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İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
f. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 517 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

ur. YOKLAMA 

518 

518 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 518,520,538 

1. — Görev ile yurt dışma giden Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğkı'na, Devlet 
Bakanı Gıyasettin Karaca'nın veklIMk etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/963) 518 

2. — Millî Eğitim Bakanı tarafından yapıl
mış olan tayin ve nakil tasarrufları hakkında 
kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonlarının görev bölümüne dair tezkere
si. (3/962, 10/13) 518:519 

3. — Mîllet Meclisi Başkanlığının, 19 Ocak 
1977 Çarşamba günü saat 15,00'te Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı ya
pılacağına dair tezkeresi» (3/968) 519 

4. — Türk - îrak petrol bora hattının açı
lış töreni için Hükümetimizi temsllen Irak'a 
gönderilen heyete katılması uygun görülen par-

Sayfa 
îamenterlere ait listeyi gösterir Başbakanlık 
tezkeresi. (3/967) 519 

5. — Dilekçe Karma Komisyonu ile Ka
mu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu
na üye seçimi. 520:521 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı ya
pımı inşaaiıyle iîgili Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/24) 538 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sul-
tanhaiîiam'da vukubuîan yangınlar hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/27) 538 

8= — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'm, Keban Baraj: hakkında Se
nato Araştırması isteyen önergesi. (10/50) 538 

9. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üye
si Salih Tanyeri'nin, belediyelerin malî du
rumları hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/52) 538:542 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üye Hüsamettin Çeiebi'nin, 
son altı ay içinde temeli atılan tesislere dair 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/53) 543 
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Sayfa 
11. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 

Ekrem Kabay'm, traktör satışları konusunda 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/54) 543:544 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sim Atalay'm, Kars ilinde temeli aüian Şe
ker Fabrikasına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi* (10/55) 544 

13. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayri Öner'in, DİSK'e bağlı işçilere yapılan 
baskı hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/56) 544 

14. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Kemâl Sarıibrahîmoğlu'nun, Türk sporunun 
içinde bulunduğu durum hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/57) 544 

15. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
İbrahim Öztürk'ün, eğitim enstitüleri giriş sı
navları ve bu kurumların durumları hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/58) 544:545 

16. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Kemâl Sanibrahimoğlu'nun, deprem ve dep
remle ilgili yerleşim, mesken, ulaşım, dağıtım 
ve depolama konusunda Senato Araştırması is
teyen önergesi. (19/59) 545 

17. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
İbrahiın Öztürk'ün, Afetler Fonu hakkında Se
nato Araştırması isteyen önergesi, (10/69) 545 

18. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haindi Özer'in, Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
içinde yer alan bazı kuruluşlardaki personele 
ödenen ikramiyelere dair Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/61) 545:547 

19. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üye
si Ziya Müezzinoğlu ve arkadaşlarının, ya
bancı ülkelerde çalışan yurttaşlarımızın sorun
ları hakkında Senato Araştırması isteyen öner
geleri. (10/62) 547 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 519,547 

1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Eemkli Sandığı Kanununun 32 neı maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ile 
Millet Meclisince reddelunan metin ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/299; C. Senatosu : 2/109) 
(S. Sayısı : 647) 519 

Sayfa 
2. — Lâle Oraîoğlu'nun, kaçakçılık nede

niyle çarptınld-ğı cezanın inzibatî ve cezaî bü
tün neticeleriyle affına dair kanun teklifi ile 
Millet Meclisince reddolunan metin ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi ; 2/538; C. Senatosu : 
2/110) (S, Sayısı : 645) 547 

3. — Bursa Üniversitesine 1976 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerdeki değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 1/484; C, Sena
tosu : 1/520) (S, Sayısı : 648) 547 

VI. SORULAR VE CEVAPLAR 

.) Sözlü Sorular ve Cevaplan 

521 

521 

İ. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mehmet Feyyat'm, bugüne kadar Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kuruluna sunulan araştırma 
önergelerine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanından sözlü sorusu. (6/76) 521:525 

2c — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet Ali Ankan'm, T.P.A.O. Genel Mü
dürlüğü ile Batman İşletme Müdürlüğünde vu-
kubulan bazı emekli işlemleri ve atamalara 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu. (5/49) 525 

3. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet Ali Ankan'm, İskenderun Demir -
ÇeÜk Sanayiine dair. Enerji ve Tabiî Kaynak
la? Bakanından sözlü sorusu. (6/53) 525 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Haiiî Qzmen'in5 buğday ithaline dair Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü so-
nızn, (6/52) 525 

5. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lût-
fi Biigen'in, 28 Haziran 1975 gimü İstanbul 
Taksim Meydanında yapılan mitinge dair Baş
bakandan sözlü soruştu (6/59) 525 

6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi 
Çin'le olan ticarî ilişkilerimize dair Ticaret Ba
kanından sözlü somsiî, (5/61) 525 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıîdız'ın. yurt dışındaki bîr doktor öğ
rencinin askerlik durumuna dair İçişleri Ba
kanından sözlü EO"*'5=I= '6/57^ 525 

5Î6 
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Sayfa 
8. -— Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka

nınca Seçilen Üye Hüsamettin Çeleb'nfn, kurul
ması düşünülen alkaloid fabrikasına daJr Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/69) 525 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanafnı, Hava Kuvvetleri Ko
mutanlığına yapılr.n tayine dair Mi'lî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 525 

10. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk'ün, öğrenim çağındaki genç
liğin içinde bulunduğu duruma dair Başbakan
dan sözlü sorusu, (6/71) 525 

11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, bazı te-

Sayfa 
şebbüslerin istihdam ettikleri yabancı uzman
lara dair Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcı
sından sözlü sorusu, (6/63) 525 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıîdız'ın, «TRT Genel Müdürü» ne 
daii', Millî Eğitim Bakamndan sözlü sorusu. 
(6/73) 525 

13. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin öztürk'ün, ortaöğretim için hazırla
nan kitapüara dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu, (6/74) 525:538 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'ın, Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin 10 yıllık araç ihtiyaçlarına dair Millî Sa
vunma Bakanından sözlü sorusu. (6/75) 538 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ankara Üyesi Uğur Alacakaptan, 
cereyan eden olaylar hakkında; 

Gaziantep'te 

Malatya Üyesi Hamdi Özer, Malatya Hekimhan 
Lisesinin 20 günden beri kapalı bulunduğuna ve öğ
renim yapamadığına dair; 

Gündem dışı birer demeçte bulundular. 
Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı Seyfi 

Öztürk'e, Devlet Bakam Gıyasettin Karaca'nın; 
Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağlayangiî'e, Miilî 

Eğitim Bakanı Ali Nail! Erdem'in; 

Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'a, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Deımir'c, 
Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak'ın; 

Gıda - Tanm ve Hayvancılık Bakanı Korkut 
Özal'a, Çalışma Bakanı Şevket Kazan'ın, 

Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'ye, Kültür Ba
kam R»fkı Danışman'ın; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Seîâhattin Kı-
hç'a, Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz'ın; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

İçişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe İs
tanbul Üyesi Erdoğan Adalı; 

Çocuk mahkemeleri kurulması konusundaki Se
nato Araştırma Komisyonunda açık bulunan üyeliğe 
Adıyaman Üyesi Sırrı Turanlı seçildiler. 

Dilekçe Karma Komisyonu ile Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri Karma Komisyonuna üye seçimi için 
yapüan oylama sonucunda Genel Kurulda çoğunlu
ğun bulunmadığı saptandığından; 

18 . 1 . 1977 Sah günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 16.00'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet U naldı 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

Divan Üyesi 
Burdur 

Ekrem Kabay 

— 517 
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O. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — 1977 yılı Haziran ayında yapılacak olan 

Mahallî îdare Seçimlerinin 11 Araîık 1977 tarihinde 
yapılması hakkında kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni (M. Meclisi : 2/696; C. Se
natosu : 2/112) (İçişleri, Anayasa ve Adalet Komis
yonlarına) (Müddet : lö'ar gün) 

Rapor 
2. — Bursa Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu

na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/484; C. Senatosu : 1/520) (S. Sayı
sı : 648) (Dağıtma tarihi : 14 . 1 . 1977) 

i>0<®8» «• 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

KÂTİPLER : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Sabahattin Savcı (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 23 ncl Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Görev ile yurt dışına giden Turizm ve Tanıt
ma Bakanı Lûtfi Tokoğlu'na, Devlet Bakam Gıya-
settin Karaca'nm vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/963) 

BAŞKAN — Başkanlıktan herhangi bir gündem 
dışı konuşma talebi vukubulnıamış olduğu cihetle, 
«Sunuşlar» kısmına geçiyoruz. 

Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardir, takdim 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Turizm ve Tanıtma 

Bakanı Lûtfi Tokoğlu'nun dönüşüne kadar; Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığına, Devlet Bakanı Gıyaseîlin 
Karaca'nm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Millî Eğitim Bakanı tarafından yapılmış olan 

tayin ve nakil tasarrufları hakkında kurulan Araştır
ma Komisyonu Başkanlığının, komisyonlarının görev 
bölümüne dair tezkeresi. (3/962, 10/13) 

BAŞKAN — Bir Araştırma Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanı tarafından yapılan tayin, 

nakil tasarrufları hakkında kurulan Araştırma Ko
misyonumuz; 13 . 1 . 1977 tarihinde (9) sayın üye
nin iştirakiyle toplanmış ve Başkanlık Divanını aşağı
daki şekilde seçmiştir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Komisyon Başkanı 
Haydar Tunçkanat 

5Î8 — 
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Başkan : Haydar Tunçkanat 
Sözcü : Reşat Oğuz 
Kâtip : Bahriye Üçok 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Millet Meclisi Başkanlığının, 19 Ocak 1977 

Çarşamba günü saat 15.00'te Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik toplantısı yapılacağına dair tezkeresi. 
(3/968) 

BAŞKAN — Bir Millet Meclisi Başkanlığı tezke
resi vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Birleşik Toplantısı, 

Gündeminde bulunan işleri görüşmek üzere, 19 Ocak 
1977 Çarşamba günü saat 15.ö€'te yapılacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna duyurulması 
dileğiyle bilgilerinize sunarım. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı Başkam 

Not : Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik top
lantısı ayrıca radyo ve televizyon haber bültenlerin-
de sayın üyelere duyurulacaktır. 

BAŞKAN — 19 Ocak 1977 Çarşamba günü saat 
15.0Q'te Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısı ya
pılacağı hususu Yüce Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

V. — GÖRÜ: 

/. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ile Millet Meclisince red-
dolunan metin ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/299; C. Se
natosu : 2/109) (S. Sayısı: 647) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin gün
demdeki bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi hususu her rte kadar Komisyon Başkanı 
tarafından bir taleple istenmiş ise de bilâhara Komis
yon Başkanlığı tarafından Başkanlığımıza ayn bir tez
kere gelmiştir, sunuyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 

4. — Türk - Irak Petrol boru hattının açılış töreni 
için Hükümetimizi temsilen Irak'a gönderilen heyete 
katılması uygun görülen parlamenterlere ait listeyi gös
terir Başbakanlık tezkeresi. (3/967) 

BAŞKAN — Bir Başbakanlık tezkeresi var, oku
tuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türk - Irak Petrol bora hattının açılış töreni için 

Hükümetimizi temsilen, Irak'a gönderilen heyete ka
tılması uygun görülen parlamenterlere ait liste ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Anayasanın 78 nci maddesine göre, gereğini mü
saadelerine arz ederim. 

Süleyman Demirci 
Başbakan 

Sun Turanlı : Adıyaman Senatörü 
Mehmet Bilgin : Bingöl Senatörü 
Sabahattin Savcı : Diyarbakır Senatörü 
Adnan Karaküçük : Kahramanmaraş Senatörü 
Sait Mehmetoğlu : Mardin Senatörü 

KAŞKAN — İsimleri Yüce Genel Kurula sunulan 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin harcırahlarının veri
lebilmesi hususu Yüce Genel Kurulun kararlarına va
beste olduğundan, bu hususu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

LEN İŞLER 

dair kanun teklifi hakkında komisyonumuzca müt-
tehaz 7 Ocak 1977 tarihli ve esas 2/109; Karar 34 
sayıh raporunun Komisyonumuzca yeniden görüşül
mesinde zaruret görülmüştür. Teklifin Komisyonumu
za geri gönderilmesini delaletlerine arz ederim. 

Saygılarımla. 

Bütçe ve Plan Komisyonu Başkam 
Yiğit Köker 

BAŞKAN — Sayın üyeler; teklif Millet Meclisin
de görüşülmüş, reddedilmiş ve Senato gündemine gir
miştir. Bu sebeple Komisyonun teklifini Yüce Genel 
Kurulun oylarına sunuyorum. Kanun teklifinin Ko
misyona iadesi hususunu kabul edenler... Kabul et
meyenler... İadesi hususu kabul ediimiştir. 

— 519 — 
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IV. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

5. — Dilekçe Karma Komisyonu ile Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri Karma Komisyonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Gündem gereğince Dilekçe Karma 
Komisyonu ile Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma 
Komisyonuna üye seçimine geçiyoruz. Seçim gizli 
oyla yapılacaktır. 

Efendim, birkaç birleşimde netice almak hâsıl ol
madı, lütfen arkadaşlarımız ayrılmasınlar. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Adayları bildirelim muh
terem Başkan. 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonu için 
7 üye seçilecektir; Adalet Partisine 3 üyelik isabet et
mektedir: Sayın Macit Zeren, Sayın Ali Alkan, Sa
yın Selâhattin Acar, Adalet Partisi tarafından aday 
gösterilmişlerdir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupuna 2 üyelik düş
mektedir: Sayın Adil Altay, Sayın Ali Cüceoğlu grup
larınca aday gösterilmişlerdir. 

Millî Birlik Grupuna bir üyelik düşmektedir: Sa
yın Muzaffer Yurdakuler Gnıpunca aday gösteril
miştir. 

Grup kuramayanlara 1 üyelik düşmektedir: Sayın 
Osman Albayrak aday gösterilmiştir. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
için 15 üyelik söz komıusdur. 

Adalet Partisinden; Sayın Mehmet Nuri Âdem
oğlu, Sayın Mehmet Sırn Turanlı, Sayın Ahmet Ka-
rayiğit, Sayın Orhan Süersan, Sayın Ruhi Tunakan, 
Sayın Ahmet İhsan Birincioğlu aday gösterilmişler
dir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupuna 5 üye düşmek
tedir: Sayın Cengizhan Yorulmaz, Saym Nejat Sar-
iıcalı, Sayın Mehmet Ali Pestile^ Sayın Hüseyin öz -
türk, Sayın Mehmet Feyyat aday gösterilmişlerdir. 

Millî BirÜk Grupuna 2 üyelik düşmektedir: Sayın 
Mehmet Özgüneş, Sayın Kâmil Karavelioğlu aday 
gösterilmişlerdir. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupuna 1 üye
lik düşmektedir: Sayın Zeyyat Baykara, Grupların
ca aday gösterilmişlerdir. 

Grup kuramayanlara 1 üyelik düşmektedir : Sayın 
Nurettin Aykurt (Malatya) ve Sayın Mehmet Bilgin 
(Bingöl) aday gösterilmişlerdir. Bu iki adaydan birisi 
çizilecektir; oy pusulalarına isimler işlenmiştir. 

Oy pusulaları ve zarfla? dağıtılsın. 

Tasnif kurulunu kura ile tespit ediyoruz efendim: 
Saym Sami Turan?. Yoklar. 
Saym Poyraz?. Yoklar. 
Sayın Sebahattin Savcı?. Divandalar. 
Sayın Süreyya Öner?. Buradalar. 
Sayın Recai Kocaman?. Yoklar. 
Sayın Ömer Naci Bozkurt?. Yoklar. 
Sayın Besim Üstünel?. Yoklar. 
Saym Ahmet Cemil Kara?. Buradalar. 
Saym Kâmran İnan?. Buradalar. 
Oylamaya nereden başlayacağımızın tespiti için 

kura çekiyorum: Sayın Ahmet İhsan Birincioğlu. 
(Trabzon Üyesi Ahmet İhsan Birincioğlu'dan baş

lanarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonu ile Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu seçiminde 
oy kullanmayan sayın üye var mı efendim?. Oy kul
lanacak sayın üye var mı?. Olmadığına göre, oy verme 
işi bitmiştir. 

Saym Süreyya Öner, Sayın Ahmet Cemil Kara, 
Sayın Kâmran İnan Tasnif Komisyonundaki yerlerini 
lütfen alsınlar. 

(Oyların ayrımı yapıldı). 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Dilekçe Karma Ko

misyonu ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu için yapılan gizli seçime ait sayım - dö
küm tutanakları gelmiştir, sunuyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Karma Komisyonu için yapılan seçime 

104 üye katılmış ve neticede ilişik listede adları ya
zılı zevat hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Bitlis Trabzon 

Kâmran İnan Ahmet Cemil Kara 
Üye 

Siirt 
Süreyya öner 

Macit Zeren 
Ali Alkan 
Selâhattin Acar 
Âdil Altay 
Ali Cüceoğlu 
Muzaffer Yurdakuler 
Osman Albayrak 
İptal 

97 
97 
97 
97 
97 
97 
84 

7 
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BAŞKAN — Yüce Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur. 

Diğer tutanağı okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
için yapılan seçime 102 üye katılmış ve neticede ili
şik listede adları yazılı zevat hizalarında gösterilen 
oylan almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 
Bitlis Trabzon 

Kâmran İnan Ahmet Cemil Kara 

Üye 
Siirt 

Süreyya Öner 

Mehmet Nuri Âdemoğlu : 96 
Mehmet S im Turanlı : 96 
Ahmet Karayiğit : 96 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemimizin sorular 
kısmına geçiyoruz. 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, bugüne kadar Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kuruluna sunulan araştırma önergelerine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanından sözlü sorusu 
(6/76) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum efendim. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Sözlü soru : 
tlgi : 27 . 12 . 1976 günlü yazımza aynı gün 

5179-10699 sayılı cevabî yazılarınız. 
Gerekçesi mezkûr 27 . 12 . 1976 gün Kanunlar 

Müdürlüğü 3179 Genel Evrak 10699 sayılı yazımız
da belirtildiği gibi Cumhuriyet Senatosunun aslî fonk
siyonu yasama faaliyetlerinin savsaklanması ve ya
sama erkini zayıflamasına neden olan cephe Hükü
metinin tutum ve davramşîan ile ilgili araştırmaların 
azamî dereceye varması sonucu vaki araştırma tale
bim usul noktasından işleme konmaması bizi tatmin 
etmediğinden aşağıdaki suallerimin sözlü olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

(İçtüzük madde 12 uyarınca) 
5 . 1 . 1977 
İstanbul 

Mehmet Feyat 

Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Cengizhan Yorulmaz 
Nejat Sarhcalı 
Mehmet Ali Pestilci 
Hüseyin Öztürk 
Mehmet Feyyat 
Mehemt Özgüneş 
Kâmil Karavelioğlu 
Zeyyat Baykara 
Mehmet Bilgin 
Nurettin Akyurt 
İptal 

96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
79 
50 
6 

BAŞKAN — Gruplar tarafından bildirilen ve 
isimleri daha evvelce okunan adaylar seçilmişler, 
grup kuramayanlar tarafından gösterilen iki aday
dan Sayın Mehmet Bilgin 79 oy alarak seçilmiştir. 

Yüce Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

1. Bugüne kadar Genel Kurula sunulan araş
tırma önergelerinin sayısı, 

2. Sonuçlanmış olanlar varsa sayısı, 
3. Henüz komisyonu teşkil edilmeyenlerin sa

yısı, 
4. Komisyonu teşkil edilmiş olanların süre için 

Genel Kurula başvuranların sayısı, 

5. Genel Kuruldan birden fazla süre isteyen ko
misyonların sayısı, 

6. Komisyon teşkili nedeniyle günde yazılan da
vetiye tezkerelerinin sayısı, 

7. Bo nedenlerle Senato faaliyetinin savsaklanıp 
savsaklanmadığı, 

8. 1973 seçimlerinden bu yana Sayın Ecevit Hü
kümeti dönemi ile Sayın Demirci Hükümeti dönem
lerinde Genel Kurula sunulmak suretiyle işleme ko
nan araştırma önergelerinin sayısının bildirilmesini bu 
konunun araştırma konusu yapılmasının gerekçesinin 
açıklanmasının Öncelikle güdeme alınmak suretiyle 
gereğini arz ederim. 

BAŞKAN — Sorular Cumhuriyet Senatosu Baş
kanından sorulmuştur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı adına Başkanvekili 
sayın Ergün Ertem, buyurun efendim. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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BASKANVEKİLİ ERGÜN ERTEM (Ankara) — 
Sayın Başkan, sayın üyeler, sizleri saygı ile selâmla
rını. 

İstanbul Üyesi sayın Mehmet Feyyat'm Cumhuri
yet Senatosu sayın Başkanından sormuş olduğu suale, 
sayın Başkan adına cevap vermek üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. Sordukları hususları sırası ile cevaplı
yorum efendim : 

Cumhuriyet Senatosunun çalışmaya başladığı 
26 . 10 . 1961 tarihinden, sorularının Başkanlığa ile
tildiği 5 . 1 . Î977 tarihine kadar 108 adet Senato 
Araştırması isteyen önerge verilmiştir. Bu 108 adet 
önergenin dökümü şu şekilde sonuçlanmıştır : 

24 adedi Genel Kurulca reddedilmiş, 7 adedi ön
ceden kurulan diğer araştırma komisyonları ile birleş
tirilmiş, 18 adedi sayın önerge sahipleri tarafından 
geri alınmış, 2 adedi Anaj^asamızm 132 nci maddesi 
gereğince gündemden çıkartılmış, 6 adedi de seçim 
sonuçları neticesiyle seçilemeyen sayın üyeler tarafın
dan verilmiş olduğundan, gündemden çıkartılmıştır. 
14 adedi de, raporunu hazırlamak suretiyle Genel 
Kurula arz edilmiştir. Toplam, 71 adet araştırma is
teyen önergenin dökümü bu şekildedir. 

Şimdi, gündemimizde 14 adet, henüz komisyonu 
kurulamamış araştırma önergesi işleme alınmıştır. Sü
resinde görevini ikmal edemeyen 6 komisyon yeniden 
ve birden fazla süre istemiştir. 

İ Kasım 1976 tarihinden ha yana üyelerle 822 ya
zışma yapılmış o?up, resmî tatil günlerinin dışında 
günde ortalama 15 yazışma yapılmıştır. 

Araştırma önergelerinin azalıp çoğalmasının ve 
sonuçlandırılmasının, çalışma ortamı yanında, ssyın 
üyelerimizin ilgileri ile yak sn bağlılığı olduğunu tak
dirlerinize sunanm. 

Sayın Ecevit Hükümeti döneminde 5 ve sayın De-
mirel Hükümeti döneminde de 45 olmak üzere, top
lam 50 adet araştırma önergesi işleme konulmuştur. 

Sayın Mehmet Feyyat'm Cumhuriyet Seıratoeu 
Başkanlık Divanı hakkında Senato Araştırması iste
yen önergesinin işleme alınmayış sebebi kendilerine 
yazı île bildirilmiş olmakla beraber, bir defa da Yüce 
Genel Kurulda arz ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı aleyhinde 
araştırma yapılması hususundaki önergeleri kendileri
ne 5179 sayı ve 27 . 12 . 1976 tarihli yazıda belir
tildiği ü:«?re, İçtüzüğün hükümetin denetlenmesine 
İlişkin 117 nci maddecinden itibaren başlayan ve 138 
nci -maddede sona eren 3 neü kısım içindeki Cumhu
riyet Senatosu araştırmasının yürütmeyi, yani icraj/ı 

hedef alaii bir denetim yolu olduğu ve yasamayı kap
samadığı. Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divam için 
ve Başkanlık Divanı üyeleri için, onların denetimi 
İçin, içtüzüğümüzde 12 nci maddede belirtildiği üze
re, özel bir madde bulunduğundan, araştırma isteyen 
önergesi işleme alınmamıştır. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Ertem. 
Sayın Feyyat, buyurun efendim. 

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

Sözlü sorumu cevaplandıran Baskanvekili sayın 
Ergün Ertem'e huzurunuzda teşekkür ederim, verdiği 
bilgiler bizi tatmin etmiştir. Verdiği net bilgiler kuş-
kuİE-'imızî da artırmıştır. Kısa zamanda bu yüce ma-
kzms. intibak etmelerinden dolayı da kendilerini bir 
üye olarak huzurlarınızda tebrik etmeyi görev bili
rim. 

Say m senatörler; 
Cevabı say m Baskanvekili tarafından okunan iik 

üraşiırma önergesiyle ilgili talebim şu idi; zapta geçi
rilmesi bakımından Umumî Heyet huzurunda kısaca 
arz etmek istiyorum. 

<:. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Konu : Cumhuriyet Senatosunun aslî fonksiyonu 

yasama kuvvetinin zayıflamasına ve görevin savsak
lanmasına neden olan MC Hükümetinin bitmez ve 
tükenmez, tutarsız, kusurlu ve suç teşkiî eden hukuk 
dışı fiil ve eylemlerine karşın zorunlu olarak verilen 
tüm Yüce Senatosu araştırma önergeleri ile soruştur-
n:rbardaki görevlerinin sonuç vermemesi, kamuoyu
nu yanıltması ve Yüce Senatonun kişiliği iîe bağdaş
maması gözönümle tutularak, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divam hakkında Senato Araştırması açıl
masından ibarettir» diye ifade etmiştim. 

Devamla; «Türk halkının ve bunun ebedüeşen 
şekli Türk Ulusunun başında bulunan, hasbel kader 
başmda bulunan MC Hükümetinin mevcudiyeti sıra
sında gereksiz, muhal, sonuç vermeyen tüm araştır
ma önergeleriyle, soruşturma ö-nergelcrlndeki ek gö
revleri ve sözlü soruların kamuoyunu yanıltmaya ne
den olması, dolayısıyle Yüce Türk Ulusunu temsil 
eden seçmen vatandaşlara karşı Yüce Senatonun ma
nevî şahsiyetiyle bağdaşmayan davranışla ve yasama 
görevlmn savsaklanmasının saptanması için, Anaya-
sa'mn 88 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 133 ve 134 ndi maddeleri uya
rınca Genel Kurulca Senato Araştırmasına karar ve
rilmesi halinde, saptanacak bilgilerin İçtüzük hüküm-
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terinin değiştirilmesinde yetkili komisyon ve Genel 
Kurulun sayın üyelerine ışık tutması nedeniyle Cum
huriyet Senatosu Başkanlık Divanı aleyhinde araş
tırma açılması hususundaki iş bu talebimin Genel Ku
rula sunulmasını saygı ile arz ederim.» 

Gündeme alındığında ayrıca, sayın Ergün Ertem 
tarafından verilen ve sonuç vermeyen bilgileri gerekçe 
olarak arz edecektim. 

Sayın senatörler; 
Sayın Başkanlık Divanına sadece bir usul yönün

den hedef tevcihi söz konusu, herhangi bir ihtilâfla 
bir kfşi veya kurum aleyhine bir durum tespit edilir, 
dava açılır; o kurum tenkidin, eleştirinin hedefi ol
mayabilir. 

Şimdi, benim gerekçesini arz ettiğim konularda 
Yüce Başkanhk Divanı hedef değildir. Ancak, araş
tırmanın açılabilmesi için bu Yüce Senatoyu temsil 
edecek Yüce Divan hakkında araştırma talebi söz ko
nusu ise; herhalde bunun hedefi Yüce Divan değil
dir; bunun hedefi, Yüce Divanı ve Yüce Meclisi 
müşkül duruma, çıkmaza sokan, tutarsız davranışları 
ile Kamuoyunun gözünden düşmüş hükümetin tutu
mudur. 

Biliyorsunuz, sayın Ecevit Hükümeti zamanında 
verilen 5 önergeye karşı, bugün sadece MC Hüküme
ti zamanında Cumhuriyet Senatosunda kısa sürede 
45 önerge verilmiştir. Mecliste, keza sayısı had saf
hayı geçmiştir. Bu araştırmaların sonucunda Senato 
fe?ç duruma gelmiştir, görev yapamaz durumdadır. 
«Görev yapıyoruz» diyenler kamuoyunu yanıltmış 
olurlar. Gerçek bir senatör, gerçek bir halk temsilcisi, 
«BÎS Içiüzük hükümleri ve bu hükümetin tutarsız du
rumu içerisinde, bu Millete lâyık bir temsilci olamı
yorum» diyen kişidir. Aksini iddia edenler, Milletin 
temsilcisi değil, Milletin vatandaşı dahi olamaz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
bu ne demek?.. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Evet, ispat 
ediyorum, verilen bilgiler sarihtir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Burada herhes 
mlHetin temsilcisidir, sayın Başkan. 

MEHMET FEYYAT (Devamda) — Ben, «Bunu 
idrak edenler ancak bunu diyebilirler» diyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, ona şüphe yok, ga
yet tabiî Milletin temsilcileri. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Ben tasrih 
edüyorum. Ben bu Senatoya geldim, her gün araştır
ma komisyonlarından davet geliyor; gidiyorum, ekse-
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riyei yok, gidiyorum ekseriyet yok... Gitmiyorum ar
tık. Şimdi ben, «Faydalı oluyorum» dersem, Türk 
Milletine karşı ihanet içerisinde bulunmuş olurum. 

İnsanları 3 kategoriye ayırmak lâzım. Sayın üye
ler, bir Farsça ata sözü vardır; «An keski nedanet 
nedanet ki nedanet, ol cehl-i mürekkep, ebu dehr-i 
bemanet». Bakın insanları 3 kategoriye ayırır; bazı 
insanlar bilmediğini bilir, namuslu insandır bu. Ca
hildir, olabilir, cehaletinin farkındadır. Vazife yapa
mıyor, yapamadığını kamuoyuna açıkça söylüyor. 
Bunlar doğru, müstakim cahil, düz cahil. Ben de bun
ların arasına kendimi sokabilirim, eksikliğimi itiraf 
edebiliyorum. Bir de cehli murabba; (kara cahil) bil
mez, bilmediğini bilmez. Bir de cehli mikap (küp ca
hil) bilmez, bir de bildiğini iddia eder. İşte gelen he
zeyanlar bunun neticesidir; verilecek cevap budur. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Dinliyoruz değil 
mi sayın Başkan?.. Hezeyan bu değil mi?.. 

BAŞKAN — Efendim, çok istirham ederim. Din
liyoruz sayın Ucuzal, devam ediyor, istirham ederim, 
müdahale etmeyin. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Söz atanlar, 
ancak hezeyanla atar, hezeyanı olmayanlar kürsüde 
konuşanlara laf atmazlar. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, çok rica ederim, temiz 
dille konuşun istirham ediyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Burada, Yüce 
Cumhuriyet Senatosunun üyelerine hakaret etmeye 
hakkı yoktur. O mikrofon onun için kurulmadı. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Etmiyorum, 
*af »tana söylüyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İkaz eden bulun
madı. 

BAŞKAN — İkaz ettik efendim, buyurunuz. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Laf sahibini 

bulmuştur. 
BAŞKAN — Temiz dille konuşun sayın Feyyat. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sen hezeyan içe-

risindesin. Söylediklerin hezeyanın ifadesidir. 
BAŞKAN — Rica ederim, buyurunuz efendim. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Hazmederae-

dinse çık dışarıya. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, karşılıklı konuşmayın 

efendim. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Saym sena

törler; 
Yukarıda Araştırma Komisyonuna uğradım, kim

se yok, giden imza veriyor. Şlmdii, İçtüzük hükmü 
vardır, arz ediyorum. Ben burada Başkanlık Divanım 
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hedef almadım. Başkanlüt Divanım vasıta olarak kul
landım mecburen. Çünkü, başka türlü araştırma açı
lamaz. İçtüzüğün 148 nci maddesi : «Genel Kurul 
veya komisyona özürsüz birbiri ardınca 3 birleşim 
katılmayanlar Başkanlık Divanı kararı ile izinsiz sa
ydır». Ayrıca 149 ncu madde : «Cumhuriyet Senato
su toplantılarına özürsüz ve aralıksız olarak; bir ay 
katılmayan üyenin üyeliği düşer.» Bu bir hüküm; 
Yüce Kurulun kabul ettiği bir hüküm. Bu hükme ay
kırı hareket edenin senatörlük sıfatı düşer. 

Şimdi, her gün komisyon toplanıyor, gidiyorsun 
kimse yok; bazen imza atıyoruz bazen atmıyoruz. 
Bu durumda bir incelemeye tabi tutulursa; sayın se
natörler, kaçımızın sıfatı ref edilir, kaçımızın edil
mez; onu iyi bir tetkik ve inceleme sonucu anlayabi
liriz. Bu, bir gerçektir; kamuoyu bunu bilmiyor, ka
muoyu bizi buraya bunun için gönderdi. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, lütfen sadede gelin 
efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Şimdi, işte 
komisyonların toplanamaması, bu tüzük hükmünün 
uygulanıp, uygulanmaması sonucunu sağlamaktadır 
sayın Başkanım. 

Şimdi ne oluyor?.. Ölü bir hüküm haline gelmiş 
oluyor, Ben ölüye sağ diyemem, bu hüküm ölüdür. 
Ölmüştür diye bunu diriltemem. Ehli mucizeler var
dır, onlar diriltebilir ölüyü, o ayrı mesele; üfler, püf-
îer diriltir, ama bu ölü hükmü ben diriltemem. Sız de 
dir'îütemezsmiz; çünkü tatbikatı yapılamamaktadır. 

Bu itibarla, bu milletin bize gösterdiği itimada lâ
yık olmak için, bunun üzerine eğilmek ve İçtüzük 
hükümlerinin hayatiyet bulması için ya değişiklik 
yapmak lâzım, ya bunu itiraf etmek lâzım; kamufle 
etmekle, gizlemekle değil. Ayıplar gizlenemez. 

Sayın senatörler; 
Sayın Başkanvekilinin verdiği izahat bizi tatmin 

etti. Ancak, gerek Meclis Soruşturması, gerek genso
ru, gerçekten hükümete yönelik müesseselerdir ve de
netim yoludur; fakat Meclis Araştırması her ne kadar 
o fasılda; gerek Anayasada ve gerekse İçtüzükte aynı 
kısımda yer almışsa da, bir hususun tespitinden iba
rettir. Dikkat buyurulursa; bir yargı ihtilâfı, bir de 
tespit davası vardır ve idarî niteliktedir; ama idare
ye oîan adcnı-i itimattan dolayı sulh hâkimine veril-
nrşîir bu görev; tereke misali gibi. 

Tespit davası ile bir yargı ihtilâfı nasıl değişiktir?.. 
Tespit davası her ne kadar organik bakımdan yargı
nın görevidir; ama maddî mahiyette idarî bir görev
dir. 

Araştırma önergesi bir hususun tespitinden ibaret
tir. O husus, Türkiye'deki hayvancılığın geliştirilmesi 
veyahatta özel üniversitelerin iç durumu veyahutta 
bir bakanlıktaki durumun tespitinden ibarettir. O hu
sus tespit edildikten sonra, ancak denetim yollarından 
birine gidilebilir. Araştırma önergesinin sonucu da de
nelim için deli! tespitidir, dokümandır. 

Meselâ, Yüce Senatoda görüşülmekte olan gençlik 
oîayîanyle ilgili araştırma, neyi verecektir bize?.. 
«Türkiye'de hakikaten gençlik olaylarının içinde bu
lunduğu ortam içerisinde sorumlular var mıdır, yok 
mudur; sorumluların tespiti gerekli midir, değil mi
dir; Hükümet sorumlu mudur, değil midir?» Bu ko
nu da sadece tespitten ibarettir. Bu tespitten sonra 
ne olacaktır?.. Örnek verelim; farzımuhal, «Türkiye' 
de gençlik, Cephe Hükümeti tarafından çeşitli oyun
larla bu-hale getirilmiştir.» şeklinde bir sonuca varıî-
mışsa, Meclis Soruşturmasında Başbakan veya her
hangi bir bakan hakkında Yargıtay Başsavcısına so
ruşturmayı gerektirecek bir vesika olacaktır. Bu ne
denle Meclis Araştırması bir hususun tespitine müte
dair olduğu için, bir denetim yolundan ziyade, Yüce 
Senatoyu ve Meclisi aydınlatmaktan ibarettir. Bu ne
denle, bunları bu fıkradan çıkarmak zorunluğu var
dır; yani genel hükümler muvacehesinde öyle tefsir 
etmek gerektiği kanaatindeyim. 

Bir ikinci misal; Yüce Senato Başkanı hakkında 
bir güvensizlik söz konusu olduğu zaman, ne yapaca
ğımız hakkında İçtüzükte bir hüküm yok. Yüce He-
yelin seçeceği Başkanı hakkında bir güvensizlik mü
essesesi gerçekten yoktur. Bu, yeni bir İçtüzük deği
şikliğiyle ilgilidir. Başkanlık Divanının bu konudaki 
görücüne iştirak ediyorum ve bu konudaki ret cevap
larını da saygıyla karşılıyorum; ama bunun araştırma
ya yönelik ohnaması gerekir. 

BAŞKAN — Bir dakika sayın Feyyat. 
Sayın Feyyat, İçtüzük gereğince konuşma süreniz 

15 dakikadır, iki dakikanız kalmıştır, ona göre topar
lamanızı rica ediyorum. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitiriyorum 
sayın Başkanım. 

Sayın Senatörler; 
Sayın Ergün Ertem tarafından gayet açık bir şe

kilde verilen bu bilgiler; bu 45 araştırma önergesi; 
lalettayin bir şüphe iîe, bir parmak iziyle falan ada
mın sabskası gibi değil, gerçektir ve bu hükümetin 
sabıkasını, rezaletini teşhir etmektedir. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın Ertem, konuşmak istiyor mu
sunuz efendim?.. 

BAŞKANVEKlLt ERGÜN ERTEM (Ankara) — 
Hayır efendim, ben gereken cevabı verdim. 

BAŞKAN — Bu suretle bu soru cevaplandırıl
mıştır. 

2. Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Ankan?... Yoklar. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?... Yok

lar, 
Soru bu sebeple ertelenmiştir. 
3. Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh

met Ali Ankan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arıkan?... Yoklar. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?... Yok

lar 
Soru bu sebeple ertelenmiştir. 
4. Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 

Özmen'in, buğday ithaline dair Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) 

BAŞKAN — Sayın Halil Özmen?... Yoklar. 
Sayın Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı?... 

Yoklar. 
Soru bu sebeple ertelenmiştir. 
5. Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil

genin, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim Mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Bilgen?... Buradalar. 
Sayın Başbakan?... Yoklar. 
Soru bu sebeple ertelenmiştir. 
6. Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se

çilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan 
ticarî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu. (6/61) 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş?... Yoklar. 
Sayın Ticaret Bakam?... Yoklar. 
Soru bu sebeple ertelenmiştir. 
7. Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet Yıl

dızın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/67) 

BAŞKAN — Saym Ahmet Yıldız?... Yoklar. 
Sayın İçişleri Bakanı?... Yoklar. 
Soru bu sebeple ertelenmiştir. 

8. Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşünü
len alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/69) 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Çelebi?... Burada
lar. 

Sayın Başbakan?... Yoklar. 
Soru bu sebeple ertelenmiştir. 

9. Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yapı
lan tayine dair Millî Savunma Bakanından sözlü so
rusu. (6/70) 

BAŞKAN — Sayın Haydar Tunçkanat?... Yoklar. 
Sayın Millî Savunma Bakanı?... Yoklar. 
Soru bu sebeple ertelenmiştir. 

10. Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/71) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Öztürk?... Buradalar. 
Sayın Başbakan?... Yoklar. 
Soru bu sebeple ertelenmiştir, 

11. Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, bazı teşebbüslerin istih
dam ettikleri yabancı uzmanlara dair Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. (6/63) 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş?... Yoklar. 
Sayın Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı?... 

Yoklar. 
Soru bu sebeple ertelenmiştir. 
12. Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 

Yıldız'in, «TRT Genel Müdürü» ne dair. Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/73) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız?... Yoklar. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Buradalar. 
Sayın Yıldız, 7 . 12 . 1976 tarihli 11 nci Birleşim

de de olmadığından ve iki defa Bakan hazır olduğun
dan sorusu, yazılı soruya çevrilmiştir; yazılı olarak 
Bakanlık tarafından cevaplandırılabilir. 

13. Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, ortaöğretim için hazırlanan kitaplara dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/74) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Öztürk?... Buradalar. 
Saym Millî Eğitim Bakanı?... Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum efendim. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sora önergemin Sayın Millî Eğilim Ba

kanı Ali Naili Erdem tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

21 . 10 . 1976 
Hüseyin Öztürk 

Sivas Senatörü 
Som 1. Millî Eğitim Bakanlığı görevine başladı

ğınız güderde yarı. Osmanlıca yan Türkçe bir genel
genizle Türk dilinin anfclıp özleştirilmesine karşı çık
tığınızı, bugünde tjttieu ve çağdışdıklan kamuoyun
ca kabul edilen yasarlara ortaöğretim için dil devri
mimizi zedeleyen kitapçıklar hazırlatarak devrim 
düşmanlığı yapüğmız» ve Anayasayı çiğnediğinizi bi
liyor musunuz? 

Soru 2. Cumhuriyet çağ?. Türkceslnin. yabancı 
sözcük, terim ve kurallarından arındırılarak özleşip 
zenginleşmesine ksrşı oluşum: sun nedönlerin] açıklar 
mısınız? 

Sere 3. Atatürk'ün büyük devrimlerinden birisi 
o!an dil devrimin» sürdürmek içia Türkçenin kendi 
özdeğerîeriııe dayanarak çağdaş bir kültür dili ol
gunluğuna ulaştırılıp özleştirmek görevimizken, bugün 
ortaöğretim için yazdırdığınız ısmarlama kitaplarda 
Osmanlıca dile dönüş özIeiMİEİzİB anlamı nedir? 

Soru 4. Uluslaşmamızda Türk kültürünün evren
selleşmesinde Türkçe'nin kendi özd eğerini işleyerek 
çağdaş bir kültür dili olnşturalmasmda, Atatürk'çü 
bir çizgide sürdürülen savaşımımla gerçek Türk mil
liyetçiliğinin güçlenmesinde olanaklar yaratıldığına 
göre, bana karşı çıkışs"îîz«R nedenlerini açıklar inisi
niz? 

Sora 5, Toplumumuzun tere, hukuk - ekonomik, 
tarik ve toplumsal yaşamım ve evrensel bnkrş biçimi
ni içeren, ulusal duyguyu güçlendiren dildeki gelişme
leri kurmak. b?j özelliğinden uzaklaştırmak isteyişiniz-
deki amaç «cdlr? 

Soru 6. Devletin olanaklarım da kullanarak ıs
marlama yazdırdığınız tutucu kitaplarla layik Cum
huriyetin halkçı temelinin yıkılması için halka malol-
nraş halk dilini gericilik aracı olarak Osmanlıca dile 
çevirerek kullanmaktaki amacınızın açıklanması gere
kir? 

Sora 7. Sizin gibi Millî Eğitim Bakanlığım geçici 
de olsa ele geçirenlerle çağdışı kafaların, işbirlikçi ge
ricilerin Anayasal güçleri aşarak Atatürk devrimleri
ni yok etmelerinin olanak dışı olduğunu bilmez gö-
rülmeRİzîn anlamı nedir? 

Soru 8» Ulusumuzun ulaştığı çağdaş aşamadan 
geri çevrilmesi, Atatürk devrimlerinin itici gücünün 

engellenmesinin düşünülemeyeceği gerçeğine rağmen 
bu ters yolda ısrannîzm nedenlerini açıklar mısınız? 

Sora 9. Bilimsel gerçeklere aykırı yanlışlarla do
lu olarak hazırlanmış Ortaöğretim kitapları için dev
rimci tüm eğitimcilerin yasal ve ulusal bir görev ola
rak direneceklerini biliyor musunuz? 

Soru 10. Devlet parası ile yazdırılan çağdışı man
tık ve düşünce sistemini oluşturan bu kitapların çöp 
sepetlerini dolduracağını hiç düşünmüyor musunuz? 

Soru 11, Ayrıca islamcı, srkcı, turana ve koman
doca görüşleri telkin eden imgeci özellikleriyle bu ki
taplarda kullanılan Osmanlıca dille de Anayasal ve 
Atatürk'çü görüşe ters düştüğü, Cumhuriyet ilkelerini 
zedelediği için yasal soruşturmaların doğacağını bili
yor musunuz? 

Sora 12. Ortaöğretimdeki öğrencilerin anlayama
yacağı eski bir dil kullanarak yazılan bu kitaplarla 
Atatürk'ün dil devrimine karşı çıkışın, çarpık düşünce 
sistemlerini de telkin ederek öğrencileri okuma zev
kinden soğutmanın hesabının sorulacağım da biliyor 
musunuz? 

Soru 13^ Türk dili Ulusumuzun oluşumunu sağ
layan, kimliğini biçimlendiren, geleceğini ışıklandıran 
bir güç olduğuna göre yabancı sözcüklerden arınmış 
bir dille içi aydınlanmış, dil bilinci gelişmiş, akı ka
radan ayırma yetkisine kavuşmuş kişilerin çoğalmasını 
neden engellemek istiyorsunuz? 

Soru 14. Atatürk'ün başlattığı dil devrimine, 
Türkçe'nin yabancı dillerin boyunduruğundan kurta
rılması eylemine ve dilimizin özleştirilmesine sizin gi
bi karşı çıkanların uluslaşmamıza, bilimsel düşünme 
gücümüzün gelişmesine karşı çıkmak olduğunu bili
yor musunuz? 

Sem 15. Kırkdört yıldır geliştirilip ©zleştirilen, 
ulusal benliğine kavuşturulan Türk dilini Osmanlıca* 
ya çevirmek isteyenler, nasıl Atsiürk'eü ve Milliyetçi 
olabilirler? 

Soru 15. Özleştikçe özgürieşen dilimiz halkla da 
bütünleşerek Arapça, Farsça ve Osmanhcadan temiz
lenerek uîusailaşhğına göre, buna karşı çıkanların 
halkçı ve ulusçu da olamayacağını kestiremiyor mu
sunuz? 

Som 17. Ulusumuzun ilerlemesinde ve çağdaşlaş
masında dilin önemini göremeyenler bilimin, tekni
ğin, sanatın ve tüm düşün hayatının gereksinmelerini 
karşılayacak bir özleşmeye karşı çıkanlar nasıî milli
yetçi olabilirler? Oysaki siz Millî Cephe olarak Mil
liyetçiliği kimseye kaptırmak istemiyorsunuz. Bu tu
tumunuz fikir ve eylem çelişkisi içinde olduğunuzun 
açık bir kanıtı değil midir? 
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Soru 18. Bugün ortaöğretim okullarında okutu
lacak kitapları ısmarlama olarak yazanların Osmanlı
ca ölü sözcük, terini ve deyimlerle süsledikleri eser
lerini savunanlarnıda Atatürk'çü olmaları mümkün 
müdür? Oysa siz sözde Atatürk'çü olduğunuzu her 
yerde ve her zaman söylemekten geri kalmıyorsunuz. 

Seni 19. Yeni anlatım düzeni ve olanaklarını bı
rakarak dilde hüner gösterme hokkabazlığı yapan, 
halktan kopup Osmanlı yazarlığına özenenlere ola
nak sağlamanızın nedenlerini de açıklar mısınız? 

Soru 20. — Yani Arapça. Farsça, Osmanlıca söz
cük, terim ve deyimlere kitaplarımda çok yer veren 
eserciklere üstünlük tanımanızın ve Türk dilindeki ge
lişme ve arınmaları sürdüren eserlere ise karşı e s k i 
nizin nedenlerini açıklar mısınız? 

Soru 21. Her Türk'ün görevi dilimizin yenileşme
sinde, özleşip güçlenmesinde Atatürk'ün gösterdiği 
yolda bağımsız, yeterli çağdaş b*r dilin yaratılması 
olduğuna göre, siz bu görüşe neden ters düşmekte di
reniyorsunuz? 

Soru 22. Dilimizdeki bu oluşma annıp gelişerek 
yenileşmesi ile ilgili devrimci akımın 1961 Anayasa
sında yerleşerek yasa! bir güce kavuşmasına ve ya
sa dili özelliği taşımasına rağmen bu gerçeği görme-
mezlikten gedmenizin sorumluluğunu duyuyor musu
nuz? 

Soru 23. Anayasamızın 3 ncü maddesinde resmî 
dilin Türkçe oîduğu açıkça saptandığına göre, dil 
devrimini ulaştığı hukuksal ve bilimci düzeyden in
dirmeye gücünüzün yetmeyeceğini bilmiyor musunuz? 

Soru 24. Bugünkü hortlayan zihniyetinizin 1952' 
dekinin aynı olduğunu, Türkçe'nin yabana sözcükler
den arınarak özleşmesini önleme çirkinliğini andırdığı
nı. anımsıyor musunuz? 

Soru 25. Kaynağı kamuya dayanarak gelişen ve 
öz'eşen dilimizin üretim süreci içinde öğrenim kolay
lığı varken, çalışma alanlarındaki tüm davranışları
mızla doğal olarak bağdaşıp ulusallaşırkcn, bu olu
şuma karşı çıkışınızın nedenlerini açıklar mısınız? 

Soru 26. Dilin üretici gücünü yöneltmek, her 
alanda birlik, bütünlük yaratmak amacıyla Atatürk' 
ün gösterdiği doğrultuda genel ve özel sözcüklerle 
zenginleşmesini sağlamak için sürdürülen savaşa kar
şı çıkîşmızdaki amacınız nedir? 

Soru 27. Bilim alanında ve hemde günlük yaşa
mımızda etkinliklerimizin gösterdiği gelişmeye uygun 
sözcüklere, terim ve kurallara duyulan gereksinmele
rin oluşumuna engel olmak isteyişinizin nedenlerinMe 
açıklar mısınız? 
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Soru 28. Dilin devingen ve değişken özelliğinden 
gelen yapımsal canlılığı gereği olarak yenileşmenin 
doğal bir zorunluk olduğuna karşı bilinçsiz çıkışınızın 
açıklanmasında da fayda vardır? 

Soru 29. Gerçekten Atatürk'çü ve Milliyetçi işe
riz, Atatürk devrimlerine bağlı iseniz bu soruların si
zi etkileyeceği ve gerekli tedbiri alacağınıza güven
le bakıyorum? 

Soru 30-, Eğer bu sorular sizi etkilediyse ve ger
çeği kabullenme yeteneğine sahipseniz, dil devrimine 
karşı Atatürk'çü görüş aleyhindeki tutumlara karşı 
okullarda girişilen olumsuz gidişi durdurma çabası 
içişe gireceğinizi umarak saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, konuşmanıza başlamadan evvel iç

tüzüğümüzün bir hükmünü hatırlatmak istiyorum. 
İçtüzüğümüzün 125 nci maddesinin 2 nci fıkrasına 
göre, cevap verme süreniz 15 dakikadır. Ona gö
re konuşmanızı tanzim etmemizi rica ediyorum. 

Buyurunuz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, saygıdeğer se

natörler; 
Dil konusu gerçekte Türk kültürünün fevkalâde 

önemli bir kaynağıdır ve en güçlüsü, dil konusunu 
bir sözlü sorunun hudutları içerisinde dile getirmek 
mümkün değildir. 

O itibarla, Sayın sözlü soru sahibi arkadaşımın 
30 sualde toplamaya çalıştığı Türk dili ile ilgili so
rularını zamanın müsaadesi nispetinde cevaplamaya 
gayret sarf edeceğim. 

Evvelâ hemen belirtmek isterim ki, benim Sivas 
Senatörü Hüseyin Öztürk'e, «Senatörlüğü ele nasıl 
geçirdiniz?» sualini tevcihim ne kadar çirkin ve in
sanı rencide edici ise; «Bakanlığı nasıl ele geçirdi
niz?» tarzı da zannediyorum ki, o derece gerçekler
den çok uzak, şu çatının altında söylenmesi icap 
eden zerafet ve zarif üsluptan yoksun bir ifade tar
zıdır. 

Soru önergesindeki suallerinde değerli arkadaşım 
öylesine birbirini reddeden beyanların içindedir kî, 
konuda bir dilci olmaya gerek yok. Üstün körü bir 
atfı nazarda bulunduğunuzda, bu tenakuzları der
hal tespit etmek ortada ve aşikâr. 

«Türkçe ve Osmanlıca adı altında, Osmanlıca 
özlemi, Osmanlıca'ya dönüş, çağ dışı» tarzındaki ifa
delerine, müsaade ederseniz şu ifadeyle kısaca ko
nuşmama başlangıç yapmak suretiyle girmek istiyo
rum: 
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önergedeki 30 sualin içerisinde «Sivas Senatörü 
Hüseyin Öztürk» ü dil olarak değerlendirdiğinizde 
elinizde kalan kelime sadece «öztürk» tür, diğerle
rinin hepsi gider; «Senatör» gider İtalyancaya, «Hü
seyin» kelimesi gider, «Sivas» da gider. 

O itibarla, nasıl Anadolu'nun her karış toprağı 
bizim tarafımızdan fethedilmiş ve bize ait ise, öyle 
kelimeler vardır ki, bunların her biri ayrı ayrı fet
hedilmiştir ve Anadolumuz kadar bizimdir. Bunla
rı atmanız mümkün değildir. 

O itibarla, «Osmanhcaya dönüş, çağ dışı anlayış, 
arı dilden kopuş, Öztürkçecilikten vaz geçiş» tarzın
daki beyanları («Gerçekten gerçeği seven, arayan bir 
insansanız» diyor) o esprinin içerisinde arayan bir 
üslupla değerlendirmeye çalışacağım. 

Ben bir dilci değilim. Parlamentoda kaç arka
daşımızın dil konusunda mütehassıs olduğunu da b i t 
miyorum; ama bu konuda söyleyebileceğim ve doğru 
olduğuna, sıhhatli olduğuna kani olduğum bir hu
şun şudur: 

Türk dili üzerindeki vaki anlaşmazlıkların, çatış
maların, herkesin kendi keyfine göre bir değerlen
dirme yapmasının ortadan kalkması için yapılacak 
bir tek şey vardır; Türk Dil Akademisinin bir an ev
vel kurulması. Türk Dil Akademisine gerçekten dil
cilerin ve edebiyatçıların gelmek suretiyle oturması, 
Türk dilini tetkik etmesi, değerlendirmesi; grameri
ne, sentaksına bakması, köküne inmesi ve bir ilmî 
değerlendirmenin içerisinde hangi kelimenin ilmî, 
hangi kelimenin uydurmaca olduğunu değerlendirme
siyle bu meselenin içerisinden çıkılabileceğini peşi
nen ifade etmek istiyorum. 

Şimdi bakınız; Türkçe'yi tam anlamıyla savu
nan ve mutlaka arı ve özleştirme adı altında yola 
çıkan ve elinde bu bayrağı tutan Sayın sözlü soru 
sahibi Hüseyin Öztürk'ün sorusuna şöyle bir baktı
ğımızda ben, 118 tane arı ve özleştirme anlayışı
nın dışındaki kelimeleri tespit ettim. «Senato», 
«Meclis», «gazete» bunlar her gün kullandığınız 
kelimeler; fakat şimdi bakıyorsunuz kendi sözlü so
rusunda; «Cumhuriyet», «Senato», «senatör», «millî», 
«taraf», «cevap», «arz», «rica», «ve», «zedeleyen», 
«kitap», «düşman», «kültür», «hukuk», «ekono
mik», «tarih», «devlet», «halk», «kafa», «mantdt»... 
Bunlara devam edebilirim; 118 tane. 

Öyleyse şimdi meseleyi dikkatle ortaya koymak 
ve bu konuda konuşurken, bu konuda fevkalâde 
hassas olduğunu ifade eden arkadaşımın hassasiye
tini sözlü sorusundaki suallerinde de titizlikle, itina 
ile muhafaza etmesi gerekmektedir. 

«Anayasa 3 ncü maddesiyle, (resmî dil Türkçe-
dir) buyururlar» der. Resmî dil Türkçedir. Nedir 
Türkçe? Zannediyorum işte burada sayın arkada
şım bize sualler tevdi ediyor. Konuyu dikkatle tet
kik ettiğimiz zaman, bugün Millet varlığımızda iki 
Türkçe âdeta yaşamaktadır: 

Biri, Milletimizin millî dehasının eseri olarak 
tarihî hayatı içinde vücut bulmuş, konuşulan yaşa
yan dil; diğeri, uzun zamandır cebir ve zorlama 
yom ile yürütülmeye çalışılan dil. 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1973 
yılında yürürlüğe girdiğinden bu yana 10 ncu mad
desinde şöyle bir görevi bizlere vermiştir: 

«Millî birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından 
biri olan Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, 
özellikleri bozulmadan ve aşırdığa kaçılmadan öğ
retilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim diM 
halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla 
Millî Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.» 

Şimdi arkadaşım, «Siz Bakanlığa gelir gelmez 
bir genelge yayınladınız, bunu valiliklere gönderdi
niz ve o andan itibaren siz, Türkçe'ye sırtınızı dön
dünüz, Osmanlıca'ya itibar ettiniz» diyor. Müsaa
de ederseniz bu genelgeyi muhterem heyetinize arz 
etmek istiyorum. 

7.11.1975 tarihinde valiliklere gönderilen genel
gemizin konusu, «Dilde aşırdıklardan sakınılması» 
hakkında: 

«Millî tarihimizin akışı içinde tabiî bir şekilde 
gelişip zenginleşmekte olan Türkçemizin son zaman
larda ilim dışı zorlamalar ve aşırılıklarla bu gelişme 
yolundan saptırılmaya çalışıldığı, bu yüzden yazı 
dilimizin de yeniden konuşma dilinden uzaklaşma
sı tehlikesiyle karşılaştığı görülmektedir. 

Bazı aydınlanınız ile bir kısım basın ve yayın 
organlarımızı bir moda salgım halinde tesiri altına 
ztMığı görülen bu hareket, yakın nesillerin bile bir
birlerinin konuştuklarını anlayamaz duruma gelme
lerini şartlandırmakta, 15 - 20 yıl önce yazılmış de
ğerli kültür ve sanat eserlerinden faydaîanılamaması 
sonucunu hazırlamakta ve hususiyle aydınlarımızın 
gittikçe halktan kopması gibi zararlı sonuçlar doğur
ma istidadı göstermektedir. 

Bu aşın ve sorumsuz tutum ve davranışların okul
larımızda da birtakım menfî tesirler husule getirdiği, 
Bakanlığımıza kadar ulaşan şikâyetlerden anlaşıl
maktadır. Halbuki bilindiği üzere dil, insanlar ara
sında anlaşmanın temel vasıtası, düşünce ve duygu
larımızı içine sığdırmaya çalıştığımız muhafazadır. 
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Bu niteliğiyle dil, milleti oluşturan, ortak millî kül
tür değerleri yaratarak nesilleri birbirine bağlayan 
ve millî birlik ve bütünlüğün pekleştirihnesinde en 
büyük roîü oynayan âmillerin başında gelir.» 

Devanı ediyor ve metnin bir yerinde diyoruz ki: 
«Türk Milleti çağdaş ilimleri, ulaştıkları en son 

merhalelere kadar takip etmek ve öğrenmek zorun
dadır. Bu maksatla çeşitli terimleri Türk kültürüne 
aktarırken, Türkçe'de karşılıkları bulunmayan keli
melere mukabil yeni kelimeler yaratmak zarureti du
yuyoruz. Bugüne kadar bu sahada birçok yeni ke
lime icat edilmiştir. Bunlardan, Türkçe'nin bünye
sine uygun olanlar elbette okullarda da kullanılacak
tır. Kanun, okuîSarda öğretilecek Türk dilinin özel
likleri bozulmadan, aşırılığa kaçılmadan öğretilme
si anlayışını getirmektedir. 

Şimdiye kadar maalesef bu hususta aşırı gidil
miş; Türk dilinin özelliklerine itina edilmemiştir. 
Türk öğretmenleri Türk dilini öğretirken, Millî Eği
tim Temel Kanununun belirttiği husustan göz önün
de bulundurmalıdırlar. Her vatandaş istediği keli
meyi icat etmekte veya kullanmakta serbesttir; fakat 
Türk çocuklarının eğitilmesi kanunlarla Millî Eği
tim Bakanlığına verildiğine göre, bu müessesede 
çalışanlar, kanunun emrine uymak zorundadırlar. 

Türk dilinin ve Türk kültürünün öğretilmesi, 
her biri ayrı görüşte olan öğretmenlerin şahsî arzu
larına, zan ve temayüllerine bırakılamaz. Bu yola 
gidilirse millî birlik bozulur. 

Biz, Millî Eğitim topluluğu içinde çalışan insan
lar olarak, milletçe kabul edilmiş ortak kültür ha
zinesine mal olmuş keJSime ve eserleri öğretmek zo
rundayız.» 

Bu, zamanınızı almamak için bir iki paragrafını 
okuduğum genelge. 

Şimdi, sözlü soru sahibi arkadaşımın «kötü» de
diği genelge, bu hüküm dikkate alınarak, biraz ev
vel Temel Eğitim Kanununun 10 ncu maddesini 
okuduğumda, tetkik edildiğinde, her biri Türk ede
biyatının vazgeçilmez değerleri oîarak milletçe be
nimsenmiş, klasikleşmiş ne Reşat Nuri Güntekin, 
ne Refik Halit Karay, ne Halide Edip Adıvar, ne 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, ne Sait Faik Abası-
yanık, ne Yunus Emre, ne Karacaoğlan, ne Yahya 
Kemal Beyatb, ne Faruk Nafiz Çamlı bel, ne Ahmet 
Hamdı Tanpınar, ne Peyami Sefa, Ne Orhan Veli 
Kanık, ne Cahit Sıtkı Tarancı gibi yazar ve şairlerin 
eserlerini, değerli arkadaşlarımın ölçüleri içerisinde 
Türkçe olarak kabul etmeye imkân yoktur. 

Bir iki örnek vermek istiyorum huzurlarınızda. 
Orhan Veli; «Ağlasam sesimi duyar mısınız mısra-
îasrımda» diyor. «Dizelerimde» kelimesini kullandı
ğınız zaman, «Âğlasam sesimi duyar mısınız mıs-
raîarımda» ki, «mısra» yerine «dize» yi kullandığı
nız zaman, eğer yapmak istediğiniz bu ise, siz o 
zaman bu şiiri kitap sayfalarının arasından koparı-
yorsunuz; okkalık kesıakâğıdı haline getiriyorsunuz. 

Eğer bununla yetinmiyorsanız ve devam ediyor
sanız, ki, şiirde «Gözyaşlanma dokunabiKr misiniz 
ellerinizle- Bilmezdim kelimelerin...» diye devanı 
ediyor; «Kelimelerin...» kelimesini atıyor da yerine 
«Sözcük» ü kullanmaya kalkıyorsanız, o zaman işte 
siz bir sanat eserini yok ediyorsunuz demektir. 

Bir başka türlüsüne, hepsine oturup ayrı ayrı 
baktığımız zaman, şurada zamanınızı almamak için 
banlara kısa temas etmekle yetineceğim, bir Atilla 
İShan; «Yasak sevişmek!..» Daha birinci sayfasında 
bakıyorsunuz, «Bin mısra kaçan sonbahar ele geçi
rildi» diyor. «Bin mısra» diyor, «Bin mısra» diyor, 
«Bin dize» değil. O zaman, eğer anlaştırma ve 
özleştirmeyi tasfiye tarzında mütalâa ettiğiniz tak
dirde, işte şu kitapların hepsi sadece bakkallarda, 
kasaplarda, manavlarda kullanılan kesekâğıdı haline 
gelir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, İçtüzüğe göre söz 
süreniz şu anda bitmiş durumda. Lütfedin, ona göre 
efendim. Siz... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Başkan, mümkün değil. Eğer 
ikinci bir konuşma hakkım varsa, sayın sözlü soru 
sahibi arkadaşımı... 

BAŞKAN — Var Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Emredersiniz Sayın Başkan. 

Çünkü, Türkiye'nin fevkalâde önemli bir konu
sudur; eğitimin önemli bir konusudur, millî devle
tin önemli bir konusudur, millî eğitimin önemli bir 
konusudur, Türk kültürünün en önemli konusu
dur. 15 dakikanın içine sığmayacağım arz etmiş
tim. 

Teşekkür ederim, ben tekrar... 
BAŞKAN — Sayın konuşmacıdan sonra ikinci 

söz hakkınız var efendim. Lütfedersiniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Emredersiniz, rica ederim efendim. 

BAŞKAN — İstirham ederim efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Teşekkür ederim. Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Rica ederim. 
Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Buyurunuz Sayın öztürk. 
Saym Öztürk, size de hatırlatıyorum; sizin de 

cevap verme süreniz 15 dakika ile kayıtlıdır. Lüt
fen göz önünde bulundurursunuz efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Benim de Sa
ym Bakandan sonra konuşma hakkım var mı efen
dim? 

BAŞKAN — Evet efendim, sizin de Sayın Ba
kandan sonra ikinci defa söz hakkınız vardu* efen
dim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Teşekkür 
ederim efendim. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Sayın Milli Eğitim Bakanına yönelttiğim soru
larda, ben hiçbir zaman, bir bakanın herhangi bir 
şekilde itham edilmesi yönünde değil, Türk dilinin 
bugün içinde bulunduğu çıkmaza doğru sürüklendiği 
bir duruma teşhis koyarak... Bakınız bu kelimeyi 
kullanıyorum. Bunu şunun için kullanıyorum. Sa
ym Bakan diyor ki; «Kendileri 118 kelime kullan
mışlar.,.» 3 - 4 bin kelime içinde 118 kelime kullan
mışım. Bunlar o kadar yerleşmiş ki, Türkçeden bun
ları atmak mümkün değil. Yani, «arınmış dil» de
yince, mutlaka hepsini bu yabancı kelime olarak 
kabul ettiklerimizden temizlemek değil, ama ileride 
örnek vereceğim. 

Sayın Bakan, 118 kelimenin hepsi bugün halkın 
d'"nde çok rahat kullanılan kelimedir ve ortaokul 
değil ilkokul çocuklarının anlayacağı kelimelerdir. 
Onun için kullandım banları. Yani, bunlar da kul
lanılabilir diye, ama ileride örnek vereceğim; bıra
kın öğrencileri, siz anlamayacaksınız verdiğim ör
nek kelimeleri; samimî söylüyorum. 

Sonra, Bakanlığı ele geçirmek konusuna gelince: 
Ben bunu söylerken, sanıyorum Saym Bakanın, bir 
senatörlüğü ele geçirmek anlamında değil, arz edi
yorum, bakın; «Sizin gibi, Millî Eğitim Bakanlığı
nı geçici de olsa ele geçirenler...» Geçicidir efen
dim; geçici olarak ele geçirmişiz bunu. Siz geçe
ceksiniz, başkası ele geçirecek. Bunda itham ede
cek derecede bir çirkinlik görmüyorum. O bakım
dan varsa, ben o ifadeyi geri alıyorum, düzelterek 
kuliknıyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Şimdilik siz kullamıyorsunuz Millî Eğitim Bakanlığı
nı, sonra da başkaları yerinize gelecek, onlar kulla
nacak manasındadır; sizin düşündüğünüz mânada 
değiî Saym Bakanım. 

Saym Bakanım, «Tenakuzlara düştüğümü» söy
lüyorlar. Oysa ki, sorularınım hepsi o kadar birbi
rini tamamlıyor, o kadar bir özde birleşiyor ki, çe
lişiklikler yok Sayın Bakanını, ama sizin görüşünü
ze göre varsa, öyle kabul ediniz. 

Kul'and>ğ>m sözcüklerde, mümkün olduğu kadar 
yerleşmiş sözcükler vardır. O bakımdan da uydurma 
sözcükler anlamında filân değiL Onu da belirtmek 
İstiyorum. 

Türk Dil Akademisi fikrinize katılamıyorum Sa
yın Bakanım. Çünkü bizde akademilerin ve üniver
sitelerin, hatta yüksekokulların nasıl hükümet dene
timi altına girdiğini, o bakımdan bağımsız çalışan Dil 
Kurumunun ve Tarih Kurumunun bugüne kadar çok 
değerli görevler yaptığını, bu dil konusunda bugün 
köydeki çobanla bizim anlaşmamızı sağlayacak güce 
ulsşhrduğım dikkate alınca, akademinin bunları da 
ortadan kaldıracak bir düşünce tarzına göre düzenlen
diğini bilerek, ben şahsen karşıyım. Bu fikre her za
man da karşı olacağ;m ve bir gün oy imkânı doğarsa 
onu da kullanmayacağım. 

Saym Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Önemli olan ölü kelimelerdir; ölmüş artık, bile

şik terimler vardır, yabancı sözcükler vardır, bunla
rı kullanmamaktır. Yoksa, bu canlılığım sürdüren ke
limeleri kullanmakta hiçbir sakınca yoktur. Bu bakım
dan, Türk dilindeki yenileşen, hakikaten su gibi akıp 
g'den bir yenileşmeyi ve oluşumu, bir zorlama ka
bul etmenin de karşısındayım Sayın Bakanım. Şunun 
için karşısındayım : 

Büyük Atatürk'ün 26 Eylül 1932 yılında Birinci 
Türk Dil Kurultayı ile başlattığı, Türkçenin yabancı 
dillerin boyunduruğundan kurtarılması eylemi 44 ncü 
yılını tamamladı. Bu eylem kamuca benimsendi. Ama
cına uygun olarak yazım hayatımızda, konuşmamız
da iyice yerleşti ve tutundu. Halk ile aydının konuş
ması birleşti. Bu nedenle Atatürk'ün ulusçuluk an
layışının temel öğelerinden birisi olan diîin özleşmesi 
brşarıh bir düzeye ulaştı. 

Özîeşmiş ve yabancı sözcüklerden arınmış güzel 
Türkçemizi, Osmanlıcanın kalıntısı bazı sözcüklerle 
çirkinleştirmenin karşısında olmak bence, önce Millî 
Eğitim Bakanlarını ilgiîendirmelidir. Gerçek milliyet
çilik de ve milliyetçiliğin özü de budur. 

Kendine göre kuralları ve anlatım ölçüleri olan 
çağdaş Türkçenin yapısına uymayan, geçerliliğini yi
tirmiş Osmanlıca sözcüklerin ısmarlama yöntemiyle 
yazdırılıp yine ortaöğretim kitaplarına aktarılması, 
sözcüklerin çirkin, çirkin sırıtması yamnda, öğrenci-
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lerin bu sözcükler için sözlükler kullanması, îıatta ki
tabı yazanların sayfalar dolusu sözcüklerinin karşına 
karşılığını koyarak kullandığı sözcükleri sözlüklerde 
gördüğünüz zaman şaşırıp kalıyorsunuz. 

Millî Eğitim Kurultayından geçirilmeden, yürür
lükteki yasalara, tüzüklere, yönetmeliklere uyulmadan 
ısmarlama kitaplar hazırlaîtırılmışîır. Bu bir gerçek
tir. Bu kitaplar yazıldıktan sonra, bu kitaplara göre 
program uydurulmuştur. 

Talim - Terbiye Kurulunca da (Sayın Bakanım, 
bakınız değiştirmeden kullanıyorum bu kelimeyi; yer
leşmiştir) onaylanmıştır. Böylece eğitimde birlik, (Ken
dilerinin ifadesiyle arz ediyorum) inkılâp safsatasıyle 
layik eğitim düzeni ve eğitimdeki devrimci oluşum 
kırılmak istenmiştir. Yani, eğitimde birlik, «inkılâp» 
sözcüğü abnarak devrimin, ilkenin yerlerine konarak, 
bununla bir ilericilik ifadesi gösteriliyor. Kelime iîe ne 
kadar ilerici oldukları gözüküyor... 

Ayrıca telif ücretlerinin de kapısı dostlara böylece 
açılmıştır. Daha önemlisi, Millî Eğitim Temel Yasası
nın 55 nci maddesinde saptanan yönetmelik yıllardır 
çıkarılmayarak, Talim - Terbiye Kurulu Başkanı Rı
za Kardaş, kendisi gibi bozguncu, bölücü ve tutucu 
düşünce yapısındaki kişilere ısmarlama yöntemiyle ki
tap yazdırma olanağı bulmuştur. 

N^ klâsik, ne çağdaş eğit - bilim, ne de Türk drîi 
konularında yeterli bilgileri oîmadsğı kamuoyunda gün
lerce tartışılan ve anlaşılan kişilere yazdırılan çağ ve 
yasa d?şı nitelikteki kitaplarına 300 milyon lira ödeme 
ortamı da sağlanmıştır. 

Eğer adı geçen yönetmelik çıkartılmış olsa idi 
okutulacak kitapların hazırlanması, incelenmesi ve se
çimi ayrıntılı biçimde saptanacağı için Rıza Kardaş ve 
yandaşlarına ulusumuzun bütünlüğünü bozmaya, la
yik ve demokratik devlet düzenimiz? yıkmaya yöne
lik ısmarlama kitaplar yazdıramayacaklardı, bu oyu
nu scrgileyemeyeceklerdi. Böylece ısmarlama yönte
miyle belli kişilere yazdırılan tek ders kitapları ara
cılığı ile çağ dışı cephe zihniyetinin yerleştirilmesi 
amaçlanmıştır; dilde amaçlanmıştır, dinî görüşte amaç
lanmıştır, ideolojik görüşte amaçlanmıştır. 

Cumhuriyetle gelen değerler dizgesi değiştirilerek, 
eğitim felsefemiz, yöntemimiz çağ görüşlerinden sap
tırılma yolu tutulmuştur. Halkçılık, devrimcilik, ulus
çuluk ilkelerimizin ise yok edilmesi amaçlanmıştır. 
Bilimsel, özgür düşünceden yoksun, ölü değerlerle 
kafaları koşullandırılmış, çağdaş değerlere kapalı ki
şiler yetiştirilmek istenmiştir. Özellikle Türkçe, ede
biyat, tarih, felsefe, sosyoloji, din, ahlâk, psikoloji 

ders kitaplarında ideolojik ve dil yönünden zararlı yı
kıntılar yapıldığı görülmektedir. 

Asıl amaç, Atatürk Cumhuriyetinin oluşturduğu 
çağdaş anlayışı, Cumhuriyetin getirdiği değerler diz
gesini değiştirmek, düşünce özgürlüğü, layiklik ilkesi, 
halkçılık, devrimcilik ve uluslaşma bilincini kırmak, 
yoketmektir. 

Böylece, çıkar ve sermaye çevrelerinin istediği libe
ral sistemler benimsetilmeye ve kafalar buna göre 
koşullandırılmaya çalışılmaktadır. 

Ismarlama yöntemiyle yazılan kitapların daha çok 
satılması için çeşitli yollar da bulunmuştur. Örneğin; 
Türk Dil Kurumundan atılan Talim - Terbiye Kuru
lu Başkanının sınıf arkadaşı olan Prof. Muharrem Er-
Sİm'e hazırlatılan «Üçüncü Sınıf tçin Dilbilgisi» kita
bınla, hatalarına rağmen fazla satılması için Tebliğ
ler Dergisinde bu kitapları, geçmiş yıllarda okuma
mış 2 nci, 3 ncü sınıf öğrencilerinin bir iki aylık 
öğrenim süresinden önce bu kitapları gözden geçir-
raeleri tavsiye edilmiştir. Oysa, bu kitabın üstün bir 

• yanı olmadığı gibi, dil bakımından önceki kitaplar
dan daha gerici bir özellik taşıdığı görülmektedir. 

Yıllardır alışılmış bir tümce yapısındaki öğeler
den «özne», «tümleç», «yüklem» sözcükleri ve de
yimleri yerlerini eskilerine terketmîştir. Konuların iş
lenişinde yabancı sözcükleri, yabancı söz özentileri ve 
dübilgisindc uygulama yerine, tasvir niteliğindeki bil
giler ağırlsk kazanmıştır. İşlevsel dilbilgisi yerine bi
çimsel dilbilgisi yöntemi geliştirilmiştir. Arapça ve 
Farsçadau alman kelimelerin Türkçe gibi öğretilmesi 
(Türkçede 29 ses değil, 3 3 + 3 ses bulunuyor; yani 
Arap alfabesi gibi düşünüyorlar) dilbilgisi öğretiminde 
önce dil birliğinin (ifade kendilerinin, böyle okunacak 
diye gönderiyorlar) efradını cami, ağyarını mâni, doğ
ru ve ilmî bir tarifi verilerek işlenmesi (dilbilgisi ön
ce bununla başlayacakmış) öngörülmektedir. 

Türkç-enin ses karakterini, Türk kulağını (Bu cüm
lede onların, bakınız, bunlar bilim adamları, Sayın 
Bakanın ifadesine göre) Türkçenin ses karakterini, 
Türk kulağını, Türk hançeresini yakından görerek Öğ
reneceğiz, (Türk hançeresi ayrı, Türk kulağı ayrı dün
yadaki insanların kulaklarından) gibi saçmalıklar da 
bu kitapta yer almaktadır. Yalnız dil bakımından de
ğil, dil kuralları bakımından da Prof. Mehmet Kap-
laıdı, lise birinci sınıflan için yazdığı edebiyat kita
bında ise her sayfası bilimsel ve Türkçe yanlışlıklarla 
dolu olduğu kadar, öğrencileri eski dile zorlayıcı bir 
yol izlemiştir. Sözcüklerin tümce içinde yerli yerinde 
kullanılmadığına bir kaç örnek vermek isterim : 
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«Yazık edebî eserler daha karmaşık ve mükem
meldirler.» İfade yazarın. «Edebî eserlerde söyleniş 
tarzı ve manası bilinmeyen kelime ve deyimlerin na
sıl telâffuz edileceği ve manaları sözlüklerden bakıl
malıdır»... Düşük cümleler, yüklem ile özne arasın
da katiyen bağ olmayan cümleler gibi hatalı anlatım
lar görülmektedir. 

Ayrıca «tarif», «Hamit», «Halit» sözcüklerinde 
(a) harfi üzerinde yumuşatma (â) işareti konulmuş; 
«Hamit», «Halit», «tenkit» sözcüklerinin son harf
leri ise (d) olarak yanlış yazılmıştır. Oysa ki, yıllardır 
bunlar (t) olarak yazılmaya alışılmıştır. 

«Hatırat», Sayın Bakanım bakınız kelimelere «ha
dise», «lügat», «cemiyet», «teferruat» gibi lise öğren
cilerinin kolay kolay anlamlarını kavray amaya cağı 
sözcüklerden oluşan bir dil kullanılırken, çarpık dü
şünce sistemlerini de (12 nci soruda belirttiğini gibi) 
öğrencilere aşılama amacı güdülmüştür. 

Ayrıca, lise bir sınıfları için hazırlatılan kitapta 
ırkçılık, turancıhk, dincilik gibi konular geri bir an
layışla işlenmeye çalışılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Öziürk, 15 dakikalık süreniz 
bitti. İkinci bir 15 dakikalık süreniz daha vardır, cüm
lenizi tamamlayın. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Şu cümleyi 
tamamlıyorum Sayın Başkanım. 

Şiirin ahenginin vezin ve kafiye ile sağlandığını 
savunarak serbest şiire karşı çskılnuştîr. Mızraklı 
İlm'i Hal kitabı yöntemi iîe sorular sorup, cevabım 
vererek öğretimde ezberciliğe önem verilmiştir. Metin 
üzerindeki çalışmalarda bozuk bir dil kullanılmış, da
ha çok dili bozuk metinler seçilmiştir. Türk dili der
si gerçek amacından saptırılarak çağdışı bir amaçla 
işlenmeye özen gösterilmiştir. Dilin doğası iîe ve dilbi
limle bağdaşmayan bir amaçla, dildeki her değiş
meye karşı çıkılmıştır. 

Bundan sonraki konuşmamda diğer kitapardaki 
yabancı kelimeleri arz etmeye çalışacağım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Snym Öztürk. 
Buyurun Sayın Bakan. 
Efendim, yine bu sürenizde 15 dakika i'e kayıtlı

dır; lütfedersiniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli senatör
ler; 

Biraz geçmişlere döndüğümüzde dilimizin sade
leştirilmesini kaybetmesi 13 neü yüzyı!iarda başlı
yor. Çince, Sanskritçe, yabancı diller Türk diline gir

meye başlamış; 19 ncu yüzyiîm »kinci yarısından 
sorra da Batı dillerinin tesiri altında • kalmaya baş-
lamıştsr. Bugün de bir ölçüde Fransızca ve ingilizce 
keünîereiia bir nevi işgali alüııa zorla itilmek isti
dadım da göstermeye çalışanlar vardır. 

Konuyu kendi edebiyat tarihimiz içerisinde tet
kik ettiğimizde, Serveti Fümıncular bu sadeleşmeye 
ter^rta? olmamışlar. Tanzimat Devrinde bura sahip 
çîkn:."JîUî görüyoruz; Muallim Naci'ler, Şinasi'ler, 
Cevdet Paşalar gibi. 

Bunda en son katı karar Büyük Atatürk tarafın
dan verlkit'ştir ve şunu ifade etmek isterim ki, Bü
yük Atatürk'ün. son 4 yık Türk di'inl kendi mecrası 
içerisinde yerini buğraya hasretmekle geçmiştir. Ev-
ve'â Büyük Atatürk 1932'îerden itibaren' «.. Öz Türk-
eecE'k*, adı altodaki akımların içerisine girip eahş-
tiğ'.ndaa yine FaKh Rıfks Atay'm anekdotları, Yu-

.rî Karasum Ziya O'lac'm haîıraTan ve Yskup 
osmanöğTu'nun hatıralarında görüyoruz ki, o tarih
te Ankarn'da neşredilen U,'us Gazetesinde «»inlerce 
devam eden Türk dili konusundaki özleştirme çalış
malarının sonucunda Büvük Atatürk, kendisine mü
racaat eden Fa'ih Rrflıı Af ay ve d^ğer aıfedaş^an-
na «Anb-ş'.Iıyor ki, bu meselenin üzerinde zorla dur
ma:?;, faa?5îibî hk görüşün içeririnde bulunmak 
mü::..ıkün değildir» demiştir. Onun ürerine Güneş Dil 
Tco'-ss! ortaya çakmaktadır. Güneş Dil Teorisi hepi-
n.rzîn bitiğiniz gibi,. keîinıcîer'n csKKmn Türkçe oldu
ğunu araştırmaktır. O devirde görüyoruz, hemen he
men bûiüia edebiyatçılar, dr!c";er Favsça ve Arapça 
or^ya çıkmış birçok kelimelerin kökünün Türkçc-
den ge!^iğ=?ıi araştırmakla geçiyor. 

BuiiTan kıra hatları ile şunun içm söylüyorum: 
Büyük Atatürk'ün nvIHyetçiIik anlayışmda u*kç;'ık 
yoktur: K5ifyeÜe yoktur, hiçbir jrönü iie yoktur. Bu 
k^h~r jvsıiyetle meseleyi ortaya koymuş Büyük Ata
türk'ün dil anlayışında da ukçı bir anlayış olması 
m ü l k ü n eleğedir. Öyk ise, mecc'eyi tetkik ettiğimiz 
zaman, konuşmamın baş kasnımda söylediğim gibi, 
yfedeyüz Anaclo'u ka:Iar bizim olan kelimeleri at-
m:;k. onların yerîss Hle şu kelimeyi koymak tarzın
daki bir o-ıky;Ş yrtsyşür, Ess;.:"da bu ' ça'-şrnaj.arm 
içerisine tasfîycciiik, bir manada «Yenisini bu! at 
«.>:t yerine yenirim" koy «Tarzındaki anlayışa birçok 
ü'ke^rdn, birçok devletlerde rashyonız; fakat bun
da tam bir başarının oMısğu söylenemez. HÜÎÎR Vol-
ter'in mecbur ifadesidir, bütün senatör arkadaşları
mın çok iyi bildiği bir konudur, sadece hatırlatmak 
içm söyîüj'ormîL «İngilizce, kötü konuşulan bir Fran-
sızcadır»der. 
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Sayın senatörler; 
Eğer bir eser. sizin eseriniz İse, ve eğer Cahit Kü-

Iebi bir eserini ortaya koymuş ise, eğer Orhan Yeli 
bir şiirini yazmış ise, Ceyhun Aîuf Kansun'ua OÎSUE, 
Necati Cumah'nın olsun, eğer bun!ann içerismde bir 
şiir, bir sanat eseri, bir roman, bir hikâye, bir ilmî 
eser pırı! pırıl yaşayan diiin bütün hususiyetlerini 
bünyesinde yaşıyor ise, siz bunun yerine yeni keli
meler koymak suretiyle nesillerin okumaması gibi 
bir anlayışın içerisine girme hakkına sahip değil
siniz. 

Sayın senatörler; 
Hepinizin çok iyi bildiği bir konudur; Britanya 

İmparatorluğunu yeni baştan ihya etmek, ihdas im
kânını kendilerine bahsetseniz, bunun karşılığında 
kendilerinden Shakespeare'i isteseniz size Shakes-
pesre'i vermezler, Shakespeare onlar için her şey
dir. Çünkü mn"-etlerin büyüklüğünü, de vaatlerin bü
yüklüğünü sadece ekonomideki ve sosyal hayattaki 
gelişmeler kaydetmez, tespit etmez; devletlerin bü
yüklüğü, milletlerin büyükTüğü kültür hazinelerinin 
zenginliği i!e doğru orantılıdır. 

O itibarla, eğer sizin eserleriniz kültür hazinele
rinizin. içerisinde dimdik ayakta duruyor ise, o kelnıe-
lerin hepsini atacaksınız, «Kelir^eyl», atacaksınız 
«Sözcüğü» kullanacaksanız, «Diziyi», kaldıracaksınız 
«Mısraı^ kullanacaksınız ve ille bunun karşılığını da 
isteyeceksiniz ve ondan sonra da böylece Türk dili
nin an ve özleştirme anlayışı içerisinde zenginleştiği
ni ve çağın ilim dili seviyesine geldiğin! iddia ede
ceksiniz. Bu, aksine boş bir havaidir. Giderek dili, 
ilke! kavimler dili haline getiriyorsunuz demektir. 

Dil insanların kültürü ile orantılı olarak kullanı
lır. İnsanlar vardır 300 kelime ile hayatlarını devana 
ettirirler, insanlar vardır 3 000 kelime iîe devam et
tirirler. Shak-?.spear'm kitaplarında 25 bin kelimeyi 
kullandığı ifade edilir. Türkiye'de en çok zengin ke
lime hazinesine sahip olanlar üzerinde yapılan araş
tırmalar içerisinde de kelime hazinesinin en çok zengin 
oîan insanlardan birinin Pcyami Sefa'nm olduğu söy
lenir ve kitaplarımda 4 bin kelimeyi kuşandığı ifade 
edilir; ama kitaplarını tetkik ettiğiniz zaman kelime
lerin içerisinde Arapça kökten veyahut Farsça kök
ten, İtalyanca kökten, Fransızca kökten, İngilizce 
kökten gelmiştir. Kelimelerin tasfiyesini değıi, eğer 
skin günlük hayatınızın içerisine girmişse, halk
ta yaşıyor ise onları muhafaza ettiğini görürsünüz, 

Sayın arkadaşım esasında Türk dilini enine bo
yuna tartışma yaparken bazı konulara da teams etti; 
nedense zaman zaman bu hadiselere Taslıyoruz, Her 

j mesele, kendi konusu, kendi hudutları içerisinde tar-
ı tışilnıahdır. Eğer dil konusu tartışıyorsak, dil konu

sunu tartışırız. Kitapların muhtevası meselesi ise, 
onu ayrı tartışırız. Telif ücreti meselesi ise, onları 
ayrı tartışırız ve eğer burada kendim savunma mev
kiinde olmayan insanlar varsa, onların isimlerini söy
lemekten de itina iîe senatör arkadaşlarımızın kendi
lerini korumaları lâzımdır. O itibarla, burada ko
nuştuğumuz şey di! meselesi. 

Dil meselesinde Büyük Atatürk ne demiştir: Dil 
meselesinde Büyük Atatürk şunları söylemiştir: Türk 
edebiyatında ve halk dilinde yaşayan Türkçe, benim 
Türkçemdir. «Kâtip, mektup» Türkçedir, «Mektebi, 
kete be», Arabındır. İşte esas budur. Eğer halk dilin
de bir kelime yaşıyor ise, sokakta yürüdüğünüz in
san, karşılıklı oturup konuştuğunuz çocuğunuz, her 
dereceden insan sizin karşılıklı konuşmanızı anlaya-

j biliyor ise, bir kitap sayfasını çevirdiğiniz zaman 10 
sene evveî yazılmış olan kitap, bugün hâlâ canlı di-

[ îi, tazeliğini muhafaza ederek size kendini okuttu-
rabiliyor ise; «Hayır o kelimeleri atınız, bunun yeri
ne yeni kelimeleri getiriniz» tarzındaki bir anlayışın 
içerisine girmek, Türk diline hizmet demek değildir. 

I Burada huzurunuzda bir şey söylemek isterim; 
söz benim değil rahmetli Mazbar Osman'ın. «Uy-
durmaca kelimelere sahip olanlar, mutlak surette bu 

, insanlar akîen malûl olan insanlardır.»! der. Uydur-
| maca kelimelerin -peşinde koşmak akıllı insanların 

işi değildir. Bunun ötesinde hepsini ayrı ayrı tetkik 
etiğiıniz zaman görüyoruz ki; Anayasa dili, evet Ana
yasa dili ortalama bir dildir. Ortalama yol bulmuş
tur, gayet iyi hatırlıyorum, Parlamentoya geldiğimiz 

I 1961 senesinde üç arkadaşımızla; o tarihte grup Baş-
k^nvekilîeri Sayın İbrahim Öktem, (Eğer hafızam 
beni yanıltmıyorsa) Talisin Banguoğîu ve Kemali 
Beyazıt Bey idi. Anayasa dili iîe ilgili olarak bir söz
lük çıkarıldığı zaman, Anayasa dilini bendeniz 
grup Başkanvekili olarak kendileri iîe oturup konuş
tuğumda bana şunu ifade ettiler: Anayasa dili orta
lama bir yolu tespit etmiştir ve dikkat ederseniz ora
da mülct kavramı vardır, sonra «Hâkim» vardır, 
«Yargıç» değil. Sonra, «Özgürlük» değil «Hürri
yet» vardır, kullandığı kelimeler bunlar. Eğer Ana-» 
yasa dilini esas almak suretiyle görüyorsanız, o za
man Sayın Hüseyin öztürk Beyefendinin kullandığı 
kepmelerin hepsi Anayasa dışı kelimelerdir. Ortala
ma yolla Anayasa dilini kullanma mecburî olabilir 
mi? Hüseyin Nail Kubah'nm bir ifadesini burada hu-

j zurlarmızda söylemek isterim, «Anayasa dilini, Ana-
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yasanın 8 nci maddesindeki...» Anayasama madde
leri zorunlu maddelerdir, uygulamakla mükeilcftir. 
«... Tarzındaki anlayışım dil için benimsemek doğ
ru değildir» der. Hüseyin Nail Kubah'nra bu konu
daki araştırmasının sonucunda ortaya çıkan yası se
risi... 

Öyle ise, eğer meseleye Anayasa dilinden yaklaşı
yorsanız, Sayın Hüseyin Öztürk'ün b~na tevdi ettiği 
suak bu Anayasanın dışmda. Eğer meseleyi yaşayan 
dîî an'ayjşı içerisinde, Teme? Eğitûn Ksnuuanun 10 
ncu maddesinin içerisinde alıyorsanız; (Beni h a ş 
lasın Sayın Hüseyin ÖzHirk) dili canfc, ümikği erfe-
ya çıkmış kelimelerin içerisinde yaşayan bir Türîc-
çeyi aramaktan ziyade, zorlama ve Uj>:kmi:acıMm 
peş'iîde, onun özlemi içerisinde ©!nn bir dil anlaya
nın içerisinde ve peşinde koşmaktadır. 

O İtibarla, eğer Yunus Eınre'dekİ dili, eğer Dede-
Korkut'un tüm hikâyeierindek? di", ejer EiM'k At-> 
türk'ün nutkundaki dili çocuklarımıza, gençErkırzc,. 
yaşayan neşelere aynı iie verebikne imkâmm bT dü
şünce hafinde muhafaza ediyor kek ve o yokla de
vam ediyorsak ki, bizim anlayışınız budur: £'ağ\^.rı 
doğru bir yolun üzerindeyiz. Yok buru böyle yak
mayacaksınız, Büyük Atatürkçülüğü dilerden düşü--
meden ifade edeceksiniz; ama Atatürk'ün Türk Ges;ç~ 
Eğine hitabını da; efendim işte dil deh* aıiaeMî an-nşannaj 

h. özleştirme adı altında değiştirmeye 
Bu 1968 - 1969 senesinde denenmiş ve Türk kamu
oyuna da açnkianiinştır. Müsaade ederseniz okuyaca
ğım. Bu mudur şimdi değerli arkadaşunm ravarrk'-
ğu şey? Atatürk'ün Gençliğe Hitabesinin de^v^ i -
îen şek?.:; Türk Bil Kurumu tcrafmdöi deş t i r i ld i : 

«Gelecekte de yurt iç:'nde ve d'şrnda ee:rd !\:ı kay
naktan yoksun etmek Ihteyen kötücül ,?r bulunacak
tır. Ödeve atılmak için içinde buluna ca£nı durumun 
olanaklarını ve koşularını clüşünmcyeeeksm., Bakım
sızlığına ve Cumhuriyetine kıymak isteyecek düş
manlar, bütün dünyada benzeri görülmedik bir ut
ku kazanmış okalrlirîsr. Zerki ve n-drdı cı düzer-ler-
te sevgili yurdunun bütün kaleleri a'mınî-jv büiik: ge
milikleri ek geçirf?miş;, bütün orduları dav^ukmş ve 
yurdun her köşesine düşman s'nrdş oiahTr. 

Bütün bu koşullardan daha açrkh ve ütim kor
kunç olmak üzere yurdunda iş kanıda bi-dımardar 
aymazlık ve sapkınlık içinde olabilirler. ÜTekk ka
yınlık de yapabilirler. 

'Ey Türk geleceğinin gençliği- hie bu ortam ve 
'koşullar içinde bile' ödevin, Türk bağımsızkğin: ve 
Cumhuriyetini kurtarmaktır. Bunun için gereken giiÇ; 
damarlarındaki soycu! kanda vardır.-» 

Savunduğunuz Türkçe i§es biz burada yokuz; biz 
bu Türkçeııin içinde yokuz. Ne Anaaysada ne Te
mel Eğitim Kanonunda bize verilen görev bu değil
dir. Türk Dd Karumımun savunduğunu ifade eîiği-
n'gj kırk yıikk çaLşmasınin içerisine başardı bir nok
taya getirdiğini söylediğiniz; sade bir vatandaşla, 
münevver bir vatandaşın, aydın bir insanın konuş-
ınaLmdakî diizgüiiiiiğiin en iyi şekilde ne hale geldi
ğim ve bunu Tdrk Bİİ Kurumunun yaptığım ifade 
ettiniz tarzındaki anlayışı paylaşmam mümkün de-
ğLdir. Türk Dil Kurumumun Atatürk'ün Gençliğe 
Hitabına getirdiği şekü budur. 

Oaüiî iç'^n Türk Dil Akademisine ihtiyaç var. Ve 
oraJa gerçekten dilciler, gerçekten edebiyatçılar yer 
aimakdsr. 

Bir hususu d aka ifade etmek istiyoraıiî. Bünya-
mn hiçbir yerinde dkeker, bir milletin dilini buîup 
orkiya çıkarmazlar, üu yapamazlar. Dilciler dil bui-
ILJZLZ, dlicikr dii buluyor dediğiniz takdirde, o za
man ruhiyatçılar rn da ruhu bulmaları gibi bir şey
dir, o. DÜ5ij'"anîn hiçbir yerinde, dilciler dili bu'up 
ortaya edîpxma.mj.şlaîdu\ bu mümkün bir şey değil
dir. • 

Î Î .V. Ş::y daha s'öyieyeyim; Fransız İhtilâlinde in-
kseaü;! ur.-u«^rken, Fra:r:-!Z Akademisi
ne G merdivenlerden yakarıya çskama-ne bir tek 

mrşkv. Tek kıdme.. Amfi, inrmıisrm kelleleri uçu-
$ır<,i}? ve ihiıiûâ vards ortada. Türk dilinde her gün, 
hrr îisssîi ke:rdi..:";,îl T&k ckîiiîin büyük liazinelerİKtn 
k i ririsıde Iindi;kten ı^rdıruın oiasok mütalaa edecek 
v<2 onrm yarine <sıı kelimeyi kuşanacağım diyecek 
ve- bu da an dikn i'i-'iij'd'rmenin ifadesi r'iyeeek ve 
£C.r:a:is bui.iin [dderel-: Tib'kçeLİn iimî Ğil, Türkçe-

erek zengin dil ehnasmm ifadesi olduğunu 
:aeeck. Buniamı hepJ uydıu-maeil'tğsn peşirr-

lîoyraiiç olduğu gc: fişlerdir. 
miizakiin değiidir. 
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;n 

rrıı aerdîR !• 
etm 

an, o-

nvorımı, 

;.z 

sa-

î» Ti EP.DI:?:! 
efendim. T>er;;',.dE3 ATcdereir;::£, toT>kıvorî 

BAŞKAN — Lütfedersiniz. 
P.T;IT..i EĞ;TİM ETIÜINI ALÎ NAİLİ EİLDOl 

(Devar'.ra) — Osmanhcaya gelince: 

Osiard-ica, ösmaıdı " İmpcratoıdüğu iie birlikte 
I tnriLin ssvffdanria giiralikiiüçiür. Osmardîcayı ye-
[ n'd-.m ihya etmek, ihdas etmek mümkün değildir. Os-
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manaca esasında bir koaoryrîs dili değîklir ki, yeni- ! 
den ihya etmek peşinde kcyT/arjş ck::n, Müaddkı de J 
değildir, Devrk.d kîi"'wrT:sruşi'r, olkzişîlr ve riü;:k 
dilinde sadece bir merhaledir, tadece bir durak nok- I 
tasıdır. O nokta da gtçT.nlklr. Orrraınzcaya niçin i 
dönülme:?, bıuîu aşağı yu' : :n 13 madde kaimde sîze j 
burada sayabilirim. 

O itibarla, Gırr-aiikenya dönülüyor denildiğinde; 
hayır, katiyen, en az G«.vr.î Tesya ddzüVjea'<evi ka-
Ku;a*nda hasravyetlm, S::.yz- üz'ITk krdar, î;a ko- < 
«uda hassasım. Katiyen Ösrasidîcaya dikdiTraırz, j 
dönükricrl de ra'îhr.kün değl'dk. Ama, şimdi süyle-
yeceğ'ra gibi, eyyr b'rs?: s:\ rel kıdlandrğı kedYuA.;:."- J 
?e mesekye 3'akT'5«rry':zz ir:1;:'!Tc0 o zaman •;• Hüse
yin» ke ;lrr:TTr! yerime z-yl babeağia:.? «Ser,aky:.. 
kekmernkı yerine rvy" Kdacağî.ra? «Sei':i:::;v ke!Vrr> 
s"ni (Affedcrîkdz) taiy.d a^rdya^esşyle, kalk diliyle 
<•• Acaba arata ar*. afaer.ğii:?.? krzirzkdd ' bir görilTrkı 
içerisine girmiş o'ablrariz. 

O kibarla, söyleyeceğim. îck şey. bu konuda ga
yet f?.ç»k olarak ifade el re:k kTTylrn şey şudur: 
Suni düin ckşmda kalan bir TüTür.eyl hiçbir zaman, 
sunî dilin kerkinde yaşayan b"r Tdvkytyl hiçbir za
man kaba! cdcıney'/. Bk rTTdkj railere Türkün de
ğiş, Tiü.k dilk.de değil: her nîiUct'n dihV.de yabancı j 
kelüader ^ırd?/. kykr T Î kelkrekr, o jv.i^^iîr. YT-
!/'•:!..•;• j ol..n:y? ky. G?\"a;'i kopar^i akıra yolkr;?.m 
aravayraırz, «O mm }vTî'o yevi krllrrekv değk, d iğkT | 
anYadarn "TrbiT-rA. ay-:1 ardr.aıa gekkllrerk di
ğer kelimeler bulup ortaya aiarraraz; «Tüm, bütün:) 
gibi kzkmız. bilerek «klkü",, k'-.ur±ıcr.î ı:v"akf muş
tur, sTama?ırykr, keiüaesi muduhraîşiıır, «Hepsi» 1 
URutukravîkir, Sselece h'r k/k kelüze kullami'r k i k 
g-kmişilr «Tün?» kelkrerü «Tllm la-radar, tam te-yY-
kıklar, tüm arda;--şiarı YerkYJe, ki;:: br~abrr'lkkr 
lçeılsîaöe:> kir r.TYky i "Ersal-Ylım etmeye YdY'vrryr'-
m/, bırakınız zezyV b> l'înik'rvdz ok:ı;i3i. Ay:a ıra-
ııaya giden yirmi ta:?o kkk:;rik/ varca, .̂ î in 2f";kî-
nize, s:^in kü:k!füiki:x', «-'zkı jükî^k kabnij'iklcl/e 
kalniîş okan b'i* 'y.^yd'r; ktcdlğkKZ ke''^ıcyi aknîE oa-
îarm içerkkde kaüa-iın-z, Anın ca;,la baîSa-?yi:r!rdz 
şu olsun, o> nok'ada yü^uk >ü>: i3ny!r,:;y:>rTıa:'\ 

Os'^anaca^a d-lkâJ^ kayır ola-aur:, olıaası da 
müîîîkün değildir. 

Kkar/.ai'su üîll hakkımda bk şeyi sikdiiyor ve şa
yia Bavkaa bitiriyo^araı. Y&zâ .[{jvrnz "dlayl^rda dil 
beraijjrilyi s^ğ!a:-:::;:ja>.aş£:,r. Baaa Iıastı-vîJyürianis, j 
«E>'eî>-> diyorıaa; dk k^rsij-;^!'^: yo;;lar- sağiana;.":a-
mıştır, çok doğrudur. Aşa^ı yukarı ay m kitapları o j 
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kocalara değil de başka şahıslara verseydik, aynı 
dlî bcrabei'kğird sağ'araakta KîüşkülâîsîiKa vardı, ö l -
ç'alcz. acdk, ne oVaaadır? 

O kibarla, biz'm yeni başiaa dîî birliğini sağla-
ıraa konmanda bülabiidiğliîi tek şey, elirade bulabii-
dlıihıı tek ir^kân şısdur: Bağlayıcı olmamakla bera
ber Anayasanm dik, Temel Eğitim Kanununun dili. 
î.r<?. değk*:̂  Tir'k Dil Akademisi bir gün Türkiye'de 
yürürlüğe gkîp hv. îîieselenin içerisindeki çabşmaîa-
fifii lk;:aal er.kleeye kadar arada geçen boş zamanı 
dokksniiak için bu iki kanunun, Anayasanın ve Te
mci Eğitim Kanunumun dilinin kuiiandmasıda zaru
ret ve yarar görmekteyim. 

Ellykee anaı-diyorum ki, birçok kavgalar ortadan 
ka;k::;:;ş olar. «Tcr.aknî' yok», dediücr, bir tek şeyi söy-
'!cyee::ğ"m. Aynı kitaben içerisi-ıde (Sözlü sorunuzda 
ü"a:Se ediyorsunuz) Iıem İslamcılık, hem Turancıkk; 
alikdersiîdz ikisi bir arada olamaz, mümkün değildir. 
Ya Fs'ârıeslk ya Turancıkk. Hem İslânıcıbk diyor-
saoız, hem Turancıhk diyorsanız, o zaman derini ki 
&'./.•) bu kitardar muhteviyatı itibariyle İs'âmcıbğı 
h^dr't kkııyorsa, Tiai'ancıîığı savunmaması lâzım. 
T^'Ti'ised'ğs saraauyornasnz, İslamcılığı savunmama
mı k:.::.:1. O itdsav]a, bu koı?u.:la ortaya koymuş oîda-
IM'VJJ, yökiyii nayTaşr>ı.aîr;:î! liîürakün değildir. 

Ş!:,:::k ka^iui'a.rmı^da bir şey söylüyorum; eğer 
f. :-.y:;! Hiirjylıı Cj'zlüî-k'an ifadesindeki bahsettiği 
71.! kç:j bu ise Sayın Başkandan rica ediyorum, sa-
y;a Mê avö •"r:"."on rlea ediyorum, acaba her bir sc-
aallk ci^ka^aş'ımaz, beni şu anda dinlemekte bulu
ra a aikarkökarım şimdi Sayın Hüseyin Öztürk'ün 
-'•>•'"v> .«ro<-ı.da.i.-ifida yer akın şu husustan neyi anîıyor-
kr'k îîr;- aikadaş ne ankyoi'.5a bir pusulaya yazsa 
:Ja tneîaiiun o'ra"i ve ortaya bir şey çdisa. «Diiia 
devingen ve değ'şken özelliğinden gc'cn yapısal cas-
bkğio> 

?şte kavaJa bir yığın senatör arkadaşımız var. 
Acaba her arkadaşımız bundan ne anladı? Bir kâ-
ğ:da yazsiîdn?-, Sayırj Başkana takdim etsinler ve bu-
î;un ackeesiade. ortaya nasıl bir sonuç çıkacaktır? 

liT.ce Ser-atoyu saygdannda seîân^larım efen-
dlra, (A. P. sıralarından alkışlar) 

EASKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Ecyarua Sayın özüürk. 
Saym Öztürk, ikinci ve son konuşma hakkımız 

da 15 dakika iîe kısıtlıdır. 

HÜSEYİN ö-ZTÜKK (Sivas) — Sayın Başkanım, 
önce Saym Bakanla, Atatürk'ün devrimcilik görüşü 
ve felsefesi üzerinde bir noktada değiliz. Atatürk ırk-
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çılık ve Turancılığı hayalperestlik, yani imgecüik ka
bul ederken bir yerde onu dondurmuştur ve düzenimi
zin dışına atmıştır. Ama, Türk dilini almış ve canlı 
bir yapı olduğu ve devamlı gelişeceği için de Türk 
dilindeki her türlü gelişmeyi, nasıl ulusumuzun ya
bancı ulusların boyunduruğundan kurtulduğu gibi, ya
bancı kelimelerin, sözcüklerin de boyunduruğundan 
kurtulmasını emir vermiştir. Yani Atatürk'ün bu söy
leyişi, Türk ulusuna bir emirdir. O bakımdan bunun 
ikisini birbirine benzetmesinde Sayın Bakanı haklı 
bulamam. Çünkü temelde, felsefede yanlıştır bu. 

Sayın Bakan, «Anayasa dili bir ortalama dildir» 
dedi. Doğru; fakat 16 - 17 yıl geçmiş. Dildeki can
lılığı, dildeki gelişmeyi, her gün biraz daha ilerle
meyi Sayın Bakanın ifadesiyle ki, kendileri bir çeli-
şiîlk içindeler. Dil, dilcilerin değil, ona yardım eden 
halkın ve herkesin bulduğu sözcüklerle zenginleşip ge
liştiğine göre, öyleyse Anayasa düzenlendi 16 yıl geç
miş. Sonra bu sözcükler o günkü gençliğe göredir. 
Ama, şimdi soruyorlar; devingen, gelişme, yapısal... 
Elbette bu sözcükler bile bizi de aşan sözcüklerdir; 
ama bugünkü gençliğin özmalı olmuştur artık. Elbet
te bugün belki de bunun bir kısmını, bir bölümünü 
tam kullanmayan arkadaşlarımız olacak; ama biz bu
nu söyleyeceğiz ve söyledikçe tutunduracağız. Artık 
onları bir yabancı kelimenin yerine kullanmışız. Yani 
bunda katiyen bir aşırılık yok, uydurma yok. Tama
men özden doğru, yapısal ve doğal gelişimi içinde ka
bul edilen sözcüklerdir, ki Sayın Bakanım bunda in
safsızlık ettiler. Bakın bu kelimeleri de kullanıyoruz. 
Çünkü, yerleşen kelimeleri kullanmakta Sayın Ba
kanla beraberiz, ordan geri durmuyoruz. 

«Dilde Dede Korkut ve Yunus Emre dilini benim
sedik, onu yerleştireceğiz.» diyor. Bu, 1 2 - 1 3 ncü yüz
yıldaki dil. Alın bakınız; onda da Yunus Emre'yi oku
duk ve okuttuk. Yumıs Emre'deki bazı sözcükleri, 
bazı deyimleri çözmek için inanır mısınız ben çok söz
lüklere bakmış ve çözmek gücüne ulaşamadığım za
manlar olmuş, bu işi daha iyi bilen arkadaşlarımla 
bîr araya gelerek çözmeye uîaşmışızdır. Nitekim «Enel-
hak» sözünün Yunus Emre'nin şiirlerinde devam eden 
durumu vardır ki, bu, Tanrıya ulaşma,,. İşte, Tanrı
nın varlığını mükemmel kabul ederse, yani her yö
nüyle çok büyük bir varidi kabul ederse bu sofiler, 
oraya ulaşmak için de iyilik, doğruluk, güzellik, tari
katlar yoluyla oraya ulaşılır. 

Yunus Emre birgün diyor ki; «Artık ben de bir 
ruh, bir deri kaldım, bir kemik kaldım, iyiliklerle dol
dum, nurlandım, senin yanma gelmekte hiçbir şey 

kalmamıştır, kaldır artık perdeyi ortadan.» Yani bu, 
Tanrının insanlara, çünkü tasavvuf beni başka yöne 
çekti şeyde... Sayın Bakanıma da söyleyeyim, Tanrı 
bütün varlıkları yaratmış tasavvufçulara göre. Ama, 
hiç kimsenin, hiçbir varlığın, canlının Tanrının varlı
ğından haberi yok. Düşünmüş en mükemmel varlığı 
yaratmış, insanı. İnsan yaratıldıktan sonra Tanrı var
lığı bütün büyüklüğü ile bütün yaratıcılıktaki gücüyle 
ortaya çıkmış. Bu, bir felsefe, bir görüş. 

Buradan gidiyor çözüyorsunuz, bunları yansıtan 
sözcükler var. Kolay değil bunları çözmek. O bakım
dan Sayın Bakanım orada da yanılıyor. Biz halkın 
diline ve önemli olan, bizim öz kültürümüz olan hal-
km diline dönmeye çakşıyoruz. Kullandığımız keli
meleri, yani sözcükleri yerine göre ben de kullanı
yorum. Ama, çok gençler kullanmıyor artık; kelime
dir, hatta kitaptır kullanmıyorlar. Bunları artık kul
lanmıyorlar, kullanmayacaklar. Hiç değilse biz o ge
lişimi engellemeyelim, dilin gelişimini kırmayalım. Ya
ni, ben yapmacık kabul etmiyorum dildeki gelişmeyi, 
gerçekten yerinde buluyorum Sayın Bakan. 

Şimdi ba kitaplardan bazı örnekler vereceğim; ni
çin bu kitaplara karşı çıktım?.. Sayın Bakanım daha 
iyi anlarsa herhalde bazı olanaklar sağlar yahut iyi 
hale getirir. 

Prof. Mehmet Kaplan'm lise 1 nci smıf için yaz
dığı edebiyat kitabında ise her sayfası bilimsel ve 
Türkçe yanlışlıklarla dolu olduğu kadar, öğrencileri 
eski dile zorlayıcı bir yol izlemiştir. Sözcüklerin tüm
ce içinde yerli yerinde kullanılmadığına bir kaç ör
nek vermek istiyorum. Bunu daha evvel arz etmiştim, 
affedersiniz. 

Meselâ Prof. Muharrem Ergin'in, liseler 1 nci sı
nıfı için yazdığı Türk Dili Dersleri kitabında Türk-
çeleşmiş, diye savundukları ve şu sözcükleri bol bol 
kullandığım görüyoruz. Meselâ vukuu, müşahhas, mü
cerret, mürekkeb (Sonu «b» ile), şuur, harikulade, de
ha, kaide, faaliyet, şümul, müessir, âlemşümul, ilm, 
takrir, tashih, tarif, cebir, teçhiz, iptidaî, nikbin, gibi 
sözcükleri gösterebiliriz. Türk dili dersleriyle amaç
lanan koşullandırma böylece işletilmektedir. Yıllar
dır kullanılan yumuşak sessizler, sert sessizler, diye 
çocuklarımızın öğrendiği harfler «Sedalı sessizler, se
dasız sessizler» olarak kullanılmıştır. 

Bu komınun işlenişi öyle karıştırılmıştır ki, iyi ez
berci ve çok zeki olmayan insanların anlaması müm
kün değil. İyi bir ezbercilik öğretim metodu, yöntemi 
olarak getirilmektedir. Tümce tanımı, vurgu tanımları 
yanlış yapılmıştır. Yazarın kendi ifadesinden örnek 
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cümleler veriyorum. «Cümleler aslında heceleri?.! ar
ka arkaya sıralanmasıdır.» Böyle bk saçma tarif münı-
kün değiUir. «Y^r.i-u kelime her seferinde bir hece
si mübalağalı bir şekilde söylenir,» Buymuş vurgu. 
«Hangisi yadırganmazsa vurgu o hece üzerinde de
mektir.» Böyle diyor. «Konsonatîar, vokallerden da
ha" krJji'iycînr; serelerdir.» Bullarla insanı tarif edi
yor sanki, kelimeleri de görüyorsunuz, «Dilin bir par
çası olarak sereler de canlıdır. Onların da birtakım 
huylan vardır. Konular, tarif, mahiyet, şekil, fonksi
yon, şeması içinde işlenecektir.» örnek metinler Arap
ça ve Farsça sözcük ve terimleri en çok olasılardan 
seçilmiş, maksatlı; ilim, unsur, fonksiyon, imal, itti
fak, tatbik, mertebe, müstesna, vasıf, müstenit, züm
re, vokal, konsonat, gramer, diftonk, kakofoni, asi
milasyon, farz gibi Hncf Devrimi, harf birliğini orfedern 
kaldırmış; yani, Arapçayı ortadan kaldırdığı için ÎTavf 
Devrimi demirlerde olrrrak nitelenmektedir bu yazar 
tarafından. 

Şiir ve nâzerm yazı tsnnnmdaki yanlışlıklar, des
tan tanımındaki hatalar sayılmayacak kadar çoktur. 
Zamanımız olsaydı, bunu çok daha incelemek ister
dim.; Sayın Bakanım, Örneğin, Her mil'et, kendi mil
letinin kahramansın yüceltir, bsşka ımlletîerinkim kü
çültür.» r3lhl merceğe uymayan aç:klaraal:;r. Yûnus 
Emre'nin, «Kalka din fikirleri vaynn bir derviş oldu
ğunu» söyleyecek kadar yanhş'ar ve ynmknîar. Y'.ÎÎÎUS 
Emre, hiçbir zsmım bir din götüren, dm ieîîrin eden 
derviş değîkli.^ her yelden ösıce bemaa bilimnerd gere
kir. O, bir halk şairi, kendi £af:av-?uf mrmîşmda bazı 
inançlarım harka götüren, Hacı Bektaşi Yeleden, Tap-
tuk Emrc'dcn aldığı kültürü, haJktan aldığı kültürü 
tekrar halka götüren bir halk şairidir. 

Bu TürkçecISer, ilke yerine prensip, belge yerine 
doküman, biçim yerine form, varsayım yerine model 
sözcüklerini zoraki olarak kullanmakta yarış ctm.'ş-
îerdir. Millî Eğitim Bakamnm tanımına göre, her biri 
sahasının otoritesi sayılan, kendilerini efkârı ummnl-
yeye kabul ettirmiş şahsiyetler olarak büyük Mille
timizin tasvibini kazanmış ilim adamlarının bir kıs-
mı; Sayın Cumhurbaşkanımızın. îoyikük'e ilgili de
mecine karşı çıkanlar, bazıları da Türk Dil Kurmnu'n-
dan kovulan, ulusumuzca tutucu ve ukçı tamnan kim
selerdir. İşte bunlardan bir kaç ianesi : Erol Gimgör, 
İbrahim Kafesoğlu, Anıiran Kurtkan, Mehmet Kap
lan, Muharrem Ergin, Mübaîıat Küyel, Yılmaz Öztu-
na vesaire. Bunların yazdığı kitaplarda kapaklar kürk 
başlıklı, bozkurt amblemli, dokuz ışdc kuramları vle 
süslenmiş hkor pr ondanda aracı olarak sîrılmakta-

dır. Kitapların içeriği ise, ırkçı ve gerici, politik mez
hep kavgalarına neden olacak, kendileri gibi düşün
meyenleri düşman kabul eden düşün kırmtılanyle 
doîdarıiiîîiuçtur. Faşist bir görüşle otoriter devlet sis
temleri savunulmuştur. Sosyoloji bile, incelendiğinde, 
bir düzen yaratmayı amaçlamak için yazılmıştır. İb
rahim Kafesoğlu ile Akan Deliorman'ın yazdıkları 
Lise î Tarih kitabına gelince : 

Türk fütuhat felsefesinden, Turan denilen millî 
birlikten, dünyayı Türk töresinin himayesine almak
tan, ulusları baskı altında tutmaktan, dokuz ışık ku
ramından bol bol söz ederek, çarpık düşünce sistemi 
işlenmiştir. Kullandığı yabancı sözcüklerin anlamı
nın öğrenilmesi için de otuz kırk sayfalık yanlış -
doğru çizelgesi eklenmiştir. Türkçe sözcükler yanlış, 
Arapça ve Osmanlıca, Farsça sözcükler doğru olarak 
kabiîl edilmiş bu çizelgede de. Böylece bu tek kitap
la yet'işen kuşakların kafalarım koşullandırarak, Ata
türk ilke ve devrimlerinden koparmak amaçlanmış
tır. Özellikle kafaları, ırkçı, Turancı masallarla, imge-
ciî«kle koşullandırılarak yetiştirilen gençler, toplum
daki sosyalleşme ve demokratlaşmaya ters düşürüle
rek toplumdan soyutlaştırılmaîarı amaçlanmıştır. Bu 
gençlerin kafalarında somutlaşan çağdışı, insanlık dı
şı bu üikükri için silâh kullanıp adam öldürmeleri 
kuvsaî bir görev olarak bile kabul edilmiştir. Bugün
kü !f;mar'ama yöntemiyle yazdırılan ders kitaplarında 
bu düşünce sistemi bol bol işlenmiştir. Tarih olayla
rının temelinde manevî değerler olduğu savunulmuş, 
ümmetçilikle milliyetçilik birbirine karıştırılmıştır : Me
kân, saha, zemin, hükümranlık, himaye, idrâk, mele
ke, maharet, gaye, hedef, icat, ahit, unsur, nüfuz, 
bende, namzet, maruz, meşru, nazarî, tasvip, tahkim, 
didaktik, etnik, federatif, karizmatik, menkıbe vesa
ire. Osmanlıca ve yabancı terimler bol bol kullanıl
mıştır. Eskiye büyük bir özenti vardır bütün kitaplar
da, bilhassa dil bakımından. 

Yılmaz üzîıma, yazdığı Lise ÎI Tarih kitabında 
Osnıankcayı benimsetmek için elinden geleni bırak
mamıştır. Tanassur, zaruret, muahede, zayiat, teb'a, 
takviye, şaibe, liyakat, meşru, fütuhat, tasallut, telâk
ki, gayrimüslim, ittihatı anasır, taht-ı rical, misyon, 
radikal vesair sözcükleri kullanarak Cumhuriyet insa-
mnın anlamayacağı, anlaması çok zor olan, hele lise 
öğrencisinin hiç kavramayacağı boyutlara ulaşmıştır, 
yabancı kelimelerle bu kitaplar. Bu arada batı köken
li kelimeleri de kullanmayı ihmal etmemişler; yani, 
bir kenara bırakmamışlar. Millî kültüre aykırı bulmu
yorlar kullanmayı. Temel feisefekriyle ters düşmü
yor bu şekilde... 

— 53: 
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BAŞKAN — Sayın Öztürk, şu anda süreniz bitti, 
lütfen toplayın efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Toplayayım 
efendim. 

Meselâ, Mithat Paşa küçültülürken, Ab;1ülhan?it 
büyültülüyor, büyültülürken de onun zamanında kul
lanılan dildeki sözcükler çok rahat olarak kitaplara 
geçirilmiş bulunmaktadır. 

Evet, Sayın Başkanım; zaman az olduğuna göre 
şöyle kısaca toparlayayım. 

Bu kitapların, ki Sayın Bakanın da benim ve za
manım olsa, uzun uzun tariışsaydık herhalde çok fay
dalı olurdu. Hatta onuncu ayda verilen bu sözlü so
ru burada tartıştlsaydı, Sayın Bakan da ve kamu
oyu da çoktan çok çirkin tartışmaların içine girmez, 
Meclislerde ve Bütçe Komisyonundaki ağır tartışma
lar ve ithamlar da olmazdı. 

Sayın Bakan, dileğim o ki, bu kitaplar, hem dil 
bakımından, hem ideolojik görüş bakımından hem de 
Atatürk görüşünü gerçekten bir kenara iten bir amaç 
bakımından Türkiye Cumhuriyetinin ve Atatürkçü gö
rüşün ve Türk gençliğinin hatta Atatürk'ün verdiği 
yöndeki Türk dilinin gelişmesini engellemek, durdur
mak ve her türlü gericiliği hattâ hattâ getiren bu gi
diş dursun. Sayın Bakanın böyle söylediğine çok mem
nun oldum : Osmanlıca dirilmez. dediler. Dirilmez; 
ama Sayın Bakanım, daha ileride örnekler verecek
tim; eskiden terkip bugünse deyimler olarak gördü
ğümüz bu şeyleri verseydim görecektiniz ki bu kftap-

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ GI 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaat ty-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

BAŞKAN — Araştırma önergelerinin görüşülmesi
ne geçiyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın Yiğit 
Köker'in Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaâtıyle 
ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. 

Sayın Yfğlt Köker?.. Yoklar. Sayın bu konuyla 
ilgili biîgi verecek, Hükümet adına konuşacak sayın 
üye?.. Yoklar. Önergenin görüşülmesi ertelenmiştir. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve S ul tank amam da 
vuku bulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Sayın Yiğit Köker'in İstanbul'da Aksaray ve Sultan

larda çocuklar değil, bizlerin bile anlamını çözemeye
ceğimiz kadar, çok ağır, çok eski, ölmüş kelimeler 
kullanılmışta-. Bunu bilhassa sizin gibi gerçekten şair 
ruhlu, edebiyatı seven, hele gerçekten söylüyorum; 
A. P. gibi, gerçekten Atatürk Devrimlerinin yanında 
olduğuna her zaman inandığım bir partinin Milli Eği
tini Bakam olarak bu kitaplara bu şekilde yer verme
niz inanınız benim çok ağınma gitmiştir; inşallah hem 
bölücülük bakımından, ki Alevîlik - Sünnîlik konuları 
dahi ortaya çıktı, bunları burada tartışmak istemiyo
rum, yanlış yorumlara giriyorlar, oysa ki, onları da 
bir fırsatta elbette tartışırız; bunları lütfedip mutlaka 
önleyiniz. 

Gerçekten, toplum huzursuzdur, gençlik huzursuz
dur, öğretmen huzursuzdur, öğrenci huzursuzdur. Hu
zursuzluk olan yerde Sayın Bakanım, başarı olmaz. 
Şahsınıza karşı eskiden beri olan bir görüşüm vardı; 
bu, gün geçtikçe zayıflıyor, ki ona da üzülüyorum. 

Teşekkür eder saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk, so

runun görüşülmesi bitmiştir. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'm, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 10 yıllık 
araç ihtiyaçlarına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/75) (Gündeme giriş tarihi 
23.11 .1976) 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat?.. Yoklar. Sayın 
Millî Savunma Bakanı?.. Yoklar. Soru, bu sebeple 
ertelenmiştir. 

EL KURULA SUNUŞLARİ (Devam) 

hamam'da vul-uı bulan yangınlar hakkında Senato 
Araşfemasî isteyen önergesi. Sayın Köker?.. Yoklar. 
Bu konuda bilgi verecek sayın bakan yoklar. Önerge 
ertelenmiştir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Unsal'in, Keban Barajı hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/50) 

BAŞKAN — Cumhîîriyet Senatosu Erzincan Üye
si Sayın Niyazi Ünsaî'm Keban Barajı hakkında Se
nato Araştırması isteyen önergesi. Sayın Unsal?.. 
Yoklar. Bıı konuda biîgi verecek sayın bakan?.. Yok
lar. Önergenin görüşülmesi ertelenmiştir, 

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

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Saym Salih Tanyeri'nin belediyelerin malî du-
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ramları hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. Sayın Tanyeri buradalar. 

Efendim müsaade buyurursanız evvelâ önergeyi 
okutalım. 

Buyurun efendim. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Halkın sıhhî, medenî ve bediî ihtiyaçlarını sağla
makla görevli olan belediyeler, bunları yerine getir
mek için kendilerine kananlarla ayrılan gelir yetersiz 
olduğundan, çok güç durumda bulunmakir.dırlar. 

Nüfusun yîîdan yıîa artması yanında köylerden 
şehir ve kasabalara akının meydana getirdiği kent
leşme, bunun yanında 1949'da, o zamanın değer öl
çülerine göre düzenlenmiş Belediye Gelirleri Kano
nunun artan fiyatlara rağmen, hiç bir değişikliğe uğ
ramadan bugüne kadar uyguianageîriîlş olması, öte-
yandan hükümetlerin kendi topladığı vergilerden Be
lediyelere ayrılması gereken payları kanunî oranla
rında dağıtmaması ve Anayasa Mahkemesinin iptal 
ettiği Temizleme ve Aydınlatma Resminin yeniden 
düzenlenmemiş bulunması Belediyeleri büyük sorun
larla karşı karşıya bırakmıştır. 

Özellikle büyük şehirlerin belediyeleri, toplusöz
leşmelerin getirdiği büyük giderleri bu dar gelirlerle 
karşılayamadığından, hizmetler aksamakla ücretlerini 
toplusözleşmelerin saptadığı sürelerde alamayan işçi
ler direnişlere, iş yavaşlatmalarına, hatta grevlere 
başvurmak zorunda kalmaktadır. 

1961'de yürürlüğe girmiş olan Anayasalım 116 
ncı maddesi, Mahallî İdarelere görevle! lyle orantılı 
gelirlerin sağlanacağını belirtmiş olmasına rağmen, 
15 yılı aşkın bir sürede bu düzenleme yapılmamış, 
Anayasa'nm emri askıda kalmıştır. 

Anayasa'ııın hu emrini yerine getirmek amacıyle 
1963'te İnönü Hükümeti zamanında hazırlanan Bele
diye Gelirleri ve Malî Tevzin Kaimini taşanları A. P. 
İktidarmca kanunlaştırılnıamış, son olaıak geçen yıl 
tarafımızdan hazırlanarak Millet Meclisi Başkanlığı
na sunulan Belediye Gelirleri Kanununun bazı mad
delerinde değişiklik yapılmasına ve yeni bazı madde
ler eklenmesine dair kanun teklifi, uzun bir süre hiç 
bir işlem görmeden komisyonda bekletildikten sonra, 
İçtüzük hükümlerine göre, bir önerge ile Mc.Iis gün
demine ahniîiışsada, C. H. P. Meclis Grupunun bü
tün girişimlerine rağmen, müzakereye alınmadan 
Meclis tatile girmiş ve dolayısiyîe bu teşebbüs de 
akim kalmıştır. 

MC. Hükümetinin büyük kanadı A. P. tek başına 
hükümette bulunduğu ve büyük şehirlerinin belediye 

| başkanlarının da kendisine mensup kişiler olduğu sı-
I rada belediyelere yaptığı yardımı, şimdi bu belediye-
] lerin ve başkanlarının muhalefet partilerine mensup 

•olması nedeniyle, kesmiştir. 
Sayın Başbakan, bana gerekçe olarak Bütçe Ka

nununda belediyelere yardım yapılacağı hususunda 
bir hüküm ve ödenek bulunmadığını ileri sürmekte
dir; fakat aynı zat ve MC. Hükümetinden önce işba
şında bulunmuş oları diğer hükümet başkanları bü
yük belediyelere o zamanki bütçelerde de böyle bir 
hüküm ve ödenek bulunmada halde, çeşitli namlar 
altında yardım yapmışlardır. 

Öy'c ise, şimdi bu yardımın esirgenmesinin ger
çek nedeni siyasaMy.ro Amaç, büyük belediyeleri hiz
met yapamaz duruma getirmek, bundan doğacak hu
zursuzluğa yaklaşan seçimlerde propoganda aracı 
olarak kullanmaktır. 

Durumun bu biçimde olup olmadığım saptamak 
ve araştırmada ulaşılacak souuca göre konuya ger
çekçi bir çözüm getirmek ve belediyeleri hizmet gör
me olanağına kavuşturmak maksadıyîe malî durum
ları, hükümetlerin çeşitli zamanlardaki tutumları, me
seleye bakış açılan üzerinde bir Senato Araştırması 
açılmasını arz ve teklif ederim. 

Gaziantep Senatörü 
Salih Tanyeri 

BAŞKAN — Buyuran Scy;n Tanyeri. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Başkan; 

değerli arkadaşlarım; 
Cidden yüksek seviyede ve zevkli geçen bir aka

demik tartışmadan sonra burada söz alıp konuşmak 
biraz zor geliyor. Ben bu önergemi çok önceden 
vermiştim. Bir kere daha görüşme sırası gelmişti, 
o zaman Sayın Maliye Bakanının burada bulunduğu 
bîr oturumda konuşmayı tercih ettiğimi ifade etmiş
tim; fakat o günden bugüne kadar burada ne Sayın 
Maliye Bakanını, ne Sayın İçişleri Bakanım görmek 
ve fikirlerimizi onların bulundukları oturumda ifade 
etmek olanağını bulamadım. 

Bana öyle geliyor ki, demin Sayın Feyyat'm söz
lü sorusu münasebetiyle burada yapılan tartışmadan 
da anlaşılacağı üzere, Cumhuriyet Senatosuna veril
miş olan araştırma önergelerinin görüşülmesi sırasın
da eğer sayın bakanlar burada bulunup da önerge 
okunduktan sonra fikirlerini ifade etmek ve gerekli 
açıklamaları yapmak zahmetine katlansalardı, bun
lardan birçoklarının araştırma komisyonu kurulması
na lüzum kalmadan burada çözüleceği idi, buna ina-
nıvorum. 

http://siyasaMy.ro
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarını; 
Önergemin konusu güncel mahiyetini hâlâ muha

faza etmektedir, büyük belediyeler mali sıkıntı için
dedir. Bu sıkıntı üzülerek ifade edelim ki, geniş çap
ta vatandaşlara, hemşeriiere yansımakta ve şehirde-
kilerîn sıhhatleri tehlikeye girmektedir. Belediyeleri
mizin gelirlerini sağlayan kanan ta 1949'larda yürür
lüğe girmiştir. Aradan geçen 25 seneyi aşkm bir süre 
içinde fiyatlar büyük çapta artmış, hatta 2 . - 3 de
valüasyon geçirilmiş ve doîayısıyle o gün ifade edi
len rakamlar bugün için artık bir değer ifade etmek
ten çok uzakta kalmıştır. Belediyelerin önemli gelir
lerinden bir kısmı, Devletten aldıkları paylardır. 
Bunlar da, maalesef hükümetler tarafından bütçeye 
tam olarak konulmamaktadır. Meselâ, petrolden alı
nan istihsal vergisinden belediyelere düşen, 680T2 sa
yılı Kanunla ayrılan pay bütçelere tam olarak konul
mamaktadır. Örneğin; 1976 yılı akaryakıt istihsal 
vergisi muhammeni 1 milyar 500 milyon liradır. Bu
nun % 8'i 120 milyon lira etmesi lâzım gelirken, 
bütçeye 80 milyon lira konulmuş ve bu da tam ola
rak belediyelere zamanında dağıtılmamıştır. 

Tekel maddelerinden elde edilen istihsal vergisi 
muhammeni de yine 8 milyar 800 milyon liradır, 
% 2'si 176 milyon olduğu halde, bütçeye konulan 
ödenek 60 milyondur. Bu niçin bayie oluyor? Mec
lislerden çeşitli kanunlar çıkıyor, zamanında Meclis
ler büyük çaba sarf ederek bunları Laik yararına, 
belediye yararına, kurumlar yararına olarak çıkart
maya gayret ediyorlar, cidden büyük gayret gösteri
yorlar; fakat Bütçe Kanunu geiîyor, Büiçe Kanunu
nun bîr maddesinde", bu yıl falan falan saydı ka
nunlar, falan sayılı kamınım falan maddesi uygulan
maz diye bir hüküm konuyor ve onlar uygulanmı
yor. 

Nitekim bunlardan bir tanesi de konumuzla ilgili 
olmamakla beraber, güncel bir mahiyet arz ettiği için 
ifaee etmek İsterim; «Depremden zarar görenlere 
âcil yardımlar ve deprem hasarlarıma giderilmesi için 
Tekel maddelerine yapılan zam hakkındaki Kanunun 
hükümleri de 1.976 yılında uygulanmaz.» hükmü 
Bütçe Kanununda bulunduğu için Van depreminden 
sonra Hükümet cidden müşkül doruma gelmiştir. 

Belediyelerin öz kaynak gelirlerinden bazıları da 
Kanunda bulunduğu halde işlemez durumdadır. 
Bunlardan bir tanesi temizleme ve aydınlatma resmi
dir. 

Bilindiği gibi, Belediye Gelirleri Kanununa göre 
temizleme ve aydınlatma resmi, gayri safi iradın fcel-
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li bir kesri olarak tespit edilmiştir. Halbuki, geçen
lerde kabul edilen bir kananla artık binalardan alı
nan vergi, gayri safi irat üzerinden alınmamakta, 
beyan usulü üzerinden alınmaktadır. Bu kanunda, 
belediyelerin abraş oldukları temizleme ve aydınlatma 
resminin, beyanın kaçta kaçı olacağa hakkında bir 
hüküm konulmadığı için bu madde işlememektedir 
ve belediyeler bag^in çöpleri bedava toplamaktadır. 
Hadi evlerden parasız, karşılıksız toplansın; fa
kat büyük ticarethanelerden, büyük işlıanlarından, 
büyük otellerden günde yüzlerce tona varan çöp be
lediyeler tarafından belediyelerin kısır imkânlarıylc 
toplanmakta ve doîayısıyle halktan alman diğer ver
giler bu çöp toplama işine sarf edilmektedir. Bu su
retle belediyeler yatırım imkânlarından da yoksun 
kalmaktadır. 

Gene belediye öz gelir kaynaklarından olan ilân 
ve levha - resmî, Anayasa Mahkemesi tarafuıdan ta
banı ve tavam belli olmayan bir vergi niteliğinde 
görüldüğü için senelerce evvel iptal edilmiş ve fakat 
bunun yerine bir hüküm tesis edilerek belediyelerin 
ilân, reklâm ve levha resmi almak olanakları orta
dan kalkmıştır. 

Buna mukabil yeni kanunlar belediyelere müte
madiyen yeni külfetler yüklemektedir. 657 sayılı Dev
let Personel Kammu şümulüne alınan mahallî ida
reler memurlarına, belediyeler memurianna mütema
diyen artan katsayı ve göstergelerle verilen maaşlar 
neticesinde belediyeler ağır yük altına girmiş âdeta 
yalnız maaş veren bir müessese durumunda kalmış
larda^ hatta zaman zaman Devletten alacakları yar
dımlar; yani hisseler zamanmda Malive Bakanlığı 
tarafından İller Bankasına yatınlînsdîğî için, İller 
Bankası da bu hisseleri belediyelere gönderememekte 
ve dolayîssyle aylık ve ücretler de günü gününe öde
nememektedir. 

Bugün bazı belediyeler biliyorum kî, memurların 
ve işçilerin altı aylık alacakları birikmiştir. 

Düşünebilir misiniz, bir memur, bir işçi, bugünkü 
ortamda altı ay be'erHyedcn ayhk ve ücret almadan 
ailesini nasıl geçindiriyor? 

Ba durumda belediyeler, dediğim gibi ya yatırım
larından vazgeçerek yalmz memurlara ayhk verecek; 
bu suretle fen hizmetleri, temizlik hizmetleri, sağlık 
hizmetleri, haymdırhk hizmetleri duracak ve dolayı-
Siyle bunun üetkc£- olarak vatandaş buldan şikâyet
çi olacak, vatandaş bundan zarara uğrayacaktır ya 
da belediyeler memurlarına, işçilerine hiçbir ücret 
vermeyecek: buı?dan da hizmetler gene aksayacak, 
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memurlar, işçiler işi yavaşlatacaklar, direnecekler, 
grevlere gidecekler. Bundan gene vatandaş, hemşeri 
müteessir olduğu gibi, memleketin huzuru da kaça
caktır. 

Diğer taraftan, Üçüncü Beş Yıîhk Planda bele
diyelere birtakım yatırını görevleri verilmiştir. Bele
diyeler bu yatırım görevlerini yerine getirmedikleri 
takdirde planın hedefine ulaşması olasılığı da yok
tur. Şu halde, plan da tehlikeye girmiş olacaktır. Ni
tekim, Üçüncü Beş Yıllık Plan 343 ncü paragrafın
da şöyle diyor: 

«Ancak, mahallî idarelerin yatırımları, bu idare
lerin öz kaynakîarıyle gerçekleştirecekleri tasarrufla 
kayıtlı değildir.» 

Plan bunu da öngörüyor: 
«Çünkü, Anayasanın İ16 ncı maddesi belediyele

rin müşterek mahallî ihtiyaçlarının, mahallî organlar
ca sağlanmasını esas almakta ve bu idareler görevle
riyle orantılı gelir kaynaklan sağlanacağını belirt
mektedir. Bu nedenle malıaîiî idare tasarruflarıyie 
karşılanmasına olanak bulunmayan müşterek mahal
lî ihtiyaçların yerine getirilmesi için zorunlu hallerde 
merkezden malî ve teknik yardım yapılmaktadır. 
Böylece mahallî idare yatsnmîan merkezden yapıl
makta oîan yardımlar ölçüsünde artmış olacaktır.» 

Görülüyor ki, plan hedeflerine ulaşabilmesi plan 
devresinde belediyelere merkezden yardım yapılması 
sürecine bağlamış bulunmaktadır. Bunun içindir ki, 
hükümetler; Milliyetçi Cephe Hükümeti işbaşına ge
linceye kadar belediyelere çeşitli kaynaklardan yar
dım edegelmişlerdir ve bunun kaynağı da Üçüncü Beş 
Yıllık Planda vardır; fakat durum M.C. Hükümeti 
zamanında değişmiş, belediyelere çeşitli kaynaklardan 
yapıîagelmekte olan yardımJar kesilmiş, böylece özel
likle büyük belediyeler yatırımları gerçekleştireme
dikleri gibi, ücretleri de ödeyememişlerdir. 

Bir örnek olarak İstanbul Belediyesini göstermek 
mümkündür. Bu belediyeye 1970 mebde olmak üze
re, 1973 seçimleri öncesinde 107,6 milyon lira, se
çimlerden sonra M.C. Hükümetine kadar 335,9 mil
yon lira yardım yapılmış, M.C. Hükümeti zamanında 
1975 yılında 32 milyon lira avans verilmiş, 1976 yı
lında belediye hisselerinden bunun mahsubu yapılır
ken belediyeden 1,6 milyon lira fazla alınmıştır. Ya
ni, Hükümet belediyeye yardım yapmamış, bilakis 
belediyeden 1,6 milyon lira fazla para çekmiştir. 

Verginin bir biçimi de vergi tecilleridir. Vergile
rin tecilleri şeklinde tecelli etmiştir. 
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Örneğin sözünü ettiğimiz İstanbul Belediyesinin 
Devlete yatıracağı vergiler 20.12.1973'ten 20.3.1975'e 
kadar 15 ay tecil edilmiştir. Portesi 175,55 milyon li
radır; yani 175 milyon 550 bin liradır. Bunun 21 mil
yon 750 bin liralık kısmı mahsup edilmiş, 158 mil
yon 800 bin liralık kısmı yardım olarak kalmıştır. 
20 . 3 . 1975'te M.C. Hükümeti zamanında 20.7.1976 
tarihîne kadar 16 aylık bir tecil yapılmıştır. Malî 
portesi 233,41 milyon liradır; fakat 16 ncı ayın so
nunda yapılan mahsupla 251 milyon 510 bin lira çe
kilmiş, bu suretle belediye kasasından 18 miiyon 100 
bin lira Hazineye fazla aktarılmıştır. 

Hükümet Ankara Belediyesinden de 1976 yılında 
mahsup yaparken 29 milyon lira fazla para çekmiş
tir. 

İstanbul Belediyesi için arz ediyorum: Gelir ve 
yardımların bu durumuna mukabil son üç yılda işçi 
ücretlerinde 543 milyon, memur maaşlarında 294 
milyon lira artış olmuştur. 

Sayın senatörler; 
Durum böyle olunca, mahallî kamu hizemtlerinin 

kesintisiz yürütülmesini sağlamak için tedbir almak 
lâzımdır. Nitekim, Sayın Demirel Hükümeti programın
da bunu şöyle ifade etmekteydi: 

«Şehir ve kasabaların özellikle altyapı hizmetleri
nin yeterli şekilde ve süratli halledilmesi için gerek
li yardım ve imkânlar sağlanacak, kaynaklar gelişti
rilecektir. Belediyelerin şehir ve kasabalarda yaşayan 
vatandaşlarımıza hizmet götürmede, içinde bulunduk
ları sıkıntıları giderici tedbirler alınacaktır.» 

M.C. Hükümetinin hazırlayıp yürürlüğe koydu
ğa 1976 Programında da bazı önlemler getirilmiştir. 
Programın 693 ncü paragrafının 9 numaralı bendi 
şöyle der: 

«Mahallî nitelikleri bazı vergilerin belediyelere 
devredilmesi, belediyelere açılacak kredi olanakla
rının artır:!ması, buna karşılık Hazineden belediye
lere yapılan doğrudan yardımların azaltılması yolla-
rıyle belediyeler üzerinde merkezî idarenin vesaye
tinin hafifletilmesi olanakları araştırılacak ve bu ça
lışma Maliye, İçişleri, İmar ve İskân bakanlıklarıyle 
İller Bankası Genel Müdürlüğünce ortaklaşa yürütü
lecektir.» 

İlkede sözü edilen çalışma yapılmamıştır.. Bunu, 
aradan bir yıla yakın zaman geçtiği halde Hüküme
tin bu yokla bir tasarrufta bulunmamış olmasından 
anlıyorum. 

Ne mahalli nitelikteki bazı vergilerin belediyele
re devredilmesi için bir kanun sevk edilmiş, ne bele-
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dlyelere açılacak kredi olanakları artırnmıştır. Bir 
tek şey yapılmıştır: Hazineden belediyelere yapman 
doğrudan yardımlar azaltılmış, hatta kesilmiştir; ya
ni Hükümet âyetin, yalnız «La takra büssa'ete» kıs
mım okumakla yetinmiştir. 

Hükümet 1976 Programında başka bir tedbir da
ha getirmiştir; 801 KCI paragrafım 2 nci bendi şöyle 
der: 

v-Kaynakların merkezî idareyle mahallî İdareler ve 
mahaılî idarelerin kendi aralarında görevlere uygun 
bölüşümünü sağlayacak bir malî denkleştirme sistemi 
kum'arak, bu sistem içerisinde mahallî idarelerin öz 
kaynakîarryle Devlet paylarım, cins, oran ve dağıtım 
şekîi belli esaslara bağlanacak ve hizmet karşılığı ma
hallî riteiikteki gelirlerin tümü mahallî idarelere bı
rakılacaktır.» 

Bu da yapılmamıştır. Aslında tedbir ilkesinde sözü 
edilen kaynakların, merkezî idareyle mahallî idareler 
ve mahallî idarelerin kendi aralarında görevlere uy
gun bölüşümünü sağlayacak malî denkleştirme; yani 
maîî tevzin, İnönü Koalisyona zamanmda Malî Ter
zin Kanana adiyle Meclise sevk edilraiş; fakat Dör
düncü Koalisyon zamanında ele aimmarkğından ka-
dük olmuştur, bir daha tekrarlanmamıştir. 

Görülüyor ki, Hükümet Programına ve saptadığı 
direktiflere kendisi uymamakta, ilmiyle amelî birbi
rini tutmamaktadır. 

Kaldı ki, belediyelerin malî durumlarımın: güçlen» 
dirilmesi ve ' onların kanunlarla kendilerine verilen 
hizmetleri görebilir duruma getirilmesi bir Anayasa 
emridir. Demin de arz ettim; Anayasanın 116 ncı 
maddesinde, mahallî idarelerin görevleriyle orantılı 
gelirlerle donatılacağı hükme bağlanmıştır; fakat 15 
seneden beri (üzülerek ifade edelim) hiçbir Hükü
met Anayasanın bu 116 ncı maddesinin gereğini ye
rine getirmemiştir. 

Saym Maliye Bakanı Bütçe Karma Komisyonun
da yapağı görüşmede, kendi zamanlarında İstanbul 
Belediyesine 1,5 milyar liralık bir yardım yapıldığım 
ifade etmiştir. Demin istanbul Belediyesinin vermiş 
olduğu rakamları arz ettim. Şimdi bu durumda birbi
riyle çelişen iki iddia vardır; bu iddialann mutlaka 
telif edilmesi lâzımdır. 

Tabiî bu meseleler halledilmedikçe, gittikçe büyü
yen şehirlerin problemleri çözülememekte ve birta
kım huzursuzluklar ortaya çıbnıaktadır. Bu itibarla, 
ben araştırma önergemin lütfedilip kabul edilmesini 
rica edecektim; fakat demin Başkanlık Divanı ad:na 
burada konuşan değerli ai'kadaşmnn5 araştırma ko-
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misyonları faaliyetleri baklanda verdiği izahattan 
şana anladım: 

21 . 4 . 1375 tarikinde kî-'.Nju Cenn(,;rü Sayın 
Ham di Ö<:er arkadaş rı:n s erd- "i; Beîcd'yelere ya
pılan 3Tprchmlar:n aradır 'İr-Ti hakkındaki...» bir 
araştırın-: öiîcigesi özerine 13/.% nuıraralı bir komis
yon kiTulmr; ^e fakat (ge^e czlilcrck ifade edelim.) 
bu Kom'çyon 17 de»" a öa\ct edildiği halde toplanıp 
Başkanlık Bivaamı geçmemiştir. 

Aynı konuda iki ayrı araştırma komisyonu kurul-
ına'îî sanırım ki İçtüzüğümüze ve Anayasanın 88 nci 
maddcsiiiin amacnıa aykırı düşeceğinden, Sayın Baş
kandan rica edeceğim; sayın üyeler lütuf buyurur
larsa oyiarıyle bu önergemin sözü geçen (10/26) numa
ralı Komisyona havale edilmesini ve oradaki araştır
ma faaliyetlerine kaülarak müşterek bir neticeye va
rılmasını öneriyorum. 

Saygdar sımannı. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tanyeri. 
Üzerinde görüşülmekte olan araştırma önergesiyle 

ilgili konuşmalı üzere s'&z isteyen bir Sayın Bakan 
var m? efendim?... Hükümet adma kimse yok. 

Sayın üyeler, önerge sahibinin de teklif ettiği ve 
teklifinde de beyan ettiği gibi, aynî koçuda daha ev
velce verilen bir araştırma önergesi üzerine Genel 
Kttvuiajîrozun 27 Nisan 1975 tarihli 59 nca Birleşi
minde ve (10/16) numara alımda bir Araştırma Ko
misyonu kurulmuştur. Önerge sahibi, önergesinin bu 
komisyor,.a havalesini talep etmektedir. 

EL: bilgileri Yüce Genel Kurala sunduktan sonra 
işlemlere devam ediyoruz. 

HÜSEYİN ATMACA (Drakui) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Efendim. 
HÜSEYİN ATMACA (Benizli) — Alıştırma açı

lıp ondan sonra... 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, daha 

herhangi bir ney oylanmadım Sayın Atmaca. Konuyu 
a;ıkl;k!a Genel Kurulun bilgilerine sundum ve «Mua
meleye devam olunacaktır.» dedim. 

Ön e'genin tatep etmiş oMuğu Araştırma Komis-
yonııniiH kurulup kurulmaması hususunu oylarınıza 
suımyonnu. KıVruknasmı kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kurulması hususa kabul edilmiştir. 

Önergenin, evvelce kuru*i~nttş bulunan komisyo
na havalesini oylarmıza sunuyorum. Kabul edenler... 
KN.üd eNıey*;Ner.... Evye-ke knru'ir/>nş olan (10/26) 
sayılı Kcsmisyoııa havalesi hususu ksbul edilmiştir. 

Araşî.u4ma önergeleriniiî gc'aişiihnesine devam edi-
yomz efendim. 
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10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebinin, son altı ay için
de temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması is
teyen önergesi .(10/53) 

BAŞKAN — Sayın Çelebi buradalar. 
Konuyla ilgili bilgi vermek üzere sayın herhangi 

bir bakan?... Yoklar. 
Sayın Çelebi herhangi bir bakanın izahat verme

sini beklediklerinden, önerge bu sebeple ertelenmiş
tir. 

11. — Cumhuriyet Senatomu Burdur Üyesi Ekrem 
Kabay'm, traktör satışları konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/54) 

BAŞKAN — Sayın Kabay?... Buradalar. ' 
Bilgi vermek üzere herhangi bir Bakan?.,, Yok

lar. 
Muameleye devam edeceğiz efendim. 
Evvelâ önergenin okunması gerekiyor, okutuyo

rum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ülkemizin en başta gelen sorunlarından birisi; 

ulusal sanayimizi kurabilmektir. Ulusal sanayimi
zin kurulmam; tar;ro:a geliştirilmesi dış-nda düşünü
lemez. Tanm alanında gerçekleştirilecek üretim artış
larıma yaratacağı kaynak» ulusal sanayimizin kurul
masında ihtiyaç duyularak sermayenin önemü bir bö
lümünü sağlayacakta". 

Bu ge:-*;ek gö^cnü'ide iken, tarımsal alanda üreti
mi artırıcı ciddî tedbirler abıımamr.ktackr. Ciddî ted
birlerin alınmaması bir yana, tanınsa! alanda üreti
mi artırmasını beklediğimiz köylümüz; aldığında, sat-
tiğmcla aldatılmaktadır. Köylümüzün aldatıldığı -- kan-
dırddığî alanlardan önemli birisi de, traktör pazarı
dır, KöyîümÜ2 traktör pazarında açıkça soyulmak
tadır. 

80 - 100 bin lira arasında satılması mümkün olan 
traktör, köylümüze insafsızca 150 - 209 bin liraya sa
tılmaktadır, Hükümet bu haksız tabloyu, insafssz me
kanizmayı bilmektedir. Özel sektörün baskılarına da
yanamayıp, Ziraî' Donatım Kurumamın - Tarım Kre
di Kooperatiflerinin, Köy - Koop gibi köylüden ya
na yararlı giriş;mîeri olan kruumlarm çabalarım ön
lemekte, engellemektedir. Özel sektör fabrikalarının 
kapasitesinin altında çakştığmı, ithalâtın zamanında 
planlanmadığını, ithalâtın zamanında yapılmadığını, 
karaborsamn bu nedenle yaratıldığım özel sektörün 
karaborsa imkânından 4 milyarın üzerinde vurgun 
sağladığım Hükümet bilmektedir. 

I % 20 ya da % 20'nin altında kârla, kooperatif
lerin dışında, Ziraî Donatım Kurumu dışında satış 
yapan özel sektör kurumu yoktur. Yasal kârları özel 

I sektör yeterli bulmamaktadır. Karaborsayı yaratıp şu 
mekanizmaları işletmektedir. 

3. Traktör satışlarında, faturayı yasal satış fi-
I yahndan kesmekte; ama parayı iki katına yaklaşan 

düzeyde almaktadır. 
2. Traktör fiyatının belli bîr kısmını almakta, 

I geri kalan kısmının üzerine 20 - 30 bin lira ekleyip, 
taksitle saüş yapmış görünmektedir. 

3. Traktör satışlarında; traktörün yanında, pul
luk - mibzer - römork - diskaro gibi araçlardan biri
ni veya daha fazlasını almaya,zorlamakta ve yan araç
lara yüksek fiyatlar konulmaktadır. 

4. Traktörle verilmesi zorunlu olan bazı par
ça ve takımları traktörden ayırıp, o parçalar aynca 
satılmaktadır. 

5. Traktör satışından 1 yd 2 yıl önce 50 - 100 
bin lira civarında para alınmakta, parayı diledikleri 
gibi kullanmakta, çoğu kez sonunda yurttaşa traktö
rünü vermemektedirler, yahut acımasız biçimde zam
lı fiyatlar istemektedirler. 

Bunlar, görülebilen - duyulabilen oyunlardır. Gö
rülemeyen - duyuîamayan daha pek çok numaraların 
çevrildiğine inanayorum. 

Bu haksız, bu insafsız oyunlar karşısında, köylü
müzü koruyucu, köylümüzü kayırıcı bir Hükümet gi-

I ri^imi yoktur. 
Traktör pazarında köylümüzü ezen bu karanlık 

oyunları ortaya koyacak, açığa çıkaracak bir Senato 
Araçtırması istiyorum. 

Anayasanın 88, İçtüzüğün ilgili maddeleri uyarın
ca gereğini rica ederim. 

Saygılarında. 
C. Senatosu Burdur Üyesi 

Ekrem Kabay 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kabay. 
I EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, 

önergem açık. 
BAŞKAN — Evet efendim. Hükümet adına ko

nuşacak yetkili bir Bakan? Yok. Okunan araştırma 
önergesi iîe ilgili Araştırma Komisyonu kurulup ku
rulmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kurul
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler.,. Kurulma
sı hususu kabul edilmiştir. 

Komisyonun üye sayısını tespit için teklif bekli-
| yeniz efendim. 
I HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — 11 olsun 
I Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — 1İ kişi teklif ediliyor. Komisyonun 
11 kişiden kunılmasım oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.,, Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Araştırma önergelerinin muamelelerine devam edi
yoruz efendim. 

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

BAŞKAN — Sayın Alalay?.., Yoklar. Bir Hükü
met yetkilisi?... Yoklar. Bu sebeple önergenin müza
keresi ertelenmiştir. 

13. —• Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayrı 
Önerin, DİSK'e bağlı işçilere yapılan baskı hakkın
da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/56) 

BAŞKAN — Sayın Hayrı Öner?... Yoklar. Hü
kümet yetkilisi?.., YokIar=„. Önergenin görüşülmesi er
telenmiştir. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlunun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/57) 

BAŞKAN — Sayın Sanibrahimoğîu?... Burada
lar. Hükümet adına yetkili üye?... Yoklar. 

Sayın üyeler; 
Malumlarınız, Yüce Genel Kurulun kabul etmiş 

olduğu bir dipnotu gereğince Hükümet adına konu
şan.. bilgi veren bir üye olmasa dahi araştırma öner
gelerinin muameleye konulması devam etmektedir. 
Bu sebeple önergeyi okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağşdaki önergemin işleme konarak, «Türk spo

runun içinde bulunduğu üzücü durum ve bu duruma 
düşmesinin nedenleri ve dünya spor âleminde lâyık 
okluğu şerefli mevkii alabilmesinin ciddî ve köklü 
tedbirlerinin saptanması» maksadıyle Senato Araştır
ma?;! açılmalına müsaadelerinizi arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Adana Senatörü 

Kemâl Sanibraîümoğîu 
Spor, milletlerarası âlemde medenice ve efendice 

bir yarış ve yakmlaşma aracı şaşılmaktadır. Millet
lerin ve topluiîîîann bir yerde uygarlık seviyesinin 
simgesi ve ulusal iiibanıun yükselmesinin aracı ol
maktadır. 

Türk IJ!us:ı, eporcu bir millettir. Asırlar boyu 
«Türk gibi kuvvetli;> dedirtebilmiş- Koca Yusufîann, 
Yaşar Doğu'îann dünyanın bir ucundan Öbür ucuna 
at binip kılıç kullanan bileği bükülmez bahadırla
rın kemiklerini sızlatmaya hakkımız yoktur. 
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Toplam yine o toplum, Millet yine o millet... Hat
ta daha da iddialı olmanın olanaklarına da sahip... 
Pek yakın geçmişte takım halinde altın madalya
ları getiren ünlü sporcularımızdan bir kısmı hâlâ 
hayatta.... 

O halde, bugünkü gerileme ve hatta olimpiyat-
îardaki acı ve ağır yenilgiyi bireylere ve topluma 
mal etmeye hakkımız yoktur... 

Toplumun tüm kesimlerinde görülen ve sorum
suzca sürdürülen lâubalilik ve lâçkalık spor dalın
da ela geriliğimizin ve yenilgimizin baş nedenidir. 

A'dan Z'ye kadar idareci, tayinlerindeki taraf
girlik ve partizanlık. Spor Bakanlığının göstermelik 
bir Bakanlık olmaktan kurtulamaması sporun millî 
sağlık ve milletlerarası itibar üzerindeki derin ve 
olumlu etkiden habersiz bulunuşu rahatsızlığın baş
ta gelen illetleridir. Sakat olduğu bilinen sporcula
rı, sırf bazı yârana turistik gezi imkânı vermek için 
olimpiyat takımlarına ahp Amerika yolculuğuna 
çıkarmak, Milliyetçi İktidarın millilik derece ve an
layışlarım:! elem verici bir kanıtıdır... 

Bu itibarla. Senatomuzun, Türk sporunun gerile
mesi, yenilgilerimiz ve sebepleri üzerine eğilerek, alın
ması gereken ciddî ve köklü tedbirleri saptaması 
zaruret halini almıştır. 

Cumhuriyet Senatosunun saygı değer üyelerini, 
önergemi kabul edecekleri ümit ve inancıjie takdim 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Kemâl Sanibrahim
oğîu. 

KEMÂL SARIiBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Önergem çok açık efendim. 

BAŞKAN — Efendim önergenizin açıklığından 
bahsederek söz almıyorsunuz. Hükümet adına bu 
konuda izahat verecek Sayın Bakan?... Yoklar. 

Saym Kemâl Sarıibrahimoğlu'nun vermiş olduğu 
araştırma önergesi paralelinde bir Araştırma Komis
yonu kurulması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenk-Vc. Kabul etmeyenler... Kabui edilmiştir. 

Komisyonun 11 üyeden kurulması teklif ediliyor. 
Başka teklif var mı efendim?... Yok. Olmadığına go-

i re komüsyonuı^ İ l üyeden teşekkülü hususunu oyîa-
J nmza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen-
! 3er... I I kişilik teklif kabul edilmiştir efendim. 
J 15 .— Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra

him Öziürk'ün, eğitim enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi .(10/58) 

| BAŞKAN — Saym Öztürk?... Yoklar, Bilgi ver-
f mek üzere bir Bakan?... Yoklar. 
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Araştırma önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
16. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 

• Sanibrahimoğlıı'nun, deprem ve depremle ilgili yer
leşim, mesken, ulaşım, dağıtım ve depolama konusun
da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/59) 

BAŞKAN — Saym Kemâl Sanihrahimoğlu?... 
Buradalar. Sayın bakanlar?... Yoklar. Buyurun efen
dim önerge okunsun. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Memleketimiz' deprem kuşağında oinıak gibi bir 

talihsizlikle karşı karşıyadır. Sık stk depremler dolak
ta, binlerce vaiandaşamz hayatlarını, servet ve evlerini 
kaybetmektedirler. 

Her depremden sonra günlük tedbîrlerin ötesinde, 
köklü ve ciddi tedbirler aîmması düşünülmemektedir. 

Oysaki, bugünkü dünyamızda, jeoloji ve sismo
loji ilimleri çok iîcrle»n".j olup, birçok önlemleri pe
şinen önerecek ve depremleri'yaklaşık olarak önceden 
tespitle' lıaîka duyuracak olanaklara kavuşmuştur. 

Yapılan neşriyattan, Çin ve Japonya gibi deprem 
kuşağındaki uygar milletlerin bu yolda bayii mesafe 
aldıkları ve deprem zararlarım asgariye indirdikleri 
anlaşılmakta d ir. 

Bu cümleden olarak, mesken yapınınım ve yerleş
me politikasının da ciddî etütlere dayanın \ÎTM\ vadeli 
programlara bağlcnmasi suretiyle, deprem zatarlanmn 
azaltılabileceği bilinen bilimsel gerçekler arasındadır. 

Deprerndc-n sonra, ıdaştürnüa, depolama ve dağz!ıru 
olanaklarımızın da acüTîcak derecede ilkel ve yeter
siz okluğu son deprem felâketinde bir kere daha mey
dana çıkmış bulunmaktadır. 

Uygar bir milletin evlatları olarak, vatasîdaşîannm 
ve kardeşlerinin yarehrruna gereği kadar süratli ve mü
essir şeklîde el uzatamamanın aez«, millet olarak tü
münüzün vicdanlarımı sızlatmaktadır. 

Dün Varto'da, bısgün Van'da fAMbA imkânszz 
maddî ve rnanevî zararlarımda sebep olan depremin, 
yana büyük kentlerde tekrarı imkânsız olmadığına 
göre, çok daha büyük boyarlara ulaşacak can ve 
mal kayıpları olabilecektir. 

Büyük'kentleri çevreleyen gecekondu semtleri ka
dar müessir belediye kontrolünden nıakruraiyet yü
zünden taş ve beton yığmı olarak nitelendirilebilecek 
pek çok yapının, yarinin fdâkeihıl hazırlayan ölüm 
piramitleri olabileceğini söylemek için kahin ©imaya 
gerek yoktur. 

Deprem ve depremle ilgili, yerleşim, mesken, ula
şım, dağıtım ve depolama ve cl.o benzeri çalîşmalann 
ve genellikle mesken sorunlarının yetkili ve etkili bir 

kuruluş eliyle ve partücrüstü bir anlayışla ele alın
ması, plan ve programa bağlanması, millî bir politi
ka olarak sürdürülmesi, âcil bir zaruret haline gel
miştir. 

Bu nedenlerle, arz ettiğim konuların, araştırılıp, 
tedbirlerinin saptanması için, kurulacak bir komisyon 
marifetiyle Senato Araştırması yapılması için gereğini 
saygı ile arz ve istirham ederim. 

Adana Senatörü 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

BAŞKAN — Buyurum Saym Kemâl Sarıibrahim-
oğîu. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Öner
gem açık Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergenizin açık olduğundan bahisle 
söz almıyorsunuz. 

Hükümet veya ilgili Bakanlık adına herhangi bir 
görüşme?. Yok. 

Sayın üyeler, Saym Kemâl Sanibrahimoğlıı'nun 
biraz evvel okunan araştırma önergesiyle ilgili bir 
araştırma komisyonu kurulması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Ko
misyon kurulması hususu kabul edilmiştir. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Komisyonun 
11 kişiden kurulmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun İ l kişiden kurulması 
teklif edilmektedir. Başka teklif olmadığına göre, 
bu teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Komisyonun 11 kişiden kurulması 
kabul edilmiştir. 

17. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 1bra
kını Özjürk'ün, Afetler Fonu hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/50) 

BAŞKAN — Saym İbrahim Öztürk?. Yoklar. 
Hükümet adına ilgili herhangi bir bakan? Yoklar. 
Bu sebeple araştırma önergesinin görüşülmesi erte

lenmiştir. 

18. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özer'in, Kamu İktisadî Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyelere 
dair Senato Araştırma*;! isteyen önergesi. (10/61) 

BAŞKAN — Saym Hamdı Özer? Buradalar. 
Hükümet adına ilgili herhangi bir bakan? Yoklar. 

Buna rağmen önergenin muameleye konması İçtüzük 
dipnotu gereğidir. Araştırma önergesini okutuyorum 
efendim. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri içinde yeralan İkti

sadî Devlet Teşekkülleri ile kanunla kurulmuş Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri bir başıboşluk içindedir. 

Aynı statü içinde ve aynı amaçlı kuruluşlar deği
şik uygulama içindedir. 

Bu kuruluşlar kanunlara değil ilgili Bakanların 
keyfî tasarruflarına bağh bulunmaktadır. 

Pu kuruluşlardan bazılar?, kendi personeline yılda 
iki ikramiye ödedikleri halde, ötekileri bu haktan yok
sun kalmaktadır. Bu ödeme işi, kuruluşun bağlı bu
lunduğu Bakanın iznine bağlı 'tutulmakladır. 

Bir hukuk devletinde kaauıi üstünlüğü emirden 
ve izinden önce gelir. Emirler ve izinler kanunları uy
gulamak için verilir. 

Aym statüye bağlı bası kuruluşlara ikramiye veri
lirken ötekilerine veribneyişine bir hukuk devleti se
yirci kalamaz. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Sakanmın izni ile Tür
kiye Elektrik Kurumu Personeline ikramiye ödendiği 
halde, aynı statü içisde bulanan (26) kuruluşa kendi 
bakanlarınca ve Maliye Bakanbğmca ödeme izni ve
rilmemiştir. 

Devlet Denıir Yolları, PTT İşletmesi. Denizcilik 
Bankası Deniz Nakliyatı, Süınerbank, Şeker Fabrika
ları, Demir Çelik İşletmeleri, T. C. Ziraat, Emlûk 
Kredi, Halk Bankaları gibi birçok büyük teşekkül
ler ikramiyeden yoksun kainuşîardır. 

Sosyal Güvenlik Bakaaımn izni ile Sosyal Sigor
talar Kurumundaki personele ikramiye ödendiği hal
de, aynı statüye bağh (1.0) teşekküle ödeme izni ve
rilmemiştir. 

T. C. Emekli Sandığı, İş ve İşçi Bulma Kurumu, 
Petrol Ofisi, Ilier Bankacı. Madcu Tetkik ve Arama 
Enstitüsü, Yüksel;öğrenim K=:edi ve Yurtlar Kuru
mu ile (TRT) Kurumu gibi tevekküller bu ikramiye
den yoksun kalmışlardır. 

Görülüyor ki, bugünkü Hükümet bir cephede bir
leşmiş ve fakai sosyal hukuk elerle fi çınlayışında bir-
leşmemiş bakaniarekm karoMın^air. 

Keyfî uygulamalarla kanunlar: geçersiz lude so
kan ve halkımızın Devlete olan güvenini sarsan Ba
kanlar baklanda araştırma yaparak kanunlara sahip 
çıkılması Parlamentonun deneti??ı görevidir. 

Eğer ikramiye ödenmesi kanun gereği ise, ockrae-
nin yaptırılmama^ hakkında; eğer ikramiye ödeîinîesi 
kanuna aykırı ise, ödemenin yaptmîması halikında 
Anayasanın 88 ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 

133 ncü maddeleri uyarınca Araştırma yapılmasını 
saygi öe arz ve teklif ederim. 

Malatya Senatörü 
Hamdi Özer 

BAŞKAN — Buyurun Saym Özer. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Saym Başkan, sa

ym senatörler; 
Anayasamızın bizlere tanıdığı denetim yetkisi et

kili olduğu ölçüde değer taşır. Denetim yolları tıkan
dığı Ölçüde, yolsuzluklar bir bunalım batağı haline 
gelir ve toplumu içine çeker. Denetim yolları bir it
ham, suçlama ve yıkma metodu olarak değil; yapıcı, 
onancı, aydınlatıcı bir uyarı yöntemi olarak kabul 
edilmelidir." 

Sevinçle belirteyim ki, bu araştırma önergem bir 
onanıra amaçlayan uyarı olarak etki yapmış ve bü
yük ölçüde yarar sağlamıştır. Çünkü, bu önergemle 
İktisadi Devlet Teşekkülierindeki ikramiye ödemedeki 
adaletsizlik üzerinde ilgililer uyarılmış ve bunların bir
çoğuna bu hakları teslim edilmiştir. 

Saym senatörler; 
Bu araştırma önergemi 23 Aralık 1976 tarihinde 

verdikten sonra, Hükümetin Millî Selâmet Partili ba
kanları kendilerine bağlı İktisadî Devlet Teşekkülle
rine 7 gün içinde ikramiyelerini ödedikleri halde, 
Adalet Partili bakanlar kendilerine bağlı bu kuruluş
lara edeme yapmamışlardır. Halbuki, ikramiyeleri en 
ence. ödeyenler Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
ile Sosyal Güvenlik Bakanı, Adalet Partilidir. Buna 
rağmen aynı partili Ulaştırma, Emar ve İskân, Turizm 
ve Tanıtına, Gençlik ve Spor, Ticaret, Malîye bakan
ları kendilerine bağh bu kuruluşlara hâlâ ikramiye 
ödememişlerdir, 

Sayın senatörler. 
Bu Koalisyon Hükümetinin kanatlan arasında ve 

kanatlan içinde görülen bu farklı uygulamalara hu
kuksal bir gerekçe bulunamaz. Bir Hükümetin koalis
yon yapılı obîîasî, keyfî ve adaletsiz uygulamaları ma
zur gösteremez. 

Kanunları yürütme sorumluluğu Hükümeti bağlar, 
kanalları değrL Bir Hükümet ya tüm olarak vardır 

ya da yoı Sorumluluğu tüm olarak kabul etmeyen 
ve kendi bünyesinde anarşiye düşmüş olan bir Hükü
met, bir bütün sayılamaz ve muhatap kabul edilemez. 

İktisadî Devlet Teşekküllerinde çalışan insanlara 
eşlisâ uygulama yapılmakla Anayasamızın eşitlik il
kesi zedelenmektedir. Mağdur edilen yüzbinlerce in
san, haklarını istiyor. Mağdurların her birinin hak
kında tüm Ulusun hakkı, hukuku ve rejimin temeli 
bulunmaktadır. 
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O halde, biz bu hakları savunurken sadece kemi
yete değil, keyfiyete; yani niceliğe değil, niteliğe önem 
vermek zorundayız. 

Bu araşiırma sonunda ya ikramiyeyi ödeyenler ya 
da ödemeyenler haklı görüîecek ve fakat kanun üs
tünlüğüyle uygulamada eşitlik ve birlik sağlanmış ola
caktır. 

Hiç kuşkum yok ki, hukuktan yana olan tüm ar
kadaşlarımız, hukukun üstünlüğünde birleşerek bü
yük bir aksaklığın onarılması için bu araştırma öner
gesine olumlu oy verecektir. 

Bu inançla Yüce Senatoyu saygı ile hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özer. 
Önergeyle ilgili Hükümet temsilcisi?. Yoklar. 
Sayın Hamdi Özer'in vermiş olduğu araştırma 

önergesiyle ilgili olmak üzere, bir araştırma komis

yonu kurulması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler.. Komisyon kurulması 
kabul edilmiştir. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Komisyonun 
11 kişiden kurulmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun 11 üyeden olması teklif 
ediliyor. Başka teklif olmadığına göre, komisyonun 
11 kişiden kurulması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Ziya 
Müezzinoğlu ve arkadaşlarının, yabancı ülkelerde ça
lışan yurttaşlarımızın sorunları hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/62) 

BAŞKAN — Sayın Müezzinoğlu, Başkanlığa Hü
kümetin bulunduğu bir toplantıda bu önergenin gö
rüşülmesini istediklerini beyan ettiklerinden, ertelen
miştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2. — Lâle Oraloğlu'nun, kaçakçılık nedeniyle çarp
tırıldığı cezanın inzibatî ve cezai bütün neticeleriyle 
affına dair kanım tekbfi ile Millet Meclisince reddo-
lunan metin ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 

Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/538; C, 
Senatosu : 2/110) (S. Sayısı : 646) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Kanunların görüşülmesine geçiyoruz. 646 S. Sa

yılı, Lâle Oraloğlu'nun, Kaçakçılık Nedeniyle Çarp
tırıldığı Cezanın İnzibatî ve Cezaî Bütün Neticeleriy
le Affına Dair Kanun teklifinin, gündemdeki bütün 
işlere takdimen öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi 
hususunda Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkan ve 
Sözcüsü Sayın Ahmet Nusret Tuna tarafından veril
miş bir önerge vardır. 

Komisyon? Yoklar. 
Hükümet? Yoklar. 
Komisyon ve Hükümet olmadığına göre, kanun 

teklifinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

3. — Bursa Üniversitesine 1976 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerdeki değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/484; C. Senatosu : 1/520) (S. Sayısı : 
648) 

BAŞKAN — Bursa Üniversitesi 1976 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerdeki değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısının görüşülmesi hususu var
dır, sırada. 

Komisyon? Yoklar. 

Hükümet? Yoklar. 
Kanun tasarısının görüşülmesi ertelenmiştir. 
Sayın üyeler; 

Gündemimizde görüşülecek başka konu kalma
dığından, 20 Ocak 1977 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.22 

« • ^ 

547 — 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

23 NCÜ BİRLEŞİM 

18 . 1 . 1977 Sah 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dilekçe Karma Komisyonu ile Kamu İkti
sadî Teşebbüsleri Karma Komisyonuna üye seçimi 

B - IKINCI DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'm, bugüne kadar Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kuruluna sunulan araştırma önergelerine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanından sözlü sorusu. 
(6/76) (Gündeme giriş tar ihi : 18 .1 .1977) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın, TPAO Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) (Veriliş tari
hi : 18 . 7.1974) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) (Veriliş tarihi : 18 . 7 . 1974) 

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

5. —- Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bii-
gen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim Mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) (Veriliş tar ihi : 30 . 6.1975) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, Milliyetçi Çin'le olan 
ticarî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu. (6/61) (Veriliş tar ihi : 1 .11 .1975) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. ; 
(6/67) (Veriliş tar ih i : 3 1 . 3 .1976) 

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

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yapı
lan tayine dair Millî Savunma Bakanından sözlü so
rusu. (6/70) (Veriliş tar ihi : 13 . 5 .1976) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/71) 
(Veriliş tar ihi : 15 . 6 .1976) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, bazı teşebbüslerin is
tihdam ettikleri yabancı uzmanlara dair Devlet Ba
kam Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. (6/63) 
(Gündeme giriş tar ihi : 5 . 7 .1976) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, «TRT Genel Müdürü» ne dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/73) (Gündeme giriş 
tarihi : 2 . 1 1 .1976) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
öztürk'ün, ortaöğretim için hazırlanan kitaplara dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/74) (Gün
deme giriş tarihi : 9 .11 .1976) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 10 yıllık 
araç ihtiyaçlarına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/75) (Gündeme giriş tarihi: 23.11.1976) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

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

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, Keban Barajı hakkında Senato Araştu> 
ması 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 atılan tesislere dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/53) 

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

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

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, BİSK'e bağlı işçilere yapılan baskı hakkın
da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/56) 

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

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

11. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, deprem ve depremle ilgili yer
leşim, mesken, ulaşım, dağıtım ve depolama konusun
da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/59) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi ibra
him Öztürk'ün, Afetler Fonu hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/60) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Kamu İktisadî Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyelere 
dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/61) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Ziya 
Müezzinoğlu ve arkadaşlarının, yabancı ülkelerde ça
lışan yurttaşlarımızın sorunları hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/62) 

X 15. — Bursa Üniversitesine 1976 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerdeki değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi 1/484; C. Senatosu 1/520) (S. Sayı
sı : 648) (Dağstma tarihi : 14 . 1 . 1 9 7 7 ) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Lâle Oraloğlu'nun, kaçakçılık nedeniyle 
çarptırıldığı cezanın inzibatî ve cezaî bütün neticele
riyle affına dair kanun teklifi ile Millet Meclisince 
reddolunan metin ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/538; 
C. Senatosu : 2/110) (S. Sayısı : 646) (Dağıtma ta
rihi : 5 .1 .1976) 

2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ile Millet Meclisince red
dolunan metin ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/299; C. Se
natosu : 2/109) (S. Sayısı : 647) (Dağıtma tarihi : 
12 .1 .1977) 
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