve yanlış an
laşılan bir hususta arzı malumat etmek isterim. 

Eğitim enstitülerinde de 3 Mart 1980 Pazartesi 
günü normal eğitime başlanacaktır. Buradaki eğitim 
düzeninde, herhangi bir surette kayıtları bulunama
yan, kayıtları silinmiş olan, öğrenciliğini tevsik et
me imkânında bulunan; fakat disiplin kurullarınca 
veya yargı organlarınca cezalandırılmış olanlar ha
riç, bunların diğerleri gibi öğrenimlerine devamını 
sağlayacak, kanunlara ve yönetmeliklere muvazi ye
ni düzenleyici hükümler getirilmiştir. Bunlar imti
hanlarını verdikten sonra, dönemlerinde öğrenimle
rini sürdürme fırsat ve imkânına sahip kılınacaklar
dır. Bundan böyle öğretmen fazlalığı halinde bulu
nan eğitim enstitüleri yeterince ve zamanın ihtiyacı-
cına muvazi olarak yeni bir öğretim düzeni içerisine 
kavuşturulacaktır. 

4 yıllık ve üniversiter sistem içerisinde yükseköğ-
retmen okulları faaliyete geçirilmek suretiyle, öğret
menin lise öğrencisine yeter seviyede ders verecek 
bir nispette yükseltilmesine çalışılacaktır. Bunun müf
redat programları, yetkili kurullarımızda düzenlen
mektedir. 

Sevgili arkadaşlarım, arkadaşlarımın mevcut bu
lunacak sorularına da cevaba açık bulunduğumu arz 
ederken, Milli Eğitime, aileden itibaren hepimizin, 

Yüce Meclislerin sahip çıkması gereğini açıklıkla ifa
de etmek isterim. 

Milli Eğitim Bakanlığı benim şahsımla baki de
ğildir. Büyük şair Baki diyor ki... 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — En büyük 
şanssızlığı, senin o Bakanlığa bakan olmandır. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Baki diyor k i : «Ne sen ba
ki, ben baki; aslolan hüsnüniyettir, hüsnütefsirdir, iyi 
yorumlamaktır.» 

Hassasiyetiniz benim üzerimde menfi etki yapa
mamıştır; bundan da yararlanmak isterim; ama ede
bim müsaade ettiği nispette, siyasi terbiyem müsaa
de ettiği nispette konuşma gayreti içerisinde bulun
dum. Eğer bunu aşan, taşan beyanlarım olmuşsa, 
sizlerden özür dilerim. Yerinde oturanların özür di
leme fırsatına sahip olmadıklarını da biliyorum. 

Yüce Meclise derin muhabbet ve saygılarımı su
nuyor, cevaplarınıza açık olduğumu bildiriyorum. 
(AP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, sualler var ve çok uzun; birçok da 

sözlü soru vardır. Oturduğunuz yerden yazılı veya 
sözlü olarak cevap verme yetkisine haizsiniz. Siz 
kürsüden mi, yoksa oturduğunuz yerden mi cevap 
vermek istersiniz? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Oturduğum yerden cevap 
vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Sayın üyeler, sözlü soru sormak isteyenler lütfen 

isimlerini yazdırsınlar : 

Sayın Gazalcı, Sayın Miski, Sayın Akın, Sayın 
Eroğlu, Sayın Yazıcıoğlu, Sayın Ege, Sayın Azizoğ-
lu, Sayın Kumaş, Sayın Yenal, Sayın Aksoy, Sayın 
Onat, Sayın Çakıroğlu, Sayın Gökçek, Sayın Kösoğ-
lu, Sayın Kocal, Sayın Göçmen, Sayın Yüksel, Sa
yın Aşık, Sayın Tosyalıoğlu, Sayın Ak... 

Başka soru sormak isteyen sayın üye?. Yok. 
Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Önce yazılı olarak soru soranların önergelerini 

okutuyorum : 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularıma Sayın Milli Eğitim Baka

nının cevap vermesine delaletinizi saygılarımla arz 
ve rica ederim. 

Eskişehir 
Seyfi Öztürk 

— 473 — 
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1. Hacettepe Üniversitesine bağlı, Eskişehir Tıp 
Fakültesine 10 yıldan beri bütçeyle ödenekler veril
mektedir. 

1980 Mali Yılı Bütçesinde de 70 milyon lira öde
nek ayrılmıştır. 

Eskişehir'de Hacettepe Üniversitesine bağlı bir 
tıp fakültesi mevcut değildir. 

O halde, bu üniversitenin Eskişehir'de kendisine 
bağlı gösterdiği hayali Tıp Fakültesi için bugüne 
kadar aldığı cari, yatırım ve kamulaştırma ödenek
lerini nerede harcamış, kadrolarını nerede kullan
mıştır? 

2. Eskişehir Anadolu Üniversitesi inşaatını han
gi firma taahhüt etmiştir? 

3. Bu inşaat için ihale yapılmış mıdır? 
Proje sahibi firma ile inşaat firmasının Hacette

pe Valkfı ile ilişkisi var mıdır? 
4. Hacettepe Üniversitesiyle kuruluş halinde 

olan Anadolu Üniversitesinin Rektör, Senato seçim
leri, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununda belirtilen 
şartlara uygun mudur? 

5. Bu kuruluşlarda hem dekan ve aynı zamanda 
hem de rektör görevi yapan ve ödenek alan kimse 
var mıdır?»\ 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 
MİLLÎ EĞİTÎM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERSOY (Devamla) — Efendim, üniversitelerle il
gili olması dolayısıyla, soru bize intikal eder; yazar; 
üniversitelerden aldığımız cevabı kendilerine intikal 
ettiririz efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılacaktır. 
Diğer soruyu okutuyorum : 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Milli Eğitim Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına dela
letlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Çorum 
Mehmet Irmak 

1. Din derslerini ıslah ederek, liyakatli din eği
timcilerinin ellerine tevdi edecek misiniz? 

2. Kuran öğreniminin, ilkokuldan üniversiteye 
Ikadar bütün eğitim kurumlarında mecburi ders ola
rak okutulmasını gerçekleştirmeyi düşünüyor musu
nuz? Tatbik mevkiine koymak için hazırlıklarınız, 
teşebbüsleriniz var mıdır? 

3. Eylemlere karışmış olan veya hiçbir eyleme 
girişmemiş bile olsa Marksist - Leninist köleliğe gön
lünü kaptırmış kişiler öğretim hizmetinde tutmaya 
devam edilecek midir? 
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ı Teftişleri bu açıdan yaptırarak, Türk milli eğitim 
I felsefesinden yoksun kişileri eğitim camiasından tas-
I fiye etmek sizce mümkün olacak mıdır?. 
I 4. «Hızlandırılmış eğitim» madrabazlığı altında, 

30 güne 1 yıllık dersleri sığdırarak mevsimlik zerza-
I vat misali sözde öğretmen çıkarılan militan Marksist-
I lerle, Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunu çer

çevesinde milli eğitim yaptırabileceğiniz kanısında 
mısınız? 

I 5. Hızlandırılmış eğitim mamullerini, memur sta-
I tüsünden tecritle, yeniden ve tam süre gerçek eğitim 
I ve öğretime tabi kılmayı bir memleket hizmeti te

lakki ediyor musunuz? -
6. Yurt dışı işçi çocuklarının eğitimi için hızlan

dırılmış eğitimden geçenlerle, yönetmeliğe aykırı 
I olarak suçlu, ceza almış ve resmi makamlarca aranı

lan kişilerin çok sayıda 1979 yılı Ekim ayında, ge-
I çen Hükümet tarafından alelacele tayin edilip gön-
I derilmesini nasıl karşılıyorsunuz? 
I Bunları geri çekmeyi düşünüyor musunuz? 
j 7. Ecevit devrinde geri çekilmiş veya çekilmek 

istenip yurda dönmemiş öğretmenlerin perişanlıkları-
I na son verip, müktesep haklarını iade ile yurt dı

şında çalıştırmayı düşünüyor musunuz? 
I 8. Ortak Kültür Komisyonunun vasıfsız ve yö

netmeliğe aykırı öğretmen gönderilmesindeki rolü 
I nedir? Dışişleri mensuplarının milliyetçi, vatansever 

öğretmenlere cephe almasını ve aleyhte raporlar ver-
I meşini nasıl karşılıyorsunuz? Maksatlı Dışişleri men

suplarının raporlarını dikkate alacak mısınız? 
I 9. Yurt içinde ve yurt dışında maaşları öden

meyen öğretmenler var mıdır? Sayıları ne kadardır? 
I Ne sebeple maaşları verilmemiştir? Bu haksızlıklar 
I ne zaman ve nasıl giderilecektir? 

I 10. Bilgisayarlarla yapılan atamalar sizce sıhhat
li midir? Bu yolda mükerrer atamalar, aynı kişilerin 
çeşitli yerlere atanmaları, öğrencilerin atanmaları, 

I milliyetçi öğretmenlerin malum bölgelere, solcu öğ-
I retmenlerin ise en önemli illere atanmaları aksaklık 
I değil midir? Bu, bilgi ve tekniğin , yanılgısı mıdır? 
I Yoksa makineye, bir kısım doneleri hazırlayan eğitim-
I çilerin haksız ve kasıtlı tutumlarından mıdır? 
I 11. Bahis s konusu bilgisayar sistemi Milli Eği

tim yetkililerinin kararı ile mi, yoksa sabık bakanın 
şahsi tasarruflarıyla mı olmuştur? 

I Bu maksatla kaç milyon lira sarf edilmiştir? Bu 
masraflar lüzumlu ve faydalı mıdır? Bu hususta ye
ni sarfiyat gerekli midir?» 

I BAŞKAN— Evet Sayın Bakan... 
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l BAŞKAN.— Evet Sayın Bakan..1. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERSOY (Devamla) — Arz edeyim efendim. 
Kahramanmaraş olayları sıkıyönetim mahkeme

sinde yargı organına intikal etmiştir. Üzerinde der-
meyanı mütalaa edilemez. 

Onun dışında, o olaylar dolayısıyla, .onu vesile 
etmek suretiyle Kahramanmaraş'ta hiçbir olay cere
yan etmeyen bir günde öğretimi aksatan öğretmen
ler hakkında Milli Eğitim Temel Kanununa ve Türk 
Ceza Kanununa göre işlem yapılmaktadır, disiplin 

I tahkibatı yapılmaktadır. 
Arz ederim. ^ , . 3 ' ^ | ^ 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
«Sayın Başkan, aşağıdaki sorularımın aracılığı

nızla cevaplandırılmasını rica ediyorum. 
1. Köy enstitülerinin kapatılıp, kent enstitüleri-

I nin açılmasıyla eğitimin halktan uzaklaştırıldığına 
inanıyor musunuz? 

2. Köylerde mahrumiyet içinde hizmet gören 
öğretmenler için bu mahrumiyeti karşılayacak ayrı 
bir ücret düşünüyor musunuz? 

3. Öğretmenlerin tümünden kesilen MEY AK 
I fonlarından tüketim kooperatiflerine veya mesken 
I kooperatiflerine öğretmenlerin kendi parası olan % 

5'lerin işletilmesini düşünüyor musunuz? 
4. Ecevit Hükümeti döneminde kura usulüyle 

I atama sistemi uygulanan yeni mezunlar için, aynı 
I sisteme devam edecek misiniz? Kura ile gidenlerin 

batıya atanma taleplerini prensip olarak geri çeviri
yor musunuz? 

5. İlkokul öğrencilerine kararname ile ücretsiz 
I kitap - defter -. kalem - süt verilmesini düşünüyor 

musunuz? 
6. Büyük Atatürk'ün başlattığı halk eğitiminin 

bugünkü uygulamasının yeterli olduğuna inanıyor 
musunuz? 

7. Türk Milli Eğitiminin gerek sanat okullarıy
la, gerek diğer mesleki eğitimlerle ilk - orta - lise 
klasiğinden, üretim için eğitime dönüştürmeyi ve 

I Ecevit Hükümetinin açtığı yüksek teknik okulları 
sürdürmeyi, geliştirmeyi düşünüyor musunuz? 

I Saygılarımla. 
Edirne 

I Süleyman Sabri Öznal» 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Arz edeyim efendim. 

Din eğitimi Milli Eğitim Temel Kanununda gös-
. terilen ilkeler çerçevesinde yürütülüp, öğretime ko

nulmaktadır. 
Diğer soruların önemli bir bölümüne konuşmam 

içerisinde arzı cevap etmiştim. Yine tekrar ediyorum, 
aylıkları ödenmemiş öğretmen bırakılmayacaktır; ge
reken talimat verilmiştir. 

Arkadaşım daha geniş bilgi isterse, arzı cevap 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Bazı sorular cevaplandırılmış, di
ğerleri cevaplandırılacaktır. 

Diğer bir arkadaşımın sorularını okutuyorum : 
«Sayın Başkan, Başkanlığınız vasıtasıyla Sayın 

Bakandan aşağıdaki sorumun cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Zonguldak 
Abdulmuttalip Gül 

Halen lise 1 nci sınıflarda Din Bilgisi dersi ders 
programı içerisinde okutulmakta ise de; 

Lise II ve lise III ncü sınıflarda Din Bilgisi der
si, ders programı dışında okutulmaktadır. Bu uygu
lama ise dersi verimsiz hale getirmektedir. 

Bakanlık olarak Din Dersinin program içerisine 
alınması düşünülmekte midir?», 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan... 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Bu öğretim de Milli Eğitim 
Temel İlkeleri Kanunu çerçevesinde yürütülmekte
dir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından 

cevaplandırılmasını aracılığınızla dilerim. 
1. Kahramanmaraş soykırımını kınıyor musu

nuz? 
2. Soykırımını kınıyorsanız, Kahramanmaraş 

soykırımını kınayan Atatürkçü öğretmeni niçin açı
ğa aldınz? 

3. Bir gün derse girmeyen öğretmenin yönetme
likteki cezası bir günlük maaş kesimi olduğunu bili
yor musunuz? 

4. Maraş kitle kırımını protesto etmek; Kahra
manmaraş kitle kırımından sonra «Bana, milliyetçi
ler suç işliyor dedirtemezsiniz» demekten daha çok 
kınanacak bir durum mudur, değil midir? 

Yozgat 
Veli Zeren» 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERSOY (Devamla) — Efendim, son sorudan baş
layayım. 
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Teknik okulların faaliyette bulunduğunu, buna 
51'ini eklediğimizi ilave ettim, konuşmamda arz et
tim. 

MEY AK kesintisi Maliye Bakanlığı ile ilgili olan 
bir konudur, onlar bizim tasarrufumuzda değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Sayın 
Başkan, 8 sorudan 1 'ini cevaplandırdı, yazılı olarak 
cevap versinler, 

BAŞKAN — Yazılı cevaplayacak efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Abdülkadir Timurağaoğlu'nun (Mardin Milletve

kili) sorusu : 
«Mardin'de bir ilahiyat fakültesi ve yüksek tek-

nikokul açmayı düşünüyor musunuz?» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Program meselesidir, baka
rız efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Bakan, lütfen mikrofona biraz yaklaşır mı

s ı n ^ 

««Sayın Divan Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Milli Eğitim 

Bakam tarafından yanıtlanmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Konya 
Hüseyin Kaleli 

1. 1418 sayılı Yasanın 1 nci geçici maddesinde
ki «5 profesör ve doçent bulunması koşuluyla aka
demilerin çalışmalarının özerk olması gerekmektedir. 

a) Konya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisi yukarıdaki koşullara sahiptir. Konya Akade
mi Başkanlığı özerk çalışmalarıyla ilgili Milli Eğitim 
Bakanlığına çeşitli tarihlerde yazı yazmalarına rağ
men, bugüne kadar bir yanıt alamamıştır. 

Sayın Bakanın, 1418 sayılı Yasanın geçici 1 nci 
maddesinin Konya Devlet Mimarlık ve Mühendis
lik Akademisi için de geçerli olup olmadığı hakkın
daki düşünceleri nedir? 

2. Konya Merkez İlköğretim Müdürü Bekir 
Acar, önceki görevinde sahte bordro düzenleyerek, 
Hazineden fazla para aldığı il idare kurulunca sa
bit görülmüştür. 

Adı geçen kişinin suçu sabit olduğu halde, yeni
den İlköğretim Müdürlüğüne getirilişi hakkındaki 
düşünceniz nedir? 

3. Konya Halk Eğitim Müdürlüğüne atanan 
Mustafa Özsoy, Nurculuk propagandası yapmak su
çundan hapse girip, meslekten atılmıştı. 

Adı geçen kişinin Halk Eğitim Müdürlüğünde 
göreve devam edip etmeyeceği hakkındaki düşünce
niz nedir?>x 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan... 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERSOY (Devamla) — 3 ncü maddedeki adı geçen 
öğretmen hakkındaki iddia varit değil. Bir daha ba
karız siciline. 

Diğerlerini de yazılı cevaplandıracağız. 
BAŞKAN — Yazılı cevaplandırılacaktır. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Hakkında bir 
mahkeme kararı var. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi sözlü olarak soru 
sormak isteyen arkadaşlar sorularını soracaklardır. 

Sayın Öner Miski, buyurun. 
ÖNER MİSKİ (Hatay) —• Sayın Başkan, aracı

lığınızla Sayın Bakandan aşağıdaki sorularıma cevap 
vermesini istiyorum. 

Yükseköğretim alanını kapsayan kargaşaya son 
vermek, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hüküm
lerin yarattığı boşluğu doldurmak için hazırlanmış 
bir yasa tasarısını geri aldınız. Senatoda yaptığınız 
konuşmada, «Ben bu işi üniversitelere bıraktım,; ama 
19 rektörün 19'u da ayrı ayrı düşünür. 5 yıldan ön
ce bunu hazırlayamazlar»* diyorsunuz. 

Yasa hazırlamak ya hükümetin ya milletvekilleri
nin görevidir. Siz böylesine önemli bir konuda yasa 
hazırlamaktan niçin kaçınıyorsunuz? Rektörlerin 5 
sene sonra yasa hazırlayıp size verecekleri güne ka
dar bekleyecek misiniz? Mademki rektörlerin hep
sinin ayrı ayrı düşündüğünü ifade ediyorsunuz, o 
halde niçin bu yasaları onlara hazırlatmaya karar 
verdiniz? 

Akademilerin fakülte açıp açmaması konusu, Da
nıştay - Anayasa Mahkemeleri arasında iptal konu
sudur. Danıştay, Ankara Tıp Fakültesinin başvuru
su üzerine, akademilere bağlı fakülte kurulamayaca
ğını karara bağlamıştır. Bu koşullara göre : 

1. Daha önce akademilere bağlı kurulan ve ha
len eğitimini sürdüren fakültelerin ve Danıştay da
vasına konu olan Başkent Tıp Fakültesinin durumu 
ne olacaktır? 

2. Bu konu ile ilgili yeni bîr düzenleme Bakan
lıkça düşünülmekte midir? 

Sayın Bakan, İlköğretim Genel Müdürünüz Sayın 
Ertuğrul Seyhan ve zatıâlileriniz, Umurbey'deki 
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Celâl Bayar Vakfının Mütevelli Heyeti Üyesidir ve 
Sayın Genel Müdür bu vakfın ayrıca da ortağıdır. 
Hangi siyasi güç, bu Genel Müdürü bu göreve atat-
mıştır? Pek çok atamaların kapandığı söylendiği hal
de, halen bu tip atamalara devam edilecek mi, İlk
öğretim Genel Müdürlüğünde böyle usulsüz atama
lar yapılacak mıdır? 

Kırıkhan İlköğretim Müdürü İsmet Çeker Hatay 
Valiliği tarafından görevden alındığı gün teröristler 
tarafından vurulmuştur. Bu konuda Bakanlığınızın, 
teröristlerle herhangi bir işbirliği var mıdır? 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Evet Sayın Bakan... 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERSOY (Devamla) — Efendim, yani töhmettendi -
rici kısımları tabii atlıyorum, çünkü «Teröristlerle 
işbirliği» gibi falan böyle şeylerin bakana sorulma
ması gerekir. Ancak İlköğretim Genel Müdürü Er-
tuğrul Seyhan'la bendeniz Sayın Celâl Bayar'ın 
Umurbey'de kurduğu vakfın yönetim kurulu üyesi
yiz. Vakfın ortağı olmaz... 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Özür dilerim, çiftliği
ne ortak. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — O itibarla Ertuğrul Seyhan 
Beyin vakıfla ortaklığı söz konusu değildir; vakıfta 
ortak olmaz. 

Üniversitelerle akademiler arasında cereyan eden 
ihtilaflı mevzu, Milli Eğitim Bakanlığının dışındadır. 
Her iki kuruluş da özerktir ve mesele yargı organla
rında ayrı ayrı kararlara bağlanmıştır; yargı organ
larının verdiği kararların infaz mercii ise, Milli Eği
tim Bakanlığı değil, Cumhuriyet savcılıkları veya il
gili adli organlardır. 

Bu itibarla Bakanlığımca yapılacak bir muamele 
yoktur. 

Üniversiteler Kanununa gelince; Üniversiteler Ka
nunu üzerinde yaptığım incelemede bütün üniversitele
rin bu kanunda mutaibık olmadığını tespit ettim. Yal
nız, arkadaşını zaptı okurken veya dinlerken bir nok
tayı atlamış; latife olarak diyorum ki, 5 seneden 
önce bunu getiremezler. Getiremezler ise, elbette Dev
let namına icra ve Yüce Meclisler kanun çıkarırlar, 
üniversitelere sahip çıikarlar. 

Arz ederim efendim. 
(BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Şimdi, soru sahibini aramadan evvel tekrar bir 

şeyi hatırlatmak isterini. Sorular kısa ve gerekçesiz 
olsun lütfen. 

21 . 2 . 1980 O : 2 

Sayın Zeki Eroğlu, buyurun. 
ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Sayın Başkanım, 

aşağıdaki sorulanımın delaletinizle Sayın Bakan tara
fından cevaplandırılmasını rica ederim. 

1.; 18 Ocak 1980 günü hiçbir gerekçe gösteril
meden Talim Terbiye Kurulu Başkanlığında memur 
olarak görev yapan Kadriye Tarcan, Adnan Eras-
lan, Niyazi Eren, Ömer Başaran, Elmas Ünlü, Elmas 
Canbolat, Şahin Yücel, Nurhayat Kaya, Ayten Yıl
maz ve Hilâl Bereket isimli memurlar depo tayini ola
rak Ankara Milli Eğitim Müdürlüğüne atandılar. 

24.1.1980 günü eşyalarını almak için Talim Ter
biye Başkanlığına gittikleri zaman içeri alınmadılar ve 
kapıda görevlendirilen kişiler tarafından tehdit edil
diler. 

Durumu Sayın Bakana arz etmiştim. Sayın Bakan 
takip edilmesi için Sayın Müsteşarlığa görev verildiği
ni söylediler. Bugüne kadar herhangi bir cevap ve
rilmedi. 

Bu memurların suçları nedir? Suçları yoksa yer
lerinden neden ve niçin alındılar? 

2. Halen bu memurlar nerelere atanmışlardır? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERSOY (Devamla) — Efendim, arz edeyim. Anka
ra'nın uzak bir yerinde Beşevlerde bulunan bu memur
lar, memuriyet statüsü içerisinde, memuriyet yerleri 
daha iyi şartlara, yani Ankara'nın merkezine alınmak 
suretiyle intikal muamelesi yaptırılmıştır. 

ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Bravo Bakan. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Şartlar daha iyidir. 

İkincisi : Böyle bir iddia sayın milletvekili tarafın
dan bize intikal ettirilince soruşturma yaptık. Bizde bir 
şikâyet mevcut değil; yanli böyle bir muameleye tabi 
tutulduğunu ifade edenler tarafından Bakanlığımızda 
ıbir şi'kâyet mevcut değil. O itibarla, mucibi tahkik 
bir cihet görülmemiştir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Gazalcı, buyurun. 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Sayın Başka
nım, aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Milli Eğitim 
Bakanı tarafından cevaplandırılmasını dilerim. 

1. Anayasamıza göre, Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti, bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde yargının 
kesin kararı olmadan insanlar suçlanamaz. Daha ön
ceki konuşmalarında Sayın Balkan, öğretmenlerin bir 
ıkesimine «vatan haini», bugün de «alçak» dedi. 
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Milli Eğitim Bakanı, öğretmeni böyle çağdışı, hu
kuk dışı suçlama yetkisini nereden almaktadır? 

2. Okullar şimdilik 3 Marta kadar 'kapatılmış
tır. Daiha önce, 1 gün derse girmeyen öğretmenleri, 
«öğrenim özgürlüğünü kısıtlıyor»' diye tutuklamıştı. 
Böyle, günlerce olkulların kapatılması, öğrenim özgür
lüğünü engellemek değil midir? 

Okullar açıkken öğretmenler ek ders ücreti alır
lar. Öğretmenlerin istekleri dışında okullar kapatıl
mıştır. Bu maddi zararlarını nasıl karşılamayı düşün
mektedirler? Okullar kapalıyken, ek ders ücretini öğ
retmenlerin almalarını düşünürler mi? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Efendim, hiçbir zaman, hiç
bir Türk öğretmenine, hiçbir yerde, «vatan haini» de
medim. 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Zabıtlar var 
elimde, zabıtlar. -

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamlaj — Hiçibir zaman demedim, «va
tan haini» tabiri ağzımdan çılkmadı. Olaylara sebebi
yet veren kişiler, çocuklarımızı ateş hattına süren ki
şiler iyi bir hareket'içinde bulunmadıkları için tav
sifimi yaptım; tavsifim bundan ibarettir. 

Fazla ders ücreti, mesai karşılığıdır. Okulların 3 
Marta kadar ara tatiline girmesi, kışın şiddetli geç
mesi nedenine bağlanmıştır ki, bu gerekçemiz filhal 
doğrulanmıştır. Ayrıca, öğretim açığı verilmesin diye 
öğretim süresine bir miktar ilave edilecektir. İşte o 
zalmian ek ders ücretini öğretmen tekrar alma hakkına 
sahip olacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Akın... 
İSMAİL AKIN (Afyonlkarahisar) — Ben soru sor

maktan vazgeçiyorum, alacağım cevaplar yararlı ol
mayacak, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yazıcıoğlü, buyurun. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLÜ (Çankırı) — Sa
yın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana aşağıdaki so
rularımı yöneltiyorum : 

1. Milli eğitimde bir sistem değişikliği düşünü
yor musunuz? Düşünüyorsanız, getirmek istediğiniz 
sistemin amaçları ve genel ilkeleri nelerdir? 

2. Milli eğitimde tahribattan bahsettiniz konuş-
ananızda. Bu tahribattan kastınız nedir? Kastınız, siz
den önceki dönemdeki balkanla ilgili ise, o balkanın za
manında hangi alanlarda, ne gibi tahribat yapılmıştır? 

3. Personel kıyımını da tahribat sayıyorsanız; 

21 . 2 . im O : 2 

A) Sizden önceki Bakan Sayın Necdet Uğur za
manında kaç kişi açığa alınmıştır? 

B) Sizin yönetiminizde bugüne kadar Bakanlık 
merkezinde ve illerde kaç yönetici, kaç öğretmen ve 
Milli Eğitim Bakanlığında görevli kaç memur açığa 
alınmış, kaç kişinin işine sion verilmiştir? 

C) Kaç öğretmen ve memur illeri içinde; kaç 
öğretmen ve memur illeri dışına nakledilmişlerdir? 

5442 sayılı İl İdaresi Yasası çerçevesi içindekiler 
de buna dahildir. Şöyle ki; «'Ben yapmadım vali yap
tı» gibi, valinin tasarrufları da dahil, illere göre ra
kamları rica ediyorum. 

D) Görevleri değiştirilen öğretmenlerden kaç ta
nesi eşlerinden ayrı ayrı yerlere nakledilmişlerdir? 

4. İdarede, hakkında idari soruşturma yapılsa bi
le, eğitimcilik gibi kutsal bir görevi olan kamu görev
lilerine, Balkan olarak, «alçak»' demek yetkisini hangi 
yasalardan alıyorsunuz? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Efendim, sondan itibaren ce
vap vereyim. 

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan veya 
Türk memurları arasında bulunan veya Türkiye Bü
yük Millet Meclisi içinde veya Türk vatandaşları 
arasında hiç kimseyi madde tayini suretiyle, kişi işa
reti suretiyle «alçak» vasfı altına almadım. Kimi kas
tettiğim bellidir. 

Saniyen, milli eğitimde prensip ve sistem değişik
liği yapmıyoruz. Milli eğitimin,. Milli Eğitim Temel 
Kanunu vardır; o temel kanunu yürürlüktedir, o tat
bik edilecektir ve hassasiyetle uygulanacaktır. 

Bunun dışında istatistiki malumat niteliğinde bulu
nanları valiliklerden sorar, cevaplarını arz ederiz. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırıldı, diğer kısmı ce
vaplandırılacaktır. 

Sayın Ege, buyurun efendim. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 
aracılığınızla aşağıda soracağım soruların yanıtlarını 
Sayın Bakandan rica ediyorum efendim. 

1. Arkadaşlarımın sorduklarına ek olarak, iller 
itibariyle, Sayın Balkanın göreve başladığı tarihten 
bu güne kadar yapılan atamalarda gerek İl İdaresi Ya
sası gereğince, gerekse Bakanlığın direkt yaptığı ata
malarda ilköğretimde, ortaöğretimde, teknik eğitimde 
ve kız teknik eğitimde yapılan atamalar için ne ka
dar harcırah ödenmiştir? Kaç tane öğretmen atan
mıştır? Bunu iller itibariyle kişi kişi liste halinde ri
ca ediyorum.; 
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2. Bu harcırah bedellerinin ülkemizin içinde bu
lunduğu ekonomik durum ve bütçemizin silkintisi iti
bariyle zararlarını Sayın Balkan arkadaşımız düşündü
ler mi? 

3. Ayrıca, atanan öğretmenler harcırah almış ol
salar bile, bir ilden bir ile giderken bu kadar büyük 
rakamlarla, kamyonlara para ödedikleri, 15 bin, 20 
bin, hatta 50 bin lira gibi zararları ve milli servete et
kileri Sayın Bakan tarafından düşünüldü mü? 

4. 6972 sayılı Yasa, korunmaya muhtaç çocuk
ları gözetmeyi belirleyen bir yasadır. Bu yasanın uy
gulanması bugün büyük sıkıntılara müncer olmaktadır. 
Şöyle ki; Yasanın işletilebilmesi için her yıl 0-6 yaş 
arasındaki çocuklara Sağlı'k Bakanlığı, 6-12 yaş arasın
daki çocuklara da Milli Eğitim Bakanlığı bütçelerinin 
% l'ini ödenek olarak koymak zorundadırlar; ayrı
ca, yerel yönetimler ve de özel idareler bir pay ayır-
ma!k zorundadırlar. Oysa, Milli Eğitim ve Sağlık Ba
kanlığı küçülk küçü'k ralkamlarla bu yurtlara ödenök 
vermektedir. Bu bakımdan, 18 yaşına gelmiş olan ço
cuklar yasanın aksaklığı sebebiyle sokaikta kalmakta
dırlar. İşlerliğini kaybetmiş olan bu yasanın yeni baş
tan düzenlenmesi ve genel bütçeden ödene'k ayrılması 
yönünde Sayın Bakan tarafından bir yasa hazırlığı ya
pılmakta mıdır? 

BAŞKAN — Teş/ekkÜir ederim Sayın Ege; daha var 
mı efendim? 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Daha sorularım 
var efendim, var. 

5. Sayın Balkan arkadaşım, yapılan bütün atama
ların usule uygun olduğunu, disiplin kovuşturması su
retiyle atama yapıldığını beyan ettiler. Oysa, ben bu
nun aksini söyleyeceğim. (AP şuralarından «Sayın Baş
kan, soru mu oluyor?» sesleri.) 

BAŞKAN — Sadece sual olarak; evet. 

ÇAĞLAYAN EGE (istanbul) — İstanbul Çatalca 
Halk Eğitimi Merkez Müdürlüğü ile Yetiştirme Yur
duna atanmış olan kişi eski bir Adalet Partilinin yakı
nıdır. Bu yetiştirime yurduna atanan bu müdürün, 

Çatalçada.... 
SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

usule uygun soru mu oluyor? 
ÇAĞLAYAN EGE, (İstanbul) — Daha önce orada 

çocukları zincirle dövdüğü belgelenmiştir ve ondan 
sonra İşinden alınmıştır; ama yeni idare tarafından 
derhal göreve getirilmiştir. (AP sıralarından gürültü
ler.) 

Çatalça'da Halk Eğitim Merkez Müdürlüğüne ge
tirilen ve aynı zamanda Milli Eğitim Müdürlüğüne ve

kaleten getirilen bu öğretmen Ülkü Ocaklarına... (AP 
sıralarından gürültüler.) 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sual 
mı bunlar? 

BAŞKAN — Lütfen sual şeklinde sorun Sayın 
Ege, sual şeklinde sorun; gerekçesiz olacak. Evet... 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Soru soruyorum 
ben. 

... Ve ülkücü olduğunu biliyoruz. Yeni Hükümet 
tarafından yeniden göreve getirilen bu kişinin ata
masını düzeltmeyi düşünmekte midirler? Yeni bir me
sele değildir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Şimdi bu İçtüzüğe 

uydu mu Sayın Başkan? 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERSOY (Devamla) — Sayın Ege'nin son sorusu 
sual niteliğinde değildir, bir vakıayı belirtiyorlar. 
Vakıa, tasarruftur, Bakanlığımın bir tasarrufudur, İs
tanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün bir tasarrufudur; 
cevabı gerektirmez. 

SELAMİ GÜRGÜÇ (Aydın) — «Cevabı gerektir
mez» ne demek Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Evet; devam edin Sayın Balkan. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERSOY (Devamla) — Diğer hususta; çocukların... 
SELAMİ GÜRGÜÇ (Aydın) — Sayın Başkan, 

«Cevalbı gerektirmez» ne demek? 
BAŞKAN — Lütfen devam, lütfen. Balkanın bile

ceği iştir efendim. Müdahale etmeyin. Evet... 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERSOY (Devamla) — Efendim, bu yoksul çocuklara 
ait olan hususta Bakanlığımca ne kadar ödenek ay-
rılmışsa, hepsi sarf edilmektedir; fakat özel idareler, 
belediyeler kanunda gösterilen ödenekleri zamanın
da... 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 
«korunmaya muhtaç çocuklar» tabirini bile bilmi
yor. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Korunmaya muhtaç çocuk
lar; korunmaya muhtaç çocuklar canım, korunmaya 
muhtaç... 

BAŞKAN — Evet efendim... 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Bunlara belediyelerin, para
larını zamanında göndermedikleri dikkatimizi çek
miş, genel bütçeden meselenin düzenlenmesi için yasa 
çalışmalarına başlanılmıştır. Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sual cevaplandırılmıştır. 
Sayın Azizoğlu, buyurun sorunuzu sorun efen

dim. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sorularıma yanıt almadım. Sorulanına «cevap gerek
mez» diyemez Sayın Bakan; hakkı yoktur. 

BAŞKAN — Diğer 'kısımlarına yazılı olarak ce
vap verecek efendim. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Lütfen Sayın Baş
kan, ben sorularıma cevap istiyorum, Ne demek «Ce
vap gerektirmez?» 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık olara'k, Bakanı il
la bu şekilde cevap vereceksiniz diye zorlamaya bir 
ydtkim'iz yoiktur. Ba'kan kendi insiyatifi dahilinde so
rularınızı cevaplandırmıştır. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Hayır efendim. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — «Cevap verme
yi gerekli görmüyorum» diyemez. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Ege, siz bir hadiseyi di
le getirdiniz. O, bence sualden ziyade, daha fazla, 
bir konuşma üslübundaydı... 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Gayet tabii efendim. 
Evet, buyurun Sayın Azizoğlu, devam edin. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Korunmaya muh

taç çocuklara, «yoksul çocuklar» diyen Bakandan ce
vap bekle. 

BAŞKAN — Evet Azizoğlu, devam edin. 

MEHMET İSKÂN AZİZOĞLU (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, aşağıdaki sorularımın Sayın Milli Eği
tim Bakanı tarafından sözlü veya yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

1. Bakanlığınıza hağh kurum veya okullarda bay
rağımız yoksa veya eksikse bir ilden talep olunduğun
da bu kuruma veya okula yollanır, böyle biliriz. Ne 
zamandan beri bu illerin bayrak talepleri yerine ge
tirileceği zaman bunun TRT'den açıklanması neden 
ötürü usul haline getirilmiştir ve bu usule devam olu
nacak mıdır? 

2. Kurum ve okullarda bayrağı eskiyen kaç ile 
bayrak gönderdiniz? İllerin adını bildirir misiniz? 

3. Özellikle Diyarbakır adından niçin ve ne amaç
la bahsettiniz? 

4. 500 bayrak yollama haberini TRT'ye verirken 
Ulusal Kurtuluş Savaşında kanlarını akıtan Diyar
bakırlılara iftira edip, faşistlere hedef gösterme cesa
retini ve hakkını kimden alıyorsunuz? 

Saygılarla arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERSOY (Devamla) — Yazılı cevap vereyim efen
dim. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Cevap veremez 
ki. 

BAŞKAN — Yazılı cevaplayacaksınız. 
Sayın Rahmi Kumaş, buyurun efendim. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Bay Bakan, «Bü
tün Danıştay kararlarını uyguladım» dedi, konuşma
sında. 

1. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden aldığı 
Hızır Ekşi ile, Eskişehir Milli Eğitim Müdürliüğünden 
aldığı Mustafa Tepecik'le ilgili kararı uyguladı mı? 
Uygulamamıştır. Uyguladığı iki tane Milli Eğitim Mü
dürlüğü ile ilgili karar varsa örnek verebilir mi? 

2. Bursa Milli Eğitim Müdürü, Sayın Başba : 

kanın Başkanlık ettiği, Başbakanlıktaki asayiş toplantı
sından dışarı çıkarılırken, ona göz yuman kişi, onun 
bakanı mıydı, değil miydi? (AP sıralarından gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Bu sual şeklinde olmuyor Sayın Ku
maş. Şimdi ithamlar olmasın, lütfen sual şeklinde so
run. 

Evet... (AP sıralarından ayağa kalkmalar.) 
Lütfen oturun efendim. Evet... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, böy

le sual olmaz. 
BAŞKAN — Lütfen Ahmet Sayın, oturun yerini

ze. 
Evet...: 
RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — 3. Trahzon Fa

tih Eğitim Enstitüsü Müdürü soruşturma geçirirken 
hemen alındı ve soruşturma sonunda da hiçbir şey bu
lamadı müfettişlerin ve o müdür Sayın Bakana telgraf 
çekti; kendisini Kırklareline atadı. Bu işlemden vicda
nınız sızlıyor mu? Yasalar karşısında ne diyeceksi
niz? 

4. Sayın Bakan okullarda Anayasa dilinin kul
lanılmasını yasaklama eğilimi ve uygulaması içerisin
dedir. Şimdi soruyorum: Sayın Bakan Türk Dil Ku
rumunun çıkardığı kitaplardan haç tanesini okumuş
tur? 

5. Sayın Bakan, okul öncesi eğitim çalışması 
kavramının, kurumunun ne olduğunu biliyor mu ki, 
ibu yöndeki çalışmaları durdurmuştur? 

6. Sayın Bakan, «alçak»la «suçlu» kavramları 
arasındaki ayrılığı bilmiyor mu? Eğer bilmiyorsa, 
söylüyorum, öğretmen de bir insandır, öğretmen de 
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suç işleyebilir. Suç işleyen her zaman alçak mıdır? 
O zaman daha kimleri alçak saymamız gerekir? 

BAŞKAN — Sayın Kumaş, yalnız sual sorun, 
cevabını Bakan versin, cevabını siz vermeyin. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — 7. Balkan olarak, 
«suçluyla, aJçaik» arasındaki ince ayrılığı sezemeyen 
'kişinin, eğitimin içeriğinden anlamadığı ortaya çıkmış
tır; ne zaman istifa edecektir? (AP sıralarından gü
rültüler.) 

8. Sayın Bakan bazı olumsuz örnekler vererek, 
yurt dışında öğretmen bulunduğunu söylediler. Bil
miyorum, hiç bir şey diyemem; ama soruyorum: Do
çent Doktor Orhan Yavuz'u katledenlerden birisini 
de nereye atadı? (AP sıralarından gürültüler ve sıra 
kapaklarına vurmalar.) 

9. Sayın Bakanın, Müsteşarlığa getirdiği kişi, azın
lık hükümetinin TRT Yönetim Kuruluma getirdiği bir 
profesörle birlikte 1978 yılında Adalet Partisine gir
miştir. Müsteşar, Adalet Partisinden, ayrıldı mı? Aca
ba salt bir istifa mektubu yetiyor mu, tarafsız davran
mak için? 

BAŞKAN — Bitmedi mi Sayın Kumaş? 
RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Bitmedi, (AP sıra

larından gürültüler.) 
BAŞKAN — Sayın Kumaş, Sayın Kumaş, Sayın 

Kumaş, şimdi müda'haleleri tasvip etmiyorum; yalnız, 
sizin sorularınız da pek suale benzemiyor. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Bakan konuşmaz
sa sorularımı geri alıyorum. 

BAŞKAN — O kadar sinirli bir şekilde sual sor
mayın, sakin olarak sorun. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Son sorum : Bay
rak ve İstiklal Marşı bu ülkenin ulusal birliğinin, ba
ğımsızlığının simgeleridir ve bunlar, Gazi Mustafa Ke
mal'in Samsun'a ayak basmasıyla ortaya çıkan, Ulu
sal Bağımsızlık Savaşının bu Meclisteki yansımalarının 
sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Şimdi, bayrağı, İstiklal Marşını kınayanları, bun
dan rahatsız olanları ben de lanetliyorum; ama, bay
rağı ve İstiklal Marşinı birbirimize koz gibi kulla-

nanlarada alçak demeye katılıyorlar mı? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Efendim, zapta geçenlerden, 
sual niteliğinde olanlara arzı cevap ederim; yalnız, iki 
nokta açılk'ta kalmasın diye arz edeyim. Söz konusu 
edilen iki milli eğitim müdürü hakkındaki Danıştay 
kararlarının, yürütmeyi durdurma kararlarının infa
zına hacet kalmamış; çünkü, bu zatlar ayrı görevlere 
atanmak suretiyle hukukları teminat altına alınmıştır. 

| Diğerlerinin sual niteliğinde olanlarının hepsini ya-
I zili olarak cevaplandırırız. 
I BAŞKAN — Soru cevaplandırıldı ve cevaplandırı

lacaktır. (CHP ve AP sıralarından gürültüler.) 
Sayın Yenal... 
RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan... 

I (AP sıralarından gürültüler.) 
j BAŞKAN — Efendim, dinlemediniz, dinleseydiniz.;. 
I Balkan konuştuğu zaman siz devamlı konuştunuz. 

Sayın Yenal, buyurun. 

CAVİTTİN YENAL (Edirne) — Sayın Başkan, 
I aracılığınızla Sayın Bakandan iki sorum var; cevabını 
I istirham ediyorum. 
I Sayın Bakan, konuşması esnasında, Ankara'da ge

reğinden fazla öğretmen istihdam edildiğinden ve kad
ro fazlası olduğundan bahsettiler. 1978 yılı başında 
Cuımlhuriyet Halk Parti ağırlıklı Hükümet kurulurken 
Edirne'de 1 160 kadro fazlası öğretmen vardı; bun-

j lan kim atamıştır? 
2. Batı Trakya'ya 35 tane kontenjan öğretmen 

I gönderilmiştir. Bunlar Batı Trakyalı Türk'ün birlik 
ve dayanışmasını engellemektedirler. Acaba bunlar 

I hakkında ne düşünüyor? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Yazılı arzı cevap ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılacaktır. 
Sayın Aksoy, buyurun efendim. 

MUAMMER AKSOY (istanbul) — Sayın Başkan, 
aracılığınızla Milli Eğitim Balkanından aşağıdaki soru
larımın cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

1. Okulların, «kömür yok, mazot yok» bahane
siyle uzun süre tatil edildiğini biliyoruz. Duyduğumu
za göre, bu tatil 3 Maft'tan sonra da uzatılacaktır; 
doğru mudur? Kesin bir cevap verebilecek mi; edile
cek midir, edilmeyecek midir? 

2. Okuma süresinin Mayıs'tan sonraya eklenece
ğini söylediler. O zaman da sıcak nedeniyle tatil söz 
konusu olacağını hesaba kattılar mı? 

3. Milli Eğitim Bakanının, şimdi okuyacağım bir 
cümlenin bir kuruluşça bildiri olarak yayınlanmasını 
tasvip edip etmeyeceğini, böyle bir bildiriyi, okulları 
siyasetin göbeğine çekip sürüklemek sayıp saymaya
cağını cevaplandırmasını rica edeceğim. 

Bildiri cümlesi aynen şöyle olsa : «Türk öğret
menleri; milli bir şahsiyet kazanmış devlet fikrini 
bozmak, mili okulu, milli eğitimi, milli kültürü yok 
etmek; Türkçe düşünen, Türkçe okuyan, Türkçe ko
nuşan kuşakların yetişmesini önlem efk; demokratik re-

l jimi yıkmak, kısacası, bizi milleti ve ülkesiyle bütün-
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leşmiş bir devlet olmaktan çıkarmak için bugünkü ik
tidarın himaye ettiği tüm cereyanlara karşı, korkma-
dan, yılmadan, çekinimeden mücadele etmelk görevin 
olmalıdır» bir kuruluş bu şekilde bir bildiri yayınlasa 
bunu tasvip eder mi ve «Bu, okulları siyasetin içine 
sokmaktır» der mi, demez mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Okullar 3 Mart 1980 Pazar
tesi güniü nortmal öğretime açılacaktır. Bu öğretim açı
ğını kapatmak için Mayıs ayının sonunda bir miktar 
öğretime ilave edilecektir. 

Biraz evvel buyurdukları metin yayınlansın, ki
min tarafından yayınlandığını görelim, ondan sonra 
arzı cevap ederiz; yani, faraziye üzerine cevap tesis 
edemem. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — 16 Aralık 

1978'de AP'nin yayınladığı bildiridir. 
BAŞKAN — Sayın Onat... 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
Muhterem Bakanımızın bugünkü konuşmalarında ifa
de ettikleri ve gerekse dah,a evvel basında yer alan 
bir halberi, lütfen yazılı cevaiba bırakmadan, kabul 
buyururlarsa burada açıklamasını istirham ediyorum. 

Daha evvelki beyanlarından Milli Eğitim Bakanına 
atfen gazetelerde çıkan haberlerde, gerekse Saym Ba
kan bugün yaptığı konuşmada, hızlandırılmış eğitime 
son vereceklerini ifade ettiler. Anarşik olaylar ve terör 
hareketleri" nedeniyle, öğrencilerin kendilerinin hiçbir 
günahı olmaksızın kapatılan bu okullara devam ede
memesi nedeniyle kaybettikleri yıllar için acaba ne dü
şünüyorlar? Bunu burada ifade ederlerse memnun olu
rum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiim Sayın Onat. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Efendim, «hızlandırılmış eği
time son verilmiş» demek, filhal hızlandırılmış eğitim 
sistemi içerisinde bulunan kişilerin haklarının yok edil
mesi anlamına gelmiyor. Bunlar imtihanlarına girecek
ler, mezun oldukları takdirde stajyer öğretmen ola
caklardır. Ondan sonra da asaletleri içlin hizmet içi 
eğitime ta'bi tutularak öğretmenlik seviyesine ulaştı
rılmasına, bilgiler almalarına çalışacaktır. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Soru cevapılandırılımıştır. 
Sayın Çalkıroğlu, buyurun. 

| ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Baş-
I kan, aracılığınızla aşağıdaki sorularımın Bakan tara-
I fından cevaplandırılmasını arz ederim. 

1. Ahlaksızca hareketlerden dolayı mahkemece 
I mahkûm olanların yurt dışına vazifeli olarak gönde

rildiği söyleniyor. Bu şahıslar hâlâ orada mıdır yok-
I sa geri alınımış mıdır? 

I 2. Yine Ankara ilinde, ismi var cismi yok okul-
I lara tayin yapılarak, açıktan Devlet Hazinesinden pa

ra ödendiğinden bahsedildi. Bunları verenlerle alan
lar hakkında ne gibi muamele yapıldığının açiklanma-

I sini istiyorum. 

3. «Okullarda mahkemece mahkûm olanlar, bir 
I de disiplin suçuyla ceza almış olanlar hariç diğer

leri hak kazandı» dediler. 
Malum zihniyetin hâkini olduğu okulların idaresin-

I ce verilen disiplin cezalarının hakkaniyete uygun ol
duğuna inanıyor mu Sayın Bakan? Ve bu zihniyetin 

I mahkûm ettiklerine bir hak tanımayacak mı? Onu 
I öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakıroğlu. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Efendim ilk iki sorunun so-

I ruşturması yapılmaktadır. Soruşturması yapılan ki
şiler filhal yurt dışında görevdedir. 

I Ankara'daki okullardaki fazla tayinler için de so
ruşturma yapılmaktadır, kanuni gereği yerine getiri
lir. 

Disiplin takibatına uğramış bulunan kişilerin üst 
disiplin kurullarına şikâyet ve itiraz hakları vardır, 
ona göre vukubulacak şikâyet ve itirazlar da adilane 
biçimde değerlendirilir, karara bağlanır. Arz ede-

1 rim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Gökçek, buyurun. 

CENGİZ GÖKÇEK (Gaziantep) — Sayın Baş-
I kan, aracılığınız vasıtasıyla Sayın Bakandan şu sual

lerimin cevabını rica ediyorum, 
Mütevelli Heyeti vasıtasıyla devlet gücünün en ko

lay müessir kalabileceği tek üniversite ODTÜ olması
na rağmen, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin sade-

I ce Ankara değil, Gaziantep kadrosunun da ciddi 
anarşi mihrakı durumunda olduğu bilinirken, 3 ayı 
aşkın bir sıüredir neden mütevelli heyet tayin edile
memiştir? 

2; Enternasyonalin ayakta söylendiği; bazı öğre-
I tim üyelerinin derse sokulmadığı; bazılarının ise öğ-
I rencinin isteği doğrultusunda notlarının iptal edildi-
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ği, bilhassa Gaziantep kadrosunda yolsuzluk, usulsüz
lük idd'ialıarının ayyu'ka çılktığı; öğretim üyelerince 
şaibeli şirketler 'kurulduğu; işçi - personel kıyım ve 
katliamının hüküm sürdüğü; idarenin, işçiyi öğrenci
ye teslim ederek parçalatmakla tehdit eden dekanlara 
teslim edildiği, tüm üniversitenin mütevelli heyetini 
tayin etmeyerek bu valfoim ve keyfi gelişmelere seyirci 
kalmakta dalha ne kadar ısrar edilecektir? 

Sayın Bakan, bu tutumunuzla, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesindeki bu çirkin ve tehlikeli kanunsuz geliş
meleri muralkalbe dışı bırakarak bunlara müsamaha 
etmiş olmuyor musunuz? Teşekkür ederim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçek. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Orta Doğu Teknik Üniversite
si için geçmiş Hükümet tarafından hazırlanan müte
velli heyeti listesi, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 
onaylanmayarak Hükümete iade edilmiş ve Hükümet
ten de tarafıma bilgi verilmiştir. Bu durum muvace
hesinde, yeniden mütevelli heyeti tayini görevi Hükü
metin ve Bakanlığımın vazifesidir. Bu vazifeyi yerine 
getireceğiz. Arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Kösopu, buyurun. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Yönetece
ğim sorunun delaletinizle Sayın Bakan tarafından ce
vaplandırılmasını arz ediyorum. 

Soru bir bakıma, daha önce sorulmuş ve cevaplan
dırılmış telakki edilebilirse de, sarahata kavuşması ba
kımından tekrar, cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

Geçen iktidar döneminde, öğretmenler hakkın
da teftiş mekanizmasının nasıl işlediğini, masa ba
şında raporların nasıl hazırlandığını Sayın Bakan be
yan buyurdular. Öğretmenler hakkında böylesine yol
lara tevessül edenlerin, öğrenciler hakkında nasıl ve 
ne maksatlarla disiplin cezaları alabileceği üzerinde 
Sayın Bakan ve Bakanlık düşünmüş müdür? Eğer dü-
şünmüşlerse, bu disiplin cezalarının yeniden incelen
mesiyle, mağdur edilenlerin mağduriyetlerinin gideril
mesi cihetinde bir teşebbüsleri sözkonusu mudur? Te
şekkür ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kös/oğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERSOY (Devamla) — Arz edeyim efendim. 
Teftiş Kurulu raporları, müşavir müfettişler tara

fından tek tek incelenip değerlendirilmektedir. Sonuç
larına göre işlem yapılacaktır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevapilandınlmıştır. 
Sayın Kocal, buyurun. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan, aşa
ğıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından cevaplan
dırılmasında yardımcı olmanızı arz ve talep ederim. 

1. Talebelerin - ilkokul, ortaokul da dahil - fikri 
yönden yabancı ideolojilerle şartlandırılabiimesi için, 
Ankara Belediyesinin dağıtmakta olduğu kitabın da
ğıtılmasını önlemek için Sayın Bakanın tutumunu bi
liyoruz; karşı çıkmıştır. Ama bu karşı çıkmaya rağ
men, bu kitaplar dağıtılmaktadır. Dağıtımın icra yö
nüyle önlenmesfini düşünüyorlar mı, düşünüyorlarsa 
ne zaman tatbikata koyacaklardır? 

2. Sayın Bakana sorulan soruların büyük çoğun
luğu, eski Hükümetin suç ve hatalarının dile getiril
mesidir.; Bu suç ve hataların nelerden ibaret olduğu
nu öğrenebilmek için esfki bakanla teşriki mesai ya
pacaklar mı? 

3. Milli eğitimde, ister eyleme geçmiş olsun, is
ter geçmemiş olsun, ama sosyalist kafayı taşıyan eği
tim camiasına son vermeyi düşünüyorlar mı? Düşü
nüyorlarsa ne zaman tatbikata geçeceklerdir? 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Milli eğitimde 
kafalar, «sosyalist - faşist» diye ayrılıyor mu? 

•BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, Bakanı 
dinleyin. 

Sayın Balkan, buyurun. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Milli eğitimde eğitim, Mil
li Eğitim Temel Kanununa göre yapılmaktadır; bu 
doğrultuda öğretim düzeni devam edecektir. Eski Sa
yın Milli Eğitim Bakanı yakın arkadaşımdır, gerek
tiği her hal ve zamanda fi'kürlerine müracaat ede
rim; siyasi mücaleme içerisinde, nezaket içerisinde bu 
münasebetlerimiz devam eder. Bunda sakınılacak, çe-
kinilecek bir taraf yoktur. Bunları arz ediyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
Sayın Göçmen, buyurun. 
M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Sayın 

'Başlkan, sorularım cevaplandırılmıştır, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göçmen. 
Sayın Selahattin Yüksel, buyurun efendim. 

M. SELAHATTİN YÜKSEL (Uşak) — Sayın Baş
kan, bir hususu Sayın Bakanın açıklamasını rica edi
yorum. 

1. Malumları olacağı gibi, Aralık ayının son gün
lerinde, yanılmıyorsam 19 veya 20'sinde, eğitim ensti
tüleri tatile sokulmuştur. Bu okullarda 600 öğrenci 
staj yapmaktadır. Stajları yapılmadan tatile sokuldu-
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ğuna göre ileride bu öğrencilere staj hakkı verilecek 
midir? 

2% Verilecekse, aynı il içinde, yani Uşak'ta mı 
verilecektir, yoksa başka illerde mi verilecektir? 

Bu hususları yazılı olarak rica ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüksel. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Teknik bir meseledir, yazılı 
cevap veririz^ 

BAŞKAN — Cevaplandırılacaktır. 
Sayın Gani Âşık, buyurun efendim. 
A. GANİ ÂŞIK (Kayseri) — Sayın Başkan, aşa

ğıdaki sorularımın delaletinizle Sayın Ba'kan tarafın
dan cevaplandırılmasını rica ederim. 

1. 1967 yılında Adalet Partisi iktidarı döneminde 
Kayseri Lisesi Müdürlüğüne atanan ve 15 yıldan be
ri her siyasi iktidar döneminde yerini koruyan Mah
mut Taşkın'ın bu dönemde görevden alınmasının se
bebi nedir? 

2. Kayseri Mitmar Sinan Öğretmen Lisesinin 30 
öğretmeninden 29'u açığa alınmıştır. Müdür Ali Rıza 
Tüirlkdönmez dahil, bir kısmına gerekçe olarak, komü
nizm propagandası yapmak isnadı yapılmıştır. Bu 
ağır bir suçtur. Madem ki komünizm propagandası 
yapıyor bu müdür ve öğretmenlerden bir kısmı, ne
den mahkemeye verilmiyorlar? 

3. Kayseri Fevzi Ça'ktmak Lisesi Müdürlüğüne 
atanan Celal Toprak'in, üç talksinin eşliğinde ve ko
mandoların nezaretinde silah sesleriyle mahalleye ve 
okula girdiğini Sayın Ba'kan biliyor mu? 

4. Kayseri'de görevinden alınan ortaokul müdür
leri ve öğretmenlerin büyük kesiminin, endüstri mes-
klk lisesiyle yapı sanat lisesine atanmalarının sebe
bi, bu okullardaki öğrencilerin komando olmasıyla mı 
ilgilidir? 

Bu okullara atanan öğretmenlere, okul öğrencile
rinin ye dışarıdan gelen başıbozukların, ceketlerini 
kaldırarak silah gösterdiklerini Sayın Bakan biliyor 
mu? Bilmiyorsa burada bunu öğrendikten sonra, hu
kuk devletinin bakanı olarak, kürsüde ifade ettikleri
nin gereğini yapacaklar mıdır? 

5. Bu iki okulda; endüstri meslek lisesinde ve 
yapı sanat lisesinde felsefe dersi olmadığı halde, Fev
zi Çakmak Lisesi öğretmenlerinden felsefeci Hüse
yin Akpınar ve Müzeyyen Gönül'ün bu okullara ve
rilmesinin sebebi nedir, bu öğretmenler bu okullar
da ne iş yapacaklardır? 

BAŞKAN — Tamam mı Sayın Âşık? 

A. GANİ ÂŞIK (Kayseri) — Tamamdır Sayın 
Başkan, 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim Sayın Âşık. 
Buyurun Sayın Balkan. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERSOY (Devamla) — Efendim, milli eğitim mü
dürlerinin ve diğer yöneticilerin görevlerinden alınıp 
veya görevlerinden alıkonulmaları idari tasarruftur, 
yönetmeliklere göre yapılır. Bunun dışında, Kayseri'de 
birisinin ceketini kaldırıp altından bir şey gösterme
sini biz buradan takip edemeyiz. 

Ayrıca, valilik tasarrufuna giren açığa alma tasar
rufları da kanuni düzeni içerisinde yürütülmektedir. 

Arz ederim^ 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Tosyalıoğlu?.,. Yok. 
Sayın Ali Ak, buyurun. 
ALİ AK (İçel) — Sayın Başkan, delaletinizle Sa

yın Bakana aşağıdaki sorularımın sorulmasını rica ede
rim. 

1. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı zamanında 
dkullara sokulması yasaklanan kitaplar arasında Yü
ce kitabımız Kur'an-ı Kerim de var mıdır? 

2. Ankara'da toplanan TÖB-DER Genel Kuru
lunda, bir kısım öğretmenler «Rusçu komünist ola
lım» diğer bir kısım öğretmenler de «Cinci komünist 
olalım» tartışmasını yapmışlardır. Bunlar hakkında 
CHP'ii Eğitim Bakanı kanun gereğince herhangi bir 
takibat yapmış mıdır? 

3. Geçen CHP iktidar döneminde, bayrak çekil
meyen, İstiklal Marşı söylenmeyen kaç okul vardır? 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ak. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Kuranı Kerim tartışma ko
nusu yapılamaz. Bu itibarla, bu soru üzerinde en ufak 
'bir tefsire ginmek istemem; her şeyin üstündedir (AP 
sıralarından «Duyulmuyor» sesleri.) 

Kuranı Kerim herhangi bir tartışmaya mevzu ve 
konu yapılamaz. Kur'an-ı Kerim her şeyin üstünde-
dir. Bu üstünlüğü vasfıyla her yere girer, çıkar. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Suale cevap ol. 
maldı. 

BAŞKAN — Efendim, suali soran başkası, cevabı 
veren Bakan. Lütfen siz müdahale etmeyin. Siz din
leyin sadece. 

Buyurun efendim. Buyurun Sayın Bakan, devam 
edin. 
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ADNAN KESKİN (Denizli) — Açıklık getirir
seniz memnun oluruz. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Söylüyorum; her zaman ve 
her yerde Kuranı Kerim azimüşşan, hepimizin ba
şının tacıdır. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — «CHP iktidarında 
böyle bir hülküm çı'k/mış m*dır?» sorusunu da cevap
layın. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Böyle bir yasaklamayı kim
senin koymaya hakkı ve gücü yetmez, yoktur. Arz 
ederim. 

Diğer hususa yazılı olarak cevap vereceğim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmış ve cevaplandı

rılacaktır. 
Sorular bitm'iştir. 
Aleyhinde Sayın Adnan Keskin, buyurun. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan, Yü
ce Parlamentonun değerli üyeleri; Türkiye'nin, Türk 
insanının sorunlarına çözüm getirmeyen, geçersizliği 
kendi bünyesinde taşıdığı ekonomik ve sosyal çelişki
lerin her geçen gün biraz dalha somutlaşmasıyla or
taya çıkan toplumsal yapımızın tüm çelişkilerini, bu
nalımlarını, aksaklıklarını içeren, eğitim sistemimizi 
yönlendirmekle yükümlü Milli Eğitim Bakanlığı Büt
çesi üzerinde kişisel görüşlerimi sunacağım. 

Değerli arkadaşlarım, bir sistemden, çağın gereği
ne uygun amaçtan yök'sun yetişenlerin diplomalı ay
dın olarak açıkta gezdiği, Türk toplumunun insan ih
tiyacına yanıt vermeyen eğitim sistemimizin, üreten, 
yaratan, ihsan yetiştiren, yetişenlerin sürekli kendileri
ni yenilemelerine olanak sağlayan, toplumumuzun tü
münü kapsayacak ilke ve kurumlara kavuşmasının ge
reklerini, ilkelerini tartışmayı arzulardım bugün. Fa
kat -Demire! Hükümetinin, Sayın Fefsoy'un mevcut 
sistemi bile işlemezliğe iten, bölücü kışkırtıcı uygula
malarının yarattığı sorunlar, Sayın Bakanın konuş
masının içeriği ve seviyesi, bu tür bir tartışmaya ola
nak sağlamadı. Sayın Fersöy'un, eski mesleğini anım
sayarak, İçişleri Bakanlığının avukatlığını değil, gö
revli olduğu Bakanlıktan söz etmesini dilerdim, o ka
fa yapısına ulaştığını görmek isterdim. Milli eğitimi
mizin sorunlarını, bırakınız çözmeyi, kavrayabilecek 
bir seviyeye ulaşmasını arzulardım; ama göremedim, 
bulamadım. 

' MEHMET ÖZUTKU (Afyorikarabisar) — Anla
maya seviyen kâfi değil. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Parlamento kür

süsünde kendilerini saVunma olanağına sahip olma
yan kişilere «alçak» diyerek seviyesizliğin, bölücülü
ğün, sorumsuzluğun en kaba örneklerini sergileyen 
böyle bir zatın Bakanlık görevini sürdürmesi ülke 
için, Türk ulusu için talihsizliktir. (AP sıralarından 
gürültüler) 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarafai'sar) — Komü
nistler için gerçekten talihsizlik. 

'BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Kanımca, Cum

huriyet Halk Partisi olarak ulusumuza yapabileceği
miz tarihi Hizmet, ülkeyi karanlığa iten, bölücülüğe 
iten düşüncelerin yaratıcısı ve uygulayıcısı olan bu ki
şileri acilen görevclen uzaklaştırmaktır. (AP sıraların
dan gürültüler) 

ADEM ALİ SARİOĞLU (Kocaeli) — Geri zekalı 
herif! 

ADNAN KESKİN (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, okullarımızı yeniden savaş alanlarına çevire
rek, düşmanca duyguları kabartacak cepheci bir an
layışı izleyen FerSöy m'ddeli Milli Eğitim Bakanlığı, 
anayasal kurumları, yasaları hiçe saymaktadır. 

ADEM ALİ SARİOĞLU (Kocaeli) — Ne kadar 
komünist varsa atılacak. 

iBAŞKAN — Müdahale etmeyin. Lütfen müdaha
le etmeyin. 

ADNAN KESKİN (DeVamla) — Sayın Başka
nım Parlamentodan acayip bir varlığın sesi geliyor, 
lütfen susturun. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Keskin. (AP sıra
larından gürültüler) 

Şimdi bir hususu hatırlatmak isterim : 
18 yılım Riya'set Divanında geçti, bugüne kadar 

ben'im gör'düğüm şu : Daima bütçelerin çıkmasına ik
tidar grupları yar'dımcı olur, gürültü yapmaz. Dikkat 
ediyorum, bütçenin çıkmaması için ne engel varsa o 
yapılıyor, müsaide eldin- bitirsin, bütçeyi bitirelim. Ka
rıştırmayın. (A!P sıralarından gürültüler) 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Sayın 
Başkan, hakaret ediyor, sesin çıkmıyor. 

BAŞKAN — Buyurun devam edin Sayın Kes
kin. 

ADEM ALÎ SARİOĞLU (Kocaeli) — Serseriler 
bu kürsüye çıkmaz. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — Serserinin sesi 
geliyor. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen, 
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ADNAN KOSKİN (Devamla) — Sayın Başka
nım, size müdahale edin diyeceğim; ama sizin mü
dahalenizden anlamayacak bir varlık var, bir vete
riner çağırınız ve muayene ettirin bu beyefendiyi. 

BAŞKAN — Buyurun devam edin. 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Bu yönetimin 

niteliği ve sözlerindeki içtensizliğe. açıklık getirmek 
için iki somut kanıt sunacağım. Dikkat çekici, çarpıcı, 
garip, bölücülük kokan bir uygulamasını televizyon 
haberleri arasında izledik. Bakanlıktan yapılan bir 
açıklamada; Bakanlığın Diyarbakır iline, Sayın Müs
teşar Yardımcısının gözetimi altında okullarda kullan
mak üzere bayrak gönderdiği vurgulanıyordu. 

1. ETBM EZGÜ (Samsun) — Yalan mı? 
MİBH3MIET IRMAK (Çorum) — Günah mı? 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Bu garip uy

gulamada izlenen amaç ne idi acaba? Diyarbakır ili
mizde bayrak yok muydu? Terzi yok muydu ki, An
kara'dan gönderilmesinin ve televizyonda tantana ile 
anons edilmesinin gereği, amacı ne Mi? Bu anonsla 
siyasal çıkar sağla'yabilmek için, aylarca bayrak sömü
rüsü yapıp, mitingler düzenleyip, o mitinglerde ulu 
orta sarf ettikleri sözlerin doğru olduğunu mu kanıt
lamaya çalışıyorlardı? 

t. ETBM EZGÜ (Samsun) — Bayrakların direk
leri mi battı sana? 

ADNAN KESKİN (Devamla) — O il halkımızın 
duygularını, milli hislerini rencide eden bu tutum, bö
lücülüğün ta kendisidir. Aramayın Sayın Başbakan 
başka yerde bölücü; bölücü, kabinenizin içinde, ya
nınızda oturuyor; onu yakalayın, Türk ulusu için ye
terlidir, 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Tabii kür
süde konuşuyor bölücü, hayatınız böyle. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, Demire! iktidarının, onun Sayın Bakanının, 
Anayasa kurumlarını ve yasaları hiçe sayan bir baş
ka uygulamasından söz edeceğim. 

Sayın Fersoy, Milli Eğitim Bakanlığı görevine gel
diğinin hemen akabinde, tüm milli eğitim müdürlük
lerini geçici görevle Ankara'ya çağırdı. 

ADEM AIİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Ne kadar 
devlet, millet düşmanı varsa hepsi atılacak. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Sarıoğlu... 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Ankara'da iken, 

Başbakanın başkanlığında milli eğitim müdürlerinin 
de davetli olduğu bir toplantı oldu. Ankara'da top
lanan milli eğMm müdürleri, toplantıya katılmak için 
gittiklerinde kapıdan döndürüldüler. Onların yerine, 

her ilden getirtilen, yasal temsil yetkisi olmayan; ama 
FersoyVari kafaya sahip olan kişiler, milli eğitim 
müdürü gibi toplantıya alındılar. 

ADEM AIİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Fersoy'u 
ağzına alacak adam değilsin. 

ADNAN KESKİN (Devamla) — Devletin gele
neklerine, hiyerarşisine, kamu hukukuna, memur temi
natına, hukuk devleti ilkesine aykırı olarak bu davra
nışın Cumhuriyet tarihimizde örneği yoktur. Hukuku, 
yasaları hiçe sayan bu kafaların ürünüdür anarşi, bu 
kafaların içindedir terör, bu kafalardır anarşiyi yara
tan, körükleyen., 

1. ETBM EZGÜ (Samsun) — Sizin gibi komünist 
kafalar, 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kafa değil, kelle. 
BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sayın Keskin, 

lütfen tamamlayın. 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Kendi elinde 

benzin bidonu bakanların elinde kibrit kutusu bulu
nan Sayın Başbakanın, kabinesinde yer alanların ka
falarındaki ateşi söndürecek önlemleri alması yeterli
dir arkadaşlarım. 

Sayın milletvekilleri, bir yöneticinin kendisine gö
re bile başarısı, birlikte çalıştığı insanların verimine 
bağlıdır. Verimli çalışma, karşılıklı sevgi ve güven 
unsurunun ürünüdür. Bir kuruluşta işbirliği havası 
varsa uyum sağlanır. Bu havayı yöneticinin bilgisi, 
adalet anlayışı, tutumu yaratır. Yönetimde ilkeleri 
saptayan ile ilkeleri uygulayan arasında soğukluk, 
gerginlik, güvensizlik varsa, o kuruluşta verimli ça
lışmadan söz edilemez. Bu ilke bakanlar için de ge
çerlidir. Bir bakan, bakanlığında çalışanların yol gös
tericisidir; bir bakanın başarısı, birlikte çalıştığı insan
larla karşılıklı güven ve işbirliğine paraleldir. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Daha yeni 
başlıyor, 

ADNAN KESKİN (Devamla) — Bir eylemi ba
hane ederek, bakanlığında çalışanlara, öğretmenlere 
insafsızca hücum edip acımasızca suçlayan Bay Ba
kan, bu tutumu ile kendi çarpık kapitalist anlayışının 
gelişme yollarını bile tıkamaktadır. 

t. ETEM EZGÜ (Samsun) — Nasıl konuşturu
yorsun bunu Safyın Başkan? 

BAŞKAN —Son cümlenizi söyleyin lütfen Sayın 
Keskin. 

Sayın Ezgü, lütfen müdahale etmeyin, bitsin. Efen
dim, sizin hatipler de dörder beşer dakika geçtiği 
zaman hiç müdahale yoktu; bir dakika geçebilir, o 
da, Başkanlığın müsamahasına tabidir. Lütfen müda
hale etmeyiniz, 
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Devam ediniz Sayın Kerkin. 
, ADNAN KESKİN (Devamla), — Konuşturmu

yorlar ki. 
Sıkıyönetim bildirilerimde bile hukuk nosyonu, in

san sergisi kokarken, bir bakanın yöneticilikle, hu
kukla bağdaşmayacak saldırı ve suçlama edebiyatına 
sığınmacı üzücü bir olaydır. Kendi dünya görüşünün 
burjuva... 

BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyleyin Sayın 
Keskin. 

AONAlN KESKİN (Devamla) — s..bir tutum içe
risinde olan öğretmen düşmanı Sayın Fersoy'un pek 
de uzak olmayacak bir gelecekte Bakanlıktan ayrıl
dığında, mezar taşlarına sığınmadan, hukukçu meslek-

' BAŞKAN — Çoğunluk olmadığı iddia edilmekte
dir, lütfen İsimleri tespit edin. 

Sayın Ege, Sayın Gazalcı, Sayın Yazıcıoğlu, Sa
yın Demirtaş, Sayın Ceyhan, Sayın Aslantaş, Sayın 
Akıncı, Sayın Bor, Saiyın Kahraman, Sayın Akın yok
lama istemişlerdir. 

[Yoklama, yaptıracağım; lütfen, burada olan sayın 
üyelerin «'burada» diyerek yoklamaya katılmalarını 
rica e'diyorum. 

ıBAŞKAN — Otomatik cihada yoklama yapı-
îalöalktır lültüten anahtarları çevıiılerek düşmelere ba
sınızı 

1. — '1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komis-

taşları ve öğretmenler arasına çıkacak yüzü olmaya
caktır. 

Saygılarımı • sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keskin. 
NECDET UĞUR (îstan'bul) — Sayın Başkan, ya

zılı bir talebim vardı. 
BAŞKAN — Efendim, zabıtları daha tetkik et

medim Sayın Uğur, aynı oturum içinde tetkik edece
ğim. Söz hakkımız varsa veririm efendim. 

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesiyle bu Bakanlığa 
'bağlı katma bütçeli üniversiteler üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. (CHP sıralarından «Çoğunluk 
yok» sesleri) 

(10 milletvekili ayağa kalktı) 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

Sayın üyeler, yaptığımız yoklama sonucunda ço
ğunluğumuzun olmadığını tespit etmiş bulunuyoruz. 

Saat 17.30'da toplanılmak üzere birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma Saati : 16.40 

i(Yolkılaimıa yapıldı) , 
'BAŞKlAN — Çoğunluğumuz vardır^ 

yonu Raporu. (M. Meçlisi : 11/315; C. Senatosu : 
1/649) (M. Meclisi S. iSayısı: 400; C. Senatosu S. 
Sayısı : 949) 

II. — YOKLAMA 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saafli : 17.30 

BAŞKAN — Baçkanvekrli Mustih Görentaş 

DİVAN ÜYELERİ : Halil Karaatlı (Bursa), Nizamettin Çoban (Kütahya), 

BAŞKİAN — Mülleit MeclMnlin 49 ncu Birlerimi nıin Üçüneü oturumumu açıyorum, 

II. — YOKLAMA 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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A) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
(Devam) ' 

ıBAjŞjKİAN — Görüşmelere kaldığımız yerden 
itibaren devam ddiytoruz. 

iSaiyın Bakan, oturduğunuz yerde blir açılklama 
yapmak is!tlilyonsunuı2.ı buyurunuz efendim. (GHP 
sıralarından «KünsSilye kjülr̂ ülye» sesleri) 

(Efendim, 7Q ndi maddeye göre bir açıklamadır, 
orada kionuışsun. 

IButyıuıruin efendim. 

MlÎMJt EÖMlM «AIKıAlNI ORHAN CEMAL 
PBRİSOY (C. Senaftiosu îstanibui ÜyeSS) — Sayın 
Başkiarı, değerli ark!a'd)aşlarılmı3 

Türküye Cumhuriyetti öğnetmeni alçak değildir. 
IBeyanıimınt, tajvteâtf'ilrniiin dışındadır Cumhuriyet öğı-
röfcmeni, bunu arz ödıiylorulm., 

ıSalyın Cumhuriyet Halik Fantisi Güruhunum has-
sa'sliyetiinıi de anlayışla kaınşıhyönuim; Cumhuriyet 
Halk Fantisi Gıunulbıunıdla olsun, Cumhuriyet Halk 
Fartilİer, anasında ölsün, haynalkitan tedliiılgin olacak, 
tklîmnisle yidkfouır, höpisıi gunur duyarlar bundan, bunu 
da biliyorum1 ve inanııyorüm. 

Sayın Çağlayan E!ge Hanımefendinin soruları 
IKulsulsunldalkıi zalptı da irtceledüm. Soru nliteliğinde 
lolan bölülmleri zalbılttan alınaöalk, tarafımızdan ce
vap, vterlilecıektüıTi Bin yanlış anlama varsa, bumu da 
dülzıeltimıiş oluyorum^ 

Arz. edenim efendim!. 

IBAIŞtKıAlN — Çok teşekjktür ederim Sayın Bakan. 
IMilti Elittim Bakanlığı Bütçesi ile bu Bakanlı

ğa bağlı kalttmıa bültçel üntülversliteler üzerindeki gö
rüşmeler taMamlanmııştır, 

iNEGDET UĞOR (Istan/bul) — Sayın Başkan, 
söz istemiıştlm-

İBAIŞKAN — Efendim, Necdet Bey, 7Q nci madı-> 
döye göne Söz istemlisin. Zaptı, ben daha tetkik et-
ımiedim, kendileri tetkilk ettiler. Tetkik edeceğim, 
IbeMitiilkleni husus varsa, aynı olturum içinde ken^ 
dilenine söz; veneöeğliim efendim. 

IMüili Eğittim Balkianlığı Bütçesinin (bölümlerine 
igöçliUkrııeJalni oiyliaoıuiza suntıtyorulml: Kahul edenler.. 
ÎKaJbul etmeyenler,. Kalbul edilmftstlir. 

(Miillli EğMm Bakanlığı Bü'tlçesiidin blöliümlerCni 
aıyrı ayrı okutup, oylannıza sunacağım. 

A) Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 2 799 163 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edlmıiştiir. 

111 Temel eğitim ve öğretimi ger
çekleştirme ve geliştirme 50 195 318 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1'12 Genel ortaöğretimi geliştirme 
ve gerçekleştirme 16 532 127 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
ediilirmiştür. 

113 Orta dereceli mesleki ve tek
nik öğretimi gerçekleştirme ve 
geliştirme 9 390 216 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştik-. 

114 İlk, orta ve yüksek dereceli 
okullara öğretmen yetiştirme 1 182 724 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edıitaiştiır. 

115 Yüksek öğretimi gerçekleştirme 
ve geliştirme hizmetleri 3 355 365 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edi'l'mıiştir. 

116 Yaygın eğitim 2 489 806 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kahul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
ediilmıiştilr. 

117 Yurt dışı işçi çocukları eğitim 
ve öğretimi 67Î36 000 
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Bölüm Lira 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
ediimiştür. 

118 Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademileri 2 047 996000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edlmıiştia*. 

900 Hizmet programlarıma dağıtı
lamayan transferler 37 258 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları-' 
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kandilli Rasathanesinin bölümlerimi okutuyorum 
efendim : 

Kandilli Rasathanesi 
Bölüm 

İOÜ 

Lira 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 14 777000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
adimıiştiır. 

111' Uzay ve yer bilimleri hizmetleri 14 925 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Transferler 1000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edfflmriıştilr. 

IValide'bağ Toplum Hizmetler ve Sağlık Eğitimi 
Kuırumuinun bölümlerini okutuyorum : 

Vaîidebağ Toplum Hizmetleri ve Sağlık Eğitimi 
Kurumu 

BöKim Lira 

1Ö11 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaibul eden-

18 734000 

Bölüm lira 

ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İli1 Yataklı tedavi hizmetleri 104 751000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Orta dereceli mesleki öğreltıi-
mi gerçekleştirme ve geliştir
me hizmetleri 5 268 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştilr. 

900 Transferler r1000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edi!lmıiştiir. 

2. — 1980 yılı Ankara j Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
ile 1980 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanun Tasa
rısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/319; C. Senatosu : 1/653) (M. Mec
lisi S. Sayısı '•: 404; C. Senatosu 5. Sayısı : 953) (1) 

BAŞKAN — Muhterem rnilletvekiMeri, şimdi üni
versiteler bütçelerinin oylamasına geçmiş bulunuyo
ruz. Ancak, tüm üniversite bütçelerinin okunup oy
lanması 1,5 saat kadar zaman alacağından, Divan 
Üyesi arkadaşımızın oturarak okuması hususunu oy
larınız sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesinin "1980 Mali Yılı Bütçe Ka
nun Tasarısının maddelerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
ıniştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Ankara Üniversitesi 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu 

Tasarısı 
Madde 1. — Ankara Üniversitesine 1980 mali yı

lında yapacağı hizmetler için, bağh (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (4 382 747 000) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı bölümleri oku
tup oylayacağım. 

(1) 404 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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CETVELİ 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 'hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edimıiştilr. 

103 Medükö - Sosyal hizmetlern 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nızla sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edıimıiıştiir. 

İllll1 Fen Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nızla sunuyorum. Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
ediillmiştiır. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları-
nrZa sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edimdiŞtiir. 

133 Eczacılık Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nızla sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edillmiştilr. 

135 Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nızla sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilkmiıştiır. 

136 Antalya Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edimiştiir. 

137 Veteriner Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nızla sunuyorum. Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

151 Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edillmdştiir, 

166 405 000 

311 863 000 

203 402 000 

114 559 000 

59 115 000 

2 280060000 

330 055 000 

Bölüm Lira 

88 23H 000 153 Eğitim Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nızla sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edlilmıiştir. 

154 Hukuk Fakültesi 85 090 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

157 lîla'ha'yat Fakültesi 47 657 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
ed/ilrmiştiir. 

160 Siyasal »ilgiler Fakültesi 131 275 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

184 Ziraat Fakültesi 345 116 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
ediJimıiiştıi'r. 

1 nci maddeyi ekli cetvelleriyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka'bul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

'Madde 2. — Ankara Üniversitesi gelirleri bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (4382 747 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddenin 'bölümlerini okutu-
266 006 000 

233 913 000 

yorum 

Gelir 
türü 

1 

B — CETVELİ 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edıiümiştir, 

Lira 

1 200 000 
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, Gelir 
türü Lira 

19 186 000 2 Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza 'sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edıillrmiştiır. 

3 Özel gelirler 4 362 361 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza 'sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edıilmıiıştir. 

2 nci maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarınıza su
nuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Ankara Üniversitesince 1980 mali 

yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline, 1980 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi olarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN —' Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 

okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programına aynı unvanla aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eği

tim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü açık oya tabidir, bilahara oyla
rınıza sunulacaktır. 

3. — 1980 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna da
ir C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/326; C. Senato
su : 1/660) (M. Meclisi S. Sayısı : 411; C. Senatosu 
S. Sayısı : 960) (1) 

BAŞKAN — Ege Üniversitesinin 1980 mali yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısının maddelerine geçilmesi hu-
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Ege Üniversitesi 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu 

Tasarısı 
Madde 1. — Ege Üniversitesine 1980 mali yılında 

yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (3 437 496 000) lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) işaretli cet
veli okutup oylarınıza sunacağım. 

A — CETVELİ 
Bölüm Lira 

101 Rektörlük 147 873 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetleri 112 410 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı yüksekokul 
ve araştırma merkezleri 130 232 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 225 893 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 411 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bölüm Lira 

112 Kimya Fakültesi 59 531 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

132 Dişçilik Fakültesi 89 041 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

133 Eczacılık Fakültesi 81 686 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden-
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

134 Denizli Pamukkale Tıp Fa
kültesi 10 000 000, 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

135 Ege Tıp Fakültesi 14114941000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

136 İzmir Tıp Fakültemi 113 063 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

154 izmir Hukuk Fakültesi 49 309 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

155 iktisat Fakültesi 32 486 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... âKabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

158 İşletme Fakültesi 103 004 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. ; 

Bölüm Lira 

16T Sosyal Bilimler Fakültesi 50 440 0D0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

173 İnşaat Fakültesi 146 057 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

176 Makine Fakülttsi 161908 000ı 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

184 Ziraat Fakültesi 20)2 593 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

185 Yer Bilimleri Fakültesi 79 653 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

187 Güzel Sanatlar Fakültesi 103 825 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

195 Gııda Fakültesi 53 072 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

196 Tekstil Fakültesi 70 479 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi, bağlı (A) işaretli cetveli ile birlik
te oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler.. n Kalbul edilmiştir^ 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Ma'dde 2. — Ege Üniversitesinin gelirleri, bağlı 

(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (3 437 496 000& 
lira olarak tahmin edilmiştir, 
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(BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetvelleri oku
tuyorum: 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 500 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 43 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel gelirler 3 393 996000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi, ekli cetveli ile birlikte oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edil
miştir 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Ege Üniversitesince 1980 mali yılın

da elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da-
yaridığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

•Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler^ Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum:! 
Madde 4. — Ege Üniversitesince gelecek yıllara 

geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, 
bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,,. Ka

bul edilmiştir., 
6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6., — Üniversite bütçesinin fakülte ve 

okullarla ilgin* programlarında yer alan proje ödenek
lerini, Rektörlük programına aynı unvanla aktarma
ya Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 

bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Ege Üniversitesi 1980 bütçesi bilaihara açık oyla
rınıza sunulacaktır. 

4. — 1980 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/331; 
C. Senatosu : 1/665) (M. Meclisi S. Sayısı : 416; 
C. Senatosu S. Sayısı : 965) (1) 

'BAŞKAN — istanbul Üniversitesi 1980 bütçesine 
başlıyoruz. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

İstanbul Üniversitesi 1980 Mali "Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — İstanbul Üniversitesine 1980 mali yı
lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (4 612 151 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) işaretli cet
veli okutup oylarınıza sunacağım: 

A — CETVELİ 

Bölüm Lira 

1011 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 336 581 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 416 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bölüm Lira 

103. Me'di'ko - sosyal hizmetleri 54 888 0010 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma hizmetleri 22 673 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunıuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

201! Yabancı Diller Yüksekokulu 18 497 OOD 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İlli Fen Fakültesi 322 968 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler..'. Kabul 
edilmiştir. 

112 Kimya Fakültesi 89 588 00)0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

131i Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1173 876 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

132 I>iş Hekimliği Fakültesi 130 137 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

133 Eczacılık Fakültesi 85 359 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

135 tsitanbul Tıp Fakültesi 1363 470000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm Lira 

137ı Veteriner Fakültesi 94 500 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

138 Edirne Tıp Fakültesi 193 780 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 182 111000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

154 Hukuk Fakültesi 102 524 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

155 İktisat Fakültesi 139 007 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabuıl eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

158 İşletme Fakültesi 96 900 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

160 Siyasal Bilimler Fakültesi 18 965 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

183. Orman Fakültesi 156 068 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

185 Yer Bilimleri Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü ayları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

30 259 000 

_ 494 _ 



M. MecKsİ B : 49 21 . 2 . 1980 O : 3 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

C nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Üniversite bütçesinin, fakülte ve 

okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eği

tim bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bütçe açık oylamaya tabi olduğu için bilahara 
oylarınıza sunulacaktır. 

1 nci madeyi, bağlı (A) işaretli cetveliyle birilikte 
oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — istanbul Üniversitesinin gelirleri, 

ıbağlı <!B) üşaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(4 612 151 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi bağlı cetvelin bö
lümlerini okutup oylarınıza sunacağım: 

B — CETVELİ 
Gelir* 
türü Lira 

V Vergi gelirleri 5 00Q 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabuıl eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 19 018 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabuıl eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel gelirler 4 588 133 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler..,. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi, bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — İstanbul Üniversitesince 1980 mali 

yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — İstanbul Üniversitesince gelecek yıl

lara, geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5. — 1980 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/330; 
C. Senatosu : 1/664) (M. Meclisi S. Sayısı : 415; 
C. Senatosu : S. Sayısı : 964) (1) 

BAŞKAN — İstanbul Teknik Üniversitesi bütçe
sine başlıyoruz. 

Bütçenin maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1980 Mali Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — İstanbul Teknik Üniversitesine 1980 
mali yıhnda yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (1 305 267 000) lira 
ödenek verilmiştir. 

(1) 415 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — T nci maddeye bağlı (A) işaretli 
cetveldeki bölümleri okutarak oylarınıza sunuyorum. 

A — CETVELİ 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 314 840 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetleri ' 54 764 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 14 907 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Kimya Fakültesi 64 787 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları-' 
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 75 053 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

171 Elektrik Fakültesi 93 042 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

172 Gemi İnşaatı ve Deniz Bilim
leri Fakültesi 35 273 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

173 İnşaat Fakültesi 125 502 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

Bölüm Lira 

175 Maden Fakültesi 67 136 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

176 Makine Fakültesi 175 876 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabuıl eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

179 Mimarlık Fakültesi 74 174 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

182 Mühendislik - Mimarlık Fa
kültesi 170 504 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

186 Metalürji Fakültesi 17 964 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabuıl eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

188 İşletme Mühendisliği Fakültesi 5 205 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabuıl eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

201 Nükleer Enerji Enstitüsü 16 240 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi, bağlı cetveliyle birlikte oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — İstanbul Teknik Üniversitesinin ge-. 

lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 305 267 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetvelin bö
lümlerini okutup oylarınıza sunacağım, 
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B — CETVELİ 
Gelir 
türü . Lira 

1 Vergi gelirleri 500000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirleri 7 101 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel gelirler 1 297 666 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi, bağlı cetveliyle birlikte oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — İstanbul Teknik Üniversitesince 1980 

mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — İstanbul Teknik Üniversitesince ge

lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve ensti

tü ile ilgili programlalrında yer alan proje ödenekle
rimi, rektörlük programlarına aynı unvanla aktarma
ya Maliye Balkanı yetkilidir. 

'BAŞKAN — Kabul .edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
'Madde 7. — Üniversite Bütçesinde 182 program 

koduyla yer alan Mühendislik - Mimarlık Fakülte
sinin bölünmesiyle kurulacak fakültelerin kadro ya
salarının çıkması hallinde; yeni kurulan fakültelerle 
ilgili programlar açmaya ve Mühendislik - Mimarlık 
Fakültesi programında yer alan ödenekleri açılan 
programlar arasında yeniden dağıtmaya Maliye Ba
kanı yetkildir. 

•BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde yü

rürlüğe ıgirer. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 

bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-

ıbul edilmiştir. 
Bütçenin tümü açık oylamaya tabidir. Bilahara oy

larınıza sunulacaktır. 

6. — 1980 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/328; C. Sena
tosu : 1/662) (M. Meclisi S. Sayısı : 413; C. Senato
su S. Sayısı : 962) (1) 

'BAŞKAN — Hacettepe Üniversitesi Bütçesine 
başlıyoruz. 

Bütçenin maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Hacettepe ÜnuVersitesi 1980 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Hacettepe Üniversitesine 1980 mali 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere ı(2 726 134 000) lira ödenek 
verilımiştir. 

I BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) işaretli cet
velin bölümlerini okutup oylarınıza sunacağım : 

(7) 413 S. Sayılı basmayazt tutanağa eklidir. 



M. Meclisi B : 49 21 . 2 . 1980 0 : 3 

A — CETVELÎ 
BöKım Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 505 784 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

103 'Medikö - Sosyal hizmetleri 93 722 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 195 942 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen Bilimleri 86 858 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Kimya Bilimleri 77 379 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Bilimleri 78 730 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

133 Eczacılık Bilimleri 47 743 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

135 Tıp Bilimleri 1 196 900 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

136 Sağlık Bilimleri İÜ5 724 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

"Bölüm 

138 

lira 

73 318 000 Trabzon Tıp Bilimleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

141 Eskişehir Tıp Bilimleri 17 004 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

159 Mezuniyet sonrası eğitimi 27 280 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

161' Sosyal ve İdari Bilimler 118 746 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

180 Mühendislik Bilimleri 91 004 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları-

, niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi, bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

'2 nci maddeyi okutuyorum : 
•Madde 2. — Hacettepe Üniversitesinin gelirleri bağ

lı ,(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (2 726 134 000) 
lira olarak Itahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cet
velin bölümlerini okutup oylarınıza sunacağım : 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

İl Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.., Kabul 
edilmiştir. 

300 000 

13 260 000 
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Gelir 
Türü Lira 

3 Özel gelirler 2 712 574 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 noi maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Hacettepe Üniversitesince 1980 mali 

yılında, elde edilecek gelir çeşitlerinden her -birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiHne 1980 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde 

yürürlüğe 'girer. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Bu Kanunu 'Maliye ve Milli Eğitim 

bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Bütçenin tîümü açık oylamaya tabidir, bilahara oy

larınıza sunulaCalktır. 

7. — 1980 yılı, İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mecli
si : 1/332; C. Senatosu : 1/666) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 417; C. Senatosu S. Sayısı : 966), (1) 

•BAŞKAN — iktisadi ve Ticari İlimleri Akademi
leri Bütçesine başlıyoruz. 

(7) 417 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. I 

— 499 

Bütçenin maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1980 Yılı 
'Bütçe 'Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — İktisadi ve Ticari İlimler Akade-
tmilerine 1980 mali yılında yapacaikları hizmetler 
için, ıbağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(2 128 361 000) lira ödenek verilmtt$tir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

A — CETVELİ 
BöKîm Lira 

İli1 Adana İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi 182 089 000 
'BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler,.. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Ankara İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi 635 064 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Bursa İktisadi ve Ticari İlimler 
ler Akademisi 154 502 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

114 Eskişehir İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi 674 383 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

115 İstanbul İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademıîsi 419 339 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. , 

116 Trabzon İktisadi ve Ticari 
İlimfer Akademisi 62 984 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Bu hususta iki tane önerge vardır, ikisinin de 
imzaları noksan okluğu için işleme tabi tutmuyo
rum,. 

1 nci maddeyi, bağlı cetveliyle birlikte oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — İktisadi ve Ticari ilimler Akademi
lerinin gelirleri, bağh (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (2 128 361 OOOf) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum: 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü 

l1 Vergi gelirleri 12 150 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 8 846 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul ©den- ' 
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

.3 özel gelirler 2 107 365 000 
BAŞKAN — Bölıümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — iktisadi ve Ticari İlimler Akademi-
lerince 1980 mali yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir, 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tartı, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da 
devam olunur, i 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

'Madde 4. — iktisadi ve Ticari ilimler Akademi-
lerince gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

'BAŞKAN •—* Kabul edenler,,. Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.; 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Maft 1980 tarihinde yü
rürlüğe girer, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maidde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
bakanları yürütür. 

'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Ka
bul edilmiştir^ 

Bütçenin tümü açık oylamaya tabidir, bilahara 
oylarınıza sunulacaktır.ı 

8. — 1980 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/324; 
C, Senatosu : 1/658) (M. Meclisi S. Sayısı : 409; 
C. Senatosu S. Sayısı : 958) (1) 

BAŞKAN — Çukurova Üniversitesi Bütçesine 
başlıyoruz. 

'Bütçenin maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Çukurova Üniversitesi 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu 

Tasarısı 
Madde 1. — Çukurova Üniversitesine 1980 mali 

yriında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (1 557 026 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (A) işaretli cetveli 
okutuyorum: 

A — CETVELİ 
Böltîm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 193 884 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

103 Medikö - sosyal hizmetler 10 533 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 409 S, Sayılı basmayazı tutanağa eklidir, 
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104 Rek. Bağ. Okul ve Araştırma 
merkezleri 3 910 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler,.. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 95 082 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 819 805 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

162 İdari İlimler Fakültesi 45 422 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

181' Mühendislik Fakültesi 95 206 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 293 184 CıOO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi, bağlı cetveliyle birlikte oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Çukurova Üniversitesinin gelirleri, 

bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 557 026 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli 
"cetvelin bölümlerini okutup oylarınıza sunacağım. 

B CETVELİ 

Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler*.. Kabul 
edilmiştir. 

232 000 

Gelir 
Türü Lira 

4 315 000 2 Vergi dışı gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel gelirler 1 552 479 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Çukurova Üniversitesince 1980 ma

li yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden herbirinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da 
devam olunur, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4, — Çukurova Üniversitesine gelecek yıl

lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 

okullarla ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini, rektörlük programlarına aynı unvanla aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

— 501 — 
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8 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eği

tim Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Bütçenin tümü açık oylamaya tabidir, bilahara 

oylarınıza sunulacaktır. 

9. — 1980 yılı Diyarbakır Ünivesitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/325; C. 
Senatosu : 1/659) (M. Meclisi S. Sayısı : 410; C, Se
natosu S. Sayısı : 959) (1) 

BAŞKAN — Diyarbakır Üniversitesi bütçesine 
başlıyoruz. 

Bütçenin maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum, 

Diyarbakır Üniversitesi 1980 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Diyarbakır Üniversitesi 1980 mali 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (1 132 713 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) işaretli 
cetveli okutup oylarınıza sunacağım. 

A — CETVELİ 
Bölüm Lira 

101 Rektörlük 98 910 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetleri 3 253 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen Bilimleri Fakültesi 152 554 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

(7) 410 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 57 "186 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

135 Tıp Bilimleri Fakültesi 730 564 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

184 Urfa Ziraat Fakültesi 90 246 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Diyarbakır Üniversitesinin gelirleri, 

bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 132 713 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cet
veli okutup oylarınıza sunacağım. 

B — CETVELİ 

Bölüm Lira 

1 Vergi gelirleri 425 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 7 800 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel gelirler 1 124 488 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

2 nci maddeyi 'bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Diyarbakır Üniversitesince 1980 ma

li yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
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dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, ta'hakkuk ve tahsiline 1980 malii yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
ibul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
'Madde 5. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul

larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekleri
ni rektörlük programına aynı unvanla aktarmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6 neı maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
'Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 

(bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bütçe açık oylamaya tabi olduğu için bilahara 
oylarınıza sunulacaktır. 

10. — 1980 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1132i; C. Se
natosu : 1/657) (M. Meclisi S. Sayısı :• 408; C. Se
natosu S. Sayısı : 957) (1) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Üniversitesi Bütçesine 
'başlıyoruz. 

Bütçenin maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Eltmeyenler..? Kabul edil
miştir, 

1! nci maddeyi okutuyorum : 

(1) 408 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir, 

Cumhuriyet Üniversitesi 1980 Mali Yılı Bütçe 
(Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Oımihuriyet Üniversitesine 1980 mali 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (716 615 000) Hra ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) işaretli cet
velin Ibölümlerini okutup oylarınıza sunacağım. 

A — CETVELİ 
BöKîm Lira 

101! Genel yönetim ve destek hiz
metleri 331 299 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

lill! Fen ve Sosyal Bilimler 72 945 000 
BAŞKAN — BöKimü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

135 Tıp Bilimleri 312 371 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum- Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Cumhuriyet Üniversitesinin gelir

leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(716 615 000) lira olarak tahmin edilmiştir, 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cet
velin bölümlerini okutup oylarınıza sunacağım. 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü l i ra 

1 Vergi gelirleri 100 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

2 Vergi; dışı gelirleri 2 670 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden-
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Gelir 
Türü Lira 

ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

. 3 Özel gelirler 713 845 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oylarını
za sunuyorum: Kalbul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Cumhuriyet Üniversitesince 1980 ma

li yılında elde edilecek getir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da 
devam olunuıv 

BAŞKAN — Kabul edenler... Ermeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Cumhuriyet Üniversitesine gelecek 

yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

'BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
Maldde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 

okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

.BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
ibul edilmiştir.] 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Cumhuriyet Üniversitesine bağlı dö

ner sermaye işletmelerinin itibari sermayesi 
15 000 0010 liradır. Bu Üniversiteye bağlı işletmeler 
döner sermayelerinin hesap dönemi sonundaki kâr
ları, sermayeleri tespit edilen limite ulaşıncaya ka
dar ödenmiş sermayelerine dklenir^ 

BAŞKAN — Kabul edenler,., Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir., 

8 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir 
9 ncu maddeyi okutuyorum: 
Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 

bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler,,. Etmeyenler... Ka

bul ddilmiştir. 
Bütçenin tümü açık oylamaya tabidir, bilahara 

oylarınıza sunulacaktır. 

11. — 1980 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : l J335; C. 
Senatosu : 11669) (M. Meclisi S. Sayısı : 420; C. Se
natosu S. Sayısı : 969) (1) 

BAŞKAN — 19 Mayıs Üniversitesi Bütçesine 
ibaşliyoruz. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 Mayıs Üniversitesi 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — 19 Mayıs Üniversitesine 1980 mali 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (874 195 000) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) işaretli 
cetvelin bölümlerini okutup oylarınıza sunacağım: 

A — CETVELİ 
Bölüm Lira 

1011 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 603 776 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

103 Mediko - sosyal hizmetler 4 309 000ı 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

(1) 420 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bölüm Lira 

İli! Fen ve Mühendislik Bilimleri 
Fakültesi 65 275 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 186 665 000 
BAŞKAN — Böliümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden-
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi ' 14 170 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.„ Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — 19 Mayıs Üniversitesinin gelirleri, 

bağh (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(874 195 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağh (fi) işaretli 
cetvelin bölümlerini okutup oylarınıza sunacağım. 

B — CETVELt 
Gelir 
türü Lira 

30 000 

535 000 

1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel gelirler 873 630 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabuıl eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi, bağh cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum: Kaibul edenler,.., Etmeyenler,., Kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — 19 Mayıs Üniversitesince 1980 ma

li yıhnda elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağh (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir! 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da 
devam olunur^ ' 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,.* Ka
bul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — 19 Mayıs Üniversitesine gelecek yıl

lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
(BAŞKAN — Kabul edenler.. Ermeyenler,... Ka

bul edilmiştir, 
6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul

larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekle
rini, rektörlük programlarına aynı unvanla aktarma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde 

yürürlüğe girer.) 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.... Ka
bul edinmiştir^ 

8 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eği

tim bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Bütçenin tümü açık oylamaya tabidir, bilahara 

oylarınıza sunulacaktır. 
12. — 1980 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Ka

nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu* 
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/322; C. Se
natosu : 1/656) (M. Meclisi S. Sayısı : 407; C. Se-: 
natosu S. Sayısı : 956) (1) 

(1) 407 SL Sayılı basmayazı tutanağa eklidirL 
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BAŞKAN — Bursa Üniversitesi Bütçesine başlı
yoruz., I 

Maldelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka-
bu edenler». Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Bursa Üniversitesi 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu 
T&sarısı 

Madde lâ — Bursa Üniversitesine 1980 mali yı
lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (1 151 304 000) lira ödenek 
verilmiştir. ) 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) işaretli cet
velin bölümlerini okutup oylarınıza sunacağım. 

OETVEIİ 

Bölüm 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

103 Medtiko - Sosyal hizmetleri 
BAŞKAN — Bölünmi oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunıuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

135 Tıp (Fakültesi 
BAŞKAN — Bolümü oyları
nıza sunıuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

137 Veteriner Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

162 iktisadi ve Sosyal Bilimler Fa
kültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

150 291 000 

13 499 000 

12 392 000 

Gelir 
türü 

li 

748 220 000 

69 080 000 

75 645 000 

Bölüm - Lira 

171' Elektrik Fakültesi 16 333 000 
BAŞKAN — Bolümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

176 Makine Fakültesi 65 844 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi, bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bursa Üniversitesi gelirleri, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 151 304 000) lira 
olarak tahmin edilmıiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cet
velin bölümlerini okutup oylarınıza sunacağım. 

B CETVELİ 

Lira 

Vergi gelirleri 30 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza 'sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
eddllrroiiŞtir. 

2 Vergi dışı gelirler 6 135 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel gelirler 1 "145 139 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilımtiştir. 

2 nci maddeyi, bağlı cetveliyle birilikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 nlcü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bursa Üniversitesince î'980 mali yı

lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da-

506 — 



M, Meclisi B : 49 21 t 2 . 1986 ö : 3 

yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da 
devam olunur. 

'BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 

(Madde 4. — Bursa Üniversitesine gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, 
bağlı ı(G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul
larla ilgili programlarında yer alan proje ödeneklerini 
Rektörlük programlarına aynı unvanla aktarmaya 
Maliye ©akanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(Madde 7. — Bu Kanun İ Mart 1980 tarihinde. 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Ka'bul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bütçenin tümü açık oylamaya tabidir. Bilahara oy
larınıza sunulacaktır. 

13. — 1980 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/327; C. Senatosu : 
1/661) (M. Meclisi S. Sayısı : 412; C. Senatosu S. Sa. 
yısı : 961) (1) 

'BAŞKAN — Fırat Üniversitesi Bütçesine başlıyo
ruz. 

(1) 412 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Bütçenin maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
'bul edilmişti^ 

Fırat Üniversitesi 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Fırat Üniversitesine 1980 mali yı
lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (459 452 000) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — (A) cetvelini okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Bölüm Lira 

101' Rektörlük 230 803 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

103 MedÜkö - Sosyal 5 909 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111! Fen Fakültesi 99 272 000 
BAŞKAN — Bölümü ayları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

137 Veteriner Fakültesi 89 751 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nızla sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 33 717 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nızla sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
'bul edilmiştir. 

'Madde 2. — Fırat Üniversitesinin gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (459 452 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 
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BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum : 
B — CETVELİ 

Gelir 
türü Lira 

1! Vergi gelirleri 150 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul edlen-
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 5 030 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel gelirler '454 272 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaibuıl eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Fırat Üniversitesince 1980 mali yı

lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril-
miiştir. 

'Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da 
devam olunur. 

'BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edulmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
ı(R) işaretli cetvelde göstenilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilrniştir. 

Madde 5. — Üniversite bütçesinin fakülte ye okul
larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekleri
ni rektörlük programına aynı unvanla aktarmaya Ma
lîye 'Balkanı yetkilidir. 

'BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

'BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
bakanları yürütür, 
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'BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

'Bütçenin tümü açık oylamaya tabidir. Bilahara 
oylarınıza sunulacaktır. 

14. — 1980 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve BütçeKarma Komisyonu Raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/338; C. Senatosu : 
1/652) (M. Meclisi S. Sayısı : 403; C. Senatosu S. Sa
yısı : 952) (1) 

BAŞKAN — Anadolu Üniversitesi 'Bütçesine baş
lıyoruz. 

Bütçenin maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 
Anadolu Üniversitesi 1980 Yılı Bütçe Kanunu 

Tasarısı 
Madde T. — Anadolu Üniversitesine 1980 mali 

yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (606 185 000) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — (A) cetvelini okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Bölüm Linı 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 408 581 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Fen Bilimleri 22 539 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 268 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilrnıiştir. 

135 Tıp ©ilimleri 174 797 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 403 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 



M; Meclisi B : 49 

1 nci maddeyi bağlı cet veliyi e birlikte, oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 noi maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Anadolu Üniversitesinin gelirleri, bağ

lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (606 185 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cet
velin bölümlerini okutup oylarınıza sunacağım. 

ıB _ CETVELit 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 100 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 8 030 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nızla sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel gelirler 598 055 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Ka'bul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Anadolu Üniversitesince 1980 mali 

yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da 
devam olunur. 

'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
'BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul

larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekleri-
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ni rektörlük programlanna aynı unvanla aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
'bul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
7 noi maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 

bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
'Bütçemin tümü açık oylamaya tabidir, bdlahara 

oylarınıza sunulacaktır. 

15. — 1980 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/320; C. Senatosu : 
1/654) (M. Meclisi S. Sayısı : 405; C. Senatosu S. Sa
yısı : 954) (1) 

BAŞKAN — Atatürk Üniversitesi Bütçesine baş
lıyoruz. 

Bütçenin maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Atatürk Üniversitesi 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Atatürk Üniversitesine 1980 mali yı
lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (1 793 721 000) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye 'bağlı (A) cetvelini 
okutuyorum, bölümlerini ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım. 

A — CETVELİ 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 'hiz
metleri 447 240 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edtitoıiştir. 

(1) 405 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 
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Bölüm 

103 iMediko - Sosyal hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edıilrnıiıştİ!r. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edûtaiştiır. 

111 Fen Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nızla sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Temel Bilimler ve Yabancı 
Diller Yüksekokulu 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

114 Kars Veteriner Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edlilIimıiştLr. 

157 Islami İlimler Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edlilroiştiır. 

B : 49 

Lira 

23 739 000 

52 593 000 

92 658 000 

55 111: 000 

14 746 000 

127 049 000 

574 224 000 

Gelir 
türü 

1 

67 532 000 

108 567 000ı 

21 4 2 . 1980 
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Lira 

158 İşletme Fakültesi 48 643 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

163 Van Fen - Edebiyat Fakültesi 50 974 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edi'müştir. 

184 Ziraat Fakültesi 130 645 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilrndştir. 

1 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmeyenler... Ka'bul ediî-
mfiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Atatürk Üniversitesimin gelirleri bağlı 

ı(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 793 721 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

'BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) cetvelindn 
bölümlerini okutup oylarınıza sunacağım. 

B — CerVELiİ 

Lira 

Vergi gelirleri î1 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Vergi dışı gelirler 12 989 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Özel gelirler T 779 732 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edi1mtiştn\ 
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2 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler,. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Atatürk Üniversitesince 1980 mali 

yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okuutyorum: 
Madde 4. — Atatürk Üniversitesine gelecek yıl

lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler». Ka
bul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul

larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekleri
ni, rektörlük programlarına aynı unvanla aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir., 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Atatürk Üniversitesi ve bağlı kuru

luşları döner sermaye işletmelerinin nominal serma
ye miktarı 75 000 000 TL. ye çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

8 nci maddeyi okutuyorum: 
. Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

9' ucu maddeyi okutuyorum: 
Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 

bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler.,» Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Bütçenin tümü açık oylamaya tabidir, bilahara 

oylarınıza sunulacaktır^ 

16. — 1980 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu ba$< 
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/329; C. Sena
tosu : 1/663) (M. Meclisi S. Say m : 414; C. Sena
tosu S. Sayısı : 963) (1) 

BAŞKAN — tnönü Üniversitesi Bütçesine başlı
yoruz. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

inönü Üniversitesi 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarrsı 

Madde 1. — înönü Üniversitesine 1980 mali yılın 
da yapacağı hizmetler -için, bağlı (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (153 309 000ı) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (A) işaretli cetveli 
okutuyorum: 

CETVELİ 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 112 327 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 28 871 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

153 Eğitim Fakültesi 12 111 000 
BAŞKAN — Bölümü oyJan- •* . . 
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — tnönü Üniversitesi gelirleri, bağlı 

(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (153 309 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cet
veli okutuyorum: 

(7) 414 S, Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 10 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

2 Vergi dışı gelirler 230 000ı 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel gelirler 153 069 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaibuıl eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — İönü Üniversitesine 1980 mali yılın

da elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali, yılında 
da kİevam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — tnönü Ünievrsitesine gelecek yıl

lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

5 nci maddeyi okutuyorum:' 
Madde 5.: — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.; 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul

larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekle
rini rektörlük programlarına aynı unvanla aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.; ( 

7 nci maddeyi ökutuyorum;ı 
Madde 7, — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde 

yürürlüğe girer^ 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
8 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 

balkanları yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul ddilmiştir.[ 
Bütçenin tümü açık oylamaya tabidir, bilahara 

oylarınıza sunulacaktır. 

17. — 1980 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/336; C. Se
natosu : 1/670) (M. Meclisi S. Sayısı : 421; C. Se
natosu S. Sayısı ; 970) (1) 

BAŞKAN — Selçuk Üniversitesi Bütçesine başlı
yoruz.. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

Selçuk Üniversitesi 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Selçuk Üniversitesine 1980 mali yı
lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (153 142 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) işaretli 
cetveli okutuyorum: 

A — CETVELİ 
Bölüm Lira 

1011 Rektörlük 40 256 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

103 Mediko - sosyal hizmetler 2 530 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 421 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir, 
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111 Fen Fakültesi 62 820 00D 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 47 536 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

Madde 2. — Selçuk Üniversitesinin gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(153 142 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetvelin bö
lümlerini okutup oylarınıza sunacağım: 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 10 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirleri 1 201 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel gelirler 151 931 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler^. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3,, — Selçuk Üniversitesince 1980 mali yı

lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

21 . 2 . 1980 O : 3 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Selçuk Üniversitesine gelecek yıl

lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştin 

'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum; 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul

larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekle
rini, rektörlük programlarına aynı unvanla aktarma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

7 nei maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir, 
8 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 

bakanları yürütür, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir, 
'Bütçenin tümü açık oylamaya tabidir, bilahara 

oylarınıza sunulacaktır. 

18. — 1980 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/333; 
C. Senatosu : 1/667) (M. Meclisi S. Sayısı : 418; 

BAŞKAN — Karadeniz Teknik Üniversitesi Büt
çesine başlıyoruz. 

Bütçenün maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum: Kaıbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

(1) 418 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Bölüm Lira 
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Karadeniz Teknik Üniversitesi 1980 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Karadeniz Teknik Üniversitesine 
1980 mali yılında yapacağı hizlmetler için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (843 493 000) lira 
ödenek verilmiştir,; 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) işaretli 
cetveli okutuyorum. 

A — CETVELİ 
Bölünu Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 167 657 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetleri 15 993 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okullar ve 
araştırma merkezleri 32 842 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 120 866 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

135 Tıp ve Sağlık Bilimleri. Fakültesi 131 458 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

174 inşaat - Mimarlık Fakültesi 107 499 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

177 Makine - Elektrik Fakültesi 109 738 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm Lira 

183 Orman Fakültesi 61 992 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

185 Yer Bilimleri Fakültesi 95 448 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Karadeniz Teknik Üniversitesinin 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(843 493 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetvelin bö
lümlerini okutuyorum. 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 600 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 7 550 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nızla sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel gelirler 835 343 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Karadeniz Teknik Üniversitesince 

1980 mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (Ç) işaretli cetvel
de gösterilmiştir, 
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Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Karadeniz Teknik Üniversitesine 

gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki 
veren kanunlar, bağlı (G) işaretü cetvelde gösteril
miştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
enstitü ile ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eği
tim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçenin tümü açık oylamaya tabidir. Bilahara 
oylarınıza sunulacaktır. 

19. — 1980 yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/334; C. Sena
tosu : 1/668) (M. Meclisi S. Sayısı : 419; C. Sena
tosu S. Sayısı : 968) (1) 

BAŞKAN — Kayseri Üniversitesi bütçesinin gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

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

Birinci maddeyi okutuyorum. 
Kayseri Üniversitesi 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu 

Tasarısı 
Madde 1. — Kayseri Üniversitesine 1980 mali 

yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet-

(1) 419 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

velde gösterildiği üzere (557 088 000) Ura ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (A) cetvelini okutu
yorum. 

A — CETVELİ 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 238 187 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 2 421 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul ermeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

135 Gevher Nesibe Tıp Fakültesi 285 766 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabui etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

158 İşletme Fakültesi 30 714 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Kayseri Üniversitesinin gelirleri, 

bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
(557 088 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (B) cetvelini oku
tuyorum. 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü 

1 

2 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü 
niza sunuyorum. Kaibul 
1er... Kabul etmeyenler... 
ediifaııiştiir. 
Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü 
niza sunuyorum. Kaibul 

oyları -
eden-

Kabul 

oyları-
eden-

Lira 

20 000 

150 000 
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Gelir 
Türü Lira 

ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edlilrnıiiŞtk. 

3 Özel gelirler 556 918 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza suınuyorum. Kaıbul edten-
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Kayseri Üniversitesince 1980 mali 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Kayseri Üniversitesine gelecek yılla
ra geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN -— Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçenin tümü açık oylamaya tabidir. Bilahara 
oylarınıza sunulacaktır. 

20. — 1980 yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/321; C. Sena
tosu : î/655) (M. Meclisi S. Sayısı : 406; C. Senato
su S. Sayısı : 955) (1) 

BAŞKAN — Boğaziçi Üniversitesi bütçesinin gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

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

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Boğaziçi Üniversitesi 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Boğaziçi Üniversitesine 1980 mali yı
lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (751 809 000) lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Maddeye 'bağlı (A) cetvelini okutu
yorum : 

A — CETVELİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri • 426 519 000 

. BAŞKAN — Bölümü oyları-
niza 'sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 31 043 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
eddllmiştİT. 

104 Rektörlüğe bağlı okul've araş-
. tır ma merkezleri 62 922 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edüfaiştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 84 066 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza 'sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edıLlimrıştir. 

(1) 406 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bölüm Lira 

161 İdari Bilimler Fakültesi 58 601 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

180 'Mühendislik Fakültesi 88 658 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaıbul eden-
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
/Madde 2. — Boğaziçi Üniversitesi gelirleri, bağlı 

(B) i'şaretli cetvelde gösterildiği üzere (751 809 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (fi) işaretli cetveli 
okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

V Vergi gelirleri 800 000 
BAŞKAN —• Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirleri 807 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul ed'en-
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel gelirler 750 202 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

- 2 nci maddeyi bağlı cetveiiyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Boğaziçi Üniversitesince 1980 mali 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden herbirinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yıünda da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Boğaziçi Üniversitesine gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) .işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-t 

bul edilmiştir. 
Madde 6. — Üniversite Bütçesinin Fakülte ve 

Okullar ile ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini Rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Ba'kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. ,— Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Ka'bul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bütçenin tümü açık oylamaya tabi olduğu için 
bilahare oylarınıza sunulacaktır. 

(Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinin ve Üniversite 
ıBütçeterinin hayırlı ve uğurlu olmasını dillerim. 

Sayın Uğur, siz Bakanın bu açıklamasından 
sonra da yine klon/ulşmak arzusunu duyuyorsunuz, 
buyurun, size söz veriyorum. 

iSayın Uğur, ikinci bür tartışmaya sebebiyet ver
meyeceğinizle emıiııim. ©u 'bakımdan tekrar Baş-
ifcan olarak rica etmek lüzumunu hissettim. 

(NECDET UĞUR (IstanJbul) — Sayın Başkan, 
sayın nıiMetvekillerti; bu geç saatte sizden söz ister
ken ısrarımın amacı, ne sataşmak, ne suçlamak, ne 
kınamak. Ama yapılan bir konuşmadaki kavram 
kargaşasını ve çok yüzeysel varılmış bir takım so
nuçları doğrulamak; k!i; boş yere emeğimiz, vakti-
mliız harcanmasın ve boş yere de Türkıiyenin bu bu-
ımalımttı zamanında biribirirriilzi hırpalamayalım. En 
sön olarak da; bkigün bizim mutlaka kullanacağı
mız bazı yöntemleri şimdiden mahkûm edip de, 
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keridim&ai Bakanlık olanak bazı söyleri yapamaz ha
le geiiiirmıeyelliffi. 

Sayın BakarnımııZMi sık sık söylediği bir hikâye 
ıvar. Bu, «Hızllandırılmıış eği'tim» hikâyesi. 

Hızlianidırıilmıış eğitim hikayesinin çok kısaca 
(içyüzünü sayın Balkana anlatmak isterim. Öyle 
1(3x21) falan; bunlarla bu meseleyi geliştirmek • bü
yük haksızlıktır ve kendi kendilerine haksızlıktır. 
'130 bin öğretmen teslim alındı sayın Bakan daiha 
öinioeki hükümetten. Bunların hepsi o zaman liseler
den mezundu, bunların hepsi de eğitim enstitülerine 
daiha önceki hükümet tarafından atamıştır. 67 ilii-
oıfelde olaydan geçilmiyordu. Etniik dengeler bozu
luyordu, mezhep dengeleri bozuluyordu, aşırı politi-
zle olmuşlardı. Biz elimizle devraldık bunları. Bun
ları bir an evivel toplumdaki huzuru bozmasınlar di
ye, çok süratle toplum açısından sağlıklı nasıl çö
züm bulunur diye düşünüldü. 

Yapılan şudur: Haftada 22 ve 25 saat yenine 
48 saat ders verdlMimliıştir. Toplam 6C|0ı saattir nor
mal öğretimdeki deriş; burada hızlandırılmış eğitim
de 576 saa'ltir. 1977 - 1978 öğretim yılındaki hız
landırılmış eğitim, 17 Nisan 1978den 8 Ağus
tos 1978'e kadar devam etmiştlir. Kayıp yılların te
lafisi içlin 11 Eylül 1978'dien 1 Ocak 1979'a kadar 
davam etmiştir; 1978 - 1979 öğretim yılı için 12 Şu-
ibat 1979dan 14 Haziran 1979'a kadar devam et-
mi'i'ştir. 1979 - 1980 dönemi 3 Eylül 1979'dan 13 Şu-
ıbat 198Q'e kadar devam edecek idi, keslıliniz, 

'Simidi bunların bir kusmı 4 ay, bir kısmı 3,5 ay 
en Sonu 5 ay; fakat bunların hepisıi haftada 22 sa
at yerine 48 saat, 40 saat, 46 saat eğitim gördüler. 
Bunların içinde (3x20) var mı, yok mu bilemiyo
rum, belki var; ama 13(Q bin kişimin içinden lütfen 
Ibir daha bu rakamları kullanırken kaç bin tanesi 
(3x20)'ye göre yapıldı, kaç bin tanesi yukarıda söy
lediklerine göre yapıldı, buma dikkat ediniz. 

Size sağlıklı bir örmek daiha vereyim: Gazi Eği
tim Enstitüsünde hıaliandırıtaış eğitime talbi olan
ların toplam olarak giördlüğlü ders saatlerini bulunuz; 
daha önceki normal eğitimde gördükleri toplam ders 
ısaatlerM bulunuz ve karişılaşıtırınıız. Göreceksiniz ki, 
hızlandırılmış eğitimlin toplam ders saatii daha fazla
dır. 

iSayın Bakan, siz, eğitim enstitüleri 38 glün eğitim 
gördlü, 75 gün tatil verdimiz, şiimididen, yapmaya baş
ladınız daiha. Açtıktan sonra kaç ders saati yaıpaibile-
ceksiinıilz belli değil, Türkiye'nin ortamı buna imkân 
vermiyor, öğretmen ve öğrenci topluluğu bunalım 

içindedir. Sadece eğitim meselelerini yapamazsınız, 
toplumu dikkate alacaksınız. Siz, yine aldığınız bir 
karara göre, «Hiç öğrenim yapmadan ders yılı s'onun-
da sınava geliniz» diyorsunuz. 

(Bunlar Türkiye'nin bugünkü toplumunda başvu
rulacak yöntemlerdir. Böyle birkaç yerde çok olağan
üstü koşullarda, tamamıiyle toplumsal nedenlerle he-
ıpMzJin göizterii önünde alınmış bir kararı hepsine 
genellerseniz, böylesine yöntemleri suçlananız - siz, 
Marttan sonra hliç temenni etmiyorum, çok dilerim 
ki, huzur içinde bir bakanlık yapasınız - ya böyle 
olaylarla karşılaşır da tedbir almak zorunda kalırsa
nız ne yapacaksınız? 

iDeğerli arkadaşlarım, Sayın Bakanımızın konuş
masından yime hlöyle yapılan ikindi bir mesele var: 
ıDalha evvel «Komıpütürle tayin yaptınız, Çinli Çinli
ye, Sofvtyet Sovyete güttiydi»' şiimdi de «Buca'dan 
mezun oldu, îzrnlirdekli evine atandı» yahut «Karı 
kocayı ayırdı;» yahut «öğretmen fazlalığına neden 
oldu» dediler. 

iDeğerli arikadaişlar, cümle âlem biliyor ki, televiz
yonla, radyo ile, gazetelerle duyuruldu. Ad çekmeye 
giren bu çocuklar da biliyor ki, klan - koca mesele
leri kuraya girmediler, koîmıpütüre girmediler, ata
maları ayrı yapıldı, 1 veya 2 tanesi girdiyse hata
dır; bunu bakanlığınız bilmez olur mu? Niye kul
lanırsınız böyle konuşmaları? Herkes biliyor bunu, 
parlamenterler de biliyorlar takip ettiler işleri. Hiç-
Ibirisi, niçin yapıldı bu, niçin öğretmenlerim tayinleri 
kjornipültüde yaipıldı, diye sormadı. 

Öğretmen fazlalığı vardı, Öyle yerler vardı ki, 
% 6Q - % 70} öğretmen fazlalığı vardı; yeni değil 
'% 3Q'dan aşağı öğretmıen fazlalığı yoktu. 

Öğretmen fazlalığının sonucu, öğretmene ek ders 
(görevi verülmediği için, bugünkü hayat pahalılığında 
geçimi yan yarıya düşüyor; bu da başka bir husus
tur, öğretmen salbahtan akşama kadar açıktadır. 
!«Aınlkara*da filan okula 5O|0| öğretmen fazlaydı» di
yorsunuz. Ben sizle söylülyorum: Lütfen tetkik ediniz, 

.Ibu anda Batı Anadoluda, Marmaradıa, Eıge Bölgesin-
ide 5QQ değil, blinlerice öğretmen faizla. Bir deme bile 
^gitmiiyorlar, aydan aya maaş alıyorlar. 

IBiz, bütün bunları önlemek için Türküye'de öğ
retmenleri dağıtalım, öğretmen fazlalığı orada bura
da devanı ederken Doğu ve Güneydoğunun okulları 
'boştur, öğretmensizdir, Orta Anadolunun dağ köyle
rine öğretmen gfitlmez, vekil öğretmen gider dedik. 

Bütün bunları önlemek için elimizden 75 bin ta
ne mezun geçti, hiçbir tanesine politika kanştırma-
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dik, ayırım yapmadık. Kompütüre iki bilgi verildi. 
Birisi öğretmenlerin adı, soyadı, mezun olduğu okul, 
diğeri ise Türkiye'deki öğretmeni olmayan okulla
rın listesidir; ötesini elektronik bilgisayar yaptı. Bu 
yaştan sonra elektronik bilgisi edinmenin gereği yok
tur. Lütfen elektronik uzmanlarına sorunuz. Bu sıra
lar arasında da bildiğim kadar bu işten anlayan in
sanlar var, gidiniz, araştırınız ne oldu bunlar diye? 

20 dakikada 45 bin kişinin işini ne yaptıysa fen 
yapmış, uzaya giden teknik onda da var. Bu öğret
men fazlalığını önlemek içindi. Sonuç ne oldu, onu 
söyleyeyim : Cumhuriyet tarihinde ilk kez Doğu ve 
Güneydoğud'a öğreıtmensiz okul kalmadı. Cumhuriyet 
tarihinde .ilk kez, dağ köylerine kadar öğretmen gitti. 
Cumhuriyet tarihinde ilk kez, öğretmen kendini kur
tarmak için politikacı kapısını çalmaktan kurtuldu. 
Öğretmenler arasında sen şu kafalısın, sen bu kafa
lısın diye ayırım yapmak, imkânsız hale geldi. Ama 
siz kompütürü şu veya bu nedenle suçladınız. 

Siz ne yaptınız Sayın Bakan? Şimdi nereye gider
se gitsin, Doğu ve Güneydoğu boşalıyor. Orada iste
diğini istediği yere veriyorsunuz. Hem de öğre'imen 
fazlası olan illere veriyorsunuz. Bu kuradan kaçanları 
ödüllendirdiniz. Sandınız ki, biz belirti siyasal görüş
leri koyduk bu kuraya. Oysa her türlü siyasal görüş
lüyü koyduk. 75 bin kişi koyduk. Bunların sayasal gö
rüşünü ne bilelim, nereden bilelim biz? Yapmadık 
bunları, ama siz şimdi ayırım yapıyorsunuz. Hakkâri' 
ye gidenler boşalıyor, Ağrı'ya gidenler, Mardin'e gi
denler, Van'a gidenler boşalıyor, Sivas'ın köyleri bo
şalıyor. İstediğiniz gibi bıraktınız. Tekrar iltimas, 
tekrar gemisini kurtaran kaptan, tekrar politikacıyla 
beraber hemhal olma... Huzur böyle mi gelecek? 
Böyle mi Türkiye'deki o hepimizin yakındığımız, ba
zı bölgelerdeki kuşkular giderilecek. Batılı çocuklar, 
Rge'ii çocuklar, Trakya'lı çocuklar Mardin'de, Hak
kâri'de, Muş'ta Doğulu çocuklarla beraber okullarda 
öğretmenlik yapıyordu. Hiçbir şey yapılamaz hale 
gelmişti. Oranın çocuklarını... 

MEHMET IRMAK (Çorum) — Kaçı öldü, kaçı? 

NECDET UĞUR (Devamla)' — ...Can güvenliği 
de, elbette devle'tin işi o... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 

NECDET UĞUR (Devamla) — ...Can güvenli
ğini sağlayacağım diye birtakım insanları bir yere 
getiremezsiniz. 

Şimdi son söz olarak bir şey daha söylemek isti
yorum. . 

— 5 

Özel kalemden yönetim : Sayın Bakan, Bakanlar 
Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumludur
lar. Sayın müsteşar bize sorumlu değildir. Siz orada
ki olan en ufak ayrıntıdan bize hesap vermek zorun
dasınız. Biz müsteşardan hesap soramayiz. Siz ondan 
hesap soracaksınız. Oysa siz diyorsunuz ki, demek 
istiyor ki yani bu Bakan; «Benden evvelki Bakan her 
işi özel kalemden, işin içine girmiş; her işi oradan ge
çirmiş.» Evet geçirdim. Çünkü buraya hesap verecek
tim. Siz zavallı müsteşarınıza politik beyanat verdiri
yordunuz, yıpra'fryorsunuz onu. Yıprattığı için öyle. 

TURAN KOCAL (tstartbul) — Müsteşara zavallı 
diyemezsin. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Zavallı müsteşar di
yemezsin. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Yıpratıyor, yıp
ratıyor. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Zavallı sensin. 
(Gürültüler)' 

. BAŞKAN — Lütfen, lütfen müdahale etmeyin. 
«Zavallı» kelimesini lütfen tavzih eder misiniz? 
NECDET UĞUR (Devamla) — Efendim, kelime

ler üzerinde oynamayınız. Maksadım müsteşarı kü
çültmek değil... 

RECEP ÖZEL (İstanbul) — Zavallı sensin. 
NECDET UĞUR (Devamla) — ...«Zavallı» o an

lamda değil. Yani müsteşar bey bize mesul (GürüM-
ler) olmaz... Bırakınız dinleyin, tavzih yapıyorum iş
te. Tavzih yapıyorum dinleyiniz, dinleyiniz. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Böyle tavzih 
olur mu Sayın Uğur? 

NECDET UĞUR (Devamla) — Efendim Millet 
Meclisine karşı sorumlu, Bakandır. Siyasi demeç ve
recek olan sorumlu, Bakandır. Bakanlığının hesabı
nı verecek, olan Bakandır. Bütün bunları kendisi 
yapmaz da, müsteşarının üzerine yıkarsa, ne yapsın 
o adamcağız demek istiyorum. 

ETEM NACİ ALTUNAY (Amasya) — Müste
şarı «zavallı» yaptın böylece. 

NECDET UĞUR (Devamla) — O değil işte, o 
değil o. Bir müsteşar... 

BAŞKAN — Buyurunuz, devaim ediniz. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Sayın Bakan, 

üniversitelerde Danıştay ve Anayasa karşı karşıya 
geldi ve çok arzulanmayan şekilde, en yetişmiş adam
larımız aralarında mahkemelik oldular. Ne yanacak
sınız diye soru sorulduğu zaman diyor ki, «Karışa
nlayız» Neden karışamayız? Biz milli iradeyiz, özerk-
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ligi. de veren biz, üniversiteyi de yapan biz, yasayı 
biz yaparız Sayın Bakan. Bizim dışımızda kimse 
yapmaz. Ya's'a iki türlü yapılır : Ya hükümetler ya
par, adı tasarıdır; ya milletvekili yapar adı teklif tir. 
Üniversitelerarası Kurul nasıl yasa yapar Sayın Ba
kan? Yapmaz. Eğer böyle bir sürtüşme varsa man?. 
kemeye bırakmazsınız, getirirsiniz milli irade çözer 
bunu. Meseleleri halletmek için birini ona, diğerini 
şuna verirseniz, peki, siz ne yapacaksınız orada?.. 

BAŞKAN — Sayın Uğur, süreniz dolmuştur lüt
fen tamamlayınız. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Biliyorum efen
dim, bitiriyorum. 

Efendim, eğer siz de her meseleyi ona ve buna 
görme&i için bırakacağınız yerde kendiniz elinize al 
saydınız, bazı hataları yapmazdınız. Biraz evvel bu
rada olduğu gibi, 45 tane halen görev içinde olan ve 
görev vereceğiniz müfettişinizi ağır bir şekilde suç
lamazdınız. Yurt dışında vazife gören arkadaşlarını
zı, tevsik edilmemiş yasal bir işleme tabi tutulmadan, 
burada ayıp kelimelerle tanımlamazdınız. 

Yine, eğer bizzat bu işin eni ne, sonu ne deseydi
niz Sayın Bakan görecektiniz ki, sizden evvel 10 000 ta
ne Atatürk resmi Türkiye'nin çeşitli okullarına gönderil
miştir. Bunu kimse havadis bile yapmadı; ama Tür
kiye'de bir bayrağı, bir ilimize gönderirseniz, bu o 
ili küçültür ve sizi de devlet adamlığı vasfından uzak
laştırır. Bu ülkede yaşayanlar hepimaz kader birliği 
yaptık, acı günler kötü günler gördük, hiçbirimizin 
Ötekinden daha üstün yeri yok. Biz hepimiz her tür
lü insanız, nasıl ayrım yaparız? Nasıl suçlar gibi, kü
çültür gibi bunu büyütürsünüz? Eğer siz tetkik etsey-
diniz görecektiniz ki, böyle şeylere ihtiyaç yoktu. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyiniz Sayın Uğur. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Son cümlemi 
söylüyorum Sayın Başkanım. 

Her bakanlıktaki bakanlar, bakanlıklarındaki iyi -
kötüden, kötü kişiden sorumludurlar. Bakan, «yalnız 
iyi kişi benim, kötü kişi benim değil» diyebilir mi? 
Onların hepsinin hesabı kendisinden sorulur. Hepsi
nin sorumlusu odur, kaderleri ona verilmiştir. Koru
mak ondan, ıslah etmek ondan; ama kötülemek değil. 

Başırida bulunduğunuz bu Bakanlık, çok saygıde
ğer insanların, hepimizin çocuklarını emanet ettiğimiz 
saygıdeğer insanların, öğretmenlerin bakanlığı'dır. Öğ
retmenleri severek, öğretmenleri sayarak başarıya va
rabilirsiniz. Öğretmenleri sayınız ki siz sayılasrnız, 
öğretmenleri siz sayınız ki her çocuk ona saygı duy
sun; (AP sıralarından gürültüler) 

ALÎ AK (İçe!) — Töb - Der'lileri mi?.. 
NECDET UĞUR (Devamla) — Bırakınız bu 

kavgayı, bu kavga bitsin artık. Öğretmenler arasında 
her türlü ayrımı kaldıralım. Biz burada suçladıkça 
aşağıda daha kölü oluyor. (AP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Uğur son cümlenizi söyleyin, 
lütfen. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Biz birleştirdim 
ki, sizin koruyucu yüce tutumunuzla bunlar size gü
vensinler ve huzur gelsin. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uğur. 

1. — 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senato
su Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 1/649) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 400; C. Senatosu S. Sayısı : 
949) (Devam) 

B) KÜLTÜR BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Kültür Bakanlığı 1980 Mali Yılı 
Bütçesine başlıyoruz. 

Grupları adına söz alan sayın üyeler : AP Grubu 
adına Sayın Yakup Üstün, MSP Grubu adına Sayın 
Hasan Aksay, CHP Gruibu adına Sayın Mustafa Ga-
zalcı, MHP Grubu adıma Sayın Nevzat Kösoğlu. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeler : Lehinde, 
Sayın Mustafa Eşreıfoğlü, Sayın Mehmet Çatalbaş, 
Sayın Halil Karaatlı, Sayın Osman Demirci, Sayın 
Rıfkı Danışman, Sayın İrfan Bıinay. 

Aleyhinde : Sayın Altan Tuna, Sayın Mevlüt Gün
gör Erdinç, Sayın Nuri Çelik Yazıcı oğlu, Sayın Ha
san Ak kuş, Sayın Rahmi Kumaş. 

Üzerinde : Sayın Muammer Aksoy, Sayın Ali 
Ak. 

Söz sırası Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ya
kup Üstün'de. Sayın Üstün buyurunuz, konuşma sü
reniz 20 dakikadır. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almıştır. 
AP GRUBU ADINA YAKUP ÜSTÜN (İsparta) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kültür Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde görüşlerimli arz etmeden ön
ce Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla, sevgiy
le selamlıyorum. 

Kültür Bakanlığı, müili birliği koruyan, güçlendi
ren öz değerlerimUz ve Devletimizin bekası ile ilgili 
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konuları içine alan çok önemli bir kurumdur. Bu Ba
kanlığın, Anyasanın başlangıcında belirtilen esaslara 
bağlılık, milli şuur ve ülküler etrafında vatandaşları 
toplama, milli, ahlaki ve insani kültür değerlerini çağ
daş tekniklerden de yararlanarak araştırma, geliştir
me, koruma, tanıma ve benimsetme gibi çok büyük 
sorumlulukları bulunmaktadır.' 

Kültür, kelime olarak dış kaynaklı, kavram ola
rak da toplumumuz (için oldukça yenidir. Ziya Gö-
kalp, «Kültürs, kelimesi yerine çiftçilik yapmak an
lamına gelen arapça «Hars» sözcüğünü kullanıyor
du. Uzun zaman kültür ve hars kelimeleri birlikte 
kullanıldı, zamanla hars yerini kültüre terk etti. Türk 
Dil Kurumu «Kültür» kelimesi yerine «ekin» terimini 
kullanıyor, fakat bu kelime de tutacağa benzememek
tedir. Üzülerek söylememiz gerekirse, daha bu kav
ramın sözünde bile aydınlığa kavuşmamış durumda
yız. 

Kültürün tarifinde de değişik görüşlere göre bir
takım farklılıklar bulunduğu bir gerçektir. Bazılarına 
göre kültür, bir insan grubunun tabiatı değiştirerek 
kendine uygun sosyal, ekonomik, estetik, moral ve 
politik yeni bir çevre geliştirmesi olarak tarif edilmek
tedir. 

İnsan, tamlim, tecrit, (yani genelleme, soyutlama) 
ve yüceltme kabiliyeti olan, kültür birikimine sahne 
olan, grup hayatı yaşayan bir canlıdır. Bu sebeple 
kültür, bir milletin uzun bir tarihli tecrübe ile tabiat
tan ayrı olarak antropo - sosyal çevre diye tarif edil
miştir. 

Ziya Gökalp'a, göre «hars» milli, medeniyet bey
nelmileldir. Hars, yalnız bir milletin dini, ahlaki, hu
kuki, akdi, bedii, iktisadi ve fenni hayatlarının ahenk
li bir mecmuasıdır. Medeniyet ise, birçok milletlerin 
içtimai hayatlarının müşterek toplamıdır. Marksist
ler ise kültürü, maddi üretim temeli üzerinde biriken 
ve mülkiyet ilişkilerinden ibaret olan manevi üst ya
pılar olarak ele alırlar. Bazıları da kültür dendiği za
man, manevi zenginlilerimizi, düşünür; maddi, ilmi, 
teknik ve ekonomik değerlerimiiz kültürün değil, me
deniyetin içine girer derler. 

Bize göre kültür; bir milletin kendine ait maddi 
ve manevi bütün değerlerini ifade eder. Fertten ai
leye, aileden halk topluluklarına, halk toplulukların
dan millet olma vasfına yükselme, birtakım maddi 
ye manevi şartlar ve zaruretler ortamında meydana 
gelmektedir. Kültür ıdeğerleri, birlikte yaşamanın ürü
nü olduğu kadar birlik ve beraberliğin de sebebidir. 
İnsanları birbirine yaklaştıran, birbiriyle kaynaştıran 

çeşitli unsurlar vardır. Müşterek dil, müşterek inanç, 
müşterek zevk, müşterek tarih, millet seviyesine yük
selmede en büyük etkendir. Bu seviyeye yükselen, 
(birbirleriyle kaynaşııp bütünleşen (insanların bu bir
liklerini devam ettirmeleri için kendilerini birbirleri
ne bağlayan bağı, bu ahengi oluşturan asıl mayayı 
iyi tanımaları, korumaları ve güçlendirmeleriı gerekir. 
Bu bağın koptuğu ve bu mayanın bozulduğu aile ve 
milletler, birÜiklerini ve varliklarını koruyamazlar. 
Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu korkunç anar
şinin asıl kaynağını, işte burada aramak gerekir. 

Üzülerek söylemek zorundayız ki, kültür konu
sundaki anlayış ve uygulama farkları çok büyük bo
yutlara ulaşmıştır, tiki partiye mensup iki bakanın bu 
konudaki anlayışını ve uygulamalarını bir yabancı 
tetkik etse, bu iki bakanın yahut da iki zihniyetin ay
nı milletten olduğunu kabul etmesine imkân ve ihti-
ımal'yoktur. 

Tanzimattan beri bu milletten, bu milletin öz de
ğerlerinden önce kopan, sonra da yabancılaşan, daha 
sonrada bu değerlere amansız bir düşman kesilen 
bir zihniyet vardır yurdumuzda. Bu zihnfiyet men
supları çoğu zaman "ilim perdesi arkasına gizlenirler, 
ilmilik maskesine bürünürler, tepeden bakarlar, hep 
yüksekten karışık konuşurlar, herkesi de bir şey an
lamıyor sanırlar. Bunların mefhumları karıştırmak
tan, efkârı bulandırmaktan başka yurdumuzda maa
lesef hiçbir şey yaptıkları yoktur. 

Sayın milletvekilleri, kültürümüzde asıl ağırlık, en 
büyük motif, manevi değerlerimiz, islami inançları-
mızdır. Bu öylesine perçinleşmiştir ki, kültürümüzden 
islami motifleri uzaklaştırdiğınız an, geride hiçbir şey 
kalmaz. Bu temel öylesine sağlam atılmıştır ki, kim 
ne yaparsa yapsın, onun bir taşım bile oynatmaya 
gücü yetmeyecek, bu milletin hayatından asla ve kafa 
silip atamayacalktıi' 

Tuğrul Bey diyor Mı: «Kendime bir saray yapıp 
da yanında bir camii inşa etmezsem, Aliahtan utanı
rım.» Bu milletin islam ile kaynaşma temeli, işte bu 
ruhla atılmıştır. 

Şair bu kaynaşmayı ne güzel dile getiriyor : 
«Minareler süngü, kuıbbelter miğfer, 
Camiler kışlamız, müminler asker, 
Bu ilahi ordu dinini bekler, 
Allah-ü ekiber, Allah-ü ekber.» 
Türk - İslam sentezini anlamayanların, bu gerçe

ği gönüllerine hiç bir zaman sindiremeyenlerin, kül
türümüze hizmet etmeleri hiçbir zaman söz konusu 
olamaz. Milli kültürü ulusal kültüre, oradan evren-
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sel kültüre doğru yola çıkaran Kültür Eski Bakanı
nın ayağı bir türlü maalesef yere basmamıştır. Geçti
ğimiz 22 aylık dönemde CHP Hükümetinin Kültür 
Bakanı, Islaımı, Kültür Bakanlığından âdeta kovmuş
tur. Kültür Bakanlığı yayınlarında dini yazılara yer 
verilmesini devamlı tenkit konusu yapan ve bir ikli 
kelimeyi dilerine dolayıp istismar edenlerin niyetleri 
zaten belli idi. Bunun (için, daha önceki Hükümet dö
nemi yayınlarına sanki ilanı harp ettiler. Kitaplar hap
sedildi, daha sonra sayıları yüzbinleri bulan kitap, tak
vim, kahramanlık tabloları kâğıt fabrikalarına gön
derildi, imha edildi. Kültür Dergisinin kalanları, sa
nat takvimleri, kahramanlık tabloları, Ziya Gökalp 
senisi, Bin Temel Eserden mevcut olanların tümü işte 
bu imha işlemine tabî tutuldu. 

Bunun yerine 22 aylık dönemde 49 kitap yayın
landı - Bir kısmı burada, elimin altında - Bunların 
söylemek istediklerini, yapmak 'istediklerimi, kültür
den ne anladıklannı ıbu kitaplara bakarak anlamak 
son derece kolaydır. Bu kitaplarda bol bol sol pro
paganda ve sömürü edöbiyatı yapıldı, askerlerle alay 
edildi, askerlik küçümsendi, ahlaki değerler yerildi, 
ahlak dışı sahneler sergilendi. «Düşüncenin Topra
ğı» adlı kitapta aynen «Bazıları-Arap ya da Yunan 
bozuntusu müziği, ulusal müzik diye yutturmaya kal
karlar» denilerek Türk müzfıği yerilmiş, inançlarımı
za aykırı ve küçültücü ifadeler kullanılmıştır. «Din 
Üstüne» adk kitabın bir yerinde «Öyle sert ve katı 
ki Tanrı, yutulmuyor» denirken, bir başka yerinde 
de «Bana hep bir Tanrı vardı derdiniz, dün ben onu 
yedim» diyerek (haşa Allah'ı yutan canavarlar türe
tilmiş, milletimizin inançlarına hakaret edilmiştir. Bu 
kitaplar uydurukçanın en sevimsizleri ve sulularıyla 
doldurulmuş, dilimizin çanına okunmuştur. 

Sayın milletvekilleri, zaman olsa idi bu söyledi
ğim hükümleri şu kitaplardan bir bir belgeleyeibilir-
dim; ama zaman nispetinde ancak böyle bir genelle
me ile huzurunuzu işigaî etmiş oluyorum. 

Sayın milletvekilleri, Kültür Bakanlığına bağlı 
Devlet Tiyatrolarında sahneye konan oyunlar, bir baş
ka densüzlüği bütün haşmeti ile, açıklığı ile ortaya 
koyar, sergiler. Bu oyunlardan birisi «Çavuş Vaske-
ra'nın Dansı»'ndaki ifadeleri yüzünüz kızarmadan 
dinleyemezsiniz. Ben, (bunları burada tekrar etmek
ten, Meclis zabıtlarına geçirtmekten haya ederim ar
kadaşlar. Hatta bunlar zaman zaman ismine sığındık
ları Atatürk'e bile ıbu kitaplarda, bu neşriyatta haka
ret etmekten çekinmemişlerdir. 
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Şimdi diyeceklerdir ki, «Düşünce özgürlüğü, sanat 
özgürlüğü...» Peki ama bunlar başka, Devletin bu 
rezaletlere öncülük etmesi başkadır. Bu hayasızlık
ları sergilemek ve yayınlamak, kültürümüzü, yani 
milli ve manevi değerlerimizi tanıtma ve koruma 
görevi yüklenen Kültür Bakanlığına, yani Devlete mi 
düşmüştür? Bunu sokak yapamıyor mu? Bu gibi 
densizlikleri sokakta yapanlar fevkalâde çök ve bol... 
Acaba sokakla yarışa mı çıktınız, yarışmak için mi 
bunları sergilediniz, ortaya döktünüz? 

Muhterem milletvekilleri, bu geçtiğimiz dönemin 
marifetleri bununla kalmıyor. Bu uygulamalar devam 
ediyor. Savcılıkça işleme uğramış diye kütüphaneler
den yüzlerce kitap dışarı atılmış; fakat gelin görün 
ki, defaatle takibata uğramış sabıkalıların - başta 
Nazım Hikmet olmak üzere - komünist ve solcu ya
zarların kitapları satın alınıp kütüphanelere doldurul
muştur. Sanat Mecmuası yayından kaldırılmış, ye
rine «çeviri» adıyla sol fikirlerle dopdolu bir dergi 
meydana getirilmiş, ortaya çıkarılmıştır. Hakkında 
çeşitli kovuşturmalar bulunan (fikriyatı malum) Fa
kir Baykurt Bakanlığa alınmış, Almanya'daki Türk 
çocuklarının eğitimi amacıyla oraya gönderilmiş, ora
da hiçbir iş, hiçbir görev yapmadan aylarca Devlet
ten maaş almıştır. 

43 ildeki kültür müdürlükleri, olan kültürümüzü 
koruyacak, tanıtacak, toplayacak, geliştirecek olan 
bu müesseseler kaldırılmış; Kütüphanecilik Araştır
ma Merkezi olarak kurulan Milli Kütüphane lağvedil
miştir. Sayın eski Bakanın «evrensel kültür» sloganıyla 
kültürümüze bir şeyler yapmak istediği belliydi. Bü
tün insanlığın benimsediği ortak kültür değerler, 
ürünler elbette mevcuttur. Biz bu manadaki anlayışa 
karşı değiliz. Zaten bunun zorlamaya, propagandaya 
da ihtiyacı yoktur; ama ne var ki, biz evrensel kül
tür diıye kültürümüzün dejenere edilmesine, Marksist-
leştirilmesine, komünistleştirilmesine karşı olduk, 
karşı olacağız, karşı olmalıyız. Kültür alışverişi ve 
kültür değişimi elbette vardır; fakat kültür dediği
miz zaman bir nüans, bir özellik hatırımıza gelir. 
Bu nüansın ve özelliğin korunması gereği, bu saha ile 
uğraşan herkes tarafından kabul edilmiş bir gerçek
tir. 

Sayın milletvekilleri, sayın eski Bakanın bu Ba
kanlıktaki uyguladığı personel politikası da üzerinde 
durulacak mahiyettedir. Cumhuriyet Halk Partili 
dostlarımıza şimdi bakıyoruz memurun meleği kesil
mişler mübarekler; ama iktidara bir geçtiler mi me
murun canına okuyorlar, canavar kesiliyorlar. Me-
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selâ, bu Bakanlıkta benim de tanıdığım bir Yayınlar 
Daire Başkam vardı; Sayın Bakan oraya gelir gel
mez, bu yayınları yaptı diye Van'a, kışta kıyamette, 
kış ortasında Van'a sürüldü. Sonra ne yapıldı bilmi
yorum. 2151 yeni memur alındı. Bu Bakanlığın 50 
bin 60 bin memuru yok, topu topu 6 bin 7 bin ci
varında memuru olan bir müesseseye birden 2151 
memur alıyorsunuz. Nasıl aldığınız da belli değil ve 
sonradan yeni Hükümet kurulduktan sonra bu me
murların hüviyeti ortaya çı'ktı. 

Muhterem arkadaşlar, bir misal olsun diye söy
leyeceğim; orada bizim eskiden tanıdığımız bir Hik
met Gürçay isminde yılların dairelerde eskittiği bir 
'hoca, bir öğretmen, eski eser ve tarih şuuruyla dop
dolu olan bir beyefendi vardı. Genel Müdürlüğüne 
bağlı Eski Eserler Genel Müdürü idi. Fakat bu Ge
nel Müdür, Cum'huriyet Halk Partili olarak bilinirdi 
bütün dairesinde, bütün çalıştığı yerlerde. Bizim eski 
bakanlarımız hem Rıfkı bey, AVni A'kyol bey zama
nında bu zat yerinde kaldı. Hatta bir defasında Av-
ni bey zamanında bunun alınması söz konusu oldu, 
gittim Avni beye rica ettim «Bu adam buraya kendi
sini vakfetmiştir, buna takdirname vermek lâzımdır» 
dedim. Fakat Halk Partili olan Bakan geldi ne yaptı 
bilîyor musunuz? Bu zatı hemen buradan aldı, kapı 
dışarı etti; yerine, eski eser nedir, tarih şuuru nedir, 
eski eser kavramı ile hiç uzaktan yakından alakası 
olmayan bir zatı oraya getirdi. Halk Partili olmak 
yetmiyordu, başka şeyler, başka vasıflar lazımdı, bu
nun gereği idi o. O zavallı adamcağız da gitti birkaç 
ay sonra (diyeceğim ki kaderi, diyeceğim ki kahrın
dan) vefat etti, Allah rahmet eylesin. 

Şimdi,, sayın arkadaşlar biraz evvel de söyledim, 
iktidarda başka, muhalefette baş'ka konuştuğumuz 
müddetçe, elle tutulur, gözle görülür öz değerlerimiz
de dahi başka başka konuşmaya devam ettiğimiz 
müddetçe bu memlekette anarşi durulmaz, bu memle
ket huzura ermez. Gelin insaflı olalım, yaptığımız iş
lerin ister iktidarda olalım ister muhalefette olalım, 
bir süzgeçten geçirmek suretiyle vicdanımız kabul 
ediyor mu etmiyor mu, bir de vicdanımıza, memleke
tin, milletin, dinin, devletin genel amaçlarına, men
faatine uyuyor mu, bir de bunların muhakemesini 
yapalım. (AP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, muhalefet olunca çıkıyorlar kürsüye neler
den bahsediyorlar. Dün neredeydiniz be kardeşim? 
Ben memuriyetten geldim, memuriyet terbiyesini, sı
kıntısını çok yaşadım; bunu bilen bir insanım ama, 
gönül isterdi ki, dün bu icraatı yapan bakanlarının 

J karşısına duraydı bu arkadaşlarımız. Bugün mü ha
tırladılar memurun ezildiğini, kıyıldığını, kışta kıya
mette yollara, sokaklara düşüldüğünü? Buna hiçbiri
mizin gönlü razı olmaz, yapmamalıyız bunu aslında, 

I bununla bir yere de varılmaz aslında. Ama, bunu ge-
I 1in görün bakın ki, Halk Partili bir genel müdürle 
i bizim iki bakanımız çalışmış; fakat Cumhuriyet 

Halk Partili Sayın Bakan gelir gelmez, Halk Partili-
iik kâfi gelmemiş, hemen onun kolundan tutularak 
atılmış, başka vasıflarda bir adam oraya getiriliver-
miş. Ya, işte böyle. 

Evet, Hükümetimizin ve Sayın Bakanımızın bu 
Bakanlığı bütün bu kötü durumlardan kurtarmasını 
diliyoruz., Bakanlığımızı, Sayın Bakanımızın gerçek 
yerine oturtacağına inanıyoruz. 

Kültür Bakanlığı Bütçesinin, kültürümüz için, dev
letimiz için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum, saygılar sunuyorum. (AP ve MHP sırala
rından alkışlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üstün. 
Milli Selamet Partisi Gru'bu adına Sayın Hasan 

Aksay, buyurun. 

AHMET TANER KIŞLALI (İzmir) — Sayın 
Baş'kan, Kültür Bakanlığım döneminde, «îslami kül
türü Bakanlığımdan kovdurduğu, Atatürke hakaret 
eden kitapları yayınlattığım» yolunda sözler sarfetti-

1 ter... 
BAŞKAN — Dikkatimi çekmiştir Sayın Kışlalı, 

notu almışım efendim, biliyorum onu. 
YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — Kitap elimin al

tında, okuyayım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır. Sizin sözünüz bitmiştir. 
AHMET TANER KIŞLALI (İzmir) — İçtüzüğün 

77 nci maddesine göre söz istiyorum. 
BAŞKAN — Onu düşünüyorum efendim, söz ve

ririm size. 
Buyurun Sayın Aksay, süreniz 20 dakikadır. 

MSP GRUBU ADINA HASAN AKSAY (Ada-
j na) — Sayın Başkan, sayın niiietvekilleri; Kültür Ba-
I kanlığı Bütçesi üzerinde Milli Selamet Parftfeinin gö

rüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunu
yorum. 

Bugün Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesini görüştük, 
şimdi Kültür Bakanlığı Bütçesini görüşüyoruz. Son 
derece önemli iki bakanlığın bütçesini bir günde gö-

.rüşüyoruz demektir. 
Bilhassa Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakan 

lığının müşterek bir özelliğine işaret ederek söze baş 
} lamak istiyorum: Her iki bakanlık da uzun vadeK 
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çalışan bakanlıklardır. Sebep ve netice arasındaki 
mesafe son derece uzun olduğu için, hangi neticelerin 
hangi sebeplerden doğduğu, meselesini çok daha dik
katle düşünmek ve bu meselelerin üzerinde çok di-
ha hassasiyetle durmak gerekmektedir. 

Petrol bulamazsanız bir .saat sonra petrol bulama
manın sıkıntısı karşınızdadır, sebep - netice araisında-
ki bağlantılar da gayet açık ve sarihtir. Ancak, eğer 
yanlış bir kültür politikası tatbik ederseniz, eğer yan
lış bir eğitim politikası tatbik ederseniz bu, ne pet
rol bulamamak gibi, ne Karayolları gibi, ne de di
ğer bakanlıklarımızın herhangi birisinin meşgul oldu
ğu saha gibi hemen kendini gösteren bir hadise orta
ya koymaz. Bunun acısı, yanlış kültür politikaisının, 
yanlış milli eğitim politikasının acısı, on sene sonra, 
yirmi sene sonra bizim glibi bünyesi çok kuvvetli, 
imanı çok kuvvetli bir millet için bazen yüz sene, 
yüzelli sene sonra gelir bomba olur, dinamit olur, 
kardeşin kardeşi öldürmesi şeklinde milletlin karşısına 
çıkar. 

Onıın için, kültür politikamızın üzerinde dururken 
çok daha dikkatli, çok daha hassasiyetle bu mesele
nin (.'zerinde durmayı ve sebep - netice arasındaki 
'bağlantıları çok iyi kurmaya mecburuz. Böyle bir 
tahlil için tabiatıyla 20 dakikalık bir zaman yetmez. 
Ancak, bu zaman tahdidini nazarı itibara alarak ben, 
meseleyi üç anakonüda, meselenin temeline işaret ede
rek, arz etmek istiyorum : 

Birincisi; bugün Kültür Bakanlığının durumu ne
dir? imkânları nedir? Sahası nedir; hangi sallaya ka
dar kendi sahasını kontrol altında tutabilmektedir? 

İkincisi; şimdi Kültür Bakanlığı ne yapıyor, neleri 
go: ev biliyor, neleri görev bilmek istiyor, neler yap
mak isliyor? 

Üçüncüsü de, ne yapması lazımdır? Kültür em
peryalizmi karşısında bir yaprak gibi sürüklenmekten 
kurtulmak için, ezbercilikten, taklitçilikten kurtul
mak için ne yapmamız lazım? Kardeşi kardeşe bo
ğazlatan çağdaş vahşetten kurtulmak için, sokaktaki 
bir taşı kardeşinin ayağına değecek diye atmayacak 
bir ruh seviyesine yükseltmek için insanı ve toplumu, 
Kültür Bakanlığının ne yapması lazımdır? 

Bu üç konuya girmeden önce, bir noktaya işaret 
etmek istiyorum: 

Tabiatıyla biz o inançtayız ki, kültür politikamı
zın temeli, vasatı yanlıştır. Bu vasatın, bu temelin, 
bu kaidenin yanlışlığına geçerken, muhterem Baka
nımızı v^ değerli Bakanlık mensubunu tenkitlerim
den mutlaka dışarı çıkartmak istiyorum. Kırık bir 

••a/ vermişisin eline, bu sazı çalacaksın diyorsun, on
dan sonra sazdan çıkan kötü seslerden dolayı da şikâ
yet ediyoruz. Haddi zatında politikanın temeli yan
lış. Yoksa, ne bundan önceki bakanlarımızın, n'e bu
günkü Bakanımızın; ne -hundan önceki kadroların, 
bu bugünkü kadroların şahsi tutumlarıyla yanlış bir 
r.y isnat etmek istemiyorum. Asıl, politikanın teme
lini değiştirmek noktasına işaret etmek isteyeceğim. 
Filmde rol almış bir kimse gibi, kötü rol vermişisin, 
taklitçi bir kültür politikası vermişisin, karmakarışık 
bir kültür politikası vermişsin; ondan sonra da bu
nu söylüyorsun. Şimdi bu karışıklığı, bu olturmamış-
lığı zaten Kültür Bakanlığımızın bugünkü durumu 
neVr, diye bakarken hemen göreceğiz zannediyorum. 

Muhterem milletvekilleri; Kültür Bakanlığımızın 
bugünkü durumu n'edir? Birincisi, «külttür» kelimesi 
yalbancı bir kelimedir; daha kökünden yabancılıkla 
başlıyoruz. 

İkincisi; sadece kelime yabancı değil, muhtevası 
da bizim bünyemize, bizim kültürümüze, bizim dü
şüncemize yabancı bir düşüncedir. Birisi kalkıyor, kül
tür sentezinden bahsediyor. Bana sorarsan, kültürün 
sentezi mi olur? Ne güzelse o güzeldir, ona bir şey 
kattığın zaman ideal güzel, güzelliğini kaybeder; ide
al güzel, ideal iyi, ideal doğru, ondan bir şey çıkardı
ğın zaman, sentez yapacağım, dediğin zaman iyiliğini, 

« güzelliğini, her şeyini kaybeder. Hak bir tanedir; 
Ha'k'ka ne bir şey ilave edebilirsiniz, ne bir şey çı
karabilirsiniz, Kirriisi kültürü şovenlik için, kimisi 
enternasyonellik için, kimisi coğrafJi şartlara giöre de
ğerlendirir; kimisi tarihi şartlara göre değerlendi
rir, 

Zaten bakınız, Kültür Bakanlığı, «Tekin Alp» is
mini almış olan Molz Kohen'in kitaplarını tetkik et
mek için büyük gayret sarf etmeyi kültürün tek te
meli zannediyor. Yanlış; ama bu yanlışlar, tabu kai
denin yanlış oturtituralmaSıridan, daha kelimesinden 
başlamak üzere bütün her şeyin yanlışlığından ileri 
geliyor. 

Kültür Bakanlığının kuruluşuna da baktığımız za
man görüyoruz ki, Kültür Bakanlığı ilk önce, Milli 
Eğitim Bakanlığının içerisinde; 1970'in Temmuzun
dan itibaren Kültür Bakanlığı, müstakil bir bakanlık 
oîııvor. Tekrar Milli Eğitini Bakanlığının içerisine 
giriyor, tekrar müstakil oluyor, tekrar giriyor, tekrar 
çıkıyor. Bu üçüncü defa 1977"de, üçüncü Bakanlık. 
Bundan önceki Sayın Bakanımız, Kültür Bakanlığının 
özerk kuruluşlarca birçok kuruluş hizmetlerıinin yü
rütülmesini düşündü. Bunu tenkit etmek için sö'y'c-
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iniyorum. Ama Kültür Bakanlığının hakikaten bugün 
no yapacak, ne yapmayacak meselesini en uzun ba
kanlığı yapmış, bu görevi en üzün yüklenmiş olan 
Bakanımızın bile henüz kararlaştırma safihasında ol
duğunu göstermek için, Kültür Bakanlığının temelli 
bir yere öturamadığını ifade etmek için söylüyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bütün bu çekişmelerimi 
bu farklı anlayışların ve Bakanlığın seyrindeki 10 se 
nelik bir zaman içerisinde 3 defa bir oradan oraya, 
bir oradan oraya geçişinin gösterdiği bir tek gerçek 
vardır; o da, yabancı bir kelimeye, yanlış bir muhte
vaya dayanmış olmasının neticesi, bir türlü gönülleri 
tatmin edemeyecek: bir kargaşalığın içertisinde bulun
muş olmasıdır. 

Böylece Kültür Bakanlığının bugünkü durumunu 
izah ettikten sonra, imkânları ve sahası meselesine' 
de bakacak olursak, geçen yıl Kültür Bakanlığımı
zın bütçesi 2,5 milyar civarında, bu yıl % 74 bir a-
tışla 4,5 milyara çıkmış. Aşağı yukarı fiyat artışları 
da nazarı itibara alınırsa, demek ki, geçen seneki 
issviydde Kültür Bakanlığımızın imkânları duruyor. 

Kültürü, maddi unsurlarıyla tarifi bırakır da he
defiyle tanımlamaya çalışırsak, en somut olarak zan
nediyorum ki, insanların birebirinin kurdu, biriibİrini 
ölJüren canlılar olmaktan kurtarıp, aman bu kardeşi
min ayağına taş değmemin diye yoldaki taşı atacak 
bir ruh seviyesine, bir ruh yüksekliğine çıkarmaktır 
kültürün asıl gayesi. En iyiyi duyma, düşünme, yap
ma, ve yaşama seviyesini insana kazandırması gere
ken değerlere, kültür değerleri diyebiliriz. 

Meseleyi böyle alınca, bugünkü Kültür Bakanlı
ğımız bu görevi yapan, bu göreve hizmeti olan kuru
luşların ieçrMnde ne kadar yer alıyor. Bir defa bu 
görevde zannediyorum ki, en büyük payları şunlar d a 
taşıyor: 

1. Ders kitaplarının müfredatını yönlendirme 
'imkânını bugün elinde Mlül'i Eğitim Bakanlığı bulun
durmaktadır. 

2, Yaygın bir telkin ve beğendirme imkânına sa
hip olan TRT, Küftür Bakanlığından tamamen ayrı 
çalışmaktadır. 

3/ Gazeteler, kitaplar, yayınlar, sinema, Kültür 
Bakanlığının büyük sahasının büyük kısmını işgal eden 
kuruluşlardır. 

Kaldı ki, hayatın her noktasında ruhi inkişafımı-
zt etkileyen bir hadise vardır; bütün bu hâdiseler, do
layısıyla kültür ve insanın yetişmesini etkileyen hâdi
selerdir. Mesela, üstün bir adalet örneği, güçsüze, fa 

kire yardım, bütün insanlığı her zaman en güzel sa
nat eserinden daha fazla etkilemiştir. 

Bu kısa bakış da gösteriyor ki, Kültür Bakanlı
ğımız henüz çok dar bir sahada kalmıştır. Yaptığı ve 
yapmak istediği hususlara baktığımız zaman bu hıu 
sus daha iyi anlaşılacaktır. 

Kültür Bakanlığımız ne yapıyor? Şimdi Kültür 
Bakanlığımız ne yapıyor diye baktığımız zaman - ta
bii hepsini sıralamayacağım, ama yaptıklarından bir
kaç tane örnek arz ötmek istersem - şunları görürüz : 

1.- Aydın Afrodisis Müzesli yeni seksiyonları hiz
mete girmiş. 

2. Senfoni orkestraları çalışmaya başlamış. Cum-
four'başkanlığı Senfoni Orkestrası 35 program yap
mış, konser gerçekleştirmiş. 

3. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yine birta
kım programlar gerçekleştirmiş. 

4. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul'da 
konserler vermiş. 

Devlet Opera ve Balesi ise (gene bütçenin önün
deki rapordan baktığımıza göre) Windsor'un Şen Ka
dınları, Fındık Kıran, Şımarık Kız, Saraydan Kız Ka
çırma, Midas'ın Kulakları, Donjuan oyunlarını oyna
mışlar. 

Yapılanlar- bunlar. Ne yapmak istiyor? Gene ra
pordan öğrendiğimize göre; birisi, kendi teşkilat ka
nunu olmak üzere Kültür Bakanlığımız 10 tane ka
nun çıkarmak istiyor. İkincisi, ses ve saz sanatkârla
rı yurt dışına giderken, bizim de görüşümüz alınsın 
istiyor. 

Kültür konusunda diğer müesseselerimiz ne yapı
yor? Şöyle bir de onlara bakacak olursak, Ankara 
Belediyesi Sıhhiye Meydanına «Eti Güneş'i» diye ipti
dai bir tapınak dikiyor. Artık tek Allah fikrine var
mış, İslam'a varmış bir dünyada taa gitmiş ne zama
nın bir putunu getirmiş Ankara'nın en güzel meydanı
na dikmiş. Bu nasıl kültür Allah aşkına? 

TRT'ye İKRA diye. bir ajans gelmiş; İstanbul 
Kitap Reklam Ajansı diye, bir reklam verecek; TRT 
diyor ki, haa bu Kur'anı Kerimede geçen bir isimdir, 
ben bu reklamı almam, ismini değiştir de gel diyor. 

istanbul telefon rehberinde Ayasöfya Camii hangi 
sütunda yer alıyor? Bunların hepsi kültürü etkileyen 
hususlar. İstan'bül telefon rehberine bir bakınız. 
Ayasöfya Camidir, ama şimdi müzedir. Ya müzeler 
kısmında yer alması lazım, ya camiler kısmında yer 
alması lazım. Ama İstan'bül Telefon İdaresi, reh'berde 
onu kiliseler kısmında gösteriyor. 
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Muhterem milletvekilleri, böyle bir kültür tatbi
katıyla, böyle bir kültür anlayışıyla biz bombadan, 
dinamitten, kardeşi kardeşe öldürtmekten başka bir 
yere varamayız. Bunlarla insanın gönlünü doldura-
rmyız; ne gönlünü doldurabiliriz, ne kafasını. Bun
lara çok kapılırsak, biz sadece aristokrat bir zümre 
oluruz, milletten koparız. Eğer bu kültürü bütün mil
lete aşılamak istersek, biz Bizans gji'bi batarız, biz 
Roma giıbi batarız, biz Sodom gibi, Gonıore gilbi ba
tarız. Böyle bir kültürden biz doğru yola gidemeyiz. 
Bu işi temelinden değiştirmemiz lazım. MİİM heyecanı 
getirmek lazım. Yol yanlış; fakat başta da arz etti
ğim gibi; bu yanlış, kaide bakımından yanlış olduğu 
için, aya atacağımız füzenin temel açısı yanlış oldu
ğu için. O füzede çalışan ne bakanlarımıza, ne de de
ğerli Kültür Bakanlığı personeline ihamda bulünmu-
yarum. Temel açıyı düzeltmemiz lazım. Bu kadar uzun 
vadeli bir hadisede, bu kadar uzun vadeli bir atışta 
bir derecelik açı farkı, aya gidecek füzeyi Merih'e 
göriderir. Zaten .biz de saadete, huzura, sükûna ge
leceğimiz yerde, dün öyle bir millet olduğumuz hal
de, bugün bomibaya, dinamite gelmişiz. Aya göndere
ceğimiz füzeyi yanlış milli eğitim politikası ve yanlış 
kültür politikası yüzünden bu noktaya getirmişiz. 

Son bölüme geçiyorum muhterem milletvekilleri': 
Ne yapmamız lazım? 

Kültür şekil değil, muhtevadır. Önce bunda ka
rar kılmalıyız. Bu fikrimi açıklamak için geçen sene 
Kültür Bakanlığı Bütçesi burada müzakere edilirken, 
önemle üzerinde durulan bir noktayı esas alarak o 
noktayı tenkit etmek, «öyleydi, böyleydi» diye tartış
mak için değil; ama o noktadan hareket ederek ken
di fikrimi ortaya koymak için arz ediyorum ki; geçen 
sena burada bahsedilirken «Divan Edieibiyatının lisan 
farkıyla, Halk Edebiyatının lisan farkı Osmanlıda 
kültür ikilemi meydana getirdi» diye üzerinde du
ruldu. 

Muhterem arkadaşlar, kılıfta ikilem olmaz, asıl 
özdedir. Osmanlıda kültür ikilemi yoktur. Niye? İş
te bir misal arz edeyim : Fatih ne diyor, farklı dallte 
ifade ediyor; kalubı farklı; ama ruhu aynidir: «Ca-
hüdü billah oluptur niyyetüm; Dini Islâtaın mücer
ret gayretidir gayrettim.» 

Yunus ne diyor? Yunus da aynı şeyi söylüyor : 
^Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun.» 

Dili farklı; ama ikisi de «iBen Mamı buMum» 
diyor, «Ben ancak onunla, Calhİdü hilali oluptur 
rtîyyetüm» derken aynı şeyi söylüyor. Ruhta bera
ber. Kültür, bir ruh meselesi'dir; kültür, bir öz mese
lesidir. Kültür, bir şekil meselesi değildir. 

Milli kültür vesaire tartışmasına girmiyorum; el-
'biitttı evrensel kültüre gideceğiz. Mesela, evrensel 
kültüre gütmeyi arkadaşlar şey yapıyor; «Hikmet, 
Mföjürnanm yitik maldır» diyor bir defa. O halde, 
nere'cb bulursan oradan alırsın. Yani, bir kültür, bir 
doğru, bir hak Çin'dedir diye, Amerika'dadır, Rusya' 
cad r el ye almayacak mıyız? Elbette alacağız. Önce 
dar kalıpları aşmamız gerekiyor kültür meselesini ko
nuşurken. 

BAŞKAN — Sayın AkSay, lütfen toparlayın. 
HASAN AKSAY (Devamla) — O zaman, bugü

ne kadar taklit yolundan gidilmiştir arkadaşlarıım. Bu 
taklit yolu, tam tersine dönmelidir. Kısaca arz ede
yim : Her hareketten islam soyutlanmak istenmiş
tir. Böyle bir (bağnazlıktan kurtulmak lazım. Kültü
rün asıl temelinin doğru oturması için önce, bir Âhi-
ret gününe imanın, bir hesap gününe imanın, bîr ah
lakın değişmezliğinin, edep, haya, insan sevgisi, kar
deş sevgisi nedir, bunun değişi kliğinin temele kon
ması lazım. 

Bizim sanat ve kültür eserlerimiz edep, haya, in
sana saygı, ve sevgiyi telkin, etmedikçe bu işin için
den çıkılmaz. Âhirete inanç olmadan, haya, edep, 
helal, haram bilinmeden sömürü durmaz, zulüm dur
maz, anarşi durmaz. 

I Şimdi son olarak yapmamız gereken, hemen 
başlamamız gereken bir şeyi muhterem Bakanlık kald-

I rosundan rica ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. 
I 'Hicri-15 nci Asra giriyoruz. Böylesine bir tarih 
I hası, dağınık enerjileri birleştirip güçlü bir kültür ham-
I leşi yapmak için önemli bir tarih başıdir. Milletlimiz 
I bu konuda büyük duyarlık gösitermektedlir, her türlü 
I gayrete hazırdır. Bütün Islahı ülkeleri konuya büyük 
I dhemrniyet vermektedir. Kanada^dan Yeni Zelanda'ya 
I kadar islam ülkeleri dışındaki bütün tslam'i kuruluş-
I 1ar, cemiyetler, cemaatler şimdiden önemli hazırlık-
I 1ar yapmakta, çalışma mahsullerini ortaya köymak-
I -'ta'dırîar. Kanaida'dan Yeni Zelanda'ya diye, Ameri-
I ka'daki VVallace Muhammet v.s. çok daha büyük 
I gayret gösterdiği hailde, onları -söyledim. Geçen iran'a 
I gittiğimiz zaman Kanadaldan bir Türk doktor arka-
I daşıtaız gelmişti, Yeni Zelanda'dan da Yugoslavyalı 
I 'bir Türk gelmişti. Takvimler basmışlar, broşürler 
I basmışlar, programlar baismışlar. Hakikaten bir Yen5 
I Zelanda Ve Kanada^da bile çok güzel çalışmalar yap-
I mıstar. O itibarla bunları zikrettim. 
I Muhterem milletvekilleri, yalnız Manı ülkeleri 
I değil, islam ülkelerinin dışındaki tüm dünya, Hicri 
l 15 nci Asırla yakından ilglilenmektefdlirler. Çoğumuz 
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gördük Le Point Mecmuası kapak resmi olarak 
«1Hz. Mühammed'in 15 nci Asrı» diye kapak bastı. 
Bütün dünya bu işle ilgileniyor. 

«İslam ülkeleri 8 nci Hariciye Bakanları Kongre-
si»'n!de bizim de katılmamızla bütün islam ülkeleri 
Hicret'in 15 nci Asrının anılma'sı için ellerinden ne 
gelirse yapmalılardır, diye karar aldık. Ondan sonra 
Hükümet olarak Cldde^de yapılan 'birkaç toplantıya iş
tirak ettik. Simidi İslam ülkelerinde de, dünyanın her 
yerinde de bu hazırlıklar süratle ilerlemektedir; Cum-
hurfbaş'lcanlarının da katıldığı yüzbinlerce kişilik top
lantılar yapılıyor. 

Bunun için vakit geçirilmemelidir muhterem kar-_ 
deşlerim. Geç kalırsak, bu 15 ndi Asrı layıkıyla ana-
mazîsak sonra utanç duyacağız. Halbuki bunu layı
kıyla anmak hem küMrümüze hizmettir, hem de tüm 
İslam düniyası üzerinde son derece etkin, son derece 
öğünecek ve bütün İslam dünyasının bizi alkışlaya
cağı bir harekeli yapmış oluruz. Ama bunun ucun
dan tutmakla, bir iki kitap basmakla, bir iki beyanat 
vermekte bu iş olmaz. Her ülke çok daha ileri gidi
yor. Bir Lübnan'da yüzbinlerce lira ikramiye konu
larak 15 nci Asır için şiir yarışmaları, makale yarış
maları, kitap yarışmaları, araştırma yarışmaları dü
zenleniyor. Biz en büyük devletiz, biz tarihin en bü
yük devletiyiz, yine en büyük devletiyiz. Kültür Ba
kanlığımız bu 15 nci Asrı mutlaka layıkiyle değerlen
di rmeli'dir. 

Bütçenin tüm Bakanlık mensuplarına ve bütün mil
letimize hayırlı olmasını diliyor, Yüce Mecliste say
gılar sunuyorum. (MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksay. 
Programımıza göre çalışma süremiz dolmuştur. 

G yi üşmelerin ara vermeden sürdürülmesi için parti 
gfuplar.nın müşterek bir önerileri gelmiştir. Bu öne
riyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Mus
tafa Gazalcı, buyurun Sayın Gazalcı. CHP sıraların
dan a'kışlar) 

CHP GURUBU ADINA MUSTAFA GAZAL
CI (Denizli) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Cumhuriyet Halk Partiiisi Gurubu adına Yüce 
Meclisin üyelerini saygıyla selamliarum. 

Konuşmama başlamadan önce, burada konuşan 
Adalet Partisinin sialyın sözcüsü arkadaşım, eleşti
recek, karşılık verecek birçok şeyler söyledi, «İs
lam eserlerimden kinişte bir taş alamaz» dedi. «Is
lattın, Sayın Kültür Bakanı Kışlalı Bakanlıktan kov

muştur;» dedi. «Yayınladığı yapıtlarda askerleri, 
inancıları küçültmiüşjtiür» dedi. «DiMimizin canına 
'okumuştur» defdli. «Ataitürk'e faalkaret edilmiştir» 
dedi. «Devlet hayasızlık yapmıştır» dedi. «Nazım 
Hiıklmet'in eserleriyle, Fakir Baykurt ile kültürün 
markstotleştirildiğini», «canavar kesildiğimizi» bir 
Kültür Bakanlığının Bütçelinde söyledi. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamda hepsini ya
nıtlayacağım ama, İslam eserleri de dahil yaşadı-
ğnmız Anadoluda ne yapılmışsa sahip çıkarız, on
lar bitzlim gU'ra'rumuzdur, onurumuzdur. Biz Islamı 
da, onun yarattığı sanat eserlerini de öyle çaldır
mak, ya da bir taş almak değil, tersine, çağdaş 
yorumlarla onlara yenilerini katmaktır amacımız. 

Birazdan, kim Atatürk'ün canına kıymışıtır, 
diline kıymıştır, örnekleriyle göstereceğim. 

'Değerli arkadaşlarım, Atatürk dönemi de dahil 
şu anda Kültür Bakanlığındaki Sayın Müsteşarı
mız, bu Mitli Külttür Dergisinde her sayısında yazı
yor ve, «!İ4Q - 15Q yıllık bir bir zaman içerisinde 
son olarak taklitçi, milli şalfosiyetten gittikçe sıyrıl
mış, kozmopolit, sözde aydın nesillerin bu milli 
kültlülr variMarından ve duygularından zaman geç
tikçe uzaklaştıkları da bir gerçektir» diyor. 

TURAN KOCAL (fetanlbul) — Doğru. 

MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — Bir ar
kadaşım da, «doğru» diyor. Yanli Atatürk dönemi 
de dahil, kozmopolit, taklitçi bir kültür politikası 
izlediğimizi slöiylülyor. 

ı«Filkri malum Fakir Baykurt» ne demekse... 
Değerli arkadaşlarım, Karacaoğlan'lar, Yunus' 

lar, Dağkrca,'lar, Naızım'lar Fakir Baykurt'lar, eğer 
Türkçemıizt en güzel bir biçimde işleyip sanat eser
leri, koymuşlarsa, dışarıda ve içeride bizi tanılıyor
larsa, onları sevmek, korumak gerekir. 

iSağcı bir kişli Türkçemizde en güzel eserler ver-
<siq verebilsin, 'bizi dışarıdan tanıtsın, ona da biz 
«Türk ozanıdır, Türk sanatçısıdır» diye , sayarız, 
'salhip çıkarız. Öyle bura/da Fakir'leri, Nazım'ları, 
Dağlarcaları kötülemek, bizim gururlarımızı kö
tülemek çok yanlıştır, 
, Değerli arkadaşlarım, toplumların ekonomik 

ve kültürel yapı'sı üzerinde biçimlenen kültürün, 
ulusların, fcişiiiğini, insanların duyuş ve düşünüşünü 
'belirlemede önemi etkisi büyüktür. Uygarlık güzel 
«Sanatla* gibi dar anlamda kullanıldığı gilbi, insan-
oğlunun yarattığı her şeye kültür denimektedlir. 
Sanat ve kültür erkinlikleri, insanları birbirine ya-
kınlaştırır kaynaştırır, hoş görii aşılar. 
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lYurit sevgisi, ulus sevgisi, daha önemlisi insan 
seyglsi, inlsanım yarattığı yapıtları tanıtmakla, sev-
diraneklıe ölür. Kargaşayı, öldürmeleri önlemenin bir 
yoılu da sanatı inisanılara sevidirmökldir. 

lÜlkemıizin değerlerimi, sanalüçılarını dışarıda ve 
liiçeride tanıtarak saygınlığımızı artırabiliriz, Anadolu 
üllk çağlardan bu yama Hitit, İyon, Frang, Bizans, Sel
çuk vıe Osmanlı uygarlıklarına beşiklik ettiği için 
övünülecek bir kültürümüz vardır. Ancak bu zengin • 
kültüıiümüzü yeteriiınce koruduğumuzu, tanıttığımı
zı, onlara yenilerini eklediğimizi söyleyemeyiz.- Bu
nun da nedeni, (Öyle sanıyorum ki) köklü bir kültür 
siyasetimizin olmayışıdır. Adalet Paritıisii sözcüsü sa
yın aırkıadaşıımız burada söyledi. MlSlP'nin saıyın-söz-. 
cüisü söyledi, Kültür Bakanlığımın temelinden polit!i-> 
kasımım yanlış olduğunu söylediler. Cumhuriyet Halk 
Partisi diyor kıi; her hükümet başa geldiğinde, ken
di dayandıkları sınıflın kültürünü değil, toplumdaki: 
tüm kesimlere seslemen bir kültür poliMka'sı izlesin. 
Yani toplumda işçi de var, sermaye de var. Serma
yeye dayanan bir paıitli geldiğimde yalnız omun kül-
türünü vermesin, işçimin kültürü de hükümet tara
fımdan verilsin. 

AHMET SAYIN (burdur) — Burjuva kül'tjürii 
•yök mu? 

MUSTAFA GAZlAUCI (Devamla) — Burjuva 
kültürü vardır efendim. 

Topluımdalki tüm kesimlere seslenen bir kültür 
politikası; bu da, ancak özerk kuruluşlarca izlemem 
bir kültür politikasıdır. İşte ülkemizin seçkin kültür 
ihsanlarımdan oluşan Kültür Yüksek Kurulu, Sayın 
Kışlalı zamanımda, «'Kültür Bakamlığımıın Kültür Si
yaseti» diye bir kitapçık hazırlamıştır ve bunu ka-
ımuioıyuınıun tartışımasınia sunmuştur. Bu, kültür si-
yasetfi üzerime görüş bildiren kitalp üzerinde partiler 
düşüncelerimi sloyleyelbilıir. Burada ulusal kültür po-
liıtilkalsı salvunulüyor, halkçı kültür politikası salvu-
rauluyor. 22 aylık dönemi çlok suçladı arkadaşımız. 
Aslımda, 22 aylıik dönemde 50|'miim üzerinde yapıt 
yaJyınllammDştır. İlk kez 67 ile Devlet Tiyaitroisu gö-
<JÜ!rülrnüştür. Kütüphaneler çağdaiş bir anlayışla dÜi-
zeltilimiitşitıir. Az ömce söylediğim glilbi, ülkemıizim 
iseçkîm insanları bir araya getirilmiş, Kültür Bakan
lığında çeşitli kurullarda görev aldırılarak onlarım 
değerli katkıları sağlanmıştır. 

Ne acı ki, Adalet PaDtiisimin Sayın Bakanı başa 
gelir gelmez, başta bu Kültür Yüksek Kurulu veı 
Edebü Kurul olmak üzere tüm kurulları dağıtmış, o 

ıgöriavdekii kişileri işlerimden uzjaiklaştırmıştır ve Kül
ttür Bakanlığımda müsteşar, genel müdür, daire baş
kanlarımın tümü, 46 kütüphane müdürü değiştirilmiş, 
Ibtir çok memur Yoz®atfa, Elâzığ'a Tokat'a, âdeta 
ölsün diye ölülmıe gömderdlerek sürülmüştür. (AP sı
ralarından gürültüler) 

ÖMER LÜTFÜ BRZyR'UMLUOĞLU (Yoz
gat) — Yozgat'ta canavar mı var? 

MUSTAFA GiAZALCI (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarımı; ili kötülemek içim söylemiyorum, ka
sıtla oraya gönderilişini söylüyorum. Az önce, bü
tün Atatürk dönemini de taklitçi gösteren ve «Ba
şa geldiğimizde MlC'min yaptıklarıma devam edece
ğiz, bıraktığımız yerden tamamlayacağız» diyen bür 
sayın müsteşar başa getinilmişltir. 

Değerli Adalet Partili arkadaşlarını, şimdi ben 
Iburada kişiler üzerinlde durmuyorum ama, sayın 
müsteşarımızın yaptıklarını belgelere dayanarak bıir 
'bir sıralamaya çalışacağım. Öyle sanıyorum ki, 
Kültür Bakanlığını Sayın Bakandan çok, bu sayın 
müsteşarımız yömdümtektedıir, yönlendirmektedir. Bu 
kanıtları efend-im, biz ortaya süreriz, doğrudur, yan
lıştır, gelirler yanıtlarlar. Bakımız;, 19*701 yılımda sizimi, 
yani Adalet Partisinin. MHP hakkında hazırlattığı 
raporda, Saıyın TürkleŞ'ten sonra üçüncü sırada 
Sayın Emlin Biligiiç'e yer veriliyordu Bilgiç ile ilgili 
bölümde şu satırlar vardı, sizim hazırladığınız ra
porda: 

«Türkacağı'nım düzenlediği seri konferanslarım 
çoğumda, Türkçülük, dış Türkler, esir Türklere me
zalim konularımda konuşmalar yapmıştır, Turancı
lık, ülküsünün gelişmesi için de faaliyet göstermiş'tir» 
ve burada belgeler var. Adalet Partisininı hazırladığı 
raporda. 

iEmlin Bilgiç'in müsteşarlık görevine başlama
sından sonra oluşturulan bazı kurullarda, 1944-1946 

; yılları arasımda Sayım Aliparfslaru Türlkeş ile birlikte 
yargılaman Reha Oğuz Türkan, Halûk Karamağralı 
gilbi kişiler kurullarda görev almıştır. Ankara Üni-
verSffitesli Senatosu Bmıim Bilgiç'e Kültür .Bakanlığı 
Müsteşarlığı için izin verilme kanarını 18.il2.1979'da 
vermiştir. Yalsalaria göre, bu tarihten önce söz ko
nusu göreve atanamayacağı açık iken, 7J12.19!79'da 
Ibir müsteşar yardımcısının görevden uzaklaştırıl-
malsıma ilişkin yazıda Sayım müsteşarım yazısı var
dır. Bu yasalara göre suçtur, hakkımda kovuşturma 
alçılmıalsı gerekin 

Yine sayın müsteşar, daha önceki müsteşarlığı dö
neminde 5.8.1977'de, Milli Kültür Dergisindeki yaz-
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dığı yazılardan dolayı kendi imzasıyla aylıklarından 
ayrı 4 000 lira kendisine ücret bağlamıştır. 

Yine sayın müsteşar, 8.2.1977 tarihinde bir bakan
lık müşavirini Doğru Anadolu'daki Ülkü Ocakla
rında ülkücülük konusunda konferanslar vermek 
üzere görevlendirmiş, söz konusu bakanlık müşa
virinin bu konferanslarda ülkücülüğü övdüğü belge
lerle ortadadır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Müsteşar birinci müs
teşarlığı sırasında, o zaman MHP'nin elinde bulunan 
Kırıkkale Belediyesinden sa'hte «sınav kazandı» bel
gesiyle Kültür Bakanlığına bir sürü insanlar almış, 
şimdi de Çumra Belediyesinden yine sahte «sınav 
kazandı» belgesiyle bir sürü öğrenci, komandolar Kül
tür Bakanlığına doldurulmuştur. 

MEHMET ÖZUTRU (Afyonkarahisar) — Anka
ra Belediiyesi neler yaptı ya? 

MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — Siz kabul 
edin etJmıdyin, ben dkutylorurrtj 

Profesör Emim Bi'llgiç'ıin müsteşarlığı zamanında 
göreve alınan Mehmet Yaprak adındaki memur, 
lEcevit, Hükümete zaman ın'da 17JlQ.il9718 tarihinde 
üsltifa ederek göröviinıdeh ayrılmıştır. Bu klişıi daha 
sonra tabancayla yakalanmış, yapılan balistik mua
yenede bu tabancanın üç kişiyi öldüren silah oldu
ğu anlaşılmış ve kendüsıi 5,5 ay tutuklu kalmıştır. Bu 
ikîşıi hâlâ Kahramanmaraş olaylarında sanıktır. Pro
fesör Bilgiç yeniden mÜfsteşar olunca bu arkadaş 
alınmış, özel kalemden de fazla mesai almıştır. 

Yine sayın müsteşarın birinci müsteşarlığı döne
minde işe alınan GülteMn ÖZtürk adlı memur, o 
zaman MHP'nin denetiminde olan Devlet İstatistik 
iEnSİtöMiin© «sahte sınav kazandı» belgesiyle girmiş, 
'bizim Zamanımızda istifa etmiş; bir daha memuri
yete girebilmek için, sonra sayın müsteşar gelince 
bu küşıi gelimiiş ve daha sonra da bu kişinin özel ka-
lemJden fazla mesai aldığı saptanmıştır. 

Tepkiler üzerine bu ar<kadaişkrın alındıklarını 
öğrendik, böyle bir şey varsa sevininiz. 

FARUK DEMİRTOLA (Tokat) — MHP'li ol
mak sıuç müdür? 

MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — Adam öl
dürmek suçtur efendim. 

İstanbul'da kurulmakta olan İslam Kültürleri 
Kültür Sanat ve Tarih Araştırmaları Merkez/inlin 
mlüdürlüğü görevinde bulunan Profesör Doğan Kü
ba'nın yenine, Profesör Emto. Billgiç kendi damadı 
da dahil, Ekmeletıtin îhsanoğlu'da dahil acaba üç 
'kişiyi önermiş mlidir? 

Yine Sayın Kültür Bakanı ve müsteşarımız tara
fından Devlet Tiyatrolarının seyircisini dört ka
tına çıkartan, oyun sayısı ve gelirini artıran Sayın 
İEılgun Orlbey sudan bir bahaneyle görevlinden alın-
mılşjtiır sanaltçıların tüm tepkıisine karşın. 

ıSaiym milletvekilleri, bu Hükümetin ve Kültür 
ıBaJkianlığının bir ayıbı da, kitap ve oyun yasakla
maktır, «Dö&ya» öyununlda olduğu giibi, başlanmış 
birçok oyun provaları yarıda bırakılmıştır ve fa
şizmi konu edilen Arture Uli'nin önlenelbillir tırma
nışı, ki bütçede «iKaldırıhrıaidı» diyor ama; oyun sa
yısı ilkin azaltılmış, sonra da kaldırılmıştır. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Komünizmi 
Itiven eserler ne oldu? 

IBAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyi-

MUSTAFA GAZALC1 (Devamla) — % 100 ulu
sal niteliklerimizi yansıtan Ferhat ile Şirin balesi hiç
bir söz yokken, propaganda yapma olanağı yokken 
sal'l yazarından dolayı yasaklanmıştır. Devlet Klasik 
Türk Müziği Korosunun Ankara'da vereceği konser
ler Bakanlığın bir yazısıyla durdurulmuştur. Kurul
duğundan beri Devlet Opera ve Balesi haftalarca ka
palı tutulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, hükümet okulları kapata
rak, öğretmenleri açığa alarak eğitim sorunumuzu, 
bale, konser, kitap ve oyun yasaklayarak kültür soru
numuzu çözeceğini sanmaktadır. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Kojıya) — Türkmen 
Düğünü'nü kim yasakladı? 

MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — Adalet Par
tisi Hükümetinin sanat ve küftür yaşamımıza getir
diği en büyük darbelerden birisi de kâğıda yaptığı 
c/(. 400'lük zamdır. Çağımızda kâğıt tüketimi uygar
lığın bir ölçüsü sayılmaktadır; ama, yapılan son kâ
ğıt zamlarıyla artık yoksul halkımızın kültürün en 
büyük araçlarından olan gazete ve dergiden yarar
lanabileceğini sanmıyorum. Bu kararlarla Anayasa
mızın 21 nci maddesinde «herkes bilim ve sanatı ser
bestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu 
alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir» ilke
siyle, 50 nci maddesindeki «halkın öğrenim ve eğitim 
ihtiyaçlarını sağlama devletin başta gelen ödevlerin-
dendir» ilkeleri havada kalmıştır. Kâğıda ve mürek-
k'cbe yapılan zamlarla kültür yaşamımızda önemli 
katkıları olan Anadolu basını ve küçük yayınevleri 
yok olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu zamlardan sonra ne ola
caktır; bu zamlardan sonra kültürün en büyük aracı 
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olan gazete ve kitapları basanlar tekelleşecektir. Ar
tık bu tekeller hem fiyatları saptayacak, hem de o 
kitapları içerik yönünden elinde tutacaktır. Yani ün
süz hir yazar, halkın içersisinden yeni çıkmış bir ya
zarın kitapları eğer o tekellerin işine gelmezse, ba-
sılmayacaktır. Ne olacaktır; o zaman çocuklarımız 
vurdu!u kırdı 1 s kitaplarla, büyüklerimiz düş kitapla
rıyla uyutulacaktır. Her girişimi özel kesime bırakan 
'hükümete ş'mdi biz desek ki; «'basın işlerinde devlet
çiliğe ağırlık verin», bunun kalbül edilmeyeceğini çok 
iyi biliyoruz. Yalnız gazete ve kâğıtta değil, teknolo
jinin gelişmesiyle son zamanlarda boyalı, basınlı, ka
setli, filml'i, disko müzikli bir kültür endüstrisi oluş
maktadır. Bu tekeller milyonlar kazanarak yoz ve 
kolay kültürü yaymaya çalışmaktadır. Üzülerek söy
lemek gerekir ki, TRT de zengin Ve ulusal kültürü
müzü halkımıza sevdireceği, tanıtacağı yerde yabancı 
kökenli yapımlarla ve yerli filmlerin toplumsal sorun
lardan en uzak olanları ile bu yoz kültürün yaygınlaş
masına yardımcı olmaktadır. Sanata ve kül'iüre ay
rılan program, vurdulu kırdılı firmlerin, spor prog
ramlarının yanında devede kulaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın- TRT Genel Müdürü
nün, kültürümüz için en büyük araç olan TRT'nin ba
şında bulunan Sayın Genel Müdürümüzün, son ya
yınladığı bir genelge vardır. Bu 6 gün önce yayınlan
mış bir genelgedir. Sayın TRT Genel Müdürü kendi
sini Türk Dil Kurumu yerine, ya da bu ülkenin en 
yetkili kişisi yerine koyarak bir genelge yayınlamıştır. 
Sözcükleri ikiye ayırmıştır : Tutunan sözcükler, tu-
tunmayan sözcükler. Efendim, bir liste yapmış, bu 
genelgenin içerisinde de işte «dayanaik, dil, toplum, 
gelişme, amaç, kuşak, gerçek, sağlamak, duygu, var
lık, kural, örnek» gibi «anlam» gibi birçok Türkçe 
sözcükler kullanmıştır. Bu genelgede «kullanmayın» 
dediklerinde bakın neler vardır; «acun sözcüğünü 
kullanmayın» demiş. Belki yadırgayabilirsiniz, unuttu-' 
nuz; ama, örneğin Alper Tunga Destanında «Alper 
Tunga öldü mü, ıssız acun kaldı mı» diyor. «Kertti 
kaldırın» diyor, «izlemeyi kaldırın» diyor, «ulusu 
kaldırın» diyor, «öneriyi kaldırın» diyor. (MHP sıra^ 
larmdan «Allah razı olsun» sesleri) Şimdi adama so
rarlar; Peki başkentteki Ulus Alanı ne olacaktır? 

ÖMER ÇAK1ROĞLU (Trabzon) — «Millet Ala
nı» olacak. 

MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — Yani değer
li arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Gazalcı lütfen toparlayın. 

MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — 20.C0'de 
başladım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet. 20 geçiyor efendim. 

MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — 20.05'te 
başladım. 

Değerli arkadaşlarım. Kültür Bakanlığının ilgilileri 
h r ne kadar Cumhuriyet ve Atatürk dönemimizi 
suçlarlarsa suçlasınlar, en büyük atılımlar bizim 
Cumhuriyet döneminde olmuştur ve kültürümüze en 
büyük katkılar o zaman yapılmıştır. Yani Türk Dil 
Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Halkevleri, konserva-
tuvarlar Atatürk zamanında yapılmıştır. Dileğimiz 
Atatürk'ün 100 ncü doğum yılını biçimsel törenlerle 
g. ç'ştirilm'esin ve Adalet Partisinin bir yıldır komis
yonda engellediği, Atatürk adına Ankara'da ulusal 
müzeyi içeren ulusal kültür merkezi kurulmasına i'liş-
k'n bir yasa tasarısı, bir an Önce yasalaşsın* 

D.'.ğerli arkadaşlarım, bir konuyu bir satır başıy
la Sayın Başkanımın hoşgörüsüne sığınarak dile ge-
t'rmik isi'.'yorum. Kültür alanında en büyük sorunlar
dan birisi de, yurt dışındaki işçilerimizdir. Başta Al-
manya'daki işçilerimiz olmak üzere, 1 milyonu aşkın 
sanay'si, kültürü bizden çok ayrı insanımız özümsen-
m'c politikasıyla karşı karşıyadır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Özünsemne ne de
mek? 

MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — Yani onları 
eritme, Almanlaştırma, resmi makamlar dahil böyle 
bir politikanın içerisindedir. Eğer biz karşı önlemleri 
almazsak, bu insanlarımıza yazık olacaktır. Ayda yal
nız 30 dakikalık yetersiz bir televizyon programı var
dır, her gün 5 dakikalık bir haber programı olmalıdır 
bu insanlarımız için. 

Biz ulusallığa sizden daha çok sahip çıkarız, yurt 
dışında da olsa, yurt içinde de olsa. Emperyalizmin 
ekonomik alanda da, kültürel alanda da her şeyine 
karşı çıkarız. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi Hükümetinin 
izlediği kültür politikası, aynen ekonomide olduğu 
g;bi, ulusal değildir. Kültür Bakanlığı MHP'lileş'tiril-
miştir. Baskı, yasaklama, kıyım, sansür bu Bakanlığın 
başvurduğu yöntemlerdir. Hükümetin genel politika
sına uygun olarak, Kültür Bakanlığı sömürü düzenini 
gizlemek için dil konusunda olduğu gibi, soyut konu
larda tartışma açmaktadır. Özgür, sürekli, kendini 
yenileyen, mutluluğunu toplumun mutluluğunda gö-
r:n; üreten, yaratan, barışçı insanın yetişmesi elbette 
büyük ölçüde ekonomik yapının değişmesine, insanı 
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çevreleyen tutsaklardan kurtulmasına bağlıdır. Ancak 
bu bilinçte, kültürde insanların yetişmesi için; ulusal, 
demokratik, halkçı, devrimci, çağdaş, özgürlük ilke
lerine dayalı özerk kurumlarca uygulanacak kültür 
siyaseti zaman geçirilm'eden yapılmalıdır, başlanma
lıdır. 

Tümünüze Grubumuz adına saygılar sunarım. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gazala. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 

Nevzat Kösoğlu, buyurun. 

MHP GRUBU ADINA NEVZAT KÖSOĞLU 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Grubum ve şahsım adına heyetinizi saygı ile selam
lıyorum. 

Bu bakanlık, bizim düşüncelerimizdeki yeri ve 
fonksiyonları bakımından çok büyüktür. Bütçe rapo
runda ifade edilen, gayesi de büyük ve hayatidir. 
Milletimizin bütün fertlerini belli bir değerler siste
mi çevresinde şuurlandırmak, kültür bütünlüğümüzü 
sağlamak, milli kültürümüzün çağdaş atılımlar yap
masını, üsluplar kazanmasını temin, kültür eserleri
mizi bütün dünyaya tanıtmak ve bunun gibi... 

Bu büyük amaca varmak için. salahiyet ve so
rumluluklarının hududu belli değildir. Fiilen kııllana-
bi'diği imkânlar ise harikulade azdır yahut kullanıla
mamaktadır. Bir misal kabilinden arz edeyim : Ba
kanlık 1978 - 1979 yılları içinde 42 kitabın baskı:-? 
tamamlanmış, 1980 yılında da 62 adet kitap neşri dü
şünülüyormuş. Benim bildiğim kadarıyla bu sayılan:! 
birkaç mislini istanbul'daki ortalama bir yayınevi 
neşrddeibilmektedir. 

Raporda dil konusunda rehberlik ve resmi dili 
düz.nleme görevinin bu bakanlığa ait olduğu ifade 
edilmekte ve gelenek olarak dil m'eselesine bu bütçe
lerde temas edilmektedir. Ancak bu görevin kanunen 
Milli Eğitim Bakanlığına ait olduğu açıklandıktan 
sonra, artık bu konuyu bu bütçede ele almayacağız. 

Değerli üyeler, geçen yılların Kültür Bakanlığı 
bütçelerinde, bizim kültür konusundaki görüşlerimizi 
ve Cumhuriyet Halk Partisinin anlayış ve uygulama
larını uzun uzun konuşmuştuk. Bu kere Cumhuriyet 
Halk Partisi sözcüsünün konuşmasından sonra Kül
tür Bakanlığının Sayın Müsteşarını burada şahsı ile 
de yazdıkları ile de savunmak isterdim, ama bu gö
rev her halde Sayın Bakana düştüğü ve ben de ona 
saygısızlık etmek istemediğim için bu tarafını da ge
çiyorum. 

Değerli üyeler, biz bu sefer kültürümüzün ge
nel durumu içinde musiki meselemize kısaca temas 
edeceğiz. Bu konuda Kültür Bakanlığımızın siyaseti
nin ne olduğunu sarahatle ifade etmek mümkün de
ğildir. Bazı düşünceleri varsa bu düşünceler doğrul
tusunda, TRT ve Milli Eğitim Bakanlığı ile her han
gi bir koordinasyon çalışması, musiki siyasetini bü
tünleştirme gayreti olmadığını biliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, rahmetli Peyami Sefa «Mil
li olanın tam şahsiyetiyle teşekkül ve tebarüz etme
dikçe beynelmilele katılamayacağını, ona bir şeyler 
katamayacağım» söylerdi. Ancak gelişmiş, öz karak
terini, zevkini ve orijinal üslubunu ortaya koyabilmiş 
olan kültürler insanlığa yeni değerler sunabilirler, or
tak medeniyete varlıklarını kabul ettirebilirler; renk 
verebilirler, şahsiyetsiz, silik, mukallit kültürlerin 
varlığından bile haberdar olunmaz. Çünkü, bugün 
Avrupa medeniyeti de dahil, medeniyetler tek renkli 
değildir, renklerin kompozisyonudur. Farklı şahsi
yetli renkler ilgiyi çekerler. 

Nitekim bugün Batı kültüründe, sanat çeşitli, 
milli hatta mahalli çeşitlerin kaynaştığı tek yönlü ol
mayan bir üsluptur. Batı'ya kendimizi kabul ettirmek 
bakımından söylüyorum, bu sanatta tek bir renk, tek 
bir biçim yoktur ki, o taklit edilsin. Taklit edeceği
ni, bu mozayik kompozisyonda ancak bir renk ola
bilir, onun da aslı esasen oradadır. 

Öyle ise Batılı sanata katılmak, ona kendini ka
bul ettirmek, taklitle değil, onda mevcut olmayan 
bir çeşniyi, bir üslubu yani bize ait olanı katabilmek, 
en işlenmiş, en incelmiş şekliyle o kompozisyona sun
makla mümkün olabilecektir. Demek ki, temel me
sele sadece musikide, sanatta değil, kültürün her da
lında kendi üslubumuzu bulmak, milli dehamızı bu 
üslupta geliştirmek ortaya koymaktır. 

Biz musikide bu üslubumuzu dünyaya kabul etti
rebildik mi? Ne gezer. Dede Efendilerden sonra 
sönmeye yüz tutan musiki dehamız gittikçe tam bir 
kargaşaya dönüşmüştür. Umumi kültür zaafımız 
içinde Anadolu'da musikideki yaratıcılığını kaybetme 
durumundadır. Kendi sesimizi en güzel şekliyle dile 
getirdiğimiz devrelerde Batı musikisinde müessir ol
muşuz, davul, zurna ve zil Batı'ya bizimle girmiş, 
bandonun temelinde mehterimiz var, Avrupa'da ala
turka bandolar kurulmuş; bizim tesirimizle musikide 
yeni bir üslup doğmuş ve Batı'nın en büyük bestekâr
ları yer yer Türk üslubunu kullanmışlar. Müzik ola
rak müthiş bir zenginliğimiz var, halk musikisi deyip 
bir lahzada ifade ettiğimiz birikimde Orta Asyadan 
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Balkanlara kadar genişliğine ve üzerinde yayıldığı 
coğrafyada yatan medeniyetlere kadar derinliğine 
imkânlardan sentezlere ulaşmış harikulade zengin bir 
çeşni ve renkler vardır. Meragı'den Itri'ye, tekkeleri
mize kadar binlerce yıl içinde işlenmiş inceliklerimiz, 
üslubumuz vardır. 

Bu kadar çeşitli zengin ses lezzetine sahip bir 
başka musiki olduğunu sanmıyorum. Bütün bunlara 
rağmen bu birikimleri değerlendiremiyor, dünyaya 
ses zevkimizi, musiki, üslubumuzu duyuramıyor, din
letemiyor, onları hayran bırakamıyoruz. 

Geçenlerde televizyonda klasik Batı musikisi 
kompozitörü ağır başlı, iyi niyetli bir zat ile yapılan 
bir mülakatı dinledim. Açık yüreklilikle şu tespiti ifa
de etti, Batılılar bizim kompozitörlerimizin hiç biri
ni ciddiye almıyor ve dinlemiyorlar, bizim hiç bir 
eserimiz de onlarınkinin seviyelerinde değil, milletler
arası müzik yarışmaları rezaletini ise söylemek her 
halde gereksizdir. Peki niçin? 

Değerli üyeler, geçirdiğimiz tecrübelerin ışığında 
bu sorunun cevabını dikkatle aramak zorundayız. 
Bir kere musikideki zaafiyetimizin umumi kültür çö
zülüşünden ayrı olmadığını, onun bir parçası olduğu
nu her halükârda bilmeliyiz. 

Musiki siyasetimizin ilk büyük yanlışlarından bi
risi olarak, daha gerilere gitmeden, Meşrutiyet döne
mindeki bir tartışmadan başlayalım (Ki, bu hata, 
Cumhuriyeti büyük ölçüde etkilemiştir). Aydınları
mız, klasik musikimizin Türk olmadığını, Bizans ve
ya Arap kaynaklı olduğunu tartışmışlardır. Garabete 
bakınız ki, aynı yıllarda Mısır'da da bu mesele tar
tışılıyor ve «Bu musiki Ar abın değildir, bunun adı 
bile alaturka, bu Türk'ün musikisidir» deyip bundan 
uzaklaşılmaya çalışılıyordu, 

O zamanlar, Türk musikisinin nazariyatı hakkın
da yeterli araştırmalar yapılmamış olmasından ola
cak, Ziya Gökalp de klasik musikimizi reddedenler 
arasında yer almış. Cumhuriyete bu anlayış içinde 
girildi. Milli musikimiz sanki farklı bir musikiymiş 
gibi, ancak, halk musikisinden yola çıkılarak kurula
bileceği ileri sürülmüş. Bunlar millicilerdi. Batıcılar 
ise, bir çok şey gibi, musikimizin de toptan reddi ile 
Batı musikisinin alınmasını savunuyorlardı. Bildiği
miz gibi, özellikle Saadettin Arel'in büyük çalışma
sından sonra, artık klasik musikimizin bize ait olma
dığı iddiaları yok olup gitmiştir. 

1925 yılında İstanbul'da Darülelhan, Şark ve Garp 
musikilerinde ders vermek üzere açılır. Ankara'da 
Musiki Muallim Mektebi kurulur ve Avrupa'ya bir 
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çok öğrenci musiki eğitimi yapmak üzere gönderilir. 
Bilahara, «Şark musikisinde de, Garp musikisinde de 
teknik birdir» diyerek Darülelhan'da klasik musiki
mizin nazariyatı ve tatbikatı kaldırılır. Garpçıların 
ağızları kulaklarına varır. 

Ahmet Adnan Saygun, «Zavallı Türk musikisi» 
diyor, «Teknik birdir iddiasına kurban gitti» ve de
vam ediyor : «Garp ve teknik gibi kelimelerin ar
kasına gizlenmiş olan ne idüğü belirsiz şey davayı 
kazandı.» 

Mesele bununla kalmaz. Radyolarda Türk musi
kisi yasak edilir. Halk musikisine gelince, onun saz
ları da yasaklanmıştır. Batıcılar zafer üstüne zafer 
kazanmışlardır. Jandarmalar kadınların çarşaflarını 
yırtarken, şairlerin sazlarını da kırarlar. Ahmet Kud-
si Tecer'den, Aşık Veysel'in birkaç sazının da bu 
arada kırıldığım öğreniyoruz. 

Değerli üyeler, rahmetli Ulunay anlatıyor : Rad
yolarda Türk musikisinin yasaklandığı günlerde, Ata
türk meşhur meclislerinden birini kurmuş. Sanat mu
sikimizin usta sazları, Münir Nurettin'ler, Safiye Ay-
la'lar, mecliste. Sanatçılar, biraz da Türk musikisi
nin yasaklanmasından doğan burukluğun verdiği coş
kunlukla çalıp, söylemişler. Mustafa Kemal çok sev
diği bu musiki ile sarhoş, gözleri yaşarmış. Yanında 
oturan zat, «Gazi Hazretleri» demiş, «Zatıdevletleri-
ni bu derece mütehassis eden musikiyi nasıl yasak
lattınız?» Ulunay Gazi'nin, «Ben mi bu kararı ver
dim ki» dediğini yazıyor. Daha sonra bu yasak rad
yolardan kaldırılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Atatürk'ün neyi sevdiğini 
hepimiz biliyoruz. Bildiğimiz bir başka nokta ise, 
Atatürk veya Atatürkçülük adına iş yapanların, mu
siki politikamızı, klasik Batı musikisini sevdirmek ve 
yaygınlaştırmak esası üzerine oturttuklarıdır. 

Bizim kültürümüzün bakanlığının, aradan şu ka
dar zaman geçtiği halde, bugünkü bünyesine bakınız, 
bunu daha açıkça anlarsınız. Kendi ruhunun ses 
ahengini duyamayan, yahut duyması engellenen in
sanlara, Batı'nın klasik musikisini sevdirmek ve o 
dalda yaratıcı seviyede eserler verdirtmek. Ne büyük 
hâlâ ibret alınmamış bir gaflet. Aradan şu kadar yıl 
geçti, şu kadar milyarlar sarf edildi, emekler harcan
dı, yabancı şeflerin yönetimindeki senfoni orkestra
larımızın Anadolu turneleri veya bulundukları şehir
lerdeki konserleri, hâlâ bir avuç azınlığın gösterisi 
olmaktan ileri geçemiyor. Bütçe raporunda tiyatrola
rın seyirci ve hâsılat rakamları veriliyor; ama bunla-
rınki verilmiyor. Nasıl verilsin ki? Aslında, bu sonuç 
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da tabiidir. Nevakâr'ı Gaskonya köylülerine dinletse- | 
niz, onların ilgisi ne olur ki? 

Değerli arkadaşlarım, 1935'lerde konservatuvar 
açıldı. Musiki Muallim Mektebi yerine Gazi Eğitim
de bir musiki şubesi kuruldu. Bir de musiki eğitimi
mize göz atalım. Mekteplerimizde, ilkokullardan iti- I 
baren Garp musikisi adına, «do», «sol» naraları atıl
maya başlandı. Batıcıların hâlâ devam eden hassasi- J 
yetlerini bildiğim için Ahmet Adnan Saygun'u ko- j 
nuşturmak istiyorum : I 

«Bu hengâmede mandolin musiki terbiyemizde I 
baş köşeye küstahça namzetliğini koydu. Kars Öğ- I 
retmen Okulunda kurşun su borusundan yaptığı ka- I 
valini çalan bir genç görmüştüm. Kaval çalanların 
yerine şimdi mandolin gruplarının geçtiğini acı acı 
görmemek mümkün mü? Evet, mandolin evden mek
tebe, mektepten halkevine, halkevinden sokağa ve 
her yere atladı. Şimdi gençlerimiz koltuklarında 
mandolinleri, köyde, kentte santalüçyayı çalacaklar.» I 

Devam ediyor : «Mandolinin çalınma tarzı bizim I 
karakterimize hiç uymaz. Köylüye, «bağlama çalma 
da piyano çal» demek, onun ağzından dilini almak- I 
tır. I 

Musiki öğretiminde, Türk duyuşuna, bilhassa I 
Türk duyuşunu göz önünde tutmak şartların en ba- I 
şında gelenidir. Önce kendi sazlarımızla neler yapa- I 
bileceğimizi düşünelim ve türkülerimizi tek sesli ve I 
tertemiz söylemesini öğrenelim» diyen Saygun, musi- I 
ki siyasetimizin sonucunu şöyle ifade ediyor : I 

«Çocuklarımız ne Itri'yi tanıdılar, ne Bethoven'd I 
öğrendiler, ne de Anadolu'nun temiz sesinden haber I 
aldılar. Sadece birtakım bayağı Avrupa havalarını I 
bildiler.» I 

Adnan Saygun'un bu sesi nasıl duyulmamış? I 
Üzülmemek mümkün değil, hâlâ da duyulduğundan 
emin değilim. I 

Değerli arkadaşlarım, daha önce temas ettiğim I 
anlayış içinde, Osmanlı kültürü ve klasik musiki zev- 1 
kiyle yetişmiş bir kısım aydınlarımız Anadolu'ya yö- I 
nelirler. Yöresel ağızlara göre otantik parçalar plakla- I 
ra veya bantlara alınır. Bunlar Ankara'da konser- I 
vatuvarda bir tarafa yığılır. Halen bir kısmının bo- I 
zulduğu, kaybolduğu, atıldıkları yolunda söylentiler I 
vardır. Bunların durumu nedir? Kaçı notaya alınmış, I 
kimlerin istifadesine sunulmuştur? I 

Ayrıca, rahmetli Sarısözen ve arkadaşlarının bin- I 
lerce derleme yaptığını bir konferansında kendisinden I 
dinlemiştim. Bunlar ne oldu? Kaç tanesi notaya alın- I 
di? I 
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Değerli üyeler, Kültür Bakanlığı musiki siyaseti
mizin doğru ve kesin esaslarını tespit etmeli ve en 
büyük imkânlarını bu sahaya teksif etmelidir. Bugü
ne kadarki siyaset iflas etmiştir. İlkokuldan konser-
vatuvarındaki eğitimine, senfoni orkestralarına ka
dar kökünden iflas etmiştir. Bakanlık bu konuda çok 
şuurlu ve çok cesur hareket etmelidir. Nerede Kültür 
Bakanlığının tarihimizin ve ruhumuzun heybetli se
sini terennüm eden büyük mehterhanesi? Nerede 
tekke musikimizi işleyen, seslendiren konservatuvar-
ları? Bu papağan yetiştirme işine bir son verilmeli ve 
kendi sesimizin inceliklerine, derinliklerine dönülme
lidir. 

Siyaset tespitinde, ses, şiir, musiki, sanatın tümü 
hayatla uyuşum halinde olmalı ve bir üslubu temsil 
etmelidir. Bu kültürün bütünüyle ilgili bir hadisedir. 
Milletimiz küçülen dünya içinde süratle değişmeye 
zorlanırken, kendi köklerinden koparılmak gayret
leri yüzünden, kendi üslubunu devam ettirmekte zor
luk çekiyor. Yaratıcı gücünü kaybediyor ve üslubu
na yeni yorumlar getiremiyor! Yeni yorumlar, dün
yaya bakışını değiştirmeden, özün esprisiyle çevreyi 
yoğurmak, şekillendirmek demektir. Milli mukaddes
lerimizde değişen her şeyi yeniden yorumlamak de
mektir. Yeni unsurlar ancak bu yolla senteze ulaştı
rılabilir, ancak bu yolla şahsiyetli olunabilir. 

Musikimizde, halk musikimiz de dahil olmak 
üzere, gelişme ve yaratma imkânları açık tutulmalı, 
yönlendirilmeli, yeni ve seviyeli yorumlara imkân 
açılmalıdır. Musiki de hayatın bir parçası olduğuna 
göre, gelişme ve yeni yorum imkânları daima açık 
olmalıdır. Bunun için de, her kademedeki musiki 
eğitimimiz çok kesif bir tarzda kendi öz musikimize 
yönelmelidir. Öğrenciler kendi ahengimizin, kendi 
üslubumuzun inceliklerini bilmeli, Hafız Post'dan yol 
havasına kadar derinliğine duyabilmelidirler. Ancak 
böyle bir eğitimden sonra yaratıcılık seviyesine geli
nebilir ve yeni yorumlar milli üsluplarla ortaya çı
kabilir. 

Değerli üyeler, sonuç olaıak, musiki de milli kül
türümüzün bir parçasıdır. Bu sahada da dahil almak 
üzere, başarılı olabilmemiz için, kendi köklerimize 
dayalı müthiş bir milli kültür hareketine ve heyeca
nına ihtiyacımız vardır. îman tazeler gibi, kendi mu
kaddeslerimizi yeniden bilip ruhumuza sindirmeye ve 
bu ölçülerle her gün değişen dünyaya, her gün yeni
den bakmaya ihtiyacımız var. Gerçek bir Müslüman 
gibi binlerce yıllık büyük bir mirasın sahibi, Türk 
gibi dünyaya bakmaya ve kökten gıdalanarak milli 
üslubumuzu kurmaya mecburuz. 
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Son olarak bir noktaya daha işaret etmeyi fay
dalı mülahaza ediyorum. Radyolara, konservatuvar-
lara girememekle birlikte, son yıllarda cemiyetimizde 
süratle yaygınlaşan bazı müzik gelişmelerine şahit 
oluyoruz. Dolmuşlarda bu tür müziğin rahatsızlığını 
çoğumuz duymuşuzdur genellikle. Umumiyetle ara
besk nitelikteki bu gelişmeler seviyesiz ve musikimiz
den sapmalar olarak görünmektedir. Ancak bu ol
guyu ve süratle yayılma hadisesini Kültür Bakanlığı
mızın ciddi bir şekilde ele alması ve incelemesi ge
rekmektedir. 

Nedir bu hadise, neyi temsil ediyor? Yahut neyi 
anlatmak istiyor ve bu gelişmeler karş'isında ne ya
pılabilir? 

Bakanlık bütçesinin hayra vesile olmasını diler, 
hepinize saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kösoğlu. 
Sayın Kışlalı, siz 70. nci maddeye göre söz iste

diniz. «İslamı kovmuştur» cümlesini ben de sataşma 
olan k kabul ettiğim için size söz veriyorum. 

1 atfen, ikinci bir sataşmaya meydan vermeyece
ğinizden emin olmakla beraber, hatırlatmak iste
rim. (AP sıralarından «cevap mı» sesleri) 

Cevap değildi-r efendim. Bir ithamı kaldırmadır 
bu. 

AHMET TANER KIŞLALI (İzmir).— Sayın 
Başkan, Millet Meclisinin sayın üyeleri; bu, benim 
bu Mecliste hazır bulunduğum 3 ncü bütçe görüş
meleri. İlk ikisini Kültür Bakanı olarak, bu 3 ncüsü-
nü de muhalefete mensup bir parlamenter olarak iz
liyorum. 

Kültür Bakanlığı bütçesinin geçen yılki görüşme
lerinde de dikkatimi çeken bir özellik, bütün temen
nilerime karşın bu görüşmelerde de devam etti. Di
ğer parti sözcüleri, bir kısmına katılmamakla birlik
te, düşüncelerini bu Parlamentonun kutsallığına uy
gun bir ölçü içerisinde dile getirirken, geçen yılki 
ve daha önceki yılki geleneği, ne yazık ki Adalet 
Partisi Grubunun sayın sözcüsü bozmadı. 

Eğer düşüncelerimizi hakaret ederek, en sivri bi
çimde ifade ettiğimizde daha haklı olacağımızı sanı
yorsak, bunun büyük bir yanılgı olduğunu öyle sanı
yorum ki, şu anda aranızda bulunan arkadaşlarımın 
çok büyük bir kısmı kabul eder. 

Adalet Partisinin sayın sözcüsü doğru olmayan 
çok şey söyledi benim Kültür Bakanlığının başında 
bulunduğum 22 aylık dönemle ilgili olarak. Bunların 
hepsine elbette ki İçtüzüğün bana verdiği bu olanak

tan yararlanırken yanıt vermem, bu zaman çerçeve
si içerisinde sözkonusu değil. 

3 noktaya, özellikle hakaretle ifade edilen 3 deş
ti: iye kısaca değinmek istiyorum. 

Sayın sözcü, benim 22 aylık dönemde, İslamı Kül
tür Bakanlığından kovduğumu iddia edecek kadar, 
soğukkanlılıktan ve en azından - Böyle yumuşak ke
limeler bulmaya çalışıyorum - hakkaniyetten uzak
laştı. Nasıl ki milliyetçilik bu çatı altındaki kimsenin 
tekelinde değilse, İslam da, dinsel inançlar da bu çatı 
altındaki kimsenin tekelinde değildir ve olamaz. Na
sıl ki, milliyetçiliğin gereklerini 22 aylık Hükümeti
miz döneminde Kültür Bakanlığı dahil en iyi biçimde 
yerine getirdiğimize inanıyorsak, bu ülkenin insanla
rının çok büyük bir kısmının ve aynı zamanda benim 
de inancım olan İslamın, kültürel yanıyla ilgili olarak 
da gerekeni yaptığımız kanısındayım. Ama, biz, hiç 
bir zaman İslamı ya da kutsal inançları bir sömürü 
aracı olarak kullanmayı düşünmedik ve hiç bir za
man Anayasanın çizdiği çerçevenin dışına ne bu alan
da, ne başka alanda Bakanlık yayınlarının çıkması
na hoşgörüyle bakmadık. 

Eğer Adalet Partisi Sayın Sözcüsünün kastettiği, 
şimdi okuyacağım bölümdeki düşünce ise, o düşün
ceyi ben Bakanlığımdan kovdum ve bunun başında 
bulunduğum Bakanlığın gerektirdiği bir görev oldu
ğuna bugün de inanıyorum. 

Şimdi o kovduğum düşüncenin ne olduğunu izin
lerinizle bir örnekle gözlerinizin önüne sermeye çalı
şacağım^ Düşünce özgürlüğü vardır; ama Anayasaya 
aykırı düşünce devlet eliyle yayılamaz. Nasıl ki, Ata
türk'e devrimlere aykırı düşünce devlet eliyle ya-
yınlanamayacağı gibi, onun da örnekleri var, zama
nım olursa onu da okurum size... 

AL t AK (İçel) —- Düşünceleriniz birbirine uymu
yor. 

AHMET TANER KIŞLALI (Devamla) — Eski
den bir şebeke halinde vatan sathına yayılmış şifahi 
kültür müesseselerini bugün tamamiyle kaybetmiş 
bulunuyoruz. 

Mesela, yarım asır evveline kadar içtimai bünye
nin birer canlı uzvu halinde yaşayan ve çalışan hüc
reler, birer küçük akademi vazifesini görmekte bu-
bulunuyordu. Dergâhlar, zaviyeler hep halkın hizme
tinde olan eğitim müesseseleriydi. Bu görüşün Kül
tür Bakanlığı eliyle yayılmasına bu Anayasa cevaz 
vermez arkadaşlar. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Ama on
lar tarihi bir gerçektir. 
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BAŞKAN — Lütfen, lütfen müdahale etmeye
lim. 

Devam edin efendim. 
ALİ AK (İçel) — Ede, ede bu hale geldiniz. 
BAŞKAN — Devam edin efendim. 

AHMET TANER KIŞLALI (Devamla) — Sayın 
arkadaşlar, siz, bu düşüncenin devlet eliyle yayılma
sından yana iseniz, bunu sözcüleriniz gelip buradan 
söylesinler. 

BAŞKAN — Sayın Kışlalı, müdahaleler olacak
tır. Bu bizim Parlamentonun maalesef artık bir gele
neği haline gelmiştir. Bu bakımdan siz devam edin 
konuşmanıza. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Tarihi 
gerçeği inkâr ediyorsunuz. 

M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Tarihi 
bir gerçeği inkâr demektir bu. 

AHMET TANER KIŞLALI (Devamla) — De
vam edeyim öyleyse efendim. 

«40 şu kadar sene evvel bir çırpıda yıktığımız 
bütün dini müesseseler» diyor bu yayınlar, katılıyor 
musunuz? 

M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Tarihten 
gelmedir onlar. 

AHMET TANER KIŞLALI (Devamla) — 1930' 
Jarda bütün dini müesseseleri yıktık mı? 

ALİ AK (İçel) — Yıktınız tabii. 
AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Yalan mı, 

ondan anarşi geldi. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
Devam edin Sayın Kışlalı. 

AHMET TANER KIŞLALI (Devamla) — Bun
ların tutanaklara, geçmesi son derece yerinde oluyor 
Sayın Başkan. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Şu anda bu
rada basın mensupları da var. 

AHMET TANER KIŞLALI (Devamla) — Ba
sın mensuplarının önünde de bu olayların bir kez 
daha yinelenmesinde büyük yarar var elbette. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Sayın Başkan, 
sayın sözcü Meclis kürsüsünden konuşuyor. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi gecenin bu saatin
de gayet nezih bir şekilde Parlamento çalışmaları de
vam ediyor. Lütfen tansiyonu yükseltmeyin. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Ama Meclis 
kürsüsünden konuşuyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, ille hoşunuza gidecek şe
kilde konuşmak mecburiyeti de yoktur, elbet kendi 

j fikriyatını söyleyecektir, mecbur mudur sizin istedi-
j ğinize göre konuşmaya? 
i Devam edin Sayın Kışlalı. 

AHMET TANER KIŞLALI (Devamla) — İkti
darsınız, üstelik de bir azınlık hükümetine dayanan 
bir iktidarsınız, demokrasinin asgari ölçülerine uy
makla yükümlüsünüz. 

ALİ AK (İçel) — Heyecanlı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bu saatte heyecan kalmaz Sayın Ak. 
AHMET TANER KIŞLALI (Devamla) — De

mokraside, çoğulcu demokraside kendisinin beğen
mediği düşünceye saygı da vardır. Eğer siz, o say
gıyı bana göstermezseniz dışarıda gençlerin birbir
lerine o saygıyı göstermesini bekleyemezsiniz. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Dev
let yıkıcılarına yer yok, devleti yıkmaya cevaz yok. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 

AHMET TANER KIŞLALI (Devamla) — Eğer 
haklı olduğunuza inanıyorsanız, lütfen benim sözle
rimi de dinleyiniz efendim. 

ALÎ AK (İçel) — Sayın Kışlalı, eğer demokrasi
ye inanıyorsanız şimdi okuduğunuz şeyleri... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin hatip ko
nuşsun. Sizin bir söyleyeceğiniz varsa siz de söz 
alın, gelin konuşun. Her konuşan hatibe mütemadi
yen müdahale mi edilecek, bu nasıl bir sistem? 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Milletvekiline söz 
hakkı vermiyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Veriyoruz efendim, söz hakkınız 
katiyen kesilmiyor. 

Buyurun devam edin Sayın Kışlalı. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Bakanlık
tan çalınan el yazmalarından bahsediniz. İki eser ça
lındı, ikonalardan bahsediniz. 

BAŞKAN — Sayın Güner, lütfen müdahale et
meyin. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Kaybolan 
eserler Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun devam edin Sayın Kış
lalı. 

AHMET TANER KIŞLALI (Devamla) — Tür
kiye El Yazmaları Toplu Katalogunu hazırlama ça
lışmalarım ben başlattım ve onun ürünlerini Sayın 
Bakan şimdi yayınlamıştır. Buna da devam etmekle 
elbette ki iyi bir şey yapmıştır. Ona sahip çıkan be
nim. 

Türk - İslam Eserleri Müzesi vardır. Eğer dine 
saygılı, Türk - İslam kültür sentezine saygılı bir dü
şünce, siyasal düşünce sözkonusu ise, ilkin o düşün-
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cenin temsilcilerinin Kültür Bakanlığının yetkili yer
lerine geldiklerinde Türk - îslam Eserleri Müzesine 
ilgi göstermeleri gerekir. Biz o Türk - îslam Eserleri 

• Müzesini yıkıntı olarak devraldık, onardık, açılacak 
hale getirdik, kıvanç duyulacak bir hale getirdik ve 
ne yazık ki eğer yanlış bilmiyorsam hâlâ açılmamış
tır. 

İstanbul'daki İslam ülkelerinin de katıldığı, ulus
lararası bir olay vesilesiyle açılacağını beklerken ne 
yazık ki yine açılmamıştır. Umarım ki, o yandan bu 
yana, benim bilgim dışında açılmış olsun. 

M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — 100 Te
mel Eseri niye yazdırmadınız, onu da söyle. 

AHMET TANER KIŞLALI (Devamla) — De
ğerli arkadaşlar, Atatürk'e hakaretten söz edildi. Be
nim dönemimle ilgili Kültür Bakanlığı yayınları içe
risinde Atatürk'e hakaret eden bir tek ifade Kültür 
Bakanlığı yayınları içerisinde gösterilirse bu sözlerin 
haklılığını kabul etmek benim de görevimdir. Ancak 
böyle bir örnek göstermeye hiç birinizin olanak bu
lacağını düşünemiyorum. Ama, eğer ilginizi çekerse, 
daha önceki dönemde Atatürk'e, devrimlere saldıran 
yayınların nasıl Kültür Bakanlığında yapıldığım ve 
o yayınlardan birinci derecede sorumlu olanların na
sıl bugünkü Kültür Bakanlığında da sorumlu mevki
lere geldiğini örnekleriyle, kanıtlarıyla ortaya koy
mak olanağına ben sahibim. 

Bir örnek vereyim : «Türklerden kendi alfabe
leri kaldırılmış, yerine Türk fonetiğine asla uymayan 
krill harfleri kullanma mecburiyeti konmuştur. Böy
lece de Müslüman Türk mazisinden kesilmiş, milli 
karakter taşıyan her kıymeti yok edilmiş, bir yan
dan da dini geleneklere varan hareketler suç kabul 
edilerek, karşılığında ölüm ve işkence cezaları kon
muştur.» Bu yayın benim zamanımda yapılmadı, bu 
yayın benden önceki cephe hükümetleri zamanında, 
Adalet Partili Sayın Bakanlar zamanında yapıldı, bu 
yayınların yapılmasından birinci derecede sorumlu 
olanlar ne yazık ki, bugünkü Sayın Bakan tarafından 
yine birinci derecede sorumlu yerlere getirildiler. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — 27 senedir ne yap
tınız, söyleyin. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Kocal. 
AHMET TANER KIŞLALI (Devamla) — Be

nim «memurun canavarı» kesildiğim iddiasına da 
yanıt vererek kürsüden ineceğim. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, kaç 
dakikadır konuşuyor. 

BAŞKAN — Başkanlık takip ediyor efendim. 
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AHMET TANER KIŞLALI (Devamla) — Elbet
te ki benim dönemimde Kültür Bakanlığından bazı 
kamu görevlilerinin görevlerine son verilmiştir. Biraz 
hukuk bilgisine sahip olanlar, bir kamu görevlisinin 
görevine ancak belirli koşulların bir araya gelmesi 
sonucu son verilebileceğini bilirler. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Ah iktidar
da bilseydiniz bunları ne güzel olurdu. 

AHMET TANER KIŞLALI (Devamla) — Neden 
tepkilerin sizden geldiğini biliyorum. Zamanım olsa 
onu kanıtlarıyla ortaya koyarım. Çünkü bu Bakanlı
ğı MHP zihniyeti yönetiyor. 

BAŞKAN —- Sayın Kışlalı, süreniz doluyor, lüt
fen konuşmayı bitirin. . 

AHMET TANER KIŞLALI (Devamla) — Ko
nuştururlara bağlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Evet o müdahaleleri ben nazara alı
yorum zaten. O bakımdan süreyi uzatıyorum. Mü
dahaleler devam ettikçe tabii süre uzar. 

AHMET TANER KIŞLALI (Devamla) — Mil
liyetçi Hareket Partili - Büyük bir rastlantı - beledi
yelerden alınan sahte sınav kazandı belgeleriyle işe 
girenler, doğrudur benim dönemimde görevlerinden 
ayrılmak zorunda kalmışlardır. Kimisi de sahte bel
geye sahip olduğunu bildiği için kendisi istifa et
miştir, sonradan üç kişinin katili olan silahlarla ya
kalanıp adalet önünde cezasını çekmişlerdir. Ne ya
zık ki arkadaşımızın verdiği örnekte olduğu gibi, 
aynı kişiler daha sonra eski görevlerine hem de özel 
kalemden ödüllendirilerek dönebilme olanağını bul
muşlardır. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin lütfen. 
TURAN KOCAL (İstanbul) — Sataşma mefhu

munu da bilmiyorsun. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen, konuşma

sını bitirsin. 

AHMET TANER KIŞLALI (Devamla) — Ada
let Partisinin sayın sözcüsü Cumhuriyet Halk Parti 
eğilimli bir genel müdürü görevden aldığımı söyledi. 
Kendi ifadeleriyle ne kadar yansız bir bakanlık yap
mış olduğumu kabul etmiş oldular. O genel müdür 
(Allah'ın rahmetine kavuşmuştur, konuşmak istemez
dim kendileri getirdiler konuyu) teftiş kurulunun bir 
soruşturma raporu üzerine görevden alınmıştır. Alın
ması gerekliliği doğduğu için alınmıştır. Bu neden
le de Danıştaya başvuranlar içerisinde, yanılmıyor
sam bir kişi dışında bizim dönemimizdeki işlemler 
hakkında hiç bir bozma kararı çıkmamıştır. 
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BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyiniz Sayın Kış
lalı. 

AHMET TANER KIŞLALI (Devamla) — Son 
cümlemi söylüyorum Sayın Başkanım. 

Sayın Adalet Partisi sözcüsü Eski Eserler Genel 
Müdürünün yerine, bu işten hiç anlamayan birisinin 
getirildiğini söylediler, 

TURAN KOCAL (İstanbul) — İkonalar'dan bah
set, ne oldu onu söyle. 

AHMET TANER KIŞLALI (Devamla) — Ar
kadaşlar, sayın sözcünün ifade ettiği... (Gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan vak
ti geçti, niye ikaz etmiyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, sizin hatibiniz, devamlı 
ikazlarıma rağmen 8 dakika süresini geçti. Başkan
lığı da bu kadar sıkıştırmaya hakkınız yoktur. 

Son sözünüzü söyleyiniz efendim. 

AHMET TANER KIŞLALI (Devamla) — Söz-
konusu olan ve görevden alınan genel müdürün ye
rine gelen kişi için, «Hiç bir şeyden anlamayan biri
si» dediler. O getirilen kişi Adalet Partili bakanların 
zamanında genel müdür başyardımcısı olarak o gö
reve getirilmiş olan kişidir. 

Saygılar sunarım arkadaşlar. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Lehinde Sayın Mustafa Eşrefoğlu, 
buyurunuz. 

Söz süreniz 10 dakikadır. 

iMUSTAFA EŞRFFOĞLU (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Kültür Bakanlığı Büt
çesi lehinde şahsi görüşmelerimi beyan etmek için 
söz almış bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, hepinize gönülden gelen, 
şu anda kalbimi dolduran en samimi saygı ve sevgi
lerimi sunarım. 

Türk tefekkür hayatının kemale eren realist ve 
ilerleyici hikmetinden akıp gelen asil inançlarımıza, 
hür tefekkürümüze bakacak olursak, büyük 
milletimizin büyük bir kültürü ve milli bir 
küMrü olduğunu görürüz.; Büyük Türk Mil
letinin varoluşundan bugüne kadar meydana 
getirdiği milli kültürü, elbette görmemezlikten 
gelemeyiz. Milli kültür, bozkırlarda kurulan eski kül
tür sayfalarından bugüne kadar istek, emel, sevinç 
ve elemlerimizi tam bir sadelikle, katkısız bir sami
miyetle, ifadeye muktedir Türfcçemizle, derin iman 
gücümüzle, realist ruhumuzun şekillendirdiği sanatı
mız ile, daima mevcut olmuş ve olacaktır. 

Milli kültür o milletin milli tarihi, ahlâk anlayı
şından, yaşayış tarzından kopup gelen ve dil, sanat 
zenginliğinin, geleneklerin oluşturduğu bir değerler 
topluluğudur. Milli Kültür, milletimizin kendine has 
maddi ve manevi değerlerin aherikli bir bütünü ve 
milletimizin ta kendisidir. Milli kültürümüzün iki 
esası vardır. Bunlardan birisi dil, diğeri sanattır. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Arapça ko
nuşalım değil mi, 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Dil, 
bir milletin özüdür, Kendi içinde bir milletin tüm geç
mişini sakladığı gibi, onu sonsuzluğa götüren en bü
yük kudreti kendi içinde taşıyan tek varlıktır. Dil, 
bir milletin milli kültürünü nesilden nesile aktarır. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Arapça 
milli olur mu? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, şimdi 
sıra galiba bu tarafa geldi, 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Ben 
Türk dilinden bahsediyorum, Arapçadan değil, dil 
dedim, Arapça diye bir kelime çıkmadı ağzımdan, 
dinlemiyorsun. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Aklana) — Arap-
çayı mı savunuyorsun? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Öyle 
ise, bütün müesseselerimize bugünkü konuşulan, ya
şanılan dilin hâkim olması gerekir. Devletin radyo
sunda ve TRT'sinde milletin diliyle millete hitabetmek 
gerekir. Sayın Bakanlık mensuplarından bunu rica 
ediyoruz, milletin diliyle, milletimizin anlayacağı bir 
lisan ile millete hitabetmenin zamanı gelmiştir. 

Büyük milletimizin diğer özelliklerinden bir tane
si de güzel sanatları sevmektir, İlim ve tekniğin ya
nında yer alması gereken, onlar kadar önemli olan 
milli kültürün diğer esası da güzel sanatlardır. Gü
zel sanatlara dayanmayan bir eğitim sistemi de ihmal 
edilmemelidir. Sanatın her dalında yetenekli kişiler 
yetiştirmek, onlara maddi ve manevi bakımdan yar
dımcı olmak, Kültür Bakanlığının başta gelen amaç
larından olmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bazı basın 
çevrelerinde Atatürk hakkında, «Atatürk ilkelerinden 
söz edenler, Atatürk'e en çağ dışı saldırıları devlet 
eliyle yapanlar, yeniden görev başına geldi» diyor
lar. «Atatürk'ün 100 ncü doğum yılını gereği gibi 
kutlayabilmek için, bir yasa tasarısı hazırladık; 1 yıl
dır AP ve MHP çoğunluğunda bulunan Milli Eğitim 
Komisyonunda bekletiliyor» denilmektedir. Bu yan-
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lıştır, AP ve MHP Milli Eğitim Komisyonunda ço
ğunlukta değildir. 

Şimdi işi Atatürkçülüğe getirdikten sonra, Büyük 
Atatürk, «Cumhuriyetin temeli Türk Kültürüdür» de
miştir. Öyle ise Cumhuriyetin kurucusu, Devletimi
zin banisi Büyük Atatürk bu milletimizin en büyük 
devlet adamlarından birisidir. Büyük Atatürk «Biz 
milliyetperveriz, demiştir, «Asil Tüfk Milleti» demiş
tir, «Ne mutlu Türküm diyene» demiştir. Öyle ise 
Büyük Atatürk, Türk milliyetçiliğini savunmaktadır. 

Şimdi, bizden önce konuşan Sayın eski Kültür 
Bakanı Atatürkçülük hakkında ve Atatürk'e bakan
lığı zamanında bakanlığında Yüksek Danışma Kuru
lunda yer vermiş olduğu meşhur Mete Tuncay ne 
demiştir, bakınız: «Atatürk çoğulcu demokrasiden ya
na değildir,» Bu adamı biziden önceki Sayın Bakan 
Ahmet Taner Kışlalı Kültür Bakanlığına getirmiştir. 
Atatürkçülük bu değildir. «Atatürk'ün demokratik 
'bir rejime bağlı olduğu da yanlıştır» demektedir bu 
Mete Tuncay. «Atatürk, büyük toprak sahiplerinin 
ve tüccarların ekonomik eylemleriyle uğraşmamakta-
dır, buna göre de gücü yoktur. «Atatürk, halk kitle-

-leriyle doğrudan bir ilişki kurmakta başarılı olama
mıştır» diyor. , 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Mete 
Tuncay'ın bütçesini mi görüşüyoruz?. 

BAŞKAN — Sayın Öztorun, lütfen. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Evet, 

Mete Tuncay... 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Evet, 
onun bütçesini mi görüşüyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Evet. 
Mete Tuncay Kültür Bakanlığına getirilmiştir. 

Atatürk düşmanı, ordu düşmanı bu kişi, bundan 
önceki Kültür Bakanı zamanında Kültür Bakanlığı
na getirilmiştir. 

Bakınız, biz Atatürkçüyüz. Biziden önceki Hükü
met, Atatürkçülüğü tekeline alamaz. Biziden önceki 
iktidarın mensuplarından bir tanesi bakınız ne di
yor; «Gerekirse Atatürk'ü reddi miras ederiz» di
yor, 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Kim 
diyor? 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Evet, 
kim diyorsa öğren.... • 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Kim 
diyor, söyle, kim diyor? 
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MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Kim 
diyorsa öğren. Sayın Ecevit diyor. (CHP sıraların
dan «Allah, Allah» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Öztorun, lütfen müdahale et
meyin. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Yalan 
söylüyor Sayın Başkan. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Burada 
var. 

BAŞKAN — Sayın Öztorun, lütfen müdahale et
meyin. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Yalan 
söylüyor. Oku da görelim, çok ayıp. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Yalan 
söylemiyorum, buyur. Okuman yazman varsa, bu
yur, buyur. 

İSMAİL ÖZTORUN (Adana) — Yalan söylüyor
sun, yalan; oku da görelim. 

BAŞKAN — Sayın Öztorun, lütfen müdahale et
meyin. Şimdi sıra galiba size geldi. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Oku
yum, müsaade ederseniz okuyayım, bakın... 

BAŞKAN — Şimdi ben, müsaade ederseniz, bir 
şey ifade etmek istiyorum. Bu âdeta, biliyor musu
nuz neye benzer? Saz şairlerinin müsabakasına; al
dı sazı eline, bir tarafı susturuyoruz, ondan sonra 
öbür taraf başlıyor. (Gülüşmeler, alkışlar) Lütfen. 

Devam ediniz Sayın Eşrefoğlu. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Sayın 

Başkanım, müsaade ederseniz okuyorum, bakınız ne 
diyor, bakınız anlayacaksınız. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Ece-
vit'in dili ile. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — «Peki 
Atatürk'ü inkâr mı edeceğiz diyenlere karşı - bakı
nız bunu diyenler kim? Cumhuriyet Halk Partisinin 
içinde bulunan Atatürkçüler diyor ki - gerekirse red
di miras ederiz» diyor. Buyurun. 

«Şapka devrimi yaptı da ne yaptı?» 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Kimin 
sözü? 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Onu 
diyeni de biliyorsunuz. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Yalan 
söylüyorsun. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Yok, 
yalan değil. 

Değerli milletvekilleri, Atatürk ve Atatürkçülük 
nedir? Bakınız size söyleyeyim. Atatürkçülük Türk 
milliyetçiliğidir bir. 
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2. Milletin egemenliğine inanmaktır. Sağ ve sol 
dikta rejimlere fırsat vermemektedir Atatürkçülük. 

3. Atatürkçülük sulhçuluktur, «Yurtta sulh, ci
handa sulh» Atatürkçülüktür işte. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Barış, 
barış. 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Ve 6 ok Ata
türk ilkeleri değil mi? 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Geliyo
rum, oraya da geleceğim. 

Atatürkçülük sosyal adaleti gerçekleştirmek, bunu 
devlet eliyle gerçekleştirmektir. Atatürkçülük. Ata
türk'e «Abdülhamit benzeri Osmanlı Paşası» diyenler 
Atatürkçü olamazlar. Atatürkçülük Cumhuriyet ve 
Parlamento rejimidir. Atatürkçülük budur. Hem Ata
türk'e düşman olacaksın, hem parlamenter rejime düş
man olacaksın, ondan sonra da Atatürkçüyüz diye
ceksiniz, bu mümkün değildir. 

Komünizm ve faşizm Atatürkçülüğün felsefesine 
girmez. 

7. Atatürkçülük devlet ve millet olarak hür ve 
müstakil yaşama azmidir. 

8. Atatürkçülük milliyetçilik, Cumhuriyetçiliktir. 
Atatürkçülük, büyük Türk Milleti diliyle, diniyle, 

tarihiyle, örf ve âdetleriyle, tüm gelenekleriyle, milleti 
millet yapan temel unsurlarıyla tahrip etmek, deje
nere etmek, onu başka badirelere sürüklemek değil
dir. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Bunu 
öğrencilerine de söyledin değil mi? 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Ata
türkçülük hak ve hukuk, hürriyet medeniyet ve re
fah rejimidir. Atatürkçülük ilim, teknik vasıtasıyla 
memleketin refah ve mutluluğudur. Atatürkçülük 
Türk Milletinin mutluluğu ve refahıdır. 

Devleti yıkmak, vatanı parçalamak Atatürkçülük 
değildir. «Ben ne Türküm, ne Müslümanım. ne de 
bu vatanın evladıyım, ben beynelmilel komünizmin 
neferiyim» diyenlerin Atatürkçü olmaları mümkün 
değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Milli Kültür 
Bakanlığı Bütçesinin Türk Milletine, Bakanlık men
suplarına hayırlı, uğurlu olması dileği ile, Bakanlığın 
adının «Milli Kültür Bakanlığı» olması dileği ile he
pinize saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eşrefoğlu. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. (AP sıralarından 

«Bravo sesleri; alkışlar) 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (Si
vas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Kültür Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz alan kıymetli 
arkadaşlarımı dikkatle dinledim; kültür meseleleri
mize gösterdikleri ilgiden dolayı hepsine ayrı ayrı 
huzurlarınızda teşekkür etmeyi zevkli bir vazife sayı
yorum. 

Konuşmalarım sırasında Bakanlığımıza yöneltilen 
tenkitleri kısa kısa cevaplamaya çalışacağım; çünkü 
30 dakika içinde - takdir buyurursunuz ki - ne Kül
tür Bakanlığı olarak kültür anlayışımız, hizmetimiz ve 
Kültür Bakanlığı olarak Türk Milletine getirmek is
tediğimiz hizmetleri dile getirmek ve şu kürsüden 
gerçekten dile getirilmemesi lâzım gelen lisanla ifa
de edilen tenkitlere aynı anda cevap mümkün olma
yacaktır. Bu nedenle sözlerime, hemen kültür anlayı
şımızı ve Kültür Bakanlığı olarak kültür hizmetleri
ni hangi istikamette değerlendirmeyi düşündüğümü
zü ifade ederek, tenkitleri cevaplandırmak üzere söz
lerime devam edeceğim. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Fanatik de
ğil, öbpektif olsun Sayın Bakan. 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, kültür kavram 
olarak toplumun özellikle millet seviyesine yükselmiş 
toplumların kendilerine has, ona kişilik kazandıran, 
diğer milletlerden farkını ortaya koyan, zaman için
de tabii bir şekilde teşekkül etmiş maddi ve manevi 
varlık ve değerlerin ahenkli bir bütünü olarak düşü
nülmektedir. Bu bütünlük, millet yapısının temel ta
şıdır. Kişileri ve insan irâdesini bir inanç etrafın
da toplayan din, insanlar arasında karşılıklı anlaşma
yı sağlayan dil, sağlam ve dengeli bir yaşama düze
ni olan ahlâk, geçmişten süzülüp gelen ve o top
luma bir karakter veren gelenek ve görenekler, sanat 
ve hünerler, düşünüş ve yaşayışlarına kadar maddi 
ve manevi bütün değerler kültürün muhtevasını teş
kil eder. Bunun içindir ki kültür, bir milletin zaman 
içerisinde kendisine mal ettiği, kendisine has koku
su, rengi, duyuş, düşünüş ifade tarzıyla millidir. 

Kültür milletlerin dünya görüşlerine, yaşayış tarz
larına, ulaşmak istedikleri hedeflere göre gelişir; za
man içinde değişmelere uğrayarak olgunlaşır ve şuur-
laşır. 

'Büyük Atatürk'ün «Türkiye Cumhuriyetinin te
meli kültürdür» ve «Kültür derken, milli karakteri
mize uygun bir kültür kastediyorum. Çün'kü milli 
dehamızın, yaratıcılığımızın tam gelişmesi ancak böy
le bir kültürle temin olunabilir. Kültür, fikri zemin-
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le mütenasiptir, O zemin milletin karakteridir» söz
lerinden ilham alarak, milletin bölünmez bîr bütün 
halinde gelişmesinde, yükselmesinde en büyük rolü 
ve payı bulunan manevi anlaşmanın ve kaynaşmanın 
en güçlü, bağlayıcı, bütünleştirici, sosyal dayanışma
yı kuvvetleridirici, yüceltici kaynağı ve aracı olan 
milli kültürü, yani Türk Kültürünü tarihi zenginliği, 
bütünlüğü, insicamı ve ahengi içinde bütün nesillere 
aktarmak, tanıtmak ve ona asli hüviyetinden hiçbir 
şey kaybettirmeden, yeni ufuklar ve istikametler ka
zandırmak kültür politikamızın temeli olacaktır. 

ÎSMAÎL AKIN (Afyonkara'hisar) — inşallah. 

KÜLTÜR BAKANI TEVFÎK KORALTAN (De
vamla) — Zamanımızda hür ve müstakil olarak var 
olmak isteyen milletler, özvarlıklarını bütün unsur
larıyla korumak; dünü bugüne, bugünü yarına bağla
yacak tedbirleri almak, onları daima canlı tutmak 
medburiyetindedirler. Devletçe ve milletçe titizlikle 
korunmasını, yaşatılmasını ve yayılmasını, gerekli 
gördüğümüz milli kültürümüzün her yönü ile geliş
tirilmesi, zenginleştirilmesi, yalnızca özJkaynaklarımı-
zın araştırılması, asli unsurlarının tanınması ve kendi 
içine dönük bir şekilde ele alınması ile mümkün ola
maz. 

Bir milletin fertleri, milli sanat ve kültür konula
rına ve unsurlarına daha çok aşina, daha çok sahip 
kılınmalı, kendi içinde yeni hamlelere ve buluşlara 
teşvik,edilmekle beraber, buna yeni ufuklar kazandır
mak üzere birtakım ışıklar yakılması gerekir. Bu çok 
hassas bir sezişle ve ölçüyü aşmayan bir dozda ka
muoyuna sunulacak, dünya kültür ve sanat hizmet
lerinin tanıtılmasıyla mümkündür. 

Kültür politikasının esasları içinde derin bir vu
kufa, sezişe ve takdire dayanan bu kültür aşısı fik
rinin de yeri olmak gerekir. Ancak, özkaynaklarımı-
zın kendi mazimizin ruhi, fikri, manevi derinlik ve 
zenginliklerine dönülmeden, nüfuz edilmeden, kök
süz bir ağaç gibi sadece yabancılarda gördükleri
mizi ve dışardan aldıklarımızla ruhumuzu, fikrimizi 
beslemeyi düşünmek de, fikri ve manevi öksüzlük ve 
kültürsüzlük olur. 

Bu sebeple, kültürümüzün milli karakteriyle mu
hafaza edilerek geliştirilmesi esas alınacaktır. Milli 
kültür hakkında görüşlerimizi böyle kısaca özetle
dikten sonra, amaçlarımızı da birkaç cümle ile ifa
de etmek istiyorum. 

Milli kültürümüzün her yönüyle araştırılması, 
işlenmesi, zenginleştirilmesi, yayılması, tanıtılması, 
benimsenmesi, geçmişine saygılı, geleceğine güvenle 
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bakan, dilini, dinini, gelenek ve göreneklerini titizlik
le koruyan, başka milletlerin ve kültürlerin esiri ve 
hayranı olmayan bir nesil yetiştirmek, çocuklar, genç
ler ve yetişkinler arasında sevgiyi, saygıyı, hoşgörü
yü, dostluğu, arkadaşlığı, dayanışmayı ve işbirliğini 
geliştirmek, onları milli kültürümüzün bağlayıcı ve 
birleştirici değerleri, rerikleri ve güzellikleri içinde 
toplamaktır. 

Genç nesillerin yapıcı ve yaratıcı güçlerini geliş
tirmek için, onlara tarih şuuru vermektir; vatanın 
kutsallığı, bütünlüğü, bölgeleri arasında ayrım yapıla
mayacağı şuurunu vermektir. Vatanı sevdirmektir; 
Atatürk ilkeleri istikametinde ve inkılaplarımızın ışığı 
altında bütünleşmiş, milli birlik ve beraberlik ve da
yanışmayı, önde tutan, manen ve maddeten güçlü, 
demokratik, hür ve ileri bir Türkiye idealiyle yetişme
sini sağlamaktır. 

îşte bu tespitlerin ışığı altında, Bakanlığımızın 
1980 yılı hizmetlerini Yüce Meclise teker teker arz 
etmek kararında idim, ancak zamanın çok azlığı se
bebiyle bu izahatımızı daha önce Bütçe Karma Ko
misyonunda ve Senatoda dile getirmiş olmam nede
niyle, mümkün olduğu nispette tenkitleri, eleştirileri 
cevaplandırmak için sözlerimi burada kesiyor ve de
ğerli üyelerin katılmadığım endişeleriyle tasvip etme
diğim tenkitlerine gene kendi üslûbumla cevap ver
meye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, tenkitler arasında bir 
personel konusu var, kıyım meselesi üzerinde du
ruldu. 

Bizim devlet aınlayışımıızdaki temel görüş, devlet 
yönetiminde görev alacak kişilerin devlete, millete, 
rejime ve Cumhuriyete sadık insanlar olması gerekti
ğidir. Bunu keyfilik, partizanlık olarak telakki ediyor
sanız yanınızda değiliz. Devletin kanunları vatandaş 
idin eşittir. Biz devlet için, millet için varız, devleti güç
lendirmek için çalışırız. Göreve geldiğimiz günden bu 
güne kadar 84 devlet, memurunun yerini değiştirdik, 
bunların 28'i maalesef ve maalesef Sayın Taner Kış-
la'lı zamanında göreve alınmış ve 12 Aralık 1979 günü 
Başkanlığımızda hadiste çıkaran ve aşırı sol franklsiybn-
lara mıensıup kişilerin sloganlarımı balkanlılk duvarlarına 
yapıştıran ve bu suçlarından dolayı örfi idare kuman-
danlığınıca yakalanııp haklarında takibat yapılmakta 
olan kişilerdir. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahıisar) — Sonuç olarak 
dava ne oldu, ceza mı aldılar? 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (De
vamla) — Sonuç yargıya aittir Sayın Akın, Anayasa-
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nın 132 nci maddesi, iburada yargılanmakta olan ki
şiler ve tyrgı hakkında eleştirme imkânı vermediği için, 
size cevap arz edemeyeceğim. Dikkatle dinlemenizi 
istirham edeceğim. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Sayın 
Bakan, siz Bakan olduktan sonra daha fazla kıyımda 
bulundunuz, sizin adınızdan bunu beklemezjdik. 

BAŞKAN — Sayın Öztorun, lütfen müdahale et
meyin. 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (De
vamla) — Sayın üyeler, Sayın Kışlalı, hüküm giymiş 
bazı kimselerin Bakanlığımızda görev almış olduğun
dan bahsettiler. Kültür 'Bakanlığında, benim Bakanlı
ğım döneminde hüküm giymiş teik kişinin görev atma
dığımı huzıut'i&rınızda tekrarlıyor ama, Sayın Kışlalı' 
nın acaba, hem de ayıplayacağınız suçlardan mahkûm 
olmuş kişileri göreve almış olduğunu kamufle etmek 
için mi bu sözü burad'a sarfetmiş olduklarını hatırlat
madan geçemeyeceğim. 

İsim 'Vererek söyleyeceğim. İibat Acar: Külttür Mü
dürlüğünde memur, DBV-SOL franksiyonuna dahil 
olduğu için, bölücülük yapmaikta olduğu için, Ulus ve 
'Kızılay'daki çeşitli anarşik olaylara katıldığı için sı
kıyönetimce tutuklanmıştır. 

iBirkan Korman: Tümder'in faal üyesi olarak bu 
olaylara katıldığı için sikıyöneitimce aranmaktadır. 

Asım Özkaya: Tümder'in Yuffcsever Devrimci Me
murlar Derneğinin faal üyeisidir. Bakanlıktaki direniş 
haröketlerinin eylemlerini organize eden, bildirilerini 
dağıtan ve yayan bir elemandır. Sıkıyönetim ve em
niyetçe a r anmak tad ı r. 

'Bunun 'gibi daha 30 - 40 kişiyi burada saymak 
mümkündür.- Personel mesellesin de, kıyımında hemen 
hu lâfı ağzına alamayacak tek siyasa parti, Cumhuriyet 
Halk Partisidir. 

Biraz önce bir sayın sözcü dile getirdiler; Sayın 
Kışlalı iktidarında, 22 aylık Bakanlığı süresince 7 000 
kusur personeli olan Kültür Bakanlığına 2 151 yeni 
personel almıştır. Bu Devlete şerefle hizmet veren 119 
memuru da, vatanın başka bölgelerine, gayet haksız, 
'sebepsiz olaraik göndermiş ve bunları tenızil-i rütbe ile 
göndermiş, çoğu mağdur olduğu için, bunlardan 23'ü 
çok ağır surette mağdur 'oldukları için görevi terk et
mek mecburiyetimde kallmuşitır. 

Personel meselesi gerçekten Cumhuriyet Halk Par-
ıtisinün kıyım olaraik dile getirdiği seviyede kendi ikti
darlarına nasip olmuş bir talihsizliktir. 

Sayın üyeler; burada gerçekten münakaşasını zait 
gördüğüm ama, Milli Hareket Partisi sayın sözcüsü 
arkadaşımın lütfedip bana bıraktıkları, değerli müste
şarını üzerinde yapılan ©lestirmderi cevapsız geçmeyi, 
kendim için bir vazliferiin ihmali alddettim ve bu sebeple 
kişiler üzerinde konuşmak âdetim olmadığı halde, sayın 
müsteşarımın hakkında gayet haksız ve şu kürsüye 
yakışmayacak biçimde dile getirilen tenkitleri cevap
lamayı bir insarthk borcu saymaktayım. 

Kültür Bakanlığı hizmetleri yerine, Kültür Bakan
lığı Müsteşarının şahsı üzerinde demagoji yapmak, 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının ayıplarını örtmez, 
belki bir ayıp daha ilave olur düşüncesindeyim. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

63 yaşına gelmiş, 30 yılı aşan bir süre şerefle ilim 
kürsüsünden Türk çocuklarına eğitim vermiş ve Kül-
itür Bakanlığında benim bakanlığımdan örtce de şeref
le müsteşarlık görevi yapmış olan bugünlkü müsteşa
rım hakkında söylenen sözlerin hemen hepsi yakıştır
madır ve bazıları da iftihar konusudur. Sayın müste-
işarımın milliyetçiliğini, ona suç olarak izafe etmek is
tediler. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Ame
rikan milliyetçisi mi, Amerika milliyetçisi mi? 

KÜLTÜR BAKANI TEVFÎK KORALTAN (De
vamla)— O milliyetçilik bir fani için sadece iftihar 
vesilesi olacak bir konudur. (CHP sıraların da'n gürül
tüler) 

Sayın Müsteşarımın bir hizmetimden dolayı para 
aldığından bahsettiler. Elbetteki bir müellif telif ha'k-
'kı alacaktır. Elbetteki kanunların tüzüklerin, yönetme
liklerin kendilerine verdiği hakkı kullanacaktır. 'Bunu, 
kendi imzasıyla yapmış olması bir haksızlık: olarak 
izafe edilemez. Çünkü ödenen bir halktır ve aynı para 
Sayın Taner Kışlalı- zamanında da onun memurlarına 
ödenmiş ve bunları da yine Kültür 'Bakanı bizzat ken
disi ve bazen de Müsteşarı Şerafettin Turan imza et
miştir. Burada örnekleri mevcuttur. 

Haksız olmayan bir parayı almayı burada kusur 
olarak dile getirmek, acaba sadece 30 yıl şerefle bu mil
lete hizmet vermiş olan bir kişiyi eleştirmekle ne elde 
«örnek istediklerini gerçekten anlamak mümkün değil
dir? Ama bunlara ilave olarak şunu da söylemek is
terim. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Umut Ga-
zetesimin reklâmını yapmak içindir. 

İSMAİL AKIN (Atfyorikarabisar) — Onlara gü
venmeyin Sayın Bakan, sizi de düşürürler. 
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KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (De
vamla) — Mernuiîarı, devlerin memurlarını politikacı 
olarak eleştirmek gerçekten yakışık almayan b'r tu
tumdur diye düşünürüm. Ülkü Ocaklarına bir konfe
ransçı görevlendirmiş dediler. Aziz üyeler, bu tama
men yatanıdır. 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Belge var, 
ellilimizde belge var. 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (De
vamla) — Hadise daha önce komisyonda bana intikâl 
etliği için tetkik dtlüim. Niksar'da . bir dernek Kültür 
Bakanlığına müracaat ediyor. (CHP sıralarından 
«Hangi dernek, adını verin» sesleri) «Miilli Kültürü
müzü ^Geliştirme» konulu bir konferans verecek olan 
müşavirinizin izin alması mümkün müdür? (CHP sı
ralarından «Hangi dernek, 'naniği dernek» sesleri) 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Hangi der
nek, ismini ver. 

İSMAİL AKİN '(Afyonkarahisar) — Derneğin adı
nı söyle. Yoksa Ülkü Ocakları derneği mi? 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (De
vamla) — Ve o müşavirin sadece kendisine izin veri
liyor ve «Miilli Kültürlümüzü Geliştirme» konulu kon
ferans veriyor. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale 'etmeyin ve lütfen 
oturun yerinize. 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (De
vamla) — Aziz üyeler, değerli üyeler, bir sünnet dü
ğünü için, kızkardeşi hasta olduğu için, Avrupa'da eşi 
'bulunduğu için izin alarak görevinden ayrılan devlet 
memurlarının olduğu ve bunların bJrer insani duygu 
neticesi olduğu yanında, Kültür Bakanlığı olarak, kül
tür hizmeti verecek olan bu müessesenin bir persone
line «Milli Kültürümüzü Geliştirme» konulu konfe
ransı için izin vermiş olmasını suç şeklinde görmek, 
gerçekten sadece 'inlsanı utandırıcı bir mahiyet arz et
mektedir. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gürültü ötmeyin ve lüt
fen yerlerinize oturun. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Sayın 
Bakanım, Sayın Bakanımı, hangi dernek istemiş? 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (De
vamla) — Değerli üyeler, Devlet Tiyatroları meselele
rinde devamlı surette hatalı rakamlar verilmektedir, 
Devlet Tiyatroları Gürer Aykal zamanında, Devlet 
Operası Genel Müdürlüğü zamanında yurdun muh
telif yerlerinde turnelere çıkmış; saym üye bunu, «Ti
yatrolar götürülmüş» şeklinde ifade ettiler. Henüz 

hiçbir bölgemize yerleşik ne 'bölge tiyatrosu, ne çocuk 
tiyatrosu, ne gençlik tiyatrosu Ha'lk Partisi iktktarınea 
igötürülmemiş, hatta kendi iktidarlarından önceki dö-
ncm'lerddci miktarda turnelerde de ifertiplenmemiştir. 
Tiyatro hizmetlerimizde de, opera 'hizmetlerimizde de 
gözle görülür şekilde bir aksaklık mevcuttur ve bu 
'a'.'jjaiklığen nedeni de tayin edilen siyasi tayin niteliğin
deki genel müdürlerdir. Bunlardan Opera Genel Mü-
düı'îüğüne vekâlet eden Gürer Aykal'ın durumunu 
dile getirerek söylenenlerin- ne derece 'hilali hakikat 
olduğunu gözlerinizin önüne sermek istiyorum. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahiisar) — Bir de Ferhat 
Oie Şirin'! 'söyle bakalım. 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (De
vamla) — Genel Müdür Vekili Gürer Aykal, üç gö
revi birlikte yürütmekteydi; Cumhurbaşkanlığı Senlfoni 
Orkestraisı Şef Yardımcılığı, Oda Orkestrası Şefliği, 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü. 

Şimdi bu üç görevi birden üstlendiği için tabiatıyla 
görevde aksama olmuş... 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Aynı Turgut 
Öz'al gibi. 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORAL LAN (De
vamla) — Aynı zamanda daha önce ucuza mal edilen 
yabancı uyruklu sanatçıların görevine son verilmiş, 
yeni oyuncu bulmak için Sayın Gürer Aykal kendisi 
İngiltere'ye, eşini de Amerika'ya göndermiş; fakat 
devletin parasıyla bu turistik seyaiha'ttan maalesef el
leri boş dönmüşlerdir. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Ya
zıklar olsun. Yazık bu devlete, bu millete. 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (De
vamla) — Üç ay tatil yapması gereken opera, 1978 
yılında 5,5 ay tatil yapmıştır. Yeni bir oyun sahneye 
konulmamıştır. Haftada dört temsil vermesi gereken 
opera ve bale, ancak bir veya iki temsil verebilmiştir. 
Taraf tutulmuş, 104 yeni personel alınmıştır. Sanatçı 
olmayanlar da sanatçı kadrosunda operaya tayin edil-
imiştir. 

Bir yılda 7-8 dış seyahate giden Gürer Aykal, 
operanın sık sık perdelerinin kapanmasına selbep ol
muştur. 1979 yılında Cumhuriyet Bayramı ve Kurban 
bayramında opera 15 gün kapalı kalmıştır. Seyirci sa
yısı yarıya düşmüştür. •Şımarık Kız Opereti hazır hale 
ıgeldıiği halde oynâltılaımamıştır. 

Şimdi huzurlarınıza gelip de Sayın Bakan ve Cum
huriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü Gazalcı, opera 
sahneleri kapandı diye nasıl diyebiliyorlar hayret et
memek mümkün değil. 
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MUSTAFA KEMAL AYKURT (DenLl-i) — An- I 
laımaz o, anlamaz. Dernekçidir o. TÖB - DER'den I 
anlar o. I 

KÜLTÜR BAKANİ TEVFİK KORALTAN (De
vamla) — Sayın üyeler, bütün bunların yanında I 
'benim de temas etmeden geçmem mümkün olmayan I 
bir Atatürkçülük, Atatürk sevgisi ve Atatürkçülük I 
yarışması yapıldı biraz önce. I 

Sayın Kışlalı, «Benim Bakanlığım zamanında böy- I 
le bir yayın yok dediler. Kültür. Ba'kanlığının en I 
önemli organlarımdan biri olan Yüksek Kültür Kuru- I 
kına Sayın Kışlalı, Atatürk aleyhinde çok rahat yazan I 
Mete Tuncay'ı üye yapmıştır. I 

AHMET TANER KIŞLALI (İzmir) — Yalan, 
yalan. Yalan söylüyorsunuz, yalan. I 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN 
(Devamla) — Mete Tuncay'ı Yüksek Kültür Kurula- I 
na üye yapmıştır. I 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — İspat et. Bir 
belge çıkar. I 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (De
vamla) — Ve Mete Tuncay, Toplum ve Bilüm Der- I 
gisi 1978 sayılı mecmuasında bakınız ne demektedir: I 
«Tek parti yönetimini, milletvekillerinin bir tek seçi
ci tarafından atanmasını, iki dereceli açık oylarrnh I 
gizili saymalı seçmeleri, göstermelik kurmaları eğitim I 
ve kültürün propaganda aracı kılınmasını, tarihte ve I 
di'kle girişilen turana sözde fetihleri, basında sansürü I 
de aşan hiç yazdmmamaları, ya da yalnız dilediğini I 
yazdırmaları ve Atatürk döneminin daha birçok özel- I 
İlklerini bugün için savunma olanağı var mıdır?' I 

Şu düşüncenin sahihi kişiyi Kültür Bakanlığının en I 
önemli kuruluşuna üye olarak getireceksiniz, sonra I 
da Bakanlığınız devrimde Atatürk'ün hiç eleştirilme- I 
diğinden bahsedeceksiniz. I 

AHMET TANER KIŞLALI (İzmir) — Söyledik
leriniz doğru değil Sayın Balkan. I 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Hangisi 
doğru değil; tayini mi, yoksa Atatürkçü olmadığı mı? I 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Belge çıkar
tın. Cumhuriyet Bakanı bu, boş laf etmez. I 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (De
vamla) — Belgeler Bakanlığımda; sayın üyelerden I 
merak edenler olursa gelir görürler. I 

Biraz önce yakındığınız, biraz önce dertlendiği- I 
miz, feshedildiğli iddia edilen Yüksek Kurul ve Danış- I 
ma Kurullarının üyeleri çoğunlukla bu tip düşünce- I 
mim 'insanları. İşte, Bakanlığa gelir gelmez bu kurul- | 
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lan değiştirişimin sebebi, içlerinde bu düşüncede in
sanların çoğunlukta oluşudur. 

Mehmet Yaprak isminde Bakanlığımızda bir me
murun bulunduğu ve bu memurun falan yerde mah
kûm olduğu, falan yerde 5,5 ay kaldığı vesaire şek
linde iddialarda bulunuldu. 

Değerli üyeler, bu tamamen hilafı hakikattir. Ha
len Bakanlığımızda Mehmet Yaprak ismlimde bir me
mur yoktur, Özel Kalemde çalışmamaktadır... 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Daha önce 
vardı, hiç çalışmadı mı? 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (De
vamla) — Lütfen, dikkatle dinlerseniz anlıyaeaksınız. 
Mehmet Yaprak lise mezunudur, daha önce öğret
mendir. Kültür Bakanlığında vazife yapmıştır, tekrar 
Kültür Bakanlığına müracaat etmiş ve müracaat et-
tiiği zaman da Cumhuriyet Savcılığımdan sabıkası ol
madığına dair belge getirmiş, Bakanlığımızda göreve 
başlamış, 20 gün sonra Bakanlığımızdan ayrılmış ve 
bir başka kuruluşta göreve atanmıştır. Kendisi, Tür
kiye Cumhuriyetii adalet makamlarından, Cumhuri
yet Savcılığımdan sabıkası olmadığına dair belge ge
tirmiş ve tutuklanmış olduğu yolundaki iddialarını
zın tamamen hilafı hakikat olduğu Bakanlığımca 
belgelenmiştir. Görmek isteyene fotokopisini her an 
takdim etmeye hazırım. 

Değerli üyeler, bunların yanında, milli kültürümü
zü daha tahrip etmek için o kadar büyük hatalar ya
pılmıştır k'i, burada bunları saymakla bitirmek müm
kün değil. Ancak, önemli birkaçına temas etmeden 
geçmeyi de kendim için noksan addedeceğim. 

Kütüphanelerden kitaplar çıkarılmış, yerine ta
mamen milli kültürümüze ters düşen kitaplar alın
mak istenmiştir. Düşünce tarzı, ölçüleri şu olmuştur: 
Eğer savcılıkça bir kitap men edilmişse, bu kütüpha
neye sokulmaz. «Bunu, bizim özgür insan yetiştirme 
anlayışımızın bir eseri kabul ediniz» derlerse, buna 
tam ters düştüklerini İspat eden tasarrufları ortada. 
Bakınız, kütüphanelerden kaldırılan kitaplar hangile
ri: Profesör Doktor Mümtaz Tarhan'ın «Atatürk İl
keleri ve Kalkınma», Profesör Doktor İbrahim Ka-
fesoğlu'nun «Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri», Se
batı Ataman'ın «Milliyetçilik ve Türkiye», Doçent 
Doktor Mehmet Ezgü'nün «Marksizm ve Leniniz-
min Tenkidi», Ahmet Kabaklı'nın «Türk Edebiyatı», 
Erol Güngör'ün «Türk Kültürü ve Miiliyetç'ük», 
Fehmi Cumalıoğlu'nun «Komünizm ve İslam», İs
mail Hakkı Danişment'in «Garp İlminin Kuran-ı 
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Kerim Hayranlığı» Böyle 126 adet Türk dilimi, Türk 
dinini, Türk kültürünü, Türk milliyetçiliğini ve Ata
türkçülüğü, Atatürk sevgisini dile getiren 126 adet 
kitap kütüphanelere konulmama kararına bağlanmış 
ve bu kitaplar kütüphanelerden toplattırılmış; ama, 
bunun yerine ne 'ikame edilmiş? işte Cumhuriyet Halk 
Partisinin milliyetçilik ve Atatürk sevgisi anlayışın
dan örnekler: Nazım Hikmet'in «iMemleketfimizde 
İnsan Manzaraları», «Dört Hapishaneden», «Kan 
Konuşmaz», «tt Ürür Kervan Yürür», «Tayin» ve 
diğer kitapları, Hasan izzettin Dinamo'nun «Musa' 
nın gecekondusu» «Koyun Baba» Breht'in «Halkın 
Emeği» «Kolohov'un Don Hikâyeleri» Tamamı Ko
münizm propagandası yapan kitaplar da, özgür in
san yetiştirime anlayışının eseri olarak, tamamen yan
lı olarak, kütüphanelere alınmış. Neyle? Milliyetçi 
Türk vatandaşının vermiş olduğu vergilerle. (AP ve 
MHP sıralarından «İBralvo» sesleri alkışlar) Bu hak
sızlığı bu kürsüden diile getirmek benim vazifem. 

Azız milletvekilleri, bunun yanında, da gerçekten 
burada dile getirmemizin kamuoyu içlin çok yararlı 
olacağı düşüncesinde bulunduğum, CHP'nin bir ta
sarrufunu ifade etmeden geçmek mümkün olmayacak
tır. CHP döneminde milli kültür inkâr edilmiş, milli 
yayınlar durdurulmuş, mülliyetçiliğimıizin sembolü di
yeceğiniz Türk tarihinin kaihramanlik tabloları du
varlardan indirilmiş, milletlimize milyonlara mal 
olan bu tablolar, «ifazlaj» gerekçesiyle kâğıt fabrika
sına gönderilerek hamur yapılmıştır. Buna ait sayın 
Bakanın ve müsteşarın imza ettiği olurların fotoko
pisi yanımda, merak edenler varsa biraz sonra gös
terebilirim.; 

Şimdi bir de bunları rakamlara dökelim: Olurun 
tarihini vereyim, 31.7.1978 tarih ve 983 sayılı (Şera-
fettin Turan, Bakan adına). Olurun tarih ve numara
sını da takdim ettim. SElKA'ya gönderilen kitap ve 
tabloların adetlerini vereceğim şimdi: 2650 adet Pre-
veze Deniz Savaşı tablosu, 2400 'adet Budin Kalesinün 
Fethi tablosu, 2650 adet Varna Meydan Savaşı tab
losu, 2400 adet Revan Seferi tablosu, 2650 adet Ru-
meliye salla çıkış tablosu, 2400 adet istanbul'un Fet
hi tablosu, 2650 adet istiklal Harbinden tablo, 5100 
adet Kıbrıs mücadelesi takvimi, 17 273 adet el sanat
ları takvimi, 9765 adet Türk mimarisi takvimi, 42 900 
adet Milli Kültür Dergisi... 

Acaba, Milli Kültür Dergisi veya İstanbul'un Fet
hine alit, Büyük Atatürk'ün yaptırıp Türk Tarih Ku
rumunda muhafaza ettiği tablolar kimi rahatsız edi
yordu dersiniz? Niçin kâğıt fabrikasına gönderildi? 
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BAŞKAN —'Sayın Bakan, süreniz dolmuştur, lüt
fen bağlayın. 

KÜLTÜR BAKANI TEVFÎK KORALTAN (De
vamla) — Hemen bağlıyorum Sayın Başkanım. 

insanın aklına şu geliyor: Bu kitaplar, bu tablo
lar kâğıt fabrikasına gönderilerelk yerlerine kâğıt alın
mış. Bu kâğıtlarla acaba şu kitaplar mı basılmak is
tendi diye merak ediyor İnsan: Türk çocuklarına 
kültür vermek için bastırılan eserler... iki tanesini kı
saca, birkaç cümlesini okuyarak arza çalışacağım. 
«Çocuklar için yayınlar; Dede Oğlan, Arıların Sava
şı» 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Pe
rişan oldular, perişan oldular. 

KÜLTÜR BAKANI TEVBİK KORALTAN (De
vamla) — Bakalım nediyor bu kitapta, çocuklara ne 
vermek (istemiş Sayın Kültür Bakanı? 

«Dinleyin beni yurttaşlarım, liyi dinleyin, şu an
dan sonra tüm zaptiyeleri dağıtıyorum. Bundan böy
le ülkemizde hiç zaptiye olmayacak. Hiçbir yerde 
efendi, bey, paşa kalmayacak. Herkes ürettiği ürün
leri, topladığı yem!işleri kendisi yiyecek, avladığı hay
vanları evine götürecek. Ülkemizin dağları, ovaları, 
yamaçları, bayırları sizin, sizindir. Her şeyi yurttaş
larım, yumuşak şeftalileri, sarı portakalları yetiştiren 
sizlersiniz. Onları sizler yiyeceksilniiz, çocuklarınız yi
yecek doyunca.» İşte Mao sloganı. Nerede? Çocuklar 
için bastırılan kitaplarda. Ne ile yapılmış? İstanbul' 
un fethine ait tablolarla, Milli Kültür Dergileri kâ
ğıt fabrikalarına götürülmüş ve oradan alınan kâğıt
larla milli kültürümüzü tahrip eden ve körpe dimağ
lara sınıflaşma telkin eden kitaplar bastırılmış. 

Bir diğer örnek... 

'BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz dolmuştur, 
lütfen uzatmayın konuşmanızı. 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (De
vamla) — Misalimle bağlıyorum Sayın Başkan. 

Bunlarla da yetinilmemiş, Türk - İslam Kültürü
nün hazînelerini bütün dünyaya açan ve dünyanın 
hayranlığını kazanmış olan Sanat Mecmuası yayından 
kaldırılmış, Milli Kültür Mecmuasının yerine Ulusal 
Kültür Mecmuası ikame edilmiş, Ulusal Kültür Mec
muasının içi de, eğer merak edenler varsa gelsin oku
sunlar, Sayın Bakanın iddia ettiklerinin tam tersine, 
milli kültürümüzü saptırıcı sözler ve fikirlerle dolu. 
Atatürk aleyhtarı fikirlerle dolu. işte «Kırlangıçların 
Kanat Vuruşu»rdan özet vererek sözlerimi bağlaya
cağım. 
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Kırlangıçların Kanat Vuruşu Kitabının hazırla
nışı esasında mizansen; bakınız kitabın başında Ah
met Hamda Tanpınar'a ait bir şiir alınmış. Hemen 
onun arkasından Nazım Hikmet alınmış, Ahmet Ham
dı Tanpınar'dan ika veya üç şiir var, 17 tane şiir Na
zım Hikmet'ten. Nazım Hikmet'in körpe dimağlara 
ustalıkla sınıflaşmayı telkin eden şiirleri özellikle se-
çilmiiş ve 17 şiir burada sıralanmış. Sonra bu kitaba 
«konusal didin» başlığı altında içindekiler kısmı tan
zim edilmiş, konularına göre tasnif denilen bu bö
lümde, bakınız ne yapılmış: «Atatürk» Nazım Hik
met, «Çocuk» Nazım Hikmet, «Yurdumuz» Nazım 
Hikmet, «Kentler» Nazım Hikmet, «Yolculuk» Na
zım Hikmet, «Halkımız» Nazım Hikmet, «Arkadaş
lık» Nazım Hikmet, «Barış» Nazım Hikmet, «Sev-
ıgü» Nazım Hikmet, «Özlem» Nazım Hikmet, «Özgür
lük» Nazım Hikmet, «Çalışma» Nazım Hikmet, «Do
ğa» Nazım Hikmet, 

Yani öyle bir esptli içinde hazırlanmış ki şu kitap, 
başına 17 tane Nazım Hikmetin şiirli alınmış.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen bağlayın süre
niz çok aştı. 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (De
vamla) — Bağlıyorum efendim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Ko
nu önemli efendim. 

BAŞKAN — Efendim, konu önemli olabilir ama, 
içtüzüğümüz de çok önemlidir. 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (De
vamla) — Çocukta şöyle bir psikoloji vardır, kitabı 
eline alır 1 0 - 1 5 sayfa okur sıkılır, sonra kitabın so
nunu karıştırmaya başlar. Çocuk psikolojisine göre 
gayet ustaca hazırlanmış olan bu kitapta arzu edilen 
şu: Komünizm suçundan mahkûm olmuş Nazım Hik-
met'i Türk askerini Türk Devletinin aleyhine tahrik 
etmek suçundan mahkûm olmuş ve Moskova'ya git
tiği zaman, «Ben hakiki vatanıma şimdi geldim, be
ni Staün yarattı» dîyen Nazım Hikmet'i Türk çocuk
larına ezberletmek İçin başına 17 şiir, sonuna da 17 
konusal dizinin başına onun ismi yerleştirilmiş. Ne 
hakkınız var Türk çocuklarına Kültür Bakanlığının 
Bütçesînden... 

BAŞKAN — Sayın Bakan konuşmanızı lütfen 
bağlayın Başkanlığı zor duruma sokuyorsunuz, lütfen. 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (De
vamla) — ...Çocuklarımıza böyle kanun dışı insan
ları ezberlettirmeye? Bu hangi ideolojiye hangi gaye
ye hizmet? Bunları takdirlerinize sunuyor, saymak
la bitiremeyeceğim fakat içimde acı olarak kalan bu 
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gerçekleri basın yoluyla kamuya duyuracağımı tek
rarlıyor, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize saygı
larımı sunmak isterim. (AP sıralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Sa
yın Bakan sorular vardır, buradan mı cevaplandıracak
sınız oturduğunuz yerden mi? 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (De
vamla — Efendim, buradan cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Evet, soru sormak isteyenler Sayın 
Fikret Övet, Sayın Ali Ak, Sayın Eşrefoğlu, Sayın 

• Aykurt, Sayın Mehmet Doğan, Sayın Irmak. 
Sayın Selahattiin Acar'ın üç sorusu vardır: «Sanat 

Sevenler Derneği adı altında kurulu bulunan derne
ğe Bakanlığınız tarafından 150 bin lira verileceği doğ
ru mudur?» 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (De
vamla — Efendim 1 nci soruya hemen cevap vere
yim. Henüz böyle bir şey ne düşünülmüş ne de ka
rarlaştırılmıştır, meşkuk bir. şeyin sorulusu gayet en
teresandır, ne maksatla sorduklarını takdirlerinize arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Diğer sorular da ona bağlı olduğu 
için bitiminde cevap veriniz efendim. 

Soru 2. «Sanat adı altında bu dernekte, komü
nist propagandasının yapıldığı iddia edilmektedir. Ne 
derece doğrudur? 

Soru 3. «Söz konusu derneğe Bakanlığınızdan 
bugüne kadar ne miktar ve hangi tarihlerde yardım 
yapılmıştır?» 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (De
vamla) — Dernek hakkında bir araştırma sonucu 
cevap vermem gerekmektedir. Zira bu derneğe bu
güne kadar herhangi bir kuruluş veya Bakanlığımız
ca yardım verilmiş olup olmadığını da tetkikim gerek
mektedir. Bu vesileyle yazılı cevap vereceğimi arz et
mek İsterim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır ve cevaplan
dırılacaktır. 

Sayın Övet, buyurunuz efendim. 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sayın Baş

kan, delaletlerinizle Sayın Bakandan birkaç hususu 
sormak isterim, daha evvel de ben kendilerine arz 
etmiştim. 

Seçim bölgem Sinop merkez ilçesiyle Boyabat il
çesinde aşağı yukarı 600 küsur ev tarihi eser olarak 
kaydedilmiştir ve bundan 20 gün evvel de ev sahip
lerine tebliğ edilmiştir. Şimdi şu Parlamento çatısı 
altında bulunan çoğumuz, Anadolu'nun küçük kasa-

545 — 
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balarından, gelmiş insanlarız. Oturduğumuz evler de
de, baba yadigârıdır. Bu evlerin hakiki manada tari
hi eserle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Şimdi bu ev
lerde bilhassa Boyabat'ta ve Sinop merkez .ilçede otu
ran vatandaşlar büyük bir sıkıntıya düşmektedirler. 
Acaba Sayın Bakan, ki Sayın Bakana gerek şahsım 
tarafından gerekse bazı partiler tarafından bu mese
le intikal ettirilmüştiir. Bu vatandaşları bu müşkül du
rumdan kurtarmak için Bakanlık olarak neler düşü
nülmektedir? Ne gibi yardım edilmektedir? Bunu Sa
yın Bakandan yazılı olarak rica edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Övet. 
Sayın Bakan, buyurun. 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (De
vamla) — Yazılı olarak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Cevaplandırılacaktır. 
Sayın Ak, buyurun. 
ALÎ AK (İçel) — Sayın Başkanım, suallerimin 

delaletinizle Sayın Kültür Bakanımıza tevcihini hür
metlerimle arz ederim. 

1. Milli kültürümüz son yarım asra münhasır 
olmayan, bilhassa net ve berrak olarak bin senelik 
şanlı bir geçmişe sahip olduğu malumlarıdır. Halbuki 
bugün o şanlı maziye ait mübarek miras mıilli kültür 
hazinemizi teşkil eden milli, fenni ve edebi milyonlar
ca eserler toz topraık 'içinde nisyana terk edilmişler
dir. Bu milli hazineyi tekrar ihyaya matuf herhangi 
bir çalışma düşünüyor musunuz? 

2. Bugün orta seviyede tahsil yapmışlar değil, 
bilhassa yüksek tahsil yapmış Türk" aydınları içlin, 
son 40 - 50 senelik devre hariç, milli kültürümüz âde
ta son bir meçhulü mutlak manzarası arz etmektedir. 
Bakanlık olarak bunu, yetişen nesiller ve Türk ay
dınları. için bir nakise kabul ediyor musunuz? Şayet 
ediyor iseniz bunu telafi istikametinde herhangi bir 
çalışma planınız var mı? Suallerimin yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ak. 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (De
vamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağım efendim. 

BAŞKAN — Cevaplandırılacaktır. 
Sayın Eşref oğlu, ıbuyuruın. 

MUSTAFA EŞRBFOĞLU (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, bizden önceki Cumhuriyet Halk Partisi Hü
kümeti zamanında kâğıt fabrikalarına gönderilen bu 
büyük tabloların tekrar bastırılacağı ve kitapların 
tekrar bastırılacağını düşünüyor musunuz? 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (De
vamla) — Evet, bunlardan deporlarda ele geçirdiği
miz birkaç adedini hemen Bakanlığımıza büyük bir 
zevkle astık ve tekrar bol miktarda bastırıp gerek res
mi daiı"elerimizi gerek özel müesseselerimizi ve gerek-
&;j okullarımızı bu bizim için iftihar vesilesi olan geç
mişimize ait kahramanlık tablolarını tekrar ihya et
meyi zevkli bir vazife sayacağız. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Doğan, buyurun. 

MEHMET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Başka
nım, tavassutunuzla aşağıdaki soruların cevaplandı
rılmasını arz ediyorum : 

1. Türk büyüklerinin tarihi mefahir tablolarının 
yeniden- bastırılıp okul ve resmi dairelere tevcih edil
mesini düşünüyor musunuz? 

2. Geçen iktidarın yazdırıp bastırdığı Türk Kül
türünü, dilini ve inançlarını tahrip eden kitap ve der
gileri ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

3. Türk kültür ve medeniyetini gelecek nesillere 
aktaracak maziyle ati arasında bir köprü görevi ya
pacak bir yayın hazırlıklarınız var mı? 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (De
vamla) — Biraz önce 'birinci suaHinizi cevaplandırdım. 
Bu tarihi mefahir tablolarımızı yeniden daha büyük 
vüsatte ve zevkle bastıracağız ve halkımızın istifade
sine sunacağız. 

Bizden önceki 22 aylık iktidarın bastırmış olduğu 
49 adet kitabı, ilim adamlarından müteşekkil Yayın
lar Danışma Kurulumuza inceletmekteyim. İnceleme 
neticesinde vermiş oldukları ilmi ve teknik raporun 
mahiyetine göre, bir akıbete götürmeye kararlıyım 
ve 1000 Temel Eser, Ziya Gökalp külliyatı gibi te
mel eserlerimizi yeniden" yayına çıkarmaya, Milli 
Kültür Dergisi ve Sanat Dergisini yenliden yayıma, 
hazırlığa başlamış bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurun Sayın Irmak. 

MEHMET IRMAK (Çorum) — Sayın Başkanım, 
delaletinizle Sayın Bakan tarafından aşağıdaki so
rumun cevaplandırılmasını rica ediyorum : 

Geçen Cumhuriyet Halk Partisli iktidarı zamanın
da "sergilenmek bahanesiyle İstanbul'dla Kariye Cami
inden alınan ve sonra çalınan ikonalar bulunmuş mu
dur? Bunları çaldıranlar hakkında bir işlem yapılmış 
mıdır, yapılması düşünülüyor mu? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Irmak. 
Buyurun Sayın Bakan. 
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KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (De
vamla) — Eski eser kaçakçılığı gerçekten yurdumuz-. 
da çirkin bir safihaya ulaşmış bulunmaktadır. Biz 
yalnız 'ikonalar değil, çalınmış olan bütün eski eserle
rim araştırılmasını takip etmekteyiz ve tahkikat de
vam etmektedir. Hatta bunların yurt dışında da aran
ması için sefaretlerimize gerekli talimat verilmiştik". 
Bulunduğunda suçluları hakkında elbeıtteki takibata 
tevessül edilecektir. / 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Teşekkür edenim Sayın Bakan, siorular 'bitmiştir. 
KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (De

vamla) — Teşekkür ederim efendim.; 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Be

nim de sorum vardı ve ismimi de kayıt etmiştiniz Sa
yın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Aykurt sizli işaretlemıişim ama 
demek ki sormamışım. 

Buyurun efendim. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa

yın Başkanım, bugün öğrenmekteyiz ki, Sayın Baka
nımızın biraz evvel Yüce Meclislin çatısı altında söy
lediği hususların her biri, bir Anayasa suçudur, ka
nunlarımıza ve Anayasaya göre her biri ayrı ayrı ted
birler konusudur. Görmekteyiz ki, milli kültürümüz 
taihırtip ledlmliş, ımiiiKIli şuur, beraberlik şuuru kökümden 
sarsılmış hale getirilmiştir. Acaba Sayın Bakanlığınız 
ıbu suçu işleyen ve 'işletenler hakkında ne gibi bir mu
ameleye tevessül edecektir? Bu hususta Bakanlığını
zın bir çalışması var mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykurt. 
iBuyurun Sayın. Bakan. 
KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (De

famla) — Evet bu hususta çalışmamız vardır, tespit 
edebildiğimiz kanunsuz her hareketin peşindeyiz ve 
gerekli takibatı yapacağız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (De

vamla) — Ben de teşekkür ederim efendim. (AP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz olarak aleyhte Sayın Fer
hat Arslamtaş, buyurun, efendim. 

İLHAN AYTEKİN (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
benim de sorum vardı ve işareüemıiştiniz? 

BAŞKAN — Şimdi işaretlediklerim şunlardı : 
Övet, Ak, Eşrefoğlu, Aykurt, Doğan ve Irmak. Baş
ka yok efendim, herhalde bir sehiv yapılmış. 

Teşekkür ederim Sayın Baka^ 
'Buyurun Sayın Arslantaş. 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Sayın Baş
kanım değerli milletvekili arkadaşlarım; toplumumuz 
büyük bunalım içinde. Kurum ve kuruluşlar şiddetli 
bir erozyona tutulmuş. Erime ve çürüme bütün şid
detiyle toplumsal yaşamı etkisi altına almış. Böyle 
bir dönemde Kültür Bakanlığı Bütçesini tartışıyoruz. 
Saldırarak, itham ederek, aşağılayarak yapamayız 
'bunu. Hem bunu azınlık hükümeti sözcüsü yaparsa 
kültür adına, kültür örnekleri, güya kültür örnekleri 
vererelk yaparsa doğru bir iş olmaz. Azınlık partisi 
sözcüsü Islami değerleri var saymadığımızı söylüyor. 
Onlara saldırdığımızı, hayat hakkı tanımadığımızı 
söylüyor. Güya koşullanmış kafasıyla politika yapı
yor. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — İzmir' 
de Cami işgalleri. İzmir'lisin. 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Öncelikle 
'bilinmelidir ve siz de bilin Sayın Özutku, adım adım 
arayınız, geçmişinizde, benim geçmişimi adım adım 
arayınız, çuvalı silkiniz. Kim altında kalırsa görsün 
Parlamento. 

'MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Silkin 
silkin. Ne varsa görelim. 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Öncelikle 
'bilinmelidir, CHP ve onun demokratik sol felsefesi 
halkın inançlarına sonsuz saygı duymaktadır. Ayı
rımsız, anasını, bacısını, kardeşini, babasını, gencini 
tüm Anadolu insanının inançlarını değiştirmek niye
tinde değildir. Tersine, onlara saygılı olmayı insan 
olmanın gereği sayar. 

İLHAN AYTEKiİN {Balıkesir) — O çocuk kitap
ları ne? 

BAŞKAN — Lütfen. 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Oraya 
da geleceğim, bekleyiniz. Geleceğim. Nazım'ı anla
mazsın sen bir defa. Oku anla. (Gürültüler) 

'BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Onu gele
cek kuşaklara... (AP sıralarından gürültüler) Sayın 
Başkanım, susturunuz. Gelsinler düşünceleriyle bura
ya, milletin kürsüsüne. 

Onu gelecek kuşaklara... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. Son ko
nuşmadır, müsaade edin bütçe çıksın. 

HASAN GÜRSOY '(Adana) — Vatan haini mi-
dir, değil midir? Onu söyle. 

BAŞKAN — Lütfen susun. 
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FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Ah bir 
anlasan. Sen de bir gün biraz anlamaya başlasan, bu 
soruları sormazsın. * 

BAŞKAN — Buyurun devam edin Sayın Arslan-
taş. 

FBRIHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Onu ge
lecek kuşaklara bir kültür hazinesi olaralk aktarmayı, 
ayrıca aktarmayı bir çağdaş görev sayarız. Basit bir 
biyolojik bilgi var, Sayın Adalet Partisi sözcüsüne 
söylüyorum; pozitif bilimden biraz haberi olanlar, 
ana rahminde teşekkül eden yeni canlının bin yıllık 
•bir kültür geçirilişini de genlerin üzerinde taşıdığını 
'bilirler; ama, pozitif billgilerden haberi olmayan, 
skolastik bilimlerle koşullanmış kafaların bunu bilme 
olasılığı var mıdır, onu ben bilmiyorum. (AP sırala
rından gürültüler) 

Kültür liman topluluklarını yani genelde toplum
ların aile, inanç, bilgi, folklor, müzik ve tarihsel sos
yoloji içinde mücadelelerini de en geniş biçimde içe
ren bir proses, bir birikimdir. Evet Anadolu insanı^ 
nın tarihten önce 5 bin yıla dayalı ta Kuşiçaydam 
Gölü civarındaki kazılara dayalı geniş bir kültürü 
(vardır. Soran arkadaşlarımız bin yıldan söz ediyorlar, 
lütfetsinler. Bu kadar yakın değildir. 

ALÎ AK (tçel) — Ama reddettiniz, inkar ettiniz. 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — O günkü 
ve sonrası inançları ile kültür, yaşayan kavgalarıyla, 
üretim ilişkileriyle yeniden bütünleşerek, şekilleşerek 
oluşur. Kalfaları koşullu olanlar, kültüre at gözlüğüy
le 'bakanlar bu gerçeği göremez. Ayrıca Anadolu bi
zimdir, Anadolu kültürü, bin yılların getirip doğur
duğu bu kültür bizimdir. Onunla çelişe etikileşe özüm-
lödîk onu. Onun için bizimdir. 

Değerli ark adaşlarım, bağnaz, yoz 'bir mantıkla 
kültürü tartışamayız. Kültürü ideolojik: tartışmaların 
aracı yapamayız. Böyle bir kafa ile sanata, sanatçıya 
'bakamayız. Kölelik dönemlerinin, feodalizm çağının 
mantığı ile günümüzü değerlendiremeyiz. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Niye anlatıyorsun 
'bunları? 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Dinle an
larsın. 

Bu, sanata, sanatçıya haksizliktir. Bu, geçmişten 
geleceğe kurulacak, gelişen, ilerleyen, ilerleyecek olan 
kültür köprüsüne haksızlıktır. İnançlarına bakmadan, 
ben Akif'i severim. Çünkü Ulusal Kurtuluş Savaşı 
ozanıdır. Gökalp'i de severim, ilk psifcologunTUzdur. 
(«Sosyolog» sesleri) Sosyologumuzdur; ama ben Na-
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zım ıHJkrnet'i de severim. Yoksul Anadolu insanının 
ozanıdır. (AP ve M'HP Sıralarından gürültüler) 

•MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
AMah belasını versin, Allah kahretsıin onu. 

İHSAN TOKSARI (tstanibul) — Vatan hainidir. 
ALİ NİHAT KAROL (Kastamonu) — Nazım va

tan hainidir, onu burada anamazsın. 
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Malum 

arkadaşım ve malum arkadaşlarım bunlar da malum 
mu? 

Memleketin yazarına, çizerine bizim gibi düşün
müyor diye... 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Utan, utan, 

ıFBRHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Lütfen 
dinleyiniz. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Arslaritaş. 
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — ...İftira et

meyiniz, edemeyiz. (Gürültüler) 
'BAŞKAN — Devam ediniz, lütfen müdahale etme

yiniz. 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Anlıyo
rum, zordur bu, yapamazsın onu sen, yetmez kafan 
çünkü. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Senin gibi komü
nistler biliyor. Patlasanız da, çatlasaoız da bu mem
lekete komünizm gelmeyecek. 

BAŞKAN — Devam edin, müdahale etmeyin. 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Çağdaş ol
mayı gerektirir, dahası kültürlü olmayı gerektirir, ay
naya bak aynaya. Herkesten bunu beklemek hakkımı 
saklı tutmak işitiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu şiir yönünden bahsödi-
yor, vatanperverlik mevzuu yoktur burada, buyurun 
devam edin. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Bi-: 
zim Radyo ağzı ile konuşuyor. 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — İnsanlar
dan söz ediyoruz. Sanattan, kültürden... Fransızlar bi
liyor bunu, bütün Avrupa biliyor, lütfen kafanızı kal-: 
dirin, kaldırın, kumdan çıkartın kafanızı. (Gürültü
ler) 

ALİ NİHAT KAROL (Kastamonu) — Nazım Hik-
met'e methiye yapan alçaktır. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
Buyurun devam edin Sayın Arslantaş. 
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Fransa 

komünist değil, Almanya değil, Avrupa değil, öğre-: 
nin lütfen. (Gürültüler) 
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MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Saç
malama, saçmalama. 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, seven anlayan, hoşgören... 

HASAN GÜRSOY (Adana) — Anayasa komüniz
mi yasaklıyor. 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Gel bu
raya tersini söyle, buraya çık tersini söyle. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Devam edin, lütfen müdahale et
meyin, konuşma süresini uzatmaya sebebiyet verme
yin. 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Seven, an
layan, hoşgören toplumsal yapının gelişmesine, toplu
mun yeniden ve daha sağlıklı oluşmasına katkıda bu
lunacak her düşünceyi sevmesek de hazmedelim. Ana
yasanın gereği bu, 20 nci madde böyle yazıyor. Eserleri 
Avrupa dillerine çevrilmiş insanları burada malumdur, 
alimdir diye, oylumdur diye suçlamayalım. Söveceği
mize, onun kadar, ondan çok ya da az sağda, sol
da, ortada bir yazar varsa gönderelim Avrupa'ya, 
korkmayın bundan. Okuyandan, yazandan, çizenden 
korkanları tarih affetmez. Bilesiniz, yerleştirin bunu 
'kafanıza. Herhalde bunlarda, bakın Sayın Bakanım... 

İHSAN TOKSARI (îstan'bul) — Kitapları niçin 
yaktınız? 

BAŞKAN — Devam edin lütfen. 
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Devam edi

yorum Sayın Başkanım. 
Dinledim sizi Sayın Bakanım, ne varSa eski dö

nemden değiştirmişsiniz. Onlar solcu diye atmışsınız 
anlaşılan. Bu arkadaşlarımız da sağcıdır herhalde. Bü
tün yüreğimle bunları saygı ile izliyorum; ama bırakı
nız geçmiş arkadaşlarıyla, giden arkadaşlarıyla etkileş-
sinler, sevsinler birbirlerini, burada onları birbirine 
düşman edecek sözleri söylemekten vazgeçiniz Sayın 
Bakan. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Kı
zıl radyo lisanı ile... Sevecen değil onlar. 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Ferhat ile 
Şirin'in gösterilmesini engelleyeceğinize hoşgörüyü de
neyin, dalıa başarılı olursunuz. Varsın Nazım Hik
met yazsın; eğer varSa yazan, yazabilecek sağcı, çok 
daha ileri ya da ortacı bir yazar onu da getirin, onu 
da oynatın, alkışlayalım sizi o zaman. Objektif olun; 
ama bu Mustafa Kemal Atatürk milliyetçiliğidir, o 
Ulusal Kurtuluş Savaşı milliyetçiliğidir. O milliyetçi-
ilik anti - emperyalisttir, anti - kapitalisttir o yapar 
bunları. 
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CEVDET AKÇALI (Adana) — Anti - komünist
tir aynı zamanda, onu da söyle. 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Siz, Mus
tafa Kemal öleli 42 yıl oldu, Sayın Bakan lütfen 42 
santim ileriye gidiniz. 

'BAŞKAN — Lütfen toparlayın Sayın Arslantaş. 
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Toparlıyo

rum. 
Sayın milletvekilleri, Mehmet Ali Clay boksördü, 

Vietnam Savaşına gitmedi o. 
FARUK DEMİRTOLA (Tokat) — Afganistan'a 

savaşa gidiyordu ama. 
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Lütfen, ha

zımlı olunuz. 
Onun için suçlandı; ama bu Amerikan yöneti

mi, Carter, onu kendi politikası için dünyaya gön
derdi, size de Carter'i önermiyorum; ama tepkiyi az 
çe'kersiniz, lütfen onu örnek alınız. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Yani senin politi
kan için Nazım'ı mı öveceğiz burada? 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Düşün
ceden, düşünenlerden korkanlar yaşarken ölür, tarih 
önünde tutsak olur. Bari siz Kültür Bakanı olarak 
Sayın Bakanım bu milletin Milli Eğitim Bakanının 
şuradaki sebep olduğu olaylara neden olabilecek ko
nuşmayı yapmasaydınız bundan büyük sevinç duya
caktım.-

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — İf
tihar edin konuşmalarınızla, tarih bunları yazacaktır. 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Değer 
yargılarınız sizindir sevgili arkadaşlarım, hoşgörü ile 
dinliyorum sizi, değer yargılarınız sizindir, dünya gö
rüşünüz sizindir. Ama bu topraklar ve cumhuriyet 
hepimizindir. Bakan objektif olmak zorundadır, dü
rüstçe her tarafı kavrayacak, kapsayacak, kucaklaya
cak biçimde bütün Türkiye'yi davranmalıdır, her han
gi bir siyasetin penceresinden bakan bakanlar tarih 
boyunca mahkûm olmuştur, yarın da mahkûm ola
caktır.-

^jşte bir tane örnek, Sayın Bakan burada söyledi, 
kendisine yalan söylüyorsun demeye dilim varmaz, 
Kültür Bakanlığı Bütçesinde de bir başka bütçede de 
ama o bu dili kullandı, diyor ki. «Kültür Bakanlığı 
Kültür Yüksek Kurulu üyelerinin içinde Mete Tun
cay vardır.» İşte Sayın 'Bakan, yok (Elindeki belgeyi 
göstererek). Bu da belge, siz de bakın, kime bastırdı
nız? Ben bastırıp getirmedim bunu. 

KÜLTÜR BAKANI TEVFİK KORALTAN (Si
vas) — (Elindeki dergiyi göstererek) işte Sayın*. Sözcü 
Ulusal Kültür Dergisi, işte dosyası ve oluru. 
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FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Ve on
dan sonra, burada adını söyleyemediğiniz Ülkü Ocak
larına bir yetkilinizi gönderdiğiniz, yetkilileriniz tara
fından yazılı. Vaktim yok, okuyamıyorum, ama lüt
fediniz okuyunuz. Ama bir başka örgütten de gelirse, 
onların istediği biçimde ona yardımcı olunuz, o za
man cumhuriyet bakam olursunuz. 

Tümünüze saygılar sunarım arkadaşlarım. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arslaritaş. 
Kültür Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmıştır. Bütçenin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : KaJbul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

B) Kiiîiür Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 585 813 000 

BAŞKAN — .Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Kütüphanecilik - Eski eser ve 
müzecilik ile folklor hizmetleri 1 877 816 000 

IBAŞKAN — Program kodu 111 üzerinde verilmiş 
bir önerge vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Eklenen 

Düşülen 

Daire ve kurum 

Kültür Bakanlığı 
Kütüphaneler 
Gn. Md. 
Kültür Bakanlığı 
Kütüphaneler 
Gn. Md. 
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Miktar 

5 000 000 

5 000 000 

Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe 
ile kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Gümüşhane 
Mehmet Çatalbaş 

. Ankara 
iMustafa Başoğlü 

Adana 
Hasan Gürsoy 

Antalya 
Kaya Çakmakçı 

Burdur 
Ahmet Sayın 

Niğde 
Hüseyin Çelik 

Aydın 
Selahattin Acar 

Gerekçe : Kültür Bakanlığı, Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğüne bağlı 625 adet kütüphanenin fiş ve ka

talog dolabı, okuyucu masası ve okuyucu sandalyesi 
gibi malzemelerin satın alınabilmesi için, bütçeye ko
nulan 250 bin liralık ödenek çok yetersiz görülmekte
dir. Bu ihtiyacın bir ölçüde giderilmesi maksadı ile 
artırma teklif edilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın komisyon katılıyor mu efen
dim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA KE
MAL CEVHER (Trabzon) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Okunan önergeye komisyon katılı
yor. Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümü bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 550 — 
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Bölüm Lira 

....> 

Bölüm Lira 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

Bu suretle Kültür Bakanlığı Bütçesi Meclisimizce 
kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Burdur) — it
tifakla kabul edildi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bütçe müzakerelerine kaldığımız 
yerden devam etmek için, 22 Şubat 1980 Cuma günü 
saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

»33 215 000 Kapanma saati : 22*16 

i>m<i 
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112 Kültür - Sanat ve eğitim hiz
metleri 379 806 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza «umuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Devlet Güzel Sanatlar Akade
misi hizmetleri 210 055 000 
BAŞKAN — • Böl'ümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 1233 215 000 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

49 NCU BİRLEŞİM 

21.2.1980 Perşembe 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. — 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve- Büt-
<çe Karma Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 
1/649) (M. Meclisi S. Sayısı : 400; C. Senatosu S. 

Sayısı : 949) (Dağıtma târihi : 14.2.1980) 

X 2. — 1980 Yuh Anadolu Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/318; 
O Senatosu 1/652) (M. Meclisi S. Sayısı : 403; C. Se
natosu S. Sayısı : 952) (Dağıtma tarihi : 142.1980) 

X 3. — 1980 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Kanma Komisyonu Raporu 
ile 1980 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanun Ta
sarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/319; C. Senatosu : 1/653) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 404; C. Senatosu S. Sayısı : 953) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 4. — 1980 Yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/320; C. Se
natosu : 1/654) (M. Meclisi S. Sayısı : 405; C. Se
natosu S. Sayısı : 954) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 5. — 1980 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/321; 
C. Senatosu : 1/655) (M. Meclisi S. Sayısı : 406; 
C. Senatosu S. Sayısı : 955) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1980) 

X 6. — 1980 Yıü Bursa Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/322; C. Se
natosu : 1/656) (M. Mecüa S. Sayısı : 407; C. Se< 
natosu S. Sayısı : 956) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 7. — 1980 Yılı Cumhuniyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/323; C. Se
natosu : 1/657) (M. Meclisi S. Sayısı : 408; C. Se
natosu S. Sayısı : 957) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 8. — 1980 Yıh Çukurova Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/324; 
C. Senatosu : 1/658) (M. Meelisi S. Sayısı : 409; 
C, Senatosu S. Sayısı : 958) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1980) 

X 9. — 1980 Yılı Diyarbakır Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/325; 
C. Senatosu : 1/659) (M. Meclisi S. Sayısı : 410; 
C. Senatosu S. Sayısı : 959) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1980) 

X 10. — 1980 Yılı Ege Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/326; C. Se
natosu : 1/660) (M. Meclisi S. Sayısı : 411; C. Sena
tosu S. Sayısı : 960) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 11, — 1980 Yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/327; C. Se
natosu : 1/661) (M. Meclisi S. Sayısı : 412; C. Se
natosu S. Sayısı : 961) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 12. — 1980 Yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasansı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra-



2 — 

poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/328; 
C. Senatosu : 1/662) (M. Meclisi S. Sayısı : 413; 
C. Senatosu S. Sayısı : 962) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1980) 

X 13. — 1980 Yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na dair C. enatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/329; C. Sena
tosu : 1/663) (M. Meclisi S. Sayısı : 414; C. Sena
tosu S. Sayısı : 963) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 14. — 1980 Yılı istanbul Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/330; 
C. Senatosu : 1/664) (M. Meclisi S. Sayısı : 415; C. 
Senatosu S. Sayısı : 964) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 15. — 1980 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/331; 
C. Senatosu : 1/665) (M. Meclisi S. Sayısı : 416; 
C. Senatosu S. Sayısı : 965) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1980) 

X 16. — 1980 Yılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi • 1/332; C. Senatosu : 1/666) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 417; C. Senatosu S. Sayısı : 966) (Dağıtma 
tarihi : 14,2.1980) 

X 17. — 1980 Yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
IBütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/333; 
C. Senatosu : 1/667) (M. Meclisi S. Sayısı : 418; 
C. Senatosu S. Sayısı : 967) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1980) 

X 18. — 1980 Yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
'başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/334; C. Se
natosu : 1/668) (M. Meclisi S, Sayısı : 419; C. Se
natosu S. Sayısı : 968) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 19. — 1980 Yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/335; C. 

Senatosu : 1/669) (M. Meclisi S. Sayısı : 420; C. Se
natosu S. Sayısı : 969) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980} 

X 20. — 1980 Yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/336; C. Se
natosu : 1/670) (M. Meclisi S. Sayısı : 421; C. Se
natosu S. Sayısı : 970) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 21. — 1980 Yılı Karayolları Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/337; C. Senatosu : 1/671) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 422; C. Senatosu S. Sayısı : 971) (Dağıtma ta
rihi : 14.2.1980) 

X 22. — 1980 yılı Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri. (M. Meclisi : 1/339; C. Senatosu : 1/673) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 424; C. Senatosu S. Sayısı : 973> 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 23. — 1980 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/340; C. Senatosu : 1/674) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 425; C. Senatosu S. Sayısı : 974) (Dağıtma ta
rihi : 14.2.1980) 

X 24. — 1980 yılı Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/341; C. Senatosu : 1/675) (M. Meclisi S. Sayısı : 
426; C. Senatosu S. Sayısı : 975) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1980) 

X 25. — 1980 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/342; 
C. Senatosu : 1/676) (M. Meclisi S, Sayısı : 427; C. 
Senatosu S. Sayısı : 976) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

X 26. — 1980 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri.; 
(M. Meclisi : 1/343; C. Senatosu : 1/677) (M, Mec-
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lisi S. Sayısı : 428; C. Senatosu S. Sayısı : 977) 
(Dağıtma tarihi : 14,2.1980) 

X 27, — 1980 yılı Orman Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/345; 
C. Senatosu : 1/679) (M. Meclisi S. Sayısı : 430; C. 
Senatosu S. Sayısı : 979) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Jandarma Genel Komutanlığının yeni
den teşkilatlanması modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 saydı 
Kanunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı. (1/168) (S. Sayısı : 262) 

X 2. — 1980 Yılı Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı Bütçe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 
1/316; C. Senatosu : 1/650) (M. MeclM S. Sayısı : 
401; C, Senatosu S. Sayısı: 950) 

X 3. — 1980 Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/317; C. Se
natosu : 1/651) (M, Meclisi S. Sayısı : 402; C. Sena
tosu S. Sayısı: 951) 

X 4. — 1980 yılı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/338; 
C. Senatosu : 1/672) (M. Meclisi S. Sayısı : 423; C. 
Senatosu S. Sayısı: 972) 

X 5. — 1980 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/344; C. Senatosu : 
1/678) (M, Meclisi S. Sayısı : 429; C. Senatosu S. Sa-
yısı : 978) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VB MECLİS ARAŞTİRMASİ 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1 ^ » • 





Döneni : 5 
Toplantı; 3 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 403 

1980 Yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/318; C. Se

natosu : 1/652) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 952) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7208-1/652 

11 . 2 . 1980 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
İlgi : 31.1.1980 gün ve 1/318-85 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9.2.1980 tarihli 34 neti Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul olu

nan Anadolu Üniversitesi 1980 yuh Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇİK OY NETİCESİ : 136 

Kabul 
Ret 

; 111 
: 25 

Türkiye' Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/318, C. S. 1/652 
No. : 131 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

12 . 2 . 1980 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1980 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen «Ana
dolu Üniversitesi 1980 Yıh Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli olarak sunul
muştur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Nurettin Ok 

Çankırı Milletvekili 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkam 

»>-•<« 





ANKARA Ü 
Daire : 
Kurum : 

Ö D E N E K 

K O D L A R Bütçe Karma Komıisyonumıun kabul etliği 
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TIP FAKÜLTESİ 
FAKÜLTE HASTANE HİZMETLERİ 

1 200 yataklı eğitim hastanesi inşaatı 
700 YAPİ TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
710 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
FAKÜLTE HASTANE HİZMETLERİ 

Makine, teçhizat alımları 
600 MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI 
620 Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımları 

Madde 
Harcama (Faaliyet- Ödenek Kesim Böl 

kalemi Proje) türü (Alt program) (Prog 

351 956 000 
595 956 000 

734 283 000 
2 281 56 

351 956 000 
351 956 000 

5 000 000 
5 000 000 
5 000 000 

113 0 
20 010 000 

8 250 000 

Millet Meclisi 





" — 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 404 
Toplantı : 3 ^ 

1980 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanun Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Ankara Üniversitesi 
Bütçe Kamunu Tasarısında Yapılan Değişikliğe Dair C. Senatosu 
Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Mec

lisi : 1/&19; C. Senatosu : 1/653) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 953) 

Cumhmtiyet&entıtosu 
Genel Sekreterliği 11 . 2 . 1980 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7209-1/653 

BÜTÇE KARIMA TOMÎSYONU &A$fâ*rfLIĞINA 

tLGt : 28 .1 . 1980 gün <ve 1/319 - t<W sayHı yazımız: 
Cumhuriyei Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1980 tarihli 34 TK* MPfci|üninde değiştiıflertk ve «çık oyla 

kabul olunan Ankara ÜnfreMİtesi 1980 yılı Bütçen ia^Ate^üaskdamiştir. 
Gereni rica «derîni. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkana 

AÇIK OY NETİCESİ : 140 

-

\ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1J319.C.S. 1/653 
Karar No. : 109 

Kabul : 112 
Ret : 28 

Bütçe Kanma Komisyonu 
Raporu 

11 .2 . 1980 

Millet Meclisli Başkanhğına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 12 . 1980 tarihli, 34 ncü birleşimünde değiştirilerek kaıbül edi
len «Ankara Üniversitesi 1980 mali yılı Büiçe Kanunu Tasarısı» Ttp FaÜöüItesinin, (135-20-2-005-710) harcama 
kaleminden 1 500 000 lira ödeneğin düşülerek, Diş Hekimliği Faüdütesia'de geçen yıl kurulan Ağız, Diş Hasta-
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lıkları ve Çene Cerrahisi yataklı servisine gerekli olan aletlerin alınması ve narkoz sistemlinin geliştirilmesi 
için (132-20-2-002-620) harcama kalemline eklenmesi ile ilgili değiştirişi aynen benimisenım!ijşt!ir. 

Genel Kurulun tasvipilerine sunulmak üzere, yüksek başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Çankırı Milletvekili Afyonkarahisar Senatörü Antalya Milletvekili Trabzon Milletvekili 

tfurettin Ok Kâzım Karaağaçlıoğlu Kaya Çakmakçı Kemal Cevher 

Ankara Milletvekili Antalya Milletvekili Artvin Senatörü Aydın Senatörü 
Sebatı Ataman İhsan Ataöv Rasim Gezmiş iskender Cenap Ege 

Bolu Milletvekili C. Bşk. S. Ü. Denizli Milletvekili Erzurum Milletvekili 
Müfit Bayraktar Zeyyad Bay kara E. Atıf Şohoğlu Rıfkı Danışman 

Erzurum Milletvekili Eskişehir Milletvekili Eskişehir Milletvekili Hatay Milletvekili 
Nevzat Kösoğlu İsmet Angı Seyfi Öztürk Sabri Öztürk 

İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili İzmir Milletvekili Kars Milletvekili 
Enver Karabeyoğlu Ali Nejat Ölçen Süleyman Genç Bahri Dağdaş 

Kayseri Milletvekili Kayseri Milletvekili Konya Senatörü Konya Milletvekili 
A. Gani Âşık M. Şevket Doğan Ahmet Remzi Hatip Şaban Karataş 

Kütahya Senatörü Muğla Milletvekili Ordu Milletvekili Ordu Milletvekili 
Mehmet Emin Alanyalı Ünat Demir Ertuğrul Günay Bilâl Taranoğlu 

Rize Senatörü Samsun Senatörü Sivas MiHetvekili Tabii Üye 
Şükrü Meto Şaban D emir dağ Mahmut Özdemir Kâmil Karavelioğlu 

Uşak Milletvekili Yozgat Senatörü Zonguldak Üyesi 
İsmail Aydın Ünal Allıoğlu Ahmet Demir Yüce 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 404) 



Dönem : 5 
Toplantı: 3 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 40S 

1980 Yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/320; C. Se

natosu : 1/654) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 954) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7210-1 j654 

11 . 2 . 1980 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 17.1.1980 gün ve 1/320-87 sayılı yazanız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9.2.1980 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul olu

nan Atatürk Üniversitesi 1980 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 134 

Kabul 
Ret 

108 
26 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/320, C. S. 1/654 
No. : 133 

Bütçe Karına Komisyonu Raporu 

12 . 2 . 1980 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1980 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen «Ata
türk Üniversitesi 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli olarak sunul
muştur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Nurettin Ok 

Çankırı Milletvekili 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 





Dönem : s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 406 
Toplantı i 3 

1980 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/321; C. Se

natosu : 1 655) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 955) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7211-1/655 

11 . 2 . 1980 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18.1.1980 gün ve 1/321-89 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Gene] Kurulunun 9.2.1980 tarihli 34 ncü Birleşhnânde aynen ve açık oyla kabul olu

nan Boğaziçi Üniversitesi 1980 yuh Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılar imla. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
, Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 134 

Kabul 
Ret 

112. 
22 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 11321, C. S. 1/655 
No. : 134 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

12 , 2 , 1980 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1980 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen 
«Boğaziçi Üniversitesi 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli olarak su
nulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Nurettin Ok 

Çankırı Milletvekili 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 

*>•<* 





Dönem ,5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. 
Toplantı : 3 

Sayısı : 407 

1980 Yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/322; C. Se

natosu : 1/656)' 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 956) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 . 2 .1980 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7212-1/656 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 20.1.1980 gün ve 1/322-90 sayılı yazanız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9.2.1980 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla kaıbul olu

nan Bursa Üniversitesi 1980 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

. İhsan Sabrı Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETİCESt : 135 

K^bul : 113 
Ret : 22 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : İ/322, C. S. 1/656 
. No. : 135 

Millet Meclisi Başkanlığına 

12 , 2 . 1980 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1980 tarihli ve 34 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen 
«Bursa Üniversitesi 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli olarak 
sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Nurettin Ok 

. Çankırı Milletvekili 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 

«•>••—^>m<^~<-
-





Dönem : 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 408 
Toplantı : 3 

1980 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclîsi : 1/323; C. Se

natosu : 1/657) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 957) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 . 2 . 1980 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7213-1/657 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 25.1.1980 gün ve 1/323-98 sayılı yazanız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9.2.1980 tarihli 34 neti Birleşiminde aynen ve açık oyla kaıbul olu

nan Cumhuriyet Üniversitesi 1980 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇJK OY NETİCESİ : 134 

Kabul : 109 
Ret : 25 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 12 . 2 . 1980 

Esas No. : 1/323, C. S. 1/657 
No. : 136 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 2 . 1980 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen 
«Cumhuriyet Üniversitesi 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli 
olarak sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Nurettin Ok 

Çankırı Milletvekili 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 

» > * ^ ^ • • -





Dönem : 5 
Toplantı : 3 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 409 

1980 Yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/324; C. Se

natosu : 1/658) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 958) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 . 2 . 1980 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7214-1/658 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 25.1.1980 gün ve 1/324-99 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Gene] Kurulunun 9.2.1980 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul olu

nan Çukurova Üniversitesi 1980 yıh Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederini. 
Saygılarımla. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 137 

Kabul 
Ret 

112 
25 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/324, C. S, 1/658 
No, : 137 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

12 r 2 . 1980 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1980 tarihli, 34 ncü Birleşiminde aynen kabul olunan 
«Çukurova Üniversitesi 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli olarak 
sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Nurettin Ok 

Çankırı Milletvekili 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 

>••«« 





Dönem : 5 
:3 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 410 

1980 Yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/325; C. Se

natosu : 1/659) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 959) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği . 11 . 2 . 1980 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7215-1/659 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ligi : 25.1.1980 gün ve 1/325-103 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9.2.1980 ta ühîi 34 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla kjbul olu

nan Dîyaaibaıkır Üniversitesi 1980 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkamı 

AÇIK OY NETİCESİ : 134 

Kabul 
Ret 

109 
25 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/325, C. S. İ/659 
No. : 138 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

12 . 2 . 1980 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1980 tarihli, 3.4 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen 
«Diyarbakır Üniversitesi 1980 Yılı Bütçe Kanunu Ta~arısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli ola
rak sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Nurettin Ok 

Çankırı Milletvekili 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 

»•-<« 





Dönemi M İ L L E T M E C L İ S İ S. Saym : 411 
Toplantı : 3 

1980 Yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/326; C. Se

natosu : 1/660) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 960) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7216-1/660 

11 . 2 . 1980 

BÜTÇE KARMA KOMÎSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 22.1.1980 gün ye 1/326-93 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9.2.1980 ta "Mi 34 ncii Birleşiminde aynen ve açık oyla kaibul olu

nan Ege Üniversitesi 1980 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmişiir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İhsan Sabrı Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETİCESİ : 137 

Kabul 
Ret 

109 
28 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/326, C. S. 1/660 
No. : 139 

Bütçe Karma Komisyona Raporu 

12 . 2 . 1980 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1980 tarihli, 34 ricü Birleşiminde aynen kabul edilen 
«Ege Üniversitesi 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli olarak 
sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Nurettin Ok 

Çankırı Milletvekili 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 

..».. »>••« 





Dönem : 5 
Toplantı : 3 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 412 

1980 Yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. {M. Meclisi : 1/327; C. Se

natosu : 1/661) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 961) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7217-1/661 

11 . 2 . 1980 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ligi : 24.1.1980 gün ve 1/327-96 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9.2.1980 ta ihîi 34 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul olu

nan Fırat Üniversitesi 1980 yılı Bütçesi ilişikte gönde Imiştk. 
Gereğini rica ederini. 
Saygılarımla. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 133 

Kabul 
Ret 

108 
25 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/327, C. S. 1/661 
No. : 140 

Wtto& Karma Komisyonu Raporu 

12 . 2 . 1980 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1980 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen 
«Fırat Üniversitesi 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli olarak 
sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Nurettin Ok 

Çankırı Milletvekili 
Bütçe Karma Komisyonu 

Bajkam 

»>•-« 





Dönem : 5 
Toplantı: 3 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 413 

1980 Yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/328; C. Se

natosu : 1/662) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 962) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 . 2 . 1980 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7218-1/662 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ligi : 31.1.1980 gün ve 1/328-82 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9.2.1980 ta "ıSü 34 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul olu

nan Hacettepe Üniversitesi 1980 yılı Bütçesi ilişikte gön leıilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 132 

Kabul 
Ret 

108 
: 24 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/328, C. S. 1/662 
No. : 141 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

12 . 2 . 1980 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1980 tarihli, 34 ncü Birleşiminde aynen kabul olunan 
«Hacettepe Üniversitesi 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli olarak 
sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Nurettin Ok 

Çankırı Milletvekili 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 

••-« 





Dönem : 5 M t L L E T M E C L i S i S. Sayıs ı : 414 
Toplantı : 3 

1980 Yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/329; C. Se

natosu :1/663) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 963) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7129-1/663 

11 . 2 . 1980 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ligi : 31.1.1980 gün ve 1/329-83 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9.2.1980 ta ihü 34 ncü Birleşiminde aynen ye açık oyla kabul olu

nan İnönü Üniversitesi 1980 yılı Bütçesi ilişikte gön îerümiştir. 
Gereğini rka ederim. 
Saygılarımla. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETİCESİ : 136 

Kabul 
Ret 

: 111 
: 25 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/329, C. S. 1/663 
No. : 142 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

12 . 2 . 1980 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1980 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen 
«İnönü Üniversitesi 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli olarak 
sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Nurettin Ok 

Çankırı Milletvekili 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 





Dönem : 5 
Toplantı : 3 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 415 

1980 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 

1/330; C. Senatosu : 1/664) 

(Not : C Senatosu S. Sayısı : 964) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7220-1/664 

11 . 2 . 1980 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 18.1.1980 gün ve 1/330-88 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9.2.1980 ta ihli 34 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla kaibul olu

nan istanbul Teknik Üniversitesi 1980 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İhsan Sabrı Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 132 

Kabul 
Ret 

104 
28 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/330, C. S. 1/664 
No. : 143 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

12 . 2 . 1980 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1980 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen kabul olunan 
«İstanbul Teknik Üniversitesi 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma KamAsıyonu Raporu ekli 
olarak sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Nurettin Ok 

Çankırı Milletvekili 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 

»>••« 





Dönem : s M i L L E T M E C L i S t S. Sayısı : 416 
Toplantı : 3 • -

1980 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/331; C. Se

natosu : 1/665) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 965) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7221-1/665 

11 . 2 . 1980 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 9.1.1980 gün ve 1/338-75 sayıh yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Gene] Kuruhmun 9.2.1980 taHıM 34 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla ka!bul olu

nan İstanbul Üniversitesi 1980 yılı Bütçesi ilişikte gön eritmiştir. 
Gereğini rica ederim. 

AÇIK OY NETİCESİ 

Kabul 
Ret 

130 

102 
28 

ihsan Sabrı Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/331, C. S. 1/665 
No. : 144 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

12 . 2 , 1980 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1980 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen 
«İstanbul Üniversitesi 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli olarak 
sunulmuştur, 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Nurettin Ok 

Çankırı Milletvekili 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkam 





w — î S M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 417 
Toplantı : 3 

1980 Yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Mec

lisi : 1/332; C. Senatosu : 1/666) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 966) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7222-1/666 

11 . 2 . 1980 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 28.1.1980 gün ve 1/332-105 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9.2.1980 ta hli 34 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyya kabul olu

nan İktisadi ve Ticarî tümler Akademileri 1980 yık Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETÎCESÎ : 135 

Kabul 
Ret 

111 
24 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/332, C. S. 1/696 
No. : 145 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

12 , 2 . 1980 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1980 tarihli, 34 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen 
«iktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karrria Komisyonu 
Raporu ekli olarak sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Nurettin Ok 

Çankırı Milletvekili 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkam 

»••«a 





Dönem : 5 
Toplantı : 3 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 418 

1980 Yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 

1/333; C. Senatosu : 1/667) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 967) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7223-1/667 

11 . 2 . 1980 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLİĞİNA 

İlgi : 20.1.1980 gün ve 1/333-91 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9.2.1980 tarihti 34 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul olu

nan Karadeniz Teknik Üniversitesi 1980 yth Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

ACIK OY NETİCESİ : 124 

Kabul 
Ret 

99 
25 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/333, C. S. 1/667 
No. : 146 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

12 , 2 . 1980 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1980 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen 
«Karadeniz Teknik Üniversitesi 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli 
olarak sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Nurettin Ok 

Çankırı Milletvekili • 
Bütçe (Karma Komisyonu 

Başkam 

»>-••« 





Dönem : s M I L L E T . M E C L t S 1 S. Sayısı : 419 
Toplantı : 3 

1980 Yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/334; C. Se

natosu : 1/668) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 968) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7224-1/668 

11 . 2 . 1980 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLİĞİNA 

İlgi : 17.1.1980 gün ve 1/334-86 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9.2.1980 ta adi 34 ncii Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul olu

nan Kayseri Üniversitesi 1980 yıh Bütçesi ilişikte gön îerilmiştir. 
Gereğini rica ederini. 
Saygılarımla. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 123 

Kabul 
Ret 

: 100 
: 23 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/334, C. S. 1/668 
No. : 147 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

12 . 2 . 1980 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1980 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen 
«Kayseri Üniversitesi 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli olarak 
sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Nurettin Ok 

Çankırı Milletvekili 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkam 

M O ••»-





Dönem : 5 
Toplantı : 3 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 420 

1980 Yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/335; C. Se

natosu : 1/669) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 969) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7225-1/669 

11 . 2 . 1980 

BÜTÇE KARMA KOMÎSYONU BAŞKANLIĞINA 

ligi : 25.1.1980 gün ve 1/335-84 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9.2.1980 ta ilıîi 34 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul olu

nan 19 Mayıs Üniversitesi 1980 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETİCESt : 135 

Kabul 
Ret 

112 
23 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/335, C. S. 1/669 
No. : 148 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

12 . 2 . 1980 

Millet Meclisi Başkanlığına 

. Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1980 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen kabul olunan 
«19 Mayıs Üniversitesi 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli olarak 
sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Nurettin Ok 

Çankırı Milletvekili 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 

» • « i ^ — « • -





Dönem : 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 421 
Toplantı : 3 

1980 Yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/336; C. Se

natosu : 1/670) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 970) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7226-1/670 

11 . 2 . 1980 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 25.1.1980 gün ve 1/336-100 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9.2.1980 ta Mı 34 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul olu

nan Selçuk Üniversitesi 1980 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

ACIK OY NETİCESİ : 138 

Kabul 
Ret 

: 113 
: 25 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/336, C. S. 1/670 
No. : 149 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

12 . 2 . 1980 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1980 tarihli 34 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen 
«Selçuk Üniversitesi 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli olarak 
sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Nurettin Ok 

Çankırı Milletvekili 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkam 




