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NEL KURULA SUNUŞLARI 
1. — Gıda - Tanm ve Hayvancılık Baka

nı Korkut Özal'ın, Erzincan Üyesi Niyazi Ün-
sal'ın, 16 . 12 . 1976 tarihli 14 ncü Birleşimde 
«Cumhurbaşkanlığı sunuş yazılan» hakkındaki 
gündem dışı demecine cevabı. 294:296 

2. — Kars Üyesi Sırrı Atalay'm, Susuz, Ho
rasan, Pasinler ve Oltu olayları hakkında gün
dem dışı demeci. 296:305 

3. — Konya Üyesi Erdoğan Bakkalbaşı'nın, 
İstanbul Birinci Film ve Hafif Müzik Festivali 
konusundaki gündem dışı demeci ve Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu'nun cevabı. 305: 
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4. — Denizli Üyesi Hüsamettin Atmaca'nın, 
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5. Balıkesir Üyesi Nejat Sarhcah'nm, zeytin 
ve zeytinyağı üretimi konularında gündem dışı 
demeci. 313:315 

Sayfa 
6. — Görev ile yurt dışına giden Millî Eği

tim Bakanı Ali Naili Erdem'e, Ulaştırma Baka
nı Nahit Menteşe'nin vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/943) 315 

7. — Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
Alparslan Türkeş, İçişleri Bakam Oğuzhan Asii-
türk, Bayındırlık Bakanı Fehim Adak, Gıda -
Tarım ve Hayvancıhk Bakam Korkut Özal ve 
Kültür Bakam Rıfkı Danışman'ın yurt dışına 
görevli olarak değil, izinli olarak gittiklerine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/944) 315 

8. — Ankara Üyesi İbrahim Öztürk'ün, 
âfetler fonunun durumunu ve kullanılmasını 
saptamak amacıyle Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/59) 315:316 

9. — Dilekçe Karma Komisyonuna üye 
seçimi. 316 

V. SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Yazılı Sorular ve Cevapları 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Kemâl Sanibrahimoğlu'nun, Toprak ve Tarım 
Reformu bölgelerine dair soru önergesi ve Baş-

317 
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Sayfa 
bakan adına Devlet Bakam Mustafa Kemal 
Erkovan'ın yazılı cevabı .(7/627) 317:318 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Kemâl Sanibrahimoğlu'nun, Türkiye Millî Koo
peratifler Birliğinin ve Türkiye Kooperatifler 

Danışma Kurulunun bugüne kadar kurulmamış 
olması sebebine dair soru önergesi ve Köy İş
leri Bakam Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı. (7/633) 318: 

319 
3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 

Nejat Sarlıcalı'mn, margarin, kutulu îikid ve 
ham bitkisel yağlara dair soru önergesi ve Ti-

Sayfa 
caret Bakanı Halil Başoi'un yazdı cevabı. 
(7/643) 319:321 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
İbrahim Öztürk'ün, Kırıkkale ilçesinde meyda
na gelen olaylara dair sora önergesi ve İçişleri 
Bakam Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. 
(7/653) 321:322 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum Et Kombina-
sındaki hayvan alımlarına dair soru önergesi 
ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kor
kut Özal'm yazılı cevabî. (7/657) 322:324 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tokat Üyesi Zihni Betil'in, 14 . 12 . 1976 tarihli 
13 ncü Birleşimde, İçtüzüğün 54 ve 62 nci maddele
rinin uygulanması; 

Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin, 14.12.1976 
tarihli 13 ncü Birleşimde ve 

Kars Üyesi Sırrı Atalay'm, İçtüzüğün 58 nci 
maddesi gereğince bu Birleşimde Başkanlığın tutu
mu; 

Hakkındaki demeçlerini Başkan cevaplandırdı. 
İzmir Üyesi Nazif Çağatay'ın, ruhunu taziz için 

saygı duruşunda bulunuldu. 

İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan; usul hakkında 
bir demeçte bulundu. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir; 
Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'm, 7 . 12 . 1976 tarihli 
11 nci Birleşimde, «Erzincan Devlet Hastanesiyle il-
güi sorunlar» hakkındaki gündem dışı demecine ce
vap verdi. 

Erzincan Üyesi Niyazi Unsal; Cumhurbaşkanlığı 
sunuş yazılan üzerinde gündem dışı demeçte bulun
du. 

İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın; Pasinler'deki 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve arkadaş
larına yöneltüen saldırılar münasebetiyle gündem dı
şı demecine, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiiiürk cevap 
verdi. 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Ulaştırma Ba
kam Nahit Menteşe'ye, Maliye Bakanı Yılmaz Erge-
nekon'un; 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru' 
ya, Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'ın; 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Necmettin 
Erbakan'a, Devlet Bakanı Hasan Aksay'ın; 

Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı - Baş
bakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'na, Millî Sa
vunma Bakanı Ferid Melen'in; 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Ulaş
tırma Bakanı Nahit Menteşe'nin; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattsn Kı-
hç'a, Köy İşleri Bakanı Yefa Poyraz'ın vekillik et
melerinin uygun görülmüş olduklarına dair Cumhur
başkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Mason locaları hakkında (10/7) kurulan Araştır
ma Komisyonu Başkanlığının, komisyonlarının çalış
ma süresinin 13 Aralık 1976 tarihinden itibaren iki 
ay daha uzatılmasına dair tezkeresi kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarı-
ibrahimoğlu'nun; deprem ve depremle ilgili yerleşim, 
mesken, ulaşzm, dağıtım ve depolama konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergesi. (10/59) (Genel Ku-

— 292 — 



C. Senatosu B : 15 21 . 12 . 1976 O : 1 

ruhin bilgisine sunuldu ve gerekli işlemin yapılacağı 
bildirildi. 

10/47, 10/49, 10/51 numaralı Senato Araştırma 
Komisyonlarına, grup başkanlıklarınca gösterilen 
adaylar seçildiler. 

Dilekçe Karma Komisyonuna yapılan üye seçimi 
sonucunda Genci Kurulda çoğunluk bulunmadığı 
anlaşıldığından; 

21 . 12 . 1976 Sah günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 18.03'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet (İnaldı 

Divan Üyesi 
Burdur 

Ekrem Kabay 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

SORULAR 

Yazdı Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni

yazi ÜnsaFın, 12 Aralık 1976 tarihli gazetelerde neş

redilen bir yazıya dair yazılı soru önergesi, İçişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/663) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Si

lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci 
maddesi ile aynı Kanunu değiştiren 7 . 7 . 1971 ta
rih ve 1424 saydı Kanunun 36 ncı maddesi ile ek
lenen ek geçici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanunun Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi : 1/319; C. Senatosu : 1/491) (Millî Sa
vunma Komisyonuna) (Müddet : 15 gün) 

Teklifler 
2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra ek

lenmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 

reddolunan metni (M. Meclisi : 2/299; C. Senatosu : 

2/109) (Bütçe ve Plan Komisyonuna) (Müddet : 15 

gün) 

3. — Lâle Oraloğlu'nun kaçakçılık nedeniyle 

çarptırıldığı cezanın inzibatî ve cezaî bütün netice

leri ile affına dair kanun teklifinin Millet Meclisin

ce reddolunan metni (M. Meclisi : 2/538) (C. Se

natosu : 2/110) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

(Müddet : 15 gün) 

»>•«<« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ergün Ertem 

KÂTİPLER : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Abdülgani Demirkol (Urfa) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun 15 nci Birleşimini açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/ . — Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kor
kut Özal'ın, Erzincan Üyesi Niyazi Unsal'in 
16 . 12 . 1976 tarihli 14 ncü Birleşimde «Cumhurbaş
kanlığı sunuş yazıları» hakkındaki gündem dışı de
mecine cevabı. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
12 sayın arkadaşımız gündem dışı konuşmak iste

mektedirler. Ele alınmak istenilen konuların, güncel
liğini ve ertelenme halinde bu güncelliğin yiteceğini 
dikkate alarak, gündemimizin müsaade ettiği oran
da söz vereceğim. Konuşacak sayın üyelerin, gerek 
süre yönünde, gerekse yeni tartışmalara yol açacak 
ibare ve üsluplardan çekinme yönünde Divana yar
dımcı olmalarını saygılar sunarak istirham ediyo
rum. 

16 Aralık 1976 Perşembe günü Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kruulunda gündem dışı konuşma yapan 
Erzincan Senatörü Sayın Niyazi ÜnsaFın konuşmala
rına, açıklama yapmak üzere, Sayın Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Korkut Özal söz almış bulunu
yorlar. Buyurunuz Sayın Bakan. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI KORKUT ÖZAL (Erzurum Miletvekili) — Muh
terem Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

16 Aralık günü Yüce Senatoda gündem dışı ola
rak yapılmış bir konuşma ve doğrudan doğruya şah
sım ile ilgili bazı soruların cevabının talep edilmesi 
üzerine, ve bu konuşma ile ilgili ortaya getirilmiş 
bazı hussulan açıklığa kavuşturmak amacı ile söz 
almış bulunuyorum. 

Erzincan Üyesi Sayın Niyazi Ünsaî; 16 Aralık 
günü yapmış olduğu konuşmada, Resmî Gazetede 

sehven görevli olarak yayınlanmış bir tezkereyi ele 
alarak; zannediyorum sayın konuşmacının da mak
sadını çok aşan, burada birtakım beyanlarda bulun
muştur. 

Önce, bir noktayı tavzihe kavuşturmada yarar 
vardır. Şahsım adına ve tamamen kişisel bir ibadeti 
ifa maksadıyle gittiğim hacda, herhangi bir görev
lendirme mevzubahis değildir, zaten olması da müm
kün değildir. İbadetlerin külfetinin, o ibadeti yapan
ca karşılanması ibadetin esasını teşkil eder. Bu bakım
dan, zuhülen yanlış kaleme alınmış bir tezkerenin 
Resmî Gazetede düzeltilmiş olduğunu da burada bil
dirmek isterim. Hiçbir kimsenin, kişiliği ile ilgili iba
detleri başka araçlar ve imkânlar kullanarak yapma
sı da zaten söz konuş udeğildîr. 17 Aralık 1976 gü
nü yayınlanan Resmî Gazetede bu düzeltme Başba
kanlıkça yapılmıştır. 

Muhterem Başkan; 

Burada zabıtları incelediğimiz zaman, çok hür
met ettiğimiz, saygı duyduğumuz arkadaşlarımızın bu 
konu dolayısıyle açıklamada mecburiyet duyduğum 
bazı beyanlara kadar gittikleri ve zannediyorum sa
yın konuşmacının burada kendi maksadını da aştığı 
intihamı edindim. Zabıtlara geçmesi ve ileride tarihî 
dokümanlar olarak tetkik edildiği zaman bunların 
cevapsız ve açıklanmamış olarak kalmaması amacı ile 
bu açıklamayı yapmaya kendimi mecbur hisettim. 
İnanıyorum ki, bizzat sayın konuşanı cı da bu iza
hatımı dinledikten sonra kendisinin bazı beyanları
nın, alıştığımız, inandığımız, Anayasamızla konul
muş bazı haklarımızı yanlış tarif eder bir şekle yö
neldiğini kabul edecektir, 
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Sayın konuşmacının beyanlarının bir yerinde 
Hacca giden milletvekilleri veya senatörlerin Hac'da 
oldukları sürece maaşlarının kesilmesi yolunda bir 
beyanı var. Aynen okuyorum efendim: 

«Hacca gidenlerin maaşsız izinli sayılması gere
kir. Bu; dinin de, yasanın da, insanlığın da bir gö
revidir.» diyor sayın konuşmacı. 

Bu beyanı; eğer Anayasanın ve insan hakları
nın ölçüsünde düşünürsek, herhalde çok maksadım 
aşan bir beyandır. Meselâ, bugün milletvekilleri ve 
senatörler yemek yedikleri zaman görev yapıyorlar 
mı, yapmıyorlar mı? Uyku uyudukları zaman görev 
yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? Sinemaya gidip bir 
filini seyrettikleri zaman, bir spor karşılaşması sey
rettikleri zaman acaba bunlar görev yapıyorlar mı, 
yapmıyorlar mı? Eğer bunları böyle düşünecek olur
sak, her senatörün, her milletvekilinin cebinde bir 
pusula olacak; bu görevdi, değüdi diye puantaj ya
pacak ve ondan sonra diyecek ki, ben şu kadar saat 
görev yaptım, uyuduğum zamanların da maaşını Lüt
fen bana ödemeyin... 

Biz, eğer insan haklarına inansyorsak, insanların, 
inandıkları gibi ibadet yapmalarına da inanıyorsak 
ve bu ibadetin yapılması için gerekli iznin de kanun
larımızın teminatı altında olduğunu da biliyorsak, bu 
beyan maksadını aşar. 

Bu bakımdan sayın konuşmacının ben böyle bir 
yoSa gittiği inancında değilim ve olmadığı inancı için
de bu açıklamayı yapıyorum. Anayasamızda inanç
lar korunmuştur; inandığını yaşamaya mecbur o?an 
kîşi, günde beş vakit namazını kılmaya kararlı o-an 
kişi, bu namazını kıldığı zaman tabiî görevlerinden, 
hayata gelmiş olmasının inandığı görevlerinden bi
rini yapmakladır ve Anayasamızın güvencesi altına 
alınmış olan bu ibadet hürriyeti içinde ona sadece 
bizim hürmet etmemiz gerekir. Aksi takdirde, kor
karım ki Türkiye'de din ve inançlar mevzuunda bu
güne kadar iyice karıştırılmış kavramların çok daha 
yanhş ve tehlikeli istikâmetlerde gelişmesine mani 
olacağımıza, bunlara yardımcı olmak gibi bir teh-
rikeîi yola girmiş oluruz. 

Saym konuşmacı sözünün başında ifade etmiş
tir, «Dine, inançlara saygılıyız.» demiştir. Dine, inanç
lara saygılı olmanın zannediyorum ilki, alfabesinin 
(a) harfi, bunları yapan insanların bütün haklarına 
da hürmetkar olmakla geçer. 

Bir hususu daha ifade etmek zorunluluğundayım. 
Din, mukaddes bir müessesedir, bir inanç müessese
sidir. Buna inanan insan bunu yaşar. Üzüntü ile ifa

de edelim, memleketimizde din mevzuunda çok şey
ler konuşulmuştur. Şu sözleri konuşan insan, 25 se
neyi aşan meslek hayaîmda bu konuşulanların acısı
nı çekmiş ve bu acıyı çeken çok kimseyi tanımış
tır. Bu mevzuda en güzel şey, zannediyorum, dinle 
siyasetin ilişkisini iki yönde gayeî kesin o'arak çiz
mek lâzımdır. Bir noktayı tavsik etmekte belki lü
zum yok; ama söylemeye mecburum. İnanan insan
lar dini siyasete alet etmezler. Çünkü, inanan bir insan, 
inandığı için dini siyasete alet edemez; çünkü A Hah' 
tan korkan bir insan, bu yaptığı işin dinin amacına 
aykırı olduğunu gördüğü gün, bundan kaçacaktır. 
Onu içinden kontrol eden inançlarıdır. 

Zannediyorum dini istismar edenler, buna inan
mayan; fakat bunun siyasî birtakım yararlarından 
yararlanmak isteyenlerdir, bunları da millet görüyor, 
hepimiz görüyoruz. Çünkü din öyle bir şeydir ki, 
buna inanan ve inanmayanın ölçüsü gayet açık ola
rak ortadadır. Ben, bunu burada ifade etmek iste
niyorum. Bu bakımdan, inanan insanların dini istis
mar etmesi ve sayın konuşmacının gündem dışı yap
tığı konuşmada biraz da ağır olarak «Bir eli Ha-
cer-üî esvette, bir eh* beytüîmalda», gibi' ağır tabirler
le buna dokunmasını, ben zannediyorum yine mak
sadını aşan bir beyan olarak nitelemek durumun
dayım. İnanan, Alîahtan korktuğu için birtakım şey
lerden kendini ahkoyan bir insan ve bir sürü sıkın
tılara katlanarak gidip haç yapan bir insan (Sadece 
sıkıntılardan ibarettir haç ibadeti) herhalde durup 
dururken inancının dışında kendini mesul edecek bir
takım şeyiere gitmekten de kendini koruyabilir. 

Diğer bir noktayı da ifade edeyim: 
Dinî siyasete a?et etmek pozitif yönde ne kadar 

yanhşsa, negatif yönde de yanlıştır. Bununla şunu 
demek istiyorum; bir siyasî kuruluşun, bir topluluğu 
dine karşı olmakla itham etmek de aynı şekilde yan
lıştır. İnanıyorum ki, en doğru yoî, kişinin vicdanın
da teşekkül eden inancıyla bu inancının ortaya ge
tirdiği kendisinin birtakım mükellefiyetlerini yaşa
masına hepimiz hürmetkar olmalıyız. Hakiki mana
da hürriyetçi, demokratik parlamenter sisteminde 
başka çıkar yol olduğunu zannediyorum ki göreme
yiz. 

Bugüne kadar Türkiye'de, özellikle 1973'ten bü 
yana bu meselede çok büyük ilerlemeler olmuştur. 
Birinci Koalisyon Hükümetinin kurulmasından da
ğılmasına kadar ve İkinci Koalisyon Hükümeti sıra
sında bu mesele üzerinde Türkiye'miz büyük bir ge
lişmenin ve büyük bir müsamahanın içindedir. Zan-
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«ediyorum ba müsamahanın karşılığını da görmek
teyiz. Uzun yıllar büyük ıstıraplar çekmiş insanlar 
bugün iki yönden rahatlığa kavuşmuşlardır ve bu ba
kımdan sayın konuşmacının sözüne son cevabım; 
din ve dine bağlanan mevzularda en güze! şey, ka
nunlarımızın çerçevesi içinde yapılan her şeye tolerans 
göstermektir. Zaten kanunun dışına çıkan her şeyi 
de kanunlar yakalıyor, gerekli cezaları veriyorlar. 

Burada politik amaçlı bir yol olmadığına da işa
ret edeyim. Tekrar ifade ediyorum, haç görevini yap
maya birinin gitmesini politik bir amaca bağlamayı, 
(Tabiî vicdanların ölçüsüne girmek mümkün değil
dir) herhaMe somut kanıtlar olmadan ortada söy
lemek fevkalâde zor bir husustur. 

Sayın Başkan ve muhterem üyeler; 
Netice olarak, hac görevi tslâmiyetin 5 farzından 

biridir, fnsan bu imkânlara kavuştuğu zaman inan
cına göre, gücü olduğu zaman bunu ölmeden evvel 
yapmak mecburiyetindedir. Bunu ölmeden evvel ilk 
imkân ile yapabilmesi de yine kendisi üzerinde bir 
vazifedir. 

Biz; şahsım ve diğer bakan arkadaşlarım bu se
ne böyle bir imkândan yararlanmışızdır, kendi im
kânlarımızla gitmişizdir, görevimizi yapmışızdır. 

Sayın konuşmacının bu noktada, Van zeJzeîesiy-
le bunların bir araya gelmesiyle ilgili bazı beyanla
rı da olmuştur. Bir iki gün evvel geldiğim Van zel
zelesi hareketinde de ve bunda alman tedbirlerde 
şunu ifade edeyim: 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bakanlarla 
kaim değildir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bir 
büyük sistemdir. Bir bakan görevli olarak veya izin
li olarak ayrıldığı zaman, onun görevinin nasıl ya
pılacağı, kim tarafından yapılacağı da yine Cumhu
riyet Hükümetinin yasaları içinde tarif edilmiştir. 
«İşte, oraya gideceğinize şuraya gidip, şunu yapsay
dınız...», sözünü söylemek bence fazla olmuştur. Ta
mamını tekrarlamak istemiyorum. 

Türkiye Cumhuriyetinin bütün hizmetleri sorum -
îu?ar tarafından görülmüştür. Nitekim^ Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanı olarak bana vekâlet eden 
Sayın Çalışma Bakanı Şevket Kazan, zelzelenin he
men akabinde, bölgeye gitmiş ve üç gün orada bütün 
devlet görevlileriyle, gerekli tedbirlerin ahnmasında, 
bir bakanın yapması gereken bütün hizmetleri yap
mış bulunmaktadır. 

Bu bakımdan, birbirimizi bununla suçlamak da 
yanlıştır, polemiktir. «Zelzele olurken siz kongre ya
pıyordunuz», öbür taraftan, «siz gittiniz, gitmedi

niz..», gîbi sözler yanlıştır. Herkes bu zelzelenin acı
sını duymuştur ve öyle acı bir zelzeledir ki, hâlâ ya
ralan tamir edilmemiştir. Bu acı zelzelenin acıları
na bir de birbirimizle polemik yapıp, birbirimizi kı
rıp biraz daha acı katmamızda ne yarar vardır, anla
mak mümkün değildir. 

Bu fikirlerle ve bu beyanlarla hepinize saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, Sa

yın Bakandan bir hususu sorabilir miyim efendim? 
BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalar müzake

re konusu yapılamaz... 

EKREM KABAY (Burdur) — Uygulaması var
dır efendim daha evvelden. Sayın Bakan da kürsü
ye bilgi vermek için çıkmışlardır. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Kabay. 

2. — Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın, Susuz Horasan, 
Pasinler ve Oltu olayları hakkında gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sayın Sim Atalay; «Susuz, Horasan, Pasinler, Oitu 
oîayîarıyîe ilgili» gündem dışı konuşma istemişlerdir. 
Buyurunuz Sayın Atalay. 

OHtu'da Cumhuriyet Halk Partisi ilçe binası taş
lanmakta, tahrip edilmektedir. Amaç; diğer yerler
de olduğu gibi, Cumhuriyet Halk Partisinin Anaya
sa güvencesi altındaki çalışmalarım önlemek, konut 
verilip, rahat olarak bir yönetimin düzenlenmesine 
engel olmak, gözdağı vermek, korkutmak ve önü
müzdeki seçimlerde belli bir amacın provasını yap
mak; sonuçlan hakkında bilgi edinebilmek ve cü
retlerin nereye kadar götürülebileceğini sınamaktan 
öteye, daha öteye, memleketin kaderine kasteden 
bugünkü siyasî iktidann, korkulanm silebihnek ve 
icara aldığı memleket kaderini ne ölçüde bir mucir 
olarak sömürebihnekte ustalığını hangi sınırlar öte
sine götürebilmesinden başka bir şey değildir. 

06 — 

SIRRÎ ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun saygı değer üyeleri; 

Son 10 günün 3 ilâ 4 (İkisi birbirinin tamamlayı
cısı olduğu için 3 veya 4 denebilecek) güncel olayı 
üzerinde düşüncelerimi sizlere sunmak isteyeceğim. 

Olaylar, birbirinden farkh da gözükse, bugünkü 
siyasî iktidarın davranışını ve ülkeyi götürmekte 
olduğu maceranın, tehlikenin yansıtılması yönünden 
aynı amacın birer halkası ve bir planın uygulama
sından başka bir şey değillerdir. 
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Gerçekten, bugünkü siyasî iktidar, hukuk anla
mında ve sosyal yönüyle bir siyasî iktidar değildir; 
bir icar mukavelesinin yağmacı kiracılarından baş
ka bir şey değildirler. Hangi yönüyle ele alırsanız 
alın, bugünkü siyasî iktidar, bir hukuk anlayışının, 
bir devlet anlayışının en ufak örneklerini göstere
mez. 

Şimdi, son 10 günün içerisine sığdırılan bu olay
ları teker teker ifade ettikten sonra, bunlar hakkın
daki görüşümü kısaca arz etmek isteyeceğim. 

10 Aralık 1976 Cuma günü geç vakitte Kars'ın 
Susuz ilçesindeki Öğretmen Lisesinde 54 çocuğun bir 
kısmının öğretimle ilgisinin kesilmesi, bir kısmının 
çeşitli disiplin uygulamalarına tabi tutulmasını ön
gören yazı, İl Disiplin Kurulunca gönderiliyor. Va
kit gecedir, okul idaresi ille jandarma geceleyin 12 ya
şında; ceza yönünden suç ehliyeti olmayan çocuklar 
dahil olmak üzere, yoksul köylü çocuklarım, (Üze
rinde dura dura ifade ediyorum) yoksul, fakir, çare
siz ve arkasız köylü çocuklarını Anayasa ihlâli su
çunu işleyerek okuldan kovuyorlar. 

12 yaşında; delikanlı değiJ, 12 yaşında çocuk da 
değil, 12 yaşında yavru... Çocuğunuzun torunundan 
bile küçük 12 yaşındaki bebeği, yavruyu okuldan 
ebediyen kovduran bugünkü siyasî iktidar, kendisine 
bir devlet görevi yapıyor diye herhangi bir mazeret 
gösterebilir mi ve nerede görülmüştür 12 yaşındaki 
bir yavruyu siyasî suçtan dolayı, Anayasa güvencesi 
altındaki öğrenim hakkından mahrum edebilmek?.. 
Ama bu iktidar yapar; bu iktidar 26 yaşında dev
leti soyan «yeğen bey» için «Bu çocukla niçin uğra
şıyorsunuz?..», der; ama bugünkü iktidarın şanına 
bu yakışır, çünkü bugünkü iktidarın etiketi budur, 
iktidar olmasındaki amaç budur, onu iktidara geti
ren güçlerin beklediği budur, bugünkü siyasî kadro
yu iktidar yapan güçlerin bekîediği odur; bilinçlen
meyi önlemek, yoksu! köylü çocuklarının öğrenimi
ni önlemek, köylünün bilinçlenecek bir seviyeye gel
mesini önlemek.. 

Bu, yalnız bu İktidarın kendisinin marifeti değil; 
bu Siyasî İktidarın meydana gelmesine çalışan çok 
uluslu şirketlerin, CİA'nın ve bazı ülkelerin siyasî ör
gütlerinin ve içerideki yandaşlarının müşterek netice
sidir, müşterek ürünüdür bu oynanan büyük oyun. 

12 yaşındaki çocuğu geçen pazar günü, bir önce
ki pazar günü Susuz Öğretmen Lisesinde işlemi ya
pan Müdür Vekili ve öğretmenlerin yanında çağırdık. 
12 yaşında; bir vursanız düşecek çocuk, bugünkü Si
yasî İktidarın korkusu.., 

Eğer yakın bir zamanda günün adamı ilân edile
cek birisi gerekirse, o, 12 yaşındaki Ahmet'in olması 
lâzım gelir. Bugünkü siyasî iktidarın korktuğu adam 
12 yaşında, vursanız düşecek, torununuzdan küçük, 
belki ömründe ilk defa giydiği, giydiğinden bu yana 
ütü görmemiş pantolonu ile üç öğün yemeği belki 
şimdiye kadar görmemiş yoksul köylü çocuğu... 

Müdüre sorduk; «Bu mu siyasî suçlu, bu mu si
yasî iktidarı yıkacak, bu mu rejimi devirecek?..» 
Adam boynunu büküyor; emir yoksek yerden geldi... 
Türkiye'de oynanan büyük oyun... İtiraf ettiriyoruz; 
Müdür yok, disiplin işlemini yapan Müdür Vekiline, 
«Söyle, Müdür Vekili olarak sen, hangi vicdan ra
hatlığı içinde bu 12 yaşındaki çocuğun kovulmasın
da rol aldın?» diyoruz; tekrar ediyor; «Bu küçük 
çocuk, bu bebek, bu yavru.» diyor... «Siyasî suçtan 
dolayı nasıl okuldan kovulabilir, ama ne yapayım, 
istenen bu...» 

İşte, bugünkü Siyasî İktidarın yapısı ve amacı 12 
yaşındaki çocuk; ama bu onların ilk yaptığı ve son 
yapacağı da değildir. 

Yine bu kürsülerde Deniz Gezmiş ve arkadaşları
nın darağacına götürülmesine engel olmak için ko
nuştuğumuz zaman, söylemiştik; «22 yaşındaki bu 
delikanlıları, bu baharını yaşayan insanları siyasî suç
lardan dolayı bugün asarsanız, Türkiye'nin siyasî ha
yatında gün gelir bunlar aziz olur, gün gelir bunlar 
kahraman olur. Bunları yapmayın.» dediğimiz zaman, 
arkadaşlarımız darağacmı kurmak için birbirleriyle 
yarış ediyorlardı. Türkiye'nin bugün çektiği ıstırap
lardan, sancılardan birisi de buralardan gelmekte
dir. 

BELİĞ BELER (İzmir) — O konuşmalarınız ce
saret verdi. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — 22 yaşındaki 
gençleri siz siyasî suçlardan dolayı darağacına gön
derirseniz; 20 yaşında, 18 yaşında sizden çok farklı 
olan insanlar... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hangi suçları 
işleyerek, hangi mahkemelerden hüküm giyerek gel
di. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Söyleyeyim, söy
leyeyim... 

BA,ŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Atalay... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Deniz Gezmiş ve 
arkadaşları banka soymuşlardır; zorbadırlar, suçlu
durlar. Demire! kardeşler İsparta'da Ziraat Bankasını 
daha kötü şartlar içinde soymuşlardır. (Gürültüler),. 

— 297 — 



C. Senatosu B : İS 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Siz bu anlayışın 
sahibi olduğunuz müddetçe memleket huzur görmez. 

BAŞKAxN — Sayın Ucuzal... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Ve siz,... 
BAŞKAN — Sayın Atalay, müsaade buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Ve siz, Demirel kar

deşlerin... (Gürültüler) 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Siz, polisler vu

rulduğu zaman kürsüye gelin. Çok rica ederim Sa
yın Başkan, her şey mahkemeye intikal etmiş, çoğu 
halledilmiş. 

ORHAN KOR (İzmir) — Alçak herif, namussuz 
herif. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Kor, Sayın Orhan Kor, 
lütfen oturunuz. 

ORHAN KOR (îzmir) — Oturuyorum. (Gürül
tüler). 

BAŞKAN — Lütfen, rica ediyorum. Bir dakika 
müsaade edin efendim. 

ORHAN KOR (îzmir) — Kürsüyü kirletiyor. 
BAŞKAN — Orhan Kor Bey, lütfen oturunuz ye

rinize. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Türk Ticaret Ka
nununa göre bir şirketin sermayesi... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Atalay, mü
saade buyurun lütfen efendim. 

Gündem dışı söz istemiş olduğunuz konu üze
rinde daha spesifik bir konuşma yapmanızı rica edi
yorum. Size, yerinden müdahale eden hatiplere lüt
fen cevap vermeyiniz. Ben kendilerini susuturacağım 
efendim. 

Devam buyurun efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ama Sayın Baş
kan, bazı konuların gün ışığına çıkmasında fayda 
vardır. Türk Ticaret Kanununa göre, bir şirketin ser
maye artırabilmesi için 1/4'nün millî bir bankada 
bloke edilmesi gerekir. Demirel kardeşleri ORMA'yı 
kurdukları zaman İsparta Ziraat Bankasına bir kuruş 
ödemeden... 

ORHAN KOR (îzmir) — Demirel kardeşler ka
dar başına taş düşsün. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bir kuruş bloke 
etmeden... 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, ne 
biçim Başkansınız? Oradan bir kısım arkadaşlar mü
dahale ediyorlar, baksanıza neler söylüyorlar. 

ORHAN KOR (îzmir) — Orada, kürsüde konu
şan arkadaşına sor. 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade edin. 
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I SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, 
geçen tutanaklarda da söylemiştim; bazıları sıcak se
ver, bazdan küfürü sever; bazıları kendi hadleri ve 
seviyeleri içerisinde dağarcıklarında sövmeden başka 
bir şey olmadıkları için söverler. 

ORHAN KOR (îzmir) — Senin seviyeni herkes 
biliyor. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Kor, Sayın Orhan Kor, 
lütfen itiyat haline getirdiniz. Rica ediyorum sükûnet
le dinleyiniz, Divanı ceza uygulamaya mecbur etme
yiniz. Rica ediyorum. 

ORHAN KOR (îzmir) — Küfür eden sizsiniz. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben, bu aczin, bu 

suçluluğun ifadesi olan zavallı sözleri işitmem. Çün
kü, küfür kolaydır, küfretmek gayet rahattır. Söz 
meşhurdur; gıyabında padişaha sövülmüştür en dik
ta bir rejimde. Ben işitmem bile, tenezzül edip cevap 
dahi vermem. Sayın Kabay, bırakın istediği kadar 
söylesin, kem söz sahibinindir ve kendileri kokar. 

ORHAN KOR (îzmir) — Kendin kokuyorsun iş
te. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — O sözlere marş 
marş dediğiniz zaman, gider sahiplerini derhal bu
lurlar. O bakımdan müsterih olun, varsın sövsünler. 
Ben 2 7 - 2 8 senedir bazılannm bu küfürlerine çok 
alıştığım için tahammül edebiliyorum, varsın sövsün
ler. 

ORHAN KOR (îzmir) — Sizden başka küfür 
eden yok. 

BAŞKAN — Konuya avdet ediniz Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet Sayın Baş
kan, diyordum ki, 12 yaşındaki genç yavrulan siya
sî suçlardan dolayı mahkûm etmek belki Habeşistan-
da belki Kongo'da, belki Hindistan'da, belki Bangal-
deş'te bile bugüne değin görülmemiştir. Dikta rejim-

I 1er; korku rejimleri, soygun rejimleri, faşist özlemi 
I çeken sancılar içinde bulunan rejimler zulümler yap-
I mışlardır, darağaçlan kurmuşlardır; ama hiç bir yer-
I de 12 yaşındaki öğrenim çağındaki bir çocuk, siyasî 
I suçtan dolayı okulundan kovulmamıştır, cezaya müs-
| tahak görülmemiştir. 

I Okul müdür vekilinden sorduk, «Siyasî suç işle-
I diğini söylediğiniz bu 12 yaşındaki bebeğin suçunu 
I belgeleyen delilleriniz ne idi?» dedik. 
I Bu söylediklerim iki kere ikinin dört ettiği ka-
I dar, bir fotoğraf makinesi objektifinin olduğu gibi 
I şekilleri çekmesi kadar objektif olanlardır. 
I Cevap : Sağcı öğretmenlerin şikâyet dilekçelerin-
I den başka hiç bir delil yoktur. Sağcı bir öğretmen 
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kızacak çeşitli nedenlerden dolayı, okul müdürüne, I 
büyük, o çok büyük dörtgen oyunun bir küçük halka- I 
sı olan sağcı öğretmen bir dilekçe yazacak; diyecek I 
ki, «Şu çocuk soî düşünceye sahiptir.» ve bu o ço- I 
cuğun; 12 yaşındaki çocuğun okuldan ebediyen ko- I 
vulmasna yetecek.,. Hangi adalet duygusu, hangi vic- I 
dan, hangi insanlık duygasu, bana söyler misiniz? I 
Hangi insanlık duygusu? Ama bugün rahat rahat ya- I 
pılabilmektedir. Yapanların hangi zihniyete sahip ol- I 
duğunu biraz daha açığa kavuşturmak için meseleye I 
bir ayrı yönden bakalım. I 

Bir müddet önce öğretmen okulunda hiç bir si- I 
yasî düşünceye sahip olmayan Karslı, memleketini ve I 
ulusunu seven idealist bir müdür, kesinlikle ifade ede- I 
yim, Cumhuriyet Halk Partisinin de karşısında, Cum- I 
hurîyet Halk Partisi ile ailesi hiç bir zaman beraber I 
olmamış bir müdür; ama dürüst bir müdür okuldan I 
kovulur, başına binbır iş getirilir; Hakkâri'ye sürgü- I 
ne gönderilip, sürgüne gittikten üç ay sonra kendisine j 
bazı suçlar yükletilerek cevap isteniyor... Üç ay ön- I 
ce Hakkâri'ye süreceksin; üç ay sonra şu konularda I 
savunmanı ver diyeceksin,.. Böylesine haksızlıkları I 
mazur göreceksin; ama 1973 yılında Kars'ta Cumhu- I 
riyet Halk Partisinin karşısında Adalet Partisi liste- I 
sinde milletvekili adayı olan zatı rahat bir vicdanhk I 
içerisinde götüreceksiniz, Kars'ta bütün bu oyunları J 
çeviren zat olarak, Millî Eğitim Müdürü yapacaksı- 1 
nız... Hâlâ da orada... I 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sizden öğren
dik... 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, lütfen istirham ediyo- I 
rum. I 

HAYRI ÖNER (Adana) — Daha önce daha fay
dalı şeyler öğrenseydiniz.. I 

BAŞKAN — Sayın Atalay, diğer gündem dışı ko- I 
nuşmak isteyen arkadaşlara olanak vermek için müm
kün mertebe konuşmanızı derlemenizi... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Siz de çıkın 
dışarıya tamam olsun... I 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bizi buraya mil
let gönderdi. I 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın. I 
Sayın Feyyat... I 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Zaten dört 

kişi kalmışsınız. I 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Halt etmişsin sen. 

Nedir bu Sayın Başkan, nedir? 
BAŞKAN — Sayın Kırlı rica ediyorum; Sayın I 

Feyyat lütfen efendim. I 

Devam buyurun Sayın Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet Sayın Baş

kan, bir okulda 54 öğrenciden 12 yaşındaki çocuğun 
resmini ben bir başka vesile ile tabiî boydaki resmi
ni buraya getireceğim ve buraya asacağım. Ben, bu 
siyasî iktidarı, onun' yandaşlarını ve bu soygun düze
nini, çoğu kez, iyiye gider mi diye bir sükûnet içeri
sinde bekle gör diye, kendi vicdan muhasebem içe
risinde bir sessizliği tercih ederdim; ama geçen bir 
önceki Pazar günü, o 12 yaşındaki çocuğa kıyan bir 
siyasî iktidar olarak (Ben geçmiş dönemin de Meclis
lerinde bulundum. Şiddetli mücadelelerimiz oldu; 
ama ben bugün geçmişe bakıp, darağacına gidenlerin 
dahi işlemleri içerisinde bu derece ahlâk ve yasa dışı, 
insanlık dışı davranışlarını seçip, çıkarıp gösteremi-
yorum.) yılın adamı; eğer uğraşılarımız sonuç ve
rirse, elbette ki. bugünkü siyasî iktidarın kâbusu 
olan, o 12 yaşındaki yavru olmalıdır. 

Elbette Ayvaz ile Demirel, tencerenin yuvarlanıp 
kapağını bulması gibi, birbirinden çok farklı gözük
mesine rağmen, birbirini tamamlayan bu iki zihniyet 
Türkiye'de siyasî iktidar ohırsa, bundan başka bir şey 
de görülemez ve görülmeyecektir. 

Ayvaz der ki, «Türkiye'de bizim hâkimiyetimiz
de olan öğretmen okullarında tam bir sükûneti elde 
etmişizdir.» Evet, tam bir sükûnet... Korkunun, zul
mün, haksızlığın nöbet tuttuğu bir sükûnet... Faşiz
min ayak patırtılarının ancak sesini duyurabildiği bir 
sükûnet... 

Ayvaz ve Demirel'e göre Türkiye'de yalnız iki 
öğretmen okulu yahut lisesi henüz teslim olmamıştır; 
kendi ifadeleriyle teslim olmamıştır; Tunceli Öğret
men Okulu ile Kars'taki Susuz Öğretmen Okulu. He
nüz "Ayvaz'ın işgal ordularınm, yani komandoların, 
Demirci'm bir tarihte «Devlet güvenliği yanında böy
lesine başıbozuk alaylar yetiştirmeye müsaade etme
yeceğiz» dediği; ama siyasî iktidarı bir araya getirdi
ği zaman, buradaki eleştirilerimize çıkıp, yandaşhk 
ettiği bu Ayvaz görüşünün hiç şüphe yok ki, baş so
rumlusu Demirel'dir; Ayvaz değildir, Türkeş değil
dir, hiç bir zaman onlar olmayacaktır. Türkiye'de 
bugün işlenen bütün cyunlarcn, bütün baskıların, bü
tün haksızlıkların, akan her gencin kanının ve soyu
lan Devlet Hazinesinin, ıstırap çeken Devlet memu
runun, kıyıma uğrayan öğretmenin; bütün bu hak-
sızlıklarımn tek sorumlusu, başlıca sorumlusu Demi
rel'dir. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Halt etmişsin sen!.. 
Nedir bu Sayın Başkan, nedir bunlar? 
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BAŞKAN — Sayın Ataiay, lütfen gündem dışı 
istemiş olduğunuz kona ile ilgili... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet... 
BAŞKAN — Diğer sayın üyeler de zaman aşımı

na uğruyor... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Anayasanın 105 
nci maddesi, Bakanlar Kurulunun genel politikası
nın yürütülmesi görevini Başbakana verir. 105 nd 
madde diğer bakanları, ancak bakanlıkları ile ilgili 
konularda yetkili ve sorumlu kılmaktadır. Oysa Baş
bakanı, Bakanlar Kurulunun genel politikasından so
rumlu tutmaktadır. 

Bugünkü siyasî iktidarın yürütülen bir genel poli
tikası vardır. Bütün ba olayların başlıca sebebi bu 
politikadır. Bu politikaya göre Anayasanın 105 nci 
maddesi karşısında sorumlu olan Hükümetin başıdır. 

Hatırlarsınız çoğunuz; benim 12 Marttan önce 
«icracı patron» dediğim, hukukta yeri olan Başbakan, 
yani siyasî iktidarın başı, ama bugün... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Büyük mari
fet. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — ... ona bile «icracı 
patron» diyemeyeceğim, «karcı patron» diyeceğim. 
Artık icracı patron da değil, icarcı patron.. Devletin 
varlığını icara tutmuş müflis bir kiracıdan başka bir 
şey olmayan siyasî iktidarın başı olan icarcı patron... 
İcarcı patron; yani Başbakan Anayasanın 105 nci 
maddesi gereğince ülkede Bakanlar Kurulunun yürüt
tüğü genel politikadan sorumlu bulunmaktadır. Bu 
sorumluluğu OR - MA davasında olduğu gibi mah
keme karanyle değil, parmaklarınızla kuttarmıştsnız. 
(A= P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ataiay... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Biraz önce arka
daşımız «Mahkeme kararı» diyor... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tamam, Anaya
sa öyle yazıyor. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Mahkeme kararı 
de^îL.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Konuşma nor
ma! Sayın Başkan, bunlara ne oluyor? 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, siz lütfen müdahale 
etmeyin. 

SİRRİ ATALAY (Devamla) — Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısında Adalet Partili 
senatör ve milletvekillerinin parmağıyle, mahkeme 
karanyle değil. Biraz önce yerinizden bağınyordunuz; 
«Mahkeme karanyle» diye. Hangi mahkeme kararı? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söyledikleriniz 
mahkemededir. Kulağınızı iyi açın, dinleyin... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hangi mahkeme 
karanyle? Parmaklarınızla; ama kurtaramayacaksı
nız. Er geç bir gün Türkiye'de halk iktidan önünde; 
halkın İktidarı, demokratik, meşru halk iktidan önün
de. (A. P. sıralarından gürültüler, anlaşılmayan mü
dahaleler) 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Başkan, ne de
mek halk iktidarı? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Ataiay, lütfen istirham ediyorum. Yeni tar

tışmalara yol açacak üslup ve ibarelerden sakınmanı
zı lütfen rica ediyorum. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Ne demek bu Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade buyu
runuz. 

ORHAN KOR (İzmir) — Cumhuriyet düşmanı, 
yalancı sahtekâr... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bu iktidar kimin 
oyu ile geldi Sayın Başkan, hangi kuvvet gönderdi? 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Bu iktidar halkın ik
tidarı değil mi? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Ataiay, diğer sayın 
üyeler de gündem dışı konuşmak üzere sırada bekli
yorlar. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Onlara da konuşma olanağı ver

mek üzere konuşmanızı toparlayınız. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Halk iktidarın

dan... 
BAŞKAN — Genel görüşme yapmıyoruz efen

dim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Gündem dışı olarak istemiş olduğu

nuz konu üzerinde konuşunuz. Rica ediyorum. 
Lütfen sükûnetle dinleyelim. 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Dinlenecek tarafı mı 

var? 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ataiay. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Halk iktidann-
dan ne kadar da çok korkuyorlarmış, ne kadar da 
çok ürküyorlarmış. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Halk iktidarı bu, halk 
iktidan... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Allah Allah! 
Halk sektörü gibi bir de halk iktidarı çıktı. 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Halk iktidarının 
ne olduğunu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başka
nı Başkanımıza; yani icara patrona kaç kez anlattı. 
Onun gibi siz de anlamıyorsunuz. 

ORHAN KOR (İzmir) — İcarcı patron sensin. 
Senin çıkiğın iktidar başka iktidar. 

OSMAN SALİHOĞLÜ (Sakarya) — Millet ik
tidarı millet!.. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Onun gibi siz de 
anlamıyorsunuz. 

ORHAN KOR (tzmir) — Seni bağımsız Türkiye' 
ci seni. Partiyi yıktın, kapandı. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Kor, lütfen efendim. 
Sayın hatip konuşmalarım şimdi bitirecekler efendim. 

Devam ediniz efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan; 
Oltu'da, Susuz'da dörtken büyük oyunun sahneye 

koyduğu, bu çok şaka konusu olan çeşitli türlü yahut 
türlü çeşitli oyunların bir diğer elem vericisini Pasin
ler'de müşahadc ettik. Bu, Pasinler'de tezgâhlanan 
oyunun bir benzerini 1959 yılının 1 Mayıs günü Uşak' 
ta tatmıştım. Aradan 17 - 18 yıl geçtikten sonra, ne 
hazindir ki, daha kaba, daha iğrenç bir şekilde aynı 
kaba kuvvet tekrar tezgâhlanabiliyor. 

Belki Saym Erim de hatırlar, rahmetli Hüseyin 
Cahit derdi ki; «Benim için ne hazindir; uzun uzun 
uğraş didin ve bir gün Sultan Hamit'in yaptıklarını 
bir başkaları aynı şekilde yaptıkları zaman maziye 
dönüp, sen pek de haksız değilmişsin, pek de yalnız 
değilmişsin diyebilmek.» 

Şimdi, Pasinler'deki olayı iki saat sonra; ama 
Uşak'taki 1 Mayıs 1959'daki olayı içinde yaşadım. 
Ferid Melen'le beraber içinde yaşamıştık, Feyzioğlu 
ile beraber içinde yaşamıştık. Orada da aynı gün, 
sıcak bir bahar günü Devletin güvenlik kuvvetleri si
lâh çatmış bekleyecek. Polisi ile jandarması ile bekle
yecek; yüzlerce insan 30 tane milletvekilinin etrafı
nı çevirecekler, olmadık küfrü edecekler; burada da 
yaptıkları gibi sövecekler, sayacaklar, canımıza kast 
edecekler. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Akla davet ediyoruz, 
küfür etmiyoruz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ne jandarma, ne 
polis, ne savcı, hiç biri, ama hiç birinin kılı kıpırda
mayacak... On tane jandarma, on tane polis Uşak'ta 
bu kaba kuvvet güruhunu önleyebilirdi; ama kaba 
kuvvet güruhunu Devletin güvenlik, kuvvetleri koru
yordu, onan güvencesi altındaydı; tıpkı Pasinler'de 
olduğu gibi, Pasinler'de de aynı oyun oynandı. 
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Niçin ben burada çok geçmiş bir yıldaki olayı ha
tırlatıyorum? 

Uzun yıllar Sayuı Demirel, karcı patron... 
OSMAN SALİHOĞLÜ (Sakarya) — Ayıp be 

ayıp ayıp!.. 
ORHAN KOR (İzmir) — İcarcı patron sensin 

düzenbaz!. . 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Demokrat Par

tiyle hiç bir ilgisi olmadığını, Adalet Partisinin... 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Başkan, konuş

turmayın bu şekilde, yeter! 
BAŞKAN — Sayın Ataîay, Sayın Atalay, siz tec

rübeli... 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Serseriliğin daniskası. 
BAŞKAN — Saym üyeleri lütfen sükûnete davet 

ediyorum. 
Sayın Ataîay... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, 

benim söylediğim bir hukuk terimidir... 
ORHAN KOR (İzmir) — İcarcı patron sensin, 

düzenbaz herif! 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Deli var orada 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Orhan Kor lütfen susunuz. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Kolay kolay di

lime almayacağım küfür değildir, bir hukuk terimi
dir, icarcı patron, icracı patron... 

ORHAN KOR (İzmir) — İcarcı patron sensin, 
senin patronun... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hükümet başkan
larına izafe edilen, Fransa hukukunda yerini bulan 
kelimelerdir; ama anlamıyorlar. Anlamıyorlarsa ka
bahat benim mi? 

BAŞKAN — Saym Ataîay... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Küfürden başka 

marifetleri yoksa kabahat benim mi? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Maksadınız ne 

sizin? 
BAŞKAN — Bu ibareyi herhangi bir kasıtla sa

yın hatip kullanmadığın! tavzih ettiler. 
Yalnız Sayın Atalay bir hususu Yüce Genel Ku

rul huzurunda arz etmek istiyorum. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

Fransız kürsüsünde konuşmuyor ki... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

Fransız kürsüsünde konuşmuyor ki, Türkiye Senato
sunda konuşuyor ve istihza tabiriyle kullandığım da 
biraz evvel ifade etti; «icracı demedim, icarcı dedim» 
diyor. 

301 — 
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BAŞKAN — Lütfen Saym Ucuzal. Efendim, ge
reken dikkat çekmeleri yapıyorum efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yani 12 yaşında 
çocuğun mağduriyeti varsa müşterek hareket edelim; 
ama bunu mâna ederek bunları söylüyorsa hakları 
yok efendim. 

BAŞKAN — Herhangi bîr kasıtla söylemediğini 
ifade etti Saym Ataîay. 

Yalnız Birleşimin başmda çok miktarda saym 
üyenin gündem dışı konuşma talebi olduğunu, müm
kün mertebe.., 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, 
ikazınıza uyup kısa keseceğim Saym Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Atalay, istirham edi
yorum efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Kısa keseceğim. 
Uzun yıllar Demokrat Partinin Adalet Partisinin 

devamı olma şöyle dursun, ilişiği olduğunu bile itina 
ile inkâr ediyordu Sayın Demirel... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İnkâr ediyorsa 
size ne? 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sana ne? 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Kos koca 

İnönü'yü reddettiniz yahu! 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Fakat belli bir 
zaman gelince Saym Demire! Demokrat Partiye sa
hip çıktı; «Devamı, değil, ta kendisidir» dedi. Şim
di «ta kendisi» dediğine göre5 1 Mayıs 1959'daki ka
ba kuvvetin, 1976'nm Aralık ayındaki Pasinler'deki 
kaba kuvvetle benzerliğindeki suçluluğun da aynı şe
kilde mirası olduğunu kabul etmek zorundasınız. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biz o mirasın 
sahibiyiz, siz hangi mirasın sahibisiniz? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Sekreteri Pasinler'de yasaların güven
cesi altındaki halikını kullanıyor... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — îçtşlcri Ba
kanı cevap verdi kardeşim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bir açık hava top
lantısı yapmıyor, bir kapalı yer toplantısı yapmıyor; 
bir lokalde bir parti binasında partililerle beraber, 
parti sorunların; görüşüyor. Bir kısmı Erzurum'dan, 
bir kısmı diğer yerlerden getirilmiş, birkaç saat önce 
Horasan'da ilk saldın teşebbüsü yapılmış; fakat gü
venlik kuvvetlerinin derhal olaya müdahale etmesi 
üzerine çil yavrusu gibi dağılmış komandolar bu kez 
Pasinler'de lise müdürünün... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Adliyeye 
intikal etmedi mi Sayın Başkan, nasıl konuşuyor? 

ORHAN KOR (İzmir) — Hepsi sizin düzeniniz. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — 15 tane kendi 

paralelindeki öğretmenlerle beraber sınıf geçirtme 
ümidi içerisindeki bir avuç öğrenciyi tahrik ederek 
taşlarla bir bina içerisinde partililerle görüşen Genel 
Sekretere ve yanındaki arkadaşlara saldırıda bulunu
yorlar. Bir tek polisin, bir tek jandarmanın saldırıyı 
yapanlara durun demek şöyle dursun, kaşlarım çat
tığı görülmemiştir. 

Saym Erim'in meşhur bir sözü vardır; «Eğer Ana
yasayı hiç olmazsa ihlâlleri karşısında kaşlarımızı 
çatabiliyorsak o Anayasaya sahip çıkarız...» Değil mi 
Sayın Erim, bunu kaç defa söylemiştiniz? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kaç defa kaş 
çattın, Anayasayı ihlâl edenlerin karşısında? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Polisin, önlemek 
şÖ3'le dursun, durdurmak şöyle dursun, kaşını bile 
çatmadığı saldırıcılar hücum üzerine hücum tazele
yecekler. Hayber kalesinin zaptına giden akıncılar 
gibi komandolar... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Acem pa
lavrasını geçti artık. 

BAŞKAN — Saym Ataîay, lütfen konuşmanızı 
toparlayın... (A. P. sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
j yerinden müdahale edenlere niçin müdahale etmiyor-
I sunuz? 
j İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Biz de taş-
| landık... 
1 BAŞKAN — Lütfen, müsaade buyuran efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Biz de 
çok taşlandık... 

BAŞKAN — Şimdi genel görüşme yapmıyoruz. 
İstemiş olduğunuz konu üzerinde lütfen cümlenizi 
bağlayarak yeni tarizlere yol açacak... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Adalet 
Partisinin taşlandığında nerede idin? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bakın... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ediyorum efen

dim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Bakın Sayın Baş

kan, ben cevap verme tenezzülünde bile bulunmaya
cağım. Varsın herkes... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sen o te
nezzülün altındasın. 

BAŞKAN — Saym Ege, rica ediyorum, lütfen 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben... 
BAŞKAN — Lütfen Saym Atalay, lütfen... 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben bu bayağı 
söze bile cevap vermeye tenezzül etmeyeceğim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — O tenezzü
lün altındasın. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu bayağı söze 
bile... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Seni de, 
beni de bilir herkes. Sen o tenezzülün altındasın. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Çünkü, çok ko
laydır bunları söylemek. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Sana hiç yakışmıyor, 
Atalay. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sen kun
dakçısın, başka iş yapanuyorsun. Senin ömrün öyîe. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen toparlamanızı, 
tecrübeli bir parlamenter olarak yapılan konuşmanın 
karşısında sayın üyelerin reaksiyonunu Başkanlık Di
vanının müşahade ettiği gibi zatıâliniz de ediyorsu
nuz. Lütfen, istirham ediyorum konuşmanızı konu 
üzerinde toparlayınız, diğer saym üyelere de söz ve
receğim efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hangi tec
rübe? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Devleti tahrip 
edenler, Devleti kundaklayanlar gayet rahatlıkla baş
kalarını suçlayabilirler. Eğer, bugünkü siyasî iktida
rın elinde, benim Sırrı Atalay olarak Devletin kun-
daklanmasıyle ilgili milyonda bir suçumu buîabilse-
ler bir avuç suda boğarlar; ama onlar benim, kendi 
rüyalarında bile görmeyecekleri ciddî ve şerefli mü
cadelemin manâ ve mahiyetini bilmeyecek kadar kun
dakçılığın ta içinde iseler ve onun hamuru ile yoğu-
rulmuş iseler, varsın bunu ifade etsinler. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Zabıtlar 
ortada. 

SIRRÎ ATALAY (Devamla) — Evet.. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın Baş
kan, bu nasıl gündem dışı konuşma? 

BAŞKAN — Efendim, müteaddit defalar ikaz 
ediyorum. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sözünü kesersiniz... 
BAŞKAN — Lütfen Saym Atalay, istirham edi

yorum; sadede gelmenizi sadede gelme tarzında 
ifade etmedim. Lütfen efendim, rica ediyorum konu 
üzerinde bağlayınız lütfen. Diğer sayın üyelere söz 
vereceğim efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, 
ben olayı olduğu gibi anlatsyorum. (A, P. sıraların
dan gürültüler) 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Aynı şeyi 
yüz defa söylüyorsun. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, Ana
yasanın 132 nci maddesi tersine döndü burada. Ben 
zatıâlinizden bir istirhamda bulundum,.. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Atalay. Lütfen 
bağlayınız efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben zatıâliniz-
den bir istirhamda bulundum... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evvelâ sussunlar. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben zatıâlinizden 

bir istirhamda bulundum yazılı olarak. Evvelâ o 
önergemi lütfen okuyun, tatbikata koyun efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Kılıksız 
çaktı. Kılıklı çıkssn... 

BAŞKAN — Var efendim var. Sayın Ege var 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, 
Anayasanın 132 nci maddesine çok sarıldıklarım gör
müştük, ORMA meselesinde de... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hocalığına ihti
yacımız yok. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — ... Çok görmüş
tük. Anayasanın 132 nci maddesi, ...« yargı yetki
sinin kullanılması ile ilgili olarak sora sorulamaz, 
görüşme açdamaz.» der. 

Ben bunlara çok şeyler öğretiyorum; ama becere-
miyorum, çalışıyorum. Benim talihsizliğim,.. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Atalay... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Benim de talih

sizliğim bu. (A. P. sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Saym Atalay, gündemin başında... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bu kadar bili
yorsun da bu tutumun ne? 

BAŞKAN — Lütfen Saym Ucuzaî, rica ediyorum 
efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sözü ile icraatı 
çelişiyor. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hokka
bazlık yapıp duruyor. Cumhuriyet Senatosunun vak
tini almaktır bu. Bu adamı indirin oradan. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalar İçtüzükte 
bir süre ile kısıtlanmadığı halde, Millet Meclisi İçtü
züğünde 60 nci madde ile beş dakika olarak kısıtlan
mıştır ve Cumhuriyet Senatosunda herhangi bir tah
dit olmadığı halde, Millet Meclisinde üç sayın üye
ye söz verilmektedir. Bunlan da düşünerek, diğer sa
yın üyelerin de söz alma hakkına saygılı davranmak 
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için, onlara olanak vermek için Sayın Atalay sizden 
istirham ediyorum, lütfen konu üzerinde cümlenizi 
bağlayınız efendim. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Hakka ria
yet etmez, hak tanımaz... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bitiriyorum, Sa
yın Başkan. 

Pasinler'de Devletin güvenlik kuvvetleri saldırıyı 
kendi güvencesi altına almış ve saldırının bir siyasî 
partinin Genel Sekreterine vaki olması karşısında 
hiç bir tedbir almamıştır. Oysa, yine bir çocuk yıllar 
önce «Bir iktidar sahibine yumruk vurdu» diye kıya
metler kopmuştu, idam cezaları istenmişti... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sosıra ne oldu? 
ORHAN KOR (İzmir) — Utanmaz herifler... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Ve Cumhuriyet 

Halk Partisi Başbakanlık merdivenleri üzerinde polis 
hafiyeliği yapan bakanlar tarafından suçlanmış idi. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sizin Devlet an
layışınız bu işte... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın Baş
kan, artık suiistimal bu kadar olur!. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Erzurum'dan 
Devlet güvenlik kuvvetleri olay bittikten, Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Sekreteri ve arkadaşları hareket 
ettikten sonra... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
lütfen Senatonun kürsüsünü işgal etmesin, saat 16.00!. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, müteaddit defalar... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Bitiriyorum Sa

yın Başkan, bırakmıyorlar ki... 
EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, si

zi onlar mı yönetecekler? 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. Karşılıklı ko

nuşmalar oluyor; önlemeye gayret ediyorum. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Hatibe niye mü

dahale ediyorlar Sayın Başkan?. 
BAŞKAN — Cezaî müeyyide... 
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Önce 

müdahaleleri önleyin!. 
BAŞKAN — Müdahale etme olanağı ortaya çık

masın, sayın hatipten rica ediyorum. 
Lütfen Sayın Atalay, diğer üyeler de konuşacak

lar. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Onların 

müdahale etmeyeceği lafları biz nasıl bilelim?. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Cumhuriyet Haîk 

Partisi Genel Sekreteri ve arkadaşları Pasinler'den 
hareket ettikten sonra Erzurum'dan gelen güvenlik 
kuvvetleriyle yarı yolda ka ra l ı yo r l a r . 
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ORHAN KOR (İzmir) — Kırık plak... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Demek ki, oyun 

açık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Pa
sinler'den ayrılmadığı sürece de iki şey yapılacak. 
Bunlardan birincisi, Pasinler'deki güvenlik kuvvetleri 
seyirci kalacak; ikincisi, Erzurum'daki güvenlik kuv
vetleri gelmeyecek; tam 2 saat 35 dakika. Böylelikle 
karşılıklı olarak oyun devam edecek... 

İki saat sonra biz Erzurum'a gittiğimiz zaman 
emniyet teşkilâtına görevini yerine getirmeyi salık 
verdiğimizde; gece saat 19oGÖ'da 14 polis memuruy
la Pasinler'e giden Erzurum Emniyet İkinci Şube Mü
dürü Ahmet Bey suçluların yedi tanesini yakalaya
biliyor. Psikolojik olarak böylesine olaylarda toplum 
özellikle suçluları yakalatarcmz, onun karşısında dire
nir. Sorduk Emniyet Komiserine «Direndiler mi?.» 
diye. «Evet, teşebbüs ettiler; fakat biz ciddî olarak 
suçluları yakalamak istediğimiz zaman dağıttılar.» de- ' 
di. İki milletvekili arkadaşla iki vali muavini ve yet
kili emniyet müdürlerine ikinci bir soru sorduk; «Pa
sinler'de on tane polis memum olayın başlangıcında 
ciddî bir vazife şuura içerisinde olayın üzerine yüra-
seydi önleyebilir miydi?» dediğimizde aldığımız cevap 
«Evet, önleyebilirdi.» olmuştur. 

Bütün bunlar, oyunun nasıl hazırlandığının, han
gi zihniyet içerisinde tezgâhlandığının açık ve seçik 
bir ifadesidir; ama ne oldu? 1959'uıı 1 Mayısında 
Uşak'taki çirkin tecavüz olayının hesabını biz sora
madık. Biraz kabahat bizde,.. 

ORHAN KOR (İzmir) — Utanmaz adam! 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Çünkü, o hesabı 
biz sizden sormadık. Aynı olaylar şimdi tekrarlanı
yor. Bizim de işte kabahatimiz, o hesapları Iâyıkı 
veçhile adalet önünde sormamamızdan ileri gelmek
tedir. Türkiye'yi ciddî bazı buhranlara, bunalımlara 
götürmemesi için yapmadık; ama bir şeyi bilesiniz: 
Adalet önünde, demokratik düzen içinde bir halk ik
tidarı karşısında bütün bunların hesabı sorulacaktır 
ve hesaplarım vereceksiniz... 

ORHAN KOR (İzmir) — Bu mevcut iktidar ne 
iktidarı? 

BELİĞ BELER (İzmir) — Sende utanma yok!. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Ki, bir daha Uşak 

olayları, benzeri Pasinler olayları olmasın. 
Bir yerde tesellimiz vardır. O da, Pasinler olayla

rında ne Cumhuriyetçi Güven Partili, ne Demokratik 
Partili, ne Millî Selâmet Partili Mç b"r vatandasın ka-

i rışmamış olması; hatta Adalet Partili sade vatandaş
ların bile olayı kınamalarıdır. Herkesin Itakkmı veri-
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yoruz. Adalet Partili Pesinler'li vatandaşlarsınız bile 
kınamışlardır. 

Suç belli. Denıirel ve Ayvaz zihniyetlerinin dört
lü dörtgenin, büyük oyunun halkası içerisinde işlen
miş bulunmaktadır. 

ORHAN KOR (İzmir) — Cumhuriyet Halk Par
tisi zihniyetinindir suç! Her taşın altında senin pis 
taraftarların var. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Kurtuluş yolu, 
bir tek cümle ile ifade edeyim, kurtuluş yolu icarcı 
patronun aklını başına toplayıp derhal istifa etmesi. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Baklayı çı
kar ağzından. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben bu baba na
sihatini 15 yıl önce yine o zamanki icracı patrona 
yaptım. Şimdi icarcı patrona yapıyorum. Bundan 
ötesi kendi bileceği iştir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bağlayın cümlenizi. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Saygılar suna

rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
ORHAN KOR (İzmir) — Demirel kadar kafana 

taş düşsün. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Rica ediyo

rum. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Pasinler hadisesi 

geçen hafta bu kürsüde Sayın Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu Başkanvekili arkadaşım tarafından dile 
getirildi, Sayın İçişleri Bakanı ona gereken cevabı 
verdi. Mesele bir yönü ile de mahkemeye intikal et
ti, Meclisîerdeki durum bu hale geldi. Bir başka ta
leple kürsüye çıkıp, aynı meseleye geri dönüp devam 
etmesi, bu arkadaşların İçtüzüğe ne derece saygılı ol
duklarım bir defa daha ortaya koyuyor. 

Zatıâlinizin tutumu hakkında söz istemiyorum, 
çünkü siz gereken ikazları yaptınız, maalesef o ar
kadaşımız sözünüze de uymadı; hem suç işledi, hem 
de verdiğiniz emiri. 

Teşekkür ederim. 
3. — Konya Üyesi Erdoğan Bakkalbaşının, İstan

bul Birinci Film ve Hafif Müzik Festivali konusun
daki gündem dışı demeci ve Turizm ve Tanıtma Ba* 
kanı Lûtfi Tokoğhı'nun cevabı. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun. 
Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Sayın Erdo

ğan Bakkalbaşı, İstanbul Film ve Hafif Müzik Şen
liği konusunda gündem dışı söz istemiştir. Kendisine 
söz veriyorum. 

Sayın üyeler; gündem dışı konuşmaların mümkün 
mertebe kısa olmasını, gündemdeki yapacağımız di
ğer işlere engel olmayacak tarzda ifadesini rica edi
yorum ve çok sayın diğer üyelere söz vermek olana
ğından mahrum kaldığımı beyan ediyorum. 

Buyurunuz Sayın Bakkalbaşı. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; son günlerde ba
sının ve kamuoyunun haklı olarak yakından ilgilen
diği ve Dünyada saygınlığımıza büyük bir darbe in
diren Birinci İstanbul Film Hafif Müzik Şenliğinin 
ortaya çıkardığı bazı sorunları dile getirmek için hu
zurunuzdayım. 

Aslında, bu gündem dışı önergemi bir hayli gün 
evvel vermiştim. Ancak, gündemimizin yüklülüğü 
bugüne bana konuşmak fırsatını sağlamıştır. Ancak, 
çok şükür bugünkü Hükümetimiz sayesinde festival
ler ülkesi haline gelen memleketimizde bu konunun 
güncelliğini kaybettiğini söylemek mümkün değil. 

Değerli arkadaşlarım; 
Değerli zamanınızı fazla almamak için, bu festi

valin ilk bölümündeki kargaşalardan, televizyon ek
ranlarımıza yansıtan TRT nin beceriksizliğinden ve 
eurevision konusundaki aldatmaca stratejisinden söz 
etmeyeceğim. Bu şenliğin fikir babası olduğu herkes
çe bilinen Turizm ve Tanıtma Bakanlığının, artık 
alıştığımız hatalar ve skandaîlar dizisine nasıl bir 
yenisini eklemeyi başardığından da söz etmeyeceğim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Hayalî artist getirtmek ve MC Hükümetine alkış 

tutturmaktaki ustalığım basından da öğrendiğimiz 
Fiîm - San Vakfı hakkında gerekli işlemin yapılmak
ta olduğunu memnunlukla öğrendik. Ancak, Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün bu girişiminden beklediğimiz 
yararın sınırlı kaldığını söylememe izin veriniz. Çün
kü, bu hesap çıkarma işlemi baş sorumlusu olan Tu
rizm ve Tanıtma Bakanının hesaplara bizzat el koy
muş olması bir yana, ciddî sanat dünyasında iyi bir 
isim yapma yolundaki ve şimdiye kadar 3 ncüsü ya
pılmış olan İstanbul Film ve Sanat Festivaline dü
şürülen gölgeyi silemeyecek ve Türkiye'nin tüm pres
tijine yapılan zararı karşılayamayacaktır. 

Kanımızca, bu talihsiz festivalle ilgili şimdiye ka-
darki tartışmalarda şu önemli nokta gözden kaçmak
tadır; organizatör Film - San Vakfı ve Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı yanında şenlik boyunca durmadan 
adlan okunan bakanlıkların durumu. Bu bakanlıklar; 

| Dışişleri, Uîsıştarma ve Kültür bakanlıklarıdır. İlgili-
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lerden şunu öğrenmek istiyorum; saydaıı bakanlıkla
rın bu şenliğe katkıları ne olmuştur? Bu bakanlıklar 
îıangi amaçla böyle bir festivale katılmışlardır? Kül
tür Bakanlığının millî kültür politikası, «Ben bir ga
rip kel oğlanım» ya da «Nerede beleş, orada yerleş» 
gibi filmlerin ve «Sen bana sahipsin, ben de sana» 
gibi şarkıların yazılmasını desteklemesini mi bekle
mektedir? 

Dışişleri Bakanlığımız, bu tip festivalin yurt dışın
daki hazırlık çalışmaları iîe ilgilendiğine göre, nasıl 
olmuş da fiyasko ile sonuçlanacağı belli olan böyle 
bir festivali önceden kestirememlştlr. 

İki yıl önce bir Eurevision şarkı yarışmasına katıl
masını Türkiye'nin prestiji açısaldan sakıncalı bulup 
oraya şarkıcı gönderilmesini engelleyen, uluslararası 
film festivallerine katılacak filmler karşısında, san
sürden fazla sansürcü zihniyeti bilinen Dışişleri Ba
kanlığımız, niçin birdenbire istanbul'u ve Türkiye'yi 
Dünyaya rezil edecek festivali onaylamış böylesine 
kötü bir organizasyon içerisinde kendisini bulmuş
tur. 

Acaba, gerçekten bu festival döît bakanlığın yar
dım ve himayelerinde mi yapılmıştır? Yoksa, basın
dan edindiğimiz izlenim doğru mudur? Yani, Ulaş-
üntsa, Dışişleri ve Kültür bakanlıkları; Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığıma kurbanı mı olmuşlardır? 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yetkilileri, fiyasko
nun sorumluluğumu yaymak için bu bakanlıkların 
achnı mı kullanmışlardır? Her iki halde de Sayın Dış
işleri, Kültür ve Uîaşt.-rma Bakanlarından bu konuda 
kesm bir açıklama' beklemek samnm Yüce Senato
nun hakkıdır. 

Değerli senatörler; 
Bu şenliğe 4 yerine 5 bakanlığın adını karıştırma

yı, festival organizasyonunun nas?î düşündüğünü hay
ret etmekten kendimizi alamıyoruz. Gazetelerde oku
duğumuza göre, Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Lûtfi Tokoğlu, hafif müzik şenliğinin kapanış gece
sinde «Müzik rulıun gıdasıdır» buyurmuşlar. Festival 
sorumluları, bu vecizenin söyleneceğini evvelden bil
miş olsalardı, eminim Gıda - Tanm ve Hayvancılık 
Bakanlığının himayelerini İsterler ve sanmm da sağ
larlardı. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Sayın senatörler; 
Hafif rnüşik şenlikleri gelir geçer; fakat hafiflik

ler Devlet hayatında kapanması güç yaralar açar. Bi
rinci Uluslararası Film ve Müzik Festivali herhangi 
bir otel odası yerine tesadüfen herhangi bir spor sa
lonunda düzeniense ve organizasyon bu ka.-^*- bozuk 
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olsaydı; yine eleştirilecek ve Türkiye'nin prestijine 
verdiği zarardan bahsedilecekti. Fakat, dört bakanlı
ğın ortak girişimi sonucu böyle bir rezalet ortaya çı
kınca, skandalin boyutları değişiyor. 

Bir Hükümet üyesinin herkesin gözü önünde yu
halanması bizi üzmüştür. 

Skandallarım örtbas etmek için basın toplantısı 
yapacağım açıklayan, kendisine gülünmediğini bildi
ren mektuplar düzenleyen Turizm ve Tanıtma Baka
nının değil, yukarıda adı geçen bahsettiğim diğer ba
kanlıkların açıklama yapmalarını önemle bekliyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakkalbaşı. 

Buyurun Sayın Bakan. 

TURİZM VE TANITMA BAKANİ LÛTFİ TO
KOĞLU (Kocaeli) — Müsaade ederseniz açıklama 
yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın konuşmacının sözlerine cevap 
vermek üzere Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi 
Tokoğlu buyurunuz efendim. 

TURİZM VE TANİTMA BAKANI LÛTFİ TO
KOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
çok değerli üyeleri; 

Sayın Bakkalbaşı, eğer üslubu beyanı ile kendisi
ne gönülden arzu ettiğim saygıyı gösterebileceğim şe
kilde konuşmuş olsalardı, bana açıklama fırsatı ver-
dikleri için kendilerine teşekkür edecektim; bununla 
beraber madem ki, bu fırsattan İstanbul Birinci Ulus
lararası Hafif Müzik ve Film Festivali hakkında 
açıklama imkânını kazanıyorum; yine de kendilerine 
teşekkür ederim. 

i Önce dünya milletleri arasında saygınhğîmıza za-
i rar verdiğini iddia ettikleri festivalin bu noktaya ge-
| lebilmesi için acaba bu festivalin küzıhüne vakıf oi-
I muşlar msdır? Acaba festivali ciddiyetle takip etmiş-
| 1er midir ve acaba dünya milletlerinden çok değerli 
ı basın mensuplarının, çok değerli televizyon ekiple-
i rinin, çok değerli film yapıcılarının, beynelmilel; ya

ni uluslararası çok değerli jüri heyetlerinin fikirlerine 
| müracaat edip, acaba buradan hangi kanaatiarla git-
I tiklerini düşünmüşler midir? Hayır. Onların, gayesi, 
j doğrudan doğruya bugün Türkiye Cumhuriyetinin 
j Hükümetini tenkid edebilmek için gayrı varit ve gay-
| n melhuz olan bilgilerle hücum etmekten ibarettir. 
j Şimdi huzurunuzda bu meseleyi açıklığa kavuşturu-
| yorum. Önce bilinmesini rica ederim ki, bu festival 
! yapılırken, bu festivalin gayesi, Türkiye'nin iktisadî 
\ sahada geri kalmışlıktan kurtulduğu gibi, kültür ve 
j sanat sahasında da medenî milletlerin seviyesine ulaş-
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tığını ve hatta onların önüne geçtiğini ispat etmek 
gayesi He yapılmıştır. Bu festival, seneler ve seneler
ce bu memlekette Türkiye'nin tanıtümadığı iddiasın
da bulunan kişilere karşı Türkiye'nin en iyi şekilde 
tanıtılması kastı ile yapılmıştır. Bu festival... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — En festival, 
en festival. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÜTFİ TO-
KOGLU (Devamla) — Bu festival, konuşulanı dinle
meyecek kadar art fikirli olan kişilere, hakikati göz
leri ile görmeleri için yapılmıştır. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Aynaya baka
rak mı konuşuyorsun, Saysn Bakan? 

TURİZM VE TAUİTMA BAKANI LÛTFİ TO-
KOĞLU (Devamla) — Festivale başlamadan evvel 
Bakanlığımız, Kültür Bakanlığına müracaat etmiş, bu 
festivalin Atatürk Kültür Sarayında yapıLp, yapıla
mayacağı hususunu sormuştur. 1 Haziran tarihli mek
tup ile bu festivalin Atatürk Kültür Sarayında yapıla
bileceği ifade edilmiştir. Burada konuşan kimseler bu 
güzelim kültür saraysnın niye yakıldığını sormazlar 
ve fakat bu festivalin niye orada yapılmadığını sorar
lar. Bunu bir tarafa bırakıyorum. Kültür Bakanlığı, 
bütün heyecanı ile bu müessesenin yakılmış olan kı
sımlarım yaptırıp, festivali hazırlamak hususunda 
gayretlerini sarf etmiştir; ama, bu gayretler kâfi gel
memiştir. 5 Kasrnı 1976 tarihinde Kültür Bakanlığı 
bu imkânı elde edemediğini bize bir mektup ile bil-
dinmiştir. Hemen Şan Sinemasına müracaat edilmiş, 
orada opera temsillerinin bulunduğu ifade edilmiş, 
biletlerin satışa çıkarıldığı ifade edilmiştir. Kapalı 
Spor ve Sergi Sarayına müracaat edilmiş, orada Çin 
Balesinin temsil vereceği ifade edilmiştir. Bunun üze
rine yapılacak iki mesele vardır; bunlardan bir tane
si, dünyanın dört bir tarafından bu festivale ehemmi
yet vererek hazırlanmış milletlere «Biz bunu yapa
mayacağız» demek, ikincisi, her halükârda bütün 
güçlükleri omuzlâyafak bu festivali yaptırmak. Bu 
festivali yaptırmak için de elimizde mevcut olan uz
man arkadaşlarla teşriki mesai edilmiş ve Shcraton'un 
balo salonunda bunun yapılabileceği kararma varıl
mıştır. 

Gazetelere bakıyoruz, bazı gazetelere «50 kişilik,» 
bazı gazeteler «95 kişilik» bir solonda bu festivalin 
yapıldığı ifade edilmektedir. Bu salon 500 metrekare 
ebadındadır ve son günü 850 sandalyede İstanbullu 
sanatseverler bu festivali takip edebilmiş ve 300 kişi 
kadar da ayakta bu festivali gecenin saat 8'mden er
tesi sabahın saat 6'sma kadar heyecanla takip edebil
miştir. 

Bir iddia var, bu iddia «Niçin halka açık değil
dir.» Bu iddia yersizdir; çünkü bu festivali televiz
yon bütün Türkiye'ye vermiştir. Böylece 20 milyon 
kişiye açık olan bir festivali, kapalı bir festival olarak 
telâkki etmek hakikatin dışında bir ifadedir. 

Müzik festivahnjn son gecesini kapatırken, benini 
yarım saatlik ve gülmelere muhatap olan, aynı za
manda bir seçim nutku seviyesinde olduğunu iddia 
ettikleri konuşmayı şimdi müsaade ederseniz 2 dakika 
içinde huzurunuzda okumak istiyorum. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Televizyonda 
dinledik Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen gündem dışı 
konuşmada değinilen noktalarla sınırlı kalmanızı bil
hassa istirham edeceğim. Bunu lütfedeceğinizden 
eminim efendim. 

Buyurun efendim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ TO-
KOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, eğer yalnız 
gündem dişi konuşan arkadaşıma cevap verecek olur
sam, ben de üslubu beyanımda bu çatıya yakışmaya
cak şeyler söylemem lâzım gelir. Ben, bu fırsattan 
istifade ederek kamuoyuna hakikati ifade etmek isti
yorum. 

Biraz evvel de bu kürsüyü bir saatten daha faz
la bir müddet için bir mevzuda değerli bir senatör 
arkadaşımızın kullandığını derhatır buyurmanszı ri
ca edeceğim. 

«Aziz misafirler, değerli sanatçılar; 
Hatırlayacağınız veçhile festivali üç gece evvel 

yine huzurlarınızda sevinçle açmıştım. Hemen ifade 
edeyim ki, bu gece siz değerli sanatçılara ve sevgin" 
sanatseverlere doyamadığım için teessürle kapatıyo
rum. Ben de herkes gibi musikinin ruhun gıdası oldu
ğuna inanıyorum. 

Değerli sanatç.lar, üst üste üç gece bizlere mute
na eserlerinizle müstesna müzik ziyafeti verdiniz. Bu 
sebeple sizleri takdirle selâmlıyor ve teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Festivalin büyük ödülünü kazanan değerli sanat" 
çı, sportmence katıldığınız müzik yarışmasında değer
li jüri üyelerinin takdîrleriyle büyük ödülü kazanmış 
bulunuyorsunuz. Sizi gönülden kutluyorum. Kuvvet
le ümit ediyorum ki, şu anda hayatınızın en mesut 
anlarından birisini yaşıyorsunuz. İnanmanızı rica 
ederim ki, size festivalin büyük ödülünü verirken, 

I ben de hayatımda unutamayacağım mutlu bir hatıra 
j kazanmış bulunuyorum. 
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Değerli sanatçılar, bu duyguyla sizleri tekrar gö- T 
milden kutluyor ve ömür beyanca sizlere basan mat-
tuluklar diliyorum.» 

Bu konuşmaya gülecek olan arkadaşsınız varsa, 
gülebilirler, ona mani olamayız; ama bu konuşmayı 
beğenen arkadaşlarımız da olacaktır. Belki de gülen 
arkadaşlara onlar kahkaha ile güleceklerdir. I 

Şimdi müsaade ederseniz, bu festivalin Türkiye' 
yi dışarıda çok ümit etmediğimiz bir tarzda tamuna 
vasıtası olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunu gaze
telerde Cumhuriyet Hükümetine karşı taarruzu sa
nat bilmiş olan kişilerin haberleriyle değil, doğrudan 
doğruya bu festivale katılan ve dışarıda bu festivali 
tenkid edecek olan şahısların bilgilerini takdim et
mekle yetineceğim. j 

Önce bu yarışmanın başlangıcında tertip etmiş ol
duğumuz bir yönetmelik vardır, şunu ifade edeyim 
ki, ilk defa Fas'ta yapılacak olan birinci müzik fes
tivali için bu yönetmelik harfi harfine tamamen ter
cüme edilmiş, kabul edilmiş ve bu festivalin tertfpçisi 
arkadaşımız da Türkiye'den şeref konuğu olarak 
Fas'a davet edilmiştir. 

Yine şunu ifade etmek isterim: Festivali izleyen ] 
İran Ekibi bir dosya hazırlayıp Tahran'a dönmüş ve 
festival başkanına, İran festivalini hazırlaması için j 
bir ön teklifte bulunmuştur. 

Şu hususu da ifade etmek isterim: 31 üîkeden mü- j 
zik festivaline 100'e yakın beste intikal etmiştir. Bu 
bestelerin heyeti umumiyesimn değerli olduğunu, j 
dünyaca tanınmış olan, Uluslararası jüri heyeti tes- j 
pit ve tasdik etmiştir. Böylece bu festivalle hem Tür
kiye ve hem de dünya müzik sanatı yeni 42 besteye j 
sahip olmuştur. 

Hemen şunu ifade edeyim ki, bunların içinde bi- I 
rincüiği de Türk bestecisi kazanmıştır. Türk besteci
sinin kazanmış olduğu bu değeri burada küçümsemek 
mümkün değildir. Çünkü, Türk bestecisine veriîınfş i 
olan birincilik ödülü, beynelmilel jüri tarafından ka- j 
bul edilmiştir. Bugüne kadar, jürinin kıymeti hak- j 
kında hiç kimsenin bir söz söylediği yoktur. Nite- i 
kim, bu jürinin onur başkanlığını, bugün Amerika' 1 
da, müzik dünyasında «Kral» olarak iîân edilmiş olan ' 
Sayın Ahmet Ertegün yapmıştır ve diğer 13 ecnebi 
jüri üyesi de bugün dünyaca tanınmış o'an müzik oto- ' 
riteleridir. j 

Şimdi, müsaade ederseniz onlardan birkaç misali ] 
sizlere takdim etmek istiyorum. 

Dünyanın tanınmış müzik kritikçilerinden Deride 
Jansen şu İfadede bulunuyor ve diyor ki; «BrezOya' 

dan yeni döndüm. 11 senedir Brezilya'da bu festival 
yapılmaktadır; ama şunu ifade edeyim ki, sizler daha 
birinci senenizde, Brezilya'nın böyle festivalden 5 se~ 
nede elde edemediğini elde etmişsiniz.» Bu mudur 
dünyaya bu festivalin Türkiye'yi rezil etmesi? Yok
sa bu mudur; kendi memleketine gittiği zaman, dün-
yamn en otorite oîan müzik dergisinde otorite bulu
nan bir müzik kritikçisinin Türkiye'yi bu şekilde ifa
de edeceği ve tanıtacağı mıdır? Bu takdiri yüce hu
zurunuza takdim ediyorum. 

Şimdi, yine Amerika'da ve dünyada tanınmış oîan 
müzik otoritelerinden Arif Mardin'in Türkiye'miz
den ayrılırken TRT'ye vermiş olduğu beyanı takdim 
ediyorum. Sözler şudur : «İstanbul Müzik Festivalin
den çok memnun kaldık. Bilhassa müzik - şarkı ba
kımından en aşağı 4 - 5 adamakıllı kalbur üstü şarkı 
ortaya çıktı ve hakikaten jürinin seçimlerinden biz 
çok memnunuz. Bu işi demokratik bir sistemle yap
ığımızı söylediler ecnebiler. Çok beğendiler. Bilhas
sa Türk Hükümetine çok teşekkür ettiler.» 

Yine Sayın Ahmet Ertegün şu ifadede bulunu
yor: «Çok çok memnun ayrılıyoruz. Artistler de 
memnundur. Bütün jüri üyeleri de memnundur.» 

Yine, Sayın Ertegün'ün kardeşi Nasuhi Ertegün 
şu beyanlarda bulunuyor: 

«Bence ilk sene olduğu için çok kuvvetli bir baş
langıç oldu. Ben hayatımda bütün festivallere gide
rim. 20 senedir dünyanın her yerindeki festivallerde 
bulundum. İlk sene için çok muvaffakiyetli oldu ve 
orkestra çok çok iyi idL Yüksek kaliteli orkestra çok iyi 
çaldılar ve onun için başlangıç olarak çok iyi idi. Tabiî 
bazı şeyler yanlış oldu; ilk sene her yerde oîur, bu. 
Burada belki daha da az oldu. Onun için biz çok çok 
iyi bir izlenimle buradan ayrılıyoruz.» 

Bu grubun Amerika ve Avrupa'da halkla temas 
kuran büyük bir teşkilâtı vardır. Bu arkadaşlarımız 
memleketlerine gittikleri zamanda festival hakkında
ki bu müspet duyguîannı hem Amerika'ya ve hem 
de Avrupa kıtasına intikal ettireceklerini beyan etti
ler. 

Bu mudur; bu görüşleri dünya milletlerine tanıt
mak mıdır Türkiye'yi rezil etmek?.. Yoksa, Türkiye 
tanıtılmıyor diye hicranla birbirimize baktığımız bir 
zamanda, Türkiye'yi dünya milletleri arasında bu 
denli tanıtmak mıdır istenen şey?.. Festival bu iste
nen şeyi yapmıştır sayın senatörler. 

Yine jüri üyelerimizden Muammer Yeşil Beyin 
bir ifadesi vardır. Diyorlar ki, «Bir sanat adamı ola
rak Atina'daki ve Bulgaristan'daki Altın Örfe Müzik 
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Festivallerinde tam yedi kez jüri üyesi ve şeref ko
nuğu olarak ülkemizi temsil ettim. Yapılışını büyük 
bir başarı olarak nitelediğim Uluslararası Birinci 
Müzik Festivali çok kısa bir süre içinde yapılması 
nedeniyle hiç şüphesiz organizasyonda bazı aksama
lar olmuştur; fakat önemli olan bu değildir, Festiva
lin başarıya ulaşması ehemmiyetlidir». 

Değerli senatörler, 
Şimdi şunu ifade etmek istiyorum: 
Biraz evvel de ifade ettiğim gibi, bu Festivalimize 

dünyanın dört bir tarafından tanınmış ülkeler itibar 
etmişlerdir. Müsaade ederseniz o ülkelerin adlarım 
takdim etmek istiyorum: 

Batı Almanya, Doğu Almanya, Avusturya, Bcî-
çika, Bulgaristan, Çekoslavakya, Fas, Filipin, Fin
landiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İran, İsviçre, 
İtalya, Japonya, Lübnan, Macaristan, M'sır, Monako, 
Romanya, Polonya, Portekiz, Şili, Amerika Birleşik 
Devletleri, Venezüella, Yugoslavya, İsveç. 

İşte bu memleketler Türkiye'nin bu Festivaline 
gelmişlerdir. 

Şimdi sizlerden şunu rica ediyorum; acaba Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı taarruzu bir 
meslek ittihaz etmiş olan kimseler, bu milletlerden 
Türkiye'ye gelmiş o?an müzisyenlerin, sanatkârların 
ve basın mensuplarının ağzından bu Festival hakkın
da niye bir kötü lâf alamadılar?.. Çünkü buraya ken
di memleketlerini temsil ederek gelmiş olan herkes ffi
ti valden memnundu, herkes birinci sene yapılmasına 
rağmen, birinci sene elmasına rağmen diğer memle
ketlerde yapılmış olan festivallere nazaran üstün bir 
başarı eîde edildiği kanaatiyle gittiler. Bunlar kendi 
memleketlerinde, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi 
senatörünün dediği gibi değil; fakat kendi vicdanî 
kanaatleri istikametinde bizi tanıtacaklar ve böylece 
bugün bu kürsüden bu sözleri söyleyen, yarın ümit 
ederim ki, mahcubiyet pençesini takmak mecburiye
tinde kalacaktır. 

Film Festivaline gelince: 
Değerli senatörler, 
24 ülkeden 47 film işlirak etmiştir. Bu filmler 

lalettayin filmler değildir. Bu filmler kendi memle
ketlerinin millî teşkilâtları tarafından kendi memle
ketlerini temsilen gönderilmişlerdir ve bu ülkelerin 
arasında Fransa, İngiltere, İsveç, İtalya, Sovyetler 
Birliği gibi Avrupa'da film sanayiinde ilerlemiş olan 
memleketlerin filmleri de vardır. 

Bu Film Festivali sayesinde film yapımcıları, reji
sörler Türkiye'ye gelmişler, Türkiye'yi görmüşler ve 

Türkiye'de kendi meskkdaşîarıyîe ilende müşterek 
filmler yapabileceklerini ifade etmişler hatta tevsik 
edemediğim; fakat inandığım bir ifadeye göre, Tür
kiye'den 21 tane de film alıp, gitmişlerdir. 

Bütün bunların dışında Festivalin son gecesi ver
miş olduğum davetten evvel «Mesaj» isimli filmi 
davetlilerime göstermiştim. Bu muazzam filmin ya
pıcısı Türk kamuoyunun huzurunda, gayesinin der
hal İstanbul'un fethi hakkında Türkiye'de bir film 
çevirmek isteğini ifade etmiştir. Bu mudur Türki
ye'yi dışarıya kötü tanıtmak ve festivali ulusal bir re
zalet halinde telâkki etmek?... Yoksa, bu festival 
sayesinde dünyada en büyük bir film yapımcısının 
Türkiye'ye gelip, Türkiye'de Türk Milletinin dai
ma iftihar edeceği Büyük Fatih Sultan Mehmet'in 
burada hayatını filme almak imkânım sağlamak 
mıdır?... 

Değerli senatörler; 
Mesele bu kadarla da kalmıyor. Şunu ifade et

mek istiyorum. Bu Müzik ve Film Festivali doîa-
yısiyle duyanın dört bir tarafından tanınmış basın 
mensuplarının Türkiye'mize geldiğini ifade etmiştim. 

\ Müsaade ederseniz kısaca onlardan birkaç misal ver
mek istiyorum. 

Yayın organîarı o&rak İtalya'dan: D Tempo, 
II Mcssaggoro, Ansa Ajansı, İtalyan Radyo Tele
vizyon Kurumu ve Tereve Televizyonu. 

; HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Onların kalem
leri kırılmış, yazmıyorlar. 

| FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Fransa 
var mıydı, adı ne? 

j TURİZM YE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
I TOKOĞLU (Devamla) — Fransa'dan: Cine Maga-
' zin, Le Figaro, Le Monde, L'ouvre, Le Quant:dien 
i de Paris, Le Parisien Libere, Le Nouvelle Observa-
j tcar, Televizyonun 1 nci ve 2 nci kanalı ve AFP 
j Ajansı. 
i Amerika Birleşik Devletlerinden: International 

Herald Tribüne, Financial Post, Film Post, Vogue. 
Belçika'dan : Le Soire, Le Libre Belgique Belçi

ka, Radyo ve Televizyonu Türkiye'ye gelmiştir. Biz 
b ı fırsattan istifade ederek bu grupu aynı zamanda 
Ankara, Güreme ve Konya'yada gönderdik. Burada 
da filmler çektirdik ve bu filmler en yakın bir za
manda memleketlerinin televizyonundan da gösteri
lecektir. 

Değerli senatörler; 
Eıınım müspet neticelerinden bir tanesini almış 

bulunuyoruz. Le Figaro gazetesi daha 17 Aralık 1976 
tarihinde şu işaretle tespit edilmiş oian kısımda bir 
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makale yazmıştır. Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin 
Sayın Sözcüsünün, «ulusal rezalet» olarak göstermiş 
olduğu ve fakat bizim kanaatimizce ve yarın elde ede
ceğimiz dokümanlarla bütçe müzakerelerinde bütün 
detayı ile sizlere takdim edebileceğimiz şekilde, ifti
har edeceğinrz bu Festival baklanda kısaca şunlara 
ifade ediyorum. 

Herkesin bildiği gibi, iki tür sinema şenliği var
dır. Birine yeni filmler keşfetmek için gfdiür, ikinci
leri ise tanışmaya bahane olsun diye yapılır. Yeni ta
mamlanan İstanbul Birinci Uluslararası Sinema Şen
liği bu ikinci türe girer. İstanbul şenlfği yüce bir kent
te yepyeni bir serüvenin doğuşudur en azından; ama 
rüzgar ters yönden estiyse nedenini Tanrı biîir. 

Değerli senatör arkadaşlarım, sizlerin zamanını
zı israf etmek hakkına sahip değilim. Biraz evvel de 
ifade ettiğim gibi, dışanda bu Festivalin akisleri be
nim için gayet mühimdir. Çünkü bu Festival, Tür
kiye'yi dışarıda tanıtmak için yapılmıştır. Bu dokü
manlar geldikçe, ki bu bütçe müzakerelerine kadar 
muhakkak tamamlanacaktır, o anda daha geniş su
rette bunun müzakeresini, münakaşasını yapmak im
kânı hâsıl olacaktır. Yalnız şunu ifade etmek istiyo
rum. Gazetelerimiz bu işin yalnız polemiğini yapmış
lardır, esasına asla girmemişlerdir. 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Hesabım sora
cağız. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Nitekim, sordukları hesap 
şudur: 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kaç lira 
verildi. Yahut o büyükçe bir memurcağız ne kadar 
para aldı diye sorduk, Gülhuş'un filminden. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Sayın Senatörler, bu mik
tar 5 milyon liradır. Bu 5 milyon lira verilmeden ev
vel Film - San Vakfı ile bir protokol yapılmıştır. Bu 
protokole göre masraflar Bakanlığımın tetkikinden 
geçecektir. Nitekim, 2 milyon önce kendilerine veril
miştir. İkinci 2 milyon verilmeden evvel şu hususa 
ehemmiyet verilmiştir. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Yağma Ha-
san'ın böreği.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Zıkkım yesin
ler. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Mezkûr protokol ahkâ
mınca harcama yapıldığının tespitinden sonra bölge 
müdürlüğünce paranın Vakfa ödenmesi kaydı ile bu 

onayı onaylıyorum, demişimdir. 2 milyon liralık he
sap memlekette bu işle meşgul olan teşkilâümdaki 
salahiyetli kimseler tarafından yapılmış. 2 milyon on
dan sonra verilmiştir. 

Şimdi 1 milyon benim elimdedir. Bu 1 milyonu 
veımede'n evvel de gene 2 milyon liralık sarfiyat göz
den geçirilecekti!. Bunun için de eğer protokoîa ters 
düsen kısımlar varsa, şüphesiz ki bunların hesaplan 
sorulacaktır. Ters düşen kısım yoksa, o takdirde bu 
1 milyon da verilecektir. 

Şunu ifade etmek istiyorum, bugüne kadar 5 mil
yon 504 bin lira; yanlış olmaması için müsaadenizi 
rica edeyim. Bugüne kadar ağırlama tarîki ile yap
mış olduğumuz tanıtmaya 2 507 000 lira harcanmış
tır. Buna mukabil elde etmiş olduğumuz tanıtma de
ğeri 57 706 826 liradır. Demek oluyor ki, bu Bakan
lıkta her kuruş dikkatle harcanmakta ve her kuruş 
20 misli bir menfaat, Türk milletine getirmediği za
rtan da harcanmamaktadır. Görülecektir ki, bu 5 
nflyon liralık sarfiyat, Türkiye en azından gene 50 

'.ııüyon liralık bir tanıtma imkânı verecektir. Bunun 
>öyie bilinmesini Sayın Senatörlere istirham ediyo
rum. 

Mevzuu polemik açıdan değil... 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Festivalin 

r'endlsi polemik. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — ... Festivalin gayesi bakı-
-mından, Festival içinde mevcut olan hadiselerin ru
huna inmek suretiyle tetkik etmelerini Sayın Cumhu-
iyei Halk Partisi mensubu arkadaşlarımdan, diğer 

Senatör arkadaşlarımdan ve sasın basından rica edi
yorum. 

Saygılarımı sunuyorum. (A. P. sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Bakan. 
Efendim,.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Müsaade 
eder misiniz. Sayın Başkan. Sayın Bakana, gündem 
dışı burada konuşma yapan Bakkalbaşı'nın konuşma
larına cevap arz etmek için söz verdiniz, öyleyse ön
ce Saym Bakkalbaşı'nın konuşmalarında geçen hu
susları, cevaplanmayan hususları sonra da diğer ar
kadaşların soracakları sualleri cevaplamak zorunluğu 
vardır. Lütfen bu üsuîu uygulayınız. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sayın Bakan 
sorulacak suallere cevap vermek isterlerse gayet ta
biî ki, bu olanağı kendilerine sağlarız. Gündem dışı 
konuşmalar müzakere konusu yapılamaz. Sadece bu* 
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gün Sayın üyelere müteaddit ikazlarıma rağmen gün
dem dışı konuşmalar maalesef bir genel görüşme ma 
niyetini arz etmiştir. Bunu kesinlikle, fea teşhisimi ke 
mali samimiyetle itiraf etmek isierim. Bundan böyle 
bu konuda hangi usul, hangi şekil tatbik edileceğini: 
kendim şahsen Başkanlık Divanına götüreceğim, bu
nun gereği yapılacaktır. 

Sayın Bakan, sual sormak istiyorlar, eğer arzu 
ederseniz... 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan, tüzüğünüz 
buna müsaade ediyor mu?.. (C. H. P. sıralarından 
«Ediyor» sesleri). 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Uygulamalarda 
var, örneği var. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Siz arzu ederseniz bu imkânı sağlayacağım. Gün

dem dışı konuşmalar müzakere konusu yapılamaz. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI LÛTFİ 
TOKOĞLU (Devamla) — Benim vasıtamla tüzüğü 
ihlâl etmenize taraftar değilim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, bu
yurunuz efendim, teşekkür ederim. 

4. — Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, Ankara 
Yüksek Teknik Öğretmen Okulundaki son olaylar 
konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Şimdi söz sırası Sayın Hüseyin At-
maca'da. Ankara Teknik Yüksek Öğretmen Okulun
daki son olaylarla ilgili olarak gündem dışı kendisine 
söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Atmaca. 
Sayın Atmaca, lütfen konuşmanızı kısa yapaca

ğınızı ümit ederim. Teşekkür ederim. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Değerli arka

daşlarım; 
Eğitim çıkmazımızı, Millî Eğitim Bakanlığının 

yasa dışı uygulamalarım bu kürsüden pek çok defa 
değerli arkadaşlarım sergilediler. Bu uyanlara rağ
men Sayın Bakanın keyfî ve partizanca tutumu gün 
geçtikçe artmaktadır. 

Millî Eğitim Bakanının ayırıcı, millî bütünlüğü 
sarsıcı tutum ve davranışları sonucu okullarda eğitim 
ve öğretim yapılamaz hale gelmiştir. Hatta anarşi, 
huzursuzluk ortaokullara kadar yansımıştır. 

Cephe Hükümetinin eğitim politikasından öğret
menler şikâyetçidir, öğrenciler şikâyetçidir, veliler, 
anneler, babalar şikâyetçi, hülâsa tüm Türk Halkı 
şikâyetçidir. Şikâyetçi olmayan tek kişi varsa, o da 
Sayın Erdem kalmıştır. 

I Bütün bu şikâyetlere, kanlı olaylara, binlerce ög-
stmen ve gencin kıyılmasına rağmen Millî Eğitim Ba-

I ianı sorumsuz davranışlarına, vurdumduymazlığına 
alabildiğine devam etmektedir. 

Öğretmen liselerinde, eğitim enstitülerinde, yük-
;ek teknik öğretmen okulunda gençlik kıyımı, Ata
türkçü yurtsever öğrencilere yapılan işkenceler her 
jün biraz daha artmaktadır. Daha dün akşam Ata
türk Öğretmen Okulunda, Ticaret Lisesinde saldır
gan, işgalci kuvvetlere rahmet okutacak olaylar ser
gilenmiştir. Onbliîîerce öğretmen adayı g^nç eğitim 
özgürlüğünden, can güvenliğinden yoksun bırakılmış
tır. Bu yapılanlar taşlaşmış vicdanları bile eritecek bo
yutlara ulaşmıştır. 

Eğitim enstitüleri giriş sınavları maltım sebepler
den iptal edilmişti. İkinci sınav yapıldı. İkinci sınav, 
birinci sınavda ülkü ocaklarının, Türkeş komando
larının güzünden kaçan birtakım ilerici, Atatürkçü 
gençlerin ayıklanamsı için vasıta olarak kullanılmış
tır. Sayın Erdem, bilgili, yetenekli halk çocuklan-

I mn öğretmen olmasına dahi tahammül edemeyecek 
kadar halk sevgisinden yoksunlaşmıştır maalesef. 

I Değerli arkadaşlarım; 

Ankara'da bir Erkek Teknik Yükseköğretmen 
Okulumuz vardır. Bu okulumuz yıllardır teknik lise
lerimize ve Türkiye'nin teknik hayatına çok değerli 
teknik öğretmenler yetiştirmiştir. Sayın Erdem bu yük
sekokulumuza da anarşiyi, huzursuzluğu, kanlı olay
ları sokmuştur. Bu okulumuzu da faşistler ahtapot 
gibi sarmışlardır. Bu yıl bu okulumuza alınan öğren
cilerin seçimi de, tıpkı diğer öğretmen yetiştiren okul
larda olduğu gibi faşist yöntemlerle yapılmıştır. Ül
kü ocaklarına para yatıranlar ve Milliyetçi Hareket 
Partisinden vize alanlar okula alınmışlar, vatansever 
halk çocukları okula alınmamışlardır. 

2 500 - 3 000 civarında olan bu okulun mevcu
dundan bugün 1 300'ü sınıfta bırakılmak, 356'si okul
dan kovulmak suretiyle 1 656 öğrencinin ilişiği ke
silmiştir. Bu genç öğretmen adaylarının hiçbir suçu 
yoktur. Sadece suçları Atatürkçü olmak, vatanse
ver olmak, yurtsever olmaktır. Erkek Teknik Yüksek 
Öğretmen Okulunda geçen yıl cinayet mangaları öğ
retim yaptırmamıştır. Bu ders yılı başından beri de 
II »Tİci, Atatürkçü gençler okula sokulmamaktadır. 
İlişiği kesilen ve okula sokulmayan gençler Danış-
taya dava açnısş ve davalarını kazanmışlardır. Buna 
rağmen okuîa alınmamaktadırlar, «Danıştaya dava 
açanın bu okulda yeri yoktur.» diyen faşist yöneti-

I çiler polisle, özellikle toplum polisi ile işbirliği yapa-
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rak komandolarda gölgesinde bu çocukların can gü
venliğini yok etmektedirler. Danıştayımız çok şükür 
Türkiye'de hâkimin olduğunu kanıtlamıştır; ama Tür
kiye'de bir yönetici bunalımı, bir iktidar bunalımı ol
duğu müddetçe hâkimlerimizin olması maalesef ya
raya melhem olmamaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığı gençlerin açacağı tazminat 
davasından çekindiği için yeni bir oyun içine girmiş
tir. 7 Aralık 1976 gün ve 46936 sayılı yazı üe Danış
tay kararlarının uygulanamsım okula bildirmiş; ama 
arkadan telefonlarla; «Sakın uygulamayın, bunları 
okula sokmayın.» diye emir vermiştir. 

ÖğVenciler toplu halde okula gitmektedirler. Ne 
için toplu halde gitmektedirler? Çünkü, can güven
liği yoktur. Can güvenliklerini koruyabilmek için 
toplu halde okula giden öğrencileri birbirinden ayır
mak, onları tek başına kuzu gibi o bozkurtların doy
maz midesine atmak istemektedirler. Her gün 50 - 60 
tabancalı, bıçaklı, zincirli komando bu ilerici gençle
rin yolunu kesmekte, okula sokmamaktadır. Bu faşist 
komandolar. Erdem'in kapıkulu yöneticileri ve top
lum polisinin desteğinde okulu işgal etmişlerdir. Top
lum polisleri bu gayri millî komandolarla içli dışlı 
görev yapmaktadırlar. İşte, şu fotoğrafa bakınız, top
lum polisleri komandolarla okul bahçesinde top oy
nuyorlar. 

Bir yandan gözü kanlı komandoların baskılan, di
ğer yandan smıf geçme yönetmeliklerinin öğrenciler 
aleyhine ve geçmişi kapsayarak değiştirilmesi ve Mil
lî Eğitim Bakanlığının acımasız, insafsız tutumu genç
lere okuma olanağı vermemektedir. Erkek Teknik 
Yüksek Öğretmen Okulunda ve eğitim enstitülerinde 
uygulanan bu insanide dışı yönetim Türkiye'de faşist 
tırmanışa ortam hazırlamaktadır. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Eşkiya tırma
nışı, faşizmin daha tırnağı olamaz. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, lütfen. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Okullarımız 
insan sevgisinden, evlât bağından yoksun mantığın 
çirkin görüntüleri haline gelimştir. Okullardaki, so
kaktaki saldırganlar, Hükümetin bazı kanatlarından 
güç almaktadırlar. Bu okullarımızın içine girenler, 
bu okullarımızın bahçesinde dolaşanlar Türkiye'de 
bir Hükümetin olup olmadığım sormaktadırlar. Ba
kanlık koltuğunu faşist eylemlere, kanlı olaylara va
sıta yapan Sayın Erdem sorumluluğunu idrak etme
mekte, vicdanının sesini dinlememektedir; eğer o 
vicdan varsa. 
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BELİĞ BELER (İzmir) — O vicdanlıdır. 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Ne yazık ki, 

vicdanı olanlar binlerce, onbinlerce gencin istikbalini 
karatmaz. Yönetim pramidinin başı Sayın Başbakan' 
da, saldırganları kınayacağı yerde; okullarından hak
sız yere kovulanları, yaralananları, dövülenleri, öl
dürülenleri suçlamak gibi garip bir tutum içindedir. 
İşte Türkiye'deki anarşinin her gün biraz daha az
gınlaşmasının, öğretim özgürlüğünün kalmamasının, 
can güvenliğinin olmamasının kaynağı bu çarpık 
mantıktan ileri gelmektedir. 

Değerli arkadaşlar; 
Dikta rejimlerinin öğretmenden, gençlikten, ay

dından korktuğu tarihî bîr gerçektir. Bizdeki faşist 
özenticileri de, bu tarihî gerçeği saptamak istemek
tedirler. Onbinlerce öğretmen, onbinlerce öğretmen 
adayı gence yapdan bu insanlık dışı, hukuk, adalet 
ilkelerini çiğneyici uygulama korkudan ileri gelmek
tedir, aslında cesaretlerinden değil. Bu aydınlıktan, 
bu güçlerden, Atatürk'ün gençlere verdiği güçten 
korkmaktadırlar. 

Öğretmenden, öğretmen adayından, gençlikten, 
aydından korkanlar bilmelidirler ki, korkunun ecele 
faydası yoktur. Faşizm tırmanışlarına engel olan, öğ
retmeni, gençliği, aydını ezmeye çalışanlar bu yüz 
kızartıcı cinayetlerinin altında kalacaklardır. 

Yüksek Teknik Öğretmen Okulundaki bir avuç 
zorba işi o kadar azıtmıştır ki, öğretmenlerini dahi 
dövmeye başlamışlardır. 14 Aralık 1976 Sah günü 
Makine Resim Bölümü Şefi Öğretmen Sefahattin 
Talar, şerir komandoların tecavüzüne uğramış ve kı
yasıya, acımasız dövülmüştür. Millî Eğitim Bakanlı
ğının yönetmeliğe aykırı olarak atadığı yeni müdür 
buna seyirci kalmıştsr ve bu yeni müdürün göreve baş
ladığından bu yana, öğretmenlerin de can güvenliği 
okulda kalmamıştır. 

m 

Yüksek Teknik Öğretmen Okulunda müdür tayini 
yönetmeliğe ve geleneklere göre okul öğretmenler 
kurulu tarafından seçilirdi şimdiye kadar. Sayın bir 
eski bakanımız burada bilirler, Sayın Erdem bu ge
leneği de bozmuştur. O, malum emeline ulaşabilmek 
için Millî Eğ5t?mde ne varsa, ne kadar iyi varsa onu 
bozmak Sayın Erdem'in başlıca hüneri haline gel
miştir. Sayın Erdem, Millî Eğitimimizin düzenini kö
künden değiştirmiştir. Ne kadar iyi şey varsa boz
muş, eğitim düzenini sarsmış, Türk Millî Eğitimini 
dinamitlemiştir. Türk Millî Eğitimini dinamitlemiştir 
ithamı bile Sayın Erdem için hafif gelir. 
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Okullarımızdaki anarşi kökenini Türkeş-Erdem 
firmasından kuvvet almaktadır, öğretmenlere, genç
lik baharını sürdüren öğretmen adaylarına yapılan 
bu işkenceler hükümet olma, bakan olma haysiyetiy
le bağdaştırılamaz. Türkeş - Erdem firmasının yap
tıkları, eğitim tarihimizde ileride ibretle okunacak 
karanlık bir tarih sayfası olarak kayıtlara geçmekte
dir. Erdem - Türkeş firmasının yaptıklarını Yunan 
işgal orduları o günkü Türk çocuklarına bile yapma
mışlardır. 

Ununtulmamahdır ki, milyonlarca Türk çocuğu
nun öğrenim özgürlüğünü yok edenler, millî bütün
lüğümüzü bozanlar, uydurma ders kitaplarıyle genç
lerin beynini yıkamayı amaçlayanlar, canilere kanat 
gerenler bir gün Türk adaletinin önünde hesap ver
mekten kurtulamayacaklardır. 

tnsan Hakları Evrensel Beyannamesine imza at
mış, özgürlükçü demokrasiye gönül vermiş, hukuk 
devleti olmaya kararlı Büyük Türk Ulusu kan kokan 
bu cephe iktidarının saltanatına en kısa zamanda 
mutlak son verecektir. 

Türkeş komandolarına arka çıkanlar bu macera
dan vazgeçmelidirler. 

Sayın Erdem istifa yönteminin de olduğunu unut
mamalıdır, hatta istifanın, hukuk dışı eylemlere alet 
olmaktan daha haysiyetli bir yol olduğunu kendisine 
hatırlatmayı vazife bilirim. 

Sayın Erdem'i istifaya ben davet etmiyorum; on 
binlerce ezilen genç, her gün evlâdının başına gele
cek kanlı olaylardan kuşku duyan, kan ağlayan mil
yonlarca anne, baba Erdem'i istifaya davet ediyor. 

Sayın Erdem öğretmenlerin, öğrencilerin ahım 
daha fazla almamalıdır. Yoksa bedduaların ağırlığı 
altında ezilecektir. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Erdem henüz Üstündağ'ın yaptığını temizleyemedi. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sus be, sus!.. 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Üstündağ' 

m eline su dökemez Erdem. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Yaptı

ğını temizleyemedi... 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım; 
Parlamento Türk Millî Eğitiminin soysuzlaştır

masına, Türk gençlerinin ezilmesine, yolunun saptı
rılmasına, öğretmenlerin dövülmesine, öldürülmesi
ne; hulâsa Türk Millî Eğitimine zorbaların egemen 
olmasına seyirci kalmamalıdır, kalamaz da. Aksi 
halde, Parlamento görevini yapmamış olacaktır. 

' Türk Ulusunun tek umuda Parlamentodur. Ulusun 
Parlamentoya güveni eğer sarsılırsa, demokrasiye 
umut bağlayanlar düş kırıklığına uğramış olurlar. 

| BELİĞ BELER (İzmir) — Devleti yok edersen 
i Parlamento kalır mı? 
I HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Sayın Ba

kanı, okullarımıza huzur getirmeye, okullarda eğitim, 
öğretim özgürlüğünü sağlamaya, gençlerin can gü
venliğini güvenceye almaya bir defa daha davet edi
yorum ya bunu yerine getirecek, ya şerefiyle ayrıla
caktır. 

Hepinizi derin saygılarla selâmlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atmaca. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Yeni mi 
aklınıza geldi. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Sen böyle konuşma
larla Devleti yok edersen Parlamento kalır mı? Dev
letin olmadığı yerde parlamento olur mu?.. 

BAŞKAN — Sayın üyeler.. Lütfen Sayın Beler, 
lütfen Sayın Yılmaztürk.. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Sen bundan 
anlamazsın, Sayın Yılmaztürk.. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Biraz 
da Orta Doğu'dan bahset... 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, teşekkür ederim, bu
yurunuz efendim. 

5. — Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı'nın, zeytin 
ve zeytinyağı üretimi konularında gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı son söz zey
tin ve zeytinyağı üretimiyle ilgili olarak Cumhuriyet 
Senatosu Balıkesir Üyesi Sayın Nejat Sarlıcalı'nın. 

Buyurun Sayın Sarlıcah. 
Sayın Sarlıcah, Başkanlık Divanı olarak konuş

manızı kısa yapacağınızı ümit ediyorum. Bunu bil
hassa sizden istirham ederim. 

Çok teşekkür ederim, buyurun efendim. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

ben bir ekonomik konuya ve toplumun büyük kesi
min bugün çekmekte bulunduğu bir ıstıraba tercüman 
olarak söz almış bulunuyorum. Bu konuşmamla bu 
ürünü üreten bölgelerin temsilcilerine ve genellikle 
bu davayı yakından bilen senatörlerin düşüncelerine 
de tercüman olduğumu sanıyorum. 

Sayın senatörler; 
Memleketimizin başlıca tarımsal üretim dalların

dan birini oluşturan zeytinyağı ürünü ve dolaylı ola
rak zeytinyağı üreticisi iki yıldan bsri uygulanan yan-
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îış politikalar yiizünden bugün tarihinin en büyük bu
nalımına sürâkîenıiîişîlr. 

Doğal koşulların ülkemize âdeta bağışladığı bu 
üiün, diğer Akdeniz ülkelerinin aksine bu yıl yurdu-
muîla bol miktarda elde edilecektir. Ne çare ki, bu 
biiyük şans, beceriksiz ellerde şanssızlığa dönüştürül
müştür. 

İlk yanlış taban fiyatı saptanırken yapılmıştır. 1974 
yılı alım fiyatlarına iki yıl sonra, ancak senede yüzûe 
1,5 hesabiyle yüzde 3 oranında 50 kuruş eklenmiştir. 
İki yılda genel fiyat endeksinde yüzde 40 oranında 
artış olabildiğini açıklayan resmî ağızların, maliyet 
fiyatlarısın çok artmış olmasına rağmen, zeytinyağı 
üreticisine yüzde 3'iük bir farkı nasıl yeterli bulduk
larını anlamak çok zordur. 

İkincisi : Bugün yurt içinde geçerli ve zorunlu aza
mî perakende sa&ş fiyatları, Fiyat Kontrol Komitesi
nin üç sene önce saptadığı düzeyde ısrarla tutulmak
tadır. öteki eşya fiyatları karşısında bu ısrarın da 
anlamım kavramak kabil değildir. Avrupa'da bunun 
bir kilosu 3 dolardır. 

Üçüncüsü : Bu yıl ilân olunan, görünürde 18, ha
kikatte ise 17 lira 28 kuruşluk beş asit baz taban fi
yat bile korunamamaktadır. Borsalarda işlemler, Hü
kümetin güvencesi altında bulunması gereken taban 
fiyatın çok altında yürütülmektedir. O kadar ki, mah
sulün yüzde 80'i ihracatçının deposuna %6 liradan dol
maktadır. Bugüne kadar tescili yapılan ve bir bölümü 
fiilen ihraç edilmiş olan dış satışların 27 bin ton ci
varında olduğu biliniyor. Ayrıca, bilinen bir başka 
gerçek, bunların satış fiyatlarının ortalama 1050 dolar 
civarında olduğudur. Türk Lirasına çevrilip vergi ia
desi de eklendiği zaman kilo fiyatı 19 lirayı buluyor. 
Yükleme masrafları ve firma kârı dikkate alındığı 
zaman, ihracatçının bu mallan üreticiden 17 lira ile 
17,5 lira arasında satın alması gerekir. 3u da meş
hur taban fiyata uygundur; fakat nerede?. DÎŞ satı
cılar 16 - 16,25 liradan yukanya piyasaya girmemiş
lerdir, girmemektedirler. Neden girsinler?. Çünkü bu 
düşük fiyattan depolarını rahatça doldurma olana
ğına sahiptirler. Hükümet nerede?. İlân ettiği taban 
fiyat nerede?. Neden sözüne sahip çıkmıyor?.. Me
rak edip borsaları neden izlemiyor .. Hükümetin bu 
aczini ya da vurdumduymazlığım yakmdan gören 
dış alını komisyonculan, dünya üretiminin düşük ol
duğu böyle bir yılda bile piyasayı ürkütmeden vapur
larım doldurup doldurup gönderiyorlar. 

Diğer üretici ülkelerdeki ba düşük rekolteyi ve 
ithalatçı memleketlerin bu mala karşı bu yılki şid

detli gerekslanıeienni gözönünde bulundurarak, Hü
kümetin borsalara girip kendi ilân ettiği fiyaüb koru
ması, verdiği sözü tutması aklına bile gelmiyor. Dış 
alıcılara karşı direnemiyor. Bin bir emekle meydana 
getirilen ürüne ve 400 bin aileden oluşan zeytinyağı 
üreticisinin haline dönüp bakmıyor. 

Üretici, partili, yönetici, ziraatçı heyetler gelip 
gidiyor; hepsinin en acı dille yazdıklan telgraflar 
Başbakanlıktan veya Adalet Partisi Genel Başkanh-
ğmdan gereği yapılmak üzere Ticaret Bakanlığına 
havale ediliyor; o kadar... 

Üreticilerin ürünlerini tarlada bıraktıkları, 
zeylin ağaçlarını kökledilderi haberleri Hükümeti ra
hatsız etmiyor bile. İşlenen zeytinlerin küspesi sokak
larda yığılıyor. Geçen yıl tonu 330 liraya satılan ve 
adına yağlı prina demlen bu küspelerin bu yıl 150 li
radan alıcısı yak. Çünkü, sabun hammaddesi yağlar 
alabildiğine ithal ediliyor. Gemlik gümrüklerinde dön
meyen dolap kalmadı. Ne o? Lüks sabun imalâtı ve 
tüketimi gelişecekmiş. Bol bol döviz harcanıyor. Peki, 
yurdumuzda üretilen sabunluk yağların hali ne ola
cak? Dönüp bakan yok. Soruyorum; daha ne bekle
niyor? İhracatçıların depolarım düşük fiyatlarla dol*-
durmalarına olanak sağlanmak mı isteniyor? Bir ka
şık yağ sloganının haklılığım ispatlamak için, yağ 
üreticilerinin emeklerini ve umutlarını yitirmelerine 
neden olmak, hakkaniyete uygun mudur? 

Sınırımızdaki Yunanistan'a bakalım; taban fiyatı 
55 drahmi karşıhğı 24 lira. Devlette 24 lira, borsada 
24 lira; ayının yok. Bizdeki gibi ayrı kesimler değil 
ürün destekleniyor. Hatta mahn kötüsü destekleni
yor, iyisi bu sayede yeter fiyat bulunyor. Bu yıl üre
timi bizimkinin 1,5 misli. Dışa kafa tutuyor, mal sat
mıyor; fakat dışarıdan başka yağlar da getirtmiyor. 
Üretimi oldukça içeride eritiyor. 

Diğer üretici ülkeler; İspanya, Tunus tonu 1300 
dolardan aşağıya mal satmayacaklarını dünyaya du
yurdular, bekliyorlar. Tüketici ülkeler almak zorun
da, çünkü açıklan var. Biz ise bedava satıyoruz. 
Tariş, depo sıkıntısı yüzünden zararına 5 bin ton 
mal satmış. Sayın Bakan dün Ayvalık'ta «60 bin ton
luk depomuz var» demiş. Kooperatif henüz 6 bin ton 
mal almıştır. Geçen seneden elinde bulunanlarla bir
likte 15 bin ton eder; 60 bine varmaya 45 bin ister. 
Öyle ise satmakta neden acde ediliyor? Tsriş depo* 
iaruiîri bir kısmını Ünüever'e kiraya vermiş, boşal
tamıyor. Sayın Bakan şimdi, 27 bin ton satış yapıl
dığını söyleyecek. Doğru. Ama sanıyorum; kaça aksı
yor, kaça satılıyor? Bedava verirsen 127 bin ton bile 
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satarsın. Bu hızb satışlara rağmen borsa kımıldama 
yor bile. Çünkü, ihracatçılar anlaşmış. Bu iş giderek 
çekirdeksiz kuru üzüm işine benzeyecek. 50 bin ton 
dışarıya gittikten sonra fiyaUar yükselecek; ama iş iş
ten geçmiş olacak. Bunun sorumluluğu vardır, bunun 
alandan Ticaret Bakanı kalkamaz. Onun için ihracat 
muameleleri durdurulmalı, hakikî ve ciddî piyasanın 
teşekkülü sağlanmalıdır. 

Bu konuşmayı, Sayın Bakanın 15 gün önce Mil
let Meclisinde bu konuda söylediği sözleri dinledikten 
sonra yapıyorum. Belki cevap vereceklerdir. Yalnız 
hemen söyleyeyim ki, konunun hafife alınmaya ta
hammülü yoktur; rakamlar verdim, rakamlar iste
rim. Kooperatifler aldı, alıyor laflan geçerli değildir. 
Tariş bugüne kadar üretimin ancak 1/4'ü ne yelişe-
bihııiştir 1/3'ü ne oldu? 

Sayın senatörler; 
Size zeytinyağı üreticisinin ve ihracatının öyküsünü 

anlattım. Sizi ön yaparak bu perişanlığı Hükümete 
duyurmak istedim. Bugün zeytinyağı üretim bölgeleri 
cenaze çüumş eve benziyor, kimsenin yüzü gülmü
yor. Yakında bitkisel yağ ithal politikasında oynanan 
oyunların ve açıktan kazandan yüz milyonların or
taya çıkarılması için bir Senato Araştırması isteyece
ğim, yardımınızı dilerim. 

Bütün bu izahlara rağmen şimdi herhangi bir ön
lem alınacak mıdır? Hiç sanmıyorum. Ama, hiç ol
masa bugünkü Hükümetin üreticinin mi, yoksa ara
cı ile dış alım ve dış satıcının mı yanında olduğu mey
dana çdcacaktır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Sarlıcah. 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

6. — Görev ile yurt dışına giden Millî Eğitim Ba
kanı Ali Naili Erdem'e, Ulaştırma Bakanı Nahit 
Menteşe'nin vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/943) 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşları vardır, sıra-
sıyîe okutuyorum. 

Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır» okutuyo
rum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Millî Eğitim Baka

ra Ali Naili Erdem'in dönüşüne kadar; Millî Eğitim 
Bakanlığına, Ulaştırma Bakam NaMt Menteşe'nin ve
killik etmesinin, Başbakamn teklifi üzerine uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN —• Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
7. — Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Âh 

parslan Türkeş, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, 
Bayındırlık Bakanı Fehim Adak, Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Korkut Özal ve Kültür Bakanı 
Rıfkı Danışman'ın yurt dışına görevli olarak değil, 
izinli olarak gittiklerine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/944) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığından başka bir 
tezkere var, onu okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ligi : A) Başbakanlığın 15 Arahk 1976 gün ve 

308-10901 sayılı yazısı. 
B) 25 Kasım 1976 gün ve 4-962 
25 Kasım 1976 gün ve 4-963 
29 Kasını 1976 gün ve 4-974 
29 Kasım 1976 gün ve 4-975 
29 Kasım 1976 gün ve 4-976 saydı yazılarımız. 
Başbakanlığın 25 Kasım 1976 gün ve 308-10558 
25 Kasım 1976 gün ve 308-10559 
29 Kasım 1976 gün ve 308-10644 
29 Kasım 1976 gün ve 308-10645 
29 Kasım 1976 gün ve 308-10646 saydı tezkerele

ri ile; 
Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Alparslan 

Türkeş, İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, Bayındır
lık Bakam Fehim Adak, Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanı Korkut Özal ve Kültür Bakam Rıfkı 
Danışman yurt dışına izinli olarak gittikleri halde, 
ilgi yazılarında zuhulen Sayın Bakanların görevli ola
rak yurt dışına gittikleri bildirilmiş ve dönüşlerine 
kadar adları geçen bakanlara vekillik etmesi önerilen 
bakanların vekilliklerinin uygun görüldüğü ilgi B'de 
kayıtlı yazılarımızla Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanlıklarının bilgilerine sunulmuştur. 

Bu kez, Başbakanlıktan alman ilgi A'da kayıtlı 
yazıda, adları geçen bakanların yurt dışına izinli ola
rak gitmiş oldukları bildirilmek ve keyfiyetin bu şe
kilde düzeltilmesi istenilmekle gereğim arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur 
efendim. 

8. — Ankara Üyesi İbrahim Oztürk'ün, afetler 
fonunun durumunu ve kullanılmasını saptamak ama-
cıyle Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/59) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
İbrahim Oztürk'ün afetler fonunun durumunu ve 
kullanılmasını saptamak amacıyle Senato Araştırma-
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sı açılmasını isteyen önergesini bilgilerinize sunuyo
ruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1051 sayılı Yasa hükümlerinde değişildik yapan 

7269 sayılı Yasa gereğince, bir «afetler fonu» ku
rulduğu bilinmektedir. Bu fon ilk kez 25 . 5 . 1959 
tarihinde yürürlüğe girmiş ve 11 . 12 . 1959 tarihli 
«Fon sarf yönetmeliği» ile uygulanmaya konmuştur. 

Bingöl ve Gediz depremlerinden sonra adı geçen 
fonun mevcudiyeti hatırlanarak toplanan paranın 
kullanılmasına teşebbüs edilmiş, ancak fonda para 
bulunmadığı görülmüştür. 

Bunun üzerine İmar ve İskân Bakanlığınca du
rumun saptanması amacıyle konu müfettişlere ince
lettirilmiş ve aşağıdaki hususlar ortaya çıkarılmıştır. 

1. — Fon harcamaları 7269 sayılı Yasaya göre 
Sayıştay tarafından denetlenecektir. 

2. — Bu denetleme 1 . 1 . 1968 tarihinden başla
mak üzere yürütülecektir. 

3. — 7269 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 1968 
yılından 1975 yılma kadar geçen 7 yıl içinde Sayış-
tayın denetim görevine ilişkin isteklerine îmar ve 
İskân Bakanlığı olumlu cevap vermemiş; yani Sa
yıştay denetiminden kaçmıştır. 

4. — Afetler fonunda toplanan para yasalara ve 
yönetmeliğe uygun biçimde harcanmamış, örneğin 
Afet İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı İnşaat Amirlik
leri usulsüz harcamalar yapmışlardır. 

Deprem bölgeleri İmar ve İskân Heyeti Başkanlı-
ğaîîm harcamaları ile merkez hesapları arasında mil
yonlarca liralık mutabakatsızhk bulunduğu müfettiş
lerce saptanmıştır. 

5. — Deprem bölgelerinde görevlendirilen perso
nele ödenen deprem zammı, keyfî ölçülere ve bordro-

III. — Yi 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı olarak çoğunluğun 
olmadığı kanaati bizde hâkim olduğundan yoklama 
yapılacaktır efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
Gündemimizdeki diğer konuları görüşsek efendim?.. 

BAŞKAN — Gündemin sırasını takip etmeye 
mecburuz efendim. 

(Yoklama yapıldı). 

lara göre yürütühnüşttir. örneğin, Gediz depreminde 
5,5, Bingöl depreminde 15,5 milyon Türk lirası dep
rem zammı olarak ödenmiş, müfettişler tarafından 
yapılan incelemelerde usulsüzlükler saptanmış, fakat 
buna rağmen keyfî ödemeler devam etmiştir. 

6. — Adı geçen fondan, yasalara aykırılığı açıkça 
bilindiği halde liman ve dalgakıran yapılmış, lise bi
nası inşa edilmiş, DSİ'ce yapılması gereken dere ve 
kanal ıslahı işler, bu fondan karşılanmıştır. 

Sonuç: 
Ülkemiz sık sık doğal afetlerle ve özelh'kle dep

remlerin yarattığı korkunç zararlarla karşı karşıya 
gelmektedir. Birinin yaralarım sararken bir diğer afet 
halkımızı yakalamaktadır. Bu kez meydana gelen 
Van depremi Ulusça hepimizi yürekten yaralamıştır. 
Buna rağmen aldığımız tedbirler yetersiz kalmakta, 
bir de çok yararlı bir fonun iyi kullanılmaması ve 
başka amaçlara harcanması, başarısızlığımızı artır
maktadır. 

Bu nedenle, Afetler Fonunun kurulduğu tarihten 
itibaren bugüne kadar geçirdiği aşamalar, bu fonda 
toplanan paraların kaynaklan, miktarı ve harcandığı 
yerlerle, yasalara ve yönetmeliğe uygun biçimde har
canıp harcanmadığı, Sayıştay denetiminin yürüyüp 
yürümediği hususlarını saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince bir (Senato Araştırması) 
karar verilmesini saygılarımla dilerim. 16.12.1976 

Ankara Senatörü 
İbrahim öztürk 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır efendim. 

9. — Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi. 
BAŞKAN — Şimdi, Gündemimize göre Dilekçe 

Karma Komisyonuna üye seçimi varduv 

BAŞKAN — Yoklama esnasında gelen sayın üye-
'er lütfen isimlerini bildirsinler. 

Sayın üyeler; 

Çoğunluğumuz yoktur, 23 . 12 . 1976 Perşembe 
günü saat 15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saaü : 17.30 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlunun, Toprak ve [Tarım Reformu böl
gelerine dair soru önergesi ve Başbakan adına Devlet 
Bakanı Mustafa Kemal Erkovan'ın yazdı cevabı. 
(7/627) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 5 . 11 . 1976 
Adana Senatörü 

Kemâl Sanibrahimoğlu 

1. — Prensip itibariyle illerin Toprak ve Tarım 
Reformu bölgesi olarak ilâm gerekirken Yerköy il
çesinin Sekili köyü, Polatlı ilçesinin Beylik köyü, Bey
pazarı ilçesinin Dikmen köyü, Bakırköy ve Silivri il
çelerinden birer köy ve Konya'nın Yunak ilçesi Top
rak ve Tanm Reformu bölgesi olarak ilân edilmiş ve 
uygulamaya geçilmiştir. 

Bu şekilde münferit ve küçük birimlere taallûk 
eden ve hatır ve gönüle dayandığı ve partizan mak
satlar güdüldüğü intibaını uyandıran ve yasadaki 
felsefe ve espiriye ters düşen uygulamanın sebebi ne
dir? 

2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 
gerekli teşkilâtlarının kurulması veya Toprak ve İs
kân İşleri Genel Müdürlüğünün bu Müsteşarlığa bağ
lanmak suretiyle yasa dışı görev tevziinin önlenmesi 
düşünülmekte midir? 

T. C. 
Başbakanlık 20 . 12 . 1976 

Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı 

Sayı : TTRM - ÖB/906-607 
Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : C. Senatosu Başkanının 10 . 11 . 1976 ta

rihli ve 10425-5094-7/627 sayılı yazısı. 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıib-

rahimoğlu'nun sayın Başbakana yönelttiği yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevaplar ilişikte takdim edilmiştir. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 
Mustafa Kemal Erkovan 

Devlet Bakanı 

Soru 1. — Prensip itibariyle illerin Toprak ve Ta
rım Reformu Bölgesi olarak ilâm gerekirken Yerköy 
üçesinin Sekili Köyü, Polatlı ilçesinin Beylik Köyü, 

Beypazarı ilçesinin Dikmen Köyü Bakırköy ve Silivri 
ilçelerinden birer köy ve Konya'nın Yunak ilçesi 
Toprak ve Tarım Reformu Bölgesi olarak üan edil* 
miş ve uygulamaya geçilmiştir. 

Bu şekilde münferit ve küçük birimlere taalluk 
eden ve hatır ve gönüle dayandığı ve partizan maksat
lar güdüldüğü intibaını uyandıran ve yasadaki fel
sefe ve espriye ters düşen uygulamanın sebebi nedir? 

Soru 2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı
ğının gerekli teşkilâtlarının kurulması veya Toprak 
ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün bu müsteşarlığa 
bağlanmak suretiyle yasa dışı görev tevzunin önlen
mesi düşünülmekte midir? 

Cevap 1. — a) 1757 saydı Kanunda prensip iti
bariyle bir ilin tamamının reform bölgesi olarak ilân 
edileceği hakkında herhangi bir hüküm yoktur. 

Kanunun; Toprak ve Tarım Reformu bölgesinin 
belirtilmesi ile ilgili 11 nci maddesi; «Toprak ve Ta
rım Reformunun uygulanacağı köyler, ilçeler veya iller 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının önerisi 
ve Bakanlar Kurulunun kararı ile toprak ve tanm re
formu bölgesi olarak belirtilir ve bu karar Resmî Ga-
zete'de yayımlanır» demek suretiyle reform bölgesinin 
köy seviyesinde olabileceği hükmünü getirmiştir. 

b) Konya iline bağlı Yunak ilçesi Toprak ve 
Tarım Reformu bölgesi olarak ilân edilmemiştir. 

Bugüne kadar Yozgat Ui Yerköy Üçesine bağlı 
Sekili köyü, Ankara ili Polatlı ilçesine bağlı Beylik-
köprü ve Beypazarı ilçesine bağlı Dikmen köyü, İstan
bul ili Silivri ilçesine bajh Değirmenköy ve Bakırköy 
ilçesine bağh Kayabaşı ve Samlar köyleri Toprak ve 
Tarım Reformu bölgesi olarak ilân edilmiş ve uygu
lama başlamış bulunmaktadır. 

Adı geçen köylerin Toprak ve Tarım Reformu 
bölgesi olarak belirlenmesinde hahr ve gönüle da
yanan partizanca maksatlar güdülmesi söz konusu ol
mamıştır. 

Bu köylerin reform bölgesi olarak ilân edilmesinde 
yegâne maksat, vatandaş huzurunu sağlamaktır. Zira 
söze konu köylerde; 

1. Ya şahıslarla Hazine arasında ihtilaflı arazile
rin davalarının yıllardan beri devam edegelmekte 
olması, 

2. Veya 1757 sayılı Kanunda belirtilen normlar
dan fazla arazisi olan vatandaşlarla diğer vatandaş
lar arasında cinayetlerle dahi sonuçlanan olaylar vuku-i 

— 317 



C Senatosu B : 15 2 1 . 1 2 . 1 9 7 6 0 : 1 

bulması, köylü vatandaşların müracaatları He huzurun 
biran evvel sağlanmasının ancak, buralann reform 
bölgesi olarak öân edilmesiyle, mümkün olabileceği 
neticesine varılmıştır. 

Ulaşılan bu neticenin doğruluğunu, köylerin re
form bölge» olarak Hân edilmesiyle olayîann dur
muş olması teyit etmiş bulunmaktadır. 

Cevap 2. — Toprak Ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı görevlerinin gereği icabı 1757 saydı Kanunun esas
ları çerçevesinde teşkilâtlanmakta olup Toprak ve İs
kân İşleri Genel Müdürlüğünün bu Müsteşarlığa bağ
lanması konusunda herhangi bir çalışma yapılma
maktadır. 

Arz olunur. 
Mustafa Kemal Erkovan 

Devlet Bakam 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Türkiye Millî Kooperatifler 
Birliğinin ve Türkiye Kooperatifler Danışma Kurulu
nun bugüne kadar kurulmamış olması sebebine dair 
soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz'ın 
yazılı cevabı. (7/633) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanlığı tarafın

dan yazıh olarak cevaplandırılması için gereğini rica 
ederim. 

Saygılarımla. 5 . 11. 1976 
Adana Senatörü 

Kemâl Sanibrahimoğlu 

1. — 1163 sayın Kooperatifler Yasasının 77 ve 
8Q ncî maddeleri gereğince kurulması öngörülen Tür
kiye M8K Kooperatifler Birliğinin ve Türkiye Koope
ratifler Danışma Kunıhmûn bugüne kadar kurul
mamış olmasının sebebi nedir? 

2. — Alman Hükümetinin Türkiye Millî Koope
ratifler Birliği Eğitim işlerine tahsis için ayırdığı yar
dım fonunun ödeme ve kullanılma şeklini müzakere 
içki gelen Afanan heyeti ile hangi makam muhatap 
olmuştur? 

3. — Bu fon alınmış ise maksadı dışında kullanıl
ması mümkün müdür? 

Hangi kuruluş ve ne şekilde kullanacaktır? 
4. — Türkiye Millî Kooperatifler Birliğinin ve 

Türkiye Kooperatifler Danışma Kurulunun bugüne 
kadar kurulmamış olması sebebiyle bu ve benzeri 
faydalardan kooperatifler ve Millet olarak mahrum 
kalmamızın sorumluları hakkında Türk Ceza Ka
nunun 230 ve 240 ncı maddeleri gereğince takibat ve 
tahkikat açılması düşünülmekte midir? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Tetkik ve Plan 20 . 12 . 1976 
Koord. Kur. Bşk. lığı 

Sayı: 06 - 04/1523 - 012324 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Gen. Sek. Kan. Müd. 1C430 - 5089 = 7/633 
sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sanib
rahimoğlu tarafından yöneltilen Ve ilgide kayıtlı ya
zınız ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilmiş bulu
nan yazdı soru önergesi incelenmiş olup, istenilen 
bilgiler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakam 

Adana Senatörü Sayın Kemâl Sarıibrahimoğlu'nun 
Yazıh Soru Önergesi Cevabı 

(C. S.) 

1. 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 77 nci 
maddesi gereğince kurulmasa öngörülen Türkiye Mil
lî Kooperatifler Birliğinin Anasözleşmesi yine hazır
lanmıştır. 

2 - 3 . Millî Kooperatifler Birliğinin eğitim işle
rinde kullanılmak üzere F. Almanya Hükümetince 
tahsis edilen herhangi bir fon yoktur. 

Ancak, 16 . 6 . 1970 tarihinde imzalanan ve 10 
Kasım 1970 gün ve 13663 sayıh Resmî Gazetede ya
yınlanıp yürürlüğe gfren «Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Teknik İşbirliği ile ilgili Anlaşma» çerçeve
sinde Köy İşleri Bakanlığına bağh olarak Ankara'da 
kurulması kararlaştırılan Millî Kooperatifçilik Eği
tim ve Araştırma Enstitüsü ile ilgili olarak Ankara 
ve Boon'da yapılan toplantılarda ülkemizi D. P. T. 
Müsteşarlığından bir uzman ile Bakanlığımızdan Koo
peratifler Eğitim ve Araştırma Genel Müdürü temsil 
etmişlerdir. Enstitünün kurulması 22 . 9 . 1975 tari
hinde Hükümetimiz ile Federal Almanya Hükümeti 
arasında imzalanan bir Nota ile kesinleşmiştir. 

Notanın imzalanıp Ekim 1976'da Bakanlığımıza 
intikalinden sonra enstitünün, esas bina inşatımn ta
mamlanıp hizmete açılmasına kadar geçecek olan 
zaman hizmet yönünden kazanabilmek amacı ile şim
dilik Kooperatifler Eğitim ve El Sanatları Genel Mü-
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dürlüğU binasında hizmetine devamı kararlaştırıldı
ğından enstitU 26 . 10 . 1976 günü anılan binada res
men görevine başlamıştır. 

Enstitünün kurulması ile ilgili olarak Türk ve 
Alman hükümetleri arasında imzalanan Notadan her
hangi bir fon bahis mevzuu değildir. Bu No
ta gereği Alman Hükümeti 4 uzman görevlendirmiş 
ve uzmanlar görevlerine başlamışlardır. Ayrıca Al
man Hükümetince temin edilmesi gerekli ve enstitü
nün faliyetleri sırasında kullanılacak olan eğitim ve 
yayın ile ilgili matbaa, film, fotoğraf ve ses stüdyo
larına ait makine ve ekipmanlar, seyyar eğitim aracı 
gibi malzemeler henüz ülkemize intikal etmemiştir. 

4. Kooperatifler Kanununun 80 nci maddesi 
uyannea teşekkül edecek Danışma Kurulu teşkili 
Türk Millî Kooperatifler Birliğinin kurulmasını taki
ben mümkün olabilecektir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcalı'nın, margarin, kutulu likid ve ham bit
kisel yağlara dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı 
Halil Basol'un yazılı cevabı. (71643) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakam tarafından ya
zık olarak yanıtlamasına ön olmanızı dilerim. 

11 . 11 . 1976 
C. Senatosu Balıkesir Üyesi 

Nejat Sarhcah 

5 Ağustos 1975 tarihinden Ekim 1976 ayı sonuna 
kadar margarin, likid (Kutulu) ve ham bitkisel yağ 
ithal etmek üzere Bakanlığınızdan tahsis olan firma
ların isimlerini bildiren listeleri ilişik olarak sunuyo
rum. 

Bu firmaların ithal lisanslarını tebliğler ve yönet
melikler dışında kullandıkları ve bazılarının ithal 
maksadını siper yaparak ve tahsis amaçlarım aşarak 
gayrimeşru yollardan kazançlar sağladıkları söylen
mektedir. Söylentiler İzmir yağ seminerinde ciddî bir 
iddia olarak da ortaya atılmıştır. 

Bıı söylenenler adı sayılan firmalardan hangileri 
için ne dereceye kadar doğrudur? 

5 Ağustos 1975 tarihinden itibaren Firmalara yapılan hanıyağ ve margarin tahsisleri (TON) olarak 

Firma îsrni 

Alemdar Kimya Endüstrisi A. Ş. 
Alemdar Enternasyonal A. Ş. 
Ariş Yağcılık Kolîektif ,Ş«. 
Ahmet Kola ve Oğulları Kolîektif Şti. 
Aksoylar San ve Ticaret Kolîektif Şti. 
Ar ithalât İhracat Kolîektif Şti. 
Aysan Yağh Tohumlar Son Limited Şti. 
Arı Rafine ve Yağ Sanayii A. Ş. 
Ani Seren 
Antalya Yağ Sanayii A. Ş. 
Alpa Kimya Sanayii Ticaret A. Ş. 
Armal Ticaret Limited Şti. 
Akol Ticaret ve Sanayii A. Ş. 
Ahmet Taksin Diker Kar Kolîektif Şti. 
Aziz Yağcı « Ergene Un ve Yağ Fabrikası 
Balat Nebati Yağ Fabrikası 
Bağ Yağlan Sanayii Ticaret A. Ş. 
Buzcular Kolîektif Şti. 
Canbolat Sabun - Yağ Sanayii Ticaret A. Ş. 
Cider Yağ ve Yeni Sanayii Kolîektif Şti. 
Çanakkale Kimya Maddeleri A. Ş. 
Çebiler Sanayii ve Ticaret Kolîektif Şti. 
Deka Tekstil A.,Ş. 

Margarin 

4 000 
500 

300 

1 000 

100 
2 000 

300 

1 000 
1 0C0 
1 200 

- 319 

Soya 
yağı 

250 

6 700 
250 

1 000 

2 000 

1 000 
2 000 

600 

500 
2 000 

__ 

Ayçiçeği 
yağı 

500 

2 500 

3 750 

2 000 
2 000 

1 750 

Koko 
yağ» 

750 

500 

500 

1 000 

Palm 
yağı 

535 

Pamuk 
yağı 
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Firma îsmi 

Demet Adi Komontid Şti. 
Dima Ticaret A. Ş. 
Dev Rafine Yağ Sanayii Limited Şti. 
Piler İthalât 
Erdoğan Alemdar Müessesesi 
Ekenler Ticarethanesi 
Ece Gıda Sanayii Ticaret A. Ş. 
Fazıl Doğan Halefleri 
Geçerler Yağ Sanayii Kollektif Şti. 
Gürbüz İthalât Kollektif Şti. 
Hasan Akel Oğlu Yahya Akel ve Kar. Kol. Şti. 
Hasan Kocakundakçı 
Hasan Pazarcı 
İsmail Sınai 
Komili Yağ Sabun Gliserin Ticaret A. Ş. 
Karataş Yağ Sanayii Ticaret A, Ş. 
Kent Sabun ve Deterjan Sanayii A. Ş. 
Kara Mehmetîer Yağ Sanayii Ticaret A. Ş. 
Kimyasal Ürünler Ticaret Limited Şti. 
Marmara Gıda Sanayii A. Ş. 
Migros Türk T. A. Ş. 
Mina Yağ İş. Limited Şti. 
Muhittin Ekiz 
Marsa Margarin Sanayii A. Ş. 
Maraşoğulları Ticaret Sanayii Kollektff Şti. 
Mustafa Sönmez ve Ortak Kollektif ,Şti. 
Trakya Yağ Sanayii A. Ş. 

Yapılan Tahsis Toplamı (TON) 

Margarin 

25 
3 020 

400 
300 

2 000 
200 

1 000 
ti. 10 000 

1 000 

Soya 
yağı, 

250 

250 

Ayçiçeği 
yağı 

500 

1 000 
500 

1 000 

Koko 
yağı 

Palm 
yağı 

Pamuk 
yağı 

1 000 
2 000 

4 500 
5 000 
2 000 

200 

1 800 

300 

500 

500 
5 000 

15 832 

500 

1 500 
9 000 
2 000 
1 000 
1 000 

10 000 

500 
1 700 

833 

1 000 

4 000 

21 561 3 000 

70 595 139 285 68 492 45 594 41 059 12 000 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 20 .12 .1976 

Dışticaret Genel Sekreterliği 
İthalât Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 20-400-47882 

Konu : önerge Hk.^ 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli, 15 . 11 . 1976 
tarihli ve 10508/5126/7/643 sayılı yazmız. 

Balıkesir Senatörü Sayın Nejat Sarhcalı'nın, Ağus
tos 1975 - Ekim 1976 döneminde Bakanlîğsmızdan 
yağ tahsisi alan firmalar hakkındaki, ilgide kayıtlı 
yazılarına ekli 11 . 11 . 1976 tarihli yazılı soru öner
gesi incelenmiş ve bu konudaki cevaplarımız aşağıda 
belirtilmiştir. 

İthalât rejimi ve yönetmeliği gereğince, kendi ih
tiyaçları için tahsis alan firmaîarm, bunları tahsis 

amacına uygun olarak kullanıp kullanmadıkları 
hususu, gerek şikâyetler üzerine gerekse doğrudan 
doğruya, Bakanlığımız müfettişlerince denetlenmekte 
ve yapılan tetkikler sonucunda aldıkları tahsisleri 
amaca aykırı olarak kullandıkları tespit olunan fir
malara, idarî bir tedbir olarak, en az 1 yıllık ihtalât 
programı için müteakip devrelerde ithal listelerinden 
hiç bir tahsis yapılmamaktadır. 

Söz konusu önergeye ekli listede yer alan firma
lardan, 

— Hasan Pazara ve 
— Yüce Nebati Yağ - Rafine - Sabun Fabrikası 

Mehmet Yüce Varisleri ve Refaattiıı Yüce Koli. Şti. 
firmalarının ithal ettikleri ham yağları tahsis amacına 
aykırı olarak başkalarına devrettikleri tespit edildi
ğinden, bu firmalara ve mutemetlik yükümlülükleri
ni kötüye kullandıkları tespit olunan Yüce Nebati 
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Yağ Fabrikasının, söz konusu ithalât işlemleriyle gö
revli mutemetleri, 

— Samitaş Sanayi Hammaddeleri Ith. ve îhr. 
A. Ş. 

— Üniversal Yerli Ürünler İhr. Kimyevî Madde
ler îth. ve Tic. A. Ş. 

— Çanakkale Kimyevî Madde Tie. A. Ş. fir
malarına, İthalât Yönetmeliğinin 43 ncü maddesi 
hükmü muvacehesinde 2'şer yıl süreyle ithal listele
rinden hiçbir tahsis yapılmaması için gerekli tedbir
ler alınmıştır. 

Bilgi edinilmesi müsaadelerine arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Baltanı 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Kırıkkale ilçesinde meydana gelen 
olaylara dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Oğuz-
han Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/653) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakam tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygı ile rica ederim. 16 . 11 .1976 

Ankara Senatörü 
İbrahim öztürk 

Soru : 
Bir süreden beri Kırıkkale ilçesinde meydana ge

len olaylar dizisi halkı geniş ölçüde huzursuz eder 
bii' noktaya ulaşmıştır. 

örneğin : 
1. — 9 Kasım 1976 tarihinde ilçeye bağh (Hisar) 

köyünde silâh araması yapan jandarma örgütü köy
den 17 kişiyi ilçe merkezine götürmüş ve 5 gün süre 
ile dar ve karanlık bir odada ayakta tutarak çeşitli 
işkence ve dayak usulleri uygulamıştır. İlgili makam
lara yapılan müracaatlar sonunda bu vaiandaşîann 
bir kısmı ancak 13 Kasım 1976 tarihinde Adliyece 
serbest bırakılabilmiştir. İşkence ve dayak izleri ta
rafımızdan da müşahade edilmiştir. 

Köyün suçu C. H. P.'ye fazla oy vermesidir. 
2. — 11 Kasım 1976 tarihinde Top Fabrikasında 

görevli mühendis (Yaşar Genç) M. H. P. li koman
dolar tarafından pusuya düşürülerek başından ağır 
şekilde yaralanmış, faili bilindiği halde bir işlem ya
pılmamıştır. 

3. — 12 Kasım 1976 tarihinde Hasandede kasa
basından C. H. P. temsilcisi Duran özdemir'in oğlu 
lisede öğrenci Zekâi Özdemir ve Mâlik Ejder ve 
Hasan Satılmış Atatürk rozetini çıkarıp Bozkurt ro

zeti takmadığı için M. H. P. yanhsı öğrenciler tara
fından dövülmüştür. 

4. — Namık Kemal Ortaokulu Matematik öğ 
retmeni (Musa İbret) 4 . 11 . 1976 tarihinde okuldan 
evine giderken M. H. P. li komandolar tarafından 
zincir ve sopa ile dövülmüştür. 

5. — Cumhuriyet Lisesinde öğrenci (Âdem Öz
bek) bozkurt rozeti takmadığı için M. H. P. li genç
ler tarafından 9 . 11 . 1976 tarihinde dövülmüştür. 

6. — 23 . 10 . 1976 tarihinde Şakir Demirel isim
li C. H. P. li Kâzım Eroğlu isimli bir M. H. P. li ta
rafından ustura ile başından yaralanmıştır. 

7. — 1 - 2 Kasım 1976 tarihinde Ramazan Çe
lik, Mustafa Ekici ve Bedigel Baysal isimli öğrenci
ler lisede sağcı gençler tarafından dövülmüş ve bı
çaklanmışlardır. 

Bütün bu olaylar ilçe halkında Atatürk'çü öğret
men ve öğrencilerde önemli ölçüde huzursuzluk ya
ratmıştır. Yeni olayların doğması her an mümkün
dür. Geniş bir işçi topluluğunun yaşadığı Kırıkkale' 
de M. H. P. li militanları ve onları destekleyen sağ
cı örgütler bölgenin güvenliğini tehlikeli bir düzeye 
getirmişlerdir. İşçi kesimi de bu olayların etkisi al
tına girmiştir. Toplu olaylar ihtimali daima gözönün-
dc bulundurulmalıdır. 

1. — Ülke güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakan
lığı Kırıkkale'de bugüne kadar meydana gelen ve yu
karıda zikredilen olayların nedenlerini faillerini tes-
p.it ederek ve yakalayarak gereken işlemleri yapmış 
mıdır? 

2. — Bundan sonra çıkması muhtemel olayları 
önleyecek tedbirleri almış mıdır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 21 . 12 . 1976 
Daire : Güvenlik 

Şube : Top. 01. (B) 
264447 

Konu : C. Senatosu Ankara Üyesi 
İbrahim öztürk'ün önergesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 17 . 11 . 1976 tarih ve Genel Sek. Kanun

lar Müd. 10575 - 5145 - 7/653 sayıh yazınız. 
Cumhuriyei Senatosu Ankara Üyesi Sayın İbrahim 

Öztürk'ün önergesinde yer alan hususlar incelenmiş 
ve cevaplan aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir. 

Mahallinden alman bilgilere göre : 
1. :— Bir şahsı yaraladıktan soma firar eden Dur

sun Akkuş'un yakalanması maksadıyle Kınkkale il-
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çesine bağlı Hisar köüodeki kahvehanede 9.11.1976 
günü bir jandarma ekibince arama yapıldığı, yere 
atılmış tabancalar eîe geçirildiği, bu arada bazı şa
hısların jandarmanın kanunî işlem yapmasına mani 
olmak için mukavemette bulundukları, bu olayla il-
gOi olarak 10 . 11 . 1976 günü 12 kişinin 5 taban
ca ile yakalandığı ve aynı gün Kınkkale G. Savcılığına 
sevk edildikleri, C. Savcılığınca tahkikat evrakının 
ikmali kaydıyle ilçe jandarma komutanlığına iade 
edilen sanıkların, haklarında düzenlenen tahkikat ev
rakıyla 13 . 11 . 1976 günü tekrar C. Savcılığına tes
tim edildikleri ve bunlardan 4'ünün ilgili mahkemece 
tutuklandığı, diğerlerinin serbest bırakıldıkları, sanık
lara nezarette kaldıkları süre içinde işkence ve dayak 
uygulandığı yolundaki iddiaların C. Savcılığına da 
intikal ettirilmiş olduğu; 

2. — 11 . 11 . 1976 günü Kırıkkale ilçesindeki 
Top Fabrikasında Mühendis Yaşar Genç ile işçi Mü
min fpek'in aym fabrika işçilerinden Sadık Önder 
tarafından darp edildikleri, sanığm yakalanarak adli
yeye sevk edildiği ve ilgili mahkemece duruşmanın 
gayrî mevkuf olarak devamına karar verildiği; 

3. — 12 . 11 . 1976 tarihinde C. H. P. temsilcisi 
Duran özdemir'in oğkı Zekâi Özdemir ile arkadaş
ları Malik Ecder ve Hasan Satıhmş'ın okulda dövül
düklerine dan- adlî ve idarî makamlara herhangi bir 
müracaatın yapılmadığı; 

4. — Namık Kemal Ortaokulu Matematik Öğret
meni Musa İbret'in, 4 . 11 . 1976 günü eyine git
mekte iken kimliklerini bilmediği 5 - 6 kişi tarafın
dan darp edildiğini şikâyet etmesi üzerine gerekli 
muamelenin yapıldığı, sanıkların tespiti hususundaki 
çalışmaların devam ettiği; 

5. — Kırıkkale'de Cumhuriyet Lisesinde kaydı si
linmiş bulunan Adem özdek'in, 15 . 11 . 1976 günü 
C Savcılığına müracaat ederek, bozkurt rozeti tak
madığı için Şinasi Koksal tarafından dövüldüğünü id
dia ve şikâyet ettiği, C. Savcılığınca, köyde ikamet 
eden sanığın yakalanması hususunda jandarmaya mü
zekkere yazıldığı ve adı geçenin yakalanmasına çah-
şddığı; 

6. — Kâzım Eroğîu, Şükrü Taşkolu ve Nazmi 
Canpolat adh şahısların Şevket Demir'i darp ettik
leri, ancak olayda ustura kuBamlmadığı, tahkikat 
evrakının adliyeye intikal ettirildiği, sanıklardan Kâ
zım Eroğhı'nun tutuklu bulunduğu ve duruşmanın 
devam etmekte olduğu; 

7.• — 1 - 2 . 11 . 1976 tarihinde Ramazan Çe
lik, Musa Ekici ve Bedigei Baysal adh öğrenciterin 

dövüldükleri ve bıçakla yaralandıkları hakkında adlî 
ve idarî makamlara herhangi bir müracaatın intikal 
etmediği; 

Anlaşılmıştır. 
Vukuu muhtemel olayların Önlenmesi hususunda 

gerekli bütün tedbirler alınmış ve uygulanmasına ge
çilmiş bulunmaktadır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiitürk 
içişleri Bakam 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Naîbanioğlu'nun, Erzurum Et Kombinasındaki hay
van alımlarına dair soru önergesi ve Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakam Korkut Özal'ın yazılı cevabı. 
(7/657) 

25 . 11 . 1976 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandın!* 
masına aracılığınızı saygıyla arz ve rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
HiEmi Nalbaoîoğkı 

Bazı kombinalarda ve özelikle Erzurum Et Kom
binasında taban fiyatlarından aşağı fiyatlarla et sa-
ünaJındığt veya önceden saptanan taban fiyatlarına 
göre hayvan alımlarından sonra; uzun süre paralan 
ödenmediği gibi, para ödeme sırasında da randı
man düşüklüğü icat ve Beri sürüterek örneğin 18.10 
TL. dan verilmesi gereken bedeller 17.00, veya 17.50 
TL. dan paralan ödenmeye gayret gösterildiği öğ
renilmiştir. 

Soru 1. — Bu durumu tetkik veya tahkik ettire
bilir misiniz? 

Soru 2. — Bu şekil uygulamalar saptanırsa fiyat 
değiştirmeleri yapanları cezalandırabilir misiniz? 

Soru 3. — Fark fiyatlarla hayvan alım tutarlannı 
hayvan besicilerine ödettirebiKr misiniz? 

T. C. 
Gıda-Tarım ve Hayvancılık 17.12.1976 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı: 1715 
Konu : Senatör Sayın Hilmi NaJ-
baııtoğlu'nun yazılı soru önergesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
l ig i : 1 . 12 . 1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/657*10698/5184 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hil

mi Naîbantoğlu tarafından; Erzurum Et Kombina-
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sında uygulanan canlı hayvan alım fiyatlarına ilişkin 
olarak; Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru öner
gesi cevabının üç nüsha olarak eklice sunulmuş ol
duğunu saygılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu'nun yazılı soru önergesi cevabı 
1. Hayvancılığın geliştirilmesi, hayvan üretici ve 

besicisinin emeğinin değerlendirilmesi, et arzı ve fi
yatlarına istikrar kazandırılması maksadı ile kasap
lık canlı hayvanların destekleme alımına tabi tutul
ması konusunda 16 . 1 . 1976 gün ve 15370 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan 7/11214 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile Et ve Balık Kurumu görevlendiril
miştir. 

2. Et ve Balık Kurumunca satın alınacak, % 50 
randımanlı 1 ııci kalite kasaplık canlı koyun kg. bi
rim fiyatı 13,00-19,00 TL arasında; % 50 randı
manlı 1 nci kalite kasaplık canlı sığır kg. birim fi
yatı 12,00 -17,50 TL. arasında olacağı; bölgeler, kom
binalar, aylar, mevsimler ve kalitelere göre kriterler, 
fiyatlar ve randıman primleri Kurumun teklifi ve 
Bakanlığın tasdiki ile tespit edilmesi; ihracatın veya 
iç et bağlantılarının zorunlu kıldığı hallerde yine ku
rumun teklifi ve Bakanlığınım tasdiki ile yukarıda 
belirtilen taban fiyatlara % 20'ye kadar ilâve yapıl

ması söz konusu Kararnamenin 1 nci maddesinde 
öngörülmüştür. 

Erzurum Et Kombinasında uygulanan ve önerge 
konusu olan fiyat uygulamasının esası olan kalitele-
me ek 1 numaralı, randıman primi 2 numaralı ve ka
liteler arası fiyat farkı 3 numaralı cetvelde gösteril
miştir. 

3. Bu esasa göre Et ve Balık Kurumu Genel Mü
dürlüğü tarafından Erzurum Et Kombinası Müdür
lüğüne verilen talimat ve yetkide Kasım 1976 ayı 
% 50 randımanlı 1 nci kalite sığır eti alım fiyatı 
18,10 TL, 2 nci kalite 17,60 TL. 3 ncü kalite ise 
17,10 TL.'dir. % 50'nin üstündeki herbir randıman 
için yukarıda belirtilen fiyatı; 1 nci kalitede % 3, 
2 nci ve 3 ncü kalitede % 2 randıman ilâve, aksine 
% 50'nin altındaki herbir eksik randıman için ise 
bütün kalitelerde % 2 oranında indirim yapılması 
kombinalara verilen talimat gereğidir. 

4. Besicilerin fiyat uygulamasından doğan mağ
duriyetleri söz konusu olmadığından kendilerine öden
mesi gereken fiyat farkı yoktur. 

5. Kurumun finansman yetersizliği nedeniyle 
Kasım, Aralık aylarında bazı kombinalarda ödeme
ler 15 ilâ 20 gün gecikme ile yapılabilmektedir. An
cak 7/12804 sayılı Kararname ile temin edilen im
kânlar arzu edilmeyen bu tür gecikmeler kısa zaman
da önleyecektir. 
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1. — Kalıteleme 

a) Sığırda : 
I* Kalite : 2 - 4 yaş erkek sığır. 

İL Kalite : 2 - 4 yaş damızlık dişi sığır, 5 yaşında erkek sığır 
IIL Kalite : 4 ve daha yukan yaş dişi sığır ile 6 ve daha yukarı yaş 

erkek sığır. 

b) Koyunda : 
I. Kalite : 1 - 3 yaş yağlı, yağsız k 

II» Kalite : 1 - 3 yaş yağlı, yağsız ku 
III. Kalite : 4 ve daha yukan yaş 

koyun. 

2. — Randıman Primi 

a) Sığırda 
I, Kalite 

II. Kalite 

UI. Kalite 

50 randımanın üstündeki beher randıman için % 50 
randıman fiyatının % 3'ü oranında ilâve, % 50'nin al
tındaki beher randıman için % 2 oranında tenzil edilir. 
% 50'nin üstündeki beher randıman için % 50 ran
dıman fiyatının % 2'si oranında ilâve edilir. 
% 50'nin altındaki beher randıman için % 2 oranın
da tenzil edilir. 

b) Koyunda : 
I. Kalite : % 50 randımanın üstün 

randıman fiyatının % 
dıman için % 2 oranınd 

İL Kalite : % 50 randımanın üstü 
50 randıman fiyatının % 

III. Kalite : % 50 randımanın altınd 
fiyatının % 2'si tenzil ed 

3. — Kaliteler arası Fiyat Farkı 

a) Sığırda : 
I. Kalite : ile II nci kalite fiyat farkı 50 kuruştur. 

II. Kalite : ile III ncü kalite fiyat farkı 150 kuruştur. Ekim 1976 
ay başından itibaren ise; kaliteler arası fiyat farîo 
50'şer kuruş olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu du
rumda II nci kalite ile III ncü kalite arasındaki Fiyat 
farkı 150 kuruştan 50 kuruşa indirilmiştir. 

b) Koyunda : 
I. Kalite ile II nci kalite fiyat farkı 2 

II. Kalite : ile III ncü kalite fiyat 
ay başından itibaren ise 
kuruş olarak uygulanm 
II nci kalite ile III licü 
kuruştan 25 kuruşa indir 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

15 NCİ BİRLEŞİM 

21 . 12 . 1976 Sah 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANÎNİN GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLEM 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

i. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ah Arıkan'ın, T. P. A. O. Gene! Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve aîamr.lara dair Enerji ve Tabiî Kay
raklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) (Veriliş tari
hi : 18 . 7 . 1974) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met AH Arıknn'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) (Vcril'ş tarihi : 18 . 7 . 1974) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dair Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakarandan süv*Sü sorusu, (6/52) (Veriliş ta
rihi : 18 . 5 . 1974) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil-
gen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim Mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) (Veriliş tarihi : 30 . 6 . 1975) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çeîikbaş'm, Milliyetçi Çin'le olan 
ticarî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu. (6/61) (Veriliş tarihi : 1 . 11 . 1975) 

6. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıîdız'm, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözîü sorusu. 
(6/67) (Veriliş tarihi : 31 . 3 .1976) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşü
nülen alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözîü 
sorusu. (6/69) (Veriliş tarihi : 27 . 4 . 1976) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ya
pılan tayine dair, Millî Savunma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/70) (Veriliş tarihi : 13 . 5 . 1976) 

j 9. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
' Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bu-
! lunduğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. 
j (6/71) (Veriliş tarihi : 15 . 6 . 1976) 
| 1.0. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Fethi Çelikbas'ın, bazı teşebbüslerin is-
| tüıdum ettikleri yabancı uzmanlara dair Devlet Ba-
i kam Başbakan Yardımcısından sözîü sorusu. (6/63) 
[ (Gündeme giriş tarihi : 5 . 7 . 1976) 
j 13. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
• Yıîdız'm, «TRT Genel Müdürü» ne dair, Millî Eği-
i tim Bakanından sözîü sorusu. (6/73) (Gündeme giriş 
| tarihi : 2 . 11 . 1976) 
ı 

12. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüse-
I yin Öztürk'ün, ortaöğretim için hazırlanan kitaplara 
| dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/74) 
i (Gündeme giriş tarihi : 9 . 11 . 1976) 
i 

! 13. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'ın Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 10 yıl
lık araç ihtiyaçlarına dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/75) (Gündeme giriş tarihi : 
23 . 11 . 1976) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in, Kızılay altgeeidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi ÜnsaFın, Keban Barajı hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/50) 



4. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, belediyelerin malî durumları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/52) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, son altı ay için
de temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/53) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem 
Kabay'ın, traktör satışları konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/54) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, Kars ilinde temeli atılan Şeker Fabrikasına 
dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/55) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, DİSK'e kayıtlı işçiler hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/56) 

2 — 

j 9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, Türk Sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/57) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyeisi İbra
him Öztürk'ün, eğitim enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumlann durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/58) 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
[ İŞLER 
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