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«Bana burs ver»; derse, «ille de senden faiz alaca
ğım» demek çok çirkin bir şey. Onun için, bu sos
yal maksatlı kredilerde faizin olmaması esas olmalı
dır. Hele bir talebeye, «Okusun, yetişsin; memleke
te hizmet etsin»! diye verdiğiniz paradan faiz alınma
sı çok münasip olmayan bir hareket oluyor. Faizin
kaldırılması muhakkak ki, çok sevindirici bir hare
ket olur.
Muhterem arkadaşlarım;
Yurt meselesine gelince; yurtlar seneler senesi
onu eline geçirmeye gücü yetenlerin karargâhı hali
ne geldi. Yurtları anarşi karargâhı olmaktan çıkar
mak tabii ki, bizim de vazifemiz olmalı. Ne pahası
na olursa olsun, kim iktidar olursa olsun yurtta ih
tiyaç içinde olan talebe kalmalı. Yoksa yurtları bel
li ihtiyaçların, belli fikirlerin ve belli temayüllerin
karargâhı yaptığınız müddetçe, siz gittikten sonra
onu yeniden gelenler kendilerinin karargâhı haline
getirecekler.
BAŞKAN — Sayın Oğuz, bir dakikanız kaldı;
hatırlatıyorum efendim.
ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Hayhay Muhterem Baş
kanım; topluyorum efendim.
Spor tesisleri meselesine gelince; pahalı tesisler
den kaçınalım. Bu memleketin 5 milyon elini kolu
nu sallayıp gezen aç, işsiz insanı varken, «îlle de
spor yaptıracağım, pahalı spor tesisleri yapacağım»
diye gayret etmenin ben lüzumuna inanmıyorum.
Çünkü, aç olan insana spor yaptırmak güçtür. Çün
kü, bu memleketin çalışan insana ihtiyacı var. Çalış
mak isteyen insanı da 5 milyon diye hesaplıyoruz.
Siz milyarlar sarf eder de spor tesisleri yaparsanız,
5 milyon insan aç gezecek; siz oraya gideceksiniz,
seyir yapacaksınız, «Bravo, ne güzel gol attı, ne gü
zel koştu» diyeceksiniz. Yok. Adamın karnı açken,
kardeşinin karnı açken bunu yapamazsınız. Komşun
açken sen tok olarak yatağa giriyorsan imanın yok
tur bir kere. Onun için ben diyorum ki, pahalı tesis
lerden kaçının.
Muhterem Bakanım;
Bir de şunu istirham ediyorum :
19 Mayıs bayramlarında Türk'ün, Müslüman
Türk'ün edebine, hayasına, terbiyesine uygun bir kı
yafetle yavrularımızı çıkarmakta fayda vardır. On
ları teşhir etmekte ve onların ar ve haya duyguları
nı rencide edecek kıyafetlerle onları spor sahaların
da göstermenin ben faydasına inanmıyorum. Bunun
spor olduğuna da inanmıyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Oğuz.
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ALÎ OĞUZ (Devamla) — Bu vesileyle saygılar
sunuyor, Bütçenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
(AP ve MSP sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Çok çok teşekkür ederiz efendim.
Sayın Selâhattin özgür?.. Yok.
Sayın Reşat Oğuz, Sayın Vali Uyar'la yer değiş
tirmişsiniz. Buyurun Sayın Reşat Oğuz, buyurun Ho
cam.
REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkan, çok
değerli senatör arkadaşlarım. Gençlik ve Spor Ba
kanlığının Sayın Bakanı ve kuvvetli çalışma arkadaş
ları;
Hepinizi saygıyla selamlarım.
Bendeniz, Gençlik ve Spor, Milli Eğitim ve Kül
tür Bakanlığı Komisyon Üyesiyim. Bakanlık çalış
maları hakkında ve gazetelere yansıyan konular üze
rinde kısaca bir iki kelime söylemek için çıktım.
Bakanlığın teşkilatında yıllardan beri baba mül
kü gibi tevarüs edilmiş, asla vazgeçilemez koltuklar
dan uzaklaştırılan kimselerin feryadının Meclise ak
setmesini çok dikkate şayan buluyorum. Öyle ki,
Gençlik ve Spor Bakanlığı bir hazine-i muhabbet ve
bir hazine-i mesai ve bir hazine-i darjan olmak la
zım gelir. Feryat edenlerin, gazetede sesi çıkanların
nasırlarına basılmış olacak. Bu noktada, bilhassa
Gençlik ve Spor Bakanlığına uyanıklık tavsiye ede
rim. Bir iki gezinize iştirak ettim, bir iki açılışınızda
bulundum; çok şeyler söylediniz, burada da tekrar
ediniz onları. Eşi olarak, misal olarak tekrar ediniz.
BAŞKAN — Hocam, biraz sakin olarak... Sizi
rahatlığa davet ediyorum.
REŞAT OĞUZ (Devamla) — Sayın Başkan;
Senin de surdin gibi; yani feryada, isyana bir
sessizlik işareti veriyorsun. Biraz sonra ineceğim za
ten.
A. METİN TAŞ (Aydın) — Bağırma fazla; az
bağır.
REŞAT OĞUZ (Devamla) — Benim yaradılışım
bu zaten Sayın Başkan. Dokunma bana Allah aşkı
na.
BAŞKAN — Rahatlığa davet ediyorum sizi Sa
yın Hocam.
REŞAT OĞUZ (Devamla) — Teşekkür ederim.
Bu itibarla, gazetelerde yazı mı çıkıyor, nedenini
aramak lazım. Nereden geliyor, kimden geliyor? Alışılmışlıklara veda zor oluyor. Alışılmışlıklara veda
zor olduğu içindir ki, feryat geliyor.
İkinci madde: Bir de yurtların sükûna kavuşma
sı var ya en büyük muvaffakiyet. Yurtların ayıklan
ması var ya artık yurtlardan hadiseler geliyor mu?..
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