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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Grup (başkamveknierimim, Genel Kurul top-
lanltıfllarınıa 30 . 11 . 1970 gümümdem başlamak 
üzere 7 . 12 . 1970 Pazartesi günü saat 15,00 e 
kadar ara vetrlmesiıne dair önergesi kabul olum
du. 

Yalpıfliam görüşmelerden sonra, Başkanlık Di
vana üye sayışımın 14 e çıkması, 14 noü üyeliğim 
Divan Kâtibi olması ve bu üyeliğin C. H. P. 
ıGrupunıa verilmesi hususları kabul edildi. 

Siyasi parti ıgruplanmım komisyonlarda kuv
vetleri oramamda temsili için komisıyonilanm tes
pit olunıam üye adedleri Genel Kurulun oyuma 
'sunularak kabul olumdu. 

Gruplanm adaylarımı ve bağımsıız üyelerin 
de çalışmak istedikleri komisyonları gelecek 
birleşime kadar Başkanlığa bildirmeleri husu
su açıklandı. 

7 . 12 . 1970 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplamılmak üzere birleşime saat 15,58 de son 
^veriildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanı vekilli Ordu 

Fikret Turhangü Memduh Ekşi 
Kâtip 

Kayseri 
Şevket Doğan 

m*m 

BİRİNCİ OTURUM 
" Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Talât Köseoğlu 
KATİPLER : Emvetr Akova (Sivas), ZeM Çelker (Sürft) 

BAŞKAN — M İ M Meclisinin 17 nci Birle simimi açıyorum. 

II - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapıllacaktır. Sayım 
üyelerim beyaz düğmelere basmııalarımı rioa edi
yorum. 

Yoklama işlemi devam etmektedir. Sonra

dan gelem üyelerin de beyaz düğmelere başma
llarımı rica ediyorum. 

(YokLamıa yapıldı.)( 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

124 — 
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III - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Adıyaman Milletvekili Mehmet Zeki 
Adıyaman'ın, İstanbul Kültür Sarayı yangını 
olayına, yanan tarihî eserlere ve alınması ge
rekli tedbirlere dair demeci ve Millî Eğitim Ba
kan vekili ve İmar ve İskân Bakanı Hayrettin 
Nakiboğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dişi konuşmak isti-
yen ıSayun Mehmet Zeki Adıyaman, istanbul'
da cereyan eden Kültür Sarayının yanması 
müessif olayını izah edecek ve Hükümeti uyar
ma yönünden bdır konuşma yapacaklardır. 

Buyurun Sayın Mehmet ZeM Adıyaman. 

MEHMET ZEKİ ADIYAMAN (Adıyaman) 
— Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Heyeti Muhteremenizi muhabbetle selâmlarım. 

Hepimizi üzen ve müteellim eden istanbul 
Kültür Sarayı yangını hakkında söz almış bu
lunuyorum, 

Bu yangının bir ihanet neticesi mi. yahut 
kasden mi yapıldığı veyahut bir kaza neticesi 
mi olduğu hususu tahkikat mevzuu olduğu için 
bunu elbette ki, sayın Hükümet ele almıştır ve 
neticeyi... («Ses gelmiyor» sesleri.) 

BAŞKAN — Bir dakika sayın hatip, mikro- I 
fonu ayarlıyalım... 

Buyurun. 
MEHMET ZEKİ ADIYAMAN (Devamla) 

— İstanbul Kültür Sarayı yangınını üç nokta
da mütalâa etmek icabediyor : Maddi bakım
dan zarar, mânevi bakımdan zarar, bir de va
zife şuuru ve vazife mesuliyeti noktasından mü
talâa edilmelidir. j 

Maddi bakımdan zarar: öğrendiğimize göre 
adı geçen bina 100 milyon liranın üzerinde bir 
para ile meydana gelmiştir. Elbette ki, bu pa
ra bu milletin vermiş olduğu üç - beş kuruş ve I 
daha bundan da büyük yardımlarla temin edil- I 
miş ve bu şekilde bu binaya sarf edilmiştir. Bu 
para ile modern bir kasaba kurulabilir, bu pa
ra ile binlerce köy ilkokulları yapılır ve bu pa
ra ile yüzlerce büyük köprüler inşa edilebilirdi. 

Kültür Sarayı içerisinde Topkapı Müzesin
den getirilen, değeri ancak tarihin biçeceği kıy
metle ölçülebilen ve bir daha bunların yerine 
getirilmesi de mümkün olmıyan kıymetli eşya- j 
lar da maalesef yanmış bulunmaktadır. Bu eş
yaları ben şu şekilde tesbit ettim : 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

IV ncü Murat Han'a ait yağlı boya tablo. 
Divan hattı ile yazılmış ve IV ncü Murat'ın 

tuğrasını havi altınla işlenmiş Bayrak. 
Yine IV ncü Murat'a ait kaftan, entari, id

man taşı, zırh, (ki, bu zırh ayrıca bir kıymet 
daha taşıyor, bu Kayıtbay'a ait bir zırhtır, Os
manlı padişahları bunu elde ettikten sonra Sa
raya getirmişlerdir.) Miğfer, kılıç, Kuran-ı Ke
rîm. 

Kuran'ı Kerîm 165 yapraktır, 1637 tarihinde 
yazılmıştır, sûre başları altın ve çeşitli çiçekler
le müzehheptir. 

Muhterem arkadaşlar, bu kıymetli eşyalar 
maalesef kira kaydı ile verilmiş bulunuyor ki, 
bu çok üzücü bir olaydır. Artık kala kala böyle 
kıymetli tarihî eşyalar kira metaı mı olacaktır? 

Vazife mesuliyetini tamamen unutmuş, vazi
fe şuuru ile hareket etmiyen bir Müze Müdürü, 
kendisinin bu işlerde ne kaybettiğini görmüş de 
bu eşyaları kiraya vermek suretiyle Müzeden 
ayırmış bulunuyor. Biz TRT nin ve üniversite
nin muhtar olduğunu biliyoruz, fakat Müze Mü
dürünün de muhtar olduğunu bilmiyorduk. Bu 
kıymetli eşyaların acaba bir daha yerine gelme
sine imkân var mıdır? Sonra bir de utanmadan 
bunlara 290 bin lira gibi bir kıymet biçiyor. 
Bunlara kıymet biçilir mi hiç arkadaşlar? Bun
ların kıymetini ancak tarih biçer. Çünkü bun
lara kıymet biçmek demek, IV ncü Murat'ı tek
rar hayata kavuşturmak ve bu eşyaları ona tes
lim etmek demek olacaktır. Buna bir defa im
kân yok. 

BAŞKAN — Biraz mikrofona yaklaşır mısı
nız sayın hatip, sesiniz iyi gelmiyor. («Sizin se
siniz de iyi gelmiyor.» sesleri.) 

Benim sesim de mi iyi gelmiyor?.. Çok te
şekkür ederim... 

MEHMET ZEKİ ADIYAMAN (Devamla) 
— Üçüncü mühim mesele saygısızlık meselesi
dir arkadaşlar, üzerinde titrediğimiz ve men
subu olmakla müftehir bulunduğumuz İslâm Di
ninin en mukaddes kitabı olan Kuran'ı Kerîm 
oyuncuların eline teslim ediliyor. Bu ne ka
dar küstahça bir harekettir?... Kuran'ı Kerîm, 
«Siz temiz olmadan buna yaklaşmayın» emrini 
verirken, biz bu kutsal kitabı vücudu içki ko
kan, vücudu alkol kokanların ellerine teslim, 
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ediyoruz. Belki bu ilâhi bir şamar da olabilir 
arkadaşlar. Bunu böyle kabul etmek de icabe-
der. 

Sözlerimi kısa keseceğim. Heyeti Celileniz-
den istirhamım, sayılı müesseselerin bir zerresi
ne dahi dokunmamak lâzımdır ve buna cüret 
edenlerin de en ağır şekilde cezalandırılması 
icabeder. Binaenaleyh, bu işe sebebiyet veren 
Müze Müdürünün derhal bu vazifeden alınması 
şarttır ve zaruridir. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Zeki Adıyaman'
ın konuşmasından sonra Sayın Millî Eğitim Ba-
kanvekili ona cevap vermek istemişlerdir. Buyu
run. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKAN VEKİLİ VE İMAR 
VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN NAKİ-
BO&LU (Kayseri) — Muhterem Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

İstanbul Kültür Sarayı 12 Nisan 1969 tari
hinde hizmete açılmış ve idaresi Resmî Gazete
de yayınlanan geçici bir yönetmelikle Devlet 
Tiyatrosu Genel Müdürü, Devlet Opera ve Bale
si Genel Müdürü ve Bayındırlık Bakanlığı 
Temsilcisinden müteşekkil üçlü bir Komiteye 
verilmiştir. 

27 Kasım 1970 Cuma gecesi Devlet Tiyatro-
sunca sahneye konulan «Cadı Kazanı» piyesi 
oynanırken, «Sofita» tâbir edilen sahnenin üst 
kısmında ateş görülmüş, birkaç saniye içinde 
sofitadan ateşler yükselerek yanan parçalar ha
linde sahneye dökülmeye başlamıştır. Bu sırada 
sahnedeki oyuncular ve görevliler yangını sön
dürmek için çalışırlarken, seyirciler de salonu 
terketmiş, yangın da süratle salona sirayet et
miştir. İtfaiyenin bütün gayretine rağmen Kül
tür Sarayının sahne, salon, üst ve orta fuayesi, 
lokanta ve galeri bölümleri yanmış, konser sa
lonu, Oda ve Çocuk Tiyatrosu, idari bölümleri, 
G, H, P blokları, dekor ambarı kurtarılmıştır. 

Yangın sebepleri araştırılmak üzere bir bi
lirkişi heyeti kurulmuş ve heyet çalışmalara 
başlamıştır. Adlî ve idari tahkikat devam et
mektedir. 

Bu sebeple Yüce Heyetinize yangının sebebi 
ve orada meydana gelen hasar hakkında kesin 
bir bilgi arz etmek mümkün değildir. Tahkikat 
bittikten sonra detaylı olarak sebebi ve meyda-
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| na gelen hasar hakkında kâfi ve kesin bilgi arz 
I edilecektir. 
I Hürmetlerimle. 

I 2. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
I son günlerde gelişen gençlik olaylarına dair de-
I meçi ve Devlet Bakam Hüsamettin Atabeyli'nin 
\ cevabı. 

I BAŞKAN — Buyurun Sayın Ahmet Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; 
I Son günlerde gelişen gençlik olayları hak

kında sayın Hükümeti uyarmak istiyorum, sa-
I yın parlömanterlerin de bu konuda dikkatlerini 
I çekmek üzere huzurunuzu işgal etmiş bulunu

yorum. 
Sayın milletvekilleri, 
Bugün Türkiye'de her anne, her babanın her 

I gün yüksek tahsilde bulunan çocukları için ıs
tırap içinde yaşadıklarını hiç aklımızdan çıkar-

I mıyalım. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu konu çok önemli bir konudur. Geçen se
neler 18 - 20 genç yaralandı, öldürüldü, kanlı 
hâdiseler, kanlı olaylar oldu. Bunlara artık, bu 
Anayasanın hükümleri içinde, Hükümet ve Par
lâmento seyirci kalamaz, bunun mutlaka çaresi
ni bulmalıdır. 

% Muhtelif partilerin asgari müştereği Anaya
sadır. Elbette ki, bir parti diğer partinim prog
ramına itibar etmiyebilir, ama mutlak olan bir 
konu varsa, asgari müşterekte birleşmek lâzım-
geliyıorsa, bu Anayasadır ve Anayasanın göster
diği istikamette bu olaylara sön veriıci tedbirle
rin alınmasını Sayın Hükümetten istirham edi
yorum. 

Her ğün bir okulda, bir fakültede, üniversi
telerde işgaller olmakta, bunu devam ettiren 
boykotlar olmaktadır. Bunların sebepleri»; meş
ru - gayrimeşru; her ne olursa olsun, ortaya ko
nulmalı, Hükümet bunun tedbirini! almalıdır. 

Hükümetten istirham ediyorum; belki şura
da burada söylenebilir, polemiğe getirilebilir, 
politiikası yapılabilir; ama fakrü zaruret içinde 
yetiştirmiş olduğu bir genç delikanlının her gtün 
için öldürülmesini beklemek bir anne, bir baba 
için mümkün değüldir. 

Bu konuda bilhassa istirham ediyorum, ör-
I nek olarak veriyorum. Türk Ocakları üniversi-

126 — 
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ite miydi, Özerkliği mi vardıydı da oraya şimdi
ye kadar Hükümet giremiyordu?... Pekâlâ ted
birini almıştır, ellerinden alınmıştır, hiç olmaz
sa bir dalı faydalı olmaJk üzere ortadan kaldı
rılmıştır. Mezalim yuvası haline getirilen bod
rum katlarında her gün dayak vurulan, ıstırap, 
işkence çektirilen arkadaşlara elbette Hükümet 
ve Parlâmento seyirci kalamaz. 

Bugün ne 0. H. P. den, ne A. P. den, ne de 
diğer muhterem partilerden tasvibedilmiyecek 
bir hareketle bir avuç gencin gidip bir üniversi
te rektörünü makamından alıp dışarı çıkarma
sına hiçbir parlömanter ve Hükümet seyirci ka
lamazdı. Bunun tedbirini almaya mecbursunuz. 
Ama Anayasa hükümlerinin gösterdiği istika
mette olmalıdır alacağınız bu tedbirler. Yoksa 
aksi takdirde bir arkadaşın oğlu veya kızı, ço
cuğu okuyacaktır... 

Yurtlar oturulmaz, yatılmaz hale gelmiştir. 
Neden? Hükümetin mal emniyetini, can emni
yetini korumadan âciz olduğunu söylemek isti
yorum. (ıC. H. P. sıralarından, «Bravo» sesleri) 
Bu Hükümeti burada hiç tereddüt etmeden mü
dafaa etmek icabederse o Hükümet benim de 
Hüküınetimdir, lâzımgeldiği yerde onun müda
faasını yaparım. Ama burada söylüyorum ken
dilerine, benim Hükümetim de olsa söyliyeoeğim, 
bu Hükümete de söylüyorum. Ama bugün yurt
lar bu hale geldikten sonra seyirci kalması im
kân dâhilinde olmıyacaJktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Her gün bu Parlâmento veya Hükümet bir 
gerekçe hazırlamaktadır. Hayır, arkadaşlarım, 
bugün her anne sabahtan kalkıp eline gazeteyi 
aldığı zaman oğlunun veya çocuğunun okudu
ğu okula göz atıyor; «Acaba ne oldu benim oğ
lum » diye. Bugün iki tane komando veya aşın 
soldaki bir grup gidip üniversitenin kapısını 
geriyor, «Bugün fakülteyi tatil edeceğiz» diyor. 
Hayır, arkadaşlarım; ben oğlumu, çocuğumu, 
köydeki Fatma ve Mehmet oğlunu ve çocuğunu 
okumak için ve Atatürkçü olmak içim, Atatürk 
ilkelerinin prensipleri altında yetişmek için gön
dermiştir. Ama bugün bu yetiştirilme görevini 
ve bu çocukların yaşama emniyetini Türk de
mokrasisinin hükümleri alında, Türk Milleti, 
Sayın Hükümete terk etmiştir. 

Size söylüyorum arkadaşlarım, bu memleket
te gençliği biz, okula okumak için, memlekete 

faydalı elemanlar olarak yetişmek için ve Ata
türk ilkelerini bugünkü Anayasanın teminattı 
altında yürütmek ijin ve yetişmesi için gönder
mişiz, yoksa adam vurmaya, öldürmeye veya
hut da işkence yapmaya, yaralamaya gönderme
dik. Hükümetin bu konuya dikkatini çekiyorum 
ve bu olayları elbette ki, buraya tahmin ederim 
ki benden sonra başka arkadaşlar, başka grup
lar gensoru halinde getireceklerdir, getirmeleri 
kuvvetle muhtemeldir. Biz, bugün burada Hü
kümet seyirci kaldığı müddetçe, mal ve can 
emniyeti dikkate alınmıyan genç, sen onun 
emniyetini yurtta temin etmediğin müddetçe 
elbette silâhlanır elbette tedbirini kendisi ara
maya mecbur kalır. Haksız hale koyarsan onu, 
sen onun sorunlarını, sen bugünkü Türkiye'nin 
Anayasasının teminatı altında sosyal oluşumu 
eğer takibeltimezsen, sen 80 kuruşluk çorba ile 
24 yaşında bulunan bir gence bu sokaklarda oku 
dersen, sen ona yurt bulamazsan, yurtta emni
yetini temin edemezsen, kürsüdeki hocanın 
emniyetini temin edemezsen, elbetteki sana, 
«Mal Ve can emniyetini korumuyorsun» diye 
söylerim, ve söylemeye devam edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, 

Bu konu önemli bir konudur. Bugün Ata-
vürk gençliğinin, biz, Atatürk ilkelerine sahi-
bolmalarını temenni ediyoruz, ama Hükümet 
bunların sorunlarını tetkik etmek, bunliarın 
arzularını yerine getirmekle sorumludur. Yoksa, 
«Sen sağcısın, sen solcusun» demek suretiyle 
bu memleketi ikiye bölersen, bunu ordusundan 
işçisine, okuluna, öğretmenine sokarsan, elbet
teki ben seni, «Mal can emniyetini korumuyor
sun» diye itinam ederim ve itham ettikten son
ra da, bu işleri yerine getirmediğin müddetçe 
de bir milletvekili olarak elim daima yakanız
dan tutacaktır. (0. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; 

Sayın Şener'in, son günlerde cereyan eden, 
bilhassa talebeler arasında müessif hâdiseler 
şeklinde tezahür eden olaylar karşısındaki be
yanlarını ve bu beyanların Hükümete taallûk 
eden, Hükümeti tedbir almamakla itham eden 
kısmını itina ile dinledim. 
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Şunu peşinen beyan etmek istiyorum ki, 
bir noktada Sayın Şener'in de şikâyetçi olmuş 
bulunmasını memnuniyet verici bir inkişaf ola
rak kalbul ediyorum. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Çünkü, yıllar önce bu kürsüden bu tip mü
nakaşaların yapıldığı sırada aynı noktada bu
lunmadığımızı ve bu tip hâdiselerin masum 
'birer davranış olarak tavsif edildiğini gene bu 
Muş ülerden dinlemiştik. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Hükümetin 
davranışı masum olmamalıdır, talebeninki ma
lumdur. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Ahmet Şener, ye
rinizden müdahale etmeyiniz, sizi herkes din
ledi. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Bu itibarla geçte 
olsa böyle bir noktada buluşmuş olmanın mem
nuniyetini ifade etmek isterim. 

'BAŞKAN — Dinlemek mecburiyetindesiniz, 
hatip konuşuyor. 

AHMET ŞENER (Tralbason) — Polemiğe 
kaçmamalıdır, dinlemeye mecburum. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Devamla) — Ve bunu ilerde bu tip 
hâdiseler karşısında daha müessir tedbir bul
ma konusunda, Meclis bir birlik içerisinde gör-
mlenin ilik adımı olarak kalbul ediyor ve benim
siyorum. 

Hükümet hâdiseler karşısında müessir ted
bir almamakla suçlanılmaktadır. 

Evvelâ meşruiyet içerisinde bu tedbirlerin 
alınmalsı zaruretini Yüce Meclisin Heyeti Umu-
miy esinin kabul ettiğine kaani olarak ifade 
edeyim ki, Hükümet, her cereyan eden hâdise 
karşısında kanunen kendisine verilmiş olan 
[görevleri yerine getirmektedir. Bir memleketin 
Kükûnet ortamında bulunabilmesi, bu sükûneti 
'temin etmekle mükellef bütün müesseselerin 
kendine düşen vazifeleri bihakkın yapması ve 
'hâdiseleri bu kürsüden değerlendirirken de ve 
Hükümet bu istikamet ten tenkidedilirken de me
selelerin bu ölçüde ve bu geniş perspektif düşü
nülüp görüşülmesi zaruridir. 

Biz bir polis hükümeti değiliz, biz kanun 
hükümetiyiz. Biz suçluyu takip ile, suçluyu ya
kalamakla ve adliyeye teslim, etmekle mükel
lefiz. Bir taraftan suçluyu yakalayıp, diğer ta

raftan onu tecziye eden mekanizma artık tarihe 
karışmıştır. Bu, bugün için tatbiki mümkün 
olan bir şey olsa dahi, bunun adına hükümet 
etmek denmez, zulüm denir. Biz meşruiyet içe
risinde görevleriimizi ifa ediyoruz ve suçluları 
her noktada tesbit edip yakalayıp adlî meka
nizmaya tevdi ediyoruz. 

Bu anarşik ortamın meydana gelmesinde, 
eğer kanuni tedbirlerde boşluklar varsa, bu 
boşlukların giderilmesi de gene Yüce Heyetini
zin görevleri arasındadır ve Hükümet bu tip 
hâdiseler karşısında alınması gereken daha mü
essir tedbirleri bulup huzurunuza getirecektir, 
bunların hazırlığı içerisindedir, bir kısmı Yüce 
Meclise da2ıi sevk edilmiştir. 

Ümit ve temenni ediyoruz ki, bu tedbirler1 

müzakere ve münakaşa edilirken, muhterem ar
kadaşımız ve onun gibi düşünen arkadaşları
mız Hükümetin bu gayretlerine, bu tutumuna 
yardımcı olsunlar. Ancak bu suretle, Hükümet 
ve icra olarak bizim de, huzur ve sükûnun te-
mminden ençok istifade edecek bir mekanizma 
olarak bu yardımlardan memnun kalacağımızı 
Yüce Meclisin huzurunda ifade etmek isterim. 

Teşakkür ederim. Saygılarımı sunarım. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

5. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Siirt'in 
Eruh ilçesinin bâzı bucak ve köylerinde görülen 
kızamık hastalığı salgınına dair demeci ve sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın 

cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Âdil Yaşa, Siirt'te çıkan 
kızamık salgını sebebiyle gündem dışı konuşmak 
istemişleridir. Buyurun Sayın Âdil Yaşa. 

ÂDİL YAŞA (Siirt) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

6 . 12 . 1970 tarihli gazeteler ve Türkiye 
radyoları bültenleri Siirt'e bağlı Eruh kazası
nın Fındık bucağının Sairini ve Geri köylerinde 
salgın halinde başlıyan kızamık hastalığından 
24 çocuğun öldüğü ve pek çok sayıda çocuğun 
da hasta yattığı bildirilmektedir. 

Yine aynı menşeli haberlere göre, büyük sa
yıda yavrunun ölümüne yol açan hastalık ön
celeri meşhur bir hastalık olarak nitelendiril
miş, bilâhara, Eruh ilçe Sağlık Kurul Başkanı 
Dr. Ali Ayhan Duman tarafından hastalığın kı
zamık olduğu tesbit edilmiştir. 
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Bugün intişar eden gazetelerde de ölü çocuk 
sayışımın 30 a yükseldiği, hasta çocuk sayısının 
da o nispette arttığı yazılmaktadır. 

Salgının, gerekli tetbirler zamanında alın
madığı için bu derece süratle yayıldığı belirtil
mekte, Siirt'ten şahsan aldığını haberler ve Si
irtl i yetkililer de gazetelerin yazdıklarını te-
yidettikleri gibi, hattâ durumun yazılanlardan 
da'ha da vahîm olduğunu beyan etmektedirler. 

Sayın milletvekilleri; 
ıSiirt, memleketimizin nasıl en geri kalmış, 

en çok ihmal edilmiş illerinden başlıcası ise; 
salgın hastalığın yayıldığı köyler ve tüm Eruh 
ilçesi de Siirt'in en geri kalmış, en çok ihmal 
edilmiş bir parçasıdır. Memleketimizin bu böl
gesinde yaşıyan vatandaşlarımız en basit mede
ni münakale imkânlarından mahrumdurlar. Bu
ralardaki vatandaşlarımız ya mağaralarda, ya
hut mağara gibi izbelerde barınmaktadırlar, 
Halkın geçimini temin edecek iş yerleri, özel 
sektöre veyahut Devlet sektörüne ait en ufak 
bir sınai tesis mevcut değildir. Buralardaki top
rak ölçüsünün büyük bir ekseriyetini kayalık
lar, bodur fundalıklar teşkil etmektedir. Halk, 
en basit ihtiyaçlarını, darı ve arpadan yap tık
lan ekmeklerini dahi tedarikte acz içerisin
dedir. 

Bu derece imkânsızlık, fakirlik ve yoksulluk 
ortasında yaşıyan insanlar için basit bir hasta
lık dahi büyük bir mesele teşkil eder. Bilgi, para 
ve devamlı takip istiyen salgın hastalık ise; böl
gede âfieit hafini almıştır. Sürtte yetkili bir 
zait, gazetelere, hastalığın, hasta saıbiplerinin 
ifemalân ve hastalığı kocakarı ilâçları ile geçir-
mıelk istemeleırimdem salgım halini aldığım bü-
dirmektedir. 

Doktor, ilâç, sağlık persomıeli, yol ve her 
tiürlü imkâmdaın mahrum bir bölgede, vatam-
daişlanaı, böyle bir âfet karşısında olumlu 
olumsuz her türlü çareye başvurması kadar 
tabiî bir hal olamaz. Mesele vahimdir ve mesu
liyeti §u şahsa veya bu şahsa, ölen çocukların 
cahil ve yoksul amme ve babalarınla yüklemek
le müspet ıbir metice elde etmemiz mümkün de
ğildir. 

Bu itibarla, sayım Hükümetim gıerekli âcil 
tedbirleri hemen alması lâzımıdır. 

Ezcümle; 

Eruh'taki sağlık: tesislıerdmde standart ölçü
lere göre bulıumıması lâzımıgelem doktor ve sağ
lık personeli kadrolarının ikmal edilmesi, 

Saklık merkezlerinde bulımması gereken 
ilâç, aşı v. s. sıhhi malzemeyi bulundurmaısı, 

Halen hasta olan çocuklar, yakınlarının im
kânları ile tedavi edilemiyecekleTİnden, ihaıs-
talanm bir sağlık müessesesinde iyileşinceye 
kadar resmî bir tedavi ve ıgözetim altımda bu
lundurulması, 

Eruh ilçesine, bilhassa salgının yayıldığı 
köylere âcil gıda, giyim ve temizlik ımalzemıer 
Jerimdm temini ve bunum için icabımda hayır 
cemiyetlerinden ide yardım sağlamaması, 

'Tek cümle üe, Hükümettim bu âfeti bir ve
sile kabul ederek bu bölgeye adalet ve şefkat 
bakışlariyle ve Anayasanın öngördüğü açıdan 
bakmasını diliyor ve cümlenizi saygı üe selâm
lıyorum. 

BAŞKAN — Sayım Sağlık Bakamı gündem 
dışı söz istemişti, buyurum. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT A l i ÖZKAN (Kayseri) — Muhterem 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Sürt Milletvekili iSayım Âdil Yaşa'nım, (Si
irt'te çıkam som kızamık vakaları üe ügıili ko
nuşması karşısında cevaplananı arz ediyorum. 

Arkadaşlarım; kızamık yalmız Sürt'e inhi
sar eden ve tSiıirt'i ilgilendiren bir komu değal-
dir. Kızamık, bugün yurt çapımda bütün meam-
leketi ilgilendiren, çok önemli bir sağlık prob
lemimizdir. Her bütçe görüşmelerimde bumu 
teferruatiyle Yüksek Huzurunuza ıgetiriyorum. 
Senede 500 bin ilâ 750 bin arasımda çocuğumuz 
kızamığa yakalamımakta ve bumıdam mütevellit 
10 bin civarımda da vefiyat vermekteyiz. 

(Bu mevzu üzerime biz ilk defa olarak 1969 
yılında medeni memleketlerde tatbik edilen aşı 
sistemimi uryguladılk ve geçen seme 500 bin ka
dar çocuğa aşı tatbik ettik ve burnum meticesim)-
de de son istatistik! bilgilerimizi de almış bu
lunuyoruz. Kasım ayımın bajşıma kadar gelem 
istatistikî bilgiler, ıgeçem sene 60 bim üzerimde 
olan kızamık İhbarları bu yaptığımıız aşılar 
neticesi 30 bdme düşmüştür. 

Biz, bu aldığımız güzel netice karşısında 
bu sene bir milyom doz aşı tatbik etmek ısureı-
tiyle kızamığı esaslı bir şekilde Türkiye'de hal
letmek karanmdayız. Bu aşılamaya da yakım 
bir gelecekte başlamıyor. 
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Siirfİn Eruh kazasında çıkmış olan vaka
lar üzenine, bakanlığımuz gerekli teıdbiri anım
da almıştır. Yalnmz, kızamık her ailede görülen 
fbiır hastalık olduğu için, maalesef kızamık çı
kan yerlerde ve ailelerde doktora ve sağlık 
tesislerine müracaatlar geç yapılmakta ve an
cak bu müracaatlar bir ihtilâf vukuunda ya
pılmaktadır M; fbu zaman da çok defa, maale
sef iş işiten geçmiş bulunmaktadır. 

Bizim dün yaptığımız telefon görüşmemize 
göre Eruh üçesinıde (bir ay zarfında 14 kıza
mık vakasından ölüm görülmüş ve halen de1 

20 vakada kızamıktan çocuklar yatmaktadır. 
Gerekli tentiJtoaJt alınmıştır. Siirt'teki sağlık 
teşkilâtımız Eruh'ta halen vazifededir ve bu 
[mevzu tahmin ©diyorum M, orada alınan ted
birlerle kısa zamanda mahallinde söndürüle-
oekttir ve bu sene alacağımız böyle geniş mik
yastaki tedbirlerle de yurt çapında bu hasta
lığı ıesash bir şekilde halfederceğinıiz kanısında
yım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN —- 5 aded Cumhurbaşkanlığı tez
keresi var, sırasiyle okunacaktır. 

4. — Vazife ile yurt dışına giden Devlet 
Bakanı Turhan Bilgin'e Devlet Bakanı Hüsa
mettin Atabeyli'nin vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/360) 

BAŞKAN — Teızkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı Turhan Bilgin'in dönüşüne kadar, Dev
let Bakanlığıma, Devlet Bakanı Hüsamettin 
AtaJbeyli'ain, vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
elderim. 

Cevdet Sunay 
Oumhurlbaşkam 

IBAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığın
dan çekilen Sabit Osman Avcı'nm yerine, asa
leten tâyin yapılıncaya kadar Sanayi Bakanı 
Salâhattin Kılıç'm vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğünü dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/361) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Enerji ve Taıbiî Kaynaklar Bakanlığından 

istifa eden Sabit Osman Avcı'nm istifası kabul 
edilmiş ve asaleten tâyin yapılıncaya kadar; 
bu Bakanlığa, Sanayi Bakanı Salâhattin Ki
lis'in vekillik etmesi, Başlbakanın teklifi üzeri-
ıi8, uygun görülmüştür. 

Arz ederim. 
Cevdet Sunay 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6. — Vazife ile yurt dışına giden Millî Eği
tim Bakanı Orhan Oğuz'a İmar ve İskân Bakanı 
Hayrettin Nakiboğlu'nun vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/362) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek o ân Millî 

Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un dönüşüne ka
dar; Millî Eğitim Bakanlığına, İmar ve İskân 
Bakanı Hayrettin Nakiboğlu'nun vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Vazife ile yurt dışına giden Millî Sa
vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na Tarım Ba
lanı llhami Ertem'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/363) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa
vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun dönüşüne 
kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Tarım Ba
kanı ilhami Ertem'in vekillik etmlesinin, Baş
lbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğu
nu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

8. — Vazife ile yurt dışına giden Gençlik ve 
Spor Bakanı İsmet Sezgin'e Çalışma Bakanı 
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ist y fi Özlıirk'ün vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı ' îezkersi. 
(S/364). 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Gençlik 

ve Spor Bakanı İsmet Sezgindin dönüşüne ka
dar; Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çalışma Ba
kanı Seyfi öztürk'ün vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Gündeme geçiyoruz. 

g, — Başkanlık Divanında açık bulunan bir 
üyelik için seçim. 

BAŞKAN — Gündemin 1 nci maddesi: Baş
kanlık Divanında açık bulunan bir üyeliğin 
seçimidir. 

Muhterem milletvekilleri; hatırlıyacağınız 
veçhile, bundan önce 13 . 7 . 1970 tarih ve 126 
ncı Birleşimde ve bir de, 27 . 11 . 1970 tarih ve 
16 ncı Birleşimde Yüce Meclisimizde müzakesi 
yapılmış; Başkanlık Divanının 13 üyelikten 
14 e çıkarılmasına, 14 ncü üyeliğin kâtiplik ol
masına ve bu kâtipliğin de Halk Partisine ve
rilmesine karar verilmiştir. Bu karar mucibin
ce, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri 
şu anakadar aday gastermem'işlerdir. Eğer şu 
anda dahi aday gösterirlerde seçimi yapmak 
mümkündür. 

Hazır mraınız? 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Aday gösterme

diğimizin sebeplerini Yüce Meclis biliyor. 
BAŞKAN — Sayın Demir, daha önceki mü

zakerelerde sebeplerini izah efomiştiniz. 
IKEMAL DEMİR (Bolu) — Biz aday göster

miyoruz. 
'BAŞKAN — Yani, bu hakkınızdan feragat 

mi ediyorsunuz? 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Aday göster-

tmijyonıız, 
BAŞKAN — Kâtip üyeliğe aday gösterilmi-

yeoeği cihetle bu seçimin yapılması mümkün 
değildir. 

Şu halde gündemimizin 2 nci maddesine ge
çiyorum. 

10. —• Komisyonlara üye seçimi. 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri; ko
misyonlara üye seçimi için Meclisimizde grupu 
bulunan siyasi partilerin yetkili organları ken
di kontenjanına düşen adaylarını çok geç ver
mişlerdir. Biz bütün imkânları kullandık, bu
gün Basımevinde basılmaktadır, akşama kadar 
hazırlanacaktır. 

11. —A. P. Grupu Başkanvekillerinin, ko
misyonlara üye seçimini sağlamak için gelecek 
birleşimin 8 . 12 . 1970 Salt günü saat 15,00 te 
yapılmasına dair önergesi. 

BAŞKAN — A. P. Grup Başkanvekillerinin 
bir, önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyon seçimlerinin yapılmasını sağlamak 

için Birleşimin 8 Aralık 1970 Salı günü saat 
15,00 e talikine karar verilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

A. P. Grup Başkanvekilleri 
Balıkesir Uşak 

İbrahim Aytaç Orhan Dengiz 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın Baş
kan, önergemiz var. 

BAŞKAN — Çalışma ile ilgiliymiş, Sayın Ke
mal Yılmaz. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Olsun 
efendim. 

BAŞKAN* — Şimdi müsaade ederseniz evve
lâ okuttuğum önergenin muamelesini yapalım, 
ondan sonra zâtıalinizin önergesi hakkında gö
rüşümüzü arz edeceğiz. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan; okuttuğumuz bu önergeyi oylarsa-
nız Meclis tatile girer, sonra arkadaşımızın öner
gesi hakkında nasıl bir karara varabiliriz 

BAŞKAN — Muhterem önerge sahibi arka
daşım; yetkili arkadaşlarımdan izahat aldım. 
önergeniz, gensoruların görüşülmesi konusun
dadır. Arkadaşlarımız, yarın toplanmak ve ko
misyon seçimlerini yapmak üzere bir önerge ver
mişlerdir. Eğer bu önergeye iltifadeder, kabul 
ederseniz, yann seçimlerimizi bitiririz ve arka
sından, Çarşamba günü gensoruları görüşmek 
mümkün olur. 
* M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın Baş
kanım; önergemiz sır değildir, önergemizin 
Genel Kurula sunulmasını rica ediyoruz. 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun, önergenizi 
okutacağım, hakkında da kararımızı bildirece
ğim. 

Şimdi, Sayın A. P. Grup Başkanvekilleri ta
rafından verilmiş olan önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul 
edilmiştir. (C H. P. sıralarından: «Meclis tatil 
olmuştur, artık bir kelime konuşamayız» sesleri') 

— Tatifl mevzuubaJhis değil efendim. Yarın 
Birleşim yapılması konusunu oylarınıza arz et
tim, yarın birleşim yapacağız. 

12. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, 
Komisyon seçimlerini beklemeden soruşturma ve 
gensoru önergelerinin ele alınmasına dair öner
gesi. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Kemal Yılmaz ta
rafından verilmiş olan bir önerge var, onu oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İçtüzüğün, 'bence yanlış yorumlanması ne
deniyle, Meclisin bir aylı|k çalışma süresi, Baş-
kan seçimi için boşu boşuna ziyan edilmiştir. 
Başkanlık Divanının kurulmasından sonra, 
uzunca bir süre bayram tatili verilmesi de doğ
ru olmamıştır. Komisyon seçimlerini bıiran ön
ce tamamlıyantk, Meclisi çalışır hâk getir-ı 
mek için, tatili kısa tutmak, meselâ 4 Aralık Cu
ma günü ve 5 Aralık Cumartesi günü toplan
mak mümkün iken, 7 Aralık Pazartesi gününe 
(kadar tatile girilmiştir. 

Komisyon seçimleri için gerekli hazırlıkla
rın tamamlanmamış olması veya başka bir ge
rekçe ile Meclisi çalışmaktan alıkoymak savu
nulması mümkün olmıyan, affedilmez bir hata 
olur. 

Meclis artık bugün çalışmaya başlamalı, 
Baş'kan seçiminde kaybolan zamanı telâfi için 
gereken bütün çabayı harcamalıdır. 

Esasen, T. B. M. M. içtüzüğünün 22 nei mad
desi de «komisyonlara üye seçiminin, her top
lantının başında yapılmasını emretmektedir.» 

içtüzüğün 1 nci maddesi ise toplantının, 
her yılın Kaısım ayı başında olacağını hükme 
bağlamıştır. Şıimd'l ise Aralık (ayındayız ve 
tüzüğün bu hükümlerini henüz yenine getire
bilmiş değiliz. 

Komisyon üyelikleri için henüz aday göste
rilmemiş olması veya aday isimlerinin Meclis 

| Başkanlığınca bastırılıp üyelere dağıtılamamış 
bulunması, Meclisi çalışmaktan abkoymıajk için 
geşerli bir özür değil, bilâkis, izahı mümkün 
olmıyan bir ihmalin itirafı demek olur. 

Zira, Kasım ayı başında ve bütün ay bo
yunca, bir taraftan Meclise Başkan seçmek için 
uğraşırken, komisyon seçimleri hazırlıkları gö
revlilerce pekâlâ tamamlanabilirdi. 

Bu görev yerine getirilmiş olsaydı, Başkan
lık Divanının seçimini tafkiben, derhal komis
yonları kurmak mümkün olabilecekti, 

Bu görüşlerin ışığında, komisyon seçim
lerini beklemeden, çalışmalara yeni bir araver-
meden, Meclislin denetim görevine başlamasını 
ve gündemimde bekliyen soruşturma ve gensoru 

i önergelerini ele almasını saygıyla arz ve teklif 
ederim. 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Önergemi 
açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kemal Yılmaz. 
M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım; huzurunuza sun
muş olduğum önerge, kanımca gereği kadar 
açıfeiar. Ancak, her nedense Başkanlık Diva
nında önergeleri okumafkla vazifeüi bulunan 
arkadaşların, hepimizin açıkça duyacağı şekil
de önergeyi sunma görevlerini, naçiz kanaatim
ce, gereği gibi yerine getiremediklerini müşa-

I hade ettiğimden, bu açıklamayı yapmak zorun-
I da kaldım, özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım, Başkan seçimi için 
i burada Büyük Meclis çalışmalar yaparken biz 

o zaman bir teklifte bulunmuş, Başkan seçimi-
I ni beklemeden Divanın diğer üyelerinin seçimi

mi yapmak ve biran önce Meclisi çalışır duru
ma getirmek istemiştik. Bu teklifimiz, içtüzük 
hükümleri öne sürülerek, reddedildi, ister Iç-

l tüzük hükümlerine sığınalım, ister Anayasanın 
! hüldimlerine sılınalım, kamu oyu Meclisimizi 
j bu konuda açıkça mahkûm etmiş bulunmakta-
j dır. Anayasaya veya içtüzüğe sığınmamız va-
i tandaş gözünde bizi mazur gösterememiştir. 
I Belki siyasi partilerin sözcüleri Başkan seçjimi-
I n,in gecikmesini, (kendilerine göre tkamu oyu-
| na anlatacaklardır, anlatmışlardır ve belki de 

siyasi partiler kendi taraftarlarını ikna edebi-
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leoeklerdir. Ama mesele bu değildir, genel ola
rak vatandaş vicdanında Büyük Millet Meclisi, 
Başkanını bir ay geçememiş bir kuruluş olara|k 
ıot almış bulunmasıdır. 

Şimdi, komisyon seçimleri yapacağız, bunun 
için de istiyerek veya istemiyerejk veya şekle 
fazla önem vermek suretiyle yeni gecikmelerle 
karşı karşıya bırakılıyoruz. Meclis aslında da
ha ciddî, teîksifî, daha uzun süreli, hızlı ça
lışmalar yapmak suretiyle, bu bir aylik boşa 
geçen zamanı telâfi edici çareler aramak zorun
dadır. Sayın Cumhurbaşkanının bu konudaki 
ikazını da burada yerinde gördüğümü söyleme
liyim. 

Bayram tatiline girdik, önergemde de arz 
etmeye çalıştığım gibi, bayram tatili uzun 
verilmiştir; Cuma günü toplanabilirdik, Cumar
tesi günü toplanabilirdik. Şimdi, Meclisin ka
rarı olsa dahi, ben Ikamu oyunda meselenin 
nasıl görüldüğüne bakıyorum; Meclisin kararı
na duyduğum sonsuz saygıya rağmen kendi 
görüşlerimi yüksek müsaadenizle izah ediyorum. 

Şimdi, T. B. M. M. İçtüzüğü, komisyon se
çimlerinin toplantı yılının başında yapılmasını 
âmirdir. Toplantı yılı ne zaman başlıyor? Yine 
İçtüzüğün 1 nci maddesi bunu, Kasım ayının 
başı olarak tesbit etmiştir. Oysıa ki bugün Ara
lığın 7 sindeyiz ve şu veya bu sebeple, mazere
timiz ne kadar geçerli olursa olsun, komisyon 
(seçimlerini yapabilmiş değiliz. 

Benim naçiz kanaatim şudur: Bir taraftan 
Başkan seçimi için Büyük Meclislimiz uğraşır
ken, gruplar komisyon üyelikleri için adaylarını 
Başkanlık Divanına verebilirlerdi, bu arada 
gezici Başkan, en yaşlı muhterem Başlkanvekili 
de bunları bastırabilirdi ve Başkanlık Divanının 
teşekkülünü takibeden saatte ve dakikada ko
misyon seçimlerine geçilebilirdi. Bu konudaki 
ihmalleri mazur gösteremeyiz zannediyorum. 

Şimdi listeler bastırılacak, yine İçtüzüğün 
bir maddesi var, sanırım 23 ncü madde, liste
cinin İlânından sonra dört gün beklenmesi ge
rekecek. Bilmiyorum bu madde geçerli midir? 
Peki bu arada çalışmalarımız ne olacak? 

Benim teklifim şudur: Meclisin denetimi 
görevini yapabilmesi için ihtisas komisyonları
nın kurulması gerekmez. Denetim görevi gen
sorular, araştırma önergeleriyle yapılabileceği 
gibi, sözlü (sorularla da yapılabilir. p20 aydır 
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gündemde bekliyen sözlü sorular var. Sırada 
bekliyen araştırma önergelerini bir tarafa ko
yarsak, gensoru önergelerini bir tarafa bırajkır-
sak, en tazından sözlü soruları görüşmek müm
kündür. 

Şu halde değerli arkadaşlarım, Meclisimiz 
vakit geçirmeden biran evvel çalışmaya başla
malıdır. Bugün gündem dışı konuşmalarda bâ
zı arkadaşlarımın size arz etmeye çalıştığı bü
yük; önemli sosyal olaylar olmaktadır ve bu 
olaylar karşısında bizler birer milletvekili ola
rak sâde bir avtandaştan daha başka bir şey 
yapıyor durumda değiliz. Yapıyorsak bile yap
tığımızı gösterebilir durumda değiliz. Nâçiz 
kanaatime göre, bu olayları önlemek şöyle dur
sun olaylar üzerinde durmak şöyle dur
sun, onlara çare bulmak şöyle dursun, olayla
rın peşinden dahi koşamıyoruz, takibedemiyo-
ruz. 

Millet Meclisinin bu kürsüsü her gün cere
yan eden büyük sosyal, ekonomik olaylar üze
rinde tartışmalar yaparsa, burası bir fikir for
mu olarak meselelere sahip çıktığını kamu oyu
na duvurursa o zaman Meclisin itibarı olur. 
Yoksa, her gün Meclisin itibarından bahset
mekle kendi kendimize bu itibarı koruyamayız. 

Beni iyi niyetimle anlıyacağınızı tahmin ede
rim. Bütün tüzük hükümlerini, varsa usulleri 
zorhyarak biran evvel, hiç olmazsa bir ucun
dan denetim görevimize başlamak suretiyle Bü
yük Meclisi çalışır görmeliyiz, çalışır göster
meliyiz. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, 
önergeyi okuttum ve sayın hatibi dinlediniz. 
Bu önerge, gündem tanzimi ve bir de Meclisin 
çalışmalariyle ilgili olmak üzere iki teklif ge
tirmektedir. 

Şunu arz edeyim ki, biz bu önergeyi kabul 
ettiğimiz takdirde gensoru önergesi, Anayasa
nın 89 ncu maddesi gereğince, gündemin birin
ci maddesini alır. Gündemin birinci mad
desinde olan gensoru önergesi görüşül
meden seçimlerin yapılması müminin değildir. 
Meclisimiz, denetime vermiş olduğu önem ka
dar kanun yapmaya da önem vermiştir, komis-

| yonların da biran evvel teşekkül edip çalışma-
I sı ve kanun yapması gerekmektedir. 

133 — 



M. Meclisi B : 17 

Teknik bakımdan gensoruların birinci mad
deyi teşkil etmesi ve görüşmelerin gensorulara 
inhisar etmesi bakımından seçimler daha son
raya alınır. O bakımdan Meclisin çalışması, 
kanun yapma bakıımından çok müşkül duruma 
girer. Bunun içindir ki, yarın - demin bar öner
ge oylandı ve yarın toplanılması kabul edil
di - Komisyon seçimlerini yapacağız, arkasın
dan Yüce Meclisiniz denetim fonksiyonunu ya
pacaktır, arkasamdan da gensoruları hemen 
getireceğiz. O bakımdan bu önergeyi oya su
nuyorum. 

13. — Trabzon Milletvekili Cevat Küçük ile 
TJrfa Milletvekili Vehbi Melik'in, Cumartesi ve 
Pazar günleri hariç, Meclisin haftada beş gün 
toplanmasına dair önergesi. 

14. — İçel Milletvekili Celal Kargılı'nm, Cu
martesi ve Pazar günleri hariç, Meclisin çalış
malarının her gün saat 10,00 dan başlanarak 
2 saat öğle tatilinden sonra saat 19,00 a kadar 
devam, etmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Meclisimiain çalışma düzeni ile 
ilgili bir önerge daha var, sayın önerge sahibi 
okunmasında ısrar ederler mi efendim? 

OELÂL KARGILI (içel) — Ediyorum ve 
izah için söz de işitiyorum. 

BAŞKAN — Hem okunmasını istiyorsunuz, 
hem de söz istiyorsunuz. Okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Kasım ayı Başkanlık seçimleri ile geçmiş ol

duğundan Meclisimiz hiçbir çalışmaya başlıya-
mamıştır. Kaybedilen zamanı telâfi etmek ve 
normal mesai sağlanıncaya kadar Cumartesi ve 
Pazar günleri hariç, haftada beş gün toplanma 
kararı alınmasını teklif ederiz. 

Trabzon Urfa 
Oevat Küçük Vehbi Melik 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Meclisin Cumartesi, Pazar haricinde her gün 

sabah saat 10,00 dan başlamak üzere, veri
lecek 2 saat öğle tatilinden sonra saat 19,00 a 
kadar devam etmesini önerir, önergemin izahı 
için söz hakkı isterim. 

içel 
Celâl Kargılı 
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BAŞKAN — Sayın Celâl Kargılı, Önergeni
zi izalh babında size söz veriyorum. Buyurunuz. 

CELÂL KARGILI (içel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Başkanlık Divanına ver
miş olduğum önerge gereği icabı okunmuş ol
saydı, çok açık ve.belirli olan önergemin izahı 
için söz almak istemiyecektiım. Fakat okunma
sı üzerinde bir ihtilâl olduğu için söz almış bu
lunuyorum,. 

Saym milletvekilleri; maalesef, T. B. M. M. 
nin bütün üyeleri Memurin Kanununa tabi 
olur, bütün haklardan istifade ederlerken ve 
Türkiye'de her memur saat dokuzda başlayıp 
saat onyediye kadar çalışırken bütün Türkiye'
nin sorunlarını halletmek için. teşekkül etmiş 
Yüce Meclisin haftada üc gün ve saat onbeşte 
vazifeye başlaması bütün Türk kamu oyununun 
dikkatini çeken bir husustur. 

Değerli arkadaşlarım; 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Milletvekille
rinin Meclis dışı çalışmaları, komisyon çalışma
ları var. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Anlataca
ğını sayın milletvekilleri; evet onları konuşmak 
için söyledim. 

Saym milletvekilleri, değerli bir milletveki
li arkadaşım çok güzel bir hususu söylediler; 
«Milletvekillerinin başka bir işi yok mu?» de
diler. Kendilerine cevap vereyim; bu husus ko
nuşmanın içindedir. 

BAŞKAN — Cevap vermeyin. 
CELÂL KARGILI (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım; T. B. M. M. yılda dört ay tatile 
girer. Diğer zamanlarda da haftada üç gim ça
lışır, o da saat onbeşte çalışır. 

Ama Türkiye'de memur ve vazifesine bir 
gün »fluat dokuzu on geçe geldiği zaman hakkın
da tatbikat yapılır. 

Değerli arkadaşlarım; bugün Meclis, günde 
onrlort saat çalışsa dahi gündemdeki meselele
ri dört senede zor halledecek durumdadır. Bu
rada Meclis araştırması, gensoru, Meclis so
ruşturması, genel görüşme, kanun teklifi ve ta
sarıları ile Meclis gündeminin dolu olduğu bir 
vaziyette, hangi milletvekili arkadaşım der ki, 
sabahleyin saat onda Meclis toplanmasın, saat 
ondokuza kadar devam etmesin. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Komisyon 
çalışmalarımız ne olacak? 
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OELÂL KARGILI (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım; arkadaşlarım haklı, Meclis her 
gün toplanmasın, her gün sabah devam etmesin, 
teklifimde ileri sürdüğüm şekilde, öğleyin iki 
eaat tatil yaparak her gün ondokuza kadar de
vam etmesin diye öne sürdükleri fikirler olabi
lir. Bunlar, böyle devam etmesin diye gerekçe 
de sunabilirler. Bunların hepsi saygı değerdir. 
Ama muhterem arkadaşlarım her gün Parlâmen
tonun itibarından bahsederler. Bilmezler ki, 
'dünyanın birçok yerlerinde geri ülkeleri ileri 
ülkeler vaziyetine geldiği zaman, demokrasiler 
oralarda itibarlı olduğu zaman^ Parlâmentolar 
itibarlı olduğu zaman yüzlerce insan gece gün
düz çalışarak beyin kanamasından ölmüşlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, biz bir yandan mem
leketin bütün meselelerine çare bulalım derken 
diğer yandan haftada altı gün dahi çalışmayı 
bu millete çok görürsek bu Parlâmentonun iti
barı olmaz. 

Değerli arkadaşlarım, ben burada, Meclis 
her gün toplansın derken, her gün burada bü
tün milletvekilleri bulunsun demek istemiyo
rum. Ama burada Meclis her gün toplanırsa, 
Meclise sunulan konulann konuşulmasına fırsat 
verilmiş olur. Burada, Meclis her gün toplan
sın demekle 450 kişinin her gün burada olması 
mecburiyeti yoktur. Meclisin her gün toplan
ması, burada mevcut milletvekillerinin denetim 
ve kanun yapma haklarına fırsat tanıma bakı
mından zaman kazandırma içindir. Milletvekili 
arkadaşlarım Meclise verdiği, gündemde sırası
nı beklediği meseleleri burada konuşmak ve o 
günkü toplantıda bu konular burada gö
rüşmek için fırsat kazanacaktır. Bir 
yanlış anlaşılma olmasın; Meclisin hergün 
toplanması 450 kişinin her saat, her an bu
rada olması demek değildir. Elbette ki, herkes 
kendi ihtisası içerisinde, kendi görevi içinde 
zaman bulacaktır. Ama onsekiz sene Mecliste 
bulunsa dahi vermiş olduğu konuların görüşül
mesine sıra gelmiyecek milletvekili burada var
dır. Gündemde mevcut Meclis araştırmalarının, 
bu sıraya göre bitirilmesine ancak otuz yıl son
ra imkân hâsıl olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer buraya mese
leler çok geliyorsa, Türkiye'nin meseleleri çok
tur demektir bu. Değerli arkadaşlarım ben... 

BAŞKAN — Sayın hatip, önergenizi izah 
ediniz lütfen. 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — önergenizi 
izah etmiyorsunuz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Ben öner
gemi izah ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Lütfen cevap da vermeyiniz. 
Lütfen sizler de hatibe müdahale etmeyiniz 

efendim. 
CELÂL KARGILI (Devamla) — Lehinde ve 

aleyhinde herkesin konuşmaya hakkı vardır. Gü
zel fikirlerini, her gün toplanmasının zararlı ol
duğu fikrini, Meclisin sabah saat onda toplan
masının zararlı olduğu fikrini, ondokuza ka
dar devam etmesinin zararlı olduğu fikrini ge
lip burada kürsüde anlatırlar. Değerli arkadaş
larım, lehinde fikir serdeden arkadaşlarım da 
anlatır. Ama burada önergemi izah etme fırsatı
nı siz benim elimden alamazsınız. 

Değerli arkadaşlarım, önergemi izah ediyo
rum. Bugün Türk milleti, demokrasi rejimi 
içinde dağlarca meseleyi bu Yüce Meclisin hal
letmesini beklemektedir. Bugün bu Meclisin, 
Türkiye'nin dağlarca meselelerini halletmesi 
için gece gündüz her arkadaşımızın, zevkinden, 
sefasından, mutluluğundan, yaşantısından feda
kârlığı sembol olarak Türk milletine gösterme
si lâzımdır. Bir Meclis ki, yılda dört ay tatil 
yapar, haftada üç saat 15 te başlamak üzere 
toplanır, kısa bir müddet sonra dağılır, ondan 
sonra da memurin haklarından buradaki Parlâ
mento üyelerinin hepsi tümünden istifade eder. 
Ama memur senede bir ay izin alır, ama memur, 
her gün dokuzdan onyediye kadar çalışmak 
mecburiyetindedir. 

Muhterem arkadaşlarım,... 
CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Anayasa sarih

tir. 
BAŞKAN — Değerli hatip, toparlayınız lüt

fen. 
Hatibe müdahale etmeyiniz efendim. 
CELÂL KARGILI (Devamla) — Toparlıyo

rum efendim. 
Değerli fikirler serdediliyor. Değerli fikirle

rin serdedilmesi bizi sevindirir. Derler ki; bu 
Meclis nasıl her gün toplanacak? Ben, buraya 
görev yapmaya gelen her arkadaşımın bu Mec
liste iş takibinin ötesinde her gün toplanma me
selesini hallettiği zaman, Meclis kapılarında 
her gün binlerce vatandaşın kendisini iş takip-
çici olarak aramıyacağını biliyorum. Eğer bu 
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Meclis her gün toplanırlsa, vatandaş işini taki-
fcetmiyeceğiz diye alenen söylenen arkadaşlar, 
bu Meclis hergün toplandığı takdirde o vatanda
şın kendilerini iş takipçisi olarak seçmiyeceğini 
gereceklerdir. Kendilerini, Türkiye'nin devrim 
sorunlarını halletmek için buraya gönderdikle
rini, Türkiye'nin temel sorunlarını, Türkiye'
nin gerçek anlamda, Türk halkının gerçek an
lamda ekmeğinin fazlalaşmasına, ömrünün uza
masına, sıhhatinin tam olmasına ve sosyal ada
letli bir düzende can emniyeti, mal emıniiyeti ve 
kimsenin aracılığına ihtiyaç kalmadan yasa
masını sağlıyacak, kanunları çıkaracak bir Mec
lis istiyor Türk halkı. Türk halkı... (Şiddetli gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın hatip konunun dışına çı 
kıyorsunuz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Aleyhinde 
konuşacakları buraya davet ediyorum. Söz hak
lan vardır. Burada Meclisin her gün toplanma
sında zarar görenler gelirler fikirlertini söyler
ler. 

Değeıli arkadaşlarım, sözlerimi toparlıyo
rum. Meclisin, önergemde açık olarak izah etti
ğim şekilde, her gün sabah saat onda başlayıp 
iki saatlik öğle tatilimden sonra, Cumartesi, Pa
zar haricinde, her gün toplanmasını ve çalışma
ların ondokuza kadar devam etmesini öneriyo
rum. Bunu kabul edip etmemek Yüce Meclisin 
kararıdır. Bu karara saygılı olmak elbetteki 
herkesin hakkıdır. Ama böyle kararlar, bilinme-
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İlidir ki, Türk halkının vicdanında, Türk halkı
nın sağ duyusunda iyi etkiler, iyi tesirler yap
mamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; hepinizi vicdanınızla 
başbaşa bırakır, önergemin lehinde oy kullana
cak arkadaşlara şimdiden saygılaırımı sunarını. 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri; Trab
zon Milletvekili Cevat Küçük ve Urfa Milletve
kili Vehbi Melik'in önergesi ile Celâl Kargılı'-
nın önergesi okundu. Celâl Kargılı önergesini 
izah etti. 

Şimdi, bunlar Meclisimizin çalışıma düzeni ile 
ilgili önergelerdir. Bugüne kadarki teamül, Baş
kanlık Divanında, grup yetkilileri ile birlikte 
bu konular üzerinde düşünülür ve bir karara 
bağlanır. Bu önergeler de a zaman nazarı itiba
ra alınır. Onun için bu önergeleri oylarınıza 
sunmuyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) Zaten aldığımız habere göre, A. P., C. H. P. 
ve G. P. yetkilileri bu konuda bir çalışma düze
ni sağlamak çabası, çalışiması içindedirler. Bunu 
da memnuniyetle müşâhade etmiş bulunuyo
ruz. 

Sayın milletvekilleri; gündemde görüşülecek 
başka madde kalmamıştır. Biraz evvel almış ol
duğumuz karar gereğince, 8 . 12 , 1970 Salı 
günü saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi 
kapıyorum. 

Kapanma saati : 16,12 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

17 NCÎ BİRLEŞİM 

7 . 12 . 1970 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Başkanlık Divanında açık bulunan bir 

üyelik içim seçim. 
2. — Komisyonlara üye seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
I I I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




