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yılı Kanun Hükmündeki Kararnameye müste
niden TRT Gene! Müdürlüğüne yapılan ata
maya dair (10/12) Cumhuriyet Senatosu Aydın 
Üyesi İskender Cenap Eye ve arkadaşlarının 
TRT hakkında (10/15) ve Cumhuriyet Senato
su Adana Üyesi Kemâl Sanibrahimoğlu ile De
nizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nm, TRT yöneti
minin tutumu, TRT Genel Müdürleri iîe Yargı 
Kararlarının Tatbiki Hakkında (10/31) kurulan 
Ai'aşl'irma Komisyonunun, Komisyonlarının 
görev bölümüne dair tezkeresi. (3/945) 349 

5, — Görev iîe yurt dışına giden Çalışma 
E.-ıkanî Şevket Kazan'a, Gıda - Tarım ve Hay-
vaucihk Bakanı Korkut özal'ın vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi, (3/946) 349 

6, — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Köy îşîcri Bakanı Vefa Poyraz'a, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakam Sclâhattin Kıiıç'ın ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/947) 349 

!!I. — BAŞKANLİK. DİVANİNİN GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 327 

1. — Adana Üyesi Hayri Önerin, son öğ
renci oîayîarıyie ilgili oînıak Ankara Üniver
sitesinin süresiz tatil kararı alması konusunda 
gündem dışı der.ıeci ve Millî Eğitim Sakanı Ali 
Naili Erdem'in cevabı. 327:334 

2. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hüsamet
tin Çclebi'ııin, Avusturalya'daki yurttaşianmızm 
âcil kültür sorunları konusunda gündem dışı 
demeci ve D:ş*şîeri Bakanı İhsan Sabrı Çnğîa-
yangirin cevabı. 334:339 

3. — İsianbuî Üyesi Mehmet Fcyyat'ın, 
Vau ve yöresinde vakubulan deprem konusun
da gündem d;şı demeci ve İmar ve iskân Ba
kanı Nurettin Ok'un cevabı. 339:349 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üye Fethi Çeîskbaşhn, 11 sa-
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Sayfa 
7. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri 

Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangiFe, Devlet Ba
kam Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/948) 349:350 

8. 

seçimi. 

Dilekçe Karma Komisyonuna üye 

350 

IV. SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Yazdı Soru ve Cevabı 

Sayfa 
350 

350 

1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, 28.3.1975 ve 9.4.1975 
tarihli Tercüman Gazetelerinde yayınlanan ya
zılara dair soru önergesi ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Ahmet Mahir Ablum'un yazılı cevabı. 
(7/489) 350:352 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakam Korkut 
Özal; Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'ın, 16 . 12 . 1976 
tarihli 14 ncü Birleşimde «Cumhurbaşkanlığı sunuş 
yazıları» hakkındaki gündem dışı demecine cevap 
verdi. 

Kars Üyesi Sırrı Ataiay, Susuz, Horasan, Pasin
ler ve Oitu olayları hakkında gündem dışı demeçte 
bulundu. 

Konya Üyesi Erdoğan Bakkalbaşı'mn, Birinci İs
tanbul Filin ve Hafif Müzik Festivali konumundaki 
gündem dışı demecine Turizm ve Tamtma Bakanı 
Lûtfi Tokoğlu cevap verdi. 

Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca. Ankara Yüksek 
Teknik Öğretmen Okulundaki son olaylar ve, 

Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcah zeytin ve zeytin
yağı üretimi konularında gündem dışj demeçte bu
lundular. 

Görev ile yurt dışına giden Millî Eğitim Bakanı 
Ali Naili Erdem'e, Ulaştırma Bakanı Nahft Mente-
şe'nîn vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna; 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Alparslan 
Türkeş, İçişleri Bakam Oğuzhan Asiltürk, Bayındır

lık Bakam Fehim Adak, Gıda - Tanm ve Hayvan
cılık Bakam Korkut Özal ve Kültür Bakanı Rıfkı 
Danışman'iîî yurt dışına görevli olarak değil, izinli 
olarak gittiklerine dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Ankara Üyesi İbrahim Öztürk'ün, afetler fonu
nun durumunu ve kullanılmasını saptamak aınacıyle 
Senato Araştırması isteyen (10/59) önergesi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu ve gereğinin yapılacağı bildi
rildi. 

Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimine geçi
leceği sırada Başkanlıkça yapılan yoklama sonucun
da Genel Kurulda çoğunluğun bulunmadığs anla-
şildığmdan; 

23 . 12 . Î976 Perşembe günü saaî 15.00'fe top
lanılmak üzere Birleşime saat 17.30'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Ermin Ertem 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Celebi 

Divan Üyesi 
Urfa 

Abdüleani D e mir kol 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açıînıa Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekiii Mehmet Ünaldı 

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

BAŞKAN — 16 net Birleşimi açıyorum. 

II. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, mü
zakerelere başlıyoruz. 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Sayın üyeler, elimizde verilmiş gün
dem dışı söz talepleri vardır. Bundan böyle komis
yonlardan kanunlar gelmeye başlayacaktır. Bu itibar
la, elimizdeki gündem dışı söz taleplerini bitirmek 
istiyorum. Onun için, gündem dışı söz istemiş olan ar
kadaşlarıma, Tüzüğe uygun olarak kısa konuşmaları 
ricasıyle söz vermeye başlıyorum efendim. 

/. — Adana Üyesi Hoyri Önerin, son öğrenci 
olaylarıyla ilgili olarak Ankara Üniversitesinin süre
siz tatil kararı alması konusundaki gündem dışı de
meci ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in cevabı. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sayın Kayri Öner, son öğrenci olaylanyle ilgili ola
rak Ankara Üniversitesinin süresiz tatil kararı alması 
üzerine gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Öner. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, benim söz hakkım baki herhalde?,. 

BAŞKAN — Size de verüecek efendim. 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Sayın Başkan, Yüce 
Senatonun değerli üyeleri; 

Ben, bir yıldan beri arkadaşınız olarak. Cumhuri
yet Senatosunun bir üyesi olarak üniversite ve yük
sekokullarda gücümün yettiği kadar arkadaşlarımla 
birlikte, Öğrenci aileleriyle birlikte gerekli incelemeyi 
yaptım. Buradaki olayların üniversitedeki can güven
liği ve öğretim özgürlüğünü zedelememesi için girişim
lerde bulundum. Bizim gördüğümüz şu : 

Öğrenci olayları, öğrenci istekleri olmaktan çık
mıştır. 17 bin öğrencisi bulunan Yükseliş Kolejini 150 
komando işgal altında tutar. Buraya ne Devlet gücü 
etki yapabilir, ne de o okulun yönetim kurulu ora

daki öğrenim özgürlüğü ve can güvenliğinin sağlan
ması yönünde herhangi bir etkili girişimde buluna
bilir. Hiçbir girişimleri yok. 

Bir de bakıyorsunuz, 100 kadar öğrenci silâhlı, 
sopalı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini basar, an-
filerde öğrenim yapan öğrencileri önüne katar, 3,5 -
4 saat Ankara sokaklarında zorla, polisin gözü önün
de, jandarmanın gözü önünde, iç ve dış güvenlik güç
lerinin gözleri önünde Ankara'yı dolaştırır. 

Hacettepe Üniversitesinde bugünkü Hükümet çare 
olarak bir karakol kurar, onun başına bir komiser 
gönderir, on tane polis vardır o karakolun içerinde; 
ancak Hacettepe Üniversitesini, koskoca Hacettepe 
Üniversitesini 75 - 80 öğrenci işgal altında tutar. Ora
da asistan öldürüîesiye dövülür, öğrenci öldürülesiyc 
dövülür; öğrenci aileleri o Üniversitenin içerisine gire
mezler. 75 azamî 80 öğrenci, (bu rakamlar kendiliği
mizden söylediğimiz rakamlar değildir, üniversite öğ
retim üyeleri ve yöneticileriyle görüşmemiz de onla
rın bize verdikleri rakamlardır ki, müşahadeîerimiz 
de bu rakamların doğruluğunu göstermektedir.) öğ
renci ailelerinin dahi o üniversitenin içerisine girraesi-
ni engeller. O Üniversitenin içerisinde, polisin gözü 
önünde tesadüfen sınıfa girmek isteyen bir kız öğ
renci, bir komando ekibi tarafından yaylım ateşine 
tutulur, delik deşik edilir; suçlusu ele geçmez. Bunun 
neden böyle olduğunu, sözü ile değil, mimikleriyle 
anlatmak isteyen bir kadın polis kendi arkadaşları 
tarafından dövülür. 

Biz geçen yıl bu Yüce Senato kürsüsünde konuyu 
aktarırken, özellikle bu konudan bahsetmiştik. Ne 
araştırması yapıldı, ne de bu polis memuru arkadaşı
mızın isminin kim olduğu, olayın nasıl cereyan ettiği 
bizden soruldu. İncelememiz böyle gösteriyor. 

— 327 
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Mesele nedir?.. Mesele şu : Adalet Partisi ve onun. 
tampon güç, halk yığmlarıyle kendisi arasına yerleş
tirmek istediği tampon güç olarak kullaiîdsğı Mdli 
Hareket Partili komandolar Türkiye'de iki şey düşü
nüyorlar. Birincisi şu : 

Ya solun iktidar olamayacağı bir ortam yaratmak 
suretiyle seçime gitmek; yani kendi akıllarınca silâh
ların gölgesinde seçime gitmek veya özgür seçim orta
mım tümü ile ortadan kaldırmak. Mesele budur. 

Sayın Başbakan üniversite yöneticilerini, yüksek
okul yöneticilerini sık sık toplantıya çağırır; sanki 
oradaki güvenliği sağlamakla onlar yükümlüymüş gi
bi... Üzerinden yükümlülük atmak, yükümlülüğü pay
laşmak... Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir devlet ada
mı, hiçbir hükümet başkanı anayasaca kendisine ve
rilen yükümlülüğü paylaşmak suretiyle başkalarının 
üzerine yıkmak suretiyle sorumluluktan kurtulmaya 
çalışmamıştır. Bu, Hükümetin başında bulunan kişi
nin aczini gösterir. Türkiye'deki aczinden değildir. 
Türkiye'deki bu görünüş bir yöne doğru gidişin so
nucudur. Bir amaca varmak için kullanılan bir tak
tiktir. Başka bir sebebi yoktur bunun. 

İSKENDER CENAP EGE 
bunalım içinde... 

HAYRI ÖNER (Devamla) -
yaratan sizsiniz. 

(Aydın) — Gençler 

• Gençlerde bunalım. 

Türkiye'de yükseköğrenimde ve eğitim enstitüle
rinde, öğretmen okullarında bugüne değ'n binlerce 
olay olmuştur. Bu binlerce olayın, Milîî Eğitim Ba
kanlığının hazırladığı rapora intikal eden hiçbir ne
denini göremezsiniz. Sadece iki nedenden bahsedilir : 
Düziçi Öğretmen Okulunda biz gitmiş, tahrik etmi
şiz, Konya'daki öğrenci olaylarını da bir emniyet yet
kilisi tahrik etmiş,.. Siz Yüce Senatonun değerli üye
lerinin ve büyük Türk Halicinin bu basit tamrakma-
Iara, bu brsit ayak oyunlarına inanacağım ve geleceği
ni mi zannediyorsunuz?.. 

Düziçi Öğretmen Okullarında olryîar oldu. Saym 
Sırrı Atalay burada gayet acı bir şekilde olayı detay-
larıyle anlattı, ki öbür olay da, Susuz'daki olay da 
bunun bir benzeri. 

Arkadaşlar; 
Ben bunu söylemek istemiyordum. Ben Düziçi 

Öğretmen Okuluna gittiğim zaman 13 - 14 yaşındaki 
çocuklar iki gün sokakta kalmış, soğuktan donacak 
vaziyete' gelmişlerdi." Oradaki hayırsever halk; Ada
let Partilisi, Cumhuriyet Halk Partilisi o öğrencileri 
ancak oradaki bir camiye' doldurmak suretiyle hayat

larım kurtarmaya çalışmışlardı. Siz iktidardınız, o za
man neredeydiniz?.. Gidip bunlann dertlerini niye sor
madınız?.. Orada militan olarak gönderdiğiniz, bir 
partinin kendisine albay rütbesini yakıştırdığı Öğret
men Okulu Müdürünün bunu neden yaptığını niçin 
sormadınız?.. Oradaki konuşmaların, oradaki uyarıla
rın kimler feraFmdan hangi yönden yapıldığını öğ
renmeden, orada militan güçlerin Millî Eğitim Ba
kanlığına verdiği rapora dayanarak binlerce olayın 
içerisinden iki tane müsebbip çıkarmak bir ayak oyu
nu değildir de nedir? 

Dem'n bir şeyden söz ettim', tampon bölge. Evet, 
bu Senato kürsüsünden cesaretle söylüyorum; eğer 
Ssym Türkeş'in rüyasına Hasreti Peygamber girse, 
kendisine iktidar olacağım söylese, bana Sayın Tür-
FTŞ de inamîîarr. Ö iktidar olamayacağını biliyor. O, 
yeryiisimde hiç kimsenin görevini yapamayacağı mü
kemmellikle görevim yapıyor. Doğuda mezhepçi, Gü
neyde mukaddesatçı, Orta ve Batı Anadoluda kafatas
çı, İşte yapı bu... 

Beyler, burada konuşan arkadaşlarınıza sataşma
dan önce. koskoca Mîllî Eğitim Bakanlığının, bu 
mcmlekct'u geleceğinin gençlerini yetiştiren Millî Eği
tim Bakanlrğınm düzenlemelerinden haberli olun, 
önce oraya müdahale edin. önce orayı ikaz edin. Si
zin asıl görevimz budur. Çıkacak bir profesör, (Di
lim varmıyor süzün* ona profesör demeye, ama ben 
onu yine profesör olarak kabul etmek zorundayım) 
Türkiye'de bir mezhep yanlılarının haysiyetten yoksun 
e '̂?îğ:ır>o. iddia edecek. Siz buna müdahale etıneye-
cek^n'z, siz humı dile getirmeyeceksiniz. Sizin Millî 
Eğ'tim Bakanlığınız bu kitabı alacak, T a l i m - Terbi
yeden geçirecek, ders kitabı olark okullara göndere
cek, Türkiye'de kamplaşmayı böylece sağlayacağını 
z-^r^edeeek, sis burada susup bekleyeceksiniz ve on
dun ronra çıkacaksanız, burada konuşan arkadaşları
nıza satsşac^ksımz. Ben bunun görevle bağdaşan ya-
n;m görmüyorum, 

Türkiye'de bir muht?ra verildi. İyiniyetie, bu mem
leketin geleceğini düşüserek verilen o muhtırayı, siz 
iyiniyetM kişileri istismar ederek Cumhuriyet Halk 
Partisibi silâhların gölgesinde teslim almaya da kalk
tınız, Biz onun da sonuçlarım gördük. 

BAŞKAN — Sayın Öner, üniversitenin kapatıl
ması hakkında söz istediniz, İstirham ediyorum, o 
mevzuda konuşunuz, rica edeyim. 

IIAYSİ ÖNER (Devamia) — Arz edeyim Sayın 
Başkan. 
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Eıırasi ilkokul sıranı değildir. 0!ayla?i!î, benim ak
tarmak İ5tetl:ğİR?i istediğiniz şeklini arkadaşlarım ga
zetelerde okuyor!ar. Biz burada o^aylarm nedenlerini 
anlatmadan, neden bu safhaya geldiğini, niçin 53 ya
şındaki Türkiye Cumhuriyetinde üniversitenin kapsa
dığım anlatmadan sadece gezele beyanlarına, no'"rv;a! 
düz manlsk olaylarını açık'arr.ak suretiyle ardaî;rıa-
nm gereğini duymuyoruz, Bunua bir fayda sağlaya
cağıma inaîi-mryoruz. Merak etmeyin, ben oraya gele
ceğim; ansa burıuu nederderini ba kürsüde anlatmak 
zarundayun. 

Isleyo dayanarak buuu yapıyorsunuz?,, Cday'arı 
düz maniik açisuıdnii yoı aruluyorsunuz, 0:, şudui' : 

cEfeudiin, bir zaniSüEar Türkiye'de köy enstitüleri 
kuruldu. Köy eaAitüsündon yetiş::.} köy çocukları zil
diler, köylüye soygun d alenini auîathiar,. vurgun dü
zenini Uidaltdar. Baçpu TüddycölAd gelişme bıma 
babıdır» dlyorsur.iK. Ondan sonra koskoca bir ırmağa 
geriye çevirmeye çabş"yorrr:muz. Kasıl yakacağız biz 
bur-uı O eğitim enstitülerine str-av aşacağız, bir par-
t'nin «enel haşkanmsn ana'-îr.uı. babasının adım sora-
cağsz, böylece heyui yıkanmış o zavallı köy çocuku
nun tandansın?, öğeorîeecğiz. A?acağ*.z o borabeş kara
tahtayı üzerine hiediğ'auz yazıyı ya^acagiz, istediği
miz ki^an karîAriyk- doîdu;:a.?aryz, our* köye gön
dereceğiz, o eğ'-sm sirîvmödn er:'*şÖrd\!u bi'-yöddi 
Türk îorduîurrau tekrar elim'ze e^eirec^lz. Peki, bu 
düz mantık değödv- de nedir? Buna; <:î5ez n-aatık» 
deyince niye gücerşiyovr;u:Uîz? İyi.•öd bu iviSÖA bu 
topumu; bcr.im- bHdlyjın Türk toyılumu gan gelecek 
size öğretecek. 

53 yaşındaki Türkiye Cumhuriyetinde koskoca An
kara Üniversitesi tatile giriyor. Hükümetin lekeli başı 
zahmet edip... 

ÎIASAN ORAL (LTrfa) — «Lekeli baş:-; ıvı de-
mek; bu şekilde m:-:ıl ko^uşuyo-? (A. P. sîrslarmdan 
gürültüler) 

HAYRÎ ÖNER (Devaınîa) — Türkiye Cumhuri
yeti Parlar^entosuna hesa? vermiyor. (A. P. Sîra'ann» 
dan gürültüler) 

ALÂEDDÎN YİLMAZTÜRK (üöîu) — Keneye 
maz böyle Sayuı Başkan. 

HAYRI ÖNER (Devamla) — S'/: bursu... 
ALÂEDDİN YILTVlAZTÜrvK <3oîu). — Doöru 

dürüst konuş... 
BAŞKAN — Savın Öner. Sayın Öner... Saym 

Öner... 
HAYRİ ÖNER (Devanda) — Sb b m u &a«?awa-

dıkça... 
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BAŞKAN — Sayın Öner... £ay:ü Öner... Müsaade 
buyurumu efendim. 

HAYRI ÖNER (Devamla) — Bu kürsüde bizim 
bu koiîuşKralaruraz devanı edecektir. 

ALÂEDDİN YİLMAZTÜRK (BoSu) — Olmaz 
böyle şey... 

BAŞKAN — Saym Öner... Sayın Öner... Başka-
f:'îî?a hakaret etmek hakkım haiz değilsiniz. 

HAYRI ÖNER (Devamla) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bu kürsü hür kürsüdür, her şeyi söy-

f.e'/rdî'Iirilu'zş zmn başkasına hakaret edemezsiniz. 
FAYRİ ÖNER (Devamla) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Riea ediyorum. Bakın müdahaleyi 

raucio oklunuz. (A. P. sıralarından gürültüler) 
Riea ederim efendim, riea ederim... Müsaade bu-

yurunuz efendim. 
ÎÎAYR* ÖNER (Devamla) — Sayın Başkan... 

(A. P. syalnnrrdan gürültüler) 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, mü

saade buyurunuz... 

ALÂEDDİN YILMAZ/TÜRK (Bolu) — Sözünü 
geri al. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O sözü geri al-

"\v. ö.kra k^roşhırmayız. 
B 'AKYN - Müsaade buyurun. Herkes bağırır-

:î ÖŞA \ N — Sayın Öner, görüyorsunuz ki... 
J.l 'vYRJ ÖNER (Devar.ıla) — İsminizi söylüyor-

'••:.• :-.K beyefendi. 
KISKAN — I\ld:aade buyurunuz efendim, rica 

cA'ycrıım. 

AİÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Neyin is
a l Sayın Başkan?.. 

BAŞTCAN — Rica ederim efendim. 
FİAYFiî ÖNER (Devanda) — Sayın Başkan, bu 

id.ksüd;? konuşan kişiye hakaret ediliyor, bunu day-
iiuıyotsunuz; or;dan sonra bu Hükümetin «lekeli ba
şı-> diyorum, beni ikaz etmeye kalkıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Öner, Sayın Öner... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Edeple 
ko->uş; terb'ye dahilinde konuş. 

HAYRÎ ÖNER (Devamla) — Bana bu kürsüyü 
terke titremezsiniz, 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... (Gü-
rü'töl^r) 

ÖMEÜ UCUZAL (Eskişehir) — O sözü geri ala-
eakr-m, alruazsan konuşamazsın. 
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HAYRI ÖNER (Devamla) — Beni buradan indir
meye gücünüz yetmez. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Kürsüyü 

işgal ediyor. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
HAYRİ ÖNER (Devamla) — Yetmez buna gücü

nüz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

sözünü geri alsın. 
HAYRI ÖNER (Devamla) — Siz önce söylediği

niz sözleri geri alın. 

BAŞKAN — Saym Öner, Sayın Öner, bir dakika 
efendim; bir dakika beni dinleyin Saym Öner. 

Bu kürsüde her şeyi söylemek hakkınızdır; ama 
kimseye hakaret etmek hakkım haiz değilsiniz. Bu 
hakaret elbette karşı tarafın isyanına müncer oluyor. 
Bu itibarla ben celseyi idare etmek için güçlük çeki
yorum. Rica ediyorum, bir daha böyle sözler sarfetme-
yiniz ve... (A. P. sıralarından gürültüler) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayır Sayın Baş
kan! «Bir daha olmaz» yok; sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Durunuz efendim, durunuz rica ede
rim, bir dakika. 

Şimdi, Hükümetin başına; «Lekeli» demek hak
kını haiz... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Şaibeler... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim?.. Çık 

sen söyle bakayım. Tasvip ediyorsunuz değil mi? 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica ediyorum... 

Müsaade buyurunuz efendim. 
Sayın Öner, Hükümetin Başkanına, «Lekeli» de

mek hakkını haiz değilsiniz. Bu sözünüzü lütfen tav
zih ediniz. 

HAYRİ ÖNER (Devamla) — Saym Başkan, ben 
önce size birşey söyleyeyim: Bu Yüce Senatoyu idare 
eden Başkan, önce bu kürsüye çıkan kişinin masuni
yetini temin edecek, önce dışarıdan... 

BAŞKAN — Ama, müsaade buyurunuz efendim. 
Zatıâliniz o sözünüzle müdahaleye sebep oldunuz. 
Kimse size müdahale etmiyordu efendim. 

HAYRt ÖNER (Devamla) — Sayın Başkan ben 
o sözü söylemeden önce de müdahaleler devam edi
yordu. Ben yaşlı ahilerimi, değerli büyüklerimi ten
zih ederim. Ben 40 yaşım yeni bitirdim kulaklarım 
çok iyi duyar Sayın Başkan. Sizin de benim kadar 
kulaklarınız duyar. Sataşmaları siz de biliyorsunuz. 

BAŞKAN — Sataşma mahiyetinde... 

HAYRİ ÖNER (Devamla) — O sözü geri alma 
meselesine gelince... 

BAŞKAN — Evet. 
HAYRİ ÖNER (Devamla) — Siz bu Meclislerde 

araştırmaları engelledikçe, gerçeklerin su üstüne çık
masını engelledikçe benim o sözüm veya ithamım 
devam edecektir. Çünkü o ithamı ben yapmıyorum, 
Türk toplumunun tümü yapıyor. Önce onu sağlayın, 
ondan sonra. (A. P. sıralarından gürültüler) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bakanlara 
hakaret edilirken kendisi neredeymiş?. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... 
Sayın Öner... 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Öyle 
konuşamazsın. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Haît 
etmişsin sen! 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
Saym Öner, aksi takdirde sözünüzü keseceğim. Ka

ba ve edep dışı... 
HAYRİ ÖNER (Devamla) — Ben sözümü bitiri

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
HAYRİ ÖNER (Devamla) — Benim sözümü ke

semezsiniz. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, rica 

ediyorum. Tüzüğümüz kaba ve edep dışı söz söyle
meye manidir, söylendiği takdirde Başkanın sözü ke
seceğini amirdir. İsterseniz maddeyi okuyayım. 

HAYRİ ÖNER (Devamla) — Saym Başkan, oku
maya gerek yok. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika mad
deyi okuyayım. 

HAYRİ ÖNER (Devamla) — Okumayın efendim, 
ben maddeyi biliyorum. Ben edep dışı hiçbir söz sar-
ffetmedim. 

BAŞKAN — Kaba ama efendim. 
OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — O sözü 

geri alması lâzım Sayın Başkan. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Kirli ta

birini geri alsın. 
HASAN İLDAN (Elâzığ) — Kaba aslında o ta

rafın yaptığı şey. 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, sebep ol

dular, daha önce kimse müdahale etmiyordu, rica 
edeyim. 

HAYRİ ÖNER (Devamla) — Siz bana söz ver
miyor musunuz Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bakanla
ra hakaret ederken niye düşünmüyorsunuz? 

HASAN ILDAN (Elâzığ) — Sizin yaptığınız daha 
kötü. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, rica edi
yorum müdahale etmeyin. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Geçen gün 
bakanlara yaptığınızı beğendiniz mi? 

BAŞKAN — «Bir üye, Genel Kurulda kaba ve 
edep dışı sözler kullanırsa; Başkan, hemen o üyeyi 
temiz dille konuşmaya davet eder. Devamı halinde, 
Başkan, üyenin sözünü keser.» 

Amir hüküm. Ben zatıâîinizden bu sözünüzün tav
zihini rica ettim, lütfen tavzih edin ve konuşman.za 
devam edin. Aksi takdirde sözünüzü kesmek zorun
dayım. 

HAYRI ÖNER (Devamla) — Saym Başkan, be
nim sözümü kesemezsiniz. Bu sizin göreviniz değil
dir... (A. P. sıralarından «Niye kesemiyor» sesleri.) 

Görevinizi yapın, benim kadar sizin de kulağı
nız duyuyor, önceki sataşmalara müdahale etmeme
niz bu olayların sebebidir. Önce siz burada konuşan 
arkadaşınızın masuniyetini sağlayın, ona sataşmama
larını sağlayın, ondan sonra görevimizi hep beraber 
yapalım. 

Sonra benim sözümün kaba ve çirkin yanı yok 
ki... Bunu Türkiye Cumhuriyetinde önce ben mi söy
ledim?.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, rica edi
yorum gürültülere sebebiyet vermeden sözünüzü tav
zih edin konuşmanıza devam ed:n. Saym Öner rica 
ediyorum. 

HAYRİ ÖNER (Devamla) — Sayın Başkan, be
nim sözümün tavzihi gerektiren hiçbir yanı yok, Bu
nu ben söylemedim, sizin yandaşlarınız söyledi, neden 
vebalini bana yüklüyorsunuz, ben gerçeği söylüyo
rum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne olacak 
yani, Ecevit için de «koınünisî» diyorlar, söyleye
lim mi?.. 

HAYRİ ÖNER (Devamla) — Sizin yandaşlarınız 
söyledi, ben söylemiyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Biz de söy
leriz, Ecevit komünist deriz, Atatürk düşmanı deriz. 
(C. H. P. sıralarından «Her gün söylüyorsunuz za
ten» sesleri) 

HAYRİ ÖNER (Devamla) — Yeni bir şey değil 
BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ederim. 
HAYRİ ÖNER (Devamla) — Saym Başkan, bir 

dakika ben sözümü bitiriyorum. 

I BAŞKAN — Lütfen kısa kesin efendim, lütfen. 
HAYRİ ÖNER (Devamla) — Bağlıyorum efen

dim. (C. H. P. ve A. P. sıralarından karşılıklı konuş
malar) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendini, müsaa
de buyurun. 

Devam edin efendim ve sözünüzü bağlayınız lüt
fen efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Size Ata
türk düşmanı diyorlar dışarıda. (C. H. P. şuaların
dan gürültüler) 

HAYRİ ÖNER (Devamla) — Yüce Senatonun 
değerli üyeleri; 

Gördüğüm kadarıyle, hepinizin gördüğü kadarıy-
I le, Türk toplumunun gördüğü kadarıyle kırat loko

motif tekmeliyor; ama bir gün ürkecek, çılgın gibi 
koşacak, o atın üstünde biz yokuz, siz kayacaksınız, 
ayağınız üzengiye takılacak başınıza gelenlerin he
sabını siz yapın. 

Saygılar sunarım efendim. (C. II. P. sıralarından 
alkışlar) 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
I Başkan... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, nedir?.. 
ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Saym 

üyenin dile getirdiği hususta Yüce Senato tarafından 
anarşiyle ilgili araştırma komisyonu kurulmuş, faali-

I ycî halindedir, üniversitelerde de tetkik yapmaktadır, 
vatan sathında da tetkik yapmaktadır. Burada mak-

I sat, her vesileyle üniversite hadiselerini evirip çevirip 
I hüknretâmiz sözler sarf etmektir. (C. H. P. sıraların

dan «Açıklama yapıyor» sesleri, gürültüler.) O za-
I man biz de bildiklerimizi getirip söyleyelim komisyon 
I üyesi olarak. 
I - BAŞKAN — Peki efendim, peki. Lütfen efendim 
I karşılıklı konuşmayalım. 
I Sayın Bakan, açıklama mı yapacaksınız efendim?.. 

Buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
I (İzmir Milletvekili) — Saym Başkan, sayın senatörler; 

Gündem dışı konuşma yapan arkadaşımız Ankara 
I Üniversitesinin kapahlmasıyle ilgili kararla... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bunu dinîe-
I mektense dışarı çıkmak daha iyi. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
I (Devamla) — Gündem dışı yapmış olduğu konuşma-
I da bir çok hususlara birlikte temas eitiler. 
I Ankara Üniversitesinin almış olduğu karar, dün 
j Bakanlığımıza intikal etmiştir. Yükseköğretim Kuru-
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Uma intikal etmiş olan kararın, 1750 sayılı Üniversi
teler Kanununun 11 nei maddesinin son fıkrasına 
göre alınmış olan bu kararın yeniden gözden geçiril
mesi hususu tarafımdan tezekkür edilmektedir. 

Muhterem Senatomuzun bildiği gibi, Türkiye'de 
olaylar 1968'e çok takaddüm eden günlerde de baş
lamıştır. Ancak, hadiseler büyük bir çapta su yüzüne 
çıkma tarihi olarak 1968 mütalaa edilebilir. 1968'den 
ba yana değişik hükümetler görev vermiştir. Göreve 
gelmeden evvel üniversite olaylarını masum öğrenci 
hareketleri, sosyal ve ekonomik hayatımızdaki fark
lılıklar, siyasî bünyemizin içerisindeki zaaflara malc-
den arkadaşlarımız olmuştur. Bugün de aynı şekilde 
araştırmaları yapan kimseler vardır. 

Konuyu, b:r gündemin, böylesine gündem dışı 
bir konuşmanın hudutları içerisinde tutmanın müm
kün olmayacağını, zannediyorum ki, bütün senatör 
arkadaşlarımız ayrı ayrı teslim ederler. Ancak, gün
dem dışı konuşmada bulunulduğu için, ben de yete
rince bazı nirengi noktalarına temas etmek suretiyle 
konuya kendi ölçülerimiz içerisinde değil, elimizdeki 
arşivlere göre aydınlık getirmeje çalışacağım. 

Olayların kökünde, bir kısmına göre «Aşırı sag, 
aşırı sol»; bir kısmına göre «şartlandırma»; bir kıs
mına göre «Devletin varlığına hücum etme;» bir kıs
mına göre «Ayrı bölgelerden gelmiş olan insanların 
belli bir büyük şehir hayatının içerisine girmenin ne
ticesinde doğan farklılıklar» diye birbiri altına sıra
lanmaktadır. 

Müsaade ederseniz, evvelâ bir hususu muhterem 
heyetinize hatırlatayım. 1968'lere tekaddüm eden 
günlerde masum öğrenci olayları olarak nitelendirilen 
bu hareketlerin giderek masum öğrenci olayları ol
madığı anlaşılmıştır. Çünkü, her bir noktada öğren
ciler kendi meselelerine ait olan hususları bir tarafa 
ellerinin tersleriyîe itiyorlarsa ve hiç bir kendi mese
leleriyle ilgili olmayan hususları vesile ittihaz etmek 
suretiyle eyleme dönüşüyorlarsa ve bu eylem bir fik
rî münakaşanın ötesine gidiyor, karşılıklı silâhlar ko
nuşuyorsa, bu artık masum öğrenci olayı olmaktan 
çıkmış, bunu adı her halde bir başka şey olması ge
rek. Bunu aşırı sağda, aşırı solda diye toplayanlar 
olabildiği gibi, zannediyorum ki, meseleyi şu şekilde 
ortaya koymak lâzımdır : 

Şartlanmalar vardır. Şartlanmış oian kafalar me
seleleri kendi hudutları içerisinde değerlendirmemek
tedir. Şartlanmış olan kafalar bir meselenin içerisine 
girdiği zaman, o olayın meydana getireceği elim ha
diseyi düşünemeyecek kadar kendinden geçmektedir. 

Şartlanmış olayların içerisine girenler, öylesine bir 
şartlanmanın içerisinde bulunmaktadırlar ki, artık ik
tisap etmiş oldukları moral değerleri onlara fren va
zifesi yapmamaktadır. Öylesine şartlanmış olmakta
dırlar ki, artık vicdanları onları bir noktada durdur
mamaktadır. Bunun adına şu noktada veya bu nok
tada toplanmış olan insanlar denilebilir; ama ayrı 
ayrı noktalardan başlayıp bir noktada eğer kan ve 
ölüm, kavga ve kargaşa, buhran ve bunun neticesinde 
ortaya huzursuzluk bsr kan pıhtısı halinde çdoyorsa 
bunun, hangi noktadan başlanırsa başlansın, mazur 
görünüîecek hiç bir tarafı ve yönü yoktur. 

O itibarla, Hükümet olarak hemen belirteyim ki, 
hangi şekle bürünürse burunsun, hangi kalıba girerse 
girsin, hangi meşru mazeretin arkasına saklanırsa 
saklansın kaba güç ve şiddet eylemleri bizim tarafı
mızdan itibar görmez, iltifata mazhar olmaz. 

Gündem dışı konuşmada bulunan arkadaşım, üni
versite rektörîeriyle yapmış olduğumuz toplantıları 
âdeta bir suç gibi, bir hata gibi, âdeta sorumluluğu 
yayma gibi bir vasfa döndariîîej'e çalıştılar. Oysa ki, 
söylenmesi icap eden şey şu idi : «Çok teşekkür ede
riz. Üniversitelerin yetkili şahıslarıyîe oturuyor, ko
nuşuyor, tedbirleri birlikte müzakere ediyor ve bu 
tedbirlerin birlikte alınmasını, her bünyenin kendisi
ne düşen görevi yapmasında aym hassasiyeti göster
menin birîikte mesaisini veriyorsunuz» Aksine, söy
lenmesi icap eden şey, «Niçin bu toplantıları birlikte 
yapıyorsunuz?» değildi. Korkarım ki, bu üniversite
lerin sayın rektörîeriyle bu toplantı yapılmamış ol
saydı şu giiaîe de muhatap olacaktık : «Niye toplan
mıyorsunuz?.. Niye birbirinizden uzak dünyaların 
insanlarısınız ve niye birlikte meselelere çözüm yol
ları aramıyorsunuz?..» 

Eğer Devleti bütünüyle ayakta tutmak gerekiyor 
ise, Devlete güç veren bütün kurumlar, bütün kuru
luşlar, büiün şahıslar (ister tüzel kişilik, isterse şahsî 
kişilik olsunlar) kendi hudutları içerisinde kendilerine 
düşen görevi yapmak mecburiyetindedirler. O itibar
la biz, 1750 saydı Ün; versiteler Kanununun vermiş 
olduğu imkâna (6 neı maddeye) göre, denetleme ku
rulu vazifesinin bize ve tahmil etmiş olduğu görevi 
yerine getirirken, ayrıca üniversite sektörleriyle otur
mak suretiyle hem yasa düzeninde, hem üniversitele
rin kendi disiplin yönünde, hem de bütün bunların 
dışında malî yönde alınması lâzım gelen tedbirler 
varsa birlikte tedbirlerin alınmasının yollarını tespit 
ediyoruz, Bunun dışında da, güvenlik kuvvetlerinin 
yeterince meselelerin içerisinde huzuru, asayişi sağ-
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lamada aktif görev yapıp yapmadığım karşılıklı bir 
diyalogun içerisinde tespit ediyoruz. O itibarla, yapı
lan bu toplantıları âdeta küçümsemek, hafife almak, 
bir nevi sor mumluğu dağıtmak şeklinde değil; aksine, 
verilmiş bir görevi yerine ifa eden insanların görev
lerinin şuuru içerisinde düşünmek daha doğru olur 
kanaati içerisindeyim. 

Ankara Üniversitesinin kapatılması keyfiyetine 
ait suali tetkik edelim : 

Esasında arkadaşımızın konuşması çok yönlü, 
daldan dala programı gibi oldu ve bir gerekçe orta
ya koymaya çalıştı. «Bunları söylemezsem Ankara 
Üniversitesinin niçin kapatıldığını anlatamam; o iti
barla banları size söylüyorum.» dedi. 

Ankara Üniversitesinin almış olduğu karar şu : 
«Siyasal amaçlarla üniversite dışında kurulmuş bulu
nan sağ ve sol uçlardaki örgütlerin ülke çapında, üni
versitemizde ve diğer öğrenim kurumlarında giriştik
leri baskılar.,.» 

Demek ki, ülke çapında hadiseler, üniversitelerin 
dışında aşırı sağ ve sol uçlar, ülke çapında ve bütün 
öğretim üyelerini ve bütün öğretim kuruluşlarını kap
sayan, baskı altında tutan davranışlar... Kararı alan 
yalnızca Ankara Üniversitesi. 

B?.şka üniversiteler yok mu?.. Muhterem Heyeti
nize, müsaade buyurursanız, belki bircilerinizi, belki 
hafızanızı tazeler ümidiyle, kısaç* son günde ha?jgi 
üniversite de durum nedir; onları birlikte şöyle bir 
gözden geçirmeme müsaadelerinizi rica edeyim : 

Bursa Üniversitesi : Öğretim muntazam devam 
ediyor. 

İstanbul Üniversitesi : Fen Fakültesi, 15, 16, 17 
Aralık tarihlerinde Yönetim Kurulu kararıyle kapak. 
Diğer fakülteler devam ediyor. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi : Devam ediyor. 
Çukurova Üniversitesi : Devam ediyor. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi : Devam ediyor. 
Hacettepe Üniversitesi : Devam ediyor. 
19 Mayıs Üniversitesi : Devam ediyor. 
Boğaziçi Üniversitesi : Devam ediyor. 
Ege Üniversitesi : Devam ediyor. 
İstanbul Teknik Üniversitesi : Devanı ediyor. 
Fırat Üniversitesi : Devam ediyor. 
Atatürk Üniversitesi : Devam ediyor. 
Akademiler : Tamamı devanı ediyor. 
Devlet Mimarlık - Mühendislik Akademileri : 

Sadece Konya'da 16 . 12 . 1976'dan 4 . 1 .1977 
akşamına kadar kapalı. Diğerlerinin hepsinde öğretini 
devam ediyor. 

Akademilerde toplam öğrenci sayısı 150 bin. Üni
versitelerde toplam öğrenci sayısı 1CÖ bin. Böylece, 
yalnız ve yalnız Ankara Üniversitesini değil bütünüyle 
üniversiteleri kapalı kabul etmiş olsak dahi, akademi
lerde derem eden öğrencilerin adedi halen 150 bindir. 

Ankara Üniversitesindeki kapalı olma hadisesi : 
Ankara Üniversitesinin kapalı olma hadisesini 

konuşmamın başında beîirttiın. «Konunun yeniden 
tezekkür edilmesi lâzım geldiğini düşünmekte oklu-
ğarmı-, ifade ettim, Niçin?.. Eğer gerekçe olaylar bü
tünü iîe ülke çapında bütün öğ-etim kuramlarını bas
la ve tazyik amada tütüyorsa, o zaman meseleye sa
dece Atatürk Üniversitesine teksif edilmiş bir hadise 
olara!-; mütalaa etmek mümkün değil. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ankara Üniversitesi. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Affedersiniz, Ankara Üniversitesi. Öy
leyse hadiseyi sadece Ankara Üniversitesine teksif 
cdi'mi.Ş; yöneltilmiş bir olay olarak, bir baskı olarak 
mütalaa etmek doğru değil 

Şimdi müsaade ederseniz, yine kısa kısa hatları 
ile meseleyi sadece kendi hudutJarı içerisinde anlat
maya çahşacağun. Niye değerli arkadaşım, sadece 
yimlrmd'.rmmş olar*,, şartlambrsîmsş olan insanları ve
rirken hep belli bir kanattan verme yollarım inîihab 
b:ıyo;-uyors'îmr-z? Neden şartlanmış olan insanlar -için 
şunu fıöylemiyiEuniîz? Şartlanma ister şu istikametten, 
ister bu istikame^en gelsin, ister şu mazerete ister bu 
mazerete intinat etsin, isier.se kökle meşru olsun so-
nu.ç.'ı-ı eğitim öğretim hürriyetini k^'dırıyo^sa, sonuçla 
kan dökülmesine sebebiyet veriyorsa-, sonuçta bir 
fcü'ırarmı ç;kmasma sebebiyet veriyorsa üzerindeki 
renge br<knn?.ksızm üzerimdeki hüviyete bakmaksızın, 
hepsini birlikte lanetliyoruz, hepsinin birlikte karşı
sına çıkıyoruz. (A. P. sıralarından a'kışîar) 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Bu sizin göreviniz, 
ama bugüne kadar hiç birisini yapmadınız. Hükümet 
öyle bir acz içinde ki, hiç birisini yapmadınız maa
lesef. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Alkışlanacak 
tcrafı mı var? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, rica edeceğim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Şimdi huzurlarınızda kısa hatları ile 
snysn rektörlerle yapmış olduğum konuşmaları anlal-
msyaesğîm; ama gerektiği zaman bu konuda sayın 
üniversite rektörleri üe yapılmış konuşmaların hep
sini bu kürsüye getirme imkânına sahibim. 

http://isier.se


C Senatosu B : 16 

Sayın üniversite rektörlerinin yapılmış olan bu 
konuşmalarda, dile getirilmiş olan hususların neler 
olduğunu bir kere daha burada diie getirmek sure
tiyle bu hadiselerin kökünde yatan hususun; masum 
öğrenci olayı mı, yoksa bir kanadın mensupları mı, 
yoksa bütünü ile devletin rejimini, devletin şeklini mi 
değiştirmeyi anıaçlamış olanların tertip ettiği bir 
yeni büyük oyan ve merkez olarak da ve yer ola-
rakta üniversiteleri tespit ettiklerini ve buna göre 
hareketlerini tanzim ettiklerini birlikte, yeniden bura
da görmek imkânına sahip oluruz. 

O itibarla, meselenin içerisine bütünü ile girmek, 
meselenin içerisinde birlikte hareket etmek, mesele
nin içrisinde doğruya birlikte bulmak mecburiyeti 
vardır. Olaylar bütünü ile sadece ve sadece Devletin 
varlığına yönelmiştir. Gayet iyi hahrh yorum, 12 Mart 
öncesi ve 12 Mail sonrası konuşmalarım ve gayet iyi 
hatırlıyorum şu arada bu sıralarda oturan sayın Ni
hat Erim'in cevabîni. Gayet iyi hatırlıyorum Meclis 
kürsüsünden o anda yapmış olduğu konuşmayı. De
miştir ki «Beyefendiler, muhterem milletvekilleri; re
jimde reform adı altında ne getirirseniz getiriniz, 
hangi reformu yaparsanız yapınsz istedikleri bu de
ğildir. İstedikleri bizstlhî rejimin kendisidir, istediği 
düpedüz devletin, rejimin kendisidir.» Buna söyleyen 
o tarihte fevkalâde devrede görev alsrî ssyın Nihat 
Erim olmuştur. Demek ki, hadiselerin içerisine giril
diğinde şartlanma meselesini arayan arkadaşlarımı-? 
şartlanmanın nereden başladığın?, hangi noktaya gel
diğini tespit etsinler. 

Huzurlarınızda bir şey söylemek ktiyorum; de
ğerli arkadaşım beri bağışlayınız, sayın Hükümet 
Başkanının temizliği zatıâlinize zekât olarak verilse, 
ömrünüzce haysiyetli olarak kalırsınız. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Bun
dan daha komik lâf olmaz. 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Sayın Başkan... 

2. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hüsamettin Çelebi' 
nln, Avustralya'daki yur Haslarımızın acil kültür so
runları konusundaki gündem dışı deoıeci ve Dışişleri 
Bakam İhsan Sabrı Çağlaye.ngU'in cevabı. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Sa
yın Hüsametîin Çelebi'nin «Avustraîya'daki yurttaş
larımızın adi kültür sorunları ile ilgili gündem dışı 
konuşma yapmak» istiyor. 

Buyurunuz sayın Hüsamettin Çelebi.;. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sataşma var. 
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MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Türkeş'in pa
pağanı. 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Sayın Başkan söz is
tiyorum. O zekât keçisi hakkında kendisine cevap 
vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Yok öyle bir şey efendim. Öyle bir 
şey yok efendim. 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Ben zekât keçisinin 
kim olduğunu öğreteceğim ona. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaa
de buyurun, itirazınızı tetkik edeceğim, müsaade bu
yuran. 

Devam edin efendim. 
HAYRI ÖNER (Adana) — Sayın Baştan, bana 

srârşma var, söz istiyorum. 
BAŞKAN •— Tetkik edeceğim, muameleye koya

cağım efendim. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Muameleye şimdi 
koyun. 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Siz duymadınız mı 
sayın Başkan. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ne var ba söz
de? 

BAŞKAN — Duydum efendim. Tetkik edeceğim, 
muameleye koyacağım efendim, müsaade buyurun. 

HAYRİ ÖNER (Adana) — O halde niye söz yer
miyorsunuz? 

BAŞKAN — Söz verip, vermemek bana ait, tak
dir hakkı bana ait. Onu rica ediyorum, müsaade bu
yanın, hatip konuşsun ondan sonra talebinizi nazarı 
itibare alacağım. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayısı Başkan, sayın senatörler; 

Başkanvekllinıiz sayın Mehmet Ünakh'nm Baş
kanlığındaki 10 üyeli bir Parlamento Heyeti olarak, 
geçen ay aonanda Avustralya'ya bir ziyaret yaptık. 
Bu ziyaretin verdiği imkândan yararlanarak, çoluk 
çocuklarının geçimlerini ve geleceklerini sağlamak 
üzere Avustralya'ya gitmiş bulunan yurttaşlarımızla 
görüşmelerimiz ve toplan!ularımız oldu. Ba konuş
mamla yurttaşlarmııziîi karşı karşıya bulundukları 
bazı kü'iürel sorunları ve dilekleri sizlere ve Hükü
mete duyurmak isliyorum. 

Onca bir hususu belirtmek isliyorum : Anayurttan 
23 biri IaIome"-re öteye, Okyanu^nr ötesine gönderdi
ğimiz bîi yurttaşlarımızın sayısını ne orada, ne bura
da maalesef tespit edemedik. BURU kamu görevlileri
miz'n acı bir ihmali olarak kaydetmek isterim. 

334 — 
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Bu acının yanında, Avustralya'ya gitmek duru
munda kalmış bulunan yurttaşlarımızın hemen he
men tümünün, Türk ©îmanın tam bilinci içinde, Ana
yurda ve millî kültürümüze bağîı kalmak kararlılığı 
içinde göründüklerini belirtmek isterim. 

Böyle olduğu içindir ki, sayın senatörler; gerek 
ikili görüşmelerimizde, gerekse toplantılarımızda he
men hemen herkes ana babalarıyle Avustralya'ya git
miş bulunan veya orada doğup büyüyen çocuklarımı
zın eğitimleri üzerinde önemle durdu. Yani, en büyük 
dilekleri, bu çocukların anadil ve miiîî kültüre bağlı 
olarak yetiştirilmeleri noktasında toplandı. 

Sidney çevresinde 100 kilometre çaplı bir daire 
içinde okul çağında üç bin çocuğumuz var. Bunların 
anadil ve millî kültürle beslenmeleri sadece iki öğret
mene emanet edilmiş bulunuluyor. Evet, ilk ve orta
öğretim çağında 3 bin çocuk ve sadece iki öğretmen. 
Bunları da öğretmen olarak değil, ancak sosyal gö
revli olarak göndermişiz. Çünkü, Avustralya ile bu
güne kadar ve orada binlerce yurttaşımız olduğu hal
de, bir kültür anlaşması yapmamışız. 

Mevcut bu iki öğretmen uzak mesafedeki 19 okul
da, ancak bin çocuğumuza din dersi, sosyal bilgiler 
ve Türkçe öğretebilmekte; öteki 21 okulda, ama sa
dece Sidney çevresinde. 1 800 çocuğumuz anadil öğ
retiminden, din dersi almaktan, sosyal bi'giîer dersi 
almaktan mahrum kalmaktadır. 

Şu halde, bize ilgililerin ve vatandaşlarımın b?5-
dirdikierine göre, sadece Sidney çevresiüde daha üç 
tane öğretmene ihtiyacımız vardır. 

Öğretmen yanında, en kısa zamanda Alfabe, Türk
çe, din ve ahlâk dersleri kitaplarının gönderilmesi ge
rektiğini, öğretmenler bize ısrarla ifade ettiler. 

Türk Bayrağı ve Türkiye haritası hâlâ gitmemiş. 
Hemen bunun yanında da, Türk öğretmenlerine 

yetiştirdikleri öğrencilere diploma verme yetkilerinin 
tanınması gerekiyor Bu yetid tanınmazsa, küçük yaş
ta İngilizce öğretim yapan okullara gitmek zorunda 
kalan çocukları kaybetmemiz mukadderdir. Oysa, 
aileleri Avustralya'ya yerleşse bile, bu çocukları 
Türklük bilincine bağlı olarak yetiştirmek, Türkiye' 
nin geleceği için gereklidir, zorunludur. 

Bütün dünyaya yayılmış olan İtalyanlar ve Yu
nanlılar her yerde olduğu gibi Avustralya'da da bu 
sorunlarının üzerine eğilmişler ve bu yolla yeni ye
tişen gençlerin, çocukların Yunanlı İtalyan kalması
nı sağlamayı bilmişlerdir. 

Sayın senatörler; 
Avustralya'da görev verdiğimiz iki genç ve ide

alist öğretmen ayda ancak 380 Avustralya doları 
ücret almaktadır. Her birinin haftada en az 55 dolar 
kira verme zorunluluğu vardır. Ayda 220 dolar edi
yor. Bunlar, bu uzak mesafedeki okullara gidip gelir
ken de ceplerinden vasıta parası ödüyorlar. İfade 
ettiklerine göre bir 50 dolar kadar da o tutuyor. Ge
riye kalıyor 130 dolar. Bitinin 3 çocuğu, birinin 4 
çocuğu var. Bu para ile bunları geçindirmek ve yetiş
tirmek durumunda kalıyorlar. Tabiî geçinemedikleri 
için de Avustralya'da geceleri, gündüz bu mesaiyi 
yaptıktan sonra5 fabrikalarda iş almak, çalışmak zo
runda kalıyorlar. 

Bu durumu, öğretmenlerin bir dileği, bir şikâyeti 
olarak değil; onların da şikâyeti var; ama orada ço
cuklarım Türkiye'ye ve Türk kültürüne bağ
lı olarak yetiştirmek isteyen yurttaşlarımızın 
bir dileği, bir şikâyeti olarak arz ediyorum. Avust
ralya'ya hem öğretmen gönderilmesi, hem de bu öğret
menlerin maaşlarının artırılması gerektiğini saygı ile 
arz ediyorum. 

Bu arada, eğer öğretmen göndermek imkânımız 
yoksa, Türkiye'deki geçim şartlarının ağırlığı sebebi 
ile mesleği terk edip işçi olarak Avustralya'ya git
miş 30 değerli öğretmen var, onlardan yararlanma
lım yolunu mutîıaka aramamız gerektiğini belirtmek 
istiyorum. 

Sayın senatörler; 
Avusiralya'daki yurttaşlarımızı ve özellikle çocuk

larım millî kültüre bağlı olarak yetişmek yönünden 
alıkoyan sadece Avustralya'ya egemen olan İngiliz 
kültürü değildir. Bir kısım yurttaşlarımız, sıkıntıla
rının giderilmesi konusunda yetkililerimizden gerek
li desteği görmeyince, Suudî Arabistan ile ilişki kur
muşlardır. İbadet, din eğitimi, düğün ve ölüm gibi 
durumlarda toplanabilecekleri bir yer satınalmak ih-
tiyacmı bizim görevlilerimize anlatamayınca, Suudî 
Arabistan Hükümetine başvurmuşlar, yardım almış
lardır. Hâlâ da yardım alacaklarını ümit etmektedir
ler. Suudî Arabistan, yurttaşlarımızın Avustralya li
selerinden mezun olan çocuklarım Cidde Üniversite
sinde ücretsiz okutmak kararı almış ve uygulamaya 
başlamıştır. Bu yardımı kabul eden yurttaşlarımızı 
kınama hakkımız yoktur. Bir ibadet yerine Avustral
ya'da özellikle ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın karşılan
masına Devlet olarak yardım etmek hem dinî göre
vimiz, hem millî görevimizdir. Burada bîr ibadet ye
ri ihtiyacı ile Avustralya'da bir ibadet yeri ihtiyacı, 
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bu defa gördük ki, çok deâ'şlk anlamlar İfade edi
yor. Burada bir makalede bııhmazsımz. bîr başka 
mahalleye gidebilirsiniz; bulada bir mahallede cena
zenizi kaldıramazsamz, bir başka mahalleye g'dobi-
lirsiniz. Ama Avustralya'da derya içinde bîr damla 
durumunda olan vatandaşlarımız, çok müşkül durum
da kaldıkları için ve Devletimizden bu yardımı gö
remedikleri içm, başka bir devittin y a r d a m a koş
muşlardır. Onları kınamak ĞammuııCtF. değiliz; ama 
onlara eî uzatmak durumundayız. 

«Suudî Arabistan MüsMtrnan ve kardeş bir ülke
dir» diyerek bu meseleyi geçiştirenleyiz. Sırada Ara
bistan Müslüman ve kardeştir; ama açılan bu yolun 
yarattığı veya yaratabileceği başka problemler var
dır ve yakın zamanda da elaad-^rr. Bcşbc^ss, bu ço
cukların sadece İngilizce öğreııip Suudî Arabistan'a 
giderek Arapçayı da öğrendikten sciîra, Türkiye ile 
ilişkilerini tamaraca kesmeleridir. 

Bu noktada, Sayın Dışişleri Bakanımızın da bu
rada bulunmalarından yararlanarak, bir hususu arz 
etmek istiyorum: 1 Aralık 1974 tarihli Resmî Gaze
tede yayınlanan bir yönetmelik var. Bu yönetmelik, 
yurt dışında bulunan yurttaşlarımızın «araîarmda 
esasen var olan sevgi, saygı ve uyum içinde» bir ara
ya gelerek,, ülkemiz havasını yaşayacakları, yurtla 
bağlarını kuvvetle sürdürecekleri bir sosyal ve kültü
rel çalışma merkezi olarak, elçiliklerimizin deneti
minde Türk evleri kurulmasını öngörmektedir. Çok 
dikkatli hazırlandığım inceleyince gördüm. Bu yö
netmelik esaslarına göre kurulabilecek Türkevleri, 
20 bin kilometre uzakta, okyanuslar ötesindeki bu 
yurttaşlarımız için çok yararlı hizmetler görebilir. 

Şimdiye kadar sadece Köhvde ve Frankfurt'ta bi
rer Türkevi açmışız. İlgililerden aldığım bilgiye gö
re, çok yararlı olduğunu da tespit etmişiz. Şu anda 
5 tane daha Türkevinin yurt dışında açılması için 
hazırlıklar yapıldığını duydum. Ama, bunlar içinde 
Avustralya'da bir Türkevi açılması hazırlığı yoktur. 

Sayın Dışişleri Bakanımızdan rica ediyorum: 
Bu uzak ülkede, bu okyanus ötesi şehirlerde yurttaş
larımıza, 3retişen gençlerimize çok yararlı olacak bir 
Türkevini Sidney'de, bir Türbeyim yine îşd.eriînizin 
kalabalık olarak yaşadıkları Melbourne'de açmakta 
büyük yarar vardır. 

Sayın senatörler; 
Avustralya nüfusa aç bir ülke. Bu nedenle ge

çici olarak içşi gönderilmesini değil, yerleşmeye gele
cek insanları bekliyor ve kabul ediyor. Avustralya 
aynı zamanda, parlak geleceği dolayısıyla Doğu ül

keleri arasında yakın yıllardan etkili olacağı anlaşı
lan büyük bir ülke. Böyle bir ülkede Türkiye'ye bağlı 
yurttaşlarımızın, soydaşlarımızın bulunmasından Tür
kiye ileride büyük yararlar sağlayabilir. 

GÖÎüzmektedir ki, o-radnki yurttaşlarımız Türk 
kalmanın, Türkiye'ye bağlı kalmanın bilincini hâlâ 
koruyorlar. Günlük hayatlarında, mülk edinmelerin
de ve Avustralya makamları önünde, oranın yurttaşı 
cb^-sb, t-ızkı Ya^jrdb&r gibi, bvki İtsryamar gibi, 
hak aramalarında büyük kolaylıklar sağlayacağım 
bildikleri, gördükleri halde ve çok da mümkün, çok 
da kolay olduğu hsîde, Türkiye Cumhuriyeti tabii
yetinden çıkıp Avustralya tabiiyetine girmeye razı 
olmuyorlar. 

Bugüne kadar ancak 370 yurttaşımız (Bazıları 
da gizli olmak kaj'dıyla) Avustralya tabiiyetine geç
miş. Pek büyük bir çoğunluk yurttaşlık hukuku
muzda durumlarını dikkate alan bir değişiklik yapıl
masını bekliyor, ümit ediyor, Parlamentomuzdan 
beklediğini lfa.de ediyor. Bımım adım «çift pasaport» 
koymuşlar. Tıpkı Yunanlıların yaptığı gibi, tıpkı 
İtaîyanİEnn yaptığı gibi 

Bunda Türkiye'nin yakın gelecekteki, uzak gele
cekteki çıkarları, bakımından da yarar olduğu açıktır. 

Sayın Başbakan Süleyman .Demire!, son basın 
toplantısında şahsen bu dileği yerinde bulduğunu 
ve konunun üzerine eğilmek gerekliğine inandığını 
îrn3e etmekle birlikte, henüz bir Hükümet meselesi 
oîmadığuu da söylüyorlar. 

Sr-in Dışişleri Bakanından (Yurt dışındaki Türk-
h r yrdnız oradakiler değil, Sayın Başbakanın beya-
nmdan smisş diyor kî Amerika'da, Almanya'da buîu-
r:,..,:î„,, ^ j , , , n , r]J2ek(-e:7;r2er) bu konuyu bir hükü
met meselesi yaparak, tez elden inceletmelerini ve 
soRuç^andırmalarmı diliyorum. 

Sayın senatörler; 
Hükümctm, raynı zurnanda bizimle her yere gi

der, ama «yurttaşlarımızla görüşmeye gidiyoruz, iş-
çileriiKİz!e görüşmeye gidiyoruz» dediğimiz zaman 
(ki, 4 sopVjm yapbk) kaçscak köşe - bucak arayan 
yurt d*şı ttm5İ?cilcrimize yani «evvel zaman elçileri» 
zihriyetîndeki îpsa^lftra o zamamn artık çok geride 
kafdığını aalatnırû^ını diliyorum. 

Türk temsilcileri, Türk Parlamenterleri, Türk va
tandaşları ile görüşmek için yanlarından çıkıp gidi
yor ve «oraya gittiğini» söylüyor, bir tanesi lütfedip 
işçilerimizin yanma gelmiyor; olacak şey değil... 
Dünya çok değişti 18S6!Iarın Viyana Sefir-i Kebiri 
devri çoktan geçti. Bizim vatandaşımızla görüşme-
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yen sefirin bizini adımıza başkasıyîe görüşmesine 
zaten ihtiyaç yoktur. 

Sayın senatörler; 
Avustralya'da Türklük biMnci içinde mutlu olma

ya çalışan yurttaşlarımız, başka dilekler yanında, 
benim önemli gördüğüm bu dilekleri ve saygılarını 
Genel Kurulunuza iletmemizi dilediler. Bu görevi 
yaparak, hepinizi saygıyîe selâmlıyorum. (Alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, izin verir misiniz 
efendim? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendini, buyurunuz 
Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ SAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Bursa) — Sayın Başkaa; 

Değerli arkadaşımız Sayın Çelebi'nin, kısmen 
Bakanlığımı da ilgilendiren beyanlarını dikkatle din
ledim. 

Evvelâ kendisine, bize yaptığı yardımdan ve 
tıpkı görevli bir Dışişleri mensubu imiş gibi konuya 
ilgiyle eğilip önümüze getirdiği kıymetli bilgilerden 
dolayı şükranlarımı arz etmek istiyorum. 

Dilerim ki, her arkadaşımız, ister görevle, ister 
değişik vesilelerle gittiği yerlerden bu şekilde, mese
lelerimizi halletmeye katkılı bir zihniyetle geri dön
sün. 

Kendileri kor.'rnîrkcn aceleyle elde edebildiğim 
bilgilerle, temas foayjrduk'an. kontlara arzı cevaba 
çalışacağını. 

Avııstraîya'daki işçilerimiz genellikle oradaki üç 
büyük kent civarında toplanıyorlar ve sayıları tak
riben 22 000'dir. S ay m hatip; «acı bir i h ı n ! sonucu 
bunların rakamları tespit edifcrcı'yor;-. dediler. Eski
den, yurt dışındaki Türk uyruklular belirli zamanlarda 
konsolosluğa giderek kayıt yaptırmaya ve tabiiyet 
ilmühaberi almaya mecbur idiler. Bu usul kaldırıldı. 
O itibarla şimdi, bir kısmı İş ve İşçi Bulma Kurumu 
delaletiyle giden, bir kismı turist olarak giden, bir 
kısmı başka memleketlere gidip oradan Avustral
ya'ya intikal etmiş olan Türk uyrukluların sayısını 
tespit edecek makam da, bilgi de, kayıt da elimizde 
yoktur; bu tespit hakikaten müşkülâtla yapılmakta
dır. Konu, acı bir ihmalin değil, belki bünyesin
deki şartların icabı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Avustralya'da ilköğretim çağındaki çocukların sa
yısı da kesin olarak bilinmiyor. Bizdeki rakamlar 
sayın arkadaşrnıınkilere uymuyor; y ben O'nunkileri 
daha sıhhatli telâkki ediyorum. Bizde 1 509 civarında 
gözüküyorlar, 

1 Halen Türkiye'den gönderilen öğretmenlerin sa
yısı 5"tir. Yeni bütçe yılında da 3 öğretmen daha 

| ilâve ettik. Ödenek koyduk. Bu öğretmenlerin yıl
lık maaş tutarı takriben 1 milyon lira tutuyor. 

ı Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, Türkiye yavaş yavaş dışarıya açılıyor. 

Ben hatırlıyorum; 1964 yılında Çalışma Bakam ol
muştum, dışarıya işçi göndermek adetâ bir millî iz
zetinefis meselesi halinde müzakere ediliyor, müna
kaşa ediliyor, seçimde tartışma konusu oluyordu. 
Bugün o devirleri aştık. Bugün dışarıya açılmanın 
faydalarım Milletçe, yöneticilerce tamamen idrak 
etmiş hale gelmenin cihetteki büyük bir merhale 
olduğunu kabul etmemiz lâznn. 

Yalnız, şimdi Türkiye'de ilk tedrisatın yalnız 
Türkçe olmak ve Devlet elinde bulunmak mecburi
yeti var ise, bu kanım diğer memleketlerde de cari
dir. O itibarla, dış memleketleri bir vilâyetimiz gi
bi kabul etmek ve orada çocuklarımız var diye ilkokul 
açabilme imkânlarının mevcut olduğunu farz etmek 
mümkün değil. Oralarda ilkokul açma da, okutma 
da muayyen kaidelere tabi. 

Avustralya'da yeni Türk kolonisi teşekkül edi
yor, tanı olarak intihale etmiş denemez. Burada za« 
manla gerekli tedbirlerin alınmaya çalışılacağı gayet 
tabiîdir. Şimdi biz bu memleketle bir işgücü anlaş
ması yaptık; bu yıl 5 Ekim tarihinde imzaladık, Bir 
sosyal güvenlik anlaşması için de müzakere halinde
yiz. Henüz bir kültür anlaşmamız yok. 

Sayın arkadaşım, İtalyanların, Yunanlıların gü
zel teşkilâtlanmış okluklarından bahsetti, doğrudur. 
Çok daha evvel bu işe başlamışlardır, bizim geçir
diğimiz devirleri çoktan aşmışlardır ve orada da in
tibak hâsıl olmuştur. 

Cemi yaptırma meselesi karşımıza çıkıyor: 
Muhterem arkadaşlarını, her şey imkân meselesi. 

Dışarıda mevcut bulunan Türk uyruklu soydaşlarımı
zın ihtiyaçlarını ve Türklükle olan ilgilerini korumak 
için harcamaya mezun olduğumuz para, 10 milyarın 
içindedir. Irak'ta Bulgaristan'da, Almanya'da mevcut 
vatandaşlarımızı düşünürseniz, böyle bir bütçe içinde 
bu imkânın nasıl arzu ettiğimiz seviyede yürütüle
bileceği meselesi bir problem olarak karşımıza çıkı
yor. 

Arkadaşımın lünıfkâr ilgisi ile Türkevlerine te
masları oldu. Hakikaten, Almanya'da Türkevleri için 
büyük mesai sarf ediyoruz. Bu malî yıl içinde 5 ta-

[ ne daha açacağız ve başka yerlerde d: çmak için 
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gayret sarf edeceğiz. Yainız bütün bunlara, mahallin 
icaplarına, Usanma vakıf kimseler bulmakta müş
külât çektiğimiz de ortadadır. 

Sayın Çelebi çok güzel bir noktaya da temas et
ti; hakikaten yerleşmek için vatandaşlarımızı dışarı
ya gönderme fikri, eğer hepimizce benimsenir, mil
letçe bu yolda bir hamlemiz olursa bunun sosyal, si
yasî faydalan da elbette yakında görülecektir. 

Ben kendilerine şükranlarımı tekrar ediyorum. 
Temas ettiği noktalarda aldığımız tedbirlerle, tavsi
ye ettikleri tedbirler hakkındaki açığı kapatmak için 
gayret sarf edeceğimi vaat ediyorum. 

Son olarak bir konuya daha temas etmek isti
yorum: 

Bu, çift tabiiyet meselesidir; Çift tabiiyet mese
lesi, zannedildiğinden çok daha önemli bir konu. 
Bilhassa Garbı Trakyalıların, Amerika'da çalışan 
vatandaşlarımızın çift tabiiyet mevzuunun halledil-
memesinden dolayı duydukları büyük rahatsızlılar 
vardır. 

Türkiye'deki Vatandaşlık Kanunu çift tabiiyeti 
reddetmez, Çünkü, «izinsiz başka devlet tabiiyetine 
geçen ıskat edilebilir» der. Amir hüküm değildir. 
Türkiye Hükümeti arzu ettiği takdirde bunu yapar. 
Yalnız, çift tabiiyetin kanunda resmen kabul edil
miş olmamasının doğurduğu birtakım mahzurlar var: 
Yunanistan'da tatbik edilen usul şudur: Bugün Tür
kiye'de İstanbul'da kalmış Rum sayısı çok azdır, 10 
binin az üstüne inecek kadar hale gelmiştir; fakat 
bütün Yunanistan'a gitmiş Rum soyundan Türk uy
ruklu kimseler, Türk pasaportunu muhafaza etmek
tedirler. Buradaki işyerlerini noter senediyle tevdi 
ettirdikleri kimselere işlettirmektedirler. Orada ken
dileri, ayrıca iş - güç sahibi olup çalışmaktadırlar ve 
burada Türk uyruklu oldukları zaman kurdukları ti
carî ilişkilerin fuzulî olarak meyvesini alabilmekte
dirler. 

Bunun siyasî veçheden de büyük faydalarını görü
yorlar: Türkiye, Garbı Trakya Türkleri için, Kıbrıs 
Türkleri için, daha başka yerlerde yerleşmiş bulu
nan Türkler için tabiiyet hususunda bazı takyidat 
koymuştur, bunların sebepleri vardır. 

Bu itibarla, çift tabiiyet kabul edildiği takdirde, 
mahzurlar ortadan kalkacak, faydalar baki kalacak
tır. Bunun için Meclise tevdi ettiğimiz kanunu ben
deniz de imzaladım. Ben de tetkik ettim. Bünye
mize en uygun bir şekilde olması için şahsî gayret 
sarf ettim. İnşallah bütün siyasî partilerimizin ko
nuya verecekleri ehemmiyet ve ilgi ile bu kanun çok 

yakın zamanda yürürlüğe konabilirse, şimdiye kadar 
çektiğimiz mahzurların mühim kısmı ortadan kalka-
CEikni'. 

Sayın Çeîebi'ye teşekkürlerimi tazeleyerek ve say
gılarımı sunarak huzurunuzdan ayrılıyorum. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Elçiler mev
zuunu anlatır mısınız?.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Hangisi efendim?.. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Oradaki elçiler 
üzerinde yaptıkları konuşma 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Oradaki elçilerim hakkında 
pek de iîtifatkâr olmadılar. Anlıyorum ki bazı sı
kıntıları olmuş. Not ettim; nerededir. Kendileriyle 
özel olarak görüşüp, onun hakkındaki bilgileri de al
dıktan sonra, gereğini yapacağım. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Öner, diyorsunuz ki, şah

sımı hedef alan ağır sataşmada bulundular. 
Hangi sözü sataşma telâkki ettiniz?.. . 
HAYRİ ÖNER (Adana) — Son cümle, «Zekât» 

sözünü. 

BAŞKAN — Zekât sözünü. Ben, onu zatıalini-
zin sataşmasına bir cevap olarak telâkki ettim ve ay
rı bir sataşma kabul etmedim. 65 nci maddeye gö
re, sataşmadan dolayı söz istemek hakkınız. Bu 
takdir hakkıma taallûk eden bir mesele. Takdir hak
kımı ben böyle kullandım. Zatıâlinizin de bir hakkı 
vardır. Sataşma olduğuna dair ısrarda bulunursa
nız Heyeti Umumîyenin oyuna arz ederim efendim. 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Direniyorum Sayın 
Başkan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, takdirinize bir şey demek olanağı yoktur; ama 
sataşmadan dolayı mağdur duruma düşenlerin hep
si de behemahal Partimize mensup kişilerdir. 

BAŞKAN — Rica ederim böyle telâkki etme
yin. (Gürültüler) 

HAYRİ ÖNER (Adana) — Başka türlü nasıl te
lâkki edilir Sayın Başkan, olacak iş değil? (A. P. 
sıralarından «otur yerine» sesleri.) 

BAŞKAN — Israr ediyorsunuz, direniyorsunuz 
oya arz edeceğim. 

Sayın Öner, kendisine sataşıldığını iddia ettiler. 
Sataşılma oîup olmadığı hususunu oylarınıza arz ede
ceğim. 

Sataşma olduğunu kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir, efendim. 
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HAYRI ÖNER (Adana) — Sayın Başbakanın 
haysiyeti, benim haysiyetimin yanında zekât keçisi 
bile olamaz; bunu böyle biliniz, bunun hesabım 
yine soracağım merak etmeyiniz. (A. P, sıraların
dan gürültüler.) 

3. — İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'm, Van ve yö
resinde vııkubulan deprem konusundaki gündem dışı 
demeci ve İmar ve İskân Bakam Nurettin Ok'un ce
vabı, 

BAŞKAN — Cumhuriyet Scaatosu İstanbul Üye
si Sayın Mehmet Feyyat Van depremi halikında söz 
talep etmişlerdir. 

Sayın Feyyat buyurun efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Van bölgesinde Erciş, Özalp, Muradiye ve Çalidı-
ran'da vaki olan depremden 10 - 15 gün sonra mahal
linde yaptığun incelemede büyük bir kıvanç duydum. 

Şöyle kî; bütün Türk Milletinin kaiblııin Van'da 
aıîtsğmı müşalıade ettim. MKİÎ hislerini kabardı; ama 
buna makûsen mütenasip olarak da aynı derecede 
düşük bir yönetim organizasyontağunu müşahade et
tim. Ondan da hicaı? duydum. Milliyetçi oldukları
na Millî Cephe okluk'nrını iddia edenkr, milliyetçi
liğe en büyük ihaneti Vasi depreminde ihma'Jeri iîe 
göstermişlerdir. Bunda.., 

İMAR VE İSKÂN BAKANİ NURETTİN OK 
(Çankırı Milletvekili) — Sayın Başkan, bu şekilde hi
tap ettiremezsiniz. Rica cdci&ı, Tüzüğün bi** 63 ncü 
maddesi var. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bunda... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Feyyat, 

bir dakikanızı rica ediyorum. 

KÂZIM • KARAAĞAÇ! JOĞLU (Afyonkarahî-
sar) — Milleti hakir gören bir insanı hâlâ bu kürsü
den konuşturuyorsunuz, buna müsaade etmeyiniz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaa
de bayımın efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bunlar, 
tartışma ile Senatoyu çalıştırmamak için yapıyor
lar. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Çok 
ayıp.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, Sayın 
Feyyat bir dakika beni dinler misiniz? (A. P, sırala
rından gürültüler.) 

Müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun ba
na yönetme fırsatı verin. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bütün bun
ları Senatoyu çakıştırmamak için yapıyorlar. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
MEHMET FEYYAT (Devamîa) — Çahşsa ne 

olur, çalışmasa ne.olar sanki.., 
KÂZIM KARAAĞAÇLÎOĞLU (Afyonkarahi-

sar) — Lüzumsuz bir yermiş gibi gösteriyorsun, in
saf et lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Feyyat bir da
kikanızı rica edeyim. (A. P. sıralarından gürültü
ler.) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Her şeyin 
başı sensin. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Hadi be... 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, müsaade buyurun 

rica ediyorum. Van bölgesindeki olayları müdaha
leye meydan vermeden güzel güzel konuşanın. Çün
kü, memleketimizde cereyan etmiş oîan bir hadise
yi her halde daha etraflı izah etme imkânına sahip
siniz, rica ediyorum. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bunu arz 
ederken, bu cümleyi kullanacaktım samimî söylüyo
rum Bakan engelledi; gençliğine atfediyorum, hoş gö
rüyorum. (A. P. sıralarından «Allah Ailah» sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etmeyin efen
dim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Durum şu: 
Hükümet üyeîerhıi bu ihmalden ilk günleri için ten
zih ediyorum osm diyecektim, bırakmadı ki, delikan
lılık... 

Sebebi şu: Depremin ikinci günü televizyonda 
öy!e bir hava verildi ki; Türk Ordu mensubu, bütün 
halk, bütün yöneticiler, Van, Hakkâri bölgesinin ya
kınları dahi yardımdan iyimser kaldılar ve çoğu gev
şek davrandı, mahalline gitmedi. Bu TRT'nin yap
tığı mübalağalı propagandadan o'muştur. 

İkinci neden; Sayın Bakanlar Van'a gittikleri za
man Sayın Ecevit de aynı hatayı işleyecekti. Uçakta 
iken soruldu, helikopterle gezilecek. Cumhuriyet 
Ha!k Partisi tarafından orada program değiştirildi 
ve Sayın Ecevit araba iîe mahalline kadar gitti, an
cak Diyadin'e helikopterle gitti orada helikopter tah
sis edildiği halde. 

Sayın Bakanlar Van'a gittikten sonra hemen he
likopterle gezildi ve mahallinde, Vilâyette yapılan 
briflngte morfinlendi onlar; havadan uçtular. Uçan 
profesörler var, uçan Bakanlar gibi. Sonradan uyan
mıştır, gitti, tetkik etti, buna eminim. Onun için 15 
güne münhasırdır tenkitlerim. İnşallah ondan son-
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ra hatalar düzeltilmiştir. Bugün için bk şey «röyîe-
yemem. Çünkü Senato Dkemmn Imnaınerdoyu tem-
sd eden arkadaş-ar ve diğer yönetidYr gitfikseri için. 
ha araiîa inşallah bu hatalar tashih edilmiştir. 

Saym senatör-er; 

«İyiiJk gariptir, iyiliği kimse tammaz-;> derler, 
Bu «İyiliği kİPîsc tammaz.* Atasözü Vrm depremim 
de geçerli değil. Yüce Tüîk haY-İa Yüce Tmk UIÜ-
summ burada, özelÜkle yabaaes ilkelerin ne kadar 
iyilik sever olduğunu müşahede etmekteyiz. Bu iti
barla, iyiliğin sahibini tam. Tanımayan, hoş görül
meyen, tahkir edilen araçtır, iyilik sahibimin emniyet-
ni suiistimal eden yöneiieidke Emrdyeii suristima' 
edenler mahadimlekilerdir, ilk 15 gim içinde. Hü
kümeti de tenzih ediyorum o arada. Ama ternerni 
ederim ki, Hükümet banan bdindne varnnştm. O 15 
gündeki ihmaiYi'in hesabım ilgili yöneticilerden ser-
mrışiur. Temenni ederim böyle olsun. 

Başka b:r ata-özü vardır; oyitiğe, nereye gidi
yorsun?» .demişler, «Kötülüğe D, demiş iyilik. Kodu
muza bu da geçerli değil, bu da yarda;. İyilik, haba
set tarihinin ve aüzeirghı mekânJa tecessümü ser
hat şehri \"nîi'a yitmiştir, iyi:'ğ.e giimlYY Doğru. 
Ancak, Türkiye'yi şayi bir esiz halinde mütalâa et
meyen kırık kafab; sarnk kaltak bir avuç kimse <n> 
kl Sokak! beylerinden bir tanesine istibat edermiş 
gibi, Türkiye'de lüıkçîkük cereyanım dejenere et
mek suretiyle ırkçdık politikası güdenlere karşı bY« 
ki ters mütalaa edilebilir, 

Beı itibar'a, Türkiye'de arrnedrY; bYüciilüyü fn-
sat telâkki edesi beynelmilel Ermemi Teşidiât::::Iar«, 
iran Şahmın bezi dümenlerinden kaymdilamp buem 
TikkYeye yarmak ieYyerder birde zelzele büfe
sinde hassa? davranır, iyilik yremırak w:^v. her türlü 
fedakârlık kisven akmela milli bmiM reneYyebtne 
Ama, bizini rîmde kalak rrkçfar, şamanleder beımn 
gibi miri blkiYYfü bö-Y düşünmezler. BüYmeme--
dlkkeri. içindir ki, orada 5aym Ecevidi bile azaeda-
nnşYrdn1, ynYdrndarebr. Bu dog-mmu'. işte temhi
rin mahalli k:nha kemllerim em IkmeYıYn neYm 
iü; cesedi çdemm? burdur ohnmYv da omlan. O cer
hi! vatandaş, o öksüz vatandaş, Devimden narlbim 
alamayan vaiamiaş, 600 senedin beri nasibini ala
mayan vatandaş,. Bunu rahmetlik McmYrer. Ata
türk devrinde değil, cOO seneden beri nasibim alma
yan vatanda? o ivıiiği gaeüeree; k"m olursa ölsem, onun 
sloganına zaten akh ermez ve onu sersr. Geçen gün 
bunu beyan etaılşüm burada; ama ateşperestler bir 

Ortadoğu g'bi bir paçavra gazetede bana^ «Komünist-
üeri himaye ediyorum.», diyor, sapık fikirleriyle bu 
mrmlekeim, «Tdikçüyüm» diyorlar. Uian siz Türk 
oYaraz bu memleket yıkılır. Onlar Türk değil, Er
meni dönmelerine âlet oluyorlar, Ermeni polltikası-

| aa âd i oluyoriar; bölücülük yapan kendileridir, tah-
' kir eJen kendileridir. Bu itibarla, banılan Hükümet 

üyelerinin çeYmo teımh ederim burada. Bu belli 
bir kanaîkm <;ehnektedir. T»Ü istismarlara imkân ver
memek için Devktm yek vücut olarak oraya nüfuz 
etmeleri gerekir. 

Zelzelenin ilk gününde herkes kendi adamı ile 
meşgul okla. EreVtcn. Çaklıraıddan ve civar böl
gelerden rydenYn Öıaîp'a irtibath Başkale köyle-
riaden yYIer;Ier. O zekele bölgesinde kendi akraba-
iarım k«w"ardıîar. Televizyonda jönetimir"., Ordu-
rrm gücünü bütün oraya ve? d iği, yardım propagan-
dasms edy-c'dnee ters- yanlış bir anlam oldu. Şu var 
ki; yardımca ilgili haberler doğru. Ama, herkes gev
şek kid:Ii, tabibi obnayardar, çak kim^eier orada do
narak öhnüştür. Bunları ben şimdi söyleyeceğim, Sa
vun Ba:ka?:-a sorae^gnn. Her haide biiâhara üzerine 
^""•aKVerdır. Bunun bütün sünâhı maksllî yönetim-

îkireid; bir bölge düşünün ki, 633 semdik Os-
maah Fd'"eredanYrî ve ondan evveiki Türk beyleri
nin t:i"'e? n'İnin efdei aitmdadır. Kaien modern dev
let n:de*""ne uyamamışhr. Tekeler öyle, aşiret töre-
Tevi vaî-d'.r. I»;.- bizim tarih!mi.T*n, E03aımuzun töreleri-
{]':-:-ı <^r,a 3?:o:le»"nİ2e cdm^mrş'îa onun sorumluluğu 
irer hadde kamu ybYetieiiermdeelin Dev-îet yimendlerin-
d-âı\ 600 çere'-k prsdieahiardaîhr. Dede'er! şu ea-
m;r, b;\ çesmeyk îsianb'd'da şu mm. bu hamamı yap-
Lranrd-s ?ç':ı ^d:ıeTcc- küY s'hi çahştırdmış; ama ora-
va hizmet gidürüia>em»ştir. Yd'ar boyu okulsuz kaî-
ı^K^.r, İ?ed' eaen'Ee; Doğu Anadolu'da oku! faaliyeti 
feşYrmştn. Btmu da ifıdnnm söyleyebilirim. E^ki 
Demokrat Parti e^mnİk ke»!rarı ad 'ra 1946 - 1950 
a'Temda olanian: hurcu da eöyieyebdirim. Ama, nâ-
ırrYY ve oi.vi^ktif olmak kezmı. Sn objekiiviteden 
kndaiamarn", bu olnekdi hükme riayet edemeyenle
rin namuemmlmı da şüphe etmek lâz.uiî. Çünkü, na
mus öyle bir şey ki, nikâh ilişkisiyle ayın derecede 
krdral o'mı Bo^î iiişkisidir. Be^ktle oian ilişkiyi, 
mini birlikle oian ilişkiyi ihlâl etmek onun kadar nâ-
massuzluktur. Bu itibarla burada objektif olmak lâ
zımdır. 

340 



C. Senatosu B : 16 23 . 12 , 1976 O : 1 

Ben, hükümlerimde yanılmış olabilirim; Sayın 
Bakanın bilâhara, ben gittikten sonraki incelemele
ri, yorulmaları, tedbirleri inşallah bun!an gidenrJş-
tir. 

Sayın senatörler; 
Ekmek dağstı'ıyor. Oradaki bir kimseyi dipçikle 

üterseniz, o kimse bir daha acından öîse dahi ekmek 
kuyruğuna gitmiyor. Bu neye benzer biliryor mu
sunuz? Avrupa'da bir Türk, kendi alüâk ve törelerine 
uymayan bîr davranışı nasıl tuhaf karşılıyorsa, bi
lirsiniz isveç'te, Norveç'te, Fransa'da evlilik müna
sebetleri bizim için ne kadar haya dışı sayılıyorsa, 
aşiret mensubu bir kimse için de kuyruğa girip ek
mek istemek, onun katlar yabancıdır ve haya dışa
dır; yani dilencilik olarak mütalaa ediyor. Bunu yö
neticiler bilmez; İzmir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan 
g^den yönetici bilmez, bunu mülkiye müfettişi biî-
mez. Bunu Adalet Partili, Halk Partili, M. S. P.'ii, 
Güven Partili mahallî temsilciler, belediye meclisi 
üye'eri, belediye reisleri, şehir meclisi üyeleri bilir. 
Muhitin verilişidir, aynı töre iîe meşbudur, aynı töre 
içerisinde büyümüştür; ama sen bir vali oHarak, ken
dini Halk Partili olarak tanıt, bütün Halk Partili 
arkadaşlar onu gayet iyi tanırlar. Son zamanîara ka
dar bu adam bunlara riayet etmeden mahaîî temsil-
dleri, özef.ik'e Haîk Partilileri Hükümete hulûs çak
mak için komiteden çskarmıştır. İdealist olabilir, na
muslu oîabilir; fakat muhitin töresine yabancı hâki
mi, kaymakamı veyahut da mülkiye müfettişim ko
misyona üye yapmak suretiyle çözüm aramıştır. Bu 
işler bu nedenle aksamıştır. 

Bir kimse evi yıkılmışsa orada ya silâhı vardır 
veyahut da hayvanı vardır. Onu oradan zorla çe
kebilirsiniz. İşte bütün bunları mahallî memurlar, 
böîgcdcki memurlar ve yöneticiler incelememişler, 
bunu gözönünde bulundurmarnışlardır. Bir siyasî, 
partiye oy almak için her türlü ahlâksızlıkları bazı 
bürokratlar, bazı yöneticiler becerirler; ama böyîe 
konularda mahallî törelere nüfuz etmek alışkanlığına, 
zahmetine katlanmazlar. 

Kızılay Depo Müdürü, kaymakam ve iki mülki
ye müfettişi komite üyesi oluyorlar. Gelen maîze-
meüer o şuada tamamıyle Van'da depo ediliyordu. 
Araç sıkıntısı, yo! sıkıntısı söylendiği kadar çok ol
mamasına rağmen, bunun için de tedbirler alınabilir
di. 

Vali bir siyasî kadroya kendisini adamış; {Bmm 
arkadaşlar bilsin, Adalet Partili de değl?.) Belediye 
Reisinin âdeta vesayeti astında ça'ışır. Belediye 

i Reisi Millî Hareket Partilidir ve daima şartlanmış
tır; Halk Partisinden, Adalet Partisinden nereden ka
zanırsa kazansın, eninde sonunda yuvaya dönecek
tir ve benim 20 senelik arkadaşımdır, hatta talebem-

j dii'. Bu kadar bilirim, dürüst, namuslu çocuk; ama 
i Bekd'ye Reisinin tamamıyle vesayeti altına girmiş-
j tir Vali. Devlet, Hükümet otoritesini Belediye Reisi

nin ayak-an a'tına -almıştır. Bunu ben söyîsmiyo-
rum, Adalet Partili milletvekilleri, Şarklı mütetvekll-
lerinden sorun. Bu konu için şahsiyetim! ortaya ko-

J yr.rım hilafı hakikat konuşmuyorum; ama benden 
I evvel konuşan Sayın Bakan gibi, şu gibi, bu gibi; es

kiden 27 Mayıs'a, şuna buna çanak tutmuş, A. P.'ye 
gkııı'ş, sonradan bakan olmuş kimseler bunu idrak 
edemez. Çünkü, o tip kimseler bürokrasiden gelmiş
lerdir. 

SIRRÎ ATALAY (Kars) — Çok zekât verme
ler. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Çünkü, o tip
ler bürokrasiden gelmedir. Sayın Vefa Poyraz'ın büt
çesinde bunları izah edeceğim, Vefa Poyraz'ı bura
da çok iyi tarif edeceğim. 

Sayın Ecevit'Ie ilgili yapılan brifingte her türlü 
saygı, ilgi, itibar gösterilmiştir. Ancak, bizzat brifin
gi dinledim; Sayın Ali Naiîi Erdem'i nasıî yanda bı-
rakrp dışarı çıktımsa, onda da dışarı çıktım. Çünkü, 

J mübalağalı müşahede ettim ve mahalline karadan 
gittiği için Sayın Ecevit, yapılan brifingte verilen 
malûmatın % 80'i hilafı hakikatti ve Sayın Hükü
met üyelerimizi de o sıkıntılı günlerde böyle yamît-
mışferdı. Sınıf arkadaşım olması hasebiyle Sayın Ba
kana da bilhassa özel saygı duyarım ve bu konarla 

i fe'namen objektif olduğumu arz etmek' isterim; bir 
üd espiri yaptıysam özür dilerim. 

Bilhassa gelen malzemeler Erciş'te askerî bir
liklerde depo edilmekte; ama ne dedikodular... Türk 
Ordusuna gö!ge düşürecek, askere gölge düşürecek 

I spskülâşyonüara imkân veriSdi. Bu zaten her neden-
j se sağ cephenin ahştığı anormal bir tutumdur; her 
I zaman böyfe ordu ile halkı karşı karşıya getirmek, 
i kendisini tenzih etmek için sorumluluktan. 
j Bu itibarla mahallî vaK her konuda (Bizim C. H. 
| P.'H çok kimselerin arkadaşıdır, yakınıdır.) Gene! 
I Merkeze kadar gitmiştir, şu olmuştur, bu olmuştur. 
I Bu vaüyi, ben dahi koruyamayacağım, C. H. P. İk

tidara gelirse hasbel kader valiliğinde devam eder, 
b2Îki daha yüksek bir makama gidebi'ir. Bunu A. P.' 

I îîîcre ihbar ediyorum. Eğer birazcık akıl varsa bu 
ihbarımı nazarı itibara alırlar, 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Halk Par-
tiliynıiş o. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Öyle geçi
niyor. Esas M. S. P.'Ii Orhan Batı ona namaz kılma
yı öğretti. Orlıaîi Batı gitti. O günden itibaren beş 
vakit namaz kılmaya başladı. Bingöl'deyken cami
den dışarı çıkmazdı. 

Pancar paraları için dahi o 15 gün süre içerisin
de Hükümete kolaylık olmak, bilgi vermek ve tek
lifte buîonmak için bir girişimde bulunulmamıştı, bi-
Eâhara Hükümet bu konuya el koymuştur. 

Hayvan nakli üzerinde Sayın Şevket Kazan, «Hay-
van!arını naklettik, bu konuda söz aldık,» diye gelip 
televizyonda konuştu, kamuoyunu yanılttı. Deprem
de köylü hayvanını gönderecek; otu ve 'hayvanı için 
araç tutmak ona bir külfet yüklemektir. Milyonlar
ca yardım geliyor, paraüar bankada biriktirilmiş. Zi
raat Bankasında bizzat müşahadt: ettim, gelen ha
vale makbuzları üst üste yığılmış. Bu kadar para var
ken, bu hak sahibini alacağı varken, niçin sıkıntıya 
sokup ayrıca bir kü-fete duçar itiliyorsunuz? Tabiî 
yaîan ve pa!avra Türk yöneticisinin daima mezhe
bi ve meşrebi olmuştur. 

Üçüncüsü; hayvanların Et re Balık Kurumunu 
gönclcriLv • sinde de aynı yöntem, aym teklif köylü
ye yapılmıştır. Bilhassa Hükümet ortaklarının reka
betinde, Adalet Partisi, Cumhuriyet HaJk Partisi ha
riç, diğerleri eweî Alüah zelzelede birer kurtarıcı gi
biydiler. Adalet Partililer de ikinci plana İtilmişti o 
vajinin sayesinde ve Sayın Ferid Melen elinden gel
diği kadar hüsnüniyetle çahşnordu; ama hüsnüni
yet kâfi değildir. Sayın Ferid Beye başvuran, müra
caat edene kolaylık gösteriliyordu; ama bizim köylü
müz arasında değil Millî Savunma Bakanı Sayın 
Ferid Melen'e, karakola gitmeye gitmeye cesaret ede
meyen zavallılar var. Ya bunlar bir yere başvurma-
dıysa, bunların haklan ne olacak? 

Sonra, gelen bir sürü malzemeler, bir sürü giye
cekler, çok kimselerin eline geçti. Zelzele oTnıayan 
Van'da dağıtılmıştır. Bilhassa kömür zelzele olma
yan Van'ın içinde dağıtılmıştır. Ama, onun bedeli 
ahnıp da, «Muradiye'de soba yoktur, kömür orada 
kulFanıIamaz.» diye paraya tahvil edilmişse, onu bil
mem. Paraya tahvil edilme söz konusu mu, değil mi 
onu bilmem. 

BAŞKAN — Sayın Feyyaî, başka arkadaşlar da 
konuşacak, rica edeceğim, 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Tamaın. 

Varlıklı bir kimse, Muradiye'de bir vatandaş ko
nuşurken yüksek sesle birisine dedi, «.Söyle, söyle». 
bizzat görüyorum. O varlıklı adamın evinde de mi
safir QMXÎ.»ÎÎ, şahsî dostumdur. «Söyle, söyle» dedi. 
Adanı, kumandan beyden, vali beyden utanmıyor 
musun, bu kadar yardımlar için niye şikâyet ediyor
sun? Bu fakir vatandaş Bübnî Beyi şikâyet mercii 
oiarak biliyor da. Böyle bir ses... Öğretmen adama 
yanındaki kimse sordu, «Senin eşyaların ilk evvelâ 
Güven Partililer tavafından nakledilmiştir, çoluk, ço
cuğun girmiştir, taahhütlerin yerindedir, müteahhit
sin... Peki, bu fakir, fukaraya niçin*,..» Hemen ada
mı linç edeceklerdi, pdam kaçtı. Bunu bizzat müşa
hede ettim. Ama, bundan Sayın Ferid Melen Beyin 
kişisel bir kastı yoktur; ama Sayın Ferid Beyi istis
mar edenler çoktur. ..(ki, bu Hükümeti istismar eden
ler olduğu gibi) Zaten Hükümet kendisi bu tiplerden 
hoşlanıyor ya... 

Geçen giin buradaki kom^r^amın, başında bir 
şey arz etmiştim; yavru bebeklerin raya karşı ne ka
dar susamış olduğunu bilirsiniz. Bana müşabih ola
rak gençler de ideale karşı sassrnîşür; yan? yavruda 
suya karşı susama ne ise, gönçlerde idc^e karşı su
sama odur. Suya susamış bir yavrunun orucu boz
ması karşısında bir irnanım kalkıp da onu falakaya 
ç:-kıiîesi anormali deği? mi, gerek dinimiz bakımın
dan, gerek her türlü insani anlayış bakımından? 

Bir küçük, çocuk, b?ş yaşındaki h;r h?bek susuz
luğa dayanamıyor, orucunu bozuyor, onu falakaya 
yatırıyorsun. İşte bu sadist fa*aka37a yatırana benzer, 
Türk çocuklarının kkal'ni yerinde, :*anısnm;îa tes
pit etmemek. Seçyal ve ekonomik şartlan tespit et
meden genç'eri hedef şiarlar, o azılı fiyakaya çeken 
insanlardan daha seviyesiz duruma diişnı?z*er mi?.. 
Sayın Miliî Eğitim Bakanına ibtirim. 

Şimdi Sayın Bakamından şunu sormak istiyo
rum: 

O gün donarak ölenler, Ça';!:ı3iva en yakın Oruçlu 
köyünde. 4-7 ysşiannda üç çocuk, İncea'an'da iki ka
dın, üç bebek, bir yaşlı adanı olmak üzere 30 - 49 kişi. 
Soğuksu'da iki bebek, bir kadın ve Doyunıalan köyün
de de üç çocuk. Eğer TRT bu mübalağayı yapmasaydı, 
bunüar gibi tespit edemediğim ha!en cesetleri çıkmamış 
yüzlerce kişi kurtulacaktı. Bugün dahi gidin çok köy
lerde daha el vurulmamıştır eırkaz; durur. Bunda yö
netim kadar mahaiiî törelerin de etkisi yardir. «Na
şı?! olsa öimüştür.» denmiştir; ya silâhı vardır orada 
ya. eşyası vardır. Mutaassıptır o muhit, Ekmek Ifm 
kuyruğa girmeyen bir insanın herhalde başka düşün-
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ceîeri de vardır. El' değmemiş yerler vardır. Biraz ev
vel dediğini gibi, gençler en çok yaklaşmışlardır ve 
bunlara dahi çıkar ttirmaınışlardır son zamanlarda. 
Öyle olduğu gibi duruyor. 

Bunların durumu hakkında Hükümeti değil, ma
hallî yöneticileri suçluyorum. Onlar da bir defa Hü
kümete bu konuda doğru dürüst, haysiyetlice, açık 
seçik beyanda bulundular mı? 

İkinci sorum kutup çadırları hakkındadır. An
cak, normal ılıman bir havada beş - on gün yaşana
bilir. Yer zaten çamur. Kutup çadırlarında bugün 
için barınma imkânı yoksa; bu kutup çadırları nere
ye dikildi?.. Ne kadar geldi?.. Bu kutup çadırların
dan kimler istifade ediyor?.. Maîk istifade edemeye
ceğine göre, zannederim ki yakında Van gölü sahi
lindeki kampinglere, sosyeteye transfer olacaktır. 
Kampinglerde kutup çadırîannı göreceğiz. Daha 
Van gölünün turizm propagandası yapılmamıştır; 
ama Türkiye'nin en turistik bölgelerinden biridir. 
Sayın Tokoğîu gibi eşraf bir kimse Bakan olursa ve 
oraya da nüfuz edemeyeceğine göre; halktan bir Tu
rizm Bakanı olsa Van gölünün turizminin daha çok 
takdir edileceği bir gerçektir. 

BAŞKAN — Sayın Feyyai, şahısları hedef alma
manızı rica ederim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bu itibarla, 
bu çadırlar en yakın zamanda şu veyahut da bu şe
kilde suiistimallerle kampinglerde kurulacaktır. Ge
nel Başkanımızın önerdiği gibi, bu çadırlarda hay
van da barındırılamayacağına göre, bu çadırlar ne 
yapılıyor? 

Üçüncü sorum ise şudur: Hayvanlar hangi şart
larla taşındı? Köylüden para istendi mi?. Taşıt kül
fetine duçar kılındı mı kılınmadı mı?. Et ve Ba
lık Kurumuna gönderilirken kilo üzerinden mi, adet 
üzerinden mi hesap edildi?. Bir de, buraya, Yıldı
rım Bayazıî Yurduna ve diğer hastanelere gelen 
kimselere mahallindeki polisîer, ilgili yöneticiler, 
belki de Sayın Bakanın kendisi cebinden yardım et
tiği şeklinde dedikodular çıkmaktadır. Bunların pa
rası varken, bütün Türkiye yardım etmişken, o yar
dımdan bunlara para transfer ediliyor mu?. Burada 
bazı imkânları sağlanıyor mu sağlanmıyor mu?. 

Benim cebimde 30ı&' lira para var. Ben gidip de 
o kadar kişiyi ziyaret etmekten hicap duyarım. Çünkü, 
ben birkaç çocuğa dahi ufak birer hediye almak mec
buriyetinde değilim. Türk Ulusu bu kadar yardım 
yapmış ve paralar oraya gitmiştir. 

«İnsan değil, beş - on tane Türkçe bilmeyen var
sın ölsün. Yeni bir Muradiye imar edelim..» zihni
yeti varsa, bu zihniyet (Adalet Partisini tenzih ede
rim.) Türkiye'yi bölmeye matuftur. Sayın Baka
nımın da, Adalet Partisinin de, Halk Partisinin de 
bu tip düşüncede olan ateşperest ırkçıların düşünce
sine âlet olmayacakları inancıyle hepinize saygılarımı 
sunarım, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Yapma 

Sayın Feyyat, insan olan böyle şey düşünür mü?. 
Ne olur yapmayın!.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Evet, o tip 
zihniyet vardır, yöneticileri de vardır. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Eğilin; Millî 
Emniyetin raporlarından daha tcçhizli raporları ben 
sizte getirebilirim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Sözünüz bitti Sa-
ym Feyyat. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Sa
yın Feyyat'a karşı çok müsamahakârsınız Sayın Baş
kan. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Eğer beynin 
yıkandıysa çok iyi; ama yıkanacak hali yok. 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanı Sayın Nu
rettin Ok; buyurun efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun değerli üyeleri; 

Daha önceki bir Birleşimde Van ve Ağrı illeri
mizde vücut bulan ve Milletçe hepimizi büyük üzün
tüye sevk eden deprem afeti sonunda vukubuîan ça
lışmaları çok detayına ve ayrıntısına girmeden Yüce 
Senato huzurunda arz ve tafsile çalışmış idim. 

Bu defa Sayın Feyyat'ın beyanları üzerine, tek
rar Cumhuriyet Senatosunun değerli üyelerine dep
rem sonrası çalışmalarının ikinci safhası üzerinde 
arzı beyanda bulunmaya gerek görüyorum. 

Değerli sentörler; 
Sayın Feyyat'ı bütün konuşma sistemi içerisinde 

dikkatle izledikten sonra, bir iki yeri müstesna, pek 
cevap verebilecek değerde beyanlarda bulunmadığına 
şahit oldum. Bazı konularda arkadaşımız, kendi be
yanlarım âdeta nakzeder bir .ifade tarzı içerisinde 
bazı ithamlarda da bulundular. Meselâ bu arada 
Van Valisinin hangi partiden olduğnu ben öğreneme
dim. Cumhuriyet Halk Partili olduğu iddiası içerisin
de, şimdi Adalet Partililere şirin göründüğünü, kur 
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yaptığını; hatüzatmda öyle de olmayıp Bingöl'de na- J 
maz kılması suretiyle Millî Selâmet Partili olduğun
dan bahseder tavır içerisinde. Valinin ne şekilde, ne
reye daha çok yakın olduğunu öğrenemedim. Esasen 
bizim devlet anlayışımızda da valilerin, belki eşi iîe I 
beraber oy sandığına oy vermeye gittiği zaman iste
diği partiyi tercih etme yetkisi, hakkı kendisindedir; 
ama vilâyet idare ederken, valilik icra ederken hiç 
bir parti ile ilişkisi olmaması esastır. Valilerin, Türk 
Devletinin o ilerinde temsilcisi olması bizim felse
femiz, görüşümüş ve düşüncemizdir. Bunu böyle dü- I 
şünmekteyiz. 

Değerli senatörler; I 
Omın haricinde.. j 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Demek ba 

tip valileri beğenirsiniz mübarek olsun sîze?. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Devletin valisi 

oluyor. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat lütfen, Sayın Ucuzal 

lütfen karşdıklı konuşmayın. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK | 
(Devamla) — Sayın Feyyat konuşmasına başlarken, 
bir büyük yanlışlıkla konuşmaya girdiler. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Yok, doğru 
konuştum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Zira «Helikopterlerle bakanlar dolaşa
caklarına araba ile dolaşsalar» dediler. Fevkalâde 
büyük bir yanılgıya duçar oldular. Çünkü, depremin 
olduğu gecenin ferdasında Van'dan Çaîdıran'a kadar 
kendilerinin de tasvip buyurduğu üzere, araba ile 
karadan gittim. Demek ki, depremin olduğu gece
nin ferdasında Devlet Bakanı - Başbakan Yardım
cısı Sayın Turhan Feyzioğlu ile birlikte araba ile 
Çaîdıran'a kadar gittim ve bu gidiş gelişim o günden 
bugüne kadar belki otuz defa, kırk defa karadan ha
vadan türlü şekillerde cereyan etti. Meselenin ayrın
tılarına çok girmek istemiyorum. 

Bu konuda Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Ge
nel Başkam Grupla yaptığı bir konuşmada da buna 
benzer beyanda bıılunmuş, «Sayın Bakan, Erciş'te 
helikopterle dolaştıktan sonra, orada büyük bir ha
sar yokmuş...» Falan diye söylemiş. «Şayet kendisi 
riski gözönüne alıp da, binaları dolaşmak zahmetine 
katlanmış olsaydı, dsşandan mamur görünen çok bina
nın delik deşik olduğunu ve girilemez halde bulundu
ğunu görebilirdi.» demiş. Orada da yanılgıya düş
müşler. Çünkü, ben gösterişsiz, hatta çok defa Bakan 
olup olmadığım kıyafetimden bindiğim arabaya ka

dar belirsiz bir hüviyette her tarafı dolaştım^ İnsanî 
duygularla vicdanî duygularla Türk vatandaşının ya
raşma sarabilmek için ufacık bir merhem nasıl bula
bilirim onun çaresinde, onun görüntüsünde, onun ge
reğini yapmak üzere çalıştım. (A. P. sıralarından al
kışlar). 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Tebrik ede
nin. 3en diğer bakanlar için söylüyorum; belki Er-
bakan yapmıştır, belki de Başbakan yapmıştır. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — O sebeple değerli arkadaşlarını; şura
sını berveçhi peşin ifade edeyim ki, hiç bir zaman 
meseleyi şu veya bu doğrultuda, şu veya bu parti doğ
rultusunda farz etmeden, düşünmeden muhiti de bil
mediğim için, tanımadığım için; depremin ilk günün
den itibaren 10 gün, onu takiben Sayın Cumhuriyet 
Senatosu üyelerine verdiğim izahata muvazi olarak, 
burada Bakanlar Kurulunda almak gereği olan bazı 
kararları 6 gün zarfında aldıktan sonra tekrar bölge
ye gittim, 8 gün daha kaldıktan sonra dün akşam 
Van'dan döndüm. Depremden bu yana 26 gün geçti. 
18 gününü bölgede geçirdim, bu arada şurasını hepi
nize samimiyette söylüyorum, helikopter çok iyi bir 
araçtı. O vesileyle bölgedeki köylerin üçte birini biz
zat görmek imkânına kavuştum. Bizim sicilimizde 122 
köy tam darbe yemiş; onun üçte birini bizzat gör
mek ve müşahade etmek ve mezralara kadar tepeden 
helikopterle inme imkânına kavuştum. Bu görevimiz
di, görev yaptık; bununla övünmüyoruz, bununla kı
vanç duyuluyoruz. Aslında bütün yaptığımız iş, Hükü
met üyesi sorumluluğu içerisinde Devletin gücünü 
orada yansıtmak, Devletin gücü dahilinde ve yapıla
bilirlik ölçüsünde Türk vatandaşına yapılabilecek 
hizmet ne ise, onu yapmanın imkânlarım bulmaya 
çalıştık ve sonunda bu dünyada belki takdir bekle
medik; ama öteki dünyada hayırlı dua alabilirsek, 
o hanemize kaydedilir diye bir ifade içerisinde mto-
saimizi yürüttük. 

Değerli arkadaşlarını; 
i Bunları şunun için söylüyorum; depremin ilk 

vukubuîduğu günde, elbette tasavvur edersiniz ki, bir 
kargaşalık vardır ve bu kargaşalık içerisinde kimin, 
nerede, neyi, ne zaman, nasıl yapacağını kimse kes
tiremez. Herbirimiz istediğimiz kadar, plan, proje 
ile mutasavver birtakım görüşler içerisinde meseleleri 

i kâğıt, kalemi elimize alıp düzenlemeye çalışırsak, 
deprem kuşağının büyümesi karşısında onu ihata et
mek ve onu dizginlemenin çok zor olduğunu müşa-

I hade buyuracaksınız. Onu bir önceki Birleşimde Yüce 
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Senatoya arz etmiştim. Depremin ilk safhasında can 
kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan 
cenazelerin açıkta kalmaması için defin muameleleri
nin yapılması ve bu arada; aynı zamanda o akşam 
o vatandaşların ne yiyeceklerini düşünmek lâzımdı, 
çok ters bir zamanda âfet yakaladığı için, o akşam 
nerede yatacaklarım hesaba katmak lâzımdı. 

Elbette bütün bıı değerlendirmeleri şu anda sa
lim kafayla yapmak imkânından mahrumuz. Biz ya
pılan çalışmaları, vakti en iyi biçimde değerlendir
mek suretiyle Devletin imkânlarım en iyi şekilde kul
lanmak suretiyle yapabildiğimiz kanaatinde oluruz; 
değerli muhalefetteki arkadaşlarım da bunun böyle 
olmadığım iddia ederler. Edep dahilinde, muayyen 
kelimeleri muntazaman, Cumhuriyet Senatosu kürsü
süne yakışır biçimde kullanmak suretiyle bütün bu 
tenkitlere açığız. Elbette demokraside muhaPefet ola
cak; yapılan birtakım işleri beğenmeyecek, yapılması 
gereken işleri de, «Akıl akıldan üstündür» fetvasm-
ca îasviye edecek; ama bunu kirli birtakım kelime
ler kullanmak suretiyle, esasen Cumhuriyet Senato
su İçtüzüğünün de belirtmiş olduğu, edebe mugayyir 
birtakım beyanlarla örgülemeye çalıştığınız anda mü
nakaşa çıkıyor, kavga "çıkıyor; bu da milletin pek arzu 
ettiği bir şey değil. Birbirimizi kırmakla hiç bir şey 
temin edemeyiz, birbirimizi anlamak suretiyle mille
tin dertlerine çare olacak öneriler bulabiliriz. 

Değerli senatörler; 
O sebeple, bu meselede depremin bizatihi mahi

yetinde, bizatihi içinde kargaşalık okluğunu hiç bir 
insaf sahibi aklından çıkarmamalıdır. Hükümette gö
rev almış bir arkadaşınız olarak dördüncü depremi 
geçirmiş oluyorum. En büyüğü, en fecisi ve iklim 
şartlan içerisinde en sıkıntı vericisi bu deprem oldu. 
Esasen şimdiye kadar depremler içerisinde Erzincan 
depreminden sonra en büyük ve iklim yönünden in
sanları çaresizlik içinde bırakan deprem bu olmuş
tur. Onun için sıkıntımız büyüktür. Bu sıkıntı içeri
sinde birbirimizi çok iyi anlamamız, birbirimize da
ha olumlu öneriler, daha gerekli çareler bulmak mec
buriyetinde olmamız lâzımdır. 

Sayın Feyyai'ın bazı suallerine cevap arz edece
ğim. Belediye Başkam, benim bildiğini bağımsız. 
Milli Hareket Partiliymiş; kendileri daha iyi bili
yorlar, demek çok daha yakın ilişki kurdular. Ben, 
tabiî ancak görev hudutları içerisinde mesaimi yürüt
tüğüm için, Belediye Başkam hangi partiden, Vali 
hangi partiden, Tanzifat Amiri hangi partiden diye, 
ne sormaya vaktim vardı, ne de beni enîerese ederdi. 

Ben, bu Hükümetin bir temsilcisi olarak orada Dev
let imkânları vatandaşlara ne nispet dahilinde fazîa 
giderse, onu sağlamaya çalışan bir insandım. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben oranın 
yevlisiyim. Beni dinîesen doğru yola girersin. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, müdahale etmeyin 
efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — O halde suiis
timali öğrenmek istemiyorsunuz, 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, rica ediyorum. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım... 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben size bil

gi veriyorum; cevap olmadı ki... Vali sizin emrinizde. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Depremin olduğu gün; her ilimizde 
olduğu gibi, olması lâzım geldiği gibi, Van ilimizde 
de bir afet vukuunda kimin, ne zaman, nasıl hareket 
edeceği planlanmış idi; vardı o pian. Esasen Afetler 
Kanununa göre böyle bir haî vukuunda hâdisenin 
mahiyet ve muhtevasına göre; üçe merkezinde ise il
çe kaymakama, il merkezinde ise o ilin valisi mese
leye el koyacaktır. Afetler Kanununun kendisine ver
diği yetkiye göre; hem malî yetki vermiştir, hem ida
rî yetki vermiştir, derhal âcil yardım komitesini ku
racaktır. Âcil yardım komitesinde kimlerin buluna
cağı Âfetler Kanununda tespit edilmiş okluğu cihet
le, bu komiteler kurulmuş bulunmaktadır. 

Mesele'.eri çok dikkatle inceledikten sonra Sena
to Kürsüsüne, Meclis Kürsüsüne getirirsek, müza
kere çok daha rahat, çok daha mükemmel olur. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Belediye reis
lerini niye geri aldılar? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Evvelâ, Afetler Kanunu neyi işrab edi
yor? Afetler Kanununun maddeyi mahsusuna göre 
bu komitelerin nasıl kurulması lâzım gelir? Acaba 
oradaki komiteler bu Kanuna tevfikan kurulmuş mu, 
kurulmamış mı? Onu incelemek lâzım ki, ona göre 
eleştiri yapmak gereği mümkün olsun. Bunları araş
tırmadan, birtakım kavli mücerrette kalan beyanlar
la burada izaha kalkmak durumuna düşerseniz sı
kıntıya girersiniz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Zaten tenki
dim o konu; hatada ısrar ediyorsunuz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 

Afetler Kanununun öngördüğü prosedür dahilin
de komiteler kurulmuştur. Eğer Âfetler Kanunu bu 
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yönden yetersiz ise, başka türlü bir tertip yapmak 
lâzım gelir ise, o zaman sayın senatörlerin, millet
vekillerinin kanun teklifi hakkı vardır, o hakkı kul
lanarak Kanunun maddelerini değiştirmeye matuf bir 
gayrette bulunmaları gerekir. 

Değerli senatörler; 
Bu mazide olan olayların icmalini yapmak iste

miyorum. «Gelen kömür dağıtılmış...» Gelen kömü
rün, afet için gelen kömürün tabii afetten zarar gör
meyen yurttaşa dağıtılmaması lâzım. Dağıtılmamış
tır. Afet için gelen kömürden vilâyet ihtiyacı da var
sa, o dağıtılmıştır; o paralı dağıtılmıştır, öteki para
sız dağıtılmıştır. 

Enkazın altında silâh varsa, parası varsa ve en
kaz kaldırmak için Silâhlı Kuvvetlerimiz cansiperane 
gayret göstermeleri sırasında o enkaz kaldırılmak is
tenmiyor ise, tabiî cebren enkazın kaldırılması müm
kün değildi. Eğer ben orada enkazımı Silâhlı Kuv
vetlere kaldırtmak istemiyorsam, zorla Silâhlı Kuv
vetler gelip de enkazı kaldıramayacaktı. 

Değerli arkadaşlarım... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ama niye 
TRT hilafı hakikat beyan verdi, çıkardı dije?.. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat rica ediyorum, müda
hale etmeyin, dinleyin efendim. 

İMAR VE -İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Tabiî, TRT'yi de* dinlemeye pek vak
tim olmadığı için bilmiyorum. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Evet, ben 
TRT'yi hedef aldım, sizi değil. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — «Gelen malzemeler o sırada Van'da 
depo ediliyordu» deniyor. 

Hadisenin, olayın içinde yaşayan bir arkadaşını
zım. Geçmişte bir siyasî mazim var; ömrümde ya
lana tevessül etmedim; «Gelen malzemeler Van'da 
depo ediliyordu; Çaîdıran'a, Muradiye'ye bîr şey git
miyordu» demek, gerçek dışıdır. Gelen malzemeler 
bir taraftan Van'da depo edilirken, bir taraftan da 
vasıtalarla, araçlarla bütün talî depolara gönderilmek
te idi. Talî depolar da mülkiye müfettişlerinin baş
kanlığı altında Silâhlı Kuvvetler tarafından nezaret 
altında tutuluyordu ve bu sirkülasyon öylesine de
vam ediyordu. 

Gelen malzeme daha önce tahmin ve tasmim edi
lecek mahiyette değildi; akılda canlandırmak, teşalı-
hus ettirmek imkânı yoktu. Uçak köprüsü kurulmuş 
olduğu için, günde bazen 20 uçak inince bütün her 
şey alt üst oluyordu ve bunu daha önceden bilmek 
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mümkün değildi. Çünkü o gün 20 uçak geleceğini 
bundan çok evvel planlamak imkânından mahrum
duk. Eğer o 20 uçak yerine o gün 30 uçak gelirse, 
yine sıkıntı oluyordu; aprona uçak inemiyordu. Do-
Iayısıyle apronu boşaltabilmek ve uçağın inmesine 
salih hale getirebilmek için her şeyi bırakarak apronu 
vasıtalarla temizlemek mecburiyeti hâsıl oluyordu. 

O sebeple, değerli senatörler, 10 ncu gün bu ko
nularda muayyen bir rahatlığa kavuşabildiğimiz! Yü
ce Senatoya Van'dan ilk döndüğüm safhada arz et
miştim, bu sebeple vakitlerinizi daha fazla almak 
istemiyorum. Onu takip eden müddet zarfında ne 
yapıldığını ve şimdi; daha önce burada sorumlu Ba
kan olarak Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığın
dan da rica ettiğim üzere, Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanından teşkil edilen bir heyetimiz orada 
sizler adına meseleyi müşahade etmektedirler. Umu
yorum, tahmin ediyorum yarın döneceklerdir. Onlar 
da, ya Senato kürsüsünden veyahut basın toplantısı 
yapmak suretiyle kamuoyuna izlenimlerini, müşaha-
dcîerini arz edeceklerdir. 

Ancak şurasını ifade etmek istiyorum; ikinci defa 
Van'a gittikten sonra yaptığımız bir işlem ile mesele
yi birinci safhada ve ikinci etapta düzlüğe çıkarabil
diğimizi Yüce Senato kürsüsünden ifade etmek gere
ğini duyuyorum. 

Birinci safha çalışmaları; enkaz kaldırma, kur
tarma ve süratle acil yardım çalışmalarını geliştirme 
mevzuunda idi. Bu defa bütün bu rahatsızlıklar, sıkın
tılar depremin 3 - 5 - 8 10 ncu gününde cerayan ede
ceği cihetle, hasar tespit ekiplerinin bir deprem bölge
sinde hasan bütünüyle tespit etmediği ahvalde, kimin 
afete uğramış olduğunu, kimin afete uğramamış oldu
ğunu tespit fevkalâde müşküldür, hatta imkânsızdır. 
Vakta ki, hasar tespit komisyonları görevlerini bihak
kın yerine getirecekler, bütün köyler ayrı ayrı tarana
cak, ismen hasara uğramış evlerin sahipleri ve aile 
adetleri tespit edilecek, o zaman kimin afete uğramış 
olduğu, kimin afete uğramamış olduğu tespit ve ta
yin edilecektir. Allaha şükürler olsun ki, 1 hafta içe
risinde Van'ın bu büyük sahası içerisinde (Diyadin 
dahil olmak üzere) 135 - 136 köyünde hasar tespit 
komisyonlarımız süratle mesele üzerine eğilmişler
dir. Hiç yolu olmayan, bidayetten itibaren asla ve 
kafa gidilmesi mümkün olmayan 28 - 29 köyü vardır 
Van'ın. Buralara yazın da gidilmez; kışın da gidil
mez. O köylere gidilmesinde helikopterlerimiz bü
yük istifade yaratmışlar ve hasar tespit üyeleri he
likopterlerle o köyler üzerine inmek suretiyle tespit 
raporu hazırlamışlardır. 
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Elimize hasar tespit raporları geçtikten sonra bir 
uygulamaya geçtik; o uygulamayı Yüce Senatoya arz i 
etmeyi bir görev telakki ediyorum. 

Hasar tespit komisyonlarının vermiş olduğu ra
porlara göre, zedelenmiş, darbe yemiş köylere bir 
acil, süratli hareket planı tanzim ettik. Bu plan içe
risinde, Çaldıran'ın 65 köyü darbe yemiş olduğu için, 
74 araçla, kamyon ve bunların önünde 27 Jeep bu
lunmak suretiyle, jceplerin içinde bir İmar ve İskân 
Bakanlığı temsilcisi, elinde hasar tespit raporu, omın 
yanında Silâhlı Kuvvetlerden bir subay veya astsubay, 
onun yanında bir öğretmen olmak üzere jeep, kam
yonla Çaldıran'ın köylerine gitmiştir; 65 köy böyle 
taranmıştır, oranın âdeta son fotoğrafı çekilmiştir. 

Depremin olduğu günden 18 nci gününe kadar 
Çaldıran'ın bütün köylerinin içinde ne kadar aile ya
şıyor, ne kadarı köyü terk elti, kaç tane çadır kurul
muştur, bu çadırların karakterleri nedir; kutup tipi mi
dir, aile tipi midir, yoksa mahrutî çadır mıdır? O ana 
kadar, kendi beyanlarına göre, 18 günlük müddet 
zarfında o köyde yaşayan afetzedelere ne kadar yar
dım malzemesi gelmiştir; bütün bunlar müşahade 
edilmiştir, raporun altı bu üç eleman tarafından im
zalanmıştır. Köyde yaşayan muhtar var ise, muhtar 
tarafından, yoksa birinci ihtiyar heyeti üyesi, o da 
yoksa köyde yaşayan 2 - 3 afetzede yurttaşa im
zalattırılmıştır ve oraya gelen gıda malzemesi huzur
da bizzat dağıtiırılmıştır, köylünün huzurunda bu iş
lem yapılmıştır. Köyden Van'a gitmek isteyen olup 
olmadığı sorulup zapta geçmiştir, ne kadar hayvan 
varlığı olduğu tespit edilmiştir, bu hayvan varlığı için 
nasıl bir sistemle süratle barınak yapılması gereği tes
pit edilmiştir. Do'ayıssyîe, Çaldıran'ın 65 köyünün iki 
günde fotoğrafı çekiLnîştir, Ertesi gün Muradiye'nin 

26 köyü, 26 jeep, 26 kamyonla taranmış, gıda mal
zemeleri bazı köylere asgarî bir aylık, bazılarına, 
eğer gidilen yer küçükse iki üç aylık stok halinde bı
rakılmıştır ve bu tespitler yapılmıştır. Şehire dönmek 
isteyen vatandaşlar da, o kamyonlar boş döndükleri 
için, içine alınıp getirilmişlerdir. 

Daha ertesi gün Erciş'in 21 köyüne bu operasyon 
yapılmıştır. Onu takiben, evvelki gün de Özalp'in 
9 köyüne bu operasyon yapılmak sureliyle, bütün ara
zi üzerinde her köye açık ve seçik, zabıtlarla müsec-
ceî, öğretmenin imzasını taşıyan, askerin imzasını 
taşıyan, İmar - İskân temsilcisinin imzasını taşıyan 
zabıtlarla mevsuk ve müseccel olan bir girişimle, 
asgarî bir aylık gıdaları bırakılmıştır. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Aksi ispat 
©kınamadı, mündorecaüyîe amel olunur. Uydurma 
zabıt!,,.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Şeklin bile bozuk. 
NAZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Gidip kendin za

bıt tutsaydm bari Feyyat. 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Nedir yani, ne demek 

istiyorsunuz anlayamıyoruz?. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma

yınız. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Şimdi, bu durumda muayyen bir nefes 
alma imkânı olmuştur. Bu nefes alma imkânı dün 
vücut bulmuştur. Vilâyette basına açık surette, ora
da ne kadar gazeteci arkadaşımız varsa huzurlarında, 
bütün daire müdürleri ve Silâhlı Kuvvetler temsilcile
riyle birlikte yaptığımız son toplantıda, yapılan bü
tün işlerin muhasebesini, icmalini ve envanterini hu
zurda yapîmş ve onlara bundan böyle yapacakları iş
leri de ifade etmek suretiyle muayyen bir düzlüğe ulaş
tıktan sonra buraya gelmiş bulunuyorum. 

Şimdi, ikinci safha ve üçüncü etap çalışmaları 
başlayacaktır. Bu, orada yaşayan yurttaşlarımızın para 
yardımlarının süratle verilebilmesi ve kışı geçirmek 
mecburiyetinde kalan köylere yardımların süratle ik
mal cdih'bilınesi. 

Değerli senatörler; 
Dört kart bastırılmıştır afetzedeler için. Köyde 

yaşayan insanlar için ve yaşayan hayvanlarından ay
rılmak istemeyen afetzede yurttaşlarımız için bir renk 
kart bastırılıp dağıtılmıştır, Muradiye, Çaldıran mer
kezlerinde yaşayan afetzede yurttaşlarımız için değişik 
renkte bir kart basürıhp dağıtılmıştır. Van il merke
zinde ve Van'ın köylerinde geçici olarak iskân etmiş 
olan, kışı geçirmek için yerleşmiş olan vatandaşları
mız için üçüncü renk kart bastırılmıştır. Bir de Van 
dan yurdun istediği yerinde, dilediği yerinde kışı ge
çirmek isteyen yurttaşlarımız için ayrı biçimde kart 
bastırılmıştır. 

Değerli senatörler; 
Şunu huzuruiiuzda açıkça ifade ediyorum : Bütün 

valilere yapmış olduğum bir tamimde, «Yazlık kamp
ları dahil, hepsini bu afetzede yurttaşlara açacaksı-
n;z,» dedim. «Ben bu kadar büyük hacimde aileyi vi
lâyette barmdııamam diye hiç bir validen bir beyan 
istemiyorum,» dedim. «Yazlık kamplar dahil, ne var
sa onu hizmete açacaksınız.» dedim. Genelgem gön
derilmiştir, ona göre muamele edilmektedir. 
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MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Valiye ulan
mayın da... 

NAZIM İNEBEYLİ (Sinop) — Feyyat'a inanın... 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

- (Devamla) — Şimdi, hayvan koruma için yeni sistem 
bir barınak; yeralü hayvan mahalleri kurulmuştur. 
Bu 25 gün zarfında bu barınaklardan 300 adet ku
rulmuştur ve işer birisi asgarî 100 hayvanı barındı
racak kapasitededir. Yerin a'tına kazılmaktadır; üstü 
kapanmaktadır ve orada yaşayan yurttaşlarımız tara
fından fevkalâde benimsenmektedir. Yer üstünde ya
pılan ağıllar tutulmamaktadır; yerin altma yapılan 
ağıllar fevkalâde cazip görülmektedir. 

Dün Van'da şehrin içine, kenar mahallelere yer
leşmiş olan yurttaşlarımızın kartlarını dağıttırdık. 
Bugün, aylık yapılacak Devlet yardımını almaktadır
lar. Dün, Van'ın içinde kurulan çadırlarda yaşayan 
200 ailenin, Van'a 34 kilometre mesafede bulunan 
ve içinde İmar ve İskân Bakanlığının 160 boş konu
tunda oturan afetzedelerin bulunduğu yerde yardım 
paralan dağıtılmıştır. 

Gevaş ilçemizde İmar ve İskân Bakanlığımızca 
daha önce yaptırılmış bulunan ve henüz teslim edil
mekte bulunan 55 konuta 55 aile yerleştirilmiştir, on
lar ela yardımlarını almışlardır ve bugün de Van 
içindekilerin alması suretiyle bu yardımlar da sağ
lanmaktadır. 

Değerli senatörler; 
Van'da şu anda son yaptığım tespite göre l 500'e 

yakm aile geçi d yerleşme îçiı?dedir; % 9S'i Muradi
ye, Çaldıran kasabalarından gelmiş olan I 500 aile 
Van nüfusuna ilâve edilmiş bulunmaktadır. Okullar, 
kapalı spor salonları, garlar, belediye gazinoları ona 
mümasil ne kadar kamu müessesesi varsa, bu vatan
daşlarımızı sinesine almıştır, onları barındırmakta
dır. Bu arada AHaha şükürler olsun ki, dün 4 - 5 oku
lu hizmete açabilmek imkânım bulduk, 

Bu arada Van'da Bakanlığım tarafından süratle, 
kutup tipi tabir eltiğimiz çadırlardan ibaret iki ge
çici mahalle kurulmuştur; suyu getirilmiş, bütün alt
yapıları yapılarak vatandaşımızın hizmetine açılmış
tır. 59 çadır ortadan bölünmek suretiyle 100 aile bi-
ri?i, diğeri 200 aile şimdi -orada otarmaktadır, bir 
üçüncüsünü yapmak zarureti hâssl olduğa lçh; evvel
ki gün vermiş olduğum talimat muvucehesinde, tah
min ediyorum bu akşam ve yarın akşam 200 aileye 
hitap edecek kapasitede 100 çadır hazırlanmak duru
mundadır. 
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Değerli senatörler; 
Hiç kimseyi mecburi geçici yerleşme bölgesine 

göndermek insanın aklından geçmez. Aslında kimse
nin hiç bir art niyeti, kötü niyeti bahse konu değil
dir. Herkes bu memleketin çocuklarım bağrına bas
manın yarışı içindedir, Devlet de bütün gücüyle, bu 
afetin yarasını ne kadar sarabilirsem o kadar çok sa
rayım diye askerini, sivilini bu noktada seferber et
miştir, çalışmalar devam etmektedir. 

Şurasını ifade etmek istiyorum : 
Şu anda elbette çalışmalar aynı tempoda yürümek 

mecburiyetinde ve mevkiindedir, Köy yollarım açık 
tutmaya mecburuz. Lojistik iiunal yönünden; gıdası
nı tam verseniz dahi, odun, kömür yönünden, yaka
cak yönünden takviye etmeye mecburuz, Onun için 
bütün tertipler alınmış ve çalışmalar aynı tempo içe
risinde sürdürülmektedir. 

Türlü söylentiler; afet istismarları, türlü yönler
den, türlü şekillerde vücut bulmaktadır. 

İnsan bazı hallerde milletten korkmalı; milletten 
korkmayan da Allah'tan korkmalı, ikisinden de kork
mayan insan için tabiî bir şey yapmak imkânımız 
yok. 

Afeti kendisine fırsat telâkki eden; ister partici 
olsun, isler birtakım sosyolojik, psikolojik düşünce
ler, siyasal düşünceler içerisinde olan insanlar olsun, 
bu afeti bu şekliyle kullanmak isterse Cenab-ı Hak 
onları kahretsin. Çünkü, afetin ne bölgesi olur, ne 
milleti olur, ne de partisi olur; afetzede vatandaş ev
velâ insandır. Dünyanın neresinde olursa olsun, bir 
insan böyle bir afete maruz kaldığı zaman, insan 
gönlü bunu üzüntü ile karşılar. Elbette bu insan Türk 
vatandaşı olursa, Türkiye toprakları içinde yaşayan 
Türk vatandaşı olursa, her Türk bundan elem du
yar, ıstırap duyar, acı duyar; Cumhuriyet Hüküme
ti de bölünmez vatan topraklarında yaşayan bütün 
vatandaşlarının, en ufak çapta burnunun dahi kana
masını istemeyen bir şekilde, düzgün, rahat, munta
zam bir hayat sürmesini ister. Bunu bazıları pek ede
bî beyanlarla ister, bazıları da realist gözle ve fakat 
lâf yerine iş yapmayı tercih eden bir görüşle ister; 
ancak metot o yönden farkhlaşır. Dolayısıyle, afet 
bölgesinde kışı cidden ve gerçekten zor şartlar içinde 
geçirecek olan vatandaşlarımızın derdini muhalefeti 
ile muvafıkı ile her birimiz paylaşacak bir irtifaya 
çıkmalıyız, o irtifada meselelere bakmalıyız. Eğer 
böyle bakarsak, bundan afetzade yurttaşımız mutlu
luk duyar, böyle bakmazsak, onun ıstırabı, acısı, sı-
kmtısı üzerinde birbirimizi yeriz; birbirimizi yemek
le kalmayız, onu da yeriz. 
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Bu duygularla, Cumhuriyet Senatosunun saygıde
ğer üyelerine saygılar sunuyorum. (A. P. sıraların
dan alkışlar). 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Sayın Hüseyin 
Öztürk, son günler arka arkaya işlenen cinayetler 
hakkında gündem dsşı söz talep etmişlerdir. Sırada 
daha üç sayın üye vardır. 

Buyurun Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
gündem dışs konuşmalar hayli uzadı. Gündem dsşı 
konuşmaları burada kessek, sah günü yeniden ele al-

ft 

sak; siz bilirsiniz ama, daha iyi olur. 

BAŞKAN — Diğer sayın üyeler de böyle düşü
nüyorlarsa... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Efendim, çok 
uzadı, usanç geldi Sayın Başkan. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanlığınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, 11 sayılı Kanun hük
mündeki Kararnameye müsteniden TRT Genel Mü
dürlüğünce yapılan atamaya dair (10/12), Cumhuri
yet Senatosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ve 
arkadaşlarının TRT hakkında (10/15) ve Cumhuriyet 
Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibrahimoğhı ile 
Denizli Üyesi Hüseyin Atmacanın, TRT yönetimi
nin tutumu, TRT Gene! Müdürleri ile Yargı karar
larının tatbiki hakkında (10/31) kurulan Araştırma 
Komisyonunun, Komisyonlarının görev bölümüne 
dair tezkeresi. (3/945) 

BAŞKAN — Peki efendim, gündeme geçiyorum. 
Bir önerge var takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Fethi Çelikbaş'ın TRT Genel Müdürlüğüne 
yapılan atamaya dair Cumhuriyet Senatosu Aydın 
Üyesi İskender Cenap Ege ve arkadaşlarının TRT 
hakkında ve Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sarıibrahimoğlu ile Denizli Üyesi Hüseyin At-
maca'nm TRT yönetiminin tutumu, TRT Genel Mü
dürleri ile yargı kararlarının tatbiki hakkında kuru
lan Araştırma Komisyonumuz 21 . 12 . 1976 günü 
toplanarak aşağıda isimleri yazılı sayın üyeleri Baş
kanlık Divanına seçmiştir. 

Saygı ile arz olunur. 
Araştırma Komisyonu 

Başkam 
Suphi Gürsoytrak 

J Başkan : Suphi Gürsoytrak (Tabiî Üye) 
J Sözcü : Hikmet Savaş (Eskişehir) 
j Kâtip : Lûtfi Doğan (Erzurum) 
I BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunu

lur. 

5. — Görev ile yurt dışına giden Çalışma Baka
nı Şevket Kazan'a, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanı Korkut Özal'ın vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/946) 

BAŞKAN — Üç tane Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
j var, sıra ile takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev iie yurt dışına giden Çalışma Bakanı Şev

ket Kazan'm dönüşüne kadar; Çalışma Bakanlığına 
Gıda -- Tanm ve Hayvancılık Bakanı Profesör Kor
kut Özal'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

I BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunu
lur. 

I 6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Köy İş
leri Bakanı Vefa Poyraz'a, Enerji ve- Tabiî Kaynak
lar Bakanı Selâlıattin Kılıç'm vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/947) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi da
ha var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Köy İşleri Ba

kanı Vefa Poyraz'ın dönüşüne kadar; Köy İşleri Ba
kanlığına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Selâlıat
tin Kıhç'iiı vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunu
lur. 

7. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı İhsan Sabri Çağlayangil'e, Devlet Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/948) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi da
ha var, takdim ediyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı İh

san Sabri Çağlayangü'in dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına Devlet Bakam Seyfi Öztürk'ün vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunu
lur. 

8. — Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi. 
BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonu seçimi

ne geçiyoruz. Kürsüye kutu konacak, oy pusulaları 
dağıtılsın. 

Tasnif heyeti çekiyorum. 
Sayın Hikmet Asîanoğlu?... Burada. 
Sayın Erdoğan Adalı?... Yok. 
Sayın Turgut Yaşar Gülez?... Yok. 
Sayın Safa Yalçuk?... Burada. 
Sayın Hüseyin Atmaca?... Yok. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

ben de talibim. 
BAŞKAN — Talipsiniz; evet Sayın Ömer Ucu

za!. 

/ . — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, 28 . 3 . 1975 ve 9 . 4 . 1975 tarihli 
Tercüman gazetelerinde yayınlanan yazılara dair so
ru önergesi ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Ma
hir Ablum'un yazılı cevabı. (7/489) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sosyal Güvenlik Bakam 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nız saygıyle rica ederim. 

Erzurum 
Hilmi Nalbantoğlu 

1. S. S. Kurumu Trabzon Şubesi Müdür Burhan 
Kulaç'ın kardeşleri olan avukatlar A. Rıza Kulaç ve 
Ergün Kulaç'ın aynı kurum aleyhine dava aldıkları
nı normal kabul ediyor musunuz? 
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Şimdi nereden başlanacağına dair ad çekiyorum : 
Sayın Nihat Erim (Cumhurbaşkanınca S. Ü. Nihat 
Erim'den başlanarak oylar toplandı). 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye Var 
mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı). 
BAŞKAN — Tasnif Heyetinden gefen raporu tak

dim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Karma Komisyonu için yapılan seçime 

27 üyenin katıldığı tespit edilmiştir. 
Bu nedenle Tasnif Heyetimiz oy ayrımı cihetine 

gitmemiştir. Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Balıkesir Çorum 

Hikmet Aslanoğüu Safa Yalçuk 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Ekseriyetin olmadığı anlaşıldığın
dan 28 . 12 . 1976 Sah günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.30 

2. Bu avukatların kurum aleyhine dava almala
rı normal görünüyorsa, ağabeyleri olan Burhan Ku
laç'ın aynı yerde Kurum Müdürü olarak bulundu
rulması uygun mudur? 

3. Bahse konu avukat kardeşler 1970 yılından 
beri kurum aleyhine kaç adet dava açmışlardır? 

4. Açılan davaların kaç adeti kazanılmış, kaç 
adetini kurum kaybetmiştir? 

5. Aynı süre içinde kurum aleyhine diğer kaç 
avukat, kaçar adet dava açmışlardır? 

6. Kurum müdürünün kardeşleri avukatlara kay
bedilen davalar »cin Trabzon Şube Müdürlüğünün 
ödemiş olduğu vekâlet ücreti ve tazminat tutarları 
ne kadardır? 

•>-•-<« 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORU VE CEVABI 
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7. Davaların hemen tümünün kurumca kaybedil
mesinde ağabey kurum müdürünün bir etkisi olabi
leceği düşünülebilir mi? 

8. Kurum aleyhine böylece ve bu süre içinde 
binlerce dava devam ederken 1971 yılında kurumun 
tek avukatı olan M. Zeki Karakullukçu'nun Adana 
Şubenize naklen atanmasının gerekçesi nedir? 

9. Bu surette kurumunuzun Trabzon Şubesi da
valarının savunmasız bırakılmış olması düşünülmez 
mi? 

10. Bütün bu konulan eleştiren ve sergileyen 
28 . 3 . 1975 ve 9 . 4 ; 1975 tarihli Tercüman Ga
zetelerinin yayımları Bakanlığınızca görülmüş müdür? 
Sayın Suna San'm sorduğu sorulara ilgililer halen ce
vap verebilecek durumda mıdırlar? 

T. C. 
Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı 20 .12 .1976 
Sosyal Güvenlik 

Kuruluşları Genel 
Müdürlüğü 

Sayı : 4.5.9.İ3134 
Konu : Soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 26 . 2 . 1976 tarih ve 7850 - 3376 7/489 

sayılı yazınız. 

Erzurum Senatörü Hilmi Nalbantoğlu'nun, tara
fımdan cevaplandırılmasını istediği soru önergesinde 
belirtilen hususlar aşağıdaki şekilde madde madde 
açıklanmıştır. 

1, 2. — Trabzon Şubesi Müdürü Burhan Kulaç' 
m kardeşleri olan Avukat Ali Rıza Kulaç ve Ergin 
Kulaç'ın aynı Müdürlük bölgesinde kurum aleyhi
ne dava almalarına mani bir hüküm bulunmamakla 
beraber herhangi bir tesir altında kalma veya normal 
yolların dışına çıkılma gibi hususların mevcut olup 
olmadığına dikkat edilmektedir. 

Burhan Kulaç'ın kardeşlerine normal ve kanunî 
davranış dışında herhangi bir münasebeti müşahade 
ve tespit edilmemiş bulunmakla birlikte bu hususta 
dikkat ve hassasiyetle durulması hususunda Sosyal 
Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün dikkati çe
kilmiştir. 

3, 4, 6. — Adı geçen avukatlar tarafından 1970 
yılından beri kurum aleyhine açılmış bulunan dava
lar ve neticeleri şöyledir; 

A) Avukat Ali Rıza Kulaçoğlu tarafından açı
lan davalar. 

a) Yemek bedellerinden kesilen primlerin iade
si davaları olup. 

Sene 

1970 

1971 
1972 

1973 
1974 

1971 
1972 

1972 
1973 

Adet 

253 

5 
19 

2 
1 

44 
156 

1 
14 

Kurum lehine 
Kurum Aleyhine 

253 ^ — 
b) Borçlanma talebi ile ilgili olup 

4 1 
— 19 

c) Karar iptali davası olup 
— 2 

1 — 
Ayrıca 1973'te 3 adet ve 1974 yılında da 3 adet 

açılmış davası bulunmaktadır. 
B) Avukat Ergin Kulaçoğlu tarafından açılanlar. 

43 1 
35 121 

Karar iptal davalan : 
— 1 
14 -

Ödenen Vekil Ücreti 
TL, 

115 337 12 

1 200 
— 

— 
800 

36 837 
24 550 

— 
12 017 85 
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Bu avukatların sendika avukatı olması nedeniyle 
açtıkları davalar olup, bu davalardan 253 tanesi ku
rumumuz ve Karayolları müşterek hasım gösteril
mek suretiyle açılan davalardır, 

Kaybedilen davaların büyük bir kısmı yemek be
dellerinden kesilen primlerin iade davaları ile sigor
talıların geçmiş hizmetlerinin borçlanmak suretiyle 
ihyası için açılmış davalar olup bu davalardan bir 
kısmı kaybedilmiş bir kısımda kazanılmıştır. 

Kurum Müdürünün kardeşleri olan avukatlara 
kaybedilen davalar için ödenen vekâlet ücretleri mik
tarı yukarıda açık olarak belirtilmiştir. 

5. — Bu bölgedeki diğer serbest avukatların ku
rum aleyhine açtığı davalar toplamı ise 322'dir. Bun
lardan 179 tanesi yemek bedellerinden kesilen prim
lerin iadesi davası olup, kurum aleyhine sonuçlan
mıştır. 100 adedi ise, borçlanma ile ilgili olup bunlar
dan 57 tanesi kurum lehine, 36 tanesi ise aleyhine 
sonuçlanmış ve 7 tanesi de halen derdest durumda
dır. 

7. — Adı geçen avukatlarca takip edilen bu da
vaların kurum aleyhine sonuçlanmasında ağabeyleri 
Trabzon Şubesi Müdürü Burhan Kulaç'ın herhangi 
bir rolü müşahade ve tespit edilmemiştir. 

8. — Şubede görevli bulunan Av. M. Zeki Kara
kullukçu, Şube Müdürü hakkında devamlı bir şe
kilde ihbar ve isnatlarda bulunduğundan durumun 
mahallinde tetkiki için müşavir avukatlarımızdan Or
han Erol, Trabzona gönderildiği gibi Genel Müdür-

•++-

lük ve Çalışma Bakanlığı müfettişlerince de konu ay
rı, ayrı tetkik ettirilmiştir. Yapılan tahkikatlar sonu
cu düzenlenen raporlarda adı geçen avukatın isnat 
ve iddialarının asılsız olduğu bizzat kendi davranış
larının şubede huzursuzluğa neden olduğu belirtilmiş
tir. 

Bu durum karşısında anılan şube müdürü ile 
avukatın bir arada çalışma imkânı kalmadığı anla
şıldığından sözü geçen avukatın Adana Şubesine nak
li cihetine gidilmiştir. 

9. — Yukarıda belirtilen nedenlerle şubedeki da
vaların savunmasız kalmaması ve yeni bir avukat ta
yin edilerek görevine başlayıncaya kadar Sosyal Si
gortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden sıra iîe 
avukatlar gönderilmesi ve davaların takibinin sağ
lanması cihetine gidilmiştir. 

10. — Tercüman Gazetesinde görevli Saym Suna 
San 28 . 3 . 1975 tarihli «Anahtar Deliği» sütunun
daki Son Tango başlıklı yazısında konuya değin
dikten sonra söz konusu soruların zamanın Çalışma 
Bakanı Sayın A. Rıza Uzuner'in, Saym Feyzioğlu ve 
Saym Dikmen'in cevaplamasını beklediğini bildirdi
ğinden aradan bu kadar zaman geçmiş olan bu ya
zıya Sosyal Sigortalar Kurumunun şu andaki yöne
ticileri tarafından cevap verme lüzum ve zarureti de 
hissedilmemiştir. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Mahir Abîum 

Sosyal Güvenlik Bakam 

* • 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

16 NCI BİRLEŞİM 

23 . 12 . 1976 Perşembe 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi 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 
isteyen önergesi. (10/27) 

3 . — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Keban Barajı hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/50) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin, belediyelerin malî durumları hakkın
da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/52) 

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

d. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem 
Kafcay'îiî, fraklör satışları konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi» (10/54) 

7. — Carahuriyet Senatosu Kars Üyesi Sirn Ata-
lay'sn, Kars üinde temeli atdan Şeker Fabrikasına 
dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (1C/55) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi îîâyr:, 
Öner'in, DÎSK'e kayıtlı işçiler hakkında Senato Araç 
turnası isteyen önergesi, (10/56) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl! 
San?brahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/57) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Ğztürk'ihî, eğitim enstitüleri giriş sınavlara ve 
bu kurumlanın durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/58) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâî 
Sarıibrahimoğlu'ıum, deprem ve depremle ilgili yer
leşim, mesken, ulaşım, dağıtan ve depolama konusun
da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/59) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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