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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Adalet. Bakanı Şevket Kazan, Ordu Üyesi 
Bekir Sıtkı Baykal'm Ordu ilinin Uluhey ilçe
sinde jandarma karakolunda cereyan eden bir 
hadiseye dair 12 . 3 . 1974 tarihli 36 ncı Birle
şimdeki gündem dışı demecine cevap verdi. 

Muş Üyesi İsmail İlhan, Bakanlar Kurulun
ca Muş'ta yapılması kararlaştırılan şeker fab
rikasına da'ir gündem dışı bir demeçte bulundu. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Selâhaddin 
Babüroğlu'nuıı, ulaştırma politikamız ve ulaştır
ma kuruluşlarımızın hukukî yapıları hakkında
ki gündem dışı demecine Bayındırlık Bakanı 
Erol Çeçikçe; 

Balıkesir Üyesi Raif Enis'in; TRT Genel 
Müdürlüğünde yapılan atamalara dair gündem 
dışı demecine Turizm ve Tanıtına Bakanı Or
han Birgit cevap verdiler. 

Edirne Üyesi Mehmet Nafiz Ergendi Ye 15 
gün dzin verilmesine dair Başbakanlık tezkere
si kabul olundu. 

Diyanet İşleri Bakanlığında görevli Yaşar 
Tmıagür'ün faaliyetleıd konusunda kurulan 
araştırma komisyonundaki açık üyeliklere İs
tanbul Üyesi Ayhan Peker ve Balıksir Üyesi 
Hikmet Aslanoğlu seçildiler, 

Türkiye Büyük Millet Meclisimi temsilen 
Parlamentolararası Birliği toplantılarına katıla
cak Parlaımentolararası Türk Grubu üyelikleri 
için siyasî parti gruplarınca seçilen üyeler Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu ve bir bağımsız 
üyelik için yapılan secim sonucunda Cumhur
başkanınca Seçilen Üye Naim Talû grup üyeli
ğine seçildi. 

NATO toplantılarına katılacak Kuzey At
lantik Assamblesi Türk Grubu üyelikleri dçin 
siyasî parti gruplarınca seçilen üyeler Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu ve; 

Bir bağımsız üyelik için yapılan seçdın so
nucunda çoğunluğun olmadığı anlaşıldığından: 

19 . 3 . 1974 Salı günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 16.30'da son veril
di. 

Başkan 
Başkan vekil i 

Necip Jlirl'elâmoğhı 

Kâtiı.) 
Cumhurbaşkanınca S. Ü, 

Bahriye Ve ok 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Camlıca 

SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh

met Özgüneş'in, 9 Mart 1974 günü «Televizyon

da sinema bölümünde» yayınlanan filme dair 
yazılı soru önergesi. Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/200) 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 

1972 malî yılı Kesin heyapları hakkında Cumhu

riyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu (5/10) (S. Sayısı : 329) (D. Tarihi : 
14 . 3 . 1971) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma SaaJti : 15,00 

BAŞKAN : Başkanıvekili Necip Mirkelâmıoğlu 

KÂTİPLER : Vahap Güvenç (C. Başkanınca S. Ü.) — Osman Nuri Canpolat (Konya) 

BAŞKAN — 38 nei Birleşimi acıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, müza'ke-
•elere haşlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligü'in, ca
milerdeki vakıf eşyaların durumu ve bazı bakan
ların beyanlarına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündem dışı ko
nuşma istemleri vardır. Bu istemlerden, beşlini 
bu Birleşimde yerine getireceğim. Sayım üyeler-
•den özlü ve kısa konuşmak suretiyle gündeml
imizin diğer maddelerinin uygulanmasına imkân 
vermelerini rica edeceğim. 

Sayın Hüsnü Dikeçligil, camilerdeki vakıf 
•eşyalarının durumuma dair gündem dışı söz is
temişlerdir. Buyurun efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Bu ko
nuda bazı bakamların beyanlarıma dair de kısa
ca maruzatta bulıınlacağım. 

BAŞKAN — Peki (efendim, buyurun. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muh

terem Başkan, sayın arkadaşlar; 
Bugün huzurunuza lecdat yadigârı olan eser

lere gereken kıymetlin verilmediğini ifade et
mek üzere çıkmış bulunuyorum. 

1961 'den bu yama gerek Bütçe Plan Komis
yonunda, gerekse Diyanet İşleri Bütçesinin mü
zakereleri sırasında camii erimizdeki vakıf eşya
ları üzerimde hassasiyetle durdum, fikirleıimi 
belirttim. Muhterem arkadaşlar, bugüme kadar 
bu işin üzerine •eğilen kimse çıkmamıştır, çalka
mıyor da... Vakıf ne 'demek?.. Vakıf; bir mille
tin içtimaî hayatını ve tarihi boyunca içtimaî 
düzenimi, örf ve âdetini ayarlayan, o (milletin 
cömert ruhuna akseden 'eserlerdir. Vakıfın lü
gat mânası, «Daimî durdurmak» demektir. O 
halde acaba vakfedilen eserler yerinde duruyor 
mu, durmuyor mıuî Bunun üzerinde durmak lâ
zım. Özellikle eamilerimizdeki eski halılar mu
hafaza edilemiyor ve bakılamıyor. Defalarca; 
söylenildiği hakle bunun bir 'envanterinin ya
pılması, bir düzene sokulması ve kayda geçiril
mesi temin edilememiştir, edilemiyor da... Eski 
kıymeti haiz olan bu halılar yeni halılarla de
ğiştiriliyor, sonra da o camım, -ele geçmeyecek 
kadar kıymetli halılar dış pazarlara götürüle
rek satılıyor, ortadan yok oluyor. Nitekim, ye-
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ni yapılmakla beraber Maltepe Camilime vakfe
dilen halılar eski bir halıcı tarafından 'değer
lendirilmiş, Gördes Sarı oğlan halısına yüzbıin li
ra değer biçilmiştir. Bunun yanında iki kıymet
li halı vardır. Bu üç halı orasını abâd eder. Bu
gün o bir tek halının değeri yüz .elli bin lirayı 
geçer. Öyle değerde bir hailinin bulunmasına da 
bugün 'imkân yoktur. Bu halılara bakılsın, sa
tılmasın, dikkat ediılsün: diye kaydedilmiştir. 

Yine bu caminin imamları da İlahiyat Fa
kültesi 'mezunudurlar. Sanatın ne okluğunu oku
muşlardır, (bilirler. İlahiyat Fakültesinde hoca
lar tarafından bu durum etraflıca kendilerine 
anlatılmış, okutulmuş ve 'bilgi sahibi olmuşlar
dır. Buna rağmen, bu camiye bakan kimseler, 
'bu eski halıları satmak ve değiştirmek suretiyle 
yeni .halılara kalbetmişlerdir. Burada vakfede
nin ruhu rencide edilmiştir. Halbuki bunu ora
ya vakfeden insan öyle vakfediyor ki, sonuna 
kadar orada kalsın ve bana dua edilsin diye 
ecdadından kalan en kıynı'etli halıyı oraya ve
rebiliyor. Bu halılar bir daha ele geçmez. Ben
ce Devlet; yani Diyanet İşlerinin başında bu
lunan Devlet Bakanı hassasiyetle bu mesele
lerin üzerinde durmalı, caımilerimizdeki eski 
eserler de bu şekilde heder olmaktan kurtarıl
malıdır. Maalesef, bunun üzerinde ısrarla ko
nuştuğumuz halde bugün gereği kadar durul
ma maktadır. 

Şimdi Devlet Bakanından rica ediyorum; 
kıymetine paha biçilmez olan bu halılar tek
rar yerlerine konulmalıdır. Vakfa riayet edil
meli ve bugünkü halılarla değiştirilmemelidir. 
Eğer alınacaksa, hayır sahiplerinden yeni halı
lar alınmalıdır. Devlet Bakanı bu konuda söz 
etmektense, sandalyesinde sağlamca oturup, 
.meseleleri sağlamca ele almalıdır. Bunlar bir 
daha ele geçmez ve geçmeyecektir. Aksi halde 
vakfın ruhuna aykırı hareket edilmiş olur. 

İkinci Kiyasettin Vakfiyesine, Medresesine 
o kadar titizlikle bir vakfıyemame hazırlanmış
t ı r ki, orada vakfın vasıflarını saymış ,«Hazık, 
nazik, namuslu, dürüst insanların maaşları ve
rilmeli, buraya fazıl kimseler alınmalıdır. Evlât-
dan evlâda intikal edemez» demiştir. Bunlar 
vakfıyenamelerc konulmuştur. Onun için, Diya
net İşleri, özellikle bu makamda oturan Dev
let Bakanı bu vakfın ne elemek olduğunu iyi
ce araştırmalı ve bunlara mani olmalıdır. Dev-

let Bakanı vakfın ne demek olduğunu iyice tet
kik etmeli, araştırmalı ve 'bunlara mani olma
lıdır. Allak selâmet versin eski Vakıflar Umum 
Müdürü Berkol ve arkadaşları Vakıflar Dergisi
ni çıkarmıştır. Bu Vakıflar Dergisinin okurlar, 
faydalanırlar ve bundan sonra buna göre cami-
lerimizdeki eski halılarımıza, levhalarımıza sa
hip çıkarlar. Tekrar ediyorum; bugün de bu 
kıymetli halıların satılmasını durdurmaları lâ
zımdır. 

Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; ikinci 
meseleye iğdelim. 

Hükümettelki Bakanların beyanları beni cid
den üzmektedir. Bir Bakanın ağzına yakışma
yacak ve memleketi alalbora edecek beyanlarda 
ıbulunanlar vardır. «Muhalefet bizi tenkit etme
sin» diyorlar. Muhalefet kuzu olacak değildir. 
Haksızlıklara parmak basacaktır. Eğer kuzu 
olursa milletin de postu yüzülür, Hükümet de 
hükümetliğini bilmez. Meselâ iktisadî mesele
lerde mütemadiyen şunu söylüyorlar; «Efen
dim, zamlar orta sınıfa intikal etmeyecektir.» 
diyorlar. Halk bunu yaşıyor. Bunu kessinler 
rica ederim. Nasıl etmeyecek? Köylü; «Ben, bir 
dönüm arazimi on liraya sürdürürken bugün 
25 liraya sürdürüyorum» diyor. (C. H. P. sıra
larından; «Arz meselesi» sesi) Arz meselesi 
yönünden alırsanız yine de öyle. Bundan sonra 
hiç bir memur ev alamayacak. Köylü çimento, 
demir yüzü göremeyecek. Sümer'banktaki eşya
ları bilmem filâna alıyormuş.. Başbakan galiba 
•Sümer)bankı gitmiş, görmüş değil. Her yerde 
Sümerbanktan köylü alış veriş eder, giyimini 
oradan temin eder. Bugün halkın ıstırabı ile oy-
namaımak lâzımdır. Yapılan yapılmıştır; büyük 
vaatlerde bulunulmuştur. Devlet adamları ikti
dar olabilmek için öyle yapılamayacak vaatler
de bulunursa halk huzurunda acil duruma dü
şer. Bugün biz muhalefette olduğumuz halde, 
ben şahsen halkın huzuruna çıkamıyorum. Halk; 
«Siz nesiniz; şu kadar para alıyorsunuz ve al
maktasınız. bu pahalılığa mani olamıyorsunuz.» 
diyor. Benim vazifemin tenkit etmek, onu yola 
.getirmek olduğunu bilmiyor ki.. Vatandaş ben
den hesap soruyor; ama bakıyorum, Bakanlar 
hâlâ ve hâlâ hiç düşünülemeyecek beyanlarda 
bulunabiliyorlar. Nitekim Sayın Baş'bakan 
Yardımcısı bir beyanında, gazetelerden okudu
ğuma göre; «Mânevi kalkınma için süratle mü-
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hini adımlar atılacaktır» diyor. Arkadaşlar, .ma
nevî kalkınma adımı ne ile atılır? Bir defa im
zasını koyduğu TRT bugün manevî temelleri 
yıkıyor, Türk ahlâkım, Tür'k faziletini yıkıyor. 
İstanbul'da 24 tarihli Sabah Gazetesinde neşredi
len yazı, basılan heykel İsltauburun ruhu ile, Fa
tih'in ruhu ile, Akşemsettin'in ruhu ile İstan
bul'un burcuna çıkıp'da 12 düşmanı öldürdük
ten sonra Türk Bayrağını kalenin burcuna di
ken Ulubatlı Hasan'ııı ruhu ile 'bağdaşamaya
cak kadar fahişe Yunan ahlâkına yakışır heykel 
dikiliyor. Bunun adına «Güzel İstanbul» verili
yor. Bununla .mı manevî ahlâkta kalkınma ya
pacaksınız? Dinardaki neşriyata halksın. Başba-
<kan yardımcısı.. Şahsen üzülüyorum ; şöyle bir 
beyanda bulunuyorlar; «100 bin tank yapa
cağız» diyorlar. Dur bakalım; yap da ondan son
ra söyle. 67 ilde 67 tane falbrika kuracak... 
Müslüman (bir insan yapalmayacağını, büyük ya
lanları söyleyemez. Bu, Devlet adamına yakış
ıma z ve yakıştıramam da,. 

Aynı zamanda halkın huzuruna çıkıp Haz
ret! Ömer adaletinden bahseden bu zata, bu ar
kadaşla rımıza söylüyorum. Maalesef, olmaması 
lâzımıdır; Üzülerek beyan ediyorum. Hazreti 
Ömer kendi işini görürken kendi mumunu yak
mıştır, devlet işini .görürken devlet mumunu 
yakmıştır; ama bu arkadaşlarımız kırmızı plâ
kalı araba ile sükse satmak için Maltepe Camiine 
namaz kılmaya giderler. Islâmda bu olmaz. O 
devlet arabasıdır, devlet işinde kullanılır. İlk 
defa nefislerini ıslah etmeliler, buradan işe 
başlamalılar. Müslümanlığa, Müslümanlık ve 
Türklük şuuruna gölge düşürmemelidirler. Ma
nevî ciheti kendi hareketleri ve edvarlarıyle, 
mutaassıb halleriyle lekelememelidirler. Haya
tında bunları yaşamayan insanlar bu gibi söz
lerden bahsetmemeli. Çok üzgünüm. Hakikaten 
üzüllmekteyim. Bir insana, bir Devlet Bakanına 
Başlbakan yardımcısına bu sözleri, bu hareket
leri katiyen yakıştıramıyorum, tasvip de ede
miyorum. 

Arkadaşlarım, kendi tabirleriyle Türkiye'de 
'özgürlük olacaktı ve bu özlgürlük neticesinde 
herkes kardeşçe yaşayacaktı. 

Yine bu arada Gençlik ve Spor Bakanı; 
«Üniversitedeki faşistsler yumuşak yönetimle 
silinecek» diyor. Bu ne demek rica ederim? 

Arkadaşlar, zamanınızı almak istemem, Ko^ 
münist edebiyatında kendi gübi düşünmeyen
lere daima faşist denir, .gerici de denir. Bu, 
literatüre geçmiştir ve böyledir. Kendi gibi dü
şünmeyen insanlar faşisttir. Türkiye'de faşist 
yoktur, milletini seven milliyetperver gençlik 
vardır. Aramızda oturan eski Reisicumhur Cev
det Sumay Paşamızı tebcille yadedelim. Ona 
ülkücü gençleri şikâyet ettiler; «hayır, onlar 
vatanperver kişilerdir» dediler. Eğer Faşistlik 
Ibaşkasınm uşağı olmamaksa, vatanını, milletini 
sevmekse, Türklük şuuruna sahibolmaksa, ben 
ele Faşistim. Türkiye'de milliyetçi gençlik var
dır, milletini seven vardır. Ben bu Sayın Baka
na soruyorum; 12 Mart öncesi hareketler, tu
tuklamalar oldu. Bunların evinde silâh mı çık-

.. ti, «Ben Türk değilim» mi dedi? «Ben Müslü
man değilim» mi dedi? Öldürülen bu gençler ol
du. Eğer bunlar olmamış olsaydı Türkiye Ko
münizmle doğru gitmişti. Bakanlığının adı Millî 
Eğitim Bakanlığıdır. .Millî terbiye vermekle mü
kelleftir. Bir Bakan millî terbiye, millî ahlâk 
şuuruma sahip oldukları için bu gençleri tebcil 
edeceği yerde; ne yapacakmış? Eritecekmiş. O 
zaman sen memleketi kime teslim edeceksin? 
Rusya'dan para aldıklarını mahkeme huzurun
da itiraf edenlere mi? Rusların kendilerine avu
kat tuttu denilenlere mi? Türk As'kerine kur
şun atanlara mı? Türk Ordusuna dil uzatanlara 
mı? Ecnebileri kaçıranlara mı? Yok, kolay de
ğil... Biz, millî davaları mertçe savunacağız. Biz 
bu yola, millî dâvalara .gençliğimizden bu za
mana kadar boynumuzu koymuş insanlarız. 

Bu beyandan sonra ne oluyor beyefendiler 
hiliyor musunuz? Teknik Üniversitedeki bir mil
liyetçi genç ayakları kiriline aya kadar dövülü
yor. İşte Tunceli'ndeki hadise, işte Erzurum'da
ki hadise.. Dil - Tarih - Coğrafya Fakültesinde 
seçimi 700 milliyetçi genç kazandığı halde silâh 
çekiyorlar, «Bizi aramayın» diyorlar. «Şu ha
nım kızın çantasına bakın.» diyorlar, tabanca 
çıkıyor, karakola götürülüyor. İçişleri Bakanı
nın, maneviyatçı gencin kulağı çınlasın; Halk 
Partili milletvekili tarafından o seı-best bırakı
lıyor. Araştırılsın, tetkik edilsin. 

Hiçlbir milliyetçi genç silâh taşımaya tenez
zül etmez; çünkü kardeşine silâh atmaz. Türk 
tarihinde kendi kardeşine eziyet ilk defa sos
yalist gençler tarafından yapılmıştır. Böyle iş-
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keııee yoktur. Bunlara sahip çıkmak demek va
tanı telkrar çiğnemek, Demir Perde gerisine at
mak demektir. Buna hiçbir hükümet müsaade 
etmemelidir ve etmemesi gereklidir. 

Allaha şükür ne yaparlarsa yapsınlar millî 
ruh fışkırıyor ve bu zulüm olduğu müddetçe 
fışkıracaktır. Vatanın bağrına düşmanlar han
çer vuramayaeaklardır. Türk Milleti tarihi bo
yunca böyle millî şuurdan yoksun, gelişi güzel 
beyanat veren Devlet adamları tarafından ıstı
rap çekmiştir. 

. BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, toplamanızı 
rica ediyorum. Lütfen. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Biz 
şu fakir milletin millî büny.esiyle, millî ahlâ
kiyle, örfüyle âdet teriyle kendi istiklâl hürri
yetine gerektiği şekilde alâka göstermeliyiz. 
Bunlara sahip olup Tür'kiyeyi korumamız için 
milletimiz bize bu parayı, ayda 10 bin lirayı ver
mektedir. Biz bunları müdafaa etmezsek bu para 
bize haramdır, çoktur. Biz zaten bunun aşıklısı 
da değiliz. Sadece burada, Türkiye'nin bekâsı
nın ve kuvai milliye ruhunun ayakta durması 
için .gelmiş bu .kürsülerde oturmuş bulunuyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlar, iç-im yanıyor, hâlâ 
Türk Ordusuna bühtanda bulunuluyor: Dolmuş
ta gidiyoruz, bakınız afyon meselesi, bu yaygın 
meseleleri kaldırın halkın arasından, yalan söy
lemiyorum. Bugünkü Genelkurmay Başkanı 
güya Amerikalılardan şu kadar dolar aldı diyor 
bir komünist.» Ben dedim ki, «Oğlum iftirada 
bulunma, ayıp ve günahtır.» «Millet uyandı», 
diyor. «Türk Ordusunun subaylarının hepsinin 
altında Renault arabalar var». Ben müdahale 
edince arabada olanlar da müdahale ettiler bu
na. 

İşte, Gençli'k ve Spor Bakanının istediği 
gençlik bu ise, gençliği bu yola götürmek isti
yorsa Allah onu ona bağışlasın. Ama, yok mu 
içlerinde bir i}dleri, zırva Bakanını.. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Dedikodu
ları istismar etme. Seviyeli konuş. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla.) — Ben 
istismarcı değilim, sen yeni gelmişsindir. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
Sayın Dikeçligil, bitirmenizi rica ediyorum. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bu ha

kikattir. Bunu radvodan dinlediniz. Dolmuşta 

(bulunup da, konuşmayı dinleyenler hakikati 
gelip söyleyeceklerdir. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, bitirmenizi 
rica ediyorum. 

NİYAZİ UNSAL (.Erzincan) — Vesika ge
tir. O vesikaları biz de konuşturacağız. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Vesi
kalar burada vardır. Olan olmuştur, oluyor. 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayın, lütfen 
efendi,m. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Olu
yor. Gazeteler yazıyor bugün, görmediniz mi 
Tunceli'de; filân yerde, filân yerde olanları?. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. Sayın Dikeç
ligil, •devamı buyurarak lütfen bittiriniz efendim. 
Teşekkür 'ederim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Dikeç
ligil haram lokma yemedi ki, kalba gürültüye 
pabuç bıraksın. 

Arkadaşlar, eğer Hükümet ciddî davranmaz
sa, 'eğer Hükümet Hü İmamet ligini bilmezse, 
eğer Hükümet gençler arasında nifakı sokup 
körüklemeye devam ederse, elbette 12 Martın 
üstünde bir Mart daha gelecektir ve bu vatan 
kolay kolay alınmamıştır'. .Şahsen ben sizlerin 
iktidara gelmesini çok arzuladım, teşvik ettim; 
görmüştür haltı hareketlerinizi Türk Milleti ve 
yavaş yavaş sizden soğumaktadır, bunu da bi
lesiniz. 

Onun için Bakan, ağırlığınca hareifeet etmeli 
ve ciddî konuşup ciddî meselelere temas etmeli, 
tahrik edici sözlerden vaz geçmeli. 

Tekrar ediyorum, bir Ulaştırana Bakanının, 
.tarihine gölge düşürmemek için acı, tatlı ta
raf! ariyle tarihimizin bizim olduğunu bilerek 
pulları toplatmasını da tebrik ederim. 

Saygılarımla. (D. P. ve A. P. sıralarından al
kışlar.) 

2. — Sakarya Üyesi Mustafa Tığlı'nın, mo
torlu ziraat ve taşıt araçları hakkındaki Bakan
lar Kurulu kararnamesi ve bu kararnamenin sö
mürü nizamı ile çelişkisine dair gündem dışı 
demeci. 

KAN — Sayın Mustafa Tığlı. 
Ziraat ve taşıt araçları hakkındaki Hükü

met kararnamesi ve sömürü mizamı ile çelişki 
üzerinde; buyurunuz, efendim. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 
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Hükümet kararnamesinin motorlu ziraat 
araçlarının ve taşıt araçlarının satımının teik 
eklen yapılması ve bunları alabilmek için ihti
yaç sahibi 'okluğunun ispatı ve ihtiyacından faz
la alamaması hususunu kapsayan hükmünü ve 
bu 'hükmün cari olan sömürü nizamiyle çelişik 
halde bulunduğunu izah etmeden evvel bir ııııı-
kaddemede 'bulunacağımı. 

Hissiyatımı bağışmayanızı rica edeceğim. 
Benini bu türlü konuşmam iTk değildir; seneler
ce evvel ben bu davanın sahibi olarak elbette 
•kararnamenin hissiyatım üzerinde yaptığı müs
pet tesiri ifade etmekte bir vazife hissi duyu
yorum. 

ıSayın senatörler; Türk olmak, hele Atatürk
çü Türk olmak şereflerin ve şanların en. büyü
ğüdür. -Ataıtürk, bu inançla, «Ne Mutlu Tür
küm Diyene» dediği zaman, fertten ferde bütün 
Türk 'Miİletine şu -düsturu, şu hedefi tayin et
miştir: O hedef, Türk Milletinin mutluluğudur. 
Atatürk'ün bu yüce duygusu şanlı Cumhuriye
timizin şanlı Anayasasının 41 nci maddesinde 
yerini bulmuştur. Türk -Milletine insanlık hay
siyetime yaraşır şekilde yaşamanın gerektirdiği 
•imkânlar sağlanacak, gerekiyorsa sosyal ve ik
tisadî nizam ona göre ayarlanacaktır. Bu, Ana
yasa emridir. 

'Şanlı Atamızın, imtiyazsız sınıfsız Türk Mil
letini yaratma ideali, tefekkürü altında hiç şüp
he yok ki, geçim ilkesinin emeğe dayanması fik
ri vardır. İş kolu ve -sınıflar ne kadar mütead
dit olursa olsun, hepsinin müşterek unsuru, 
müşterek geçini unsuru emek okluktan sonra, 
bunlar tek •sınıf sayılır ve tek 'sınıf da sınırsız
lıktır ve bu itibarla imtiyazsız sınıfsız Türk 
Milleti ideali işte böylesine yücedir ve işte 
Atatürk 'böyle bir insandır. 

Bu da 'Cumhuriyetimizin şanlı Anayasasın
da, yerini bulmuş; çalışmak, yalnız 'bir hak de
ğil, aynı zamanda bir ödev olarak hükmünü 
bulmuştur. 

!Bu mukaddemeden sonra kararnameye ge
çiyorum. 

Kararname, bir alelade taşıt aracının dahi 
ihtiyaç sahibi olmayan tarafından alınamayaca
ğı ve hele ihtiyacından daha fazlasını alamaya
cağı 'hükmünü getirmiş (bulunmaktadır. Hiç şüp
he yok ki, bu kararnameyi heyecanla karşıla,-
ıııamak, ona saygı duymamak mümkün değil-

— 23 
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dir. Bu kararnamenin altında yatan yüksek 
duygu lıiç şüphe yok ki, belki sömürü düzenini 
ıslak yolunda atılmış ilk adım olarak mütalâa 
'edilebilir. (Bütün endişem, bu kararnamenin al
tında yatan duygunun bu kararname ile kalıp 
gitmiş olmamasıdır; yani bu kararname il o ik
tifa edilmiş olunmaımasıdır. 

'Ben 'bir vatandaş olarak bir Murat arabası 
alacağım .nıeiselâ, eğer buna ihtiyacını yok ise, 
alamayacağımı veya- ihtiyacımdan fazlasını hiç 
alamayacağını. Bu, yüksek bir duygu, güzel bir 
fikir, hiç şüphe yok. Hükümeti .şimdiden tebrik 
ederim. Ama bu fikrin karşılaştığı çelişik bir 
hadise vardır 'Türkiye'de. Ben, sömürü ile da
hi bigüna ilgi ve mıünaseheti olmayan ikinci 
MAirat arabasını almaktan men edilirken, ben, 
şehrin arsalarını alabilecek veya almakta devamı 
edebileceğim. Ben, vatandaşın muhtacolduğu 
arsalarını elinden alacağım, sonra sıkboğaz -ede
rek, onu milyonlar kazanmak suretiyle tekrar 
bir başkasına satabileceğim. Ben, şehrin konut
larının sahibi 'olabileceğim; ama köylünün on 
bin dönüm arazisinin dokuz bin dönümünü elin
den yirmi sene vade ile almayı kanun haline 
getirmiş olan bir Meclisin üyesi olarak şehrin 
zenginlerine şehri paylaştıracağım. Bu, bir çe
lişkidir. hele ıbu kararnameyle vahim bir çeliş
kidir. 

Türk ailesi göçmen değildir, 'Türk ailesi tu
rist değildir. Kanını ıbu memleketin toprağına 
akıtmış olan milletin 'evlâdı, '«Benim dünyada 
mekânım 'mezardır» diyemez. 'Mezar, onun ka
deri olamaz. Bir vatandaş, bir aile bir karış ar
sada bir ev sahibi olmanın imkânsızlığıyle kar-
şıkarşıya kalamaz. Bir taksi arabasını dahi ih
tiyaca bağlayan bu kararnamenin altında ya
tan yüksek duygunun, elbette karşısına çıkan 
bu sömürü 'düzeni karşısında mağlûp ve mah
kûm olacağını zannetmiyorum. 

(Bu şerefli kararnameye imzasını koyan şe
refli iktidarın, şerefli Hükümetin bu kararna
meyle çelişki halinde bulunan bütün sömürü ni
zamını yıkacağına ve yıkması lâzımgeldiğinc 
kani bulunuyorum. 

İşte bir ikaz olarak ve nihayet bu memleke
tin naçiz bir inıümessili alarak ben bunu söyler
ken, hiç şüphe yok ki, vatandaşın aklına gelen 
fikre tercüman olarak söylüyorum; bunu vak
tiyle de söyledim. 



C. Senatosu B : 38 

Bayın senatörler, 'kira, emlâk geliri, aslında 
-toprak (geliri; yani toprağın icarı, emlâkin ge
liri, bir zamanlar feodal devrin, sonra liberal 
kapitalizmin yarattığı ve bugün yüksek düşün
celer karşısında 'hukukunu yitirmiş, itibarını 
yitirmiş bir hukuk kaidesi olmaktan ileri gide
mez. Anayaisamız, emeksiz •kazane kapılarını ka-
pamışltır. Atatürk milliyetçiliğinde Türk vatan
daşı 'Türk vatandaşına hizmet etmek suretiyle 
Ihizme't 'karşılığında 'karnını doyurur; ama Türk 
vatandaşı 'Türk vatandaşının, hele 'mübrem za
ruretlerini sömürerek geçinemez. Xereye bak
sanız bin tane emsal 'bulursunuz. Evet bu mem
lekette gerçekten fair sömüren, bir de sömürü
len zümre vardır; ama ne yapalım ki, sömüren 
sömürdüğünün farkında değil, sömürülen sö
mürü] düğünün farkında değildir. 

Ama şu kararname bana ıbir ümit vermiştir. 
Eğer bu kararnamenin taşıdığı ruh ona ters dü
şen sömürü düzenini yıkabilecekse Hükümeti 
şimdiden tebrik ediyorum; yıkamayacaksa el
bette o da yıkılacaktır. 

Saygılar sunuyorum, ı.Sayın senatörler. (Al
kışlar) 

3. — Burdur Üyesi Ekrem Kabay'm, haşhaş 
ve afyon sorununa dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Kabay, haşhaş 
ve afyon sorunu üzerinde gündem dışı konuş
ma yapacaklardır. Buyurunuz efendini. 

EKREM KABAY ((Burdur) — Sayın Baş
kan, ıCumhuriyct Senatosunun çok değerli üye
leri ; 

'Bilindiği g'ibi haşhaş ve afyon sorunu son 
günlerde komuoyunu ve özellikle haşhaş üreten 
köylülerimizi çok yakından ilgilendiren önemli 
Ibir konu haline geldi. 

'Haşhaş, kendi bilginlerimizin söylediğine gö
re beş bin yıldan beri Anadolu toprağının ürü
nüdür. Köylümüzün büyük bir bölümü haşhaş 
üretimini yüzlerce yıldan 'beri kesintisiz sür
dürmüş ve haşhaşın zengin verimliliğinden ya
rarlanmıştır. Halkımız bugün haşhaş konusun
da sürdürülen gelişmeleri dikkatle ve Hüküme
tin tavrını sevinçle izlemektedir. Onun bu ko
nudaki güçlüklerini son yıllarda birlikte yaşa
dık veya yakından biliyoruz. ıBu güçlüklerin 
çözümünü yüksek görev duygusu ile ele alma
lıyız. Hepimiz 'biliriz ki, haşhaş üreticinin ek
meğine katıık, azların bittiği, çokların azaldığı 
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bir dönemde cebine harçbktır. Ballarda sebzesi, 
ocağında ateş, aşında yağ, tarlasında nadas, ül
kesine döviz kaynağıdır. 

Millî ıbir ürün niteliği taşıyan haşhaşı sen 
yıllarda üreticimizden ayrı düşürmüşüz. Bu ko
nuda önce sınırlama, sonra yasaklama kararı 
almış hükümetlerimizi eleştirmenin şu sırada 
•bir yararını görmüyorum. Ancak yasaklama ge
rekçesi olarak o günün İBaşfaakam Sayın Nihat 
Erim kararı özet olarak komuoyuna şöyle açık
lamıştır : 

Afyonumuzun dünya gençliğini zehirlemesi
ne tamamen insanî duygularla seyirci kalama
yız. Bu nedenle ülkemizde haşhaş elcimi yasak
lanmıştır. 

Ulusal bir özelliğimiz olan insanseA^erliğiımi-
zi tekrarlamaktan en ibüyük sevinci duyarım. 
Ancak, gerçekten dünya gençliğini bizim afyo
numuz mu zehirliyordu? 

Değerli üyeler, dünyada üretilen toplam af
yonun sadece yüzde üçü faizim idi. İnsanî duy
gularla aldığımız karardan sonra ne oldu? İddia 
edilmektedir ki, Türkiye'deki yasaklamadan 
sonra tofcsinamanlarm sayısı 'azalmamış, artmış
tır. Uzay arattırmalarında 'Sovyetler Birliği ile 
birlik olma çalışmaları yapan dostumuz Ameri
ka gençlerinin sağlığını 'korumak için afyon ko
nusunda da bir girişimde bulunmuş mudur? 
Amerika .kendi ülkesinde haşhaş ekiyor halleri 
kasıtlı yayılmış dahi olsa afyondan daha zararlı 
bir sentetik uyuşturucu olan LSD nin üretimi 
ve satışının yükseldiğini gerçekten yalanlaya
bilir ini? Amerika Via 200 ton afyon açığı var
dır. Bu açığı kapatmak için Hindistan'da üreti
mi artırma çaıbala.rınm anlamı nedir? Kaldı ki, 
bizim üretimimiz 150 ton civarındadır. Ameri
ka'nın burada apaçık .bir hesabı olmalıdır. Hesa
bı onun olsun; ama, bizimi hesabımızın sınırında 
da durmalıdır, dostumuz. 

Bildiğiniz, gibi bizde haşhaş ve afyon soru
nu yeniden ortaya çıkınca Amerika'dan iki 
parlamenter geldi. Tüm gazetelerimizde, radyo -
ve televizyonumuzda yer alan hafaerle.r yüksek 
malûmunuz okluğu üzere şöyledir : 

Amerikalı milletvekillerini hava alanında 
Amerika Büyükelçisi (karşıladı. Milletvekilleri 
ile Amerikan Büyükelçisi Dışişleri Bakanına 
ziyarette .bulunup iki saatten fazla görüştü. 
İki milletvekili öğleden sonra askerî brifinge 

24 — 
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katılacaklarını söyledi; Amerikan Büyükelçisi I 
bu habere «hayır, hayır, yok böyle bir şey» de
di. Amerikalı milletvekillerinden birisi Afyon 
Karahisar'a gitti. Amerikalı .milletvekilleri haş
haşı ekerseniz Amerikan halkından ve Parla- I 
ıinentoisundan büyük tepki görürsünüz. (Biz bu
raya kimseyi tehdidetmek için gelmedik. Haş
haş yasağı kaldırılırsa Amerika iktisadî ve as
kerî yardımımı kesebilir, dediler. 

Değerli üyeler, 1956 yılında bizdeki gerek
çelere ıbenzer bir m e demi e İran'da da haşhaş 
üretimi yasalklanmıştı. 13 yıl sonra, yani 1969' 
da İran yeniden üretime geçti. Üstelik, aynı teh
ditler karşısında. Bugün Hükümetimizin haşhaş 
üretimini yeniden başlatma, •eğilimi üzerine 
Amerika'nın (görünürdeki tepkisi dostluk ilişki
leri bakımlından maalesef olumlu değildir. El
bette bizler de Amerika gençliğinin zehirlenme
sine insanî kaygularla göz yumamayız. Ancak, 
kendi halkımızın çilesinin uzamasına da hiç ka
tılamayız. 

Teknik hesaplamalara göre yedi ilimizde 
haşhaş üretimi yasaklandığı zaman, millî gelir
de 610 milyon lira zarar meydana gelmişti. Es
kiden 42 ilimizde haşhaş ve afyon üretimi ya
pıyorduk. Çeşitli zamanlarda dostlarımızın rica
sını dikkate alarak ekim alanlarını bu derece 
sınırladık. Şimdi bu hesaplamayı 42 ilimize gö-
re yanar ve dünyadaki fiyat artışlarını da dik
kate alırsak kaybımız 5 »milyar lira civarında
dır. ıBir de bunun üzerine yerli kimya endüst
rimizde "kullandığımız alkoloid ihtiyacı için uğ
radığımız döviz kaybı eklenirse meselenin eko
nomik ciddiyeti gerçekten ortaya çıkar. 

Bir de ib eslenme ile ilgili yönü vardır: Haş
haş yaprakları iŞınbat, Mart, Nisan aylarında 
üreticinin sebze ihtiyacını karşılamaktadır. 
Üretici sebze ihtiyacını hu mevsimde başka bi
çimde karşılama olanağından yoksundur. Üste
lik, haşhaş yağının yerini alan katı yağlar yok
sul halkımılzda mide, karaciğer, dolaşım bozuk
lukları meydana .getirmektedir. Öte yandan, 
beslenme bözu'kluğu nedeniyle haşhaşın kaybet
tiğimiz ibüyüklükte, yani .milyarlarca liralık 
ilâcı halkımızın hastalığını tedavi etmek ama-
cıyle ithal etmekteyiz. 

[Konuya, politik yönünden bakıldığında bir 
başka burulkluğumuz çıkar, ortaya. Türk Ulu
su bağımsızlığı ve Cumhuriyeti Büyük Atacın

dan en büyük bir miras ve sonsuzadek koru
ması gereken çok yüce bir değer olarak dev
ralmıştır. Ulusumuzun ibu yüce değeri koruya
cağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Biz, 
dostumuz Amerika'nın atomuna, füzesine, LSU' 
sine, Xemütal'ine karşı nasıl iki parlamenter 
gönderip tehditlerde bulunuyorsa, Amerika'da 
haşhaş konusunda bizim gösterdiğimiz titizliğe 
dikkat etmelk zorundadır. 

Haşhaş, Türk köylüsü için bugün bir tazmi
nat sorunu da değildir. Görev dolayısıyle temas 
ettiğimiz üreticiler en çok bundan incinmekte
dirler. ıBundan da öte meşru bir hakkı paraya 
değiştirdiğimizi zannetmektedirler. Buna kat
lanmak gerçekten .pek güçtür. 'Haşhaş üreticile
rin de afyondan zehirlenme alışkanlığı da yok
tur. Halkımızın meşru yoldan düzenlenmiş eko
nomik ve sosyal yaşantısını, haşhaş ekimini 
elinden alarak başika bir üretim yönüne zorlan
ması için sebep hiç yoktur. Yasaklama, haşhaş 
ekicisini kendi topraklarında göçmenleştirmek
tedir. [Bugün tarlasını, takkasını satıp 20 - 30 
hin lirayı temin eden köylü soluğu Ankara'da 
almaktadır; bunun Örneklerini hepimiz pek çok 
gördük, bilmekteyiz. Amaçları, Avusturalya'ya iş
çi olarak 'gidebilmektir. Sınırlarımızı açsak, mil
yonlarca insanımız yadellere göçmeye hazır
dır. Bu derdimiz topraklarımızın verimsizliğin
den, insanlarımızın tembelliğinden değildir as
la. Problemimize sahip çılkmalıyız. Parlâmento 
olarak. Haşhaş Sorunu, sadece Hükümet soru
nu değil, millî bir sorundur. Bu sorumumuza 
değerli hasmımızın birlikte sahip çıkışı gibi, 
Sayın A. P. Genel iBaşkanı Süleyman Demirel' 
in televizyondaki sevindirici dün akşamki beya
natları [gibi; Senato olarak el ele yürümeliyiz 
üstüne ve hu'birliği göstermeliyiz. 

Amerika'nın hu konudaki baskısı komuoyu-
nu üzmekte, incitmekte, rencide etmektedir. Bu 
baskıyı (birlikte ıgöğüsiemeliyiz. Amerika., eko
nomik ive askerî yardımı kesecek olursa, o za
man da büyük Ulusumuzun parlâmıenterleri 
olarak çareyi birlikte düşünürüz ve mutlaka 
buluruz. Amerika, sadece bizim güvenliğimizi 
değil, kendi güvenliği açısından askerî yardım 
yapıyorsa, bunu da iki de bir bizim için yapı-
yonmuşeasma ıbaş kakıncı ediyorsa, baş kakın
cı olmaktan da ikurtulmalıyız. 
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Amerikan gençliğinin zehirlenmesinin çare
si, 'Türkiye'de haşhaş ekiminin yasaklanması 
değildir. Türkiye'de haşhaş ekimi yasaklanma-
sıyle eroinmanların sayısı Amerika'da azalmış 
dalhi nisa ; ıbeslenme bozukluklarının sebeboklu-
ğu hastalıklar, Türkiye'de pek çok artmıştır. 
Haşhaş konusu bizim meselemizdir-. Nasıl Ame
rika ulusal, demokratik bir hukuk devleti ise, 
Türkiye de tıpkı öyledir. 

(Bu konuda yapılan ve yapılacak baskıların 
sonuçları hakkında Amerika'nın tecrübesi, bi
zim de verilmiş tarihsel örneklerimiz vardır. 
Haşhaş ekimi konusunda kanaatimce çok tutar
lı bir tavır takman Cumhuriyet Hükümetine 
teşekkür eder. Yüce Senatonun pek değerli üye
lerine en içten saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

4. —• Elâzığ Vycsi Salim II azerdağlının, Ke
ban Baraj Gölü altında kalan köy konutlarının 
ve istimlâk edilen arazinin bedellerinin ödenme
sine dair gündem dışı demeci. 

'BAŞKAN — Sayın Salim Hazerdağiı, bu
günlerin önemli konusu olan Kel)an Barajının 
süratle dolması dolayısıyle baraj gölü altında 
kalan köylüler için yaptırılan konutların Keban 
Koordinasyon Kurulunca önceden tespit edilen 
bedelleriyle, şimdi, istenen bedelleri ve istimlâk 
'edilen arazi bedellerinin ödenmesi konusunda, 
buyurun. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elazığ) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Günün önemli konusu, radyo ve televizyon
dan izlediğiniz veçhile Keban Barajının süratle 
dolduğu ve baraj gölü altında kalan halkın bâ
zılarının güçlükle kurtarıldığı gibi konular ba
sınımızda, radyo ve televizyonda yer almakta
dır. Bu sebeple gündem dışı söz aldım. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen hafta içeri
sinde ;Doğu ve Güneydoğu Anadolıuta kavların 
üstüne yağan sağanak yağışların süratlenmesi 
sellerin ve taşkınların meydana gelmesine se-
beJboldu ve bu arada müessif hadiseler oldu, 
bâzı şahıslar seller altında kaldılar. Bu müessif 
hadiselerin yanında, Keban Barajının dolması 
gibi sevindirici ve 3 yıldan beri çektiğimiz ku
raklığın geride kalmış olması gibi kıvanç ve
rici bir ortam hasıl oldu. 

-Sayın senatörler, Keban Barajının bekleni
lenden fazla bir süratle dolmaya başlamış olma
sı birtakım olaylar yarattı: Televizyonda taki-
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Gediyorsunuz, radyoda dinliyorsunuz, köylüleri 
jandarmalar kurtardı. Köylülerin jandarmalar 
tarafından kurtarılması mutlaka dikkatinizi 
celbetmiştir. Bu, bir çayın kalkması, aniden ba
san sel baskım şeklinde değil ki, jandarmalar 
kurtarsın. 

Muhterem arkadaşlarım, buradaki köylüler 
yerlerinden çıkmamak için direnmektedirler. 
Jandarmalar gidip halkı buradan zorla çıkar-
maktadııiar. Zat'en bunu arz etmek için söz al
dım. Niçin köylüler yerlerinden çıkmamak için 
dileniyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, Keban Harajmm ya
pılmasına başlanmasından sonra, burada yaşa
yan ve arazileri su altında kalacak olan köylü
ler için Keban Koordinasyon Kurulu kuruldu. 
Arazileri su altında kalacak olan köylülerin iş 
mi istersiniz, konut -mu istersiniz, dış •memleke
te gitmek mi istersiniz şeklinde talepleri isten
di. Kimisi dış meımlekete gitmek istedi, kimisi 
yurt içinde görev aldı, kimisi de konut isteriz 
dedi ve bunlara konut yaptırıldı. Keban Koor
dinasyon Kurulu 1 700 evin yapılmasını plân
ladı. 1 70.0 evin yanında Elâzığ Belediye hudut
ları içinde de 700 ev yapıldı ve bugün köylüle
re teslim edilecek hale getirildi. Geçmiş Koordi
nasyon Kuruluna da hizmetlerinden dolayı te
şekkürlerimi arz ederim; ama arkadaşlarım, o 
gün konut isteyenlerle birtakım anlaşmalar ya
pıldı. İki tip ev yaptırıldı, birisi 30 bin lira de
ğerinde diğeri de 65 bin lira değerinde olan ko-

| nutlar ikmal edildi. 

Simdi, Keban Barajının dolmasından dolayı 
evleri su altında kalıyor, bunların ekserisi top
rağı olmayan yarıcı, bir tek kuru damı bulu
nan veyahut toprak sahibinin damında oturan 
kişiler. Şimdi, bunlara evler teslim edilecek, ge
lin. evleri teslim alın deniyor; ama Devletin 30 
bin liraya taahhüdettiği evi şimdi 65 bin lira
ya alacaksınız, gelin senet verin evi teslim ede
lim diyorlar. 65 bin liralık evi de, 122 bin lira
lık senet verin evi size teslim edelim, aksi hal
de evi vermeyiz diyorlar. 

Şimdi, 'bir taraftan göl süratle doluyor, 
adam evinden barkından çıkamıyor, bir ta raf-

t tan da. İmar - İskân Bakanlığının Elâzığ'daki 
temsilcisi 122 bin liralık senet vereceksiniz di-

I 70 r-
26 — 
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Muhterem aııikadaşjlıairıım, Ibu 'evîler Elâzığ'a I 
8 kilbnuetre .mesafede Hazine iarsası üzıerime ku-
puHmuş gecekondu tipinde: evilerdir. Bugün E'iâ- I 
zığ'cla şehir merkezsınde la.rsasımın değeri 1 OOO' I 
lira. olan betona i'ime dairenin allımı satımı rayici 
•120 bin Miradır. Bu levk-'r tek 'katlı üç oda ılVi'i-
sialon. G0 bin E'ıa olanlar da iki oda bir hol ya
ri, 60 mıietre kare yok, 200 ıınetne kare \arsası 
(û:,a 'evler. Tümü Hazine arsası, -bir kısmımın I 
(arsası vardı içinde, ekserisi Hazine arsası zaten 
8 kilometre uzağa. kurulimuş. Şimdi, bunılatrın 
jbedejk1: ini iki milline çıkarmak suretiyle köy- I 
lüye veirmdk istemiyor. I 

Hükümet 'l)iı kararı masıü a'l'nıış, bunun g*e- I 
ıirkçı&sB mıedir, nasıl oluyor 'bunu 'bir türlü öğne- | 
nemi'edim, bunu öğrıeınıııek için Hükümetten bil- I 
gi edimmek istlyoru'nı, Hükümietin bu iş-o 'eğil
mesini istibbam ;ediyorunı. I 

İfciinei 'bir konu mukteineım arkadaşlarım; I 
Kkbanı Barajımın sürıatlk dokmuş o/İması karşı- I 
sımda bu defa arazi sahipk'rimıiıı diıieu.mi'elleri 
var, Aü-azi sahiplilerjnin takdir edillem istimüâk 
bedeıl'kri ödendi; amıia. 1 lira. Üllle 3 lilrıa. arasında. 
Ilımlar 1967 mayie İleri. 'Sonra bu bedeller imah-
•kemeye verildi, tezyidi ıbedıeil'kr oldu; 7, 8, 'l'O' 
ı̂ ııa arasımda bedelliler takd;ir ediıldi. Enerji Ba
kanlığına bağlı Su îşikri Genel Müdürlüğüne 
gittik, girildik; Keban Barajı yılda Türkiye'ye 
1 milyar geılir tmıln edecek, ben su altında fcaıl-
mıadaın fcöy!lıünün parasını! vereceğim dedi. Simi
di, toprak su altımda kalıyor, 'tezyit edilen be
delliler ödenmiyor. DeilK-ietin ilamlı 500 ımllyon 
•borcu Van*, bunu ve-nemıiyor; vermeyince köylü 
de, bcmifm cili'hio verdiğimiz istjimlâk kedellilerini I 
çalr çur lettim yedim, bir daıilre bile allamadım, I 
ıg*>erâ ikalan. paramn veirin ki ben yer'lmıdem çıka-
yı>m 'diyor. 

Muhterem arkadaş'larım, ömomıli acil bir ko
nudur ; Hükümetini 'temsilcilileri buradaîlaır; bu 
konullıaır üzerıilme eğiPineilieıri lâzım gelir., EHâzığ 
Vadisiyle muhabere etsimıkr, biz her gün muha-
ib'eîıie •ediyoruz, 

'Köylüler direniyor, yerlerinden yurtlarım
dan/ çıkmak istemıiyor. Jandamııaıliai' köylüyü I 
zoı'la eınkaırmıak istiyor. Köylünün parasıını vıe-
lûn, 'köylüye yaptıırdığ'inız >evi 'eski bedeli üze-
dünden, taahhüt lettiğilniz 30 bin lira, 60' bin: lira 
üzerinden verim, köylü de kolaylıkla yıeriıni yur
dunu terketsıin. 
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'Muhteremi .arkadaşlar, 'bir insanın yerimden 
yurdundan /olması Ikolay değildir. Bu, Alman
ya'ya gitmek işi değildir, bu bir başka nııemil/e-
iket e gitmek işi değildir. 

Bunlar, doğup büyüdüğü, ecdadının; gömülü 
bulunduğu toprağımı, 'bir daha. ömrü 'b'iliiâh gö-
romıeyeeek şekilde sulann attıma te'fk'eden in
iş anları lir. 'Manevî bağiıilılkları vardıir. Bunları 
-manen tatmin etmeik geır'ckir. Adamcağız ilâmı 
celbinde, parasını verem yok. Adama ev yaptım, 
30 bin liraya vereceğini diye taahhüt .ettiği hial-
dıe, şimdi '60 bin lira ver ki. ver<cyim diyor, kü
mes gibi 'bir ger-ekondu 'evine. Bu olacak iş d'e-
ğil; Hükümetin bıınllaıfla mieşguıt olmalarımı is
tirham ediyorum. 

Beni d imlediğimiz için teşekkür 'eder, saygı
lar sunarımı -etendim. 

5. — Erzurum Üyesi Lûtfi Doğan'ın, Çanak
kale Zaferinin 59 ncu yıldönümü münasebetiyle 
şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anmak, on
lara layık millî ruh taşıyan evlâtlar yetiştirme
miz için gerekli tedbirlerin alınmasına dair e/ün-
elem dışı demeci. 

BAŞKAX — Oainalkkaie Za ferimizin 59 ncu 
yıldönümü münasebetiyle, ıbu tarihî günde şc-
hitVrimizi rahmıet'ie, şükranla anmamırz ve om
lara layik millî 'bir ruh taşıyan evı'lât'ıar yçitiş
tirmemiz içim gerekl'i t e dibi i illerin akınması ko
nusunda. Erzurum 'Senatörü Rayım Lûtfi Doğan 
gündem dışı söz (istemiştir. Buyuran iSay'ın Lût
fi Doğan. 

LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Baş
kan. Yüce 'Senatonun sayın üyeleri; 

J-Ieplr.l zil ibtiirlaııdarıml a sela mlar, tarihimiz 
koyunca millî, mamıevî değerlerimizi, yrırd:umu-
7Ai ve mililetimizi 'nıüdataa. hususunda' hayatına 
feda 'eden ve çarpışanı şiehitlerlmizıi, gaiziılleriimil-
zi şüktian ve rahmetle a/nar •um. 

Hepinizin de bildiği gibi, îbundıan 59 yal ön
ce, aziz mücahitllerimlz Çanakkale Zaferimi 'k|a-
zaıuımışlar, zaferlerte dolu olan tairıimimizie bir 
.yıcıni zaferi dana. ilâve 'etmişlerdir. Bu zaferi. 
•aziz şchitleirlmizim mübarek kamHa'i'iyie, 'ebedî 
mıefhanieıt oılma'k üzei'e tıarihe tescil 'ctmişlier'dir. 

O büyük insıanSla'r, Oanaıkkaile İMuha'r'.ebesi 
sanucu .beşer taııihind'e benzieri ender görülen 
bir ımuzaffeiniyete erişmişlller, gıpta edilir bu du-

I 'lumlarıyle, gelecek inesiıl'Uere öi'nek olunuşlardır. 
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BMer bugün •anıları rahmet ve şükranla aoıa-
yor, ıruıhlarıınıın şad, ımleikâiniliairımım cennet otllma-
sııııı A'Iıahtian dillilyoroız. 

(Sayam sematöıCIcır, bundam 59 yıil önce (veya 
60 yi!L önce diyelim) 1 nci Cihan Harbinim baş-
'lairiıgiicamda ımıilletimiz bir bakımla pek yorgum-
du. Çümlkü, miiıIHötinıi'ze, maddî mânevi değer'le-
rimize düşm'amllıık 'edem kimselerin, .kemdi du-
ırumilıaıramın ne okluğu e ak daiha, aeılk olarak: 
mıeydana çi'tamıştı. 

Görünüşte bize dost dlanOiar, 1911 yi'.] un da 
TuaMuis Haırhi. Iİ9U-2 yıShnıck da Balkarn Harbi
nin çıkması ve dost görünen* birçok 'kimıseleri, 
!bu 'hususta haksızlık eden kimseleri teykletme-
leııi, [mili etimize düşmanda! anım ne kadar hak
sız ollduğımu bir daha göstermişti. 

O tariflik'rde 'bir eser kallenıe aılam bir yaza
nımız şeyle diyor : 

«Bîlgi, teknik çok ilerledi; dünya- bâr ibaikı-
,nua küçüldü; Gaırplla Şark arasımda dolmaz ziamt-
niediıLeıı uçurumlar, biHgli sahibi insamıllaînm ba-
•lışımaiılarıytle hıayıli dolduruldu; fakat (altıma 
not oıltanalk lalliıyor) bu saiti'i^aın Balikan Harbinin 
vukuuından önee yazmıştımı; fakat son felâket 
bize onların ne durumda olduğunu gösterdi, 
yüz/lerindeki mıaske yırtıldı, bu düşüncelerimde 
kemdi besalbıimıa 'birçok /balkımadan hayli isıkonto 
yapnira'ktia:yiiTO »' demıektedir. 

Yazarımız, bu sözlerinde pek hakiıdıır. Nie-
tiee, 1914 g%liyor, 1 mci Cihan 'Savacı basılıyor. 
Bimmetfce, sizlerce biMmen birtaikaım dikkatsiz 
hareketler neticesinde, savaşa itilmiş buHunmyo-
ruz ve düşmamlSairımıız bizleri daimıa, mağlûp et-
imieyii düşüııüyoırlar. Şunu 'bilmek lâzımdır; bir 
ibiimye 'kuvvetıliı o/kluğu müddetçe, o bünyeye 
hastalık âmili müessir olannaz; /ama bünyede 
zafiyet husu/le gelince, hastalık âmıili olam fak
törler vaırMığıinı hissettirir. i 

ıNieticıe «de, 'böyle el'muştu; ama milletimizin 
özünde öyle bir mânevi cevher var ki, o eevhe-
ıran yenilmesine hiçbir zamaiaıa, hiçbir tarihte, 
düşmanıllaırı imkâm bu!lamicamaiştı/r, dünyanın so
numa ıkadıaır da bulkmıayacağıma eminiz. 

Bildiğimiz gübİ, itilâf devüetileri karadan ve 
denizden olımiajk üzere Çamakkıal'e Boğazını zor-
ılarlar ve gürilercie Mehmetçiğim karşısında ce
hennem ateşi alevler yağdi'ranlar; fakat Meh
metçiğim inancı, teknik imkân,barınım az olmasav 
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ma rağmen, ıkumiaimdaniları ve astkerfei o kadaa^ 
basiretli davranır, o 'kadar celâdet gösterir ki;, 
binmeticie 18 Mıart 1915'te düşman görülmedik, 
beklemedik bir hezimete uğrar ve binmetiee 
1916 yılı başlangıcımda yurdumuzu terkeitmeye 
mecbur kalır. 

Şu var İki, 19*15 yıllımda vukubula.n Çamak-
,kale iSavaşında iaıssaaılağım gözferi önüne, büyük 
ibret levhaları seriıÜmiştir. Şöyle ki, milletimiz 
hasta ve yaralı oölııaik üzere, Gaaiiakbailie Sava
şında 250 bimden fazla evl.'âdrnı kaybetimiş, düş
man ıkuvvetleıi de, ondan daha fazksını ıkay-
bet inişlerdir. 

Şıiphesız ki, bizi:m şehitlerimiz ve gazileri-
mr.z her yönüyje takdir ve tazime şayamdiT- ve 
o sebepledir ki, biz omları rahm/etle anıyoruz. 
Çünkü onlar, 'mânevi değeıi-lerim!, mililietimi. 
yurdunu, mıamusunu korumak için çarprşıyor-
lardı ve bu hususta ölümü kendiileri 'içim .en 
şerefli vazife telâ kiki lediiyorlardı. 

Ölümü diyordum; anm inamcrmız odur ki. 
sizı̂ erim de Mdiğiniz gibi, Kuıan-ı Ke/r-'/m bu 
şekilde hayatını kaybetmiş imsaınılaıta ölüilerdiy 
denilmesime eevaız ve'mıemıeltte'dir. Demek ki, 
onlar çok üstün bir 'hayata, mutluluğa; erişmiş
lerdir ; ancak mıaddî vaırhğımaz omlarım mânevi 
ve üstün mutluluklarımT'aaıiraimıaya engel 'bulıın-
maıktadiir. 

iSayım seıratörler-, o zıaımanla.r da, milletimizi. 
maddî bakımdan istilâ letmeye, tekniğim buluş
la rımdam da, faydaliaaıaırak, bizi mağlup etmeye 
çalışan düşpMnı^arımızım bugün, bu çaltışmıalıaıri'-
nı durdurduklarımı zamıetm'ek mümkün değil
din'. O güm. maddeteaı istilâya cjaıli'şıyo-nllaırdi'; 
geçenıkü'de de, bir yetkilimin ifade 'ettiği gibi, 
o düşünceleriyle birlikte ona bir başkasına da 
ilâve etmiş, bugün iktisadî yömdem istilâ 'etmte-
ye, ve bizleri istilâ etmeye ve bizleri mmstanip 
etmeye çalışmaktadırlar. Fakat, sizlerin de mü
saadelerinize güvenerek bir üçüncü hususu da 
ilâve etmek istiyorum. 

Dış düşmanlarımızın bugün bir yönden da
ha istilâ hareketine .giriştiklerini daima dikkat 
nazarlarımızda tutmamız lâzımdır ve bunun ted
birlerini almamızda da zaruret vardır. O da, 
kültür istilâsına 'kalkışmış olmalarıdır. Bu, bu
gün değildir, tarihi oldukça eski sayılabilir; 
ama şu günlerimizde ele bu husustaki gayretle-

28 — 
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rini çok artırdıklarını hepinizin müşahede 'bu
yurduğunuzdan emin bulunmaktayım. 

Şüphesiz iki, kültür bir 'balkıma bir millettin 
manevî varlığını, düşünce birliğini meydana ge
tiren fikirlerin, sanat mahsûllerinin ve anâne
lerinin bütünü demektir. 

iŞu hakle, milletimizin yükselmesine engel 
olmak isteyen haricî düşmanlarımız bu husus-
da 'bizleri zayıf düşürmeye gayret ekmektedir
ler. 

Şunu memnuniyetle belirtmek yerinde ola
caktır (ki, milletimizin benliğinde meveudolan 
cevher, öz bunlara engel olacak 'bir güçtedir; 
fakat o (kadar çeşitli (kültür tesirleri olmakta
dır ki, bu özün, bu cevherin yeri geldiğinde 
lâyikiyle meydana çıkamadığı da bir vakıadır. 

Şu halde, Yüce Senatoya, 'Büyük Millet 
Meclisimize ve Devletimizin diğer sorumlula
rına pek şerefli, aynı zamanda şerefiyle de mü
tenasip ağır sorumluluklar düştüğüne müdrik 
Ibulunduğunuzdan emin (bulunmaktayım. 

Şunu ifade etmek isterim: Büyük milleti
miz çetin şartlar zamanında dahi birlik, kahra
manlık ve iyilik severliğin en tgüzel örneklerini 
vermiştir. Düşmanlarımız o gün bizi maddî ba-
kıımdan istilâ etmeye çalışıyorlardı; fakat bu
gün, az önce arz ettiğim cihetlerden de bizleri 
müteeslsir etmeye, bizleri zayıf düşürmeye ça
lıştıkları bir vakıadır. 

Durum hu tokluğuna göre, bizler tedbir ola
rak neler düşünmemiz lâzımdır; yani hem on
ların maddî .yönden bizlere en ufak bir zarar 
verememelerini, iktisadî yönden en az bir şe
kilde dahi bizleri millet olarak müteessir ede
memeleri, kültür bakımından da hiçlbir suretle 
bizleri rencide edememeleri için diğer tedbir
lerin yanında bu sahada da tedbirlere son de
rece önem vermemiz !bir zarurettir. 

ıBunun için, naçiz hir arkadaşınız olarak şu
nu arz e'tmek isterim: Bugüne kadar olduğu 
gibi, bugünden sonra da millî savunma gücü
müzü her zamankinden daha iyi bir şekilde tak
viye etmeliyiz, onları yurdun savunması husu
sunda her çeşit teknik imkânlara kavuşturma
lıyız. Çünkü, biz, varlığımızı muhafaza edebil
memiz ve beklediğimiz yükselme hedefine erişe-
Ibilmemiz için daima güçlü, kuvvetli olmaya mec-
huruz. Bu gücümüzü, kuvvetimizi en iyi şekil
de geliştirmeliyiz. Dıştan gelecek etkileri ber

taraf edecek kuvvetimiz de, Cenabı Hakkın yar
dımından sonra millî savunmamızdır. 

İkincisi, gerek vatandaşlarımızı ve gerekse 
masum evlâtlarımızı, hugüne kadar olduğu gi-
hi, bugünden sionra 'da daha vatan sever, mad
dî ve manevî değerlerine daha bağlı, yeri gel
diğinde milletin birliği, yurdumuzun savunul
ması hususunda canını ıseve seve vermeyi Ça
nakkale'deki şehitlerimizin olduğu gibi, şeref 
telâkki edecek şekilde daima uyanık bulundur
malı, fikren daima aydınlatmalıyız. 

'Bu hususta şüphesiz ki, muhterem matbua
tımız, milletimiz ve memleketimiz için en yarar
lı olan neşriyatı yapmak sorumluluğu altında
dır. Çünkü, bugün İkim daha fazla okutahiliyor-
sa, hir ıbakıma galibiyet ve kuvvet ondadır. Bu
nu kalbul etmeye mecburuz. 

Şu halde, matbuatımızın her safhasında özel 
olaraik ;görev almış olanlarla şahsı adına çalışmış 
olanlarımız dahi Ibu millet ve vaitan severliğindn 
hir numunesi olmak üzere, yurdumuz için en ya
rarlı, en faydalı yazıları kaleme almalı ve böy
lece vatandaşlarımızın her bakımdan faydalı 
bilgilerle teçhiz edilmesine yardımcı olmalıdır. 

Bir diğer husus da şudur: Millî Eğitim Ba
kanlığınız bugüne kadarku tedrisat sistemiyle 
vatan evlâtlarım en yararlı bir şekilde yetişti-
relbildi mi? Bu hususta da çok dikkatıli olmalı-

I dır, gereklıj tedbirileri aüımalıdır ki, yeri geldi-
I günde o yetişmiş, millî eğitim, sisteminden geç-
I miş 'O'ja'n bir yavırumıız, Vatanını, 'milletini ikio-
I ramak 'hususunda canini! seve ıseve vermeyi, 
I kendiyi için en üsjtim şeref telâkki edebilm'eli-

dir. 

I Bir mıisal vermek isterim. 1951 yılında Kore 
I harhinde bir yüzhaşımız düşmanın hücuımlari'-
I nı yedi defa önler, /birkaç, şehit de verir. Bu me-
I yanda iki askerim/ız yaralanın'. Kendisine ;«lki 
I neferinim yaralandığı» duyurullunoa, üsteğmeni-
I ne hemen emreder, «Alelacele hastaneye iılete'-
I ilim» der. İki yaralıdan 'biri yanındadır. Ona 
I '«'Niçin bekliyorsunuz» 'der. O da, «Yüzbaşım, 
I yaralı olanlaırdan binisi benim. Takatim var, 
I izin veıiiırsenliz ekinizi öpmek istıerim.» der ve 
I yüzbaşı büyük hir sevinç içerisinde ve büyük 
I ıb'ır kahraman edasiyle; ama o mehmetçiğc olan 
I sonsuz sevgisiyle gözlerinden sevinç gıözyaşla-
I rı boşamarak meh met çiği kucaklar, ondan- sonra 
I hastaneye gönderir. 
I 
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Sayın senatörler, 'bilgisizdik karanlıktır. 
İnancım öyle. Bilgi, .o karanlığı yarıp yııntan ay
dınlıktır. Mehmetçik elbette talisi! görnıeım'ş-
tir, <olsa olsa ancak ilokul tahsillin' yap aıbidm iş
tir, belki bunu da yapamamıştır; takat o kadar 
sağlam bir imanca sahiptir k\ <o öz cevher, o te
miz inanç, o vatanperverlik hisliyle kendisi 
Ölüme yaklaştığı halde dâhi .'büyüğüne saygı
yı bir .bakıma bir ibadet telâkk. ediyor, .«Yüz
başım, müsaade ederseniz, elinizi öpeyim» di

yor, 

Aca;ba, biz bugün de o noktada mıyız.'1 Bu
gün milletimizin bütün evlâtları ayın duygu-
yu .besliyor mu, taşıyor mu, Çanakkale'de,şeh't 
olan veya gazi olan atalarımıza lâyık mı. değil-
mi? Bu suali sarmak elbette hepimizin hakkı
dır; fakat üzülerek, sizlerin de büyük müsama
halarınıza güvenerek bir misal vermek istiyo
rum. 

Üniversitede okuyan bir- gene kardeşimi ilim
ce aydınlandıfetan sonra, Devletin en. soırumlu 
sayılabilecek mevkiinde bulunan bir kumanda
nına 'kurşun sıkacak kadaı- düşüncesiz hare
ket ederse, acaba biz fikren aydıniandık mı, 
'bu ilim bizi milletimizin yükselmesine, saadeti
ne götürüyor mu, yoksa geri mi kalıyoruz .. 
Bu mevzuda hepimiz n düşünmeye mecburiyeti 
vardır. !Siz muhterem senatörlerin bu mevzu
larda naçiz kardeşinizden çok daha iyi düşün
düğünüzden en ufak bir endişem yoktur; ama 
'bu düşünceyi vatan evlâdının inanan her fer
dine iletmeye hepimiz mecburuz ve başta Sayın 
Millî Eğitim Bakanımız da mecburdur. 

Biz bunu yaptığımız takdirde, Çanakkale'de 
Mehmetçik şehit olabilir, 250 bin nüfusumuz gi
debilir; fakat dünya durdukça Müslüman Türk 
yurdu alnı ak olarak kalır. 

Çanakkale muharebesinde de bulunmuş 
ıGarp'lı bir yazar diyor ki; «Birçok donanmala
rın yıllarca yapamadığı işi, Xusret mayın gemi
si bir gecede yaptı». Yapacaktır, vazifesidir. 
Çünkü, ona emri veren kumandan inançlıdır, 
o kumandandan emri alan subay inançlıdır, o 
hizmeti yapan Mehmetçik İnançlıdır. O, vatanı
nı, Milletini, manevî değerlerini her şeyinin üs
tünde telâkki ediyor; vatan için, Millet için Al
lah rızası uğruna şehit olmayı şereflerin en bü
yüğü sayıyor, 

Biz, Milletimizin yükselmesi, bir bütün olma
sı, manevî, maddi değerlerine sahip çıkması, 
dünyaya efendilikte örnek olmasını istiyorsak; 
'bütün vatandaşlarımızı hu duygu içerisinde ye
tiştirmeye medburuz. 

Tekrar Çanakkale şehitlerimizi, orada çar
pışan gazilerimizi, tarihimizin başlangıcından 
'bu güne kadar dinimiz, milletimiz, memleketimiz 
için bütün gücüyle çarpışan şehit ve gazilerimi
zi rahmetle, şükranla anarken, müsaadeleriniz
le sunuda ifade etmek işitiyorum: 

Şehitlik, gazilik kelimeleri üzerinde oçk titiz
likle durmamızı ve Sayın Millî Eğitim Bakanlı
ğımızın, Sayın Diyanet İşleri Başkanlığımızın 
bu mevzuların taşıdığı engin manayı evlâtlarımı
za hatta, kütün 'vatandaşlarımıza yeri geldiğin
de, en güzel şekilde telkin edip, onları bu ruh
la beslemelerini hassaten talep ediyorum. 

Hepinizi en derin saygılarımla selâmlarım. 
'(Alkışlar) 

6. — Erzincan Üyesi Niyazi UnsaVın, Keban 
barajının dolması nedeniyle mahsur kalan Ke
maliye İlçesinin 24 köyünün karşılaştığı sorun
lar konusunda gihıdem dışı demeci. 

BAŞKAN —• Sayın Senatörler, gündem dışı 
konuşma istemlerini. Başkanlığın takdir yetki
sini azamî ölçüde kullanarak Verine getirmiş bu
lunuyoruz ; ancak Erzincan Senatörü .Sayın Ni
yazi Unsal zannediyorum bir gündem dışı ko
nuşma isteminde direnmektedirler. Direniyor 
musunuz efendim ? 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Evet, önem
li bir konu olduğu için direniyorum. 

BAŞKAN — O halde önergeyi okutup 'oyla
rınıza sunacağım. 

Cumhuriyet .'Senatosu Başkanlığına 
Keban barajının dolması nedeniyle mahsur 

kalan Kemaliye İlçesinin 24 köyü hakkında gün
dem dışı bir konuşma yaparak, ilgililere bazı 
önerilerde bulunmak istiyorum. 

O er eğin e müsaadelerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Erzincan .Senatörü 
Niyazi Ünsail 

BAŞKAN —• Sayın Unsal konuşmakta dire
niyorlar. 'Gündem dışı konuşma talebinin is'afı-
nı kabul edenler?.. Kaimi etmeyenler?.. Kaimi 
edilmiştir. 

_ 30 — 
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Buyurun Sayın Unsal. I 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bana konuş- I 

ma hakkı veren Yüce Senatoya saygılar sunar, I 
teşekkür ederim. 1 

Sayın. Başkan ve değerli senatörler; j 
Keban Barajının, Kemaliye kesiminde mey- I 

dana getirdiği göllenme sahası üzerinde sizlere I 
ve yeni Hükümete bilgi vermek üzere söz al- I 
nıış bulunuyorum. I 

Her ne kadar, Sayın Başbakanımız; «,G-eç- I 
mis üzerinde durmayalım» diyorsa da, geçmişte I 
yaratılan önemli problemlerin sonuçları günü- I 
müzde yaşadığı için ister istemez bizi üzerinde I 
durmaya zorlamaktadır. Gerci, Keban Barajının I 
uzayan hikâyesini dinlemeyeniniz, bilmeyeniniz I 
kalmadı. Hesap hatalarından, proje dışı işler- I 
den tutunuzda istimlâk yolsuzluklarına kadar I 
•birçok enteresan yönünü biliyoruz. Buna rağ- I 
men. bilmediğimiz hatta, varlığını dahi düşüne- I 
mediğimiz birçok problemin olduğu, hesap dışı I 
işlerin bulunduğu, şu günlerde yeni yeni ortaya I 
çıkmaktadır. I 

İnsan, höyle 'bir dev yapıtın projesi içinde he- I 
sap dışında kalabilecek bir 'durumun olabileceği- I 
ni düşünemiyor; ama yapıt fiilî olarak ortaya çı- I 
kınca, işin düşündüğümüz gibi olmadığı kendi- I 
liginden, ortaya çıkıyor. Keban Barajında sula- I 
rın dolmaya başladığı su ıgünlerde, Kemaliye S 
köyleri, Keban hesapları dışında kalan önemli I 
bir sorunla karşı karşıya kalmışlardır. Bu sade- I 
c'e bir hesap hatası değildir. Tok yönlü, toplum- I 
sal etkenleri içinde taşıyan Ibir durumdur. Tür- I 
kiye, de yıllardır uygulanan köy - şehir ayrımı- I 
mn çok belirgin ıbir belgesi durumundadır. I 

Sayın senatörler. Keban Barajının göllenme I 
sahası içinde, Kemaliye kesiminde beş köprü su I 
altında kalmaktadır. Bunlardan sadece şehir gi- I 
rişini bağlayan Geşo Koprüsim'ıün yükseltme işi I 
ele alınmış ve yapılmak üzere müteahhidine ve- I 
rilmiştir. Diğer dört köprüden, geçiş sağlayan I 
Kemaliye'nin 24, Arapkir, Ağın, Çemişkezek il- I 
çelerinden 30 köy ile, Malatya ve Sarıçiçek böl- I 
idelerinden gelen Taylacılar'ın durumu dikkate 1 
alınmamıştır. Köprülerin en geç 15 Nisan'a ka- 1 
dar sökülmesi istenmiştir. Köprüler sökülünce, I 
yukarıda ismini saydığını Tunceli ve Elâzığ'ın I 
30 köyü ile Kemaliye'nin Başpmar nahiyesine I 
bağlı 24 köy, yalçın Munzıır dağlarıyle Keban 1 

— 31 
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Barajı arasında mahsur kalacaktır. Burada ka1 

lan halkı bir başka yere götüreibilmek için heli
kopter lâzımdır. Munzur dağlarım iaşmaya ya 
da, bu bölgeye bir başka yerden geçiş vermeye 
şu anda imkân yoktur. 

Başından heri yapılan ikazlar 'bir netice ver
memiştir; ama şu anda Hükümet de, bu 'bölgede 
oturan yurttaşlarımız da çok ciddî bir durumla 
karşı karşıyadır. Projeyi hazırlayanlar, Başpı-
nar nahiyesine geçiş veren dört köprüden hiç bi
rinin. yerine yenisini yapmayı ya da, bir başka 
yerden bu bölgeye geçiş vermeyi düşünmemiş
tir. 

Birçok işte olduğu gibi, bu işte de sadece şe-
bire girişi sağlayan Geşo köprüsü hesa'ba katıl
mıştır. Böylece, bir köy - şehir ayrımı düşünce
siz; e hir daha ortaya konmuştur. 

Şimdi, Başpmar nahiyesinde oturan 24 kö
yün halkı ne olacaktır ? (Dağlar geçit vermiyor, 
baraj geçit vermiyor). Bu, maalesef şu anda bi
linmeyen bir durumdur, üzücü ve düşündürücü 
'bir durumdur. 

Dev bir proje yapacaksın, bunun yan etken
lerini hesaba katmayaca'ksın ya da, yan etken
lerini hesaba katacaksın, bu hesap içinde (köylü 
yurttaşları ayıracaksın. İşte, g-eçmişin acı hikâ
yelerinden biri İm. Sadece bununla da kalma
mış, bu /bölgenin yalçın kayaları arasında bağ, 
'bahçe yapan halkımızın emeği orman olarak (gös
terilmiş ve istimlâk hakları kendilerine ödenme
miştir. Kemaliyeye gidenler bilirler, gitmeyenler 
huraya kadar getirdiğim fotoğraflarını görsün
ler. Bu hölgede orman yoktur, sadece yalçın ka
yalar ve bu kayaların koynuna işlenmiş bağlar, 
•bahçeler vardır. Kemaliye'nin çalışkan halkı, 
çilekeş halkı baraj sahasında her yönden peri
şan edilmiştir. 

Saym senatörler, şimdi sizlere biraz daha ıge-
riye giderek, bu bölgede yapılan diğer bir işten 
söz edeceğim. Zira bu, anlattığım durumla yaki-
nen ilgilidir. 

Haşpmar nahiyesinin Şırzı köprüsüne kadar 
uzayan 16 kilometrelik yol, daha evvel ilgililer
ce etüt edilmiş, bu yolun 15 milyon 500 bin lira
ya, yapılacağı saptanmıştır. Etüt fazla görüldü
ğü için yol yapılmamış ve iş 'oyalanmaya bırakıl
mıştır ve bu bölgeye Çemişkezek üzerinden, ge
çiş imkânları aranmaya başlanıyor. Başpmar, 
Kemaliye'ye 32 kilometredir; Kemaliye Elâzığ'a 
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120, -Malatya'ya da 145 kilometredir. Çemişkezek 
üzerinden düşünülen yol, Elâzığ ve Malatya 
merkezlerine 475 kilometredir. Bu kadar "bir uza
ma söz konusudur, aynı zamanda Başpmar'ı da 
Kemaliye'den ayırmaktadır. Bu durumu gören 
ihalk derhal bir dernek kurar, dozer alır, hazır
lık yapar ve Devletin 15 500 000 liraya etüt ettir
diği Başpınar - Çındır köprüsü arası 16 kilo
metrelik yolu kendiliğinden yapmaya başlar. 
Stabilize ve sanat yapıları da'hil 15 500 000 lira
lık projeyi, dozer parası dahil 800 000 liraya 
köylüler yapar. Şimdi bu dernek mevcut dozeri
nin yanma yeni bir dozer daha almıştır; Kema
liye'nin yalçın kayaları arasında 24 köyü birbi
rine -bağlamaya çalışmaktadırlar; şimdi de ön
lerini baraj kesti. 

Elbette, yukarıda arz ettiğim .gibi ıbu bir he
sap hatası değildir. Bunun altında başka mak
satlar yatmaktadır: Başpınar nahiyesini Ke
maliye'den koparmak, Oemişkezek'e hağlamak 
ya da bu ıgüzergâhtan yol sağlayarak ticarî (ge
lişmeyi bu doğrultuda yönlemek isteyenler var
dır. Bir defa, şunu herkes kesinlikle bilsin ki, 
Kemaliyeliyi Kemaliyeliden, Kemaliye'yi Ke
maliye'nin yalçın kayalarından ayırmaya kim
senin gücü yetmez ve hakkı da yoktur. Bu gi
rişimler, yanlış hesaplar neticesi çok zor durum
lar doğurur. ıBu düşünceyi güdenler, Çemişke
zek - Paşpmar arasındaki 43 kilometrelik yola 
30 milyon lira harcamayı göze alıyorlar, böyle 
ağır bir projeyi tahakkuk ettirmeye çalışıyorlar. 
Buna karşılık, Başpınar köprüsünün maliyetini 
10 milyonun üstünde .göstererek ilgililerin gözü
nü germeye çalışıyorlar. Halbuki, köprünün pro
jesini, sözünü ettiğimiz dernek Büyük Gülüş-
kür köprüsünün pnojesini (gerçekleştiren mü
hendise yaptırmış; yüzde 15 artımlarıyle köprü
nün 4 342 012 liraya çıkacağı saptanmıştır. Köp
rünün iki yakasında yol yapılmıştır, eski yol ol
duğu .gibi durmaktadır. Sadece 4,5 milyon lira
lık bir köprü sorunu vardır. 

Köprü 10 milyon liraya çıkıyor diyenlere 
Yüce .Senato karşısında bir teklifimiz vardır: 
Projesi Hükümet tarafından verilecek ve. kont
rolü Hükümet tarafından yapılacak bir köprü
ye, 2 milyon lira yardımda bulunulursa Başpı
nar Derneği yapmayı taahhüt etmektedir. Ha
len derneğin elinde projesi yapılmış köprü etüt
leri vardır. Çemişkezek üzerinden 30 milyona 

(halledilecek bir içi, çifte dozer alan köylüm 2 
milyona halletmiş olacaktır. Üstelik, Çemişke
zek üzerinden zorlanan halkın direnmesinden do
ğacak çok: yönlü problem de kendiliğinden hal
ledilmiş olacaktır. 

•Sözünü ettiğimiz Başpınar nahiyesinin 24 
köyü şimdi, 15 Nisandan sonra sökülecek köprü
lerin yerine sal yapmanın hazırlığı içindedir. 
Anlayacağınız, kendi başlarının çaresine bak
maktadırlar. Kdban barajını yaptım diyenler 
halkın bu hale düşmesini düşünmemişlerdir. Ye
ni Hükümetin, geçmişte yaratılan bu hatayı he
men düzeltmesini diliyoruz; (böylesine çalışkan 
ve Devlete yaraşır girişimler yapan, dağlar ara
sında harıl harıl dozer çalıştıran köylünün elin
den sıkı tutmasını diliyoruz. Bu köyler, .geçmiş 
iktidarların anlaşılmaz tutumlarıyle, baraj ile 
dağlar arasına hapsedilmişlerdir. Baraj proje
siyle bozulan hukukî düzen, yerine aynen kon
malıdır. Şehire .giriş sağlayan Geşo köprüsünde 
olduğu gilbi, 24 köye geçiş veren -Başpınar köp
rüsü de yeniden yapılmalıdır. Bu köprünün pro
jesinde, kasıtlı hesap şişkinlikleri ;gösterilmiş-> 
tir. Aynı projeyi yapanların, 16 kilometrelik yol 
için verdiği 15 500 000 liralık fiyata karşılık, 
köylüler dozer parası dahil aynı işi 800 000 li
raya yapmışlardır. Şimdi de aynı işi köprüde 
yapmak isterler. Hükümetimiz Derneğe 2 mil
yon lira katkıda ibulunursa, üzerinde durduğu
muz sorun halledilmiş olacaktır. Elbette, işin 
ibuna kalmadan Devlet tarafından halledilmesi 
'başta gelen dileğimizdir. 

Yeni Hükümetizin bütün ilgililerine, istediği 
'bilgiyi derleyip vermeye Derneğimiz hazırdır. 
Tüm olanaklarıyle hu problemlerin hallinde Hü
kümetin yanında olacaktır. Şimdiye kadar, ses
lerini duyurmadikları yer kalmamıştır, ama ne
dense kendilerine sahip çıkan ıbiri de .buluna
mamıştır. Şimdi, hapsedildikleri Munzur dağla
rı arasından yeni Hükümete bir daha sesleni
yorlar; kendilerine yeni Hükümetin sıcak eli
nin uzanmasını bekliyorlar. Durumu yüce ıSena-
todan, herkesin bilgilerine sunarım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Gründeme geçiyoruz ©fendim. 

7. — Millî Eğitim - Gençlik ve Spor Komis
yonu Başkanlığının, komisyonlarının görev bölü
müne dair tezkeresi. (3/432) 

32 ~ 
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BAŞKAN — Millî Eğitim - Gençlik ve Spor 
Komisyonu Başkanlığının bir yazısı var, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim - Gençlik 

ve Spor Komisyonu 14 . 3 . 1974 günü saat 15,30' 
da 13 sayın üyenin iştirakiyle toplanarak, Baş
kanlık Divanını aşağıdaki şekilde seçmiştir. 

Arz ederini. 
Komisyon Başkanı 

Urfa 
İ. Halil Balkıs 

Başkan : İ. Halil Balkıs (Urfa) 
Sözcü : Sait Mehmetoğlu ('Mardin) 
Kâtip : İsmail Kutluk (Çanakkale) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

8. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli 
Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kuru
lan Araştırma Komisyonundaki açık üyeliklere 
seçim. 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığında 
görevli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusun
da kurulan Araştırma Komisyonunda açık bulu
nan iki üyelik için yapılaca.k secim dolayısiyle 
gruplar adaylarını bildirmişlerdir, arz ediyo
rum efendim. 

«Diyanet İşleri Başkanlığında .görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan 
Araştırma Komisyonunda acık bulunan iki üye
liğe seçim .-

Solmaz Belül (İstanbul, C. H. P.) 
Sait Mehmetoğlu (Mardin, A. P.) 

BAŞKAN — Yaşar Tunagür'ün faaliyetle
riyle ilgili olarak kurulan Araştırma Komisyo
nuna, tstanbui Üyesi Sayın Solmaz Belüriin üye 
seçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yine aynı komisyona, Mardin Üyesi Sayın 
Sait Mehmet oğlu'nun üye seçilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece, yukarıda adı geçen komisyonda açık 
bulunan üyeliklere Sayın Solmaz Belül ve Sayın 
Sait Meiımetoğlu seçilmişlerdir. 
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.9. — Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, İçtüzüğün 
131 nci maddesine göre son bir haftadan beri 
yurdun muhtelif yerlerindeki üniversite ve yük
sek okul talebe yurtları ile lise ve dengi okullar
daki çatışmalar konusunda Hükümetin arıklama 
yapmasını isteyen önergesi. 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Son bir haftadan beri yurdun muhtelif yerle

rindeki üniversite yüksek okul talebe yurtları 
ve lise ve dengi okullarda, okulların tatil edil
mesini gerektirecek önemde bazı çatışmaların ce
reyan ettiğini basınımızdan takiibetmekteyiz. 

Bu konuda, İçtüzüğün 111 nci maddesi rva-
rınca Hükümetin Senatoya açıklamada bulun
masını arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Ankara Üyesi Sayın Yiğit Kö
ker'in, Hükümeti, belirtilen konuda açıklamaya 
davet eden önergesini dinlediniz. 

Sayın Hükümet hazır mı efendim.'1 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA 
ÜSTÜNDAĞ (Konya Milletvekili) — Hazırız 
Sayım Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-

TÜNDAĞ (Konya Milletvekili) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Ankara Senatörü sayın Yiğit Köker'in Seıja-
temuz İçtüzüğünün 131 nci maddecine gtiro Hü
kümetimizin sen günlerde okullarda elan dav
lar konusundaki açıklatmada. bulunması taksini 
yer'ine getirmek üzere huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. 

Son günlerde bâzı üniversitelerde, öğretmen 
okullarımızda ve liselerimizde gençlerim izi tah
rik edenler vardır, ülkede temin edilen huzur 
ve sükûnu bozimak gayretleri vardır. Devlerimi
zin kuvvetleri 'bunları önleyecek güçtedir. Dev
let kuvvetlerini Hükümeti<m:iz tarafsız şekilde 
ve kanunlar çerçevesinde mutlaka harekete getire
cektir, ülkedeki huzuru bozmak isteyenlerin, 
kalka kuvvete başvuranların eğilimi ne olurca 
c l um Devletin gücünü yapıcı olmayan emelleri
nin önünde bulacaklardır, öğrencilere dışarıdan 
düzenledikleri bâzı ekiplerle 'tahrik yoluna gide-
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îvk gençleri yeni mücadelelere itebileceklerini sa
nanlar ümide kapılmasınlar. Devlet güçleri bun
ları anında ve zamanında önleyecektir. Bugüne 
kadar elan 'küçük hadiselerin hüyümemesi için 
Hükümetimiz 'anında, gerekli 'tedbirleri süratle 
almaktadır. 

Dün Tunceli Öğretmen Okulunda ve Erzurum' 
un ibir lisesinde bâzı olaylar meydana 'gelmiş
tir. Tunceli Öğretmen Okulundaki olaylar haşlar 
•haşlamaz Millî Eğitim Balkanı olarak süratle 
''duruma vaziyet •ettim, ilgili bakan 'arkadaşlarımı 
uyardım, sayın Başbakan bizzat meşgul oldular, 
müfettişlerimi süratle yerine gönderdim. Vali ile 
gerekli görüşmeyi yaptım, Başbakanım gerekli 
görüşmeyi 3-4 defa yaptılar. Vali, durumun cid
diyetine 'binaen 5442 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddeci geıeğince müdür dahil 8 kişiyi derhal 
işten elçcktii'cîvk ckulu bir hafta tatil etmiş ve 
öğrencileri yerine göndermiştir. Şu anda sükûn 
vardır; ufak hazı yaralama hadiseleri olmuştur. 
Hükümet olarak ku nev-i olayların üzerinde 
ciddiyetle ve ehemmiyetle durmaktayız. 

Senatomuzun değerli üyeleri şuna, emin olma
lıdırlar ki, eğilimleri ne olursa olsun, ülkedeki 
huzuru bozmak için tahrikçiliğe girecek kaiba 
kuvvete başvuracak, her nev-i emelin ve gücün 
karşısında. Devleti 'bulacaklardır. Hükümetiniz 
bu yolda elinden gelen bütün tedbirleri alma yo
lundadır. 

Saygılar sunarını. (C.H.P. sıralanırdan alkış
lar.) 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Söz istiyorum 
sayın Başkan. 

BAŞKAN — önerge sahibi olarak sayın Kö
ker buyurun efendim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
çok muhterem 'arkadaşlarım; 

İçtüzüğün 131 nc'i 'maddesi gereğince son bir 
hafta zarfında, evvelâ Ankara'da Dil Tarih ve 
Coğrafya Fakültesinde hilâlıara Erzurum da bir 
Ih.ede ve nihayet dün Tunceli Öğretmen Okulun
da meydana gelen ve talebeler arasında 12 Mart 
öncesi çatışmalaı a. benzeyen tipte bazı çatış
maların meydana gelmesi hadiselerini ümit edi
yorum ki, benim gibi bütün 'arkadaşlarını da 
basından takip etme imkânına sahip olmuşlar
dır. 

Ben, önergemi verirken muhterem Hüküme
tin. biraz evvel konuşan sayın Millî Eğitim Ba
kanı arkadaşınım yapmış okluğu şekilde yuvar

lak bir konuşum ile açıklamada bulumuasını is
temedim. Ne söyledi Millî Eğitini Balkanı arka
daşımız ; «Bâzı tahrikçiler var, kim olursa olsun 
Hükümet bunları önlleyecek güçtedir...» Ben 
böyle bir cevap beklemedim muhterem arka
daşlarım. Hadise nedir? Tahrikçisi kinidir? 
Sağcı mıdır, solcu mudur, komünist midirf... Bu
nu mutlaka bu kürsüde gelip Hükümet beyan -et
melidir. 

Ben bu hadiselerin altında, son günlerde 
Millî Eğitini Bakanlığında Hükümet tarafından 
yapılan bâzı tayinlerin büyük tesirleri olduğunu 
biliyorum. Müseccel bir komünisti, örfî idare 
mahkemeleri kararlarıyla komünistliği tescil 
edilmiş bir zatı getirip umum müdür tayin eder
seniz, Türkiye bu çeşit hadiselere daha çok sah
ne olacaktır. 

Yüce Senato huzurunda sayın Bakandan ri
ca ediyorum, buraya gelsin ve söylesin; tahrik
çi kimdir? Hangi hadiseler sebebiyle bu talebeler 
birbirine girmiş, birbirini yaralamış, birbirini 
bıçaklamıştır, ? «Bu hadiselerin arkasında (bu
gün öğlen ajansında ela dinledik) bazı politika
cılar vardır»1 dediler sayın Başbakan. Kinidir 
bu politikacılar? Cunihuriyet Halik Partisinin 
•hangi hizibine mensup olan politikacılar vardır 
bu hadiselerin arkasında? Bunları gelip bura
dan ifade etsinler. 

Saygılar sunanım (A.P. sıralarından alkış
lar.) 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sen varsın 
sayın Köker, sen varsın... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Böyle bdır usulümüz yoktur sayın Unsal; oturu
lan yerden müdahale 'diye bir usulümüz yoktur. 

Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ bu
yurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS
TÜNDAĞ (Konya Milletvekili) — Sayın Baş
kan, Yüce Senatonun değerli üyeleri. 

Değerli arkadaşım Ankara Senatörü Yiğit 
Kökerîin taleplerinde haklı olduğu taraflar bü
yüktür. Biraz evvel de huzurunuzda arz etti
ğim glibi, bu konuda müfettişlerimi dün ilgili 
olay yerine hareket lettirdiim. Değerli Senatonu
za gerekli hazırlıklarımı yaptıktan, sonuçlarını 
alduktan sonra bütün detayı ile nçıklaıma yap
maya hazırını. Ancak, bugün Senatonuzda de
ğerli bir Senatörümüzün verdiği önergeye ce-
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vap yenebilmek ve Hükümetimizin tutumunu 1 
huzurunuza getirmek işin buraya, çıkmış builu- I 
nuyorum. Sunayı 4a samimiyetle değerli 'arka- I 
daşum fırsat vermişken açıklamak isterim: I 

Sayın Senatör müseccel bir komünisti göre- I 
ve verdiğimi söylediler, .ama' bunun ismlinıi söy- I 
lemedjiler. Müsaade 'ederseniz bazı basın organ- I 
larında çıkan isimleri huzurunuzda açıklamak I 
istenim. Bu İsimlerden, memleketin çeşitli yer- I 
lerinde öğretmenlik yapmış olan Mahmut Ma- I 
kal ve Fakir Baykurt'un Millî Eğitim Bakanı I 
tarafından Genel Müdür olarak ıtayun edildikle- I 
ri çeşitli gazetelerde çıktı. I 

Sayın Senatönler, yaptığım tayinler ortada- I 
dır. İsmi geçeni arkadaşlar ne hana geldiler, oıe I 
benden görev istediler, ne bu kişilene görev ver- I 
dim bugüne kadar; sizin Millî Eğitim Bakam- I 
nız olarak. I 

Değerli arkadaşlarım, bergün gazetelerde çe- I 
şitli şeyler çikar. Bir Millî Eğitim Bakana ola- I 
rak ben, basım organının uyarılarından sürekli I 
olarak yararlanmak istenim. 4 yıl muhalefet mal- I 
letvekilliğinde (aldığım bazı dersler var. Muha
lefetteki arkadaşlarım bizi adım adım takip I 
edecekler, uyanacaklar; biz bunlardan ders ala- I 
cağız. Demokrasinin faziletti de bunadadur. I 

'Millî Eğitim Bakanlığına geldiğim günden I 
bu yana üç genel müdür tayini yapmışımdır. I 
ilköğretim Genel Mülürlüğü göreve geldiğıim 
zaman açıktı. Bu Genel Müdürlüğe, doktora se- I 
viyesine gelmiş, Planlamada Başkan Yardımcısı I 
olarak görevli olan bir arkadaşımı ısrarla istir- I 
ham ederek ve zorla taylin edebildim. Bunda ıs- I 
nar edişimin medeni şu idi : I 

Millî Eğitimde bazı esaslar kurallara bağ
lanmazsa öğretmen kitlesini huzura kavuştur- I 
mamıza imkân yok. Eğilimi ne olursa ölsün, bü
yük bir öğretmen topluluğundan Türk halkının 
istediği, bir huzur içinde hizmet görmesidir. Bu I 
hizmeti bir huzur içinde öğretmenden alabilir
sek memleketimize yapacağımız iyilik büyük 
olur. Bakanlığa geldiğim gün bunu (amaçladım. 
Tayinlerime, muhalefetteki arkadaşlarımın dik- I 
katle yakından bakmalarını özellikle istirham 
ederim; bunların, siyasal hareketlerle eoı ufak I 
bir şekilde ilgileri olmuş mudur! Bunu amaçla
madım. Benden yana olanı tayin :edeyim, ben
den yana olmayanı ayırayıım şeklinde bir tu- I 
tumdan bir (eğitimci olanak mümkün olduğu ka- | 
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dar kurtulmaya çalışıyorum. Öyle bir tayin ya
payım İd, öğretmeni iyi bilsin, mesleği iyi bil
sin, kurallar koysun, öğretmen kitlesinin ara
sında adaletsizlikler kalksın... Her Millî Eğitim 
Bakanı olan arkadaşım bu gayretle savaş et
miştir. Öğretmeni !öıı çolk üzen mesele bir tayin
de onun kafasına takılan bir adaletsiz tutum
dur. Bir ödemede de öyledir. Aksi takdirde öğ
retmen kitlesi pekçok şeylere dayanmaya hazır
dır, ama 'kendi aralarındaki adaletsiz tutuma 
da asla razı olmazlar. Bu, onları son derece ren
cide eder. 

Değerli arkadaşlarımı, müsade ederseniz yap
tığım ikinci tayini de açıklayayım : 

Öğretmen Okulları Genel Müdürü arkada
şım çok büyük bir jestle bana kadar geldiler, 
dilekçelerini yazmışlar; «Yeni bir Bakansınız. 
Ben Bakanlık müfettişliğinden geldim Sayın 
Bakan, isterseniz beni Bakanlık müfettişliğime 
döndürürsünüz, isterseniz göreve devam ettir ir
siniz, işte dilekçem, takdir sizin.» dediler. Ben 
de kendilerinle teşekkür ettim, ellerini sıktım. 
Genel Müdürlük seviyesinde olan ve üçlü ka
rarname ile çıkan' Bakanlık müfettişliğine dön
melerinden memnun olacağımı söyledim ve Ba
kanlık müfettişliğine döndüler. 

Bunun yerine, Eğitim Enstitümüzün Peda
goji Bölümü şefliğini senelerce yapmış olan, ha
len Eğitim Enstitümüzde pedagoji dersleri mi 
okutan, dışarıda uzun seneler tahsil görmüş, 
doktora seviyesine gelmiş, formasyon sahibi bir 
arkadaşımı yine ısrarla Genel Müdür yapma 
durumunda kaldım. Almacım, bu göreve getir
diğim kişi bazı kurallar koysun. Öyle kurallar 
koysun ki, Bakan dahi bunu değiştirmesin. Öğ
retmen ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini 
bilsin ve teşkilât bir huzura kavuşsun. Sırf bu
nu amaçlayarak yaptım. 

Değerli arkadaşlarım, üçüncü tayinlim Orta
öğretim Genel Müdürlüğünde oldu. 

Ortaöğretim Genıel Müdürü arkadaşımı biz
zat çağırdım. Millî Eğitim Bakanlığı yapan ar
kadaşlarım bilirler; Millî Eğitim Bakanlığının 
en çok işi hemen hemen ortaöğretimde toplanır, 
İlköğretimin tayin ve nakilleri İllere devredil
diği için, hemen hemen Millî Eğitim Bakanlığı
nın büyiük çapdaki işi ortaöğretimdedir. Bütün 
ımilletvekiM ve senatör arkadaşlarım, bölgele
rindeki öğretmenlerin ihtiyacı nedeniyle orta-
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Öğretime biç olmazsa ayda bir muhatap olurlar. 
O bakımdan ortaöğretim oldukça yorucu, okluk
ça geniş bir çalışma isteyen bir Genel Müdür
lüktü i*. 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden ayrılan 
arkadaşımın değerli hizmetleri olmuştur. Huzu
runuzda şudur, budur demek istemiyorum. Ken
diliyle görüştüm. Kendisiyle görüşmemde, bu 
görevde uzun zamandan beri çalıştığını, fakat 
bu görevlen 'kendi istediği yönde ayrılmasını 
rica ettin. Benim huzurumdan çıkarken öııcıe 
•kabul ettiler. Bir saat sonra, kabul etmeyecek
lerini bildirdiler. Gerekli yetkimi 'kullananalk gö
revden ayırdımı ve kendisini İstanbul Eğitim 
Enstitüsüne tayin ettim, ama sonra geldiler, 
«Beni İstanbul'a vermeyin, lütfeder. Bakanlık 
•müfettişliğine verir misiniz'?'». dediler. «Tür
kiye Cumhuriyetinde genel (müdürlük seviye
sine yükselmiş bir arkadaşımız olarak bu gö
revi istiyor, böyle düşünüyorsanız hayhay» de
d in ve dilekçesi üzerine Balkanlık müfettişli
ğine kendisini atadım. 

Bunun yerine de, halen Millî Eğitim Ba
kanlığımızda senelerdir Genel Müdür Mua
vinliği yapan, mevcut tahsilinin üzerine dok
tora •seviyesine doğru çalışmalar yapmakta bu
lanan bir arkadaşımı Genel Müdür olarak ta
yin (t tim. 

DeğeıH aı kadarlarım, işte Bakanlıkta yap
tığım tasarruflar bunlar. 

Bunun ötesinle; henüz hiçbir genel -mü
dürü görevinden almadım, Ibaşka bir genel 
müdür tayin etmedim. Bazı maarif müdürü ar
kadaşlarım emekli oldular. Bazı arkadaşla
r ı m da, alışılagelmiş usulle 'kendilerine bir 
kararname göndererek ayırmadım. Mesleğe 
verdiğim değerin sonucu olarak kendilerini 
bizzat makamıma çağırdım. Beraberce odamda 
oturduk; «Belli bir- dönem içindeyiz. Bir görev 
değişikliği için bana yardımcı olur musunuz?» 
diye bugüne kadar maarif müdürlüğünden 
ayırdığım arkadaşlara sordum. Şükranlarını 
ve minnetlerini bildiren bu arkadaşları, ço
cuklarının ve (kendilerinin istedikleri ve huzur 
içinde kalabilecekleri yerlere atadım. 

Bunlardan bir tanesi Adalet Partili millet
vekili alayı arkadaşımdı. Kendisiyle bizzat 
görüştüm. Kendisi bana aynen, «Ben başka 
şevler bekli vordum» dedi. «Hayır» dedim. 

«Hürmet ederim; bu memlekette demokrasi 
oldukça çeşitli görüşlerimiz olacaktır. Bizden 
adaylar olacaktır, sizden adaylar olacaktır, 
ama !biz ikimiz şu anda birer meslek mensubu
yuz. Meslök mensubu olarak (birbirinizi anla-
nıatk zorundayız» dedim. «Çocuklarımı tahsil
lerine İzmir'de devam et tiklerimden, İzmir Millî 
Eğitim Müdür Muavinliğini isterim» dediler. 
Afyon Millî Eğitim Müdürlüğünden İzmir 
Millî Eğitim Müdür Muavinliğine ikendilerini, 
(kendi istekleriyle aldım. 

Diğer 'bir arkadaşımı İstanbul Millî Eği
tim Müdür Yardımcılığına aldım. 

iSayın senatörler, bunları şunun için anlat
mak ihtiyacını du.ydum : Biraz evvel fou de
ğerli Senatoda konuşaıiı, kendisine saygım 
o(an ve karşılaştığımızda samimi olarak se
lâmlattığım bir senatör arkadaşım Millî Eği
tim Bakam olarak bana bunu sorabilir ve ge
rekli tahkikat yapılmadan benden samimi ce
vabımı daima alabilirdi. En azından onu sorarak 
bu kürsüye getirseydi daha rasyonel olurdu 
kanısındayım. 

Millî Eğitim Balkanınız olarak yine göreve 
naşldığım gün bir şeyi amaçladım değerli ar-
ıkadaşiarım : Öğretmenlerin arasındaki kırgın
lığı, küskünlüğü gidermek, belli bir birliği, 
yapıcı bir birliği kurarak, bu memlekette bö
lücü unsurların, eğilimi ne olursa olsun, öğ
retmen gücünün üstünde speikülâsyon yolunu 
önlemek için her tedbiri alayım istedikti. Bu
nun için; öğretmen arkadaşlarıma belli bir hu
zuru getirebilmek için, kendi yetkilerimi 
hissî olarak kullanmaktan kaçabilmek için ge
nelge yayınlamak yoluna gittim. Görev ya
pan arkadaşlarım bunu iyi-bilirler. 

Genelge şunu getirir : Genelge yayınladı
nız -.mı, artık genelgeniz bir ıkural niteliğini 
taşır. Bakan olarak canınız şöyle istese bile 
önünüze genelgeyi çıkarırlar, •genelgeye uy
ma zorunda kalırsınız. Gönlünüz istemese bile, 
kafanız o kişiyi çekmese bile, ayırmak iste
seniz, göreve vermeseniz bile, genelliğe ortada 
olduğu için, o kişiyi göreve vermek zorunda 
kalırsınız. Genelge sizi isteğinizin dışına eı-
ikarır. Bunu ilk gün bilerek, bilinçli olaraik 
yaptıim. Çünkü, belki ben hoş görme diğkn, uy
gun görmediğim bir Idşiyi iade etmeık isteme
yebilirim di ve. 
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Genelgem gayet sarihti, kanunlara göre 
idi. Hukukçularımla uzun uzun görıüşme-
leıden sonra yazılmıştı. İstediğim tek şey, ya
saların ve yönetmeliklerin çerçevesi içinde ce-
zalandırmışsanız evet, ama yasaların dışında, 
Millî Eğitim Bakanının kafasındaiki düşünceye 
güre, filân adamın düşüncesine gwe bir öğ
retmeni görevden almışsanız hayır demiştim. 

Millî Eğitim Bakanlığında disiplin cezalan 
vardır;"? gün göreve gelmeyeni müstafi addede
riz. Bu yönet meliık hükmüdür, uyarını; birlik
te uyacağız. Yasa açıkça ortaya koymuştur; 
sağ eğilimli, sol eğilimdi, şu şekilde hareket 
edenlerin cezalarının ne olduğunu mı aihik etmeye 
verdikten sonra mahkeme tayin eder; ceza 6 ay 
1 gün dedi >m,i görevden alırız. 

Yine yasa eğer hizmete devamında mahzur 
yoksa, mahkemeye verdiğiniz görevlinin hiz
mete devamını emreder. 

Ben Millî Eğitim Bakanı olarak kimin 
hangi milimetre şu tarafta, filânın ıkae mili
metre şu tarafta olduğunu neye göne, hangi 
kritere göre tayin edeceğim? Yasa karar ver
mezse neye göre öğretmeni, yöneticiyi açiıkta 
bırakacağım? İşte, Millî Eğitim Bakanı olarak 
göreve başladığım günden beri kafamın yat
madığı nokta burası. Bu sebeple Öğretmene bel
li bir güvenliği, belli bir huzuru verebilmek için 
gazetelerde okuduğunuz genelgemi yayınladım. 

Sayın senatörler, samimî olarak itiraf etmek 
isterim; bu genelge ile iade ettiğim kişinin ade
dini rakamla tek tek huzurlarınıza getirmek is
terim. Şu anda katî hatırlamamakla birlikte 
50 yoktur; sağda ve solda. Bunların içerisinde 
«Cuma Namazına gittiğinden dolayı görevini ak
sattı» diye ayrılan da vardır. Bunların içeri
sinde «şu gazeteleri, bu gazeteleri okuduğu, 
şurada Atatürkçülük daima gelişmektir, daima 
gitmektir, sonsuzluğa giden bir yoldur, dünün 
Atatürkçüsünden bugünün Atatürkçüsü daha 
ileridir, yarınınki daha ileri olacaktır. Atatürk
çülük bir doğma değildir. Atatürkçülük daima 
dinamik, yaşayan, gelişen bir görüştür» diyen
lerin olduğunu da huzurunuzda beyan etmek 
isterim. Gerektiği zaman, bunları, fırsat verir
seniz huzurunuzda uzun uzun açıklamak iste
rim. Bugün o dokümanlarla gelmedim. Onun 
için beni bağışlamanızı dilerim. 

19 . 3 . 1974 O : 1 

| Ancak, amacımı bir defa daha kesinlikle be-
j lirtmek isterim: Bu memlekette büyük öğret

men kadrosunun üzerindeki, eğilimi ne olursa 
olsun, bazı değerli Adalet Partili arkadaşlarımın 
bu konudaki samimiyetime inanmalarını gönül
den ast erim. Eğilimi ne olursa olsun, ne tarafta 

I olursa olsun, spekülâsyan yapmalarını gelin bir-
I leşelim beraberce önleyelim. Bunu amaçladım ; 

bütün tayinlerimde ve yaptığım bütün tasarruf
larda bunu amaçlıyorum. 

Öğretmen kadrosunun gücü büyüktür. Öğ
retmen insan yapar. Öğretmenin çalışmasını 
kontrol imkânımız çok azdır. Başka mesleğe 
benzemez. Sınıfa girdiği zaman öğrencisi ve 
kendisiyle başbaşa kalır. Huzursuz bir öğret
menin, Bakanlığına kuşku içinde bakan bir öğ
retmenin açtığı yara büyüktür. Bunu hemen 
fark edemeyiz sayın senatörler. Yirmi yıl son
ra ancak farkına varırız ve bir nesilde tedavi 
edemeyiz. Bunun arızaları bu memlekette as
lında görülmektedir. 

Onun için, öğretmene belli bir huzurun geti
rilmesinde, içinizden bir arkadaşınız olarak, 
karınca kaderince eğitim sahasında birinci ba
samağından üniversite hocalığına kadar birçok 

I basamaklarda çalışmış bir arkadaşınız olarak, 
I oldukça büyük emek veren bir arkadaşınız ola

rak, bilerek, bu değişik eğilimdeki bâzı kişilerin. 
bu büyük kitlenin, bu insan yapan-, gelecek nes
li yetiştirecek olan, kalkınmamızda kullana cağı
mı iz insangüeünü bütün vasıflany'e bütün sayı-
siyle bize hazırlayacak olan büyük irfan ordusu
nun bölünmeden, birlik içinde, yapıcı bir şekil
de gelişmesine birlikte yardımcı olalım. Bu 
amaçla bütün tasarruflarımı yapmaya çalıştım. 

Son olarak, yüreğim yandığı için huzurları
nızda bir şeyi daha söylemek isterim : 

Yine basmm bütün uyarılarından yakinen 
yararlanmaktayım; yararlanmaya devam edece-

I ğim. Son Havadis Gazetesinin 16 Mart 1974 
günlü nüshasında sekiz sütun üzerine «Millî 
Eğitim Bakanı kimleri tayin ediyor?» diye, bili-

' yorsunuz, bir yazı çıktı. 

I Değerli senatörler, burada, tutuklu bir öğ-
I retmenin göreve iadesini isteyen vesikalar vardı. 
{ İşin hikâyesini, hazırlamıştıran. Bugün Son Ha-
I vadis Gazetesine gönderecektim. Bir kopyası 
I gitti, bir kopyası yanımda. 
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Fırsat verdiğiniz için, müsaade ederseniz hu
zurunuzda arz etmek isterim. Hikâye şöyle : 

«Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda ça
lışan öğretmen ve yöneticilerden bazıları Türk 
Ceza Kanununun kapsamına giren çeşitli suç
lardan sanık olarak adlî mercilerce haklarında 
cezaî kovuşturma yapıldığı için, Devlet Memur
ları Kanununun 140 neı maddesine göre Millî 
Eğitim Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış
lardır. Bu durumda olan öğretmenlerden bir 
kısmı, bir süre sonra mahkemelerde takipsizlik 
veya, beraet kararı veya Danıştaydan yürüt
meyi durdurma kararı almışlar ve bunlar görev
lerine iade edilmişlerdir. 

Bu (itibarla Devlet Memurları Kanununun 
140 neı maddesine göre, (biraz evvel zikretti
ğim genelge) haklarında mahkemelerce ce
zaî kovuşturma yapılan öğretmenlerden görev
den uzaklaştırılanların, hiçbir ayırım gözetmek
sizin bağımsız yargı organlarının verdiği karar
lar ışığında ve objektif olarak durumlarının ye
niden ele alınması gerekmiştir. Bu gibi öğret
men ve yöneticilerimizin mağduriyetlerini daha 
da devam ettirmemek, eğitim ve öğretimin en 
önemli unsuru olan öğretmenlere huzur ve gü
ven içinde görevlerini yerine getirme olanağı 
vermek amaeıyle bir .genelge yayınlanmıştır. Bu 
genelgede yapılacak uygulama açıklanmış, tu
tuklu bulunanlarla altı aydan fazla mahkûmi
yeti olanlar hakkında, mahkûmiyet kararı ke
sinleşmemiş bile olsa, görevden uzaklaştırma 
tedbirinin devam etmesi uygun bulunmuştur.» 
Onları göreve almadım. 

«Özellikle, Devlet Memurları Kanununun 
444 neü maddesinde öngörülen hükme uygun 
sekilide hizmetlerine devam etmelerinde engel 
•dlmayan öğııetmenlerin...» Bütün tamimlerimde 
'altlarını ekerek koydum bunu ve kendim 'de 
'l)iı ilkeye sadık kaldım. «göreve iadesi ilke 
olarak adının iş ve bu uygulama, bu İlkeye bağlı 
kalınarak yapılmıştı r.» 

iSayın Son Havadis Gazetesinin işaret bu
yurdukları nokta burası : 

(«Sün.op Boyabat Lisesi Besim - İş Öğretme
ni Hasan İl t er'in dosyası da...» Yüzlerce dosya 
ile uğraşıyorsunuz, «diğer dosyalar meyanında 
ve genelgeye göre Orta Öğretim Genel Müdür
lüğünce incelenmiş...» Millî Eğitim Bakanı ola
rak ben incelemem. Orada çalışan arkadaşla

rını bunu iyi bilirler. «Adı geçenin dosyasında 
tutukluluğu ile ilgili yazının bulunmaması ne
deniyle hakkında tutuksuz öğı etmenler üçin 
uygulanan işlem tesis edillmiş., Ancak, iSioıı Ha
vadis Gazetesinin yayını üzenine yaptırdığını 
ihıcelleme s on ucunda...»1 İki gündür tahkik eîtti-
riyorum. «Adı geçenin tutuklu 'bulunduğu, tu
tuklu olduğun a dair yazımın da- ib aşkla hiç, iUgiısi 
olmayan bir dosyaya 'konulduğu ve bundan do
layı önüme, öğretme/n hakkında hiç tutuksuz 
hır hareket yokmuş gilbd dosyanın çıkarıldığı..» 
Hepiniz Bakan OilalbiÜiiiısiniz değerli arkadaşla1-
irıun, şimdi hep beraber düşünmemiz gereken 
bir nokta var : 

İktidarlar değişir, hükümetler değişil', ama 
Devlette devamihikk esastın*. ıSırf, Cumhuriyet 
Halk Partisinin Millî Eğitilin Bakanını aksart-
<majk için... Tahkikatı başılatklm gerektiği yer
de. Mahkemeden gelen gerekli evraklar ayrı
lır başka tarafa konur*, 'benim önüme gelen dos
ya, hiç. bunlar yoiknmş gibi işl'eme tâlbi tutulur 
ve buııılar gerektiği sekilide de ıSon Havadis Ö»a-
zeteslne nlaştrrı'lîir ve Gazetede manşet yaptif-
mliursa., bu, hepimizin başına igelebiilir eheğeırOli 
arkadaşlarını... Birlikte bu Devlete sahip çı!k-
manıız il âzını. Açık açık San Havadis Gaz'eitesi
ne, bu 'memleketin 'bir Millî Eğitim Bakanı »ola
rak, olanı olduğu gibi bildiriyor, tahkikatı baş
lattığımı yazıyorum. 

(Sözlerimin sonunda şunu söyletmek istiyo
rum : 

Çeşitli partilerden olabiliriz; ama bu ülke
de, İm çatının altında hepimiz huzur istiyoruz. 
Bu ülkede Anayasanın çerçevesi içerisinde, 
Atatürk'ün ortaya koyduğu ilkelerin ışığında 
Millî Eğitimin amaçlarını gerçekleştirmek için 
hepimiz çalışmak istiyoruz. Mülilî Eğitim Baka
nınız olarak ben, senatörlerimiz olarak sizler; 
.aranızda pekçok değerli meslektaşlarım var, 
çeşitli meslekten a/ıkadalşlarım var, bu nıenııle-
fcete hizmet etmek istiyoruz. Çeşitli arkadaşla-
iTim çeşitli zamanlarda bu görevlerde nöbet 
tuttu. Ben de bu görevde 'bir nöbet döneminde 
olduğumun gayet iyi idraki içindeyim sayın se
natörler. Bunların hepsinin geçeceğini biliyo
rum:. Hepiniz gibi; bu memilieketin şerefli paır-
'lamenterleıi gibi ben de Ibiir gün bu görevi dev
rettiğim zaman Türk Milletine. Türk öğretme-
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niın/e sersefile hâizim et •erttiğiiim aıiDİiarıımı devretmek 
isteri/m. 

On'inı d<jin, iktidar veya muhalif, bu nıeaıı-
k'ketin parllamıanıterleri lolaraık bazı konularda, 
her 'konuda; demffly arımı, bazı konularda muha
lefet gev'cık'üd'ir. Buna yüreJkten imanıyorum. 
Bazı ıkonularda gıertektiği zaman bdrleşımieiiııizdtn, 
eğer yara ciddiyse, hepimizi illglillendiriyoırea 
geıtaktiği zaman o yaranın üzerine 'hiirl'iikte par
mak ba:saıalk, biirihi'kte kaırşı çılkmamızın büyük 
yauva:farı olacaktır. 

Gov-cMi doluumaımter billlgiıyi netiecyi aldık
tan soıura Yüce 'Sematomuza g^tinmek isteğiyle 
ıhep:d'!zo yürekten saygılar sumairıım. (A'likışlar) 

BAŞKAX — Gündeme geçiyoruz. 

10, — XATO toplantılarına katılacak Kuzey 
Atlantik Assamblesi \Tilrk Grubu üyeliklerine 
bir bağımsız üye seçimi. 

-BAŞKAN — Kuzey Atlantik Assamtolesi 
topHiaiitisi.ua ıkatıllacak 'bağımsız üye sec'imi var
dır. 

iSayıın senatörler, bağımsız aday olarak bun
dan 'evvelki! Birleşimde oya sunduğumuz ilki ar-
kadaşıinıız vardı. Bumlar Sayın Hayrıi Mıiınıcıı-
oğlu ille ISayın Özer Deıibiı! idi. 

Bu konuda 'bii" öneırgıe g-öldi, okutuyorum. 

Senato Baş kalınlığına 
NATO Parlamenterler Heyetine müstakiüle-

ro düşen kontenjandan ISayın Siabahattlhı Öz
bek'i teklif ediyorum. 

iS&ygılaTimla. 
Bağımsız Üye 

O o 111m 
iSefa Yaılçuk 

HAYRI MUlMOUOĞLU (Tekirdağ) — Sa
yını 'Başkan, bir mâruzâtım var efendim. 

BAŞKAN" — Buyurun Sayını Mumcuoğlu. 

,HAYRÎ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sa
yın Başkan, 'bu konuda ben adaylığımı ne doğ
rudan, ne de dolaylı olıaralk !koymuşumdur. Sa
yım Nusnet Turna tdklif :eitmiişti. Kendisine olan 
saygını nedenliyle itiraz etmemişt-iinı. 
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'Şimdi Sayın Özbek aday gösteriliyor ve 
kendisinin de istediği anlaşılıyor. Bu balamdan 
adayliıktan ç ekilfiy orum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Bu dunuma göre- iki aday üzerimde seçıim 

yapacağız. Bu adaylar da ISayın Özer Der'büL 
ve Sayın ISabahattin. Özbek'tir. 

'Gizili oyla seçim yapacağız. 
Oy pusulalarını dağıtıyorum. 
(Tasnif Heyeti içini ad çefkiyorum... Sayın 

Fikreni Kabay?.. Yok. 
ıSayım Şerafettiıı Paker?.. Burada. 
ISayın Mehmet Feyyat?.. Burada. 
Sayın Hüseyin Ka.lpaıkıboğlu?.. Burada. 
Sayın Mehmet Feyyait, 'Sayın Şerafettiıı 

Pakcr ve Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu Tasnif 
Heyeli'ne seçiılhıişlerdir. 

'Seçime hangi üyeden başlayacağımızı tespit 
içnı. ad çekiyorum... 'Sayın Fevzi Geveci (Kamu
sun.). 

(Samsun Üyesi Fevzi Geveci'den başlanarak 
oy;ar toplandı.) 

BAŞKAN —- Oyunu iku'lanmayan sayın 
üye?.. Yok. Oylanma işlemi bitın'ştir. 

(Oyla,ım ayrmıı yap:Hdı) 
BAŞKAX — Sayın .senatörler, oylama sonu

cunu sunuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Kuzey At'antl'k Assaımibles'.'ne bir bağımsız 

üye seçimi için yapılan oylamaya (64) üye ka-
tu'mış ve ekseriyetin bulunmadığı anlaş:lclığım-
dan. tasnife gidilınemiştıiir. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Kayseri İstanbul 
Hüseyin Kalpaklıoğlu Mehmet Feyyat 

Anıt al ya 
Şerafettin Paıker 

BAŞKAN — Sayın üyeler, tasnif sonucun
dan da anlaşıldığı üzere 'ekseriyctilıniz yoktu;'. 
Bu nedenle Birleşimi, 31 Mart Perşembe günü 
saat 15,00'te açmıak üzeıre kapatıyorum. 

Kapanma £feâti| : 17,1? 
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V. - , SORULAR VB CEVAPLAR 

A) YAZILI ŞORTLAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Türk Dilinin özleşmesi ve 
gelişmesine dair soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı Mustafa Üstündağ'ın, yazıl i cevabı 
(7/193) 

Aşağıdaki sorunun Millî Eğitim Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmayım arz 
ederim. 

Cumhııniyet Senatosu Üyesi 
Mehmet Özgüneş 

sonr -. 
Gecen yüzyıllarda Arapça ve Farsça'nın ge

niş ölçüde etkisinde kalan dilimize özellikle son 
yüzyılda batı dillerinden bir kelime akını baş
lamıştır. Bu akın hızım gittikçe artırmaktadır. 

Atatürk tarafından dilimizin özleştirilmesi 
ve geliştirilmesi için kurulmuş bulunan Türk 
Dil Kurumu sarf etmiş olduğu büyük gayretlere 
rağmen yukarıda belirtilen gidişe, bir özel ku
ruluş olması sebebiyle, yeteri kadar etkili olama
mıştır. 

Bu gerçek gözönünde tutularak. 
1. Türk Dilini ve lehçelerini bütün yönle

riyle incelemek, bu konuda bilimsel araştırma ve 
incelemeler yapmak, yaptırmak, 

2. Türk Dilinin her alanda gelişmesini ve 
özleşmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak, yaptır
mak, bu konuda sapılan bilini ve sanat çalışma
larım desteklemek, 

•]. Millî Sözlük'ü hazırlamak, bu sözlüğe 
girecek kelimeler üzeninde son kararı vermek, 
bu sözlüğü kelimelerin etimolojisini de göstere
cek biçimde geliştirmek, 

4. Araştırma ve inceemelerdnıin sonuçlarını 
topluma maledici çalışmalar yapmak, bu konu
da yapılan çalışmaları desteklemek. 

5. Amacı ile ilgili konferanslar, kurslar, 
ivminerlcr ve her türlü toplantılar düzenlemek, 
yurt içi ve yurt dışı kongre, konferans ve her 
türlü bilimsel toplantılara katılmak, .sergiler 
açmak. 

6. Türk Dili ile ilgili olarak fikir ve sanat 
a ln ında üstün eser veren, araştırma yapan yer
li ve vabaııcılara Türk Dili Ödülü vermek, 

7. Kütüphane, arşiv ve dokümantasyon mer
kezi kurmak, 

8. Türk Dili ile ilgili olarak yurt içinde ve 
yurt dışında çıkan yayınlan incelemek, değer
lendirmek. 

9. İlkokuldan yüksek öğretime kadar bütün 
eğitim kurumlarında Arı Türkeenin kullanılmayı 
için ilgililerle işbirliği yapmak, 

10. Bütün meslek dallarında Türkçe terim
lerin kullanılması ve yenilerinin bulunması için 
ilgililerle işbirliği yapmak, bu mesleklere ait te
rimleri Millî Sözlük'e ekler halinde yayınlamak, 

.1.1. Türk Dilinin özleşmesi ve gelişmesi doğ
rultusunda çalışan bütün makam ve kurumlarla 
işbirliği yapmak, 

12. Yabancıların Türkçeyi öğrenmelerini 
kolaylaştırıcı bilimsel çalışmalar yapmak, bu 
konuda yapılan çalışmaları desteklemek, 

Amacı ile Bilimsel Özerkliğe ve Kamu Tüzel 
Kişiliğine sahip bir akademi kurulması düşünül
mekte ve böyle bir kamu kuruluşunun fayda'ı 
olacağına 'inanılmakta mıdır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
B a kanlık Müş avi rli ği 

Bölüm : Parlâmento - İrtibat 
(Savı : 239 

15 . 3 . 1974 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Sayın Meh
met Özgüneş'in, Türk Dilinin Özleşmesi ve ge
lişmesine dair vediği yazılı soru önergesine 

cevabımız 

Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak karar ve 
çabasında bulunan Türkiye'de, Türk Dilinin 
sadeleştirilmesi, arılaştınlnıası sorunu, üzerin
de en çok durulan konulardan biri olmuş ve ol
makta devam ediyor. 

Bu itibarla, Türk Dilinin, yüksek bir ilmî 
kuruluşun sorumluluğu ve korayuculuğu altın
da gelişmesi ve geliştirilmesi yönünden, bir 
«Türk Dili Akademisi» kurulması konusu üze-
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rinde, çeşitli vesilelerle öteden beri durulmuş
tur. 

Önerdiğiniz, Bilimsel Özerkliğine ve Kamu 
Tüzel Kişiliğine sahip bir dil akademisinin ku
rulmasının yararlı olacağı görüş ve inancında
yız-

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Mustafa Üstündağ 

Millî Eğitim Bakanı 

2. — 'Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ 
Belerin, yurt dışındaki Türk Hava Yolları acen-
• t alarm a dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı 
Ferda Güley'in yazılı cevabı (7/195) 

Cumihuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir Senatörü 

Beliğ Beler 

1. Yurt dışında Türk Hava Yollarına ait 
acentalıklarm verilmesinde ne gibi şartlar aran
maktadır ve bu şartlar nelerdir? 

2. Yurt dışında Türk Hava Yollarının han
gi yerlerde büroları ve acentahkları bulunmak
tadır? 

3. 'Sattıkları biletler üzerinden Türk 
Hava Yolları yurt dışı acemtadarına verilen ko
misyon miktarı nedir? 

4. Türk Hava Yolları haricinde, yurt dı
şındaki Türk işçilerinin büyük bir kısmını özel 
uçak şirketlerinin yabancı uçaklarla taşıması 
karşısında, Türk Hava Yolları, dolayısıyle Ulaş
tırma Bakanlığı elden kaçan bu büyük yolcu 
kütlesini kazanmak için ne gibi çalışma ve ha
zırlık içerisindedir ? 

Ulaştırma Bakanlığı 
Hava Ulaştırma Genel Müd. 15 . 3 . 1974 
Sayı : 5z - 3/HNK - 691 - 3823 

Konu : İzmir Senatörü Sayın 
Baliğ Beler'in yazılı soru öner
gesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu 26 . 2 . 1974 ta

rih, Kanunlar Müdürlüğü 2830 - 1886 - 7/195 sa
yılı yazı ve eki. 

İlgrde kayıtlı yazı ekinde gönderilen Cum
huriyet Senatosu Üyesi İzmir Senatörü Saym 
Beliğ Beler'in Türk Hava Yollarının Acentaları 
hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiş ve 
gerekli cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ferda Güley 

Ulaştırma Bakanı 

İzmir Senatörü Saym Beliğ Beler'in yazılı 
soru önergesi ve cevapları 

Soru : 1. Yurt dışında Türk Hava Yolları
na ait acenteliklerin verilmesinde ne gibi şartlar 
aranmaktadır ve bu şartlar nelerdir? 

Cevap : 1. Türk Hava Yollarının yurt dı
şında 3 tip acentesi bulunmaktadır. 

a) IATA acenteleri : Beynelmilel Hava Nak
liyeciler Birliği (IATA) 'nın va'zetmdş olduğu 
Resolution : 810 hükümlerine göre; her memle
kette bulunan hava yolları tomsilcrlerinden te
şekkül etmiş acenteler Tahldkat Komitesi süz
gecinden geçirmiş ve keza lATA'nın her konfe
rans bölgesi için senede iki defa yapmış olduğu 
Acenteler Komitesi toplantısında tescil edilmek 
şartiyle IATA lisanslı olan seyaıhat acenteleridir. 
Bu kabil acentelerde aranan nitelikler ise mahal
li kanunlarla tespit edilmiştir. Tahditsiz olarak 
bütün IATA Hava Yolları biletlerini satabilir ve 
keza biletin kullanılacağı seyahat bölgesine göre 
% 7 veya % 7,5 komisyon alırlar. 

b) Genel satış acenteleri : Büyük yolcu po
tansiyeli olan ve THYîım ofisi bulunmayan ve
ya bulunup da faaliyet sahası belirtilen memle
ket veya bölgelerde IATA lisansı olmayan acen
telerin keza IATA Resolution 800 hükümlerine 
göre; muayyen bir nakdî teminat karşılığında 
tayin edilen acentelerdir. Tahditti olarak tayin 
edilmiş bölgeleri içinde yalnız THY'na ait ve ta
rifeli seferler üzerine bilet satışı yapabilirler ve 
Resolution : 800 (TC 2) paragraf 12 hükümleri
ne göre % 7 veya c/c 7,5 komisyon ilâve olarak 
% 3 veya c/c 2,5 genel satış acentesi komisyonu 
alırlar. 

c) Yurt dışında çalışan işçilerimizin, en yo
ğun olarak bulundukları Federal Almanya Cum
huriyeti ile yurdumuz arasında özel işçi seferle
ri icra edilmektedir. Seferlerin icra edildiği şe
hirlerde bulunan THY Satış Müdürlüğüne bağlı 
olmak üzere, sadece bu işçi seferlerine bilet sata-, 
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biline yetkisi olan mahallî acenteleri vardır. Bu 
acentelerin seçiminde : 

I. - Acentelik verilecek şahıs veya firmanın, 
Alman kanunlarına göre ticaret yapma yetkisine 
sahiibolması, 

II. - THY'nm talebedeceği maddî teminatı 
verebilecek malî güce sahibolması (Aldıkları bi
let stoku için her bilete 300 DM. hesabedilerek 
asgarî 15 000 DM. teminat alınır.) 

III . - THY'nm adına yakışır mahal ve du
rumda bir ofise ısahibolması, 

IV. - Acentelik talebettikleri mahal veya 
mahallerde yeterli sayıda Türk işçisi potansiyeli
nin mevcut olması, 

V. - Geçmiş zamanlarda, herhangi bir konuda 
isimlerinin kötüye çıkmış olmaması, gibi husus
lar dikkate alınmaktadır. 

Soru : 2. Yurt dışında Türk Hava Yolla
nın hangi yerlerde büroları ve acenteleri bulun
maktadır? 

Cevap : 2. Yurt dışındaki Türk Hava Yol
ları büroları : Atina, Roma, Milano, Zürih, Ce
nevre, Paris, Londra, Brüksel, Amsterdam, Vi
yana, Kopmghag, Beyrut, Tevlâviv, Lefkoşe 
(Grenıel Satış Acentesi), Frankfurt, Münih, Düs-
seldorf, Köln, Nurnberg, Stuttgart, Hamburg, 
Hannover, B. Berlin. THY'nm 3 tip olarak gös
terilmiş acentelikleri vardır. Ancak, l /C madde
sinde belirtilen acenteler sadece Frankfurt ve 
Münih satış müdürlükleri dışında kalan satış 
müdürlüklerine ba ğlıdır. 

Soru : 3. — Sattıkları biletler üzerinden 
Türk Hava Yolları yurt dışı acentelerine veri
len komisyon miktarı nedir? 

Cevap : 3. — 1. - a ve 1. - b maddelerinde be
lirtilmiş acente veya genel satış acenteleri IATA 
tarafından sınırlandırılmış komisyonları sattık
ları bilet bedelleri üzerinden alırlar. 1. - c mad-> 
desinde belirtilmiş, özel işçi seferlerine bilet 
satan mahallî acenteler, bir ay içinde yaptıkları 
bilet satış bedelleri toplamı üzerinden ve Mali
ye Bakanlığınca verilmiş olan 22 . 6 . 1971 gün ve 
5&3591-052/15/20-30215 sayılı müsaadeye istina
den, aylık satış miktarlarına göre artan oran
larda % 25'e kadar komisyon verilmektedir. 

Soru : 4. — Türk Hava Yolları haricinde, 
yurt dışındaki Türk işçilerinin büyük bir kıs
mını tözel uçak şirketlerinin yabancı uçaklarla 
taşınması karşısında, Türk Hava Yolları dola-

yısıyle Ulaştırma Bakanlığı elden kaçan bu bü
yük yolcu kitlesini kazanmak için ne gibi ça
lışma ve hazırlık içerisindedir? 

Cevap : 4. — Türk Hava Yolları, Türk işçi
sinin en fazla olarak bulunduğu Federal Alman
ya ile Türkiye arasında işçilerin »geliş ve -gidiş
lerini sağlamak bakımından bazı ticarî anlaşma
lar imzalanmıştır. Uluslararası kaidelere göre 
sadece tek taraflı taşıma hakkı verilemeyeceğine 
fgöre işçi trafiğinde, Alman bayraklı taşıyıcıların 
da hak sahibi, olmaları tabiîdir. Buna göre, bir 
yıl içinde Almanya ile Türkiye arasında karşı
lıklı olarak seyahat eden işçi yolcu sayısının 
% 50'sinin Türk Hava Yollarına, diğer % 50' 
sinin ise Alman bayraklı taşıyıcılara ait olduğu 
ticarî anlaşma ile tespit edilmiştir. Türk Hava 
Yollarının filo imkânına göre, 1971 yılı ortası
na kadar bu pazardaki hissesi, taşıdığı yolcu 
bakımından % 16 civarında bulunmakta idi. 
B - 707 ve DC -10 gibi büyük kapasiteli uçakla
rın filoya iltihakından sonra, Almanya'nın 6 bü
yük merkezine (Köln - Düsseldorf - Stuttgart -
Hamburg - Hannover - Berlin) yapılan özel işçi 
seferleri ile, THY'nm pazardaki hissesi 1973 yılı 
sonu itibariyle % 46,2'ye yükselmiştir. 

Haziran 1971 tarihinden itibaren yapılan bü
yük hamle ile % 190'ı aşan ıbir gelişme kayde
dilmiştir. Büyük uçakların filoya katılması, Ha
ziran 1971 tarihinden itibaren uçakların şahısla
ra kiraya verilmesi ve taşımanın doğrudan doğ
ruya özel işçi seferleri düzenlenmek suretiyle 
THY tarafından yapılması bu sonucun alınma
sında başlıca nedenleri teşkil etmiştir. 

Türk Hava Yollarının bu büyük hamlesi 
karşısında. Alman taşıyıcılarının pazardaki his
sesi % 84'den % '54'e kadar düşmüş ve prensip 
olarak kabul edilen % 50 - % 50 taşıma rak-
kamına çok yaklaşmıştır. Alman taşıyıcıları ve 
Alman Sivil Havacılık makamları, THY'nm da
ha fazla kapasite arz ederek, arzulanan oranda 
pazardaki hissesine ulaşması ve hatta çok yakın 
tarihlerde hissesini aşmaya hazır olması karşı
sında büyük reaksiyon göstermişlerdir. Bu reak
siyonun neticesi olarak 1974 yaz tarifesinde ön
görülen ıbüyük kapasite arzına karşı çıkmışlar ve 
THY seferlerini haftada 1700 koltuktan fazla 
olmamak üzere tahditleme eğiliminde bulunmuş
lardır. Halen bu konunun halli için çalışmalar 
yapılmaktadır. 
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