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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil, camilerdeki 
vakıf eşyaların durumu ve bazı bakanların be
yanları ; 

Sakarya Üyesi Mustafa Tığlı, motorlu ziraat 
ve taşıt araçları hakkındaki Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi ve bu Kararnamenin sömürü ni
zamı dle çelişkisi; 

Burdur Üyesi Ekrem Kaibay, haşhaş ve af
yon sorunu; 

Elâzığ Üyesi Salim Hazerdağlı, Keibaıı Ba
raj gölü altında kalan köy konutlarının ve is
timlâk edilen arazinin bedellerinin ödenmesi; 

Erzurum üyesi Lûtfi Doğan, Çanakkale Za
ferimizin 59 neu Yıldönümü münasebetiyle şe
hitlerimizi rahmetle ve şükranla anmak, onlara 
lâyık millî ruh taşıyan evlâtlar yetiştirmemiz 
için gerekli, tedbirlerin alınması; 

Erzincan Üyesi Niyazi Unsal da, Keban Ba
rajının dolması nedeniyle mahsur kalan Kema
liye ilçesinin 24 köyünün karşılaştığı sorunlar 
konularında gündem dışı birer demeçte bulun
dular. 

Millî Eğitim - Gençlik ve Spor Komisyonu 
Başkanlığının, komisyonlarının görev bölümüne 
dair tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunul
du. 

Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan 
Araştırma Komisyonundaki açık üyeliklere İs
tanbul Üyesi Solmaz Belül, Mardin Üyesi Sait 
Mehmetoğlu seçildiler. 

Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, İçtüzüğün 131 
nci maddesine göre son bir haftadan beri yur
dun muhtelif yerlerindeki üniversite ve yüksek
okul talebe yurtları ile lise ve dengi okullar
daki çatışmalar konusunda Hükümetin açıkla
ma yapmasını isteyen önergesi üzerine; 

Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ 
açıklamada bulundu ve Ankara Üyesi Yiğit Kö-
ker de önergesini izah etti. 

NATO toplantılarına katılacak Kuzey At
lantik Assaıriblesi Türk Grubu üyeliklerinin bir 
bağımsız üyeliği için yapılan seçim sonucunda 
çoğunluğun olmadığı anlaşıldığından; 

21 .3 .1974 Perşemlbe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,12'de son 
verildi. 

Başkan 
Başkan vekili 

Necip Mirkelâmoğlu 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü 

Vahap G-üvenç 

Kâtip 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

ŞORTLAR 

Sözlü sone 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye

si Fethi Çelikbaş'm, TRT Genel Müdürlüğüne 
dair sözlü soru önergesi. Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (6/33) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati - 15,00 

BAŞKAN — Baskanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER — Vahap Güvenç (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Osman Nuri Canpolat (Komya) 
m 

BAŞKAN — 39 nen Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yokl ama yapıldı) 

1. — Kars Üyesi Yusuf Ziya Ayrım'ın, Do
ğa Anadoludaki hayvan yemi sıkıntısı ve veri
lecek krediler hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kars 
Üyesi sayın Yusuf Ziya Ayrım, Doğu Anado
lu'daki hayvan yemi sıkıntısı ve verilecek kredi
ler hakkında gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Sayın Ayrım, buyurunuz. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Muhte
rem Başkan, sayın senatörler; 

1969 yılından itibaren Anadolu'da bir kurak
lık hüküm sürmektedir. 1969 yılında Kars, Ağ
rı, Erzurum ve 1973 yılında da Orta Anadolu-
da, bilhassa Güneydoğu Anadoluda hüküm sü
ren şiddetli kuraklık nedeniyle bu bölge halkı 
penişan duruma düşmüştür. 

Muhterem senatörler, hepinizce malum, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu halkının geçim kaynağı
nı hayvancılık teşkil etmektedir. Türkiye'deki 
hayvan varlığının hemen hemen büyük bir kıyını 
bu vilâyetlerde bulunmaktadır ve halkın geçimi 
de hayvancılığa bağlı olduğu için, bilhassa bu 
kuraklık nedeniyle yem sıkıntısı had safhaya 
gelmiştir. 

Kaba yem fazla yer işgal ettiği için, bunun 
bir taraftan diğer bir tarafa nakli de çok müş
küldür. Hatırlarsınız, 1969 yılındaki kuraklık 
nedeniyle Doğu Anadolunun bu üç vilâyetinde
ki yem sıkıntısını gidermek için o zamanın Hü
kümeti, Devlet Demir Yolları'nm 2500 vagonunu 
bu işe tahsis etmiş fakat yine de ihtiyacı karşı
layamamıştı. Bu sene ise bir aksi tesadüf, se
çimlerin olması sebebiyle partiler kendi başları-

BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 
müzakerelere başlıyoruz. 

nııı çaresine bakma çabasına düşmüşler, bu konu 
ile pek lâyıkıyle ilgilenememişlerdir. Hatta 
hayvan fiyatlarının ucuz olmasının nedeni bil
hassa Güneydoğu Anadoludaki bu yem sıkıntısı 
sebebiyle fazla hayvanın pazara sürülmesidir. 

Şimdi, Talû Hükümeti giderayak 200 milyon 
liralık bir kredinin verilmesini karar altına al
mıştı. Şimdiki Hükümet 7 Şubat'ta güvenoyunu 
aldı, 10 - 11 Şubat'ta da Ege tütün piyasasını 
açtı. 

Bu bölgede hakikaten değer fiyatım çiftçiye 
•verdi; o mıntıka halkının yüzünü güldürdü. 
Bundan birkaç gün evvel de Karadeniz Bölge
sinde aynı manzarayı görüyoruz. 

Yalnız, bunun bir nedeni vardır; krediler
de daima bu bölgenin halkı arslan payını alır. 
Sebebine gelince; çünkü bu bölgelerde basın 
vardır. Oysa Doğu ve Güneydoğu Anadoluda 
basm diye bir şeye rastlamak mlümklün değil
dir. Hatta bu bölge çiftçileri, toptancıdan bazı 
zamanlar basını lehlerine •kullanmak imkânına 
da sahiptirler. Bu imkanlar Doğu ve Güney
doğu Anadoluda olmadığından ve bu bölgelerde 
basının faaliyetine uygun şartlar da bulunma
dığından basın, daha ziyade refahın olduğu 
mıntıkalara doğru kaymış durumdadır. 

Muhterem senatörler, bir taraftan muayyen 
bölge halkına fazla kredi vermek, imkânlar 
sağlamak (üzerinde duruyoruz, ama diğer taraf
tan, örneğin Kars'ın onbeş muhtarı bir aydan 
beri buradalar; Tarım Bıananlığı ile Ziraat Ban
kası arasında «hayvan yemi kredisi alacağız» 
diye mekik dokumaktalar. Bugün yine Göle'den 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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yirmi köy muhtarı gelmiştir, Hükümet fon vatan
daşlara katî olarak yardım yapıp yapmayacağı
nı, yapacaksa miktarlarını kesin olarak ilgili 
bankasına veya diğer teşkilâta 'iletsin, bu va
tandaşlar da bu aralarda sürünmesinler. 

Hükümetler yalan söylemez; fakat karar
larını tatbik ederler. Neyse kararları tatbik et
sinler, bu vatandaşlar da sıkıntıdan kurtulsun
lar. 

Şimdi bir konuya değineceğim muhterem 
senatörler; kuru üzümün kilosunun 23 liraya 
çıkmış olduğu bir memlekette etin kilosunun 
22 lira olmasını vicdanlarınıza terk ediyorum. 
22 lira olur mu?.. Çüııikü bir kilo kuru üzüm bir 
ailenin mutlağına girdiği zaman hiçbir şeye ya
ramaz ; fakat bir kilo et bir ailenin mutfağına 
girdiği zaman, icabında ondan iki defa yemeli: 
yapmak imkânı vardır. 

Geçende Tarım Bakanlığının gazetelerde bir 
önerisini gördük. Tarım Bakanı diyor ki, «Et 
fiyatlarında taban fiyatı tespit edilecektir.» 
Nisan ayı, hayvan pazarlarının açıldığı mevsi
me isabet ediyor. Bu ıayda hayvan satışları 
başlar. Çünkü bu zamanda sürekçiler alıyorlar, 
toplayıp Mayıs sonunda dağlara, yaylalara sü
rüp besliyorlar. Şimdi bu şartlar karşısında 
hakikaten bu kısa süre içerisinde eğer taban 
fiyatları ilân edilmezse o zaman yine toptancı
lar kazanmış olacaklar. 

Bu sebeple Hükümet âcil olarak, bugün hiç 
olmazsa taban fiyatlarını bugünkünün iki mis
line çıkarması lâzımdır. Kuru üzümün nazarı 
itibara alarak; '.mutfakta hiçbir değeri olmayan 
kuru üzümle bunu kıyas ederek taban fiyatları
nı ona göre düzenlemelidir. 

Diğer taraftan, çok kritik bir devreye gel
mişiz ; Doğu Anadoluda henüz karyağıışları de
vam etmektedir, hayvanların en zayıf olduğu 
zamandayız. Ot, saman, kaba ve kesif yem fi
yatlarından; ot 250 kuruşa, saman 125 kuruşa, 
arpa 225 kuruşa, kesif yem 250 kuruşa çıkmış
tır. Geçen senenin iki veya üç misli fiyatlarıdır 
bunlar. 

Bir büylük baş hayvanı bir sezonda; yani 
bir kış devresinden çıkarmak için 2 - 3 bin lira 
kâfi gelmiyor. Hesap meydanda; devre altı ay 

I olduğuna göre hesaplayın. Şimdi, bunlara 100 -
150 lira vermekle bu işin içinden çıkılmaz. Evet, 
imkânların hepsi bunlara verilsin demiyorum, 
ama hiç olmazsa âcil ihtiyaç içinde olan yerle
re bu krediler gecikmesin, Çünkü, şu günler hay
vanların tam zayıf olduğu devrelerdir. Gazete
lerin bazılarında [görüyoruz. Meselâ Viranşehir 
taraflarında hayvan ve fiyatı olduğu yazılıyor. 
Halbuki Doğu Anad olunun bazı bölgelerinde 
başlamıştır bile. 

Onun (içtin, bir an evvel Hükümet bu konu
ya el atsın, ve ikinci mühim konu olan et fiyat-
larıda bugünkünün iki misline çıkarılsın. 

Hepinizi saygıyla selâmlarım. (O. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

2. — Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, Ankara 
Belediyesince Eyerinden sökülüp atılan Atatürk 
panolanyie ilgili gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Sayın Yiğit Köker, Ankara Belediyesin
ce yerinden sökülüp at ulan Atatürk panolarıyle 
ilgili gündem dışı söz talep etmişlerdir, buyu
run Sayın Köker. 

YİĞİT KÖKER (Anikara) — Bayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım; 

5 Mart 1974 günü bu kürsüden yapmış ol
duğum gündem dışı konuşma ile yıllar yılı, 
siyasî hasımlarını gericilikle, Atatürk'e ve 
O'nun büyük inkılâplarına karşı olmakla suç
layan bir zihniyetin nasıl gerici olduğunu in
kârı ve tevili mümkün olmayan resmî bir bel
geye dayanarak izaha çalışmış ve sözlerimi, 
«Milletin bu mukaddes kürsüsünden bütün ha
kikî Atatürkçülere sesleniyorum; hilâfetin il
gasının ellincd yıldönümü pullarını emisyondan 
kaldırtanlar, yarın daha da ileri gidecekler; 
uyanık bulununuz ve en büyük emaneti teca
vüzden koruyunuz,» diye bitirmiştim. 

Bu sözlerimiın daha mürekkebi kurumadan 
ve üzerinden onaltı gün gibi kısa bir zaman 
geçtikten sonra bugün yine huzurunuza yeni 
bir ihaneti dile getirmek için çıkmış bulunu
yorum. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım; elimde, Ankara'da 
münteşir Hür Anadolu Gazetesiınin bugünkü 

I nüshası var. Geliniz, gazetenin Manşetinde yer 
alan haberi hep birlikte okuyalım: 

46 — 
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NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sen mi yaz
dırdın onları? 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Sen konuş
ma, SÖII usulsüz aldığın harcırahların hesabını 
ver ide ondan sonra konuş. 

BAŞKAN — Sayın Köker, Sayın Köker, 
lütfen efendim, rica ediyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Onu ken
din yazdırdın. 

YİĞİT KÖKEE (Devamla) — Sen ondan 
•sonra Ikonıış, sen bir defa usulsüz aldığın har
cırahların hesa,bını ver, o usulsüzlükleri kal
dır, ondan sonra konuş. Yok hakkın $enin ko
nuşmaya. 

BAŞKAN — Sayın Köker, Sayın Köker; is
tirham edenim siz cevap Vermeyin, ben lâzım 
geleni yaparım efendim. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Yok semim 
hakkın konuşmaya. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Senin de 
yok. 

BAŞKAN — Çok rica 'ediyorum, Sayın Un
sal, oturduğunuz yerden müdahale etmeyiniz. 

YİĞİT KÖKER (Devamlla) — Sayın Baş
kan, müdahale ederlerse en ağır şekilde cevap 
vereceğim, haberiniz olsun. 

BAŞKAN — Lütfen rica ediyorum, ben 
müdahale ederim, siz burada karşılıklı konu
şursanız, o zaman bana lüzum kalmaz; ben va
zifemi yaparım efendim. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Gazetenin 
manşetinde yer alan haberi hep birlikte oku
yalım: «Ruslar siniirlemımesin diye Atatürk pa
noları kaHırılıyor. Dalakay, ışıklı Atatürk , 
panolarını dükkân levhasına benzetti. Beledi
ye Başkamın a göre, Atatürk'ün (Komünizm 
'ezilmeli) diyen vecizesi tahrik edici» başlıkları 
altında şu ıhalber yer alıyor. 

Gazete "burada. 
Kızılay meydanında senelerdir yer alan 

Atatürk'ün ışıklı panosu, önceki gün büyült 
-komşumuz Ruslar smirlemımesim diye Belediye 
(tarafından yerinden 'kaldırılmış ve Kurtuluş 
parkındaki diğer panomun da kaldırılacağı 
Belediye Başkanı Dalakay tarafından ifade 
edilmiştir. (A. P. sıralarından «Kahrolsun» 
(sesleri) 

— 47 

21 . 3 . 1974 0 : 1 

Bilindiği gibi Atatürk'ün renkli portresinin 
yer aldığı panonun altında yine Ata'mm, bir 
vecizesi bulunmakta ve şiöyile denilmekteydi. 

«Şurası unutulmamalıdır ki, Türk âlemi
min en büyük düşmanı komünistliktir. Her gö
rüldüğü yerde ezilme li.» 

Komünizme (karşı vatandaşı uyarıcı mahi
yetteki panonun kaldırılması ile ilgili olarak' 
biüıgisinıe başvurduğumuz Belediye Başkanı Ve
dat Dalokay «Büyük komşumuz» elediği Rusla
rı sinirlendirmem/ek içim Kurtuluş'dakinin de 
kaldırılacağını söylemiştir. Gazete haberini 
•aynen okuyorum: 

«Dalokay, panoyu çirkin bulduğunu, Ata
türk'e yakışmayan bir reklâm olduğunu belir
terek .dükkân levhası olarak nitelendirmiştir.» 
denilmekte ve hadise hakkında Dalokay ile ya
pılara. muhavere nakledilmektedir. Şayet arka
daşlarım arzu ederlerse, haberin tamamım ela 
okumam mümkündür. (A. P. sıralarından 
«öku, oku» sesleri) 

Nitekim, bu haberin doğru olduğuna ina
namadım; mantıklı ve bu memleketin evlâdı 
bir parlamenter olarak hu haberin doğru ol
duğuna inanmak istemedim. Bugün saat 
lljOOVle Sayın Ankara Belediye Başkamı Ve
dat Dalokay'ı telefon ile aradım; «Hür Anado
lu gazetesinde size atfen bir beyan var, doğru 
mudur Sayın Dalokay?» diye sordum. «Doğru
dur» dediler. 

Değerli arkadaşlarım, yine huzurunuzda 
beyan ediyorum; şayet inanmayan olursa, bu 
konuşmanın bandı da bende mevcut. (A. P. sı
ralarımdan «Bravo» sesleri) Bu konuşmanın 
(bandı da bende mevcut. 

NEJAT SARLICALI (Balılkesir) — Dedek
tif... 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Dedektifim, 
dedektif; dedektifi im, 'dedektif. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı 
konuşmayın. 

YİĞİT KÖKER (Devamla) — Muhterem 
senatörler, bu kürsüye .geleceksiniz, evliliğin 
50 meri. yılı kutlanır; ama .boşanmanın 50 nci 
yılının kutlanması 'düşünülemez diye çarpık bir 
ımantık ile hilâfetin ilgasının 50 nci yılının kut-
lanamayac ağını en asgarî mânada yüzünüz kı
zarmadan. beyan edecek, basılmış pulları teda
vülden kaldırıp Devleti yüz binlerce zarara uğ-
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ratacak, dol&yısıyle aşırı uçların Atatürk'ü 
yıpratma ve hatta yıkma planlarına âlet ola
caksınız. Sonra bunun adı «tilericildlk» olacak 
vie mesele getirilip Ortadoğu'nun muğlâk prob
lemlerine bağlaınacak. 

Şahsen Hükümetlin bu resmî beyanından son
ra «Acaba iartık İzmir'in, Erzurum'un, Kars'ın 
Kurtuluş Bay namları yerine düşman tarafından 
-işgal edildikleri günleri mi kutlayacağız; bu
nun sonu nereye varacak?» diye düşünürken, 
aradan 16 gün geçtikten sonra iktidar kanadıma 
mensup 'bir belediye reisi çıkıp Atatürk'ün 'kur
duğu ve Türkiye'nin Başkenti olmak şerefini 
bahşettiği Ankara'da Atatürk'ün mareşal üni
formalı ve renkli bir portresini taşıyan panosu
nu dükkân levhasına benzetecek ve şecaat arz 
•ederken büyük komşumuzu sinirlendirmemek 
için Atatürk'ün komünizme 'karşı milleti uyar-
ma!k için sözlerini taşıyan panoyu bir gece ya-
-rısı söküp atacaksınız. işte o vakit yaptığınız 
sirkat kimsenin gözünden kaçmaz ve nitekim 
de kaçmamıştır. 

Muhterem senatörler; geliniz panonun kal
dırılması gerekçesini hep birlikte Vedat Dalo-
kay'm ağzından dinleyelim, gazetede yazılı olan
ları söylüyorum : 

«Muhabire - Kardeşim, dünya barış havası 
içerisindedir. Şimdi ben size söyleyeyim; siz Kı
zıl Meydan'da gezseniz, Moskova'da ve orada 
bütün Rusların en barbar düşmanı Türklerdir 
diye bir levha görseniz, nerede kafaları görür
se 'kafaları ezilmelidir diye, o söz ve oradaki o 
yazının .altında sizin tepkiniz ne olur? Bir Türk 
olarak utanmaz mısınız?» diyor Sayın Dalokay. 
(A. P. sıralarından «Vay anasını» sözleri). 

Muhterem senatörler; bu muhakeme tarzı 
için söyleyecek söz bulamıyorum. Bu, normal 
bir insanın damarında Türk kanı taşıyan, da
ha .doğrusu taşıdığını İddia .eden bir insanın söy
leyebileceği sözler değildir. (A. P. sıralarından 
«Bravo, bravo» sesleri). Millî haysiyet ve guru
rumuzu Rus'ların haysiyeti ile mukayese edebi
len bir bedbaht için kararı Millet verecektir; 
lanna milletten önce vazife yapmak mecburiye
tinde olanlar vardır, Hükümet vardır, Cumhu
riyet savcıları vardır, bağımsız mahkemeler var
dır ve nihayet alkil hastaneleri vardır. (A. P. sı
ralarından «Bravo, bravo» sesleri). 
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[ Temennim odur ki, bu sapık fikrin sahibi 
Anıt Kabrin girişindeki Atatürk'ün Gençliğe hi
tabı da büyük komşularımızı üzüyor diye pek 
meraklı olduğu dozerlerle bir gün Anıt Kabrin 
mukaddes kapısına dayanmasın? 

Geçen 'konuşmamda da ifade ettiğim gibi, bu 
defa da tekrar •ediyorum; bu kürsüden Anaya
saya bağlılık andı içmiş hakiki Atatürkçü bü
tün arkadaşlarımın bu çirkin olaym müsebbib-
lenine «Durunuz, ne yapmak istiyorsunuz, Ata
türk Konfiçyüs değildir, Türkiye'yi nereye gö
türmek istiyorsunuz, size Atatürk ve O'nun eser
lerine tecavüz etmenin hesabını soracağız» de
melerini bekliyorum. Sıfatı ne olursa olsun Ata
türk'e ve O'nun eserlerine uzanan eller ve idiller 
bir gün mutlaka kopmaya mahkûmdur. Fakat, 
Atatürkçüler sustukça mütecavizler cüret ve ce
saretlerini daha da artıracaklardır. 

j Artık «yeter» demek zamanı geldiği inancı 
I ile yüce heyetinize derin saygılar sunarım. (A. 

P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar). 

3. — Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre'nin, 
I Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in camilerdeki 

vakıf eşyaların durumu, ve bazı bakanların be-
yanları hakkında 19 . 3 . 1974 tarihli 38 nei Bir-

I leşim d eki gündem dışı demecine ceval)i. 

BAŞKAN — .Devlet Bakanı Sayın Sidöyman 
Arif Emre, Sayın Hüsnü Dikeçligil'in vakıf mal
lar hakkında geçen Birleşimde yaptığı gündem 
dışı konuşma hakkında izahat vermek üzere 

I gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Süleyman Arif Enire. 

DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EM
RE (İstanbul Milletvekili) — Muhterem Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem üye
leri ; 

Sayın Di'keçligil bazı vakıf mallarımın satıl
maya teşebbüs edildiği veya satıldığını ileni sü
rerek burada geçen Birleşimde gündem dışı ko
nuşma yapmışlardır. Kendilerini vakıf mallar 
hakkında gösterdikleri hassasiyetten dolayı teb
rik ederiz. 

iSayın arkadaşımız bilhassa Maltepe Camiin
deki bazı değerli halıların satışa çıkarıldığı in 
ileri sürmüşlerdir. Bu hususda Vakıflar Genel 
Müdürlüğümüzle yaptığımız temasdan şu neti-

j çeleri almış bulunuyoruz; 
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Maltepe Camisi ve oradaki bütün eşyalar 
halen bu Camiî yaptıran derneğin mülkiyetinde 
bulunımaktadır. Dernekle yapılan temas netice
sinde de böyle bir satışın mevcut olmadığa, an
cak halıları tek tipe irca 'etmek maksadı 'ile der
nek kurulunun bir karar aldığı, bu münıasebet
le «eski halıların, değişik desende olan halıların 
katldırıldığı ve yerine tek tip halıların serildiği 
bildirilmiştir. 

Eski halılar da Katılmamıştır, bunlar muha
faza edilmektedir. Ancak, bunların kıymetinin 
biçilmıesi için halıdan anlayan bazı kimselere 
gösterilmiştir. Bu halılar üzerinde yapılması ge
reken işlem vakıflar •mevzuata ile de belirlen
miştir. Şayet, sanat değeri mevcutsa, tarihî de
ğeri mevcutsa bunlar katiyen elden çılkarılma-
makta, saklanmaktadır. Vakıflar Genel Müdür
lüğümüz bu mevzuda bu türlü halıları daha da 
'değerlendirmek için bir müze açmak kararın
dadır. Ancak, henüz böyle bir müze açılmış de
ğildir. 

Keyfiyeti Sayın Dikeçligil'in konuşmalarına 
cevaben arz ederim. Hürmetlerimle. 

HÜSNÜ DÎKEÇLİGlL (Kayseri) — Sayın 
Bakanın iyi 'tetkik etmelerini rica 'ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, teşek
kür 'ederim. 

Sual sormak mümkün değil, bu müessese 
yoktur, gündem dışı konuşmalarda. 

HÜSNÜ DlKEÇLlG-lL (Kayseri) — Yeni
den tetkik lettim, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sual sormak mümkün değil. 
HÜSNÜ DİKECLlGİL (Kayseri) — Doğru 

efendim, ben kendim tetkik ettim. 

4. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztiirk'ün, son gün
lerde çeşitti okul ve yurtlarda başlayan öğrenci 
çatışmalarının nedenleri ve alınması gereken ted
birler hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Sivas 
Üyesi Sayın Hüseyin Öztürk, son günlerde çe
şitli okul ve yurtlarda başlayan öğrenci çatış
malarının nedenleri ve alınması gereken tedbir
ler hakkında gündem dışı söz talep etmişlerdir. 
Buyurun Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

. Hepimizin geçirdiği büyük bir tecrübe var 
ve hepimizin çabasına rağmen önüne geçenıe-
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diğimiz, Türkiye'yi huzursuzluklara, gerçekten 
ekonomik yönüyle, siyasî yönüyle karşılıklı ça
tışmaların somunda uçuruım'lara kadar götüren 
olaylar olmuştur. Bu olayların sebebi; Türk 
gençliğinin İsıt eklerini ve onların aırzularını, on
ları yönetenlerin onlarla birlikte Türkiye Cum
huriyetinin mevcut Anayasasında ve ona da
yalı yasalarında, yönetmeliklerinde, tüzükle
rinde emredilen Şeyleri zamanında yapma
manın bu işlerde neden olduğunu çok zaman 
geçtikçe daha iyi gördük ve öğrendik. 

Nitekim, bu gençlik olaylarındaki baştan 
iyi konmayan teşhis ve bütün ikazlarımıza ve 
ortaya koyduğumuz delillere, bu delilleri bir
likte eleştirip bunların bir çıkış yolunu bul
mamızda yollar gösterilip, tedbirlerin alın
ması zamanında söylenmesine rağmen, ne
dense, bir yanlış partizanca anlayış, yanlış 
(bir politika anlayışı sonucunda biliyorsunuz 
12 Martla Türkiye Cumhuriyeti ve Türki
ye'deki normal devam eden rejim bir dar bo
ğaza girmiştir. 

12 Marttan sonra ise, çeşitli alman tedbir
ler, uygulamalar maalesef Tünkiyelde'ki genç
lik içinde istenen huzuru, istenen arzuyu ve 
istenen yetişme düzenini getirememiştir. 

Nitekim, bu uygulama öyle olmuştur ki, 
sokaklarda karşılıklı kavga yapan insanların 
bir kısmı, kavga yapan insanlardan diğer ta
rafını suçlamakta, hem karşılıklı kavgacı, heını 
de ihbarcısı, heını de şahidi olmuştur. Bu 
kavgacı, ihbarcı, şahit dinlenmiş, öbür taraf
taki, maalesef çeşitli ideolojiler altında göste
rilerek ezilmiştir. Bu eziklik devam ederken, 
öbür taraftan uygulamanın yanlışlığı sebebiyle 
güç kazanan, dinç kalan, kuvvetli kalan ta
raf, bugün Türkiye'de rejimle ilgili değil, ide
olojik de değil, tamamen maksatlı olarak bazı 
olayları çıkarmakta devam ediyorlar. Bu güç 
o kadar güzel hazırlanmıştır ki, bir avuç insa
nın elinde, asllıtda çok olmayan bu sayı gayet 
muntazam, çok akıllı, çok disiplinli işleyerek 
Türkiye'de tekrar olayları hazırlamaya çalış
maktadır. 

Meselâ, öyle olaylar olmaktadır ki, bugün 
Hükümetin hir kısmından haberi oluyor, belki 
bir kısmından olmuyor. Meselâ, bir yurda 5 
kişi geliyor, bekçiye diyorlar ki, biz sivil po-
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ilişiz, şu şu öğrenciyi çağırın biz onu götü- I 
reeeğiz. Yurt bekçisi çağırıyor öğrenci aşağıya I 
iniyor, bodrum kata indiriliyor bu 5 kişi d öve j 
döve o öğrencinin pestilini çıkarıyor, bir kö- I 
şeye atılıyor, böylece o yurttan 5 - 6 öğrenci I 
indiriliyor zemin kata bu öğrencilerin insan- J 
lıktan çıkacak şekillide dövüldüğü veya peri-

' işan edildiği görülüyor. Ondan sonra bu öğren
ciler o yurdu terk etmek zorunda kalıyor : Si
vas Öğrenci Yurdu. Öbür taraf yurtta bakıyor
sunuz yine bir ekip, bir grup başlka bir grup 
üzerinde devamlı bir baskı metodu kullanıyor : 
Bu okulda da böyle, yurt da da böyle. I 

(Ben şimdi H'6j\e düşünüyorum; kim bu yur
dun yöneticileri, 'bu okulların yöneticileri kim? 
Dünkü yöneticiler, Adalet Partisi zamanında I 
Hükümetin bütün iyi niyetlerine rağmen bu I 
yurtlardaki bu okuldaki öğrencilere sahibol-
mayan bu beceriksiz yöneticiler nasıl o ikti
darı perişan hale getirmişse1, bugünkü Hükü
meti de aynı şekilde vurmaya çalışmaktadır. 
Bu bizim anladığımız büyük politikanın dışın
da, küçük hesapların peşinde olan bir azın- . 
lık grubun yönetimindeki kişilerdir. Bunu- I 
zamanında Adalet Partisi de anlamıştır, bu 
yönde hareket eden insanların bulunduğu der
neklerin birçoklarını kapatmıştır, engel ol
an a ya çalışmıştır, ama iş çığımdan çıkmıştı, I 
bunları önlemek gerçekten mümkün değildi, 
zaten onların karşısında ideolojik yönde ge- j 
lisen, büyüyen büyük bir gençlik kitleyi vardı; * 
iböylece bu hal Türkiye'yi çıkmaza sokmuş, 
(hâlâ bu çıkmazdan Türkiye kurtulmuş değil
dir. bunlar fırsat beklemektedir. 

Meselâ, rozetler; senatörün bir rozeti var- ı 
dır, doktorun bir rozeti vardır, öğrencinin 
bulunduğu okulun rozeti vardır, bakıyorsunuz 
bir bozkurt rozeti. Önce dışarıdan takıyor
lardı. bir sene önce Millî Eğitim Bakanlığı 
tedbirler aldı, talimatlar gönderdi, dedi ki, an- I 
caik rozetler okul rozeti olarak takılır, parti 
rozetleri veya buna benzer rozetler takılmaz 
(bunları kaldırın dendi. Bugün öğrencilerde 
okullarda dikkat edilsin; Millî Eğitim Bakan
lığının dikkatini çekmek isterim, yakalarını 
kaldırsınlar yakaların altında bozkurt ro
zetleri var. Bunlar ancak böylece haherleşi- I 
yorlar ve esaslı şekilde bir disiplin kurmuşlar, { 
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aslında azınlık olan bu insanlar sistemli çalı
şarak Türkiye'de- yeni baştan bir huzursuzlu-
luğu doğurmaya çalışmaktadırlar. 

ÖMER ÜOUZAL (Eskişehir) — Bozkurt fe
na birşey mi? 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale et
meyin. 

HÜSEYİN ÖZTÜKK (Devamla) — Bozkurt 
bizim anladığımız manada değil, kullanılışı kötü. 

Şimdi, asıl önemli olan şu; bu gençlik üze
rinde uygulanmış olan bugüne kadarki baskı
nın, yönetimin olumlu neticeye ulaşmadığı or
taya çıkıyor. Tek taraflı bir uygulama olmuş, 
Ibu dinç kalan güç, kuvvetli bir güç, hâlâ ayak
tadır ve bunlarla teşriki mesai yapmış; Bakan
lık yukarı kademesinden, okul müdürlerine, yurt 
müdürlerine kadar bağ kurmuş insanlar var. Bu 
insanlar, maalesef duyuyoruz, «Biz Adalet Par
tisi Hükümeti zamanında- (Bir okulda bir mü
dür muavini bunu aynen konuşuyor) bu işi na
sıl yürütmüşse'k, -• nasıl arkadan vurmuşsak, is
tersek şimdi de bunu vururuz.» diyor. Bu ka
dar cesaretle işin başında. Neyi vuracaksın?.. 
Vuracağı elbette büyük bir partiyi vurmuş, bü
yük'bir partiyi vuracak, sonra ne olacak?.. İşte 
önemli olan husus burada. 

Demek ki, aslında olay ideolojik değil, olay 
politik, ama bu çok küçük ve basit bir politika. 
Bu basit politika Türkiye'de huzursuzluğu ge
tirecek ortamlara doğru gitmektedir. Görüyor
sunuz, Erzurum'da bir lisede öğrenciler çatışı
yor, sağ sol çatışması diyorlar. Hayır... Arz etti
ğim gilbi, sağ ve solla bunun ilgisi yok, tamamen 
komando teşkilâtının; güney dağlarında gayet 
güzel yetiştirilmiş, oluşturulmuş, filân yerde ta
lim görmüş olan bu ekibin her yerde kolu, ka
nadı var, gayet muntazam hareket ediyorlar, 
bakıyorsunuz Tunceli'de öğretmen okulunda ay
nı şeyi görüyoruz, bugün gördük, başka bir lise
de başka olaylar var... Türkiye'yi günden gü
ne zircirleme saracak bir olayın karşısmdadır 
Hükümet, 

Bu bakımdan, en kısa zamanda bu komando 
teşkilâtının kökenine inip, bunun ne olduğunu; 
rejim için, gerçekten Türkiye için, bu millet 
için zararının ne olduğunu iyi tespit etmeden, 
•bunu mutlaka zararsız hale getirmeden Türki
ye'de okullarda, bilhassa yurtlarda olayları ön
lemek mümkün olmayacaktır. Bu bakımdan, 
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Hükümet cesaretle bunun üzerine gitmelidir. 
Bunların arkasında olanlar mutlaka Türkiye'de 
huzursuzluğu, mutlaka Türkiye'de rejimi tek
rar bunalıma, çıkmaza sokmak isteyen kimseler
dir. Bu balkımdan Hükümetin dikkatini çekiyo
rum. Bu konuda daha ileride dokümanlarla hu
zurunuza geleceğim. Biliyorsunuz, gençlik kol
ları üzerinde yıllardır yaptığım hazırlıklar var
dır, bir gün bunu size temelinden arz edeceğim, o 
zaman göreceksiniz ki, olayları ilk defa Türki
ye'de kim yaratmış. Gerçekten bir aşırı sol var 
mıymış; aşırı sul var ise, bu önce ortaya çıkabil
miş mi? Yoksa asıl bu komandodan; sağdan mı 
ilk baskınlar gelmiş, bunlar nasıl gelmiş, nasıl 
vuruşma olmuş, nerelerde olmuş, nerelerde baş
lamış ; tarihiyle, günüyle, sayısıyle, kimlere kar
şı olduğunu burada ortaya koyduğumuz zaman, 
gerçeğe eğilip meseleyi çözmek ve rejimi selâ
mete götürmek bakımından asıl hedefe ulaşmak
ta faydalı sonuçlar doğacaktır. 

Bu bakımdan, Hükümetin cesaretle bu yö
neticilerin, bu teşkilâtı kollayanların üzerine git
mesini teklif ediyorum, tavsiye ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN —• Gündeme geçiyoruz. 

5. — NATO toplantılarına katılacak Kuzey 
Atlantik Assamblesi Türk Grubu üyeliklerine bir 
bağımsız üye seçimi. 

BAŞKAN — Kuzey Atlantik Assamblesine 
katılacak heyete, dahil olacaik bir bağımsız üye 
seçimi yapılacaktır. 

Bu seçime, bize intikal etmiş olan, iki saym 
üye aday gösterilmiştir. Birisi Sayın özer Der-
(bil, diğeri Sayın Sabahattin özhek. 

iki aday üye olduğu için gizli oyla seçim ya
pılacaktır. Küre kürsüye konmuştur. 

Şimdi, tasnif heyeti için ad çekiyorum. 
:Saym Sait Mehmetoğlu?.. Burada. 
Sayın Mehmet Çamlıca'?.. Yok. 
Sayın Orhan Süersan?.. Yok. 

Sayın İsmail Yetiş?.. Yo!k. 
Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu?.. Burada. 
iSaym Kasım Küfrevîi . Yok. 
iSaym Adnan Karaküçük?.. Yok. 
Sayın Muzaffer Şâmiloğlu?.. Burada. 
Üç kişilik tasnif heyetine, Sayın Sait Meh-

metoğlu, Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu, Sayın 
Muzaffer Şâmiloğlu seçilmişlerdir. 

Şimdi, seçime kimden başlanacağına dair ad 
çekiyorum : 

Istanhul Senatörü Sayın Erdoğan Adalı. 
(İstanbul Üyesi Erdoğan Adalı'dan başlana

rak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Reyini kullanmayan sayın üye 
varsa lütfen kullansın efendim. 

Reyini kullanmayan saym üye var mı?.. Yok.' 
Oy verme işlemi bitmiştir. 
Tasnif Heyeti lütfen yerini alsın efendim. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN —• Tasnif Heyetinin raporunu 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kuzey Atlantik Assamiblesine bir bağımsız 

üye seçimi için yapılan oylamaya (86) üye ka
tılmış ve çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığın
dan tasnife gidilmemiştir. 

Arz lolunur. 

TASNİF HEYETİ 
Üye Üye 

Sait Mehmetoğlu Hüseyin Kalpaklıoğlu 
" Üye 

Muzaffer Şâmiloğlu 

BAŞKAN —• Oylamaya 86 sayın üyenin ka
tılması, salonda salt çoğunluğun bulunmadığı
nı tespit ettiği cihetle, Birleşimi 26 Mart 1974 
Salı günü saat 15,00'te toplanmak üzere kapa
tıyorum. 

Kapanıma saati : 15,55 

* • 
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riyet Senatosu Hesaplarını İncıeılieffnje Komiisyo-
otıu raporu (5/10) (S. (Sayısı : 329) (D. tarihi : 
(14 . 3 . 1974) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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