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I. ~_ (GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Antalya Üyesi Reşat Oğuz, Devrim Şehidi 
KulMlây'ı anma vesilesiyle millî eğitimimizde 
öğretmen sorunu, öğretimene olanı ihtiyar* ve lâ
ik eğitim konularında gündem dışı demeçte bu
lundu. 

Kırşehir Üyesi Halil Özmen'in Cumhuriyetçi 
Güven Partisinden çekildiğine ve Cumhuriyet 
Halk Partisine katıldığına dair önergesi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

(Sayın üyelerden bâzılarına izin ve, 

Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin alan 
Tabiî Üye Sezai OlKan'a ödeneğinin verilmesine 
dair Başkanlık tezkereleri kabul olundu. 

Ankara Üyesi Yiğit Köker'hı, Anayasa Mah
kemesine Yasama Meclislerinden seçilecek asil 
ve yedeik üyelikler için İçtüzüğün 114 ncü mad
desinin son fıkrası gereğince yeniden ilân ya
pılmasına dair önergesi reddolundu. 

27 . 12 . 1973 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 15,45'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
İBaışJkanvekili Kastamonu 

Mehmet Ünalck Mehmet Çamlıca 
Kâtip 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet .Senatosu Erzincan Üyesi 

Niyazi Ünsal'ın, 1972 - 1973 öğreti/m yılında me

zun olan öğretmenlere dair, yazılı soru önergesi 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/182) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma ısaati : 15,00 

BAŞKAN — Teüaiaı Araburan 

KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarbaikrr), Mehımat Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 16 ncı Birleşimi açıyorum. 
(Sayın arkadaşlarım, yoklama yapmaya lü

zum yok, çoğunluğumuz vardır, 

n . — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanın ve üyelerin Tabiî Üye İsmet 
İnönü'nün ve Ankara Üyesi M an sur Ulusoy'un 
vefatları sebebiyle Ankara Üyesi Mansur Ulusoy' 
un kişiliğini ve Tabiî Üye İsmet İnönü'nün kişi
liği, milletimize yaptığı hizmetleri belirten de
meçleri. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri, sevgili ve güzide arkadaşlarım; 

Bu oturumumuzda sizlere iki acıklı haber 
vermek mecıburiyotinde kaklığım için çok müte
essir buluııınak tayım. 

Çok kıymetli ve sevdiğimiz senatör arkadaşla
rımızdan Cumhuriyetçi Güven Partisi Üye;d ve 
Ankara Senatörü Sayın Mansur Ulusoy evvelki 
gün evinde geçirmiş okluğu bir kalp krizi netice
sinde fanı hayata ebediyen veda etmiştir. 

— 344 
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1961 yılından beri Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi olarak aramızda vazife görmüş bulunan 
Sayın Mansur Ulusoy, eski bir asker olmakla 
beraber. Parlâmento hayatına ve Senato üyeli
ğine çabuk intibak ettiğinden, aramızda vazifc-
severliği, intizamlı devamı, ciddiyet \re samimi
yeti ile daima aranan, saygı ye sevgi kazanmr; 
bir üyemiz olmuş idi. Kendisi bir müddet evvel 
geçirmiş olduğu rahatsızlığı yüzünden bir müd
det de hastanede kalmış ve daha sonra evinde 
istirahat etmekte idi. Evvelki gün beklenmedik 
bir zamanda ve henüz dinç çağında vefatı ile he
pimizi çok üzmüştür. Kendisinden daha uzun 
müddet, kıymetli hizmetler beklemekte idi. 

Kederli ailesi efradına sabırlar diler, açla
rını paylaşır ve bütün senatör arkadaşlarıma ve 
Türk Millerine başsağlığı dilerim. 

Sayın arkadaşlarım; sizlere bir elemli habe
ri daha resmen bildirmek mecburiyetinde kal
dığım için cidden çok müteessirim. 

Evvelki gün, 25 Aralık 1.973 Salı günü saat 
10,10 saralarında Cumhuriyet Senatomuzun çok 
kıymetli üyelerinden Sayın İsmet İnönü fâni 
hayata feda etmiştir. 

özel hekiminin raporuna, ftöre, kendileri bir
kaç e;ün önce bi" kabı krizi geçirmiş oldukların
dan evlerinde ve ailesi yanında ve özel hekimi
nin nezareti altında tedavi görmekle idiler. Son 
iki gün süresince sağlık durumu iyiliğe yüz tut
muş iken Salı gecesi ve sabahı üslükte gelen iki 
şiddetli kriz neticesinde, derhal yapılmış olan 
tıbbî müdahaleye rağmen kurtulamayarak 89 
yasında Tanrı katına ulaşmıştır. Üzüntümüz çok 
büyüktür. 

Cumhurivct Senatosunun sayın üveleri. Sa
yın İnönü, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin son 
devrinin en önde gelen güzide simalarından ve 
Cumhuriyeti kurucu ve yapıcılarından idi. 

Türk istiklâl ve Cumhuriyetinin kurtarıcı ve 
kurucusu, İstiklâl mücadelesinin unutulmaz ve 
eşsiz lideri ve bir numaralı kahraman, en. büyük 
asker ve kumandan büyük Atatürk'ün en yakm 
arkadaşlarından; Devlet hizmetlerinde ve Ata
türk inkılâplarında uzun seneler Atatürk'ün 
sağ kolu durumunda olan Sayın İnönü'nün, bü
yük Atatürk'le silâh ve çalışma arkadaşlığı Bi
rinci Cihan Harbinden, hattâ Balkan Harbin
den çok evveline gitmektedir. Fakat Birinci Ci
han Harbi sıralarında bu hizmet beraberliğinin 

sıkıca devam ettiği görülmüş, nihayet İstiklâl 
Harbi sıralarında ise, zaferde, Mudanya Müta
rekesinde, Lozan Sulh Konferansında, Cumhu
riyetin kurulmasında Sayın Mareşal Fevzi Çak
mak'] a birlikte artık ayrılmaz bir bütün olarak 
ve yekvücut bir başarı ekibi halinde inkılâpla
rın tahakkukuna kadar devam edegelmektedir. 

Sayın İnönü, gerek Atatürk'le beraber ve 
onun ilham ve direktifleri altında, gerekse daha 
sonraları yalnız olarak Türk Milletine ve Türk 
Cumhuriyetine çok büyük ölçüde ve sayısız kıy
metli vazifeler ifa etmiştir. Fakat bilhassa Ata
türk'ten sonra da, Atatürk inkılâplarının korun
ması, İkinci Cihan Harbinde başarılı bir 
dış siyaseti, Türk demokrasisi ve Parlamen
ter rejiminin gelişmesi, korunması Türkiye 
iç bütünlüğünün korunması ve pekleşmesi 
v> daha nice önemli vazifeler yönünden 
ve yine birçok kritik devre ve hadiselerde 
millet ve memleketi sayısız tehlikeli dönüm nok
taları ve badirelerden kurtararak çok büyük 
hizmetler ifa etmiştir. Bu hizmetleri ile tarih 
huzurunda da Türk Milletini ve Türkiye Cum
huriyetini kendisine minnettar etmiştir. 

Geçen yıldan beri eski Cumhurreisi sıfatı ile 
"e Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi olarak ara
mızda yer almış olan Sayın İnönü'yü, Genel Ku
nda, gayet muntazam devamı, müzakereleri çok 
dikkat ve ilgi ile takibetmesi ve gerekli zaman 
ve yönlerde yaptığı uyarıcı çıkış ve söylevi eriyle 
örudk bir senatör halinde görmeye aihşrmşitık. Ken-
d^ınm daha, uzun yıllar araımızda bulunacağı 
ümidiyl'e S'evt'nmefcteydrik; fa'kait ilâhî takdire ne 
denir?.. Bcklenmed:k bir zamanda aramızdan ebe 
diyem ayrılmış bulunuyor. Ancak, kemd'i'Siine ola ti 
büyük saygımız, sevgimiz, basanlarına, elan hay 
raıılığımız, hizımetlerine olan minnettarlığımız em 
sami'inî hiderimizile yüreld erimizde ve millet yüre
ğinde yaşayıp 'gidecektir. 

Cumhuriyet, Senatosunun sayın üyeleri ve çek 
kıymetli payın arkadaşlarım; 

Çek güzide bir vatan evlâdı, bütün dünyanın 
dahi iftihar ctmdkte ve 'daima edecek olduğuna 
inandığım. Sayın İnönü'nün Tanrı kadua yürüme-
.'.Cyl'o vuku/bulan kaybımız biç şüphesiz büyüktür; 
kederimiz de o nispette büyüktür. Bu hüzün ve 
tocs.'iür içinde kendisi hakkında yapabildiğim bu 
anış, ümit ederim ki, a:z da olsa. bütün arkadaşla
rımızın kederli duygularına tercüman olmuş olsun. 
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Sayın İnönü.''nün kıymetli aile çıkanının, eski 
silâh ankadaşları ve gazilerinin, ulu Türk MJlebi
nin ve 'siz ısayın ve kıymetli arkadaşlarımın tees
sürlerini paydaşınım. Başınız stağ olsun, milletin 
»başı sağ olsun, 'millet var olsun. 

Sayın gazi senatör arkadaşımız İsmet İnönü ve 
sayın arkadaşıumz Mansur Ulusoy için Yüce Se
nato üyelerini ayakta. dört dakikalık bir ihtiram. 
sükûtuna davet ediyorum. 

(Saygı duruşunda bulunuldu.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, ruhları şadol

sun. 
'Sayın arkadaşlarım, bu müstesna 'günümüz ve

silesiyle kederini paylaşmakta Olduğumuz Sayın 
İnönü'nün hâtırasını aınmak ve övgülerini sunmak 
ve Sayın Senato grupları ve şahısları atlına, gün
dem dışı konuşmak isteyen senatör arkadaşlarımız 
vardır. Önce 'grupları adına olmak üzere, söz sı
rası istemiş olanlara sıra ile 'söz vereceğim. 

Söz isteme Kirasına göre Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına Sayın Fikret Gündoğan, buyuru
nuz efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun değerli üyeleri; 

Bugün isizlere, tarifsiz acılar duyan bir insa
nın ruh haleti içinde, Grubumun hissiyatım arz 
etmek görevini -yerine getirmek maksadı ile hitap 
ediyorum. 

Hemen bdlirimeliyim. ki, söyleye çeklerim O'nu 
anlatma gücünden yoksun kalacaktır. 

Öyle 'sanıyorum ki, şu anda O'nu yücelten söz
lerimi dinleme olanağına sahip olsa. idi, kişiliğinin 
en belirgin yönü olan alçak gönüllülüğüyle «Hay
di canım sende.» der ve ünlü tebessümü ile yüzü
me balkar, usta iri elleri ile şefkatle cmuzuma vu
rurdu. 

Çünkü; ömrü boyunca sonsuz hayranlık, derin 
sevgi ve kutsal bir saygı ile bağlı kaldığı büyük 
önderi eşsiz kahraman Atatürk'ün en yakın, en 
emin ve en büyük 'arkadaşı olmalktan öteye bir öv
güye, bir yüceliğe hak kazanmış saymazdı ken
dini... 

Oysa, bütün yaşamını insanlığın kurtuluşu, 
insanın yüçelmesi uğruna harcamış ve bu alanda 
insanlık tarihine, kâh ustasının hemen yanında, 
kâh, yalnız kendi İmzası bulunan âbide niteliğinde 
değerli yapıtlar armağan etmiş, yorulmaz bir 
emekçi, tükenmez bir devrimci, çağ açan. devir 

başlatan büyük çaplı, dev boyutlu nadir insanlar
dan biridir İnönü... 

Ulusun 'tarihinde çek hayatî bir dönüm noktası 
teşkil eden sen derece güç ve karmaşık koşulların 
meydana getirdiği tarihî anları ve böyle anlarda 
zuhur eden müstesna, yaranlışh büyük kurtarıcı
ları ve cırların dehalarını en iyi 'anlayan, en iyi 
değerlendiren ve en iyi takip eden, nadir beyin
lerden biliydi İnönü.. 

Ulusunu ve halkını ezen, sömüren ve insanlık 
onurunu kıran bütün dış ve iç baskılardan, zu
lümlerden, insanlık dışı saldırılardan, çağ dışı 
haksızlıklardan, geriliklerden, bağnaz tutuculuk
lardan kurtarma yolunu arayan her kişi, her ey
lem ve her atılımın yânında, canı pahasına da cl-
sa, İnönü'yü görmemek; bul re an yık ne mümkün... 

Hele bir yenilik insanlığın, ulusunun ve halkı
nın kurtuluşu ve özgürlüğü için gerekli bir yeni
leyene ihtiyacı 'beilıer de, İnönü önce kendini yeni
lemekten başlamak şartı ile o yeniliği, o ilericili
ği önüne durulmaz bir tutku ile Ulusuna ve Türk 
insanına verme savaşına katılmasın, işte1 bu im
kânsız dır... 

Uzlaşma kabul etmez ve yenilmez bir «Tam ba
ğımsızlık» savaşçısıdır İnönü... 

Gerçekçi ve çağdaş yapılı «Som bir Türk mil
liyetçisidir» İnönü... 

Ödün vermez bir Atatürk ve uygarlık dev-
rimcisidir İnönü... 

İç ve dış barışı kuteıal bir insanlık emnamekl 
•gibi ülkeden üllkeye, kuşaktan kuşama İkemeye ve 
yaşatmaya uğraşan bir barış kurucusu ve kovala-
yıcısıdır İnönü... 

Vicdan ve inanç özgürlüklerinin vermez sa
vunucusu ve koruyucusu olarak lâik dünya ve dev
let anlayışının amansız takluçki ve ny^1*-
dır İnönü... 

Karardık, tutucu ve gerici creaçağ 
nin 'kör kandili yerine, kafalar içinde. 
devi inici düşün ve bilim ateşini yakan 1 
nü... 

Özgürlükçü, eşitlikçi ve çoğulcu demokratik 
düzenin en iç/teııllkll, en inançlı, en güçlü kurucu
su ve keruvucusudur İnönü... 

•r ve uvoyılavıer^-

ı'eve. ve 
isidir İnö-

Devleti Devlet yapan v 
ce kurum saygınlığını kaza 
varlıklarının en sorumlu, 
İnönü... 

b cr'a en usrun en yu-
ndıraıı ulus ve kamu 
en sadık bekçisidir 
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Aziz ve anuhterem İnönü yüceliklerin en yüce
si saydığın ve yüreğinin ta içinde duyduğun Ulu 
Önder Atatürk'ün en yakın, 'en emin, en büyük 
arkadaşı olma 'bahtiyarlığını, şimdi, 'intikal ettiğin 
âlemde 'büyük arkadaşın, eşsiz ustanla, 'birlikte t'dk-
rai' yaşıyor olmalısın... 

Bu. kutsal ülkenin değerli evlâdı, 'bilinçli ve 
inançlı kişiliğinle bir ömür boyu hizmet etitlğln 
Ulusun seni, bayatında olduğu gibi, vefatından 
sonra da en sıcak duygularla yüreğimle yaşaia-
eaık, minnet ve şükranla anacaktır. 

Ebedî istfdrahaitgâhında müsterih uyu ey bü
yük insan, vatan sana da 'minnettardır. 

Büyük 'insan, (büyük Devlet Adamı, Yüce Kur
tarıcı İnönü 'İçin Grubum adına Tanrı'dan mağfi
ret ve Yüce Milletimize başsağlığı dilerim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Fikret 
Gündoğan. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın İhsan Sab-
ri Çağia.yangil. 

A. P. GRUBU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Buraa) — Sayın Başkan, Yüce Se
na tonun değerli üyeleri; 

Senatomuz bugün talihsiz bir gününü yaşı
yor. Aibayrağınııza, sarih i'ani varlığı henüz bu ça
tının altından ayrılmayan Büyük İnönü, 'artık 
aramızda değildir. 

Büyük bir intizam ve iştiyakla katıldığı her 
toplantıda, olduğu gibi. Sayın İnönü'yü bugün 'de 
aramızda görüp selâm lıyalbilseydlk kuşkusuz cüm
lem iz'mutlu olacaktık. Ne yazık ki, şimdi bbe O hu 
ancak saygı ile anmak kalıyor. 

İnönü'nün hareketli ömrü memleket meseleleri 
ile uğraşmak ile geçti. Kurtuluş Savaşında kah
ramanlığının, Lozan görüşmelerinde diplomatlı
ğının çetin imtihanını başarı ile sonuçlandırmış
tır. Çöken bir imparatorluğun perişan enkazın
dan gene bir Derlet çıkarmak görevini Atatürk 
Başbakan olarak O'ha vermişti. Yeni bir kuru
luşa başlangıçta uygulanan düzen, ne kadar sağ
lam v'o elverişli olursa o kadar dayanıldı kalır. 
Türkiye Devletinin kuruluşunda, geleneklerinin 
oturuşunda Onun büyük emeği ve payı vardır. 
Cumhuriyet Tarihinin her devrinde, kıvançlı, ta
salı her 'dayında idler Gktldar, i il ter m ulhalefc ite 
olsun İnönü'nün .izi ve yeri daima drmuşıtur. 

27 . 12 . 1973 O : 1 

Memleket büyük bir Devlet adamımı, millet fe
dakâr bir evlâdını kaybetti. Türk Milleti İnönü' 
yük hiç bir zaman ıınıııtimaya çaktır. İnönü artık 
uzaktan bakılınca daha iyi görünen anıtlar halline 
geldi. O'nu kendisi ile beraber yaşayanlardan! 
çak gelecek kuşaklar daha içim anlayacaklar, da^ 
ha gerçek değerlendireceklerdir. Ömrünü Mille
tline, yurduna vakfedenlerin ölümü, kurşun yara
sına benziyor; sıcakken acısı o kadar yakmıyor da, 
sızısı soğudukça artıyor. Omun boş kalan ve dol
durulması imkânı olmayan yerine, ekimle çevrili 
gözlerimiz ydkluğuna alışanı aya çaktır. 

Büyük Türk Ulusuna Yüce Senaıto'nuın A. P. 
Grubu adına başsağlığı dilerken kendisini bu çatı 
altında ve yanımızda hissedeceğimiz Sayın İnönü' 
ye Tanrı'dan rahmelt ve mağfiret niyaz ediyor, 
aziz hâtırası önünde saygı ile eğiliyoruz. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çağla-
yaıngil. 

Kontenjan Grubu adına Sayın Nihat Erim. 

KONTENJAN GRUBU ADINA NİHAT 
ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Türkiye Cumhuriyetinin kurucularından Sa
yın İsmet İnönü'yü iki gün önce kaybetmiş bu
lunuyoruz. İnönü'nün fani hayatını t anı aralaya
rak aramızdan ayrılması ile Cumhuriyet Sena
tosu engin tecrübe sahibi pek kıymetli bir üye
sini, Türk Milleti ise son nefesine kadar yüreği 
vatan ve millet için çarpan büyük bir evlâdını, 
insanlık âlemi nadir yetişen mümtaz bir simasını 
kaybetmiş bulunuyor. Hepinize ve bütün Türk 
Milletine Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Gru
bu adına başsağlığı dileriz. 

Az önce aziz naşı önünde tanzim ile geçerek 
buraya geldiğimiz O büyük insanın hayatı sa
dece bir tanesi ile bir fani için ebediyete kadıar 
iftihar vesilesi olacak nice şan ve şereflerle do
ludur. Hayatı 60 yıldan fazla bir süre yurduna 
büyük hizmetlerle dopdolu -geçmiş İnönü gibi bir 
üstün insanın ardından O'na hayranlığımızı, 
şükranlarımızı eksiksiz belirtmek kolay değildir. 
Çünkü O'nun yaşantısının herhangi bir döne
minde Türkiye'ye yaptığı hizmetlerin yalnız bir 
bölümünü bile anlatmak için özel bir yetenek is
ter. 
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İnönü, Harp Okulunu subay olarak bitirdiği 
günden aramızdan ayrıldığı son ana kadar, du
rup dinlenmek fırsatını bulmaksızın, aramaksı
zın her biri bir öncekinden değerli hizmetlerle 
Türk Milletinin kalbinde ve kafasında pek seç
kin bir yer kazanmıştır. 

Cumhuriyet Tarihinde Atatürk'ten hemen 
sonra gelen sıra İnönü'nündür. Atatürk ile İnö
nü'nün yan yana el ele çalışmaları milletimiz 
için müstesna bir talih olmuştur. Atatürk, deha
sı ile karanlıkları yırtmış, ışığı ile aydınlıklar 
saçmıştır. İsmet İnönü ise, Atatürk'ün yarattığı 
bu ortamda yeni Türkiye Devleti yapısının bas
maman olmuştur. Gerçekten Millî Kurtuluş Sa
vaşında Atatürk'ün güvendiği Genelkurmay Baş
kanı, Batı Cephesi Komutanı olarak çok kıt im
kânlarla yeni bir ordunun kurulmasında, 1921 -
1922 yıllarında zaferlerle düşmanın denize dö
külmesinde İnönü'nün bilgiye, zekâya ve çelik 
iradeye dayanan çalışmalarının sevk ve idaresi
nin payı büyüktür. 

Savaş kazanıldıktan sonra Mudanya Mütare
kesinin müzakeresine ve bunun ardından Lozan 
Barış Konferansında Başmurahhas olarak görev-
lendirilişi ile İnönü fiilen askerlikten sivil haya
ta geçmiştir. O'nun Devlet adamı hüviyeti, göz
leri kamaştıracak kadar parlak eserler ve başa
rılarla (bezenmiştir. Dünyanın usta diplomatları, 
devlet adamları karşısında yeni Türkiye'nin var
lığını ispat etmesi, eşit haklarla devletler toplu
luğuna 'kabul ettirmesi işin güçlüğünü bilenler 
için bugün ve yarın hayranlık ve minnetle anı
lacak bir üstün başarıdır. Lozan'ın ertesinde, 
Türkiye Cumhuriyetin kuruluşunda, gelişmesin
de, yükselişinde her ne varsa İnönü ondadır, 
oradadır. 

Atatürk'ün yarattığı devrimlerin uygulayı
cısı, izleyicisi ve sürdürücüsü olmuştur. O'nun 
yorulmak bilmeyen cesur, sağlam, disiplinli ça
baları ile ganç Cumhuriyetin temelleri ve yapısı 
modern bir hukuk devleti olarak güçlenmiştir. 
Atatürk'ün aramızdan ayrılışından sonra İnönü, 
meşaleyi aynı alevle i leriye ve yukar ıya doğru 
(götürmeye -devam etmiştir . İnönü 'nün Curnhur-
haşkanlığı döneminde yurdumuzun İkinci Dün
ya 'Savaşından (korunması ve çclk par t i l i demok
r a t i k pa r l amen te r sisteme geçişi, O'nun Devlet 
adıanıı olanalk uzak: görüş lü lüğünü ve maharet i 
ni e n üst düzevlere ulaşt ı rmışt ı r . 

İkinci Cihan Savaşında bütün dünya ve bil
hassa içinde bu lunduğumuz bölge kan ve ateş 
içinde tükenikken, savaş alevleri Türkiye n i n 
her yanını çevirmişken, yurdumuzun b i r barış 
ve huzur ülkesi olar.uk: ka.lab 'im esini İnönü''ye 
borçluyuz. Alt ı yıl 'kadar sûren bu Cihan Sava
cı esnasında dört yandan geic-ıı baskılar, tehdi t 
ler, teşvikler, tehlikeler O'nun hiçbir şeyden 
yıinaıyan kararl ı l ığı sayesinde etkisiz 'kalmış
t ır . Türkiye 'yi İkinci :Ci;ha.n Kavasının dışında 
tutabi lmekle ne müthiş bir ölüm kal ım ınüea-
d m k s k ' n Van d ö k m ^ d m v ı k d ı p y ıkdınadan 

n o~ ^or.o o 1 V r ı ı k a j b e d c r 
d k > ı ı c \ a b ı n l a sakl ıdır 

^1} a v ( i ı ( k i ı-, ,ı , moıı ı muhı 
1 ı i ( k i m k le uık ı ^ \ 

ı V u -\ 
s 1 ( L) ^ 070 1 

ir1 u '-nİK-k I P dnı ı«t s ° f nle d e n o k atdv 
hukuk devletine geçmedi 1945 yılında heil.es-

l 1 J L -L H \ l + İ A ı k 

\ \ >al T-1 T r ' ' ' i 1 1 ı bit i n l i n i i1 -> 
,"i T^ k Mili ' ' ı a ^ ' ı - u d ıı e e k n d )Ceî 

T' ' ı-ı ' -i ^ t k u ^ b ' ( k ı l 
n o y \] ^ - n ' / ' r 

İnönü bir ülkücü idi. İnsanlık: ü lküsünün 
i r anemdayd ı . B ü t ü n bunlar ın yanında Sayın 
İnönü, kendi•'•:İyie çalışanlar için millete, yurda , 
insanlığa nasıl yarar l ı olunabileceğini kendi gi
rişimleri, dav: a r ı d a n ve oğü tkr iy ie öğıeten bir 
eğitimciydi. Özel yaşautısıyle de, iyi va tandaş , 
iyi insan, iyi aile babası örneği oklu. Tüm bu 
hasletlerin, bu eserlerin sahibi olarak hiç şüp
he yok ki, o <r' k<- v ; bu dünyaya e r' .i v •*-
>k uutkı b ' * ['i a11 k a ek k ^ p a n r - t ı r T ü r k 

d k k ' k ' ı ı b k o ü 1 M a n i a n T-'ıkM k c e k ııenlle-
k d ! İ n 1 - v z l k - n k ve i v s k 

, IJT ^ <-,? ]-, , 1L% / ^ m i I i -n o t '! Çj ^ , ' t , e ' A" 

\ "' dm v ' anlr> o l n - k u ^ . B v ine1 : z ki, n 
y ı n ı k m z -1 ~ r 1-1 l k k : n olan kaılh, O'nun hiz
metlerini T ü r k tar ikinin alt ın sayfalar ı içine 
alacaktır . 

İnönü 'nün fenî varlığı sona ermiştir, fakat 
Büyük dka t i i rk ' ün ; «Müşküli erinizin hall inde 
[•başvekil İsmet Paşaya ınüracaıat ediniz.» dedi
ği gibi, Tü rk siyaset adamlar ı daha uzun yı l lar 
bek: dünya ve yur t sorunlar ının çözümlenme
sinde İnönü 'nün davranış lar ına ve sözlerine baş 
v u r m a k zorunda ka lacaklard ı r . 
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İnönü'nün ölümü karşısında duyduğumuz 
derin acıyı, ancak Büyük Milletimize olan gü
ven ve inançla dindirebiliyoruz. Çünkü, o da 
tıpkı Atatürk gibi, ilaha önce gelip geçmiş nice 
büyüik 'kamıutaıüLa.r, büyük Devlet adamları gibi 
bu milletin bağrından çıkmış 'bir Türk evlâdı
dır. Ne mutlu 'Türk Milletine ki, böyle büyük 
evlâtlar yetiştirebilme ktedir. 

İnönü'mün aziz hatırası önünde tazimlerle, 
saygılarla .eğiliyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nihat 
Erim. 

ıMillî Birlik Grubu adına ıSayın Mucip Atak
lı. 

M. B. G. ADİNA MUCİP ATAKLI (Tabiî 
Üye) —ISayın senatörler; 

25 Aralık 197;}, Büyük Ulusumuz için zor 
günlerimizin en güçlü ve kudretli bir liderini, 
san yüz yılın yaşayan en büyük Türle'ünü kay
betmenin, ikinci bir 10 Kasını gibi derin ve ona-
rılmaz üzüntüsünün bir tarihi olarak gelecek 
kuşaklara intikal edecektir. 

iSaym İnönü'yü aramızda göreni eni enin ıstı
rabını anlatimaya gücüm yetmiyor. O, bir devir 
açan, yeni bir devlet kuran liderler kadrosu
nun önderi, Atatürk'e en yakın, en, inançlı, ku
rulan 'eserin yaşaması ve geliştirilmesinde en 
güçlü ve uzun, en yapıcı ve akılcı mimarı ola
rak tarihimizin altın sayfasındaki yerini son
suzluğa dek alacak, her zaman aranılacak ve 
anılacaktır. 

O, bağımsızlık savaşımızın .muzaffer komu
tanı, Lozan kahramanı, demokrasimizin kurucu
su, o her türlü güçlüğün, her çeşit saldırıların 
'büyük 'mücahidi, o bağımsız yurdumuz ve öz
gür Ulusumuzun s ons uzluk meşalesi olarak ebe
diyen gönüllerimizde kalacak, prensipleri reh
berimiz olacaktır. 

Bütün ömrünü ulusuna adamış olan Yüce 
İnönü yalnız bizim değil, dünyanın yetiştirdiği 
ender insanlardan biridir. O, kudretli bir (ahlâk, 
o muazzam bir fazilet. O'nun yanında, enam 
katında ezilirdi zillet. Makûs talihini onunla 
yenmişti bu millet. O, her yönüyle örnek, her 
yamıyle 'büyük, mantığı ile bir ihtişamdı. Onun
la mutlu, onunla umutluyduk, her sıkışık anı
mızda o vardı hasımızda, bugün sonsuz Ibir ıs
tı ralbm deryasında bunalıyoruz sensiz Basanı, 
Genç, ihtiyar, kadın, erkek yedisinden yetmişi

ne dek gönüllerimizde sızı, gözlerimizde yaş, 
içimiz kan ağlıyor sensiz Paşam. 

Büyük Ulusumuzun mıümtaız evlâdı inönü sana 
minnettarız, şükranla, saygı ile, sonsuz bir sev
giyle doluyuz. Bu minnet borcumuzu, ^anıları 
önünde saygı ile eğildiğimiz Atatürk ve diğer 
arkadaşlarınızla birlikte kurmuş olduğunuz 
Türkiye Cumhuriyetini ve idealiniz olan demok
rasiyi yaşatmakla ödemeye çalışacağız. Ebedî 
yerinde rahat uyu Basanı, manen seninle dolu
yuz. 

Ayrılığınla ulusal yas doğuran yüce 'kişili
ğin önünde saygı ve ımıinnetle eğilir, Ulu Tan
rıdan rahmet, muhterem ailenize, aramızda 'bu
lunmamdan şeref duynuuş olan senatör arkadaş-
kırııma ve Büyük Ulusumuza Millî Birlik Gru
bu adına başsağlığı 'dileklerimi sunarım. 

Bx\ŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Mucip 
Ataklı. 

Cumhuriyetçi Güven Fantisi adına ıSayın Fe-
rid Melen, buyurunuz. 

FERİT) .MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarını; 

Türkiye'miz 'büyük ve millî bir kahnaımamı-
nı, büyük bir evlâdını kaybetti. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarını, bütün' 
varlığıyle bağlı olduğu Milletimizi derin bir acı 
içinde bırakarak •ebediyete göç. eden büyük 
İnönü'nün kişiliği, yurda ve millete yaptığı hiz
met ler ve eserleri 'hakkında -kıymetli değerlen
dirmeler yaptılar. 

Aziz varlığını uğurlamaya hazırlandığımız 
çağımızın bu büyük devlet ve siyaset adamını 
ve Yüce Senatomuzun değerli üyesini anarken, 
Cumhuriyetçi Güven Partisine mensup senatör 
arkadaşlarıma da tercüman olarak bu andaki 
duygularımızı huzurumuzda ifade etmeyi millî 
bir borç sayıyoruz. 

'Konuşmacı arkadaşlarımın da belirttikleri 
gibi, 90 yılı bulan ömrü 'boyunca asker olarak, 
komuıtan olarak, diplomat olarak, devlet ada
mı olarak, fikir adamı olarak memlekete sayı
sız hizmetler yapmış ve sayısız eserler kazan
dırmış olan bu büyük kahraman müstesna kişi
liğiyle, büyük hizmetleriyle, dev eserleriyle, ar
tık tamamen 'dünya tarihinin ve millî tarihimi
zin malı olmuştur. Bu nedenle büyük devlet 
adamımızın, 'Türkiye'mizin son 50 yıllık haya
tımda oymadığı rolün, fikirlerinin, izlediği poli-
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tütalarm, icraatının ve' eserlerinin değerlendiril
mesini hiç şüphesiz tarih yapacaktır. 

Hemen söyleyelim iki, yaşadığı sürece ken
disini öven hayran] arıyı e şiddetli eleştirmeye 
tabi tutan muarızlarının ve objektif müşahitle
rin üzerinde birleşebildikleri değerlendirmele
rin O'nu tarihimizin çok şerefli bir yerine oturt
maya yeter olduğuna inanıyoruz. Gerçekten 
İnönü, 'Birinci ve İkinci İnönü muharebelerin
de Türk Milletinin maikûs talihini yenmiş bir 
.kahramandır. İnönü, başından sonuna -kadar 
Kurtuluş Savaşımızın Başkomutan Gazi Musta-
fa Kemal'in yanında ve onun başyardımcısı ola
rak büyük zaferin -.kazanılmasına katkısı büyük 
olan bir komutandır. Büyük zaferden sonra 
Lozan sulh zaferinin baş mimarı İnönü olmuş
tur. Türk 'Devletinin yeniden kuruluşunda ve 
modern bir devlet haline germesinde İnüııünün 
hizmet payı cdk büyüktür. Büyük zafer gibi 
Atatürk devrimlerinin gere ekleştirilmesin d e 
başyardımcı olarak İnönü'yü görürüz. İkinci 
Dünya Harbinin yangınları arasında Tümkiyer-
yi büyük bir felâkete uğramaktan ve milletimi
zi yok olma tehlikesiyle kanşıknrşıya gelmekten 
kurtarma şerefi yine İnönü'ye ait bulunmakta
dır. -Siyasî rejimimizin çok partili demokratik 
düzene, parlamenter düzene geçirilmelinde baş 
rolü İnönü oynamıştır. Hayatında en büyük çi
leyi de bu uğurda çekmiştir, özellikle muhale
fet yıllarında. Uzun zaman Devletimizin başın
da tek söz sahibi olarak bulunmuş bir kime e:?in 
kolayca tahammül gösteremeyeceği çeşitli mih
netlerle karşılaşmış ve İnönü fütur getü e-ıcd-n 
bunların hepsine, âdeta seve seve katlanmıştır. 

Sen İnönü'yü o dönemde yakından tanımak 
mazhariyetine eren arkadaşlarınızdan biriyim. 
1950 yılından 1967 yılma kadar 17 yıl süre ile 
lideri bulunduğu partinin yöneticisi olarak, mil
letvekili ve Senato üyesi olarak, kurduğu koa
lisyon hükümetlerinin -Maliye Bakanı olarak 
İnönü'nün yakınında ve çalışma arkadaşla: ı 
arasında bulundum. Bu döneni, aynı çevrede 
bulunan bütün diğer arkadaşlarım gibi beni ıı 
için de çök yararlandığım bir siyam eğitim ve 
öğrenim donemi olmuştur. Bundan dolay; bü
yük öğretmene hepimiz şükran borçluyuz. 
-.- 'Muhterem, arkadaşlar, İnönü'nün kişiliği. 

nitelikleri ve özellikleri konusunda edindiğim 
izlenimleri bu vesileyle ifade etmek isterim. 
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İnönü, her şeyden evvel şimdiye kadar tanı
dığım en çalışkan insanlardan biriydi. Her şey
de nizam arardı. Kuvvetli sorumluluk duygusu, 
üstün vazife anlayışı, sağlam karakteri, cesa
reti onu inanılır ve güvenilir bir adanı haline 
getirmişti. İnönü, zorluklardan ydmayan çeten 
bir mücadele adamıydı. Haklı davaları savun
mak için bütün mevcudiyetini! ortaya atardı. 
İnönü, yenilmeyi hiçbir zaman kabul etmedi. 
Gerçek mağlûbiyetin ancak 'komutanın yenilme
yi kabul etmesiyle gerçekleşebileceğine inanır
dı ve bu görüşünü hepimize telkin ederdi. İra
de gücü cidden büyüktü. 

İnönü nün liderlik vasfı kadar aile reisliği 
de her türlü övgüye lâyıktır. Aile fertlerinin 
her birinin bütün ihtiyaç ve problemleriyle ya
kından ilgilenen ve buna büyük önem veren 
İnönü bu tuiumuylc cemiyet hayatımızda örnek 
bir aile babası olmuştur. 

İnönü'yü büyük yapan özelliklerden biri de 
dünyada olup bitenleri, siyasî, iktisadî, sosyal 
ve kültürel gelişmeler:, yenilikleri büyük bir 
sabırla ve sürekli ol aralı incelemeye ve izleme
ye çalışmasıdır. En buhranlı anlarda, günlerde 
bile buna zaman ayırırdı. İnönü'nün reformcu
luk enerjisini hayatının sonuna kadar koruya
bilmesinin ve öncülüğü, bırakmamasının, kanı
ma göre, baş nedeni de budur. 

Muhterem arkadaşlarım, İnönü Devlet hiz
metine girdiği andan itibaren hayatı boyunca 
devamlı olarak büyük ve şerefli hizmet mevki
lerinde bulunmuş ve bu mevkilerdeki büyük 
hizmetleri ve üstün vasıflarıyle milletimizin bü
yük hadimlerinden biri olmak şerefini haklı ola
rak kazanmıştır. Bundan sonraki yeri büyük 
milletimizin kalbi olacaktır ve bu yüce mevkide 
yaşamaya devam edecektir. 

Ebedî istiralıatgâhma uğurlamaya hazırlan-
(Lğmıız bu anda büyük varlığın batması önün
de hürmetle eğilir, merhuma Allah'tan rahmet. 
kederli ailesine' ve bütün 'arkadaşlarıma ve Türk 
Milletine başsağlığı dilerim. Ruhu şad olsun, 
Büyük Miller var olsun. 

Değerli aıkalaslarım, dün toprağa verdiği
miz değerli arkadaşımız Mansur Uiusoy'un. 
kaybı da bu acımıza yeni bir acı daha -katmış
tır. Asker olarak, parlamenter olarak memleke
te değerli hizmet yapmış olan faziletli/fedakâr 
ve vefalı arkadaşımıza Allah'tan rahmet diler. 
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kederli ailesine ve arkadaşlarınla taziy etlerimi 
sunarını. 

-BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Melen. 
Sayın arkadaşlarım,, bu vesile ile şahısları 

adına da söz istemiş olan arkadaşlarımız var
dır. Söz, istek sırasına gere söz verilecektir. 

Buyurun Sayın İzmir Senatörü Necip Mirke-
lâmoğlu. 

N'ECİP M İ R K F J J Â M O Ö L U (İzmir) — De
ğerli senatörler, aziz 'arkadaşlarım; 

İnönü ile ilgili sözlerime geçmeden evvel, 
aramızdan ayrılan değerli ve yiğit arkadaşımız 
Ankara Senatörü Mansur Ulusoy'un anısını say
gı ile anar, kendisine Tanrı'dan mağfiret, ke
derli (ailesine ve Senatomuzun sayın üyelerine 
başsa ğlığı dilerir,ı. 

Değerli senatörler, İnönü'yü hayatının yarı
sından fazla bir süre boyunca vefa Are .inançla 
takihetmiş bir arkadaşınız olara.k onun hakkın
daki sözlerimde duygusal yönler de olacaktır. 
Ancak, insanın sıcak yüreğimdeki duygu deni
len ruh coşkusu böyle bir günde ve boylerine 
bir nedenle de ludl anılmayacakla, insan varlı
ğında hiçbir yararı A*e anlamı yok demektir. 

inönü'nün savaş kahramanlığı, barış yaratı
cılığı, devlet kuruculuğu, siyasal dehası, iffeti, 
ismeti, istikameti üzerinde söylenmemiş söz kal
mamış 'g'bidir. Ya riya, ile ya da gerçek bir sev
gi. ve saygı saffetiyle uzun hayatı boyunca bun
ların hepsi en veciz ve ıııueiz ifadelerle söylen
miştir; bugün de söylem inciktedir* ve söylenecek
tir. Bunun gibi, İnönü'yü inkâr için de her söz 
söylenmiştir. İnönü, bugdin bu övgü Are yergi 
edebiyatının üstümde, kendi öz kişiliğinin do
ruğunda bir anıt halinde ve heybetinde varlık 
değerini belirlemiştir. Artık hiçbir övgü ona bir 
şey eklemez ve hiçbir yergi ondan bir toz ko
paramaz. 

Ben, aczimin önünde susarak bu çabalara 
girmiyorum. Ben, yeteneğim kadar İnönü'yü 
nasıl anladığını ve tanımladığımı belirtmek is
tiyorum. Ben Are -benim gibi duyan ve düşünen 
arkadaşlarım İnönü'yü Atatürkken •ayırmıyo
ruz. 'Onu Atatürk'ün bir .arkadaşı olarak değil, 
bir parçası, onun çağımıza ve aramıza uzanan 
yaşantısı olacak görüyoruz. Atatürk ve İnönü. 
kişiliklerinin sınırları birbirine katışmış, biri
nin nerede bittiği, diğerinin nerede başladığı 
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belli olmayan bir variik bütünüdürler. Ayrıla
mazlar, b ölüncmezler. 

Biz Atatürkçüleriz. O'nu, Atatürk'ü, gerçek 
ve tek devrimci sayan, devrimlerimizin tümüne 
yüreğimizin bütün iman sıoaklığ;ylo inamın in
sanlarız, Bu inancımızın. doğal gereği ve sonucu 
olarak da bilinçli bir şekilde ve şerefle ifade 
ediyorum, biz, İnönücüleriz. 

İnönü'nün ülkü Are ilkeler alanında ilk söyle
diklerinden son söylediklerine kadar* bütün ko
nuları ve sorunları onun anlattığı ve anladığı 
anlamda, sınırda ve muhtevada kaimi eden bir 
inancın içindeyiz. 

İnönü'nün hayatında başarısızlık yoktu;', ü 
bakış anında, başarısız gibi görünenler olabilir. 
Biz, onun, cBeninı en büyük yenilgim, en bü
yük başarımdır» sözünü unutmuyoruz. «iŞonmı-
da 'başaramadığım, bir dava hatırlamıyorum» 
sözünü de unutmuyoruz. 'İnönü müessese olarak 
devam etmektedir. Zaman denilen şey de devam 
etmektedir ve zaman içinde millet bütün sonuç
ları görecektir. 

•Değerli senatörler, onun peşinde \re yanın
da olduğumuz çok uzun yıllîarın -'bizde bıraktı
ğı pek çek anı'ar vardır. Bunların içinden iki
sini tarihin sayfalarına tevdi için huturunuzda 
arz •ediyorum. 

1.900 seçimlerinin yapılacağı 14 Mayıs tali
hinden sadece birkaç gün evvel İzmir'e geldiler. 
Ben, Cumhuriyet Halk Particinin ilçe örgütün
de üye olarak bulunuyordum. İlçe ve il yönetim 
kurulu üyeleriyle yaptığı bir toplantıda bizlere, 
partimizin seçim şansını sordu. Toplantıda rah
metli Şükrü Saraçoğlu ile partinin bülg;1 müfet
tişi olan .milletveikili de vardı. Hepimiz kendi
sine 'müjdeli haberler verdik. Seçimi kazanaca
ğımızı söyledik. Bizleri dinledi ve sonra eJTayır. 
Ben kazanacağımızı sanmıyorum. Kaybetmeyi 
ele bir felâket saymıyorum.. Hattâ, seçim kaybet
memizde rejim bakımından büyük kazan elan
ınız olacaktır. Biz, seçim kaybcıtmezscık içte A'O 
dışta 'kimseye namuskâr Are dürüst seçimlerle 
Türkiye'de iktidar -değişebileceğini anlatar.ua-
yız ve inandıranlayız. Demokrasi rejimimiz böy
le bir imtihandan başarı ile geçmeye mecbur
dur.» 'dediler. Bu anının yaşayan şahitleri bat
ta şu anda bre bu çatı altında bulurun aktadır. Bu 

I anıyı, tarihin İnönü'nün demokratik idealizmi 
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•ııin hablanı vermesine oirmiıııce medar olması 
için sunmuş bulunuyorum. 

İkinci anım 1957 yılma aittir. O yıl yapıla
cak milletvekili seçimlerinden hemen evvel 
partimizin kurultayı toplanmış bulunuyordu. 
Yurdun her yanından, yöre sinden gelen delege
ler iktidar ihtimalinin müjdesini kurultaya ta
şımaktaydılar. Ancak, bâzı bölge delegelerinin 
bir sıkıntısı vardı. 'Diyorlardı ki ; «Siyasî rakip
lerimiz aııillete bizim lâyiklik anlayışımızı din
sizlik diye anlatıyorlar. Bu suelanıadan kurtul
mak için şu lâyiklik ilkesini biraz bulut laya hm, 
külleyelim...» Bu maksat için de bir önerge ver
mişlerdi. Önerge, bir gece yarısı kurulan komis
yonda görüşülürken, İnönü, yatağından kalka
rak komisyona geldi ve şöyle konuştu: 

<v;S'z zannediyorsunuz ki, bunu yapmakla 
fd ey hiniz d ek i istismar marifetinin önüne •geçe
ceksiniz. Halbuki, bu baır-eketiniz bizatihi bir 
din istismarı karakt e rindedir. Din istismarı ya
rışmasına siz de katılmak işitiyorsanız biliniz ve 
hiç unutmayınız ki, din istismarı yarışı öyle bir 
koşudur ki, hiç kimse birinci olamaz. Daima 
herkes 'birbirini geçer. Sonunda kendisini akıllı 
sanan biri çıkar ve (Ben şeriat getireceğim) 
der. Siz ondan daha öteye bir şey söyleyemeye
ceğiniz için apışır kalırsınız. Unutmayınız ki, 
31 Mart irticai patladığı zaman zrilullah-ı 
fi-1-âlem olan lıalifesiyle, şeyhülisiâmıyle, meeel-
lesiyle bir şeriat devleti vardı. Yine de Derviş 
Valide tr ler (Şeriat isteriz) diye sokağa çıkmış
lardı. Şeriat devletinden şeriat istiyorlardı. İr
tica devini kinişe doyuramaz, vazgeçin bundan.» 
dedi ve taibiî önerge reddedildi. Şimdi zamanı
mızın koşulları içinde, onun bu sözlerindeki isa
bet ve hatta hikmet ortaya çıkmış olmuyor mu? 

Değerli senatörler, biz İnönü'ye, onun son 
nefesine kadar bağlı ve vefalı kalan ve bunu 
müstesna bir şeref sayan arkadaşlarınızız. Biz 
onun son günlerinde, eli enini, o bilhassa temiz 
ve aziz ellerini öperken, kendi duygularımızla 
beraber ve belki de ondan fazla milletimizin 
minnet ve teşekkür duygularını dudaklarımızın 
sıcaklığında toplamış bulunduk. Bu yüce çatı 
altında, bizim gibi hayatı boyunca onu sıtk ile 
taki'b etmiş olanlar vardır. Hayatları boyunca 
onun siyasal fikirlerinin karşısında bulunmuş 
olanlar vardır. Hayatlarının bir kısmında ona 
inananlar ve inanmayanlar vardır. Bunların 
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hepsi birbiri kadar saygıdeğer olmuşlardır. He
pimizin siyasal yollarımız birbirimizinki kadar 
şerefli ve temiz yollarıdır. İnönü o varlıktır ki, 
üfulüyle hepimizin ,ayrı ayrı yolların bütün in
sanların gönüllerini derin 'bir yas duygusu ve 
gözlerini yaş buğıısuyle doldurmuş bulunuyor. 
Onun büyük, yüce ölmez varlığının toplayıcı 
ve birleştirici niteliğinin bundan daha belirgin 
nasıl bir örneği ve ispatı bulunabilir? 

Değerli senatörler, İnönü fani hayattan kal
bimize ve kafamıza intikal etmiş 'bulunuyor. 
Estağfurullah, Allah'ın adına konuşmuyorum; 
ancak elbette ki, Yüce Tanrının bütün rahmet 
ve mağrifet nurları yağmurlar gibi onun mer
katı üzerine yağacaktır. Allah, bir vatan, bay
rak ve ırz ve namus kurtarıcısı kulundan elbet
te ki, ilâhî ve semavî lütfunu esirgemeyecektir. 
Çünkü Allah 'demek adalet ve rahmet demek
tir. 

Sizleri derin saygılarla selâmlar ve başsağ
lığı dilerim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim .Saym Mir-
kel âmoğlu. 

Sayın Kars 'Senatörü Sırrı Atalay, buyuru
nu zefendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Milletinin sevgilisine minnettarlık duygula-
rıyle .sarılı, Milletinin talihini değiştirmiş, ka
der çizgisinde milletinin var olup olmayışı yer 
almış Büyük İnsan, Büyük Devlet Adamı, Bü
yük Politikacı İnönü'yü ebediyete yolcu ediyo
ruz. 

Şu anda, kuruluş gününden bu yana üyesi 
olduğu Parlâmentoda, •milletin'u temsilcilerinin 
aziz misafiri olarak bulunmaktadır. 

Devlet kuruluşunda, ulus kurtuluşunda, Ata
türk ideal ve amacında hep o vardı, öyle bir 
çağda kurtuluş savaşı veriliyordu İd, bu çağ
da dünya insanlık uygarlığı ölçüsü güçlü, özel
likle Batılı ülkelerin sınırını çizdiği bir kav
ram yaygındı. İlk kez Atatürk ve İnönü, uy
garlıkları başkalarının elinde, talihleri başkala
rının takdirinde, tutsak tarihli uluslara, insan 
haklarını, uygarlık idealini gösteriyor ve yol 
açıyordu. 

İnönü, başarılı bir komutan, çetin bir barış 
sürdürücüsü, mümtaz bir Başbakan, ulusunun 
varlığına yüreği -bağlı bir Cumhurbaşkanı ola-
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•rak, -geçmiş zaman içimde ve gelecek zaman için
de çoğu. devlet adamının az veya çok yapabile
ceği hizmetleri y a p m a k l a ebedileşebilir ve ulu
sun şükran la r ı içinde yücelebilirdi. Oysa İnö
nü, tüm bu hizmetler in çok üstünde, demokrasi
nin Asya t o p r a ğ ı n d a geri kalmışlığın güçlüğü
nün sancıları içindeki bir toplumda bü tün icap
la rıyle ku ru lmas ı ve güçlenme sinin 'büyük ön
de r i olmuştur. Onunla, devlet ve devrim anla
yışı, siyasî hayat ımızda derin izleriyle yepyeni 
bir anlam kazanmış t ı r . 

Her şeyden çok o :bir nizam fikrine saygılıy
dı ve bağlıydı . IG er ektiğinde t o r u n u yaşımda 
genç ibir yetkil iye, devlet töresi içinde yenil
mez ve aşılmaz centilmen tarzıyle saygı göste
rirdi, 'bunu çok kez gördüm. 

Devrimler, onları ya ra tan la r ın t u t k u derre-
cesinde, ciddiliği ölçüsünde başarılı olabilir. 
A t a t ü r k devrimlerinin koruyucusu İnönü, yeni 
yazıların kabu lünü taldbcdeıı günden ölümüne 
değin bii' s.atır, bir kelime eski yazıyı .kaleme 
almamıştır , b u n u çok gördüm. Önder ve dev
rimci, milletine salık verdiği, yü rü tmek istediği 
i lkeleri yüreğ inde duyaibildiği ve kendis i t u t a 
bildiği sürece b ü v ü k t ü r ve .ölmezdir. 

İnönü, yasama, organlar ına i t ibar ötesinde 
saygılıydı, 'bağlıydı. Kur tu luş 'Savaşında Garp 
Cephesi Kumandan ı ve İk l ime Milletvekili ola
rak Türkiye Büyük Millet 'Meclisi önünde ilk 
konuşmasını yap t ığ ı p:ün milletin varlığını ko
ruduğu gibi ve 'O ölçüde geçen ay Cumhuriyet Se
natosu (Başkanlık Divanı teşkili t a r t ı şmas ında 
bu s ı ra larda anavasa l h a k l a n koruduğu iyini... 

lıı o n u •'•!) ir devrimciydi, toplumun yaşantısı-
,ln mm 

di, sonsuzdu. O siyasî bir okul, devlet idaresi
nin bir unsuru idi. Bir masal kah raman ı gibi 
gelecek nesiller onu öğrenmeye bilmeye çalışa
caklar. Bir masal •kahramanı gibi poli t ikada, 
idarede, devrimcilikte yüz yıl kır boyu kalemler, 
zihinler hep onu işleyecektir. 

Ülkenin 'kaderinde yaşayan O, Cumhuriyet 
Senatosu s ı ra lar ında sade bir va tandaş olarak 
görevini yü rü ten O, şimdi sırasını boş bırakı
yor, yerini boş bırakıyor. Ülkede Cumhurbaşka
nı, Başbakan, muhalefet l ideri ve sonra yasama 
organı üyesi olarak: yürek rahatl ığı içinde göre
ve sarılı olmak demokrasinin devlet ve polit ika 
anlayışının a r t ık tılsımı değil, olağan yü rüyû 
şüdür. 

Asya 'da İm ünlü, a.ma sade; bu şerefli, ama 
engin yüi 'üyüdı 'İnönü açtı, böylelikle bir 'inö
nü geleneği ku ru ldu . O, bu geleneğin kurucusu
dur. O n a .minnet borçluyuz, Oma daima muh-
taeolaeağız. 

Bir milletin minnet tar l ığ ı sarılı rahmet 'di
lekleri O n a . 

.BAŞKAN — T 
Atalay. 

Buyurun Muhit 
Özer. 

H..\iMI>İ 

vür ederim Sayın Sırrı 

Senatörü Savın İFamdi 

Mabbva) mvııı 1. neman 

timizin kaderini .aydın
ın yok. Gönül somaları-
rı, cüzlerimizden inönü 

ı ım çau ıe r ın ı , özlemlerim çağın ıle-rı 'düşüncele
ri içinde değerlendirmesini b i lenlerdendi ; en 
iyi bilenlerdendi. Cumhur iye t in lâiklik ilkesinin 
saldır ı lara uğrad ığ ı çok part i l i hayat ın ilk çe
tin yı l lar ında çektiği ıstırabı en yak ından bü
tün .ayrıntı! arıyle gördüm. Bir adım gerileme
den, devrimci düşüncesinin yeni gelişmelere su
sayışını yan ında takibat t ım. Muyıs 1950 - Ara
lık 1973... Çeyrek yüz yıllık bir zaman İçinde 
eski 'Türkiye B ü y ü k Millet Meclisi, K u r u c u 
Meclis ve 'Cumhuriyet 'Senatosunda; Par lâmen
to yapımızın bu üç yüce urganında O'nun siya
sî lider n i te l iğ inden öğrendiklerimin, siyasî ha
yat ın ım başlıca kaynağ ı olduğunu ifade e tmek 
ist iyorum. O n d a n 'öğrenilecek konula r sayısız-

verde o; fakat o nere 

';,3 !vl? 
sayın senatör le r ; 

Milletimizi ka ran l ık bir çağdan, uygar l ık 
çağma çıkartan büyük bir güneşimiz daha 'bat
tı ve tarihin sonsuzluğu içine şan ve şerefle gö
müldü. 

ü> çeyrek asır mili 
kıtan İsmet İnönü, bug 
miza çöken yar< bulutu 
olarak akmaktad ı r . 

Nereye 1;aksak, o, iu 
de?.. 

Şu kars ı s ı rada oturan canlı ve şanlı tar ihe 
ne oldu? 

Şu anda millet iradesinin ka ra rgâh ı olan, 
mimarı bu lunduğu Yüce Bar lamentonun çatısı 
a l t ında ku ru lmuş bir otağ ve onum üstünde hey
betli bir dağ var... Bu dağın sükû tunda bile biz
lere ve gelecek nesillere bir sesleniş •duyulmak
tadır . 

«Egemenlik kayıtsız şartsız millet indir . 
Cumhuriyet i biz kurduk, onu siz yaşatacaksı
nız.» 
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Evet, Büyük Atatürk'ün büyük arkadaşı 
bugün fanî bir vücudun hal lisamiyle bize ilk 
ve son öğütlerini tekrarlamak üzere bu çatı al
tında bir gün daha kalacaktır. Son gün... 

O. yarın Atatürk'ün yanma büyük emaneti 
korumuş, savunmuş ve geliştirmiş olmanın hu
zuru içinde gidecektir. 

Her insan gibi Büyük İnönü de fanî vücu
duyla bizden ayrılacak; fakat fikir olan İnö
nü, bu çatı altında ebediyen var olmakta devanı 
edecektir. 

Millet egemenliğinin bayraklaşan sembolü, 
azim ve iradenin çelik kalesi inönü, mille tin 
makûs talihini yenmeye ebediyen devam edecek
tir. 

O'nun ruhu, milletin benliği olmuştur, 3u 
millet var oldukça, İnönü var kalacaktır. 

Türk Milleti Atatürk'ü heybetle, İnönü'yü 
muhabbetle sevmiştir. Bu sevgi millî varlığımı
zın teminatı, mücadele sucumuzun şahlanış kay
nağıdır. Onların bize bıraktığı mira.v.inrın 'en 
kutsalı işte bu sevgidir. Bu sevgi ile biz. onla
rın emanet ettikleri Türkiye Cumhuriyetini 
kanımızın son damlasına kadar muhafaza ve 
müdafaa edeceğiz. 

Sayın senatörler; hemen İlenimiz Atatürk 
ve İnönü fikir meşalesi içinde dağduk, büyü
dük ve yetiştik, Bu meşede sönmeyecek ve bu
nun için Atatürk ve inönü ölmeyecektir. 

Türk Milletinin onlara olan inancı, dün m-
sılsa, bugün de Rym. yarm da aynı olacak:;/. 
İşte 18 yjl önce 22 Ocak 19ö6'da millî Kalma
man İsmet İnönü'ye karşı bir binbaşı olarak ba
leme aklığım duygularımı bugün de bir .sena
tör olarak tekrarlıyorum. Çünkü Omun büyük
lüğü değişmedi ve değişenlerden olmadı, 

İSMET İNÖNÜ 

İşitmeye başladım ismini dört yaşında, 
Görürdüm iftiharla her Türkün gülüşünü, 
Makûs talihi yendin İstiklâl Savaşında, 
Gösterdin ışığında zulmetin ölüşünü, 
Türk kamı. Türk vicdanı unutmaz büyüğünü, 
Bu 'kanda, bu vicdanda yaşıyorsun İnönü. 
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İsmetsin, İsmet kaldın dalına her yaşında, 
Kalbin çarpar vatanın toprağında, itasında, 
Her zaman milletini taşırsın ak başında, 
Tarih göremez asla bu başın döndüğünü, 
Kudretten bir kakasın Büyük İsmet İnönü. 

Azim ve iradenin cevherisin İnönü, 
Hiçbir kuvvet bozamaz sendeki hızı, yönü, 
Tanrı tasdik ediyor senin hak gördüğünü, 
Tarih yazamaz asla senin ele öldüğünü, 
Çünkü ölmeyeceksin Büyük İsmet İnönü. 

Evet arkadaşlar, İnönü öhneyeeektir. Çün
kü, tarih ölmez. İşte bu iftiharın tesellisi için
de Büyük Milletime başsağlığı dilerken. Kahra
man Evlâdı Şanlı İnönü'ye Cenabı Haktan mağ
firet ve rahmet ihsan buyurmasını niyaz eder, 
Yüce Senatoya saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamdi 
Özer. 

'Salmrya 'Senatörü Sayın Mustafa Tığlı, bu
yurun efendim. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

istiklâl Savaşımızın şanlı kahramanı, İnkılâp 
Tarihimizin çok inançlı yüksek simasını bugün 
kaybetmiş bulunuyoruz. Aslında Türk Milletinin 
kaybettiği bir şey yoktur. O, fani hayatın en 
yüksek seviyesine kadar, gönlünde yaşattığı 
Türk Milletinin içinde yaşadı ve her kula mu
kadder olan fani hayatını bitirdi. Ebediyet, rah
metle anılmaktadır. O, Türk ve Müslüman Mil
letin, onun düşmanları tarafından boğulduğu 
günde, Atatürk gibi müstesna bir şahsın duygu
larına sahip çıkarak, onun sadık hadimi olarak 
Türk Milletine yaptığı hizmet O'nun en büyük 
şerefi ve şanıdır. 

İsmet İnönü en büyük şanını ve şerefini, Ata
türk gibi yüce bir kurtarıcıya olan inancından ve 
sadakatinden alır. Hattâ, O'nun bu sadakati ve 
inancı Onun müstesna bir imtiyazını teşkil eder. 

Cumhuriyet Tarihimizin, İnkılap Tarihimizin 
bu vatana hizmet edecek evlâdı, eğer Atatürk'ten 
ve Atatürkçülükten nasibini almazsa, şerefe 
mazhar olamayacaktır. İşte İnönü, bunun için 
büyük adamdır. 

«Ebediyet, rahmetle anılmaktır» dedim. Evet; 
bugünün 40 milyon Türk'ü, yarınların 100 milyon
larca Türkü O'nu rahmetle, minnetle ve şükran-
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la anacaktır; Omu asla unutmayacaktır. Cünldi 
inkilâp, Türk Milletinin muasır medeniyet sevi
yesine atılışının en büyük tarihidir. O tarihin, 
canlı simalarından biri de İsmet İnönü olmuş
tur. Ona huzurunuzda minnetle, şükranla, say-
gi ile eğilir, Türk Milletine başsağlığı dilerim. 

BAŞKAN Teşekkür ederim Savın Tığlı. 

Sayın ve kıymetli arkadaşlarım; bu sene yıl
başı ve Kurban Bayramı tatilleri arka arkaya 
gelmektedir. (Gündemimizde, orantıların değiş
mesi yüzünden henüz yapılmamış olan komisyon 
seçimlerinden gayri bir madde yoktur. 

Danışma Kurulunca tespit edilecek yeni oran
tılara göre, komisyonlar üyelikleri için adavlar 
tespit edilecektir. Bu imkânın bu tatil esnasında 
sağlanması lüzumunu görmekteyiz. 

8 Ocak 1074 Sah günü saat 15,00*te toplan
mak üzere Birleşimi kapatmadan evvel; Türk İs
tiklâlinin kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyetinin 
kurucusu ve bugün şan ve şerefle dünya ulusla
rı içinde verini almış olan Türk Milletinin varlı

ğını medyun olduğu Ulu Atatürk ve İstiklâl 
Harbi şehitleri, merhumları ve bu kafileye bu
gün iltihak etmiş bulunan, her yönü ile büyük 
olan Sayın İnönü'nün aziz hatırası için sizleri 
beş dakikalık ihtiram sükûtuna davet edip, Bir
leşimi kapatacağım. 

(Saygı duruşunda bulunuldu,) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, sağ olun, var 
olun. 

Muhterem arkadaşlarım; yeni yılınız kutlu 
olsun; hayırlar, uğurlar dilerim. 

Grupların oranlarının değişmesi sebebiyle ko
misyon seçimlerinin yapılabilmesi için zamana 
ihtiyaç bulunmaktadır. Bu seçimlerin yapılabil
mesi için Danışma Kurulunca tespit edilecek 
olan oranları tekrar arz edeceğiz. 

Bu imkânı sağlayabilmek maksadiyle 8 Ocak 
1974 Salı günü saat 15,00'te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 16,45) 

III. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —- Cumhuriı/ct Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 
Kaplan'm, İstanbul Haliç çevresinin ve uzantısı 
havzasının yeniden düzenlenmesi konusunda ya
pılacak çalışmaya dair soru önergesi ve Başba
kan Naim Talû'nun yazılı cevabı (7/175) 

13 .11.1973 

Cumhurivet Senatosu Başkanlığına 

İstanbul Haliç ve çevresinin uzantısı havza
sının yeniden düzenlenmesi konusunda bâzı ça
lışmalar yapılıp protokollara bağlandığı malûm
larıdır. Hayatî önemdeki bu müzmin konuya ke
sin bir çözüm getirilebilmek üzere plânlama ve 
uygulama bakımından yasal bir örgütlenme ve 
tedbirler konusunda çalışma yapacağımdan 1957, 
1965, 1966 tarihli protokollerle bu tarihten son
ra Karayolları, Limanlar ilgilileri ve Sağlık İş
leri Genel Müdürlüğünce düzenlenen raporlara 
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dayanılarak, bu dokümanlarda sözü geçen aşağı
daki bakanhki arca; 

1. Bugüne kadar yapılan işler, 
2. Alman sonuçlar, 
3. Harcamalar, 
4. Yapılması düşünülen işler, 
5. Bu müzmin konunun halli için düşünce

ler. 
Konusunda Tüzüğümüzün hükmüne dayanı

larak 15 gün içerisinde yazılı bilgi alınmasına 
aracılığınızı arz ederim. 

Savcılarımla. 
Tabiî Senatör 
Kadri Kaplan 

Sanayi Bakanlığı, 
Orman Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, 
Bayındırlık Bakanlığı, 
İmar ve İskân Bakanlığı, 
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İçişleri Bakanlığı, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, 
Tapu re Kadastro Gn. 
Devlet Plânlama Müsteşarlığı, 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 152/11655 

27.12.1973 

Ankara 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 2 1 . 12 . 1973 tarihli ve 7/175-1775-1687 
sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 
Kaplan'm, İstanbul Haliç çevresinin ve uzantısı 
havzasının düzenlenmesi konusunda yapılan ça
lışmalarla ilgili yazılı soru önergesinin cevabı 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygiyle arz ederim. 
Başbakan 

Naim Talû 

C. Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan'm, İstan
bul Haliç çevresinin ve uzantısı havzasının yeni
den düzenlenmesi konusunda yapılan çalışma
larla ilgili yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

İlgili kuruluşlardan alman bilgilere göre : 
1. İstanbul Haliç çevresinin ve uzantısı hav

zanın kadastro çalışmalarının sonuçlandığı, hav
zanın yeniden düzenlenmesi için gereken kamu
laştırma işlemlerinin öncelikle sonuçlandırılması 
hususunda mahallî örgütlere direktif verildiğ»!, 
konuyla ilgili olarak çalışmalarda tapu ve ka
dastro hizmetleri yönünden bir tıkanıklık olma
dığı anlaşılmıştır. 

2. Kalkınma plân ve programları açısından 
İstanbul'un sorunlarının önemli darboğazlar ya
rattığı, bu sorunları anabatları ile belirlemek, 
kısa ve uzun dönemde yapılması gereken işler 
için ilgili kuruluşların sorumlulukları bir kez 
daha tanımlamak üzere, 15 Haziran 1973 günü 
DPT'da bir tonlantı düzenlenmiştir. Toplantıda 
diğer önemli sorunlarla birlikte Halic'in taran
ması veya temizlenmesi hususu da önemli bir ko
nu olarak ele alınmıştır. 

Görüşmelerde, Halic'e akan ve onu dolduran 
derelerin, sorunu bir kat daha güçleştirdiği, de
nizden kazanılan yerlere sanayi tesislerinin ku
rulması ile de, ilgili kuruluşlarca gerekli ve ön
leyici tedbirler alınmadıkça Halic'in temizlenme
sine başlanmasının konuya bir çözüm getirmeye
ceği hususu önemle belirtilmiştir. 

Diğer taraftan Halic'in dolmasının yarata
cağı sorunlar daha önce DPT tarafından ele 
alınmıştır. Soruna çözüm bulmak amaciyle Ba
yındırlık Bakanlığından bir proje hazırlanması 
istenmiş, hazırlanan projede; 1971 yılı fiyatla-
rıyle 578 milyon liralık maliyet gösterilmiştir. 
Ancak aynı projede diğer tedbirler gerçekleşti
rilmediği için, bu konuda yatırım tahsisine ola
nak bulunamamıştır. 

Haliçsin İstanbul yöresinde bugün ve gele
cekteki fonksiyonunu tanımlayan bir çalışmaya 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu maksatla «Büyük İs
tanbul Nâzım Plân Bürosu» ivedilikle çalışmala
rını bitirdiğinde Haliç ve yöresinin fonksiyon
larının tanımlanması ortaya konulabilecektir. 
Haliç ile ilgili fonksiyonlar ve plânlama ama.ç-

i lan böylece belirlendikten sonra çalışmalar iki 
j yönde yürütülebilecektir. Birincisi, belirlenen 
[ amaçları sağlayıcı idarî düzenlemeleri kapsayan 

yasal tedbirlerin hazırlanması, ikinci husus, ta
nımlanan amaçlar] sağlayıcı teknik ihtiyaçları 

I kapsayan «Mastar Proje» nin hazırlatılma sidir. 
t Yatırımı gerektiren tedbirler bu proje ile yürü-
! tülmek suretiyle devamlılık ve tutarlılık sağlana-
| bilir. 
i 

i Halic'in geliştirilmesine ilişkin hizmetlerin 
' genel esaslar ve kaynak tahsisleri açısından koor-
ı dinasyonu DPT'nca projelerarası teknik ayrmtı-
; larm koordinasyonu ise, İmar ve İskân Bakan

lığınca sağlanacaktır. Bu çerçeve içinde «Büyük 
I İstanbul Nâzım Plân Bürosu» nun daha aktif bir 
| duruma yönelmesi de gerekecektir. 

i Yukarıda bahsedilen bütün bu öneri ve ça
lışmaların sonuçları daha geniş ve etraflı olarak 
DPT yetkililerince ayrıca önerge sahibi Sayın 

. Kadri Kaplama şifahen arz edilmiştir. 
Başbakan 

Naim Talû 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met özgüneş'in, Kayseri S. S. Oto Tamircileri 
Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine dair 
soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Nuri Bayar'ın yazılı cevabı (7/177) 

Ankara, 17 . 11 . 1973 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca bugü
ne kadar 13 500 000 lira kredi ile desteklenmiş 
bulunan Kayseri S. S. Oto Tamircileri Küçük 
Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine, 

a) Küçük sanayici ve sanatkâr olmayan, 
b) Medenî hakları kullanma ehliyeti olma

yan, 
c) Kooperatif faaliyet sahası içinde bilfiil 

icrai sanat etmeyen (Yurt- dışında çalışan sanat
kar üyeler hariç) 

Kişilerin ortak olarak kaydedildikleri, 
d) Bakanlıkça kabul ve tasdik edilen üye 

listesinde Bakanlığın bilgisi dışında değişiklik
ler yapıldığı, 

Mağdur edilen gerçek küçük sanatkârlar ta
rafından Bakanlığa yazılı olarak ihbar edilmiş 
kooperatife haksız ve kanunsuz olarak girenle
rin isimleri de bildirilmiştir. 

Yukarda belirtilen hususların Bakanlıkça da 
tespit edildiği. Bakanlığın 24 Mayıs 1973 gün ve 
0168-5/4153 sayılı yazısından anlaşılmaktadır. 

2. Bu durumda Bakanlıkça ne gibi işlem
ler yapıldığını öğrenmek üzere Başkanlığınıza 
takdim etmiş olduğum 30 Temmuz 1973 tarihli 
yazılı soru önergem, Bakanlığın 5 . 11 . 1973 
gün ve 0163 - 5 sayılı yazısı ile cevaplandırıl
mıştır. Cevap yazısından anlaşıldığına göre Ba
kanlık, 

a) Kooperatif yönetim kurullarının sorum
luluklarını ilgililere hatırlatmış, 

b) 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş der-
neklerce de tasdikli son asil ve yedek üye liste
lerinin Bakanlığa gönderilmesini istemiş, 

c) Önergemde temas edilen hususların ye
rinde tetkik ve etüdü için Kayseri ili, gezi prog
ramına alınmıştır. 

Bu konu ile ilgili olarak aşağıdaki soruların 
da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yazılı ola
rak cevaplandırılmasını saygı ile rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Mehmet özgüneş 

Soru : 1 
Mağdur edilen gerçek küçük sanayicilerce 

Bakanlığa yapılan ve yukarda 1 nci maddede 
sözü edilen ihbar ne zaman yapılmıştır? 

Soru : 2 
İhbarın yapılısından bugüne kadar Bakan

lık, «Yönetim kurullarının sorumluluklarını ha
tırlatma ve tasdikli son listeleri isteme» dışında 
her hangi bir işlem yapmış mıdır? 

Soru : 3 
Gerçek küçük sanatkârlar yerine yukarda 

1 nci maddede sözü edilen kişileri nkooperatife 
üve olarak alınması, kredilendirme şartlarına, 
anasözleşmeye, borç mukavelesi hükümlerine 
uygun mudur? 

Soru : 4 
Kooperatiflerce, kredilendirme şartlarına, 

anasözleşmeye, borç mukavelesi hükümlerine 
aykırı uygulamalar yapıldığı takdirde Bakan
lıkça, yönetim kurullarının sorumluluklarının 
hatırlatılması dışında, ne gibi işlemler yapılmak
tadır? 

Soru : 5 
Kayseri S. S. Oto Tamircileri Küçük Sanayi 

Si+e-'ü Yapı Kooperatifinden Bakanlıkça isteni
len tasdikli son asil ve vedek üye listesi Bakan
lığa gönderilmiş midir? 

Soru : 6 
İstenilen listeler gönderilmiş ise, 
a) Bu listeler Bakanlıkça proje tasdiki ile 

birlikte kabul ve tasdik edilen listelere uygun 
mudur? 

b) Uygun değilse, Bakanlıkça ne gibi iş
lemler yapılmıştır? 

c) Bu listeler de, mağdur edilen gerçek 
küçük sanayiciler tarafından Bakanlığa ihbar 
edilen kişilerin isimleri de var mıdır? Var ise, 
Bakanlıkça bu hususta nasıl bir işlem yapılmış
tır? 

Soru : 7 
İstenilen listeler bugüne kadar gönderilme

miş ise. Bakanlıkça nasıl bir işlem yapılmıştır? 
Soru : 8 
Kayseri S. S. Oto Tamircileri Küçük Sanayi 

S:tesi Yapı Kooperatifinde yapıldığı bildirilen 
haksız ve kanunsuz uygulamalar, benzeri başka 
kooperatiflerde de olmuş mudur? Olmuş ise 
Bakanlıkça ne gibi işlemler yapılmıştır? 
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Soru : 9 

30 Temmuz 1973 tarihli önergemde temas 
edilen hususların yerinde tetkik ve etüdü için 
Kayseri ilinin de.dâhil edildiği belirtilen «Gezi 
programında sıra Kayseri'ye ne zaman gelecek
tir? Yapılacağı bildirilen tetkik ve etütler için 
bi" zaman tespit edilmemisse, tahminî bir tari
hin belirtilmesine imkân var mıdır? 

Soru : 10 
Gerçek küçük sanayici ve sanatkârları gelis-

meve müsait modern işyerlerine kavuşturmayı 
hedef edilen kooperatifçiliğin yozlaştırması, 
gerçek hak sahiplerinin bir kenara itilerek bâzı 
s:'ema^edarlara kooperatifler yolu ile menfaat 

>ası, Devletçe bü-vük fedakârlıkla! sonu
cu tahsis edilen kredilerden gerçek küçük sa
nayicilerin değil de. küçük sanayi ile hiçbir iliş
kisi olmavan. hattâ kooperatifin faaliyet sahası 
içinde oturmayan kimselerin faydalandırılması. 
bâzı sermaye şahinlerinin kooperatifler yolu ile 
haksız olarak elde ettikleri Devlet kredisi ile 
in^a ettirdikleri işyerlerini, gerçek hak sahiple
rine kiraya vermeleri ve bu suretle haksız ka
zançlar sağlamaları karsısında Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığı yeteri kadar süratli, köklü ve 
etkili tedbîrler aldığı ve işlemler yaptığı kana
atinde midir? 

25 . 12 .1973 
T. C. 

^•aua"; ve Teknoloii 
TbV-nhğı 

Küçük i n a t l a r Dairesi 
Reiskği 

• Savı : 0168-5 9717 

Konu : önerge Hk. 

Cumhurivet Scna^o'-u Başkanlığına 
(Genel Sekreterliği) 

Ankara, 

İ k i : 22 . 11 . 1973 tarih ve 1831 -1700 - 7/177 
savdı yazıları. 

İlgi "azı eki olarak alman Cumhuriyet Sena
tosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş'in Kayseri 
Sınırlı Sorumlu Oto Tamircileri Küçük Sanayi 
Sitesi hakkında Bakanlığımızca yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istediği önergesinde söz ko

nusu edilen hususlara ait açıklama ekte sunul
muştur. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı 
Dr. Nuri Bayar 

1. Bir grup küçük sanayici tarafından 
12 . 7 . 1973 tarihli dilekçeleri ile birtakım sa
natkâr olmayan kişilerin kooperatife üye olduk
ları Bakanlığımıza bildirilmiştir. 

2. Mevcut şikâyet dilekçesi ve üye listele
rindeki bilgiler tatmin edici nitelikte görül
mediğinden ancak yerinde tetkikini mütaakıp 
Bakanlığımızca gerekli işlem yapılacaktır. 

3. Gerçek küçük sanayici olmayan kişiler 
statümüze, kredilendirme şartlarına, anasözleş-
•ueye ve borç mukavele hükümlerine aykırıdır. 

4. Kooperatiflerce, kredilendirme şart ları
na. anasözlesmeye, borç mukavelesi hükümleri
me aykırı uygulamalar yapıldığı takdirde; 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununa uygun 
olarak hazırlanmış bulunan Tip Anasözlesmenin. 
borç taahhütnamesinin ve 1163 savdı Koopera
tifler Kanununun konu ile ilgili hükümleri tat
bik edilmektedir. 

Örneğin; Tip Anasözlesmenin 4 ncü madde
sine göve ortaklık nitelik ve şartlarını haiz ol
mayan kimselerin kooperatife ortak olduğunun 
öğrenilmesi karsısında konu ile ilgili anasözleş-
me. borç taahhütnamesi hükümleri bildirilerek, 
bu sözleşmedeki ilgili maddelere göre ortaklık 
niteliklerini haiz olmayanların kooperalif or
taklığından çıkarılarak yerine gerçek küçük 
sanavici olan ve sözleşmedeki şartları haiz kü-
eük sanayicilerin alınması aksi halde borç taah
hütnamesinde Bakanlığımıza tanınan yetkinin 
kullanılarak Bakanlığımızca tahsili cihetine gi
dileceği ayrıca anasözlesmenin 4 ncü maddesi 
^artlarım haiz olmayan kimselerin kooperatif or
taklığım devam ettiren ve sözleşmeyi ihlâl eden
ler hakkında 1163 sayılı Kanunun 62 nci madde
sine göre kanunî işlem yapılacağı hatırlatılarak 
bu talimatımızı yerine getirmeyen kooperatifle
re bütün bu müeyyideler uygulanmaktadır. 

5. Kayseri S. S. Oto Tamircileri Küçük Sa
nayi Sitesi Yapı Kooperatifinden Bakanlığı
mızca istenmiş olan 507 sayılı Kanuna göre ku
rulmuş derneklere üye olduklarını gösterir ve 
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bu derneklerce tasdikli üye listesi henüz gelme
miştir. 

6. Derneklerce tasdikli üye listesi henüz 
Bakanlığımıza intikal ettirilmediğinden bu soru 
cevaplandırılamamıştır. 

7. Kooperatif Başkanından yazılarımız ge
reğinin yerine getirilmesi istenmiş ve tekid edil
miştir. 

8. Kooperatiflerce anasözleşme hükümleri
ne aykırı uygulamalar olmaktadır. Bu durum
da Bakanlığımız görevlilerince mahallinde yap
tıkları tetkikler ve bu tetkiklerine ilişkin ola
rak verdikleri raporları değerlendirilmiş yu
karda 4 ncü maddede de belirtilmiş olduğu veç
hile haklarında gerekli işlemler yapılmıştır. 

9. Gezi programına alınmış olup, Ocak ayı 
içinde gidileceği tahmin edilmektedir. 

10. Bu konuda Bakanlığımız, dar kadro 
imkânlariyle gerekli sürat ve titizliğini göster
mekte, tip anasözleşmelere kesin bağlayıcı ve 
emredici hükümler koyarak daha başlangıçta 
ters uygulamaların doğmasını önlemeye çalış
makta, borç taahhütnamelerindeki hükümlerle, 
haksız uygulamalar karşısında büyük malî yü
kümlülükler getirmek ve Kooperatifler Kanu
nunun ilgili maddelerinden de faydalanmak su
retiyle kooperatiflerin kanun, anasözleşme ve 
de borç taahhütnamesi hükümlerine uygun ku
rulmalarını ve faaliyetlerini sürdürmelerine ça
lışmaktadır. 
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