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Yumruk var mı?.. Kan var mı?.. Yok, çok şükür.
Binaenaleyh, kökünden kazımak, hastalığı anlayarak
mikrobunu yok edici çareleri, muhabbetlere birleş
mede bulma keyfiyeti, yurtları bugünkü sulh ve sü
kûnun, arkadaşlığın, intizamın hâkim olduğu hale
gelmesine sebep olan, çalışan teşkilata sadece teşek
kür edilir, sadece tebrik edilir.
Bütçe uğurlu olsun. Başarılar dilerim.
Sayın Başkan; size de teşekkür ederim. Sağlığım
la ne kadar meşgul oluyorsun, memnun oluyorum.
(CHP sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Çok sağ olasınız efendim, çok te
şekkür ederim.
Sayın Veli Uyar...
VELÎ UYAR (Yozgat) — Vazgeçtim.
BAŞKAN — Vazgeçtiniz.
Sayın Ucuzal?... Yoklar. Sayın Savcı?... Yoklar.
Sayın Feyyat?... Yoklar. Sayın Kılıçoğlu?... Yoklar.
Sayın Kutluk?...
İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Vazgeçtim
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sağ olun.
Sayın Karayiğit?... Yoklar. Sayın Karaağaçlıoğlu?... Yoklar. Sayın Ege?... Yoklar. Sayın Sadettin
Demirayak?... Yoklar. Sayın Kılıç?... Yoklar. Çok
teşekkür ederiz.
Sayın Bakan, buyurun efendim. Fazla bir eleştiri
de olmadığına göre, her halde siz de zamanınızdan
bize biraz bir şeyler bağışlarsınız.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın
senatörler;
Değerli senatörlerimiz birçok konularda gerçek
ten uyarıcı oldular, yol gösterici düşüncelerini or
taya koydular. Bu yönden kendilerine uyarıları için
teşekkür etmek isterim.
Sayın Barlas Küntay, aylardan beri Basınımızda
da yer almış olan, ancak birtakım yanlış bilgilere da
yandığı için o bilgilerden esinlenerek, İtalya milli ma
çından söz ettiler. Temelde, bunu çeşitli komisyon
larda da bazı üyelerin dile getirdiklerine tanık olmuş
tum. Aylar boyu İtalya milli maçının bir skandal ol
duğundan söz edildi ve bu arada İtalya milli maçında
Türklük onurunun yara aldığından bahsedildi. Temel
de baştan aşağıya yanlışlıklara dayanan görüşler var
dı ve bu görüşler de kürsüye getirildi. Ancak, getiril
mesinin nedeni yalnışlıktan esinlenmedir.
Temelde, İtalya Federasyonundan Türkiye'ye bir
telgraf geliyordu, özel bir maç yapılma dileği benim
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senmişti. italyanlar, «25 kişinin yol, iaşe ve bütün
barındırma giderleri bize ait ve ayrıca 10 bin dolar
cep harçlığı vereceğiz» diyorlardı. Basına yansıyan
düşünceler 10 bin doların Türk Hazinesine verileceği
ne özgüydü, «10 bin dolar Türk Hazinesine girecek»
deniyordu ve bu arada yine Basına yansıtıldığına göre
de, «Bütün masraflar İtalya'ya ait» deniyordu.
Değerli arkadaşlar;
Hemen şunu belirtmek isterim: Temelde, İtalyan
lar önce, «Yol giderleri bize ait» diyorlardı, sonra
sözlerinden dönmüşlerdi; «Yol giderleri Türkiye'ye
aittir.» diyorlardı. Aradan 3,5 - 4 ay geçtikten sonra
bana bütün belgeler getirildi. O belgeleri de ancak
istemeden ve üzerinde durmamdan sonra görebildim
ve bu belgelere baktığım zaman baştan aşağı çelişki
ler vardı. «Türklük onuru» deniyor. İtalyanlar önce,
«Yol giderleri bize aittir» diyorlar, sonra sözlerinden
dönüyorlar. Sözünden dönen bir ulusa, sözünü hatır
latmak ne zamandan beri Türk onurunu yerlere düşür
mek oluyor?.. Onur, tüm devletlerin sözlerinde durmasıyla simgelenir ve kökleşir. Devletlerarası ilişki
lerde sözde durmak ilkedir. İtalyanlara bunu hatırlat
tık; önce «Yol giderleri bize aittir» dediniz, sonra
sözünüzden döndünüz dedik.
Daha sonra Basına haber uçuranlar tam anlamıy
la yanlış bilgiler vermişlerdi, yalancılık yapmışlardı.
Kamuoyunu yanıltmak kadar büyük bir suç yoktur.
10 bin dolar aralarında paylaşacak heyetin gazete ga
zete gezip, gazete idarehanelerine gidip, yazı işleri mü
dürlerine gidip; spor yazarlarını aldatarak, kandırarak,
yanlış bilgiler vererek, 10 bin doları paylaşacakları
anda kendilerine sorumlulukları hatırlatılıp, «Basına
bir yandan yanlış bilgi veriyorsunuz, öte yanda bu 10
bin doları aralarınızda paylaşacaksınız. Bundan da
ha büyük özür olur mu?» demek, hiçbir zaman bir
bakanın özürü olmaz, bir bakanın sorumsuzluğu ol
maz. 10 bin doları aralarında paylaşacak kişiler ger
çek bir yanılgıyı yaratmaya çalışmışlardır; ama sonra
tam anlamı ile yalanlarıyla, yanlışlarıyla, erdemsizlikleriyle başbaşa kalmışlardır. Sürekli olarak bu İtalya
maçına değinildiği için zamanınızı aldım, beni bağış
lamanızı rica ederim. Değinmemin nedeni de, bundan
böyle Basınımızı, değerli yazarlarımızı, hatta Parla
mentomuzu bu yanlışlardan yararlanarak yanıltmaya
yönelmemeyi sağlamaktır.
İki federasyon başkanından söz edildi. Dünyanın
hiç bir yerinde iki federasyon başkanı atanmaz. Bu,
bizim dönemimizde de olmamıştır. Bir kişi, kendi ken
dini bir özel girişimden sonra sanki resmen atanmışca127 —

