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sunuşları 260 
1. — İçtüzüğün, tetkiki vazifesini müs-

takilen kendisine verdiği konularda karma 
veya geçici komisyonlara Bütçe Komisyo
nundan üye alınmaması hakkında Bütçe 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/280) 260:268 

5. — Sorular ve cevaplar 269 
A — Sözlü sorular 269 
1. — Zonguldak Milletvekili Muammer 

Alakant'm, İçişleri Bakanlığınca kadro ha
rici bırakılacak memurlar hakkında alınmış 
bir karar olup olmadığına ve tekaüde sevke-
dilecekler için mûtat muameleler haricinde 
bir tedbir düşünülüp düşünülmediğine dair 
sorusuna İçişleri Bakanı Fevzi" Lûtfi Kara-
osmanoğlu'nun sözlü cevabı (6/524) 269:270 

2. — Çanakkale Milletvekili Bedi Enüs-
tün'ün, ileri demokrat milletlerde olduğu 
gibi vali intihabı yetkisinin bizde de halka 
verilmesi hakkında .Hükümetçe ne düşünül
düğüne dair Başbakanlıktan olan sorusuna 
İçişleri Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğ-
lu'nun sözlü cevabı (6/525) 270:272 

3. — Muğla Milletvekili Nâtık Poyraz-

Sayfa 
oğlu'nun, Kore'deki esir ve kayıp miktarı
mızın resmî rakamlara göre ne kadar oldu
ğuna dair sorusuna Millî Savunma Bakanı 
Hulusi Köymen 'in sözlü cevabı (6/527) 272:273 

4. — Çorum Milletvekili Hasan Ali Vu
ral'ın, Millî Savunma Bakanlığına bağlı 
Hava ve Kara kuvvetleriyle diğer müessese
lere ait motorlu vasıtaların Ankara Şehri 
içinde sebebiyet verdikleri ölüm hâdiseleri 
ile yaralama vakalarının miktarına, mesul
leri hakkında alman cezai tedbirlere ve mes
lekî ehliyeti haiz ücretli sivil şoför kullanıl
mamasının sebebine dair sorusuna Millî Sa
vunma Bakanı Hulusi Köymen'in sözlü ce
vabı (6/528) 273:278 

5. — Seynah Milletvekili Cezmi Türk'
ün, çeltik ekimi ve tohumluk tevziatı hak
kında Tarım Bakanlığından sözlü sorusu . 
(6/529) 278 

6. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'
ün, Seyhan İlindeki sıhhi hâdiseler hak
kındaki sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Ekrem Hayrı Üstündağ'm sözlü ce
vabı (6/530) 278:286 

7. —• Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 
İşeri'nin, vatandaşlara karşı iyi muamele 
yapmıyan ve demokratik idareye intibak 
edemiyen memurlar hakkında ne düşünül-



Sayfa 
düğüne dair Başbakanlıktan olan sorusu
na Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Samet Ağaoğlu'nun sözlü cevabı (6/532) 286: 

289 

8. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 
işeri 'nin, muayyen mesai saatlerinde vazi
feleri başında bulunmıyan ve devamsızlık
ları görülen memurlar hakkında ne mua
mele yapıldığına dair Başbakanlıktan olan 
sorusuna Devlet Bakanı ve Başbakan Yar-

. dımcısı Samet Ağaoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/533) ' 289:291 

9. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri 
îşeri'nin, hukuk ve boşanma dâvalariyle 
icra işlerinin bir an evvel neticelendiril-
mesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair Adalet Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/534) • • , • ' 291 

Akar yakıtlardan alınacak Yol Vergisi hak
kındaki kanun tasarısının İçişleri, Gümrük ve 
Tekel, Bayındırlık, Maliye ve Bütçe komisyon
larından üçer üye alınarak kurulacak geçici 
bir komisyonda görüşülmesi, kabul edildi. 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi 
hakkındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığı tezkeresi,-okunarak onandı. 

Basın mensuplarının çalışma münasebetleri 
hakkındaki kanun tasarısı ile, 

Maden kanunu tasarısı, Başbakanlığın ta
lebi üzerin geri verildi. 

Adalet Komisyonuna seçilecek dört üye için 
oylar toplanıldı. 

Sorulardan önce gündemdeki kanun teklif 
ve tasarılarının görüşülmesi hakkındaki önerge 
kabul olundu'. 

Adliye Harç Tarifesi Kanununa ek Noter 
Harç Tarifesi hakkındaki 3494 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bir madde
sinin son fıkrasının kaldırılması hakkındaki 

Sayfa 
10. — Trabzon Milletvekili Hamdi Or-

hon'un, Adapazarı ve Düzce'de usulsüz 
ilân üzerine yapılan ihale hakkındaki söy
lentinin mahiyetine dair Başbakanlıktan 
olan sorusuna Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Samet Ağaoğlu'nun sözlü ce- . 
vabı (6/535) 291:293 

11. —. Mardin Milletvekili Mehmet Kâ
mil Boran'm, Devlet Tiyatrosu Umum Mü-, 
dürünün ne maksatla yabancı memleket
lere gönderildiğine, bâzı piyeslerin vaz'ı 
sahne masraflariyle elde edilen hasılata 
ve bir piyes müterciminin Ankara'ya ge
tirildiği hakkındaki haberin doğru olup 
olmadığına ve Devlet Tiyatrosu sanatkâr
larının terfi, terfih ve himayeleri için ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna Millî Eği
tim Bakanı Tevfik İleri'nin sözlü cevabı 
(6/539) 293:300 

Kanun, kabul edildi. 
Ankara Milletvekili Talât Vasfi Öz'ün, dif

teri aşısının mecburi olarak tatbik edilmesine 
dair kanun teklifi, reddedildi. 

Adalet Komisyonuna, Çankırı Milletvekili 
Celâl Boynuk; 

Malatya Milletvekili Mehmet Kartal ; 
Maraş Milletvekili Mazİıar özsoy ve 
Tokad Milletvekili Halûk Ökeren'in seçil

dikleri bildirildi. 
Grayrimenkule tecavüzün define dair olan 

kanun teklifi üzerinde de bir müddet görüşül
dükten sonra 23 . I . 1952 Çarşamba günü saat 
15 te toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili Kayseri Milletvekili 
Fikri Apaydın ,. İbrahim Kirazoğlu 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

Sedat Baran 
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Soruİaı* 

; . ' - . Sözlü sorular 
Tokad Milletvekili Hamdi Koyutürk'ün, To-

kad ili merkezinin sel felâketinden kurtarılması, 
yağmursuzluk yüzünden zaruret içinde bulunan 
bu il halkına yardım yapılması için ne düşünül
düğüne ve Yeşilırmak barajına da bir an evvel 
başlanmasına dair sözlü soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (6/540) 

Aydın Milletvekili Şevki Hasırcı'mn, düğün
lerde yakılan mermi ve içilen içki yüzünden bir
çok can kaybına ve yaralanmaya sebep olan hâ
diseler hakkında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair sözlü soru önergesi, İçişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/541) 

Aydın Milletvekili Şevki Hasırcı'nm, İkinci 
Dünya Savaşının devamı müddetince gayrimeşru 
surette servet yaparak umumi efkâr ve ahlâkı 
rencide edenlerle Kore Harbinin başlangıcından 
beri büyük çapta ilâç ve sair ithal malları stok
ları yapanlar hakkında ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair sözlü soru önergesi Başbakan
lığa, gönderilmiştir. (6/542) 

Gümüşane İVlilletvekili Ahmet Kemal Varın
ca'mn, Gümüşane'nin Bayburt İlçesinde yılbaşı 
gecesi vukubulan müessif hâdisenin sebep ve ma
hiyeti hakkındaki sözlü soru önergesi, İçişleri 
ve Millî Savunma bakanlıklarına, gönderilmiştir. 
(6/543) 

Gümüşane Milletvekili Ahmet Kemal Varm-
.ca'nın, Pasinler İlçesinde vukuagelen depremden 
yıkılan ev, yaralanan ve ölen vatandaş miktarı 
ile felâketzedelerin iaşe, ibate ve tedavileri hak
kında alman tedbirlere dair sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/544) 

Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun, 
Su Mahsulleri Kanunu tasarısı hakkındaki çalış
malara, Trabzon İli ile yurdumuzda şimdiye ka-

Tasanlar 
1. — Arazi Vergisi Kanununa ek kanun ta

sarısı (1/319) (İçişleri, Maliye ve Bütçe komis
yonlarına) ; 

2. — Harçlar Kanunu tasarısı (1/320) (İç
işleri, Adalet, Dışişleri, Ticaret, Maliye ve Büt
çe komisyonlarına); 

3. — Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osma-

dar nerelerde kaç tane balıkçılık kooperatifi ku
rulduğuna, bunlara kredi suretiyle veya Marshall 
yardım malzemesinden yardım yapılıp yapılma
dığına ve memleketimizde bir balık sanayiinin 
kurulması hususunda teşebbüse geçilip geçilme-
diğine dair sözlü soru önergesi, Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığına gönderilmiştir. (6/545) 

Yozgad Milletvekili Faik Erbaş'm, kiremit 
fiyatlarının yükselmesi sebebi hakkındaki söz
lü soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderil
miştir. (6/546) 

Yozgad Milletvekili Faik Erbaş'm, Yozgadlı 
Cura Salih'in mirası hakkındaki sözlü soru öner
gesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (6/547) 

B&lıkesir Milletvekili Ali Fahri işeri'nin, 
Manyas İlçesiyle köylerinde çalışan toprak tevzi 
komisyonlarının ne kadar zaman vazife gördük
lerine ve kaç kişiden ibaret olduğuna, bunla
rın aylık, günlük ücretlerine ve şimdiye kadar 
hangi köylerde ne miktar toprak tevzi edildi
ğine dair olan sözlü sorusu, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (6/550) 

Yazılı sorular 
Bolu Milletvekili Zuhuri Danışman'm, talebe 

sayısı 50 den az ve 50 - 100 arasında olan orta 
okullardaki talebe, idareci, öğretmen, memur ve 
müstahdeminin sayısı ile bir yıllık maaş ve 
ücret tutarlarına ve bunların muhtelif fasıllar
dan yıllık masraf miktarına dair yazılı soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (6/548) 

Ankara Milletvekili Muhlis Bayramoğlu'nun, 
İstanbul'da çiçekpazarında Vakıflar İdaresi ta
rafından yaptırılmakta olan iş hanının bugünkü 
inşaat durumu hakkındaki yazılı sorusu, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (6/549) 

hinin Türkiye Cumhuriyeti memaliki haricine 
çıkarılmasına dair olan 431 sayılı Kanuna ek 
kanun, tasarısı (1/321) (İçişleri, Dışişleri ve 
Adalet komisyonlarına); 

Teklif 
4. — Konya Milletvekili Ümran Nazif Yiğit-

er'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 

2. _ HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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« Gr » bendi ile geçici 65 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasının « J » bendinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi (2/335) (Maliye ve Bütçe ko
misyonlarına) ; 

, Raporlar 
5. — Altmış milyon liralık iç istikraz akdi 

hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/301) (Gündeme); 

6. — Turistik otel inşası için İstanbul Bele
diyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına devredilecek arsa hakkında kanun ta
sarısı ve içişleri, Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları ,(l/266) ; (Gündeme)'• 

7. — Bursa Milletvekili Agâh E rozan'in Mil
letvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması Hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından kurulan Karma Komisyon 
raporu (3/191) (Gündeme); 

8. — Giresun Milletvekili Mazhar Şener'in 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulan Karma Ko-

. 1952 0 : 1 
misyon raporu (3/197) (Gündeme); 

9. — Kars Milletvekili Hüseyin Cahit Yal
çın'm milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyon raporu (3/176) (Gündeme); 

10. — Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ'in 
milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/177) (Gündeme); 

11. — Tekirdağ Milletvekili Hüseyin Bin-
gül'ün milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlik tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyon raporu (3/178) (Gündeme); 

12. — Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit 
Tarakçıoğlu'nun milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon raporu (3/179) 
(Gündeme). 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 

KATİPLER: Sedat Baran (Çorum), Sait Bilgiç (İsparta) 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim. 
(Yoklama yapıldı). 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN Oturumu açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — İçtüzüğün, tetkiki vazifesini müstakil-
len kendisine verdiği konularda Karma veya 
geçici komisyonlara Bütçe Komisyonundan üye 
alınmaması hakkında Bütçe Komisyonu Başkan
lığı tezkeresi (3/280) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon hakkında Büt
çe Komisyonundan gelen bir tezkere vardır, oku
tuyorum» 

22-, I . 1952 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

22 . I . 1952 tarih ve 3000 sayılı yazı ceva
bıdır. 

Meclis Tüzüğünün 22 nci maddesinin üç ka
tegori komisyonundan bahseden hükmüne göre 
komisyonlar: 

I - Meclis Görevleriyle karşılıklı olarak, 

260 
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I I - Bütün Hükümet hizmetlerinde karşı- j 

lıklı olarak, 
I I I - Bakanlıklarla karşılıklı olarak teşkil I 

edilmiş bulunmaktadır. 

Bundan maada yine tüzüğün kanunların yo
rumlanmasından bahseden 124 ncü maddesinin | 
2 nci fıkrası da «Yorumlanması istenilen kanu
nu özel bir komisyon incelemiş ise Bakanlık
larla karşılıklı komisyonlardan üye alınarak ge
çici bir komisyon kurulacağını emretmektedir. 

Bütün bunlardan ayrı ve hususi bir ehemmi
yeti haiz olarak 126 ncı madde Bütçe Komis: 

yonunun inceliyeceği işleri en küçük bir tered- I 
düde mahal bırakmıyacak bir şkilde tadat ve 
tesbit etmiş bulunmaktadır. Filhakika madde 
diyor ki: «Bütçe Komisyonunun inceliyeceği iş
ler şunlardır: 

I - Meclisin ve ona bağlı dairelerin bütçele
riyle ekleme ödenekleri hakkındaki kanun tasa
rıları; . 

I I - Bütçe Kanunu; 
I I I - Ekleme ödenekler, olağanüstü ödenek

ler ve bütçe bölümleri arasında aktarma istiyen 
kanun tasarıları; 

IV - Devlet gelirlerinin, yahut giderlerinin 
artırılması veya eksiltilmesini gerektirecek her 
türlü kanun tasarıları ve teklifler; 

V - Bütçe kanunlariyle ve IV ncü fıkradaki 
kanunlarla ilişkin bütün yorum istemleri»... 

Tüzüğün bu sarahatine ilâveten Muğla Millet
vekili Nuri özsan'm Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanunun 39 
ncu maddesinin (B) fıkrasına dair önergesiyle 
4454 sayılı Posta, Telgraf ve Telefon Genel Mü
dürlüğü Teşkilât Kanununun 36 ncı maddesinin 
yorumlanması hakkındaki Başbakanlık tezkeresi, 
Kahve ve Çay İnhisarı Kanununun geçici ikinci 
maddesinin (B) fıkrasındaki (Veya fiyatları fa- j 
hiş görülenler) ibaresinin yorumlanması hakkın
daki keza Başbakanlık tezkeresi üzerine cereyan 
eden muhaberelerle bu konular üzerinde varılan 
neticeler ve muhtelif vesilelerle Yüksek Kamu
tayda yapılan görüşmeler sonunda varılan ka
rarlar Bütçe Komisyonunun İçtüzüğün, müsta-. 
killen tetkiki vazifesini kendisine veren mevzu
larda karma veya geçici komisyonlara iştirakine 
mâni teşkil etmekte olduğundan keyfiyetin bu 
yolda tashihine delâlet Duyurulmasını saygılarım

la rica ederim. 
Bütçe Komisyonu Başkanı 

istanbul Milletvekili 
Enver Adakan . 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
E efendim, Bütçe Komisyonu tezkeresi, bendeni
zin anlıyabildiğime göre baklanda diğer komis
yonlardan farklı bir muamelenin tatbikini teklif 
eder mahiyettedir. Yüksek malûmunuzdur ki, 
tüzüğümüzün hükümleri mucibince geçici komis
yonlar teşkiline Meclis karar verme yetkisini ha
izdir ve böyle yapılmaktadır. Bunda takip edi
len maksat, işin biraz daha süratle ve derli toplu 
çıkmasıdır. 

Şimdi Bütçe Komisyonunun bu geçici komis
yonlara Meclis kararı ile üye vermesi pek tabiî
dir. Fakat geçici komisyonlara, Bütçe komisyo
nun, üye vermemesi ve istisnai bir vaziyete tâbi 
tutulması, tüzük hükümlerine ve tüzük prensip
lerine aykırıdır. Bütçe Komisyonu da diğer ko
misyonlar gibi bir komisyondur. Onun için 
Meclis kararı dairesinde geçici komisyona onun 
üye vermemesi ve geçici komisyondan çıkmış olan 
bir şeyin ayrıca Bütçe Komisyonuna gitmesi 
katiyen caiz değildir. Binaenaleyh bendenizce 
Bütçe Komisyonunun bu talebi doğru değildir. 
Meclisin şimdiye kadar olan teamülü, İçtüzük 
prensipleri ve komisyonlararası eşitlik esaslarına 
ve geçici komisyon teşkilindeki maksada, İçtü
züğün bu hususta tâyin ettiği gayeye aykırıdır. 
Binaenaleyh bendeniz Bütçe Komisyonunun tez
keresinin bu suretle cevaplandırılması mütalâa
sını arzediyorum. 

BAŞKAN — Heyeti Celilece, akar yakıtlar
dan alınacak yol vergisi hakkındaki kanun tasa
rısının görüşülmesi için geçen Birleşimde İçişleri. 
Gümrük ve Tekel, Bayındırlık, Maliye ve Bütçe 
komisyonlarından üçer üye tefrik edilmek sure
tiyle bir geçici komisyon teşkiline karar ittihaz 
buyurmuştu. Feridun Fikri Düşünsel arkadaşı
mızın belirttiği veçhile Bütçe Komisyonu oku
nan tezkeresinde, bu geçici komisyona üye veril
meyip müstakillen işi tezekkür etmek istiyor. 
Tezkerenin meali bun&an ibarettir. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem ar
kadaşlar; bu mevzu geçen yılki birleşimlerde 
mütaaddit defalar İçtüzük hükümlerine uygun 
olarak halledilmişti. Eski yıllarda maatteessüf, 
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bunu esefle kaydederim, tatbikatın yanlışlığı 
Umumi Heyetinizce de kabul edilmişti. Nite
kim Bütçe Komisyonunun (çalışmalarına müta
allik İçtüzükte müstakil bir bölüm vardır. Fa
kat bununla beraber Bütçe Komisyonunun ça
lışmalarının diğerlerinden ayrı olduğu iddiası 
mevcut değildir. Esasen Bütçe Komisyonunda 
tetkik edilsin, başka bir komisyonda tetkik 
edilsin her kanun teklifi veya tasarının nihai 
hal mercii Yüksek Meclisinizdir. Fakat Bütçe 
Komisyonuna verilen vazifeler İçtüzükte tadat 
edilmiş bulunmaktadır. Arzu -büyürulursa on
ları tekrar arzedeyim. Bendeniz şurasını'bilhas
sa tebarüz ettirmek isterim ki; yanlış bir usu
lün geçen devrelerde, eski yıllarda tatbiki, ha
kikaten İçtüzük hükümlerine uygun olmıyan 
bir teamülün teessüsüne yol açmıştır. Fakat bu
nu geçen sene , Yüksek Heyetinizin huzurunda 
bilvesile çıktık, izah ettik. Tekrar izahına lü
zum görmüyorum ve bu izahatı tasvip ettiniz. 
Buna dayanarak, bilfarz Orman Kanunu tasa
rısı Geçici Komisyonda mütalâa edilsin derken, 
Bütçe Komisyonu hariçtir, diye rey verdiniz. 
Bu bakımdan İçtüzüğün sadece bir maddesini 
okumakla iktifa edeceğim. Sayın Düşünsel'in 
dediği şekilde olsun, denirse Tüzüğün tadili 
lâzımdır. İçtüzüğün 126 ncı maddesini okuyo
rum : V 

«Bütçe Komisyonunun inceliyeceği işler şun
l a rd ı r : 

1. (Meclisin ve ona bağlı dairelerin bütçe
leriyle ekleme ödenekleri hakkındaki kanun ta
sarıları, .• . 

2. Bütçe Kanunu, 
3. Ekleme ödenekler, olağanüstü ödenek

ler, bütıçe 'bölümleri arasında aktarmalar isti-
yen kanun tasarıları, 

4. Devlet gelirlerinin yahut giderlerinin 
artırılmasını veya eksiltilmesini gerektirecek 
her türlü kanun tasarıları ve teklifleri, 

6. Bütçe Kanuniyle ve 4 ncü fıkradaki ka
nunlarla ilişkin bütün yorum istemleri.» 

Bu bakımdan geçen yılki çalışmalarımızda 
hakikaten İçtüzük esaslarına uygun olarak es
ki yılların yanlış tatbikatına son vermiş, iyi 
bir tatbikat tesisi için karar ittihaz etmiştik. 
Fakat muhtelif vesilelerle bilhassa sıkışık gün
lerde Geçici Komisyon, Karma Komisyon ku
rulması istendi. Hakikaten şunu samimiyetle 
tebarüz ettirmek isterim ki, Bütçe Komisyonu, 
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kendine mütaallik bir usul meselesinde huzu
runuzda söz almak istememektedir. Biz, bir 
kere daha İçtüzük hükümlerini arkadaşların 
ıttılaına arzedelim ve geçen seneki çalışma tar
zına uygun bir çalışma devam ettirelim dedik. 
Bunlar Tüzükte mevcut hükümler hilâfına eski 
senelerde Tüzüğün iyi ^tatbik edilmemesinden 
mütevellit yanlış bir muameleye dayandırılmak 
istenmektedir. Bunu arzetmek istiyorum. Bi
zim kanaatimiz budur, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel buyu
run. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL '(Bingöl) — 
Efendim, mesele bu hâdiseden ibaret değildir. 
İçtüzüğün, Bütçe Komisyonunun vezaifine ta
allûk eden 126. maddesi, 25. maddenin hükmü
nü ihlâl etmez. İçtüzüğün 25. maddesi : 

«Kamutay gerekli görürse komisyon üyele
rinin sayısını geçici olarak artırabilir. Karma, 
yahut geçici komisyonlar da kurar. Bu çeşit 
komisyonların görevi, kendilerine verilen işin 
sonuçlanmasına kadar sürer...» demektedir. 

Binaenaleyh Meclis muayyen bir vazifeyi 
muayyen bir komisyona vermiştir. Bu komis
yona bu vazifeyi verirken onun Bütçe Komis
yonu olduğunu da bilir; ancak o işi ayrıca 
gördürmek istediği içindir ki, geçici bir komis
yon kurmuştur. Bu itibarla geçici komisyon
dan çıkan işlerin bir de ayrıca Bütçe Komisyo-' 
nundan geçmesi lâzımgelse, .Meclisin bu geçici 
komisyonu vücuda getirmekteki maksadına mü-
nafi bir durum hâsıl olmuş olur. Onun için Mec
lis geçici komisyonun teşekkülüne karar verir
ken şüphesiz ki 'bu cihetleri de göz önünde bu
lundurmaktadır. Binaenaleyh geçici komisyo
nun salâhiyetini takyit eden ve onun kararını 
ayrıca bir de Bütçe Komisyonunun tetkikma 
tâbi tutmak gibi bir vaziyet doğrudan doğruya 
geçici komisyonların teşkilindeki maksada ve 
hikmete münafidir arkadaşlar. Bu şekilde bir de 
Bütçe Komisyonuna getirilecek olursa, Meclisin 
geçici komisyon vücuda getirmekteki maksadı 
fevt edilmiş olur. Geçici Komisyon kararlarını 
bir de Bütçe Komisyonundan geçirmek yolu 
akılmış olur ki bu da tüzüğe muhalif olur. 

BAŞKAN — Fethi Çelikbaş. 
I BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) —Efendim, ge
çici komisyonun kurulmasında maksada münafi 

I bir vaziyet yoktur, öyle kanun teklifleri veya 
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tasarıları olabilir k i ; altı tane komisyondan I 
geçmesi lâzımgelir. Altı komisyondan ayrı ay
rı geçeceğine, bunların arasından bir geçici ko
misyon kurmak suretiyle mesai kısaltılır. Şu
nu da ilâve edeyim ki ; geçen yılların bu türlü 
tatbikatından Sayın Düşünsel'in de biraz .mesu
liyet hissesi vardır. 

Kanunların yorumlanmasına dair olan 124 
ncü maddede şöyle denilmektedir : «Bir kanu
nun yorumlanması gerektikte, yorum istemi ile 
bunun gerekçelerini gösteren tezkere yahut 
önerge, o kanunu ilk defa görüşmüş olan ko
misyonlara havale olunur. 

O kanunu özel bir komisyon incelemişse ba
kanlıklarla karşılıklı komisyonlardan üye alı
narak 15 kişilik geçici bir komisyon kurulur..» 

Görülüyor ki ; geçici veya karma komisyon
lar, bakanlıklarla karşılıklı komisyonlardan 
üye almak suretiyle teşkil olunabilir. Nihayet, 
bakanlıklarla karşılıklı komisyonlarda, Bütçe 
Komisyonunun durumu nedir? Bunun da Tü
zükte maddesi vardır. Filhakika Tüzüğün 14 
ncü maddesi Mecliste komisyonları tesbit et
mektedir. Bu komisyonları üç kategoriye ayı
rıyor : 

1. Meclis görevleriyle karşılıklı komisyon
lar, Anayasa, Dilekçe ve Meclis Hesaplarım 
İnceleme komisyonları ve saire. 

2. Bütün Hükümet hizmetleriyle karşılıklı 
komisyonlar, bir tane komisyondur, Bütçe Ko
misyonu. 

3. Bakanlıklarla karşılıklı komisyonlar ki 
bunlar Adalet, Bayındırlık, Çalışma ve saire di
ye devam ediyor. 

Binanealeyh Tüzüğün 124 ve 126 ncı mad
deleri karşısında mevzua hakikaten başka türlü 
bir mâna vermek, yanlış tatbikata alışık olarak 
devam etmekten başka bir şekilde' tefsir edile
mez. 

Sözlerim bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Efendim, 22 Mayıs 1950 den 

itibaren olağanüstü toplantıda ve geçen yıl top
lantılarında yedi geçici komisyon teşekkül etmiş 
ve Bütçe Komisyonu da üye vermek suretiyle 
bu geçici komisyonlara iştirak etmiştir. Rey, 
Heyeti Celilenizindir. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Arkadaşlar, Fethi Çelikbaş arkadaşımız bir dâ
vayı kazanmak için, mazide şöyle oldu, böyle ol
du gibi bir yola saparak, mevzuu şahsi fak- | 
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tÖrlerle halletmek gibi iyi olmıyan ... (Madde, 
madde sesleri). Müsaade buyurun. İyi olmıyan 
bir itiyada gidiyor. Mazide bu işi tatbik eden 
yalnız ben değilim ötedenberi, ta Büyük Millet 
Meclisinin teşekkülünden beri komisyonları ku
ran ben değilim. Kurulagelmekte olan bütün 
geçici komisyonlara Bütçe Komisyonu dahi un
sur vermekte ve başlıbaşma bir karakter al
maktadır. Feridun Fikri böyle düşünmüş, böy
le yapmış, rica ederim, Bu şekilde dâva kazan
mak itiyadından vazgeçin. Gençsiniz, size ya
kıştıramıyorum. Bunlar kötü itiyatlar ve çiz
gilerdir. Sizin gibi bir arkadaşın böyle çizgiler 
alması, hayatı siyasiyenizde çok yanlış olur. 
Dâvayı iyi yollarla (kazanın. Bugün mevzuuba-
his olan madde basit bir madde değildir. Me
sele şöyledir; Bütçe Komisyonu bugüne -kadar 
geçici komisyonlara eleman vermiştir. Her ko
misyon müsavidir. Bütçe Komisyonunun bir 
rüçhaniyeti var mıdır? Bütçe Komisyonu Mec
lis içerisinde bir ayan vaziyetinde değildir. 

Rica ederim; Meclisten seçilecek olan geçici 
komisyonlara her komisyon âza veriyor, Ada
let veriyor, Çalışma veriyor, şu veriyor, bu ve
riyor. Onların fevkinde Bütçe Komisyonu on
lardan geçen bir mevzuu alıp ayrıca tetkik edi
yor. Arkadaşlar; bu, meclis hukukuna muhalif
tir. Rica ederim bu işi böyle ceffelkalem hal-
letmiyelim. Meclisin bunda bir tereddüdü var
sa Anayasa Komisyonuna havale edelim; hal
letsin. Şimdi bir rüçhan vaziyeti hâsıl oluyor. 
Haksızdır, haksızdır, haksızdır. (Gülüşmeler, al
kışlar, bravo sesleri). 

BAŞKAN — Fethi Çelikbaş. 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) r ̂ — Efendim; bü
yüğüm olmak itibariyle nasihatlerine teşekkür 
ederim. Fakat tecrübelerinin benim tecrübem 
olmadığını da huzurunuzda ifade etmek isterim. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Allah bilir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Meseleyi 
kendileri hususi bir mecraya intikal ettirmişler
dir. Bütçe Komisyonunun diğer komisyonlara 
üstünlüğünü ifade eden kimdir arkadaşlar? Es
kiden beri yanlış bir telâkkiyi devam ettirirlermiş, 
Arkadaşlar; Bütçe Komisyonunda bir iş tezekkür 
edildikten sonra Heyeti Umumiyeye gelir, nihai 
karar burada verilir. Buradan geçmeden bir 
karar verildiği vâki midir? Bu itibarla Bütçe 
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Komisyonu, Muvazenei Maliye Komisyonu ola
rak bir meseleyi tezekkür eder, elbette bu ko
misyonda birtakım çalışma usulleri vardır. Bu 
komisyonun çalışma tarzına hadim bir havası 
olmak lâzımdır ve bu hava, bütçe ile alâkalı 
şundan bundan köşeden, bucaktan, gelirle gi
derle alâkalı meselelerin hâkim olduğu hava
dır. Bu da • malî muvazenenin temini yolun
da kuvvetli adımı atmekla kabildir. 

Geçmişten misal vermiyeceğim. Geçmiş yıl
ların bütçe muvazenesi hakkındaki telâkkileri 
meydandadır. Bu itibarla bilhassa kendilerinin 
ifade ettiği şeyi şahsım ve Bütçe Komisyonu 
adına reddederim. Bütçe Komisyonunun bir 
Meclisi Ayan olmak gibi hiçbir iddiası yoktur. 
Böyle bir telâkki bu Meclisin tarzı terekkübüne 
münafidir. Meclisi Mebusan da, Ayan da niha^-
yet Yüksek Heyetinizdir. Bu itibarla Bütçe Ko
misyonunun sadece vazifesi, muvazenei maliye 
havasını hâkim kılacak şekilde meseleleri tetkik 
edip Yüksek Heyetin huzurunuza getirmekten 
ibarettir.- Yoksa bunun dışında her hangi bir 
düşünceye sahip olan tek bir arkadaş bizim 
aramızda yoktur. 

GEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, tek 
Meclisle çalışan bir demokrasi binasını tahak
kuk ettirme yolundayız. Mazide şu olmuş bu ol
muş, böyle teessüs etmiş bu bahis konusu olma
malıdır. Biz istikbale bakmalıyız. Tek Meclisle 
çalışan demokrasimizde hızla çıkan ivedilikle 
ve öncelikle görüşülen kanunlar çıktığını bilen 
ve şikâyet eden insanlar olarak buraya geldi
ğimizi de biliyoruz. Prensip itibariyle bilhassa 
malî mevzuatımıza taallûk eden kanunları sıkı 
bir süzgeçten geçirmek iyi bir şeydir. îster şu 
komisyonda olsun, ister bu komisyonda olsun 
fakat muhtelit bir komisyondan geçtikten son
ra bir de Bütçe Komisyonundan geçmekte fay
da mı var zarar mı var? Bendeniz fayda mülâ
haza" ediyorum ve bunda hepinizin hissiyatına 
tercüman olduğumu sanmaktayım. Bâzı gecik
meler olsa ve bunun zararı melhuz olsa dahi, 
muhakkak ki, faydası zararına galip ve faiktir. 
Kaldı ki, Bütçe Komisyonundaki arkadaşlar, 
kendileri içinde oldukları için temas etmiyor
lar; fakat hepiniz gibi Meclis çatısı altındaki 
mesaileri takibeden arkadaşlarınızdan birisiyim, 
burada takdirimi, hüsnü takdirimi arzetmek is
terim ki, bu çatı altında en çok çalışan, devam
lı çalışan Bütçe Komisyonudur. Bunun Kendisi-
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ne göre teessüs etmiş bir ananesi vardır. Bil
hassa bütçe zamanlarında geceyi gündüze kata
rak çalışmaktadır. Buna rağmen, bu sahada da 
kendilerine yeni iş sahası, yeni vazifeler alıp 
çalışmak istiyorlar. Bunu hürmetle, takdirle, 
tahsinle karşılamak lâzımdır. Kaldı ki bilebildi
ğim bâzı Avrupa parlâmentolarında bütçe veya 
malî muvazene komisyonunun rolü ve fonksi
yonu da budur. Bütçe Komisyonunun odasında, 
koltuğunda, zabıt usulleriyle kendisine mevdu 
olan mevzulardan başlıyarak tamamen bir özel
liği vardır. Bunun parlemanterizmin zaruri 
icabı olduğunu söyliyen kitap, yukarda, kütüp
hanede mevcuttur. Bendeniz okudum, gördüm. 
Bütçe Komisyonu başka memleketlerde, mevzu 
itibariyle anane haline gelmiş hususiyetleri var
dır: Âdeta komisyonların komisyonudur. 

Tüzük sarihtir, şudur, budur, ne olursa ol
sun bu tüzüğün sarahatine de uyarak bu vazi
feyi tevdi edelim, Bütçe Komisyonuna bu vazi
feyi verelim. Bu milletimizin, memleketimizin, 
demokrasimizin, hali ve istikbali için faydalı 
olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Hâmid Şevket İnce, buyurun. 
HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Muh

terem arkadaşlar, bu < mevzua artık bir niha
yet vermeliyiz. Geçenlerde bilmünasebe arzet-
tim, tâbirimi mazur görün, burada Bütçe Ko
misyonu bizi "tasallutu altında bırakmak istiyor. 
(Gürültüler, kapakları vurmalar.) Dâva kapak
ları vurmakla kazanılmaz, burada kürsüde ka
zanılır Murad Âli Bey. 

Diyorlar ki, bakanlarla mütenazır her şeye 
bakabiliriz, evet doğru fakat ancak akçeli hu
suslara taallûk eden işlerde. Bu akçeli tâbiri
ne temastan çekiniyorlar. Akçeye taallûk' etmi-
yen şeylerde dudak açmıya tasarrufta bulunma
ya salâhiyetleri olmadıklarını düşünmüyorlar. 
îşte salâhiyetsiz. tasarruflariyle yani sadece 
kadrosuna bakmak, vaziyetinde bulundukları 
Danıştay kanunu"• tasarısının asli hükümleri
ni de tadil ederek mahiyet ve karekterini zede
lediler ve nihayet Hükümet tarafınlan geri alın-
masışa sebep oldular. 

ÎBRAHÎM KÎRAZOĞLÜ (Kayseri) - - Ne 
demek. 

HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Devamla) — Söy-
liyeceğim, siz ne demek diye sorun cevap vere
yim, ben bu kürsüye hazırlıksız' çıkmam. Bu 

| Danıştay Kanunu üzerinde Dâhiliye Komisyo-
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nu'çalıştı, uğraştı, aylarca üzerinde tetkikat yap
tı, ihtisas komisyonu olarak Adalet 'Komisyo
nuna" gönderdi; biz de aylarca uğraştık, tartış
tık hukuk prensiplerini, tecrübeleri,, ihtiyaçları 
kendimize ölçü olarak mesai, sarf ettik ve tasa
rıyı tamamladık. Bu yaptıklarımız iyi • veya 
kötü, hakem siz olacaktınız. İki ihtisas, encüme
ninin sürekli mesai neticesinde meydana ge
tirdiği bu tasarı kadro meselesi dolayısiyle 
Bütçe Komisyonuna gönderilmişti. (Tabiî gide
cek sesleri) 

Müsaade edin, tabiî gidecek,••hilafını söyliye-
cek adam değilim, acele etmeyin. . , (Gülüşme
ler) 

Elbette gidecek, ama o komisyon tasarının 
nesine bakacak? Bu kanuna göre mülâzım ve 
muavin tâyini şöyle olur, tebligat şu şekilde 
yapılır, müdafaa usulleri böyledir, diye yapılan 
tadil ve tesisler hakkında Bütçe Komisyonunun 
tadilât yapmıya hakkı yoktur. O ancak tah
sisatı ya verir yahut vermez, öbür tarafı için 
ne karışır Bütçe Komisyonu? Mütahassıs komis
yonların tadilâtına evet ne karışıyor Bütçe En
cümeni bizim hukuki düşüncelerimize. Bir tasa
rıya müdahale edemez Bütçe Komisyonu, diğer ko
misyonlar onun fer'i midir?. Hukuka taallûk eden 
işlerde söz senin demiş kanun bizim encümenimize 
Meselâ İş Kanununa mütaallik bir tadilât yap
mak lâzım gelmiş. İş 'Kanununa taallûk eden işler 
İktisat Encümeninden, Ticaret Encümenin
den, alâkalı diğer encümenlerden çıkar fa
kat bu tasarının paraya mütaallik bir 
ciheti de bulunduğu için, Bütçe Komisyonuna 
havale olunmuş tasarının bir maddesi, kadroya 
taallûk ediyor iken diğer sekiz maddesi üzerinde 
işlemler yapıyor tasarıyı baştan başa değiştiriyor, 
yani dilediği gibi tasarruf ediyor. Biz bu mua
meleye karşı diyoruz ki, milletvekili olarak her 
biriniz Meclis kürsüsüne çıkın, tadil hakkınızı kul
lanın, fakat encümen olarak, mütahassıs encü
menlerin işine karışmayın.v Bir arkadaşım (Bi
zim ağzımızdan, fiilen encümenden üstünüz diye 
bir lâf çıkıyor m u l ) Diyor. Evet çıkmadı, fakat 
hâli fiilî mütemadiyen bunu gösteriyor, yani di
ğer mütahassıs encümenlerin haklarına taarruzu 
ifade etmekte bulunuyor. Efendim her gün bizim 
encümenimize birçok işler geliyor. Adalet Encü
menine gelen işler adalet mevzuu üzerinde konuş
ma sebebi olabilir. Her hangi kanun, ceza hukuku 
yönünden veya hukuku tasarruf iye yönünden hu-
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kuki veya cezai şekillerden birine taallûk etmek 
suretiyle Adalet Encümenine geldiği vakit, ceza
lar ve hukuki sebepler tetkik olunur. Bütçeden 
geçmiş gelmiş olan bir para meselesine biz el 
koymuyoruz. Bütçe Komisyonu bunun mütahas-
sısıdır, gelir gider mevzuu ona aittir diyoruz. 

Biz buna hürmet gösteriyoruz da Meclisin 
fonksiyonu olarak şu mevzularda çalışan arka
daşlar üzerinde paraya taallûk etmiyen işler hak
kında Bütçe Encümenindeki arkadaşlar da bizim 
işimize karışmasınlar. İhtisasa ihtiram etsinler, 
izzeti nefsimizi rencide etmesinler. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Aziz 
arkadaşlar, muhterem Hâmit Şevket Beyin de
diklerine "bendeniz iştirak edemiyeceğim. 

Eğer Bütçe Komisyonu tasarruf ediyorsa, 
nihayet son kararı veren Yüksek Meclistir. 
Yüksek Meclis İhtisas Komisyonunun raporu
nu daha muhik, daha isabetli gördüğü takdir
de Bütçe Komisyonu istediği şekilde rapor tan
zim etsin, huzurunuza getirsin, hiçbir netice 
,alamaz. 

Binaenaleyh, bu noktayı koyduktan sonra 
'bendeniz Tüzüğün bir maddesini okuyacağım. 
Komisyonlar arasında bir üstünlük,. bir tercih 
tanımamakla beraber içtüzüğümüz bir fark gö
zetmiştir. Şöyle ki 39 ncu madde «...bir millet
vekili ikiden fazla daimî komisyona üye olamaz. 
Bütçe Komisyonu.üyeleri, bir başka komisyona 
seçilemezler...» 

O halde her hangi bir komisyon. üyesi iki 
komisyona seçilebildiği halde, Bütçe Komisyo
nu üyesi ancak Bütçe. Komisyonunda çalışır, 
başka bir komisyona seçilemez... . 

İtiraz eden arkadaşlar, başka daimî bir 'ko
misyona seçilemez derlerse, buradaki komisyon 
tâbiri mutlaktır. Çünkü altında' bir ikinci fık
ra daha var. O da Başkanlık Divanı üyeleri ko
misyonlara seçilemezler fıkrasıdır. 

•; İtiraz eden arkadaşlar (Bütçe Komisyonu) 
kelimesinden, Daimî Komisyonu ele almak is
tiyorlarsa o halde Divanı Kiyaset üyeleri dola
yısiyle geçici komisyonlara - seçilebilmelidirler 
ki şimdiye kadar seçildikleri vâki olmamıştır. 

Demek ki bu hükme müsteniden Bütçe Ko- ' 
misyonu başka hiçbir komisyona üye vermeme
lidir, Tüzük burada tefrik yapmıştır. Bende
niz bu tefriki belirtmek maksadiyle söz aldım, 

• Mâruzâtım bundan ibarettir. 
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' BAŞKAN —PöthrÇelikfeş. : • 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ 
F E T H Î ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Efendim, 
Bütçe Komisyonunun tasarrufundan: şikâyet 
eden arkadaşa hatırlatayım ki; geçen senelerde 
Sayıştay üyelerinin seçimi için laırulaıı ye Ada
le^ Sayıştay: ve Bütçe komisyonlarından müte
şekkil Karma Komisyona Bütçe Komisyonu Ri
yaset Divanının başkanlık etmesi usuldendi. Biz 
îçtüzüğün bir maddesine dayanarak, hayır de
dik, Sayıştay Komisyonu Başkanı başkanlık ede
cektir, dedik.. Ve öyle tatbik ettik. 

Bu itibarla Bütçe Komisyonunun şunu ben 
yapacağım, bunu ben yapacağım, diye vahi bir 
iddiası yoktur. 20 sene boyunca tatbik edilen usu
lün doğru olmadığını söylediğimizde şaşırıldı.' 
Bütçe Komisyonu Reisi başkan olur, raportörü; 
raportör olur, senelerden beri de bu böyle tatbik 
edilmiştir, dediler. Hayır içtüzük buna manidir 
dedik, öyle yapmadık. Sayıştay Komisyonu 
başta bir numara almıştır. Binaenaleyh başkanı 
başkan, sözcüsü de sözcülük edecektir, dedik. 
ilk defa olarak bunu bu sene tatbik ettik. Bu 
itibarla, bilhassa titizlikle belirtmek isterim ki, 
Bütçe Komisyonuna atfedilmek istenilen iddia 
ve tenkitler tamamen mesnetsiz ve yersizdir. Bir 
arkadaşsımm ifade ettiği gibi, bütün . tasarruf 
salâhiyeti, ne Bütçe Komisyonunun ve ne de 
Anayasa ve Adalet Komisyonunundur, bu salâ
hiyet tamamen yüksek heyetinizindir. 

. Bu itibarla en son rapor meselesine gelince: 
Muhtelif komisyonlar raporunun çatışması ha
linde yine karar yüksek heyetinizindir. Mesele 
budur. Binaenaleyh Bütçe Komisyonununun ya
zısı ; temamen tüzük hükümlerine uygundur ve 
geçen yıl yüksek heyetinizin bâzı vesilelerle tü
züğe uygun olarak almış olduğu kararlara da 
uymaktadır. Bendenizin en son söyliyeceğim 
bundan ibarettir. 

MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Aziz 
arkadaşlar, Bütçe Komisyonumuzun diğer ko
misyonlardan1 bir milimetre dâhi farkı olmadığı
nı, o komisyonda üye olan bir arkadaşınız olarak 
bir iç arzusiyle belirtmekten haz duyuyorum. 
Tâmamiyle müsavi olan komisyonlar mevzuunu 
böyle hissi sahaya naklederek, farklı imiş gibi 
aksettirerek neticelere o yoldan bitmenin çıkar 
sistem olduğuna şahsen kââni değilim. 

Arkadaşlar, hâdise, tâmamiyle, tüzük hadise
sidir. Bugün mer'i olan tüzük ve onun ihtiva 

.1952 O: : 1 
I ettiği Bütçe Komisyonununa ait olan maddeler 

değiştirilmedikçe halen yapabileceğimiz başka 
birşey yoktur. Bu maddeyi değiştirdiğiniz tak
dirde tâmamiyle cliğer komisyonlar gibi Bütçe 

İ Komisyonunuz da 'geçici komisyonlara, Karma 
komisyonlara memnuniyetle üye Verir., Ye o şe
kilde üye verir ki akçalı kanunların en sonra 
bir defa da Bütçe Komisyonuna gelmesi gibi ve 
Bütçe Komiyonunır baştan sonuna kadar işgal 
etmesi gibi bir çalışma ameliyesi de*sona ermiş 
olur. 

Bütçe Komisyonunuzun ne halde çalıştığını 
görmektesiniz ve İçtüzüğün tatbikatı icabı ola
rak akçalı kanunlar en sonra Bütçe Komisyonu-

1 na gelmektedir ve yeniden tetkik edilmekte
dir. 

Bu münasebetle bir noktayı dikkatinize ar-
zetmek isterim. Bütçe Komisyonu, öyle' Hâmid 
Şevket irice arkadaşımızın ifade buyurduğu gi
bi ihtisas komisyonlarının bilhassa ihtisaslarına 

1 giren mevzular üzerinde bozucu ve didikleyici 
bir çalışma halinde değildir. Daha ziyade akça
lı zaviyeler üzerinde durmakta ve o maddelere, 
bilhassa titizlik göstermektedir, ihtisas komis
yonlarının çalışmasına her zaman olduğu gibi 
dâima hürmetkarız.- Bu* hadisenin hissiyatla. 
alâkası yoktur. Bu mesele halledilmedikçe^ bu 
işin başka yoldan halline imkân yoktur. 

Bu hususta bir misal arzedeyim; Orman Ka
nunu için teşekkül ederi Komisyona Bütçe Ko
misyonundan, üye vermeyi şahsan arzu ettim ve 
bu arzuyu duyan başka arkadaşlarım da oldu. 
Bir orman bölgesi milletvekili sıfatiyle bu geçici 
komisyonda rey sahibi olarak' çalışmaya canat-
tım. Fakat imkân bulamadım. Şimdi Orman 
Kanunu geldiği zaman Bütçe Komisyonunuz ge
ceyi gündüze katarak ve mevzuun müstaceliye
tini de nazara alarak sıkı bir şekilde çalışacak
tır. Hepiriıizin hürmet ettiği şey her şeyden 
evvel içtüzük maddeleridir. Maddeleri halledin, 
her şey hallolur .arkadaşlar. 

BAŞKAN — Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka

daşlar ; Bütçe Komisyonunun huzurunuza tak
dim ettiği takririn mesnedi Yol Vergisi kalk
tıktan sonra onun yerine kaim olacak verginin 

| tesbiti şekli meselesidir. Yüksek Heyetinizce 
| bu mesele Karma Komisyona havale edilmiştir. 

Bu komisyona Bütçe Komisyonunun iştirak. 
i- ettirilmesinin sebebi şu noktada mütemerkizdir, 
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Ö ela, biliyorsunuz, bu tasarı Devletin gelirine ı 
taallûk eden bir meseledir. Bütçe Komisyonu
nun muvazzaf olduğu vazifelerin başında ise, 
İçtüzüğün tasrih etmiş olduğu veçhile, Devletin 
gelir ve giderini esaslı bir surette haddeden ge
çirmektir. 

Yol Vergisi kaldırıldıktan sonra akar yakıt
lara yapılacak zamların bütçe üzerine büyük 
akisler yapacağı, bu itibarla .bu mevzuun esaslı 
bir surette haddeden geçirilmesi lâzımgeleceği,. 
bedihîdir. Bu haddeden geçirme işi İçtüzük mu
cibince, bu hususta ihtisas sahibi olan Bütçe 
Komisyonuna verilmiştir. 

Şimdi, meselenin birinci plânını bu suretle 
hallettikten sonra Hâmid Şevket arkadaşımızla 
muhterem üstadımız Feridun Fikri DüşünsePin 
Bütçe Komisyonuna taallûk eden fikirlerine ge
lince; benden önce konuşan arkadaşlarım bu 
hususta. izahat verdiler. Bütçe Komisyonu ken
disini mümtaz bir teşekkül sayarak lâubaliliğe 
kaptırmış bir topluluk değildir. Hâmid Şevket 
Bey, misal olarak Adalet Komisyonunca kabul 
edilmiş olan Devlet Şûrası Kanununa Bütçe Ko
misyonu ,alıkoydu buyurdular. Evet arkadaşlar 
komisyonumuz, mezkûr tasarıyı alıkoydu. Çün-
ki, komisyonumuz bu tasarıyı tetkik ederken 
tasarıda mündemiç olan birçok maddelerin Ana
yasaya uygun olmadığını gördü ve bu cepheden 
mütalâasını beyan ederek kanun tasarısını alı
koydu. Eğer ki Bütçe Komisyonu her hangi bir 
egoizmaya kapılan bir .heyet olsaydı, İçtüzü
ğün kendisine ve, diğer komisyonlara verdiği 
haklara istinaden bu şekilde hareket etmezdi. 
Meselâ geçenlerde Millî Savunmak Bütçesini mü
zakere .ederken askerî kuvvetlerin mevcudu ve 
sairesi. hakkında gizli bir toplantı yapmaya ka
rar vermiş ve bu gizli toplantıda ihtisaslarından 
istifade etmek için. Millî Savunma Komisyonu
nun da davet .edilmesini karar altına almıştır. 
Demek ki mütemayiz ve mütefevvik bir heyet 
olduğu iddiasında değiliz. 

Arkadaşlarımızın izah ettikleri veçhile, bü
tün komisyonlarda verilen kararlarda en son 
hükmü verecek olan gene Heyeti Celilenizdir. 

MAZHAE ÖZSOY (Maraş) — Muhterem 
arkadaşlar, mevzuumuz Bütçe Komisyonundan 
başka komisyonlara üye verilebilir mi, verile
mez mi den ibaret olduğu için fazla teferruata 
girmeden bunun üzerinde duracağım. Benim 
kendi kanaatime göre Bütçe Komisyonu daimî 
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olan başka bir komisyona üye veremez. Ama 
muvakkat komisyona üye verebilir mi? Verir. 
Bunu nereden çıkarıyoruz? Bunu anlamak 
için 39 ncu maddeyi huzurunuzda okumak: iste
rim. 

Arkadaşlar, Bir milletvekili 2 den fazla Da
imî Komisyonda üye olamaz. Her hangi bir mil
letvekili Daimî Komisyonda, dikkat buyurunuz 
muvakkat değil, Daimî Komisyonda, ikiden 
fazla daimî komisyona üye olamaz. Esas düstu
rumuz budur. 

İkinci fıkraya gelelim. (Bütçe Komisyonu 
üyeleri bir başka komisyona seçilemez). Ilangi 
Komisyona? Daimî Komisyona. Birinci fıkrada
ki (daimî) kaydı buraya da racidir. Kıstasımız 
elimizdedir, daimîdir. Bir milletvekili ikiden 
fazla daimî komisyona üye olamaz. Bütçe Ko-
misyou başka bir daimî komisyona üye vere
mez. Kıstas budur. 

Başka bir kıstas, üçüncü fıkradan da bu ne
ticeyi çıkarabiliriz. Üçüncü .fıkra ne diyor? 
Başkanlık Divanı üyeleri komisyonlara seçile
mezler. Dikkat buyurun, komisyonlara seçi
lemez diyor, cemidir, hiçbir komisyona seçile
mez. Diğerinde; daimî komisyona üye vermez. 
Mefhumu muhalifi? Muvakkat komisyona üye 
verebilir. Binaenaleyh,. şu Tüzüğün sarih mad
desi muvacehesinde münakaşaya lüzum olmadğı 
ve Bütçe Komisyonunun diğer komisyonlar gibi 
muvakkat komisyonlara üye verdiği kanaatin
deyim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hamdi Orhon buyurun. 
HAMDİ OEHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar, mevzu sarihtir. Bâzı arkadaşlar 
Bütçe Komisyonundan, ikinci derecede :bir süz
geçten geçmenin faydalı olduğunu, bâzı;.arka
daşlar kornişonlar arası bir fark olup olmadığı
nı münakaşaya işi götürüyorlar. Bu ayrı bir 
münakaşa mevzuu. olabilir. İşi İçtüzüğün: bünye
si dairesinde mütalâa ederek durum nedir, 
hâdise nedir? Bunun üzerinde kalmak lâzımdır. 

Arkadaşlar; takdir buyurursunuz ki, geçici 
komisyonlar müstacel bâzı hususlar için kuru
lurlar ve kurulmaları Yüksek Meclisin kararı
na iktiran eder. 

Meclis bunun hangi komisyonlardan kurul
masını arzu ediyorsa, miktarını tesbit etmek 
suretiyle karar verir. 

| Geçici komisyonda tasarı müzakere edilip 
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Yüksek Meclise arzedildikten sonra tasarının I 
müdafaası geçici komisyona aittir. Başka türlü
sünü mütalâa etmek yanlış bir müzakereye 
sapmak olur. s 

Şimdi, bir hâdise tasarlaynız ki, akçalı işi ih
tiva etmektedir. Yüksek Meclis,geçici bir ko
misyon kurmuştur. Oraya, akçalı işin (, mercii 
olan Bütçe Komisyonu âzası iştarak edecektir,, 
âza iştirak ettikten sonra bir daha onun üzerin
de Maliye Komisyonu, bir defa da bizde görü- | 
şülsün veriniz, Bütçe Komisyonu da bir defa I 
da görüşmek üzere bana veriniz gibi mütalâa 
serdedemez. Ettiği zaman, o işin geçici komis
yona verilmesini ieabettiren mucip sebep arta-
dan kalkar. Bir. • • 

İkincisi; Takdir buyurursunuz ki. Tüzüğü
müz, kanun taşanlarının müzakeresine şöyle bir 
istikamet vermiştir. Bir kanun tasarısı tasarla
yınız, be.ş komisyonda müzakere halindedir, 
son komisyon, Bütçe Komisyonudur. Şimdi | 
Geçici Komisyona iştirak etmiyen Bütçe Komis- i 
yonuna işi verdiğimiz zaman sakat bir yola .sapa
rız. Çünkü kafaların bir araya gelip geçici bir 
komisyonda teksifi mesai edip tetkikatı netice
sinde hazırladığı tasarıdan sonra Bütçe Komis
yonuna giderse,Bütçe Komisyonundan çıkan ta
sarının müzakeresi Yüksek Meclise arzolunmuş 
olur. Arkadaşlardan biri diyor ki, teklif ederiz, 
geçici komisyonun raporu müzakere mevzuu ya
pılır. 

Arkadaşlarım, o şekildeki bir teklifin de, ka
bul edilip edilmemesi bir münakaşa ve müzakere 
mevzuudur. Onun için Bütçe Komisyonu geçici 
komisyona üye verecek ve geçici komisyonun 
tasarısı Yüksek Mecliste müzakere edilecektir. 

Kaldı ki, arkadaşlar, Bütçe Komisyonunun 
hususiyetine muvazi komisyonlarımız da vardır. 
Aynen okuyacağım; Tüzüğümüz diyor ki: «Yu-
karıki maddelerde bakanlıklara mütenazır ko
misyonların (Madde kaç sesleri) 22 nin sonu. 

Yukardaki komisyonlarla karşılaşmıyan, ta
sarılarla ilgili tasarılar ve teklifler akçalı işler-
dense Bütçe ve Maliye komisyonlarında, bunlar
dan başka bütün taşarı ve teklifler İçişleri Ko-
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misyonunda görüşülür. Bir tasarı, bir teklif 
tasavvur ediniz ki; muvazi bir komisyonu yoktur. 
Ve Meclis bu tasarı için bir geçici komisyon ku
rulmasını arzu etmiş ve kurmuştur. Geçici Ko
misyonun raoru gelmiş, İçişleri Komisyonu söz
cüsü, bunu bana verin, diyemez. Bütçe Komisyo
nunun da durumu budur. Maliye, Bütçe ve İçişleri 
komisyonlarının hususi durumlarına göre fonk
siyonları bu son fıkrada tasrih edilmiştir. Bu 
mevzuu neresinden tutarsanız tutunuz geçici ko
misyon hususi bir komisyondur, vazifesi geçici
dir, müstaceldir ve ona bütün komisyonlar, Mec
lis hangisini arzu etmişse, âza vermek zorunda
dırlar. Bütçe Komisyonuna istisnai bir muamele 
yapmaya imkân yoktur, 

BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşımız 
yoktur. Bu itibarla Bütçe Komisyonunun tezke
resini dikkati âlinize arzedeceğim. Geçen Birle
şimde teşkil buyurduğunuz Geçici Komisyona 
üye vermekten hariç tutulmasını istemektedir. 
Bunu dikkate alanlar lütfen işaret buyursunlar, 
(Anlaşılmadı sesleri) 

Müsaade buyurun. Geçen Birleşimde akar ya
kıtlardan alınacak Yol Vergisi hakkındaki ka
nun tasarısını görüşmek üzere İçişleri, Gümrük 
Tekel, Bayındırlık, Maliye ve Bütçe komisyonla
rından üçer üye alınmak suretiyle geçici bir ko
misyon kurulması Heyeti Celilenizce karar altına 
alınmıştı. 

, Bugün Bütçe Komisyonunun,tezkeresinde, bu 
geçici komisyondan hariç tutulmalarının, yani 
üç üyenin verilmemesini, kendileri hâriç kaldık
tan sonra kurulacak geçici komisyonda o tasarı 
müzakere edildikten sonra, o işi kendilerinin ay
rıca tezekkür etmeleri istenmektedir. Müzakere 
cereyan etti, mesele tenevvür etti. Bütçe Komis
yonunun bu geçici komisyona üye vermekten ha
riç tutulmasına dair talebini terviç edenler lüt
fen işaret versinler... Etmiyenler... edilmiştir, 

Bütçe Komisyonu da, geçen Birleşimde itti
haz buyurulan karar dairesinde kurulan Geçi
ci Komisyona üye verecektir. 

Gündeme başlıyoruz. 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — SÖZLÜ SORULAR 

X — Zonguldak Milletvekili Muammer Ala-
lıant'in, içişleri Bakanlığınca kadro harici bıra
kılacak memurlar hakkında alınmış bir karar 
olup olmadığına ve tekaüde sevkedilecekler için 
mûtat muameleler haricinde bir tedbir düşünü
lüp düşünülmediğine dair sorusuna İçişleri Ba
kanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu'nun sözlü ce
vabı (6/524) • 

' 4 .1 ,1952 
T. B. M. M. Başkanlığına 

Sayın İçişleri Bakanının aşağıdaki soruları
mı sözlü olarak cevaplandırması isteğini arze-
d e r i m . . . - . ' . ' ' ' • 

Kudret gazetesinin 3 .1 .1952 tarihli nüsha
sında binlerce memurun nakil, emekliye ayrıl
mak, kadro harici bırakılmak üzere bir karara 
varıldığı ve bu maksatla bir liste hazırlandığı 
haber verilmektedir. 

1. İddia edildiği gibi İçişleri Bakanlığınca 
alınmış bir tensikat kararı var mıdır? Varsa 
kanuni mesnetleri nelerdir ? 

2. Kadro harici bırakılacak memurların sa
yısı ne kadardır? Bunlar hangi sınıf memurlar
dır? İçişleri Bakanlığı yeni yıl bütçesi tasarı
sında böyle bir hal görülmediğine göre bunu 
tatbik' için takibedilecek prosedür nedir? 

3. 'Tekaüde sevkedilecekler için mûtat mu
ameleler haricinde bir tedbir düşünülmekte mi
dir? 

Zonguldak Milletvekili 
Muammer Alakant 

BAŞKAN — Söz İçişleri Bakanmındır. 
İÇİŞLERİ BAKANI FEVZİ LÜTFÎ KARA-

OSMANOĞLU (Manisa) — Muhterem arkadaş
lar, hiçbir fevkalâde mesele yoktur. Normal 
olarak İçişleri Bakanlığında ceman yekûn, irili 
ufaklı 14 memur tekaüde sevkedilmiştir. Bin
lerce memurun tekaüde sevkedileceği ve yahut 
bir yerden bir yere nakledileceği katiyen varit 
değildir; aklü hayalden dahi geçmiş değildir. 

Yalnız muhalif gazeteler, bilmem niçin; me
murları huzursuz bırakmak için mi, iktidarı 
mütemadiyen rahatsız edip veya yıprandırmak 
yoluna giderek işten alıkoymak için mi yazı 
yazar, fikir beyan eder, bu yazılar ve.fikirler 

hiçbir zaman tenkid hududu içinde kalmaz. Ya 
şahısları tezyif etmek ve yahut vatandaşları 
küçük düşürmek ve yahut işin içinde bulunan 
insanları yerden yere çarpmak için gayret gös
terir ve yahut bir haber verir, bu haber hiçbir 
zaman doğrunun ve hakikatin çerçevesi içinde 
kalmaz, onun hududunu çoktan aşar ve zihin
lerde ve kalplerde rahatsızlık yaratır. Muha
lefet böyle olmaz arkadaşlar. Çürütmek, yıprat
mak için hakikatlerden uzaklaşarak doğrunun 
iyinin hududu dışına çıkmak muhalefet değil
dir, tenkid değildir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Muammer Alakant. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul

dak) — Sayın arkadaşlar, 19 ayı tecavüz et
mekte bulunan 9 ncu Büyük Millet Meclisinin 
toplantı devresindo ilk defa olarak bir -sual 
takriri vermiş ve huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. 

Hakikaten Ankara'da çıkan bir gazetede 
gördüğüm bir haber heyecan verici idi. Bir 
milletvekili olarak bizlere bu şekilde şümullü 
bir kararın muhatabı olarak on binlerce me
murin kitlesine heyecan ve endişe verici mahi
yette idi. Türkiye'nin her köşesine dağılan bu 
gazete büyük manşetlerle, binlerce memur te
kaüde sevkediliyor, kadro harici bırakılıyor ve 
naklediliyor diye yazmakta idi. Ben, bunu hu
susi surette İçişleri Bakanından öğrenmekle ik
tifa edemezdim. İçişleri Bakanı bunu, Bü
yük Millet Meclisi huzurunda cevaplandır
malı idi. Eğer verilen havadis doğru ise, 
kanuni ve hukuki mesnetlerini bize izah 
etmeli, eğer doğru değilse; millet huzurunda 
bütün hakikatleri açıklamalıdır. Bugün hepi
miz memnuniyetle öğreniyoruz ki, binlerce ra
kamı ile tavsif edilen tekaüde sevk hâdisesinde 
ancak 14 - 15 memurun tekaüde sevkedildiğini 
ve bunun da normal olarak kanun hükümleri 
çerçevesinde icra edildiğini Öğrenmekteyiz. 
Bu beyanatı burada işitirken duyduğumuz mem
nuniyete mukabil, sayın İçişleri Bakanının da 
işaret ettikleri gibi, bâzı matbuatın haberleri 
hiç kontrol etmeksizin, Büyük Millet Meclisi 
üyelerini ve büyük millet içindeki kitleleri he
yecana sevkedecek şekilde büyük başlıklarla 
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£î*»<3teîerliuk yur vermiş olmaları üzüntü ver
mektedir. 

Arkadaşlar, matbuat;;demokratik bir rejim
de bir dördüncü kuvvettir. Demokrasi rejimin
de serbest' matbuat olmazsa 'bir memlekette ha
kiki demokratik 'bejimin var olduğu iddia edi
lemez. Matbuat bizi kontrol ettiği1 gibi; Büyük 
Millet' Meclisinde de zaman zaman' matbuat hak
kında'fikirlerimizin yer bulmasını, matbuatı
mızın 'hoşlukla karşılıyacağını 'ümit ederim. 
Matbuat hürriyeti olan her memlekette matbu
at ahlâkınm birinci kaidelerinden bir tanesi, 
haberleri' olduğu 'gibi vermesidir. Ecnebi lisan-
lariyle / in t i şar eden ve demokrasi rejiminde 
merhaleler katetmiş olan memleketlerin matbu
atına baktığımız zaman, günlerce okunmuş bir 
gazetenin ilk nazarda muhalif mi, muvafık mı 
öldüğü' anlaşılamaz. Haberler olduğu gibi veri
lir. Komanter yapmakta bütün matbuat ser
besttir. Kendi mesleklerine göre' bu haberleri 
tefsir ederler, izah ederler. Fakat maalesef bi
zim memleketimizde hazan şahıslar hakkında, 
bazan hükümet icraatı hakkında, yapılmamış 
şeyleri yapıldı, söylenmemiş şeyleri söylendi 
diye yazılar yazılmaktadır. Bu teessürümü bu 
şekilde ifade etme'kle beraber şunu da arzetmek 
isterim ki, bu usulü kaldırmaya, kanuni zecrî 
tedbirler konmasına taraftar değilim. Demok
rasi yolunda bu şekilde yürürken zaman zaman 
bâzı aksaklıklar - olacaktır, tekâmül merhalelo-
ri'katedeceğiz ve milletimizin aklıselimi ile, di
ğer memleketlerin vâsıl olmuş bulunduğu t e-
raMd vej hürriyet" yolunda biz de ilerlemiş ola
cağımıza kaahiim. 

Şimdilik"burada bir ''milletvekili olarak, ba
ğımlı bağımsız 'matbuatımızda, millet içerisinde 
mevcut olduğuna : kaani bulunduğum bu endi
şenin en iyi niyetlerle karşılanacağı ümidiyle 
sözlerime nihayet veriyorum. (Soldan alkışlar). 

£. ~~ Çanakkale.-.Milletvekili Bedi Enüstün'-
ün,.ileri demokrat milletlerde olduğu gibi vali 
intihabı-.yetkisinin bizde. de halka verilmesi hak
kında .Hükümetçe ne düşünüldüğüne dair Baş
bakanlıktan solan , sorusuna İçişleri Bakanı 
Fevzi ,Lûtfi Karaosmanoğlu'nun sözlü cevabı 
(6/525) 

B. M. M7 Sayın Başkanlığına 
Saygılarımızla'; 
Aşağıdaki sorularımızınî Başbakan tarafından 

. İ9Ö2 Ö : İ 
sözlü olarak cevaplandırılmasına müsaadelerini
zi arzederiz. 
Çanakkale Milletvekili Çanakkale Milletvekili 

Bedi Enüstüıı Süreyya Endik 

,' • 1. Her meşlekcten vali tâyin edilebileceğine 
ve.ileri demokrat milletlerde bu intihap yetkisif 
nin o çevre halkına verilmiş olduğuna göre, biz
de de bu yetkinin halka verilmesinde Hüküm et 
ne gibi fayda veya mahzur mütalâa etmektedir. 

,2. Hükümet bu mesele ile meşgul olmuş ve 
gerekli incelemeler yapmış mıdır?. 

BAŞKAN — Söz İçişleri Bakanmmdır. 
İÇİŞLERİ: BAKANI FEVZİ LÛTFİ KARA-

OSMANOĞLU — Muhterem arkadaşlar; bu su
alin cevabını verebilmek vazifesi bendenize tevdi 
edilmiştir. 

Hukuki ve idari sistemimiz bizi.böyle bir dü
şünceye sevketmemiştir. (Soldan; bravo sesleri). 

BEDİ ENÜSTÜN (Çanakkale) — Muhterem 
arakdaşlar; Sayın İçişleri Bakanının sözlü soru
ma verdiği cevap aşağı yukarı beni de tatmin 
eder mahiyettedir. Çünkü durum, ifade ettiği 
cevabı icabettirir. Yalnız beni böyle bir soruya 
mecbur bırakan hâdise içinde bulunduğumuz 
çok partili rejimde halkın kendisine en yakın 
Hükümet ve Devlet mümessiliyle olan münasebe
tinin eski usul ile ayarlanmış ve idame edilmiş bu
lunmakta olmasıdır. 

Türk Milletinin siyasi olgunluğuna inanan 
bir partinin iktidarı zamanında bu siyasi ol
gunlukla müteradif bâzı idari ve hukuki ted
birlere kıymet ve yer vermek de lüzumludur. 
Bugünkü. mevzuat bakımından; Devlet memur
larının seçimlere iştirak dışında hiçbir siya
si faaliyette bulunmamaları lüzumuna kaani ; bu
lunan bir iktidarın, 5442 sayılı Kanun gereğin
ce, bir valiyi Devletin ve Hükümetin yani ik
tidarın bir temsilcisi ve ayrı, ayrı he rbaka : 

nm, mümessili ve bunların idari ve siyasi yü
rütme vasıtası olanak kullanması; ve bilhas
sa yine aynı kanunun altıncı maddesinin ikin
ci fıkrasına istinaden kariyerden olmak, > Siya
si Bilgiler ile Hukuk fakültelerinden mezun bu
lunma gibi' şartlar ve vasıflara ; bağlı olmaksı
zın Hükümetin yani iktidarın lüzum ve zaru
ret halinde hariçten münasip kimseleri:tâyin 
eylemekte mutlak yetkiye' sahip olması keyfiyetr 

leri; içinde'•bulunduğumuz (demokrasi rejimi-
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niıı sıhhatinin bozulması için çok müsait port-
dantrelerdir. 

Bu hcbeple bu giriş kapılarını ileri demok
ratik milletlerin tecrübelerinden de istifadeyi 
ihmal etmiyerek kapama cihetine gidilmesinin 
lüzum ve ehemmiyetine inanıyorum. Türk Mil
letinin siyasi olgunluğuna inanan politik bir 
iktidar, insanlık haysiyetine en uygun bir 
prensip olarak'saydığı domikratik haklara Türk 
Milletini sahip kılmayı da kabul etmek ıstıra-
rmdadır. Bundan dolayı bu sözlü sorunun ta
şıdığı manânın bence büyük bir önem ve değe
ri mevcuttur. t i genel idaresinin başı ve mer
cii olan vali; o vilâyet halkının her zam an. ya
kından temas edebileceği, görebileceği ve ma
hallî ıstıraplariyle en yakından ilgili olan bir 
şahıstır. Böyle bir şalısın yine o vilâyet halkı
nın" itimadına ve emniyetine mazhar olması esas 
vasıf olarak kabul edilmelidir. Bu keyfiyet 
halkın, bu valinin seçiminde söz ve rey sahibi 
bulunması mecburiyetini ifade eder. Ve bu 
suretle mahallî huzursuzluklar, ve birçok kayır
ma tâyinlere de son verilmiş olur. 

Bir valinin sistemli bir Devlet memuri
yetinin ileri kademesi olarak mütalâa edilmesi 
bile birçok bakımdan mahzurlarla doludur. 
Bu halde yine takdir hakkı iktidara ait ola
cağı cihetle birtakım politik mülâhazalarla 
İçişleri ve Adalet Bakanlığı yapacak kudret ve 
kabiliyette olan bir şahsın senelerce kanunun im
kân verdiği merkez valiliğinde iptal edilmesi 
mümkindir ve hattâ vâkıdır bile. Ayrıca Demok
rat Parti iktidarı ele alıncaya kadar Hükümet 
idare mekanizmasının arzettiği çirkin manzara
yı bugün daha açık ve daha vazıh olarak tetkik 
etmek imkânlarına sahip bulunuyoruz. Şöyle ki, 
Hükümet idare mekanizmasının mütemadi ola
rak genişletilmesi, birçok mültemiş ihsanların 
bu idareye intisaplarını zaruri kılmış ve böy
lece bu mekanizma karar ve icra mesuliyetini 
üzerine alâmıyan düşünce serbestisinden mah
rum ve yalnız asgari zihin mümarcsesiyle vazi
felerini mehmaemken başarabilen insanların eli
ne geçmiştir. Bunlar kime hizmet etmeleri lâzım-
geldiğini görmemişler ve yalnız meşgul olma
ları gereken hâdiseleri ancak farkedebilm işler
dir. Aramızda en iyilerimiz için büyük bir şe
ref olan Hükümette vazife görmek, böylece ki
fayetsiz insanların geçimleri için bir rekabet 
haline gelmiştir. Bu kifayetsiz şahısların huzur 
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I ve refahı için. halkın saadeti çekinilmeden feda 

edilmiş ve çok zaman evvel,çökmüş olan sistem
lerin ayakta durmasına gayret gösterilmiştir. 
İşte o devrin valilerinden s bir çoğu böyle bir 
sistemin en: yüksek baremine intibafo kabiliyeti 
olan;ye kendilerini o mevkie getirenlere medyun 
bulunan; (Hükümet insan! için mevcuttur, yok
sa insan hükümt için değil) ana prensibini tc-
mamen eksi mânada anlıyan kimselerdir. 1950 
de Demokrat Parti iktidarına intikal eden. ida
re mekanizmasının mümeyyiz vasfı işte budur. 

Bugün bu memur ve vali tipinin bundan ççik 
farklı kılınması zaruridir. Ve bilhassa valilerde, 
insan vasıflarının en yükseği olan hâdiseler ve 

ı hayattan geniş bir bilgi, keyfî karardan ve ida
reden masuniyet, fevkalâde bir bitaraflık ve en 
yüksek ahlâki bir seviye aranmalıdır. Bugünkü 
iktidarın memlekete yapacağı en büyük hizmet
ler arasında, liyakat ve kabiliyetle mütenasip bir 
mükâfat sisteminin temellerini atmak ve bilhassa 
valilerin seçimi için emniyet verici bir kriteryıı-
mn. tesbit etmektir. » 

Halkın Devlet idaresiyle ve demokrasi reji
miyle ilk karşılaştığı ve kucaklaştığı otorite o vi
lâyetin valisidir. Hükümet ve idarenin halktan, 
hakla beraber, halk için olması iktidar parti 
programında yer alınca bu otoritenin yeni bir gö
rüşe, bir zihniyete göre seçimi meselesi kendili
ğinden ortaya çıkmaktadır. ' ' 

İktidarın değişikliğini kaderin bir sillesi ola
rak kabul edip ister istemez yeni iktidarın adım
larına ayak uydurmaya ^ çalışan birçok m üntekil 
valiler, tekaütlük bekliyen bitkin bir alâkasızlı
ğın zebunu olmakta' devam ettikçe,'valiliğini yap
tığı vilâyetlerin ilçelerini, köylerini görmek, 
dertlerini içinden duymak zahmetine katlanma-
dıkça idarenin halk ile beraber ve halk için 
olması ancak iktidar parti programında yazılı 
süslü bir ibare olarak kalır., ; 

Veya.bugünkü iktidar kanuni imkânlardan 
faydalanarak şu veya bu mülâhaza ile şu.veya 
bu tesirle iptidai bir eğitimden mahrum bu iş 
için yetişmemiş ve yetiştirilmemiş kimseleri 
destekliyerek bâzı vilâyetlerin başına dikerse; 
idare meslekine ömürlerini ve hayatlarını Af
fedecek olan kabiliyetli gençlerin, şevk ve ne
şelerini kırar ve bu tarzda tâyin edilen vali
ler ele iktidarın dikdiği röper taşlarından baş
ka bir mâna ifade edemezler ve böylece halk ile 

I beraber ve halk için formülünü bizzat kendisi 
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tahakkuk ettirmemiş olur. Ve halk ta her iki 
halde de tahassürünü çektiği kendi kendini ida
re sistemine de kavuşturulmuş olmaz. 

Bugünkü demokrasimizin ekseriyetin arzu
suna ve refahına çalışan eski tip bir demokrasi 
değil; umumun refahım düşünen ve bunu temi
ne çalışan modern bir demokrasi örneği olması 
lâzım geldiği düşünülecek olursa valilik için ba
zı ana vasıf ve şartların tesbiti ile birlikte va
lilerin intihap hakkının o vilâyet halkına veril
mesinde memleket çapında büyük bir fayda ve 
umumi bir huzur sağlanmış olur. Bu suretle 
daha enerjik daha anlayışlı, daha bilgili, daha 
kudretli ve daha yararlı insanlar daha isabetle 
seçilmiş olur. 

Böyle bir vali kime hizmet etmesi lâzım gel
diğini bilir ve kendisini daha ziyade emniyette 
hisseder. Bütün ümit Ve istikbalini bir parti 
Hükümetinden bekliyen bir vali ile mukayese
de halka dayanan bir valinin mahallî forsu, de
ğer ve faydası çok büyük olur. Böyle valile
rin Hükümetle «lan münasebetlerini tâyin ve 
tesbit edecek mevzuata da şüphesiz ihtiyaç var
dır. Fakat her halde merkeziyetçilikten ademi-
merkeziyete doğru açılmak, Devletçilikten, hu
susi teşebbüse doğru geniş imkânlar sağlandığı 
bu sırada çok yerindedir. Vilâyetlere ait hal
li lâzimgelen millî kalkınma dâvalarımız ve ham
lelerimiz yığınlarla Önümüzde durmaktadır. Köy 
dâvamız, köy yolları dâvamız, köy içme suları 
dâvamız, mahallî sınai ve zirai kalkınma ham
lelerimizde o vilâyetin bir bütün olarak sevgi 
ve itimadına mazhar bir valinin idari önderliği 
başlıbaşma bu dâva ve hamlelerin tahakkuku 
için bir kazançtır. 

Halkın seçimi ile iş başına gelen, valilerin sa
lâhiyetlerinin artırılması o vilâyeti geniş ölçüde 
büyük imkânlara mazhar kılabilir. Vali muavin
lerinin Hükümetçe tâyin edilmesi suretiyle bu 
valilere yardımcı olmaları muvafık bir tedbir
dir. Vali seçiminde o çevre halkının oylarının 
% 67 sini kazanma şartı ileri sürülürse bu halde 
bitaraf ve hakiki valiler meydana çıkar. Bu 
seçim işleri muhakkak ki, malî bir külfeti ica-
bettirecektir, fakat ümitler de külfetlere gö
redir. Demokraside ileri adım atan memleket
ler bu meseleyi halletmişlerdir. Şimdi de hal 
sırasının bizde olduğuna inanıyorum. 

Bu konuşmakla her hangi bir şahsı kasclet-
miş değilim. Yalnız öteden beri bir huzursuz-
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I lûk âmili olan bir-yaraya temas etmiş olduğumu 

zannediyorum. 

3. — Muğla Milletvekili Nâtık Poyrazoğlu'-
nun, Kore'deki esir ve kayıp miktarımızın resmî 
rakamlara göre ne kadar olduğuna dair sorusu
na Millî Savunma Bakanı Hulusi Köymen'in, 
sözlü cevabı (6/527) 

T.'B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Gazetelerde çıkan ajans haberlerine göre, 

I Kore'de Kızıllar elinde 234 esirimiz bulüduğu 
anlaşılıyor. Buna nazaran: 

1. Resmî rakamlara göre kayıp miktarımız 
ne kadardır? 

2. Arada aleyhimize fark var mıdır? 
3. Varsa bu fark neye atfedilmektedir? ' , 
Sayın Millî Savunma Bakam tarafından 

Yüksek Mecliste sözlü olarak cevaplandırılması
nı arz ve teklif ederim. 

Muğla Milletvekili 
Nâtık Poyrazoğlü 

. BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI IIULÜSÎ KÖY-

MEN (Bursa) -—Efendim; Kore'de mütareke 
müzakereleri devam ederken Birleşmiş Milletler 
Komutanlığına verilen her millet birliğine dair 
esirler listesini tetkikten sonra muttali olduğu
muz bize ait kayıp veziyeti şöyledir: Esirler 
listesi verilinceye kadar bütün kayıplarımızın 

• yekûnu 404 dür. Verilen esir listesinde ise 234 
er ve subayımızın yani müfredatı bakımından 

' 6 subay, 3 assubay, 225 erin Şimalî Kore'de esir 
olduğu gösterilmiş bulunduğuna göre, halen 
kayıp olan miktarı müfredat itibariyle arzet-
mek lâzımgelirse 234 çıktıktan sonra bir assu
bay ve mütebakisi er olmak üzere 170 kayını
mız var-demektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. • • . .-
. BAŞKAN •—- Nâtık Poyrazoğlü,- buyurun. • 

NÂTnC POYRAZOĞLÜ (Muğla) — Muhte
rem arkadaşlar, bir 'muharebe bittikten sonra 
kıtasına clönmiyen veya kıtası ile beraber bu-
lunmıvan personelden kimler esirdir, kimler 
esir değildir de kayıptır; bunları ayırt etmek 
çok müşkül bir şeydir. Fakat 'kı taların verdik-

I leri rakamlar toplandıktan sonra bilhassa Kı
zılay ve Kızılhaç vasıtasiyle yapılan, tetkikler 
lieticesinde yarılan ve' en çok varılan netice de 

I şudur. Kayıp gösterilenlerin hemen yüzde dok-
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san dokuzu esirdir, bu kayıpların çoğunun, hat- | 
tâ ezici çoğunluğunun esir olması veya azının 
sonradan esir olduğunun anlaşılması karşıdaki 
düşmanın medeni seviyesi ile mütenasiptir. 

Binaenaleyh resmî rakamlarımıza göre onla
rın verdiği esirlerle bizim resmî rakamlar neti
cesi olan kayıp miktarı arasındaki aşağı yukarı 
y a n yarıya farkı karşımızdakilerinin medeni 
seviyesi ile ölçmek ve mukayese etmek lâzımdır. 

'Sayın Millî Savunma Bakanının söyledikle
ri ve Birleşmiş Milletler Kuvvetleri Başkomu
tanlığına düşmanın verdiği listedeki isimleri 
ben baştan aşağı tetkik ettim. Burada bu lis
tede dikkatimi çeken ikinci bir nokta şudur : 
Türk kuvvetlerinin ilk muharebesi olan Kunıı-
ri 'deki kayıplarımız miktarın azıdır. Yani bu 
234 kişiyi yarıya bölerseniz onun azını Kunu-
ri'de kaybetmişiz -gibi göstermektedir düşman, 
halbuki arkadaşlar bizim kaybımızın en çoğu 
Kunuri'de verilmiştir. Fakat o zaman onlar, 
yani gönüllü namı altında karşımızda bulunan 
Çin ordusunun; daha harbe girmedikleri için 
elimizde esiri ve sairesi yok idi. Sonradan, di
ğer muharebelerde onlardan da elimize birçok 
esirler geçtiğini görünce, sonradan aldıklarını 
sakladıkları ve ilk aldıklarını da medeni sevi
yeleri ile mütenasip olarak yok ettikleri anla
şılmaktadır. 

Arkadaşlar; beynelmilel komünizm.'Kore'ye 
taarruz etmekle hür milletlere büyük bir hiz
mette bulunmuşlardır. Yani hür memleketleri 
uyandırmışlardır. Bunun cezasını sonradan çe
keceklerdir. Esirlere yaptıkları bu namertçe 
muameleler dolayısiyle de hür milletlerin bu' 
uyancını artırmışlardır. 

Ben bütün dünyaya şu kürsüden, büyük 
Türk Milletinin Büyük Millet Meclisinin şu kür
süsünden ilân ediyorum ki ; bu namert insan-
lar 'kahraman Mehm etlerim izi, asıl subaylarımı
zı .boğazlamışlardır. (Kahrolsun sesleri). Bun
lar esir olmuşlar ve fakat namert ellerde bu 
aslan çocuklar boğazlanmışlardır. Bundan do
layı hıncımız sonderece artmıştır. Allah bili
yor kalbimizde yaşıyanı. Ben bu hususta daha 
fazla bir şey söylemek istemiyorum. ' 

Yalnız şu kadarla iktifa edeceğim; efendi
ler, sizinle tekrar görüşeceğiz ve o görünmemin 
çok yakın olacaktır. (Bravo sesleri ve alkışlar). 
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4. — Çorum Milletvekili Hasan Ali VuraV-

ın, Millî Savunma Bakanlığına bağlı Hava ve 
Kara kuvvetleriyle diğer müesseselere ait mo
torlu vasıtaların Ankara Şehri < içinde sebebi
yet verdikleri ölüm hâdiseleri ile yaralama va
kalarının miktarına, mesulleri hakkında alınan 
cezai • tedbirlere ve meslekî ehliyeti haiz üc
retli sivil şoför kullanılmamasının sebebine da
ir sorusuna, Millî Savunma Bakanı Hulusi Köy-
men'in sözlü cevabı (6/528) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorularımın Millî Savunma 

Bakanı tarafından «cevaplandırılmasını rica ede-' 
rim. 

Çorum Milletvekili 
Hasan Ali Vural 

1. Millî Savunma Bakanlığına bağlı Hava 
ve Kara kuvvetlerine ve diğer müesseselere ait 
motorlu vasıtaların Ankara Şehri içinde 14 
Mayıstan itibaren ne kadar ölüm hâdisesi ve ne 
kadar yaralama vakası ve ne miktar sivil oto
mobilleri hasara uğrattıklarının rakam olarak 
ifadesini, 

2. Ankara Belediye Zabıtasının mezkûr 
askerî motorlu vasıtaları kullanmakta olan er
ler üzerinde ve Seyrüsefer Talimatnamesine 
müsteniden ne gibi otorite ve cezai tatbikat ba
kımından yetkisi bulunduğunu ve Ordu Nizam
namesi ile Belediye Seyrüsefer Nizamnamesi 
arasında hukukan bir bağdaşma bnlunnup bu
lunmadığı, ' 

3. Ocrek Türk Milleti, gerekse Türk Mil
letini temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Bütçesinde gösterdiği hassasi
yet ve diğer bakanlıklara nazaran verdiği tah
sisat göz önünde tutularak şehir dahilindeki 
nakil işlerinde, götürüp getirmelerde ve hiz
metlerde meslekî ehliyeti haiz sivil ücretli şo
för kullanmamaktaki sebebin izahını, 

4. Memleket çocukları asker olup tesadü- > 
fen de nakliye kısmına intisap ettikten sonra 
sivil halkı can bakımından ve sivil şoförlerin' 
motorlu vasıtasını mal bakımından hiçe saya
cak kadar şecaat ibraz etmelerinin hikmeti, se
bep ve illeti neden ileri gelmektedir? 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ KÖY-

MEN (Bursa) — Efendim, arkadaşımın sordu-
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ğu suallerden birincisine §ıı şekilde, .rakamla I 
cevap vermek mümkündür. 14 Mayıs 1950 ta
rihinden itibaren Aralık 1950 nihayetine kadar 
askerî araçların sivil araçlara çarparak hasa
ra uğratma vakası 36 dır. Yani askerî arabalar 
sivil arabalara çarpmak sureliyle 36 araba ha
sara uğratmıştır. Buna mukabil gene bu şekil
de çarpmaktan şahsan zarar görenlerin bu müd
det içindeki sayısı da 14 tür. Gene 14 Mayıs 
tarihinden Aralık ayının sonuna kadar 14 kişi 
yaralanmıştır, ölüm vakası yoktur. 

Sivil aracın askerî araçlara bu müddet zar
fında çarpma hâdisesi de 1.1 dir. Bu çarpmalar 
sonunda şahıslara vâki olan zarar adedi 12 şah
sın yaralanmasından ibaret kalmıştır..ölüm va
kası da ikidir arkadaşlar. 

Kezalik 1951 senesinde Ocak ayının iptida
sından itibaren Aralık 1951 tarihine kadar as
kerî araçların. sivil araçlara çarpma vakası 78 
dir. Şahsan ;bu hâdiselerden müteessir olan 17 
kişidir. Ölüm yoktur. Buna mukabil sivil araç
ların askerî arabalara çarpmak suretiyle yaptığı 
hasar sayısı 50 dir. Bunun içinde 25 şahıs ya
ralanması vardır, iki tane de ölü vardır. 

Belediye Kanuna göre sivil ve motorlu araç
ları kullanan ve seyrüsefer nizam ve usulleri
ne (kazalar hariç) aykırı hareket eden şoför
lere tatbik edilen ceza aynen askerî motorlu 
araç şoförlerine de tatbik edilir. 

Ancak, askerî motorlu aracın hizmetini ak
satmamak bakımından yolundan alıkonulmıya-, 
rak plâka numarası tesbit edilmek suretiyle 
keyfiyet mahallî garnizon veya merkez komu
tanlıklarına bildirilir. ••• . 

Seyrüsefer işaret ve kaideleri milletler
arası olup ordu ve belediyelerce kabul edilmiş 
bulunduğudan askerî ve sivil araç kullananlar 
bu kaidelere aynen riayet etmeye mecburdurlar. 

Askerî motorlu araçlar, özel bakım ve mua
yenelere (günlük, haftalık, aylık ve altı aylık) 
tâbi tutulduklarından ve bunları kullanan ı 
şahısların kullanma yetkisi olup olmadığı bağlı 
bulundukları üst makamlarca kontrol edilmek-
to bulunduğundan belediye zabıtası tarafından 
ayrıca muayeneleri yapılamaz ve ehliyetnameleri 
olup olmadıkları kontrol edilmez. 

Askerî şoförlere, şoför eğitim merkezlerin
de özel bir eğitime tâbi tutulduktan ve mahallî 
belediyeden de bir mümessilin katıldığı yetkili 
kurul tarafından her türlü yol ve arazi şartları j 
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altında ve Ankara Belediyesi Zabıta Talimat
namesinin 131 nci maddesi göz önünde tutula
rak imtihan edildikten sonra belediyece de vi
ze edilmiş bir ehliyetname verilir. Bu ehliyetna
me ancak belediye .hudutları dâhilinde ve şehir
lerarası yollarda askerî araçları kullanmak 
için muteberdir. Şehir değiştirme halinde o 
şehrin belediyesi tarafından yeniden seyrü
seferden imtihan edilmek suretiyle ehliyetna
mesi tebdil veya vize edilir. 

Askerî ve sivil araç ve şahıslar arasında 
her hangi bir kaza vukuunda, 

Hâdise yerine askerî. ve sivil adlî yargıçlar 
ile bilirkişiler gelerek müştereken hâdiseyi in
celerler ve hazırladıkları tutanakları sivil adlî 
makamlara gönderirler ayrıca Askerî Yargıla
ma müessesesi de kovuşturma yapar; 

Kaza sırf askerî araç ve şahıslar arasında 
ise yalnız askerî yargılama hizmeti el koyar.-

Ordu ile belediyeler arasında seyrüsefer ni
zamlarını koordine etmek üzere İzmir Ulaştır
ma Okulunda açılmakta olan trafik nizamları 
ve kontrolü kurslarının her dönemine İçişleri 
Bakanlığının tensibi ile belediye zabıtasından 
ikişer memur gönderilmek suretiyle belediye 
seyrüsefer nizamları ile ordu seyrüsefer nizam
ları arasında mutabakat temin edilmektedir. 

Ankara'da Garnizon ve Merkez komutanlık
l a r ı tarafından trafik bakımından sıkı kontrol 
yapılmaktadır. Ayrıca orduda kazaları önlemek 
için Millî Savunma Bakanlığının 12 Aralık 1948 
gün ve 51281 sayısı ile en küçük birliklere ka
dar yayınladığı (Motorlu araç kazalar nm se-, 
hepleri, göz önünde bulundurulması gerekli 
esaslar ve bu kazaları önlemek için alınacak 
tedbirlere ait talimat) m tatbiki ile her sınıfa 
mahsus motorculuk talimatnamesinin seyrüse
fere ait ilgili maddeleri ve üst makamlarca veri
len diğer idari emirler titizlikle takip ve kon
trol edilmektedir. -

3. Kıta harici hizmetlerde şehir dâhili götü
rüp getirmelerde tahsisat ve fiilî kadronun mü
saadesi nispetinde şehir ehliyetini haiz ücretli 
sivil şoförler istihdam edilmektedir. 

Gerek kadronun müsaadesizliği ve gerekse 
tasarruf tedbirleri düşüncesiyle ve hizmetin ak
samaması göz önünde tutulmak şartiyle kadro
larında sivil şoför göstcrilmiyen birlik ve kurum
larda şehir ehliyetini haiz er şoförler kullanıl-
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maktadır. Bunlar da haddi zatında sivil hayat- I 
ta şoförlük yapmış kimselerdir. 

Kıtalarda yetiştirilen er şoförler şehir dâhi
linde istihdam edilmeyip ekseriyetle birliklerde 
subay ve assubay nezaretinde istihdam cdilınek-
tedkler. 

Şehir dâhilinde, hizmet gören şoförlerden, hiç
biri aidiyetsiz değildir. 

Dördüncü suale gelince, yani askerî şoförle
rin diğer şoförlerden daha ileri bir cesaretle 
hareket etmeleri ve bu yüzden kazaya sebebiyet 
vermeleri hususunun izahı noktasına gelince; 
yukardaki listede arzettiğim rakamlara bakılır
sa sivil şoförlerle askerî şoförlerin yaptığı kaza
lar bilhassa netice itibariyle ölüme müncer olan 
hâdiseler bakımından azdır! 

Sivil şoförlerin diğer vasıtalara yaptıkları 
kazalar, ölümü intaç etmesi bakımından daha 
çoktur. Bu itibarla askerî şoförle:in fazla basi
retsizlik ve fazla cesareti belki vâkidır, ama 
umumi değildir. 

BAŞKAN — Hasan Ali Vural.... 
HASAN ALÎ VURAL (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar; huzurunuza getirdiğim sözlü 
soru hepinizin muhtelif vesilelerle istimaen, 
görgüye müsteniden m eşimden vâkıf bulundu
ğunuz vakıaların ve bugün önlenmesi zaruri ha
le gelmiş olan bir "vakıanın en önce tedbir al
mak suretiyle önlenmesi ve bir temenni, bir di
lek mahiyetinde olarak Bakanlığı ikaz etmek 
maksadına matuftur. 

Yalnız bilûmum şoförlerin, gerek sivil ve ge- . 
rekse asker olsun, memleket dâhilinde sebebi
yet verdikleri kaza ve bimıetice hasardan müte
vellit maddî zarar ve bilhassa can kaybına da
ir rakamların genel istatistiği sıhhatli olarak 
tesbit edilmiş olsa idi ve bunu bizzat öğrenmek 
imkânını bulmuş olsa idim huzurunuzda daha 
geniş ve daha salahiyetli konuşma, kudretini 
iktisap ederdim. Bu mevzuda sıhhatli malû
matı, rakamları tesbit etmek imkânını bulama
dım. Bunun sebebi de, bu vazife ile alâkalı olan 
memurun, hasta olmasıdır. 

Arkadaşlar, Ankara'da sivil şoförler, bele
diyenin seyrüsefer talimatnamesine tâbi ve sey
rüsefer memurları tarafından her türlü kon
trol, cezai takibat, intizam ve inzibat hudutları 
dâhilinde icrayı sanat etmek zorunda ve mec
buriyetindedirler. I 
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Ankara'daki askerî şoförlerin kullandıkları 

vasıtalara gelince: Motor kudreti, kuvveti çok 
yüksek, karuser dâhil, her tarafı çelik. Bina
enaleyh bunu idare eden şoför de umumiyet iti
bariyle cesur ve şeci, bu şekilde kuvvetli- ara 
ba ve kudretli şoför hiçbir kayda tâbi tutul
mamakta, kayıtsız ve şartsız seyrüsefer etmek
tedir. Gerçi bu sözlerim Sayın Bakanı bir neb
ze tekzip etmek mahiyetini taşımakta ise de, 
kendilerine arzedeceğim. 

Orduda mevcut vasıtalar tasnif edilmiştir, 
arkadaşlar. Orduda mevcut vasıtalar üç sınıfa 
ayrılmıştır. Bunun birincisi, kıymetli vasıta
lardır, bunlara birinci sınıf kıymetli vasıtalar 
tâbir edilir, talim, manevra ve tatbikatlardan 
gayri zamanlarda kullanılmıyacak olan vasıta
lardır. Bunlar; tanklar, arazi otomobilleri, 
tankçekerler ve komuta arabalarıdır. 

İkinci sınıf motorlu vasıtalar ise cadde mo
torlu arabalarıdır. Bunlar yalnız birliklerin 
günlük eğitiminde kullanılır. Arkadaşlar, bun
lar tek difcransiyellidir, diğerleri ise. çift dife-
ransiyellidirler. 

Üçüncü sınıf arabalar hizmet arabaları, bi
nek kamyonları ve imdadi sıhhi arabalarıdır 
ve bu suretle üçe ayrılmıştır ve bu şekilde bir 
tasnife tâbi tutulmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; bu tasnife şimdi ne 
dereceye kadar riayet edilmektedir, bu meç-
hulümüzdür. Ancak bu tasnife riayet edilme
diği anlaşılmaktadır ve bu tasnife riayet edil
memesi yüzünden mühim bir araba israfı ve es
kime mevcuttur. Saniyen kıymetli arabaların 
heder olması günden güne çoğalmaktadır. Bir 
araba bolluğu ve arabanın mahalline masruf 
olarak kullanılmaması hususları tecelli etmek
tedir ve bu bir hakikattir. 

Arkadaşlar; Cf. M. C. kamyonları talim va
sıtası; eğitim vasıtası olduğu halde halen bir
takım nakliyat ve kantin işleri v. s. gibi hizmet
lere tahsis edilmiştir. Bunlar şüphesiz ki ni
hayet mevcut maddi malzemenin heder. olması
na sebebiyet vermektedir. Vaktiyle askerî ara
baların şehir dâhiline girmemesi için gayret, 
yerinde ve çok sıkı emirler verildiği ve bu emir
lerin tatbikatiyle çok iyi neticeler alındığı yap
tığım tetkikatla anlaşılmıştır. 1944 - 1945 yıl
larında Cemil Cahit Toydemir tarafından aske
rî arabaların İstanbul'a girmemesi hakkında 
verilen emrin İstanbul için faydalar sağladığı 
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tahakkuk etmiştir ve o zaman birçok kazalar 
önlenmiştir ve bu emir gibi birtakım emirler 
daha verilmiştir. Bunlar tatbik edilmiştir. Şim
di elimizde Ordunun tâbi olması lâzımgelen 
ve halen tatbik sahasında bulunan bir talimat
name mevcuttur. 

Arkadaşlar, müsaadenizi istirham ederek 
bu talimatnameden size üç madde okuyaca
ğım. Bu, meseleyi halledecek vaziyettedir. Bu 
talimatname 25 . I . 1949 tarih ve 51281 sayıyı, 
taşımaktadır. Bu, Millî Savunma Bakanlığı Or
du ve Donatım Dairesi Başkanlığının bir tali-
matnamesidir. Bu talimatnamenin 4 ncü kesi
minin 6 nci maddesi : 

«Polis, jandarma, inzibat ve seyrüsefer me
murları şehir içi ve dışında kol halinde bu-
lunmıyan bilûmum askerî araçları durdurmak 
ve şoförlerin ehliyet vesikalariyle, birlik ko
mutanlarının • imzasını taşıyan görev kâğıtla
rını kontrol etmek ve şoför hizmet esnasında 
bu vesikaları beraberinde bulundurmakla mü
kellef tutulacaklardır. 

Sayın Bakan buradaki izahatında şoförler 
böyle ehliyet , göstermezler ve bunların ehli
yeti tetkik ' edilemez dediler ki, şu kendileri
nin halen meri bulunan talimatnamenin ah
kâmını her halde unutmuş olduklarından ileri 
gelmektedir. , 

Hakikaten, şimdiye kadar seyrüsefer me
murları bu vesikaları istemek cüretini göstere-' 
meiiiişlerdir ve askerlerden de böyle bir ta
lep karşısında vesikasını ibraz edecek, cüretsiz 
bir asker çıkmamıştır, şimdiye kadar vâki değil
dir, yani ne talep edilmiştir, ne de talep edil
se bile verilmiştir. 

. 7 nci madde : (Şoförler inzibat ve seyrüser 
fer memurlarının işaret ve emirlerine itaatle 
mükelleftirler). Yine talimatname icapları. Böy
le bir itaatin derecesi sıhhatini tesbit etmek 
mevkiinde değilim. - Hâdiseler ve vakıalar bunu 
göstermektedir. 

8 nci madde : (Hızlı giden, seyrüsefer ka-
. idelerine aykırı hareket eden ve vaka çıkaran 
şoförlerin araçlarına ait plâka numaraları po
lis,'inzibat, jandarma ve seyrüsefer memurla
rınca garnizon ve merkez komutanlıklarına ve
rilir ve bu gibi şoförlerin ehliyetleri ellerin
den alınarak bir daha bu gibi görevlere gön-
derilmiyeecklcr, ve/.terhislerinde vesikaları ken
dilerine iade edilmiyccektir.) 
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Sayın Bakan dediler ki, belediyenin bütün 

seyrüsefer talimatnamesinin ahkâmı ve cezai 
müeyyideleri aynen askerlere de tatbik edilir. 
Halbuki tatbik edilen müeyyide malûm. Yalnız 
bunların ellerindeki ehliyetleri alınacak ve bir 
daha hizmete gönderilmiyeeeklcrdir. Bunun vâ
ki olup olmadığını takdir etmek imkânına malik 
değiliz. Sonra bu seyrüsefer kaidelerine aykırı 
hareket edenlerin ne şekilde tecziye edildiği hu
susunu da bize hiç olmazsa özel olarak bildirme
leri ieabeclerdi. Bu ciheti de meskût geçtiler. 

Arkadaşlar, askerlikte nasıl şoför ehliyeti alı
nır?. Gayet kısa olarak buna işaret edeceğim : 
Askerlerin imtihanı eğitim merkezlerinde yapıl
maktadır. Belediyenin bu ehliyetteki rolü gayet 
mahduttur. Hangi vilâyette ise o vilâyetin beledi
yesi oraya seyrüsefer bakımından bir mümessil 
gönderir. Yalnız seyrüsefer bakımından şoföre 
bâzı sualler sorulur. Yoksa diğer, esas ehliyetin 
icaplariylc, makinayı kullanmak ve iyi idare et
mek bakımından sual sormaya hiçbir belediyenin 
yetkisi yoktur. Yani sivil şoförlerin tâbi olduğu 
muameleye asla onlar tâbi olmamaktadır. Yukar-
daki maddelere zahiren riayet etmek kaydiyle, 
usulüne tevfikan yetişen şoförlerin, gerek Anka
ra Şehrinde; gerekse memleketin başka tarafla
rında yaptıkları kazalar hesapsızdır. Geçen bir ay 
zarfında, Sayın Bakan, bu noktada beni affetsin
ler, kendileriyle birleşemiyorum, bir ay zarfında 
Etlik ve Hamamönünde iki, diğer semtlerde de 
iki olmak üzere dört ölüm vakası olmuştur. Bu 
kazaların askerî şoförler tarafından yapıldığı be
lediyece tesbit edilmiştir. Fakat benim sorduğum, 
uzun zamana ait miktarın ne olduğu idi. Bu ka
zaların tesbit imkânını bulamadım. Nihayet mem
leketin can ve mal bakımından emniyetiyle alâka
lı olan bu vakıalara göz yummak, fakir milletin 
bütçesinden alman arabaların heder olmasına bi
gâne kalmak her halde iyi bir vaziyet olmasa ge
rektir. Tamamen bigâne kalındığını da iddia et
miyorum, fakat buna biraz daha ehemmiyet ver
mek mecburiyeti karşısındayız. 

Arkadaşlar, 1947 yılma kadar sivil şoförler 
kullanmak üzere tahsisat konmuştu. Fakat 1947 
den sonra bu tahsisat kaldırılmıştır. Sivil şoför
ler asker şoförlere nazaran daha ehliyetli ve va
ziyeti daha iyi idare edebilecek kabiliyette ve bu 
şekilde yetiştirilmektedir. Sayın* Bakandan rica 
ediyorum, mümkünse asker şoförler yerine, bil
hassa şehir dâhilinde, sivil ve ücretli şoför istin-
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ctam etsinler ve bunlara verilecek ücretten tevel
lüt edecek zarar, askerlerin verdiği maddi zarar
dan daha büyük olmayacaktır, bu maaşı vermek
ten çekinmemelerini rica etmekteyim. 

j;-' Şoför olmadıkları halde subayların araba kul
landıklar ı görülmektedir. Bunları tetkik etmek, 

kontrol etmek imkânı biraz güçtür. Amerikan 
Yardım Heyetine tahsis edilmiş olan motorlu va
sıtalarla hiç ilgilenmediği söylenmektedir. Bu, ne 
dereceye kadar doğrudur, bunu tesbit edemedim. 
Bunların da bir nizama bağlanmasını temenni et
mekteyim. 

Yalınız bir noktaya daha işaret edip geçeceğim: 
askerî şoförlerimizin sivillere kıymet verip ver
memesi meselesi üzerinde bir nebze durmuştum. 
Şunu arzedeyim k i ; bizde askerî zihniyet, as
kerî telâkki, askerî mülâhaza, askeri görüş ve 
düşünüş diye vasıflandırılması icabeden bir aca-
ip hâkimiyet düşüncesi karşısındayız. Buna or
du zihniyeti dersek pek şümullü olur. Bunu 
mahdut bir zihniyet olarak telâkki etmek mec
buriyeti vardır. Fakat Türk milleti içinde böy
le bir nispî zihniyet hâkimiyetini tasavvur ede
miyorum ve etmek de istemiyorum. Her sahada 
yaptığımız reform, esefle ifade edeyim ki, as
kerlik sahasında tatbik edilememiştir ve buram
da eski zihniyet, askerî mevzua dokunulmaz, 
askerlik hususunda konuşulmaz, oraya dil uza
tılmaz zihniyeti taassupla muhafaza edilmekte
dir. Fer t olarak, vatandaş olarak, milletvekili 
olarak maziden kalma bir tevehhüm ve tevah
huşla askerlik mevzuunu acaba ağzımıza hangi 
münasip kelâm ile alalım diye düşünmek mec
buriyetinde kalıyoruz. Ordu ve asker dediğimiz, 
Türk milletinin medarı iftiharı olan teşekkül, 
bugün emrü kumanda mevkiinde bulunan dere-
cat itibariyle subaylardan ve talim ve terbiye 
gören erattan ibaret ise bu zihniyetin devam ve 
bakası yerindedir. 

BAŞKAN — iki dakikanız kalmıştır. 

HASAN ALÎ VURAL (Devamla) — Fakat 
bugünkü mevcudundan ibaret değil de 21 milyon 
Türk icabettiği zaman malı ile, canı ile, evlâdü 
ayali ile Türk ordusunu teşkil ediyorsa, bu zihni
yetin bilhassa demokratik devremizde bir inkişaf 
geçirmesi ve bir tekâmül göstermesi icabetmek-
tedir. 

Türk Milleti, Osmanlı Devletinin ilk devir
lerinde kurduğu Yeniçeri ocağı denilen asker-

1.1952 O : 1 
I ligi sanat ve meslek ittihaz eden orduyu; tımar, 

has ve ziamet süvarilerini ve nihayet Nizamı 
Cedit ordusiyle Askerî Mensurei Muhammedi-
yeyi vücuda getirmiş ve vatan müdafaasında; 
kullanmıştır. Ancak bunların ortadan kalkma-
siyle o devirlerin yaşattığı zihniyet ve inhisar 
fikri de tarihe gömülmüş olmalıdır. 

Binaenaleyh asker zihniyetinin ancak talim 
ve terbiyeye münhasır kalması ve sivil halkın 
can ve emvalinin kisvei meslek bakımından ha
kir görülmemesi hususuna da Millî Savunma 
Bakanının idraki nispetinde ehemmiyet verme
sini kendisinden saygılarımla rica ediyorum. 
Sözlerim bundan ibarettir. (Soldan alkışlar) 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HULÛSÎ 
KÖYMEN (Bursa) — Efendim; sual sahibi ar
kadaşımın sözleri arasında ilişmek mecburiyetini 
hissettiğim bâzı noktalar vardır. Bu noktalara; 
temas etmeden evvel kendilerinin askerî araçla
rın memleketteki sevku idaresi hakkında daha 
basiretli olmak gerekmekte olduğu hakkındaki 
ikazlarına teşekkür ederim. Bu husustaki idra
kim en az kendilerinin idraki kadar bu işi kav
ramaya yeter olduğunu da temin ederim. (Sol
dan alkışlar). 

Talimatnameden bahsettiler. Bu talimatname 
askerî talimli, terbiyede ve harpte kullanılan bü
yük top arabaları ve saire gibi vasıtaların tek 
olarak şehir dâhilinde dolaşması halinde ve ge
rek şehre girmesi anında, şehre girmek salâhi
yetini haiz olup olmadığı hususu, mahallî beledi
yelerin, zabıtanın ve inzibat memurlarının kont
rolü zaruretinden bahistir. Bu, halen tatbik edil
mektedir. Fakat bendeniz cevaplarımı, bütün 
nakil vasıtalarının, bilhassa hizmet arabalarının 
sureti istimaline hasru tahsis etmiş bulunuyorum. 

Başınızı ağrıtmadan kısaca yine arkadaşımızı 
tatmin etmiş olmak üzere şunu arzedeyim; as
kerî arabaların memleket dâhilinde gerek hüsnü 

.istimali, yani tahsis edildikleri hizmet dışında, 
her.hangi bir maksat uğrunda kullanılmamaları, 
gerekse istimallerinde, mevcut kanunlara, nizam
lara, talimatnamelere riayet edilmesi hususunda 
bakanlık en ileri bir hassasiyet göstermektedir. 
Hattâ Millî Savunma Komisyonunda bulunan 
arkadaşlar bilirler, Genelkurmay tarafından 
bütün Türkiye'deki birliklere yazılan talimat 
en kesin, ifadeyi taşımakta ve bu talimatnameye 
muhalif hareket edenlerin de en ağır cezalarla 

I tecziye dileceklcrini sureti kati yede bildirmekte-, 
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dir. Bununla beraber bütün arkadaşlarımız bu I 
mevzuda daima müşahedelerini bendenize lütfen 
naklederlerse, gerek bakanlık hesabma, gerek 
memleket hesabına çok faydalar sağlanacağına 
inanıyorum. Bundan dolayı kendilerini teşek
kürle karşıladığımı tekrar arzederim. i 

5. — Seyhan .Milletvekili Cezmi Türk'ün, 
çeltik ekimi ve tohumluk tevziatı hakkında Ta
rım Bakanlığından sözlü sorusu (6/529) 

BAŞKAN — Gündemin beşinci maddesi Sey-
han Milletvekili Cezmi Türk arkadaşımızın Ta
rım Bakanlığına tevcih ettikleri sorudur. 

Tarım Bakanı, halen Bütçe Komisyonunda, 
bakanlığına ait bütçenin müzakeresini takip et
mektedir. Müsaade ederlerse bu soruyu gelecek 
Birleşime talik ediyorum. 

Gündeme devam ediyoruz. 

6. — Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, \ 
Seyhan İlindeki sıhhi hâdiseler hakkındaki so
rusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem 
Hayrı Üstündağ'in sözlü cevabı (6/530) 

öz : Seyhan İlindeki sıhhi hâdi
seler hakkında Sağlık Bakanlı
ğından sözlü soru. . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
Aşağıdaki sorulara ilgili bakanlıkça sözlü 

olarak cevap verilmesine delâletinizi dilerim: ı 
1. Seyhan'ın Saimbeyli Kazası köylerinde 

çıktığı bildirilen kızamık vakaları sayısı ne 
kadardır? Şimdiye kadar kaç yavru ölmüştür? J 
ne'gibi tedbirler alınmıştır? I 

, 2. Saimbeyli sağ'lık merkezi hangi sene büt
çeye konmuş, hangi sene faaliyete gedmiş, şim
diye kadar müstemirren kaç tabip, vazife ba
şında ne müddet bulunmuştur? • ' • i 

8. Bu, ismen.mevcut sağlık merkezi ne za
man yapılacaktır? • 

4. Seyhan İlinin Karaisalı Kazasının husu
siyetleri hakkında halk sağlığı bakımından ba
kanlık ne düşünmektedir? Bu kaza için sağlık ı 
merkezi inşa veya açılması hakkında bakanlı
ğın düşüncesi nedir? 

5. Alelûmum sağlık merkezi yapılacak ve
ya açılacak yerler hakkında bakanlık tercih 
veya takdimi hangi esaslara veya objektif ilmî 
ölçülere istinat etmektedir? Bunların tatbikatı
na ait misaller lütfederler mi? 

6. Bozöyük'te bir sağlık merkezi açılması- j 

. 1952 0 : 1 
nın mucip sebepleri nelerdir? Ne zaman kad
roya konmuş,jne zaman ve nerede açılmıştır? 

Seyhan Milletvekili 
Cezmi Türk 

BAŞKAN . _ Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı. • 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM IIAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (izmir) — Sey
han Milletvekili sayın Dr. Cezmi Türk'ün sor
muş olduğu suallere cevaplarımı arz ediyorum : 

1. Seyhan'ın Saimbeyli kazası köylerinde 
çıktığı bildirilen kızamık vakaları sayısı ne 
kadardır? Şimdiye kadar kaç yavru ölmyştür, 
ne gibi tedbirler alınmıştır? 

Saimbeyli ilçesindeki kızamık vakaları 
12 . X I . 1951 tarihinde, aldığı haber üzerine 
Mağara Bucağında tetkikat yapan hükümet ta
bibi tarafından tesbit edilmiştir. Bunun üzeri
ne- kaymakamlık ve hükümet tabipliğince ge-. 
rekli tedbirler alınmış, mektepler tatil edilmiş 
ve bucağın sağlık memuruna icabeden direk
tifler verilmiştir. Ayrıca mücadele hususunda 
vilâyet, de gereğini yaparak 26 . X I . 1951 ta
rihli raporla vaziyeti bakanlığa bildirmiştir. 

Durum ilce, il ve bakanlığımızca yakından 
takip edilmiş olup hastalığın Ekim ayında baş
ladığı ve Aralık ayı sonlarında sönmüş olduğu 
anlaşılmaktadır. Şimdiye kadar tesbit edilen 
vaka adedi 366 ya ve bunlar arasında ihtilât-
tan mütevellit ölümün de 41 e baliğ olduğu son 
alman 12 .1.1952 tarihli rapordan öğrenilmiş 
bulunmaktadır. 

Kızamık, 1951 yılında birçok memleketler
de ve hassaten komşularımızda olduğu gibi 
mernleketimizde de büyük bir artış göstermiş
tir. Nitekim 1949 yılında 8.857 musap, 286 ve
fat,. 1950 de 13.669 musap ve 274 vefat, 1951 
yılında da 19.677 musap ve 387 vefat tesbit edil
miş bulunmaktadır. Aynı senelerde meselâ İtal
ya'da 1950 senesinde 46.853 musap, 433 vefat, 
1951 senesinde gene İtalya'da 30.472 musap ve 
aşağı yukarı 400 vefat, İspanya'da 1950 de 
120.000 musap ve 488 vefat, 1951 de 159.418 
musap ve gene 400 e yakın vefat vardır. Fran
sa'da da böyledir. Yani 1950 - 1951 senelerin
de bütün dünyada büyük bir salgın göstermiş
tir. 

1. 1951 yılı vakalarının fazla artışına mu
kabil Ölüm. nispetinde bir çoğalma olmamıştır. 
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Bakanlığımızın sonbahar bidayetinde bu gibi I 
hastalıkların ihtilâtmda . kullanılmak üzere bü-

' tün illere ihtiyati bir tedbir olarak imkân nis
petinde tevzi edebildiği sulfamitlerin de mühim 
rolünü kabul etmek gerektir. 

Yüksek malûmları olduğu veçhile kızamık 
intişar kuvveti, çok fazla olan bir hastalıktır. 
Bunun yayılmasında halkımızın korunma,'hasta 
bakımı, hastalığı mukadder görmek ve küçüm
semek gibi telâkkilerinin, hastalığın ölüme se
bep olan ihtilâtlarının çoğalmasında mümkün 
rolü vardır. 

Bütün bunlarla beraber çok seri yayılan bu 
hastalığı zamanında haber vermemenin de ay
rıca âmil olduğu muhakkaktır. İhbarda gecik
meler olduğu tebeyyün ettiği takdirde kanu
nen hastalığı ihbarla mükellef olanlar hakkın
da gereğinin yapılacağı da tabiîdir. Çünkü bu 
vaziyetlerde köy muhtarları, jandarma v. s fi
lân bir iki vaka zuhur eder etmez derhal hü
kümeti haberdar etmek vaziyetindedir. Halbu
ki maalesef 'bu tatbik edilmiyor. Hastalık alıp 
yürüdükten sonra hükümete haber veriliyor ve
yahut tesadüfen haber almıyor. Hükümet ta
bibi gidiyor, lâzımgelen tahkikatı yapıyor. 

'Sual 2. Saimbeyli Sağlık Merkezi hangi se
ne bütçeye konmuş; hangi sene faaliyete geç
miş, şimdiye kadar müstemirren kaç tabip va
zife başında ne müddet bulunmuştur? • 

'Cevap : Saimbeyli Sağlık Merkezinde Dr. 
Cevat Güner 1943 senesinin birinci ayında işe 
başlamış, dört ay çalıştıktan sonra buradan ay
rılmıştır. Bir müddet münhal kaldıktan son
ra 1944 senesinin 11. ayında Dr. Hikmet Sağlık-
sever tâyin edilmiştir. Bu tabip dört sene bu
rada vazife gördükten sonra isteğiyle başka 
bir vazifeye nakledilerek 1948 in 11. ayında bu
radan ayrılmıştır. Bunu mütaakıp operotör 
Nevzat Balkır tâyin edilmişse de kabul etmedi
ğinden müstafi sayılmıştır. Sağlık merkezinin 
tabipsiz kalmaması için mevcut hükümet tabibi 
Dr. Kema llncesu'ya 1944 senesinin ikinci ayın
da bu vazife vekâleten tevdi edilmiştir. 

Bu sağlık merkezine 1950 senesinin üçüncü 
ayında Dr. Servet Durmuş adında bir tabip tâ
yin edilmiş fakat kabul etmediğinden müstafi 
sayılmıştır. 

Bundan sonra 1951 in birinci ayında dâhili
ye mütehassısı Derviş Taver tâyin edilmişse do 
bu da kabul etmediğinden müstafi sayılmıştır. | 
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İlçede mevcut hükümet tabibi sağlık merkezine 
ek görev olarak bakacaktır. Bu sağlık merke
zine münasip bir tabibin tâyini göz önünde tu
tulmaktadır. Bu mahalde olduğu gibi diğer 
sağlık teşekküllerinde de bakanlığa geldiğim • 
günden beri vazifeyi kabul etmiyen hekimlerle 
karşılaşmaktayım. Bu derde katî bir çare bul
manın zaruret olduğunu düşünerek Bakanlık 
Teşkilât Kanununa ek bir kanun tasarısı hazır
lattım. 

Bu hususta bakanlıkların mütalâaları da 
alınmış olup pek yakında Başbakanlığa sunula
caktır. 

Bu kanunla bakanlığımızda vazife almak is-
tiyen her tabip veya mütehassıs hekim bakan
lığın lüzum göreceği mahallerde iki sene müd
detle hizmete mecbur tutulmaktadır ve bu va
zifeyi kabul etmiyenlere de Devlet teşkilâtında 
meslekî dâhilinde vazife verilmemesi bu kanun
da tklif edilmektedir. 

Saimbeyli'de : 1 hükümet tabibi, 1 frengi 
tabibi, 1'sağlık memuru, 4 frengi sağlık memu
ru, 1 köy sağlık memuru vardır. 

'Sual 3. Bu ismen mevcut sağlık merkezi 
ne zaman yapılacaktır? 

Cevap 3. Kira ile tutulmuş olan bugünkü 
Saimbeyli Sağlık Merkezinin ihtiyaca' kâfi gel
mediği Bakanlığımızca da malûmdur. Bunun 
için maddi imkânlar sağlandığı takdirde ve ilk 
fırsatta burada bir sağlık merkezi binası inşa 
edilecektir. 

4. Seyhan ilinin Karaisalı Kazasının husu
siyetleri hakkında halk sağlığı bakımından Ba
kanlık ne düşünmektedir? Bu kaza için sağlık 
merkezi inşa ve açılması hakkında Bakanlığın 
düşüncesi nedir? 

C. 4 : Karaisalı ilçesi, 4 bucak, 123 köyden 
ibaret olup 1950 tahririne göre nüfusu 49.566 
dır. 

Bu ilce dâhilinde 1951 yılında 89 kızamık, 
24 tifo, bir şarbon vakası ihbar edilmiştir. Bü
tün teşkilâtımızda olduğu gibi sâri hastalıklara 
karşı mahallince koruyucu tedbirler - (31.702 
kişiye çiçek aşısı, 5.252 kişiye tifüs aşısı, 7.076 
kişiye tifo aşısı tatbik edilmiş) - alınmıştır. 

Burada kayıtlarımıza göre 27 frengili hasta 
mevcut olup tedavileri Hükümet tabipliğince ya
pılmaktadır. imkân bulunduğu takdirde frengi 
taraması ve ayrıca da bir trahom taraması yap
tırılması göz önünde tutulmaktadır. 
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Bundan başka bu ilçede 1951 yılında yeniden 

bir sıtma savaşı şubesi ihdas edilmiş olup, mev
cut nüfustan 21.419 kişi muayene edilerek 2.489 
dalaklı bulunmuş ve 6.741 kişi tedavi altına alın
mıştır. Ayrıca 13.824 evin gözlerine de D. D..T. 
tatbikatı yapılmıştır. 

Mevkiin coğrafi durumu ve halkın ekonomik 
şartları göz önünde tutularak burada da büt
çe imkânları bulunduğu takdirde bir sağlık mer
kezi açmak hedefimizdir. 

Not : 
Bu kazada mevcut sağlık personeli : 
1 Hükümet tabibi, 
1 Sıtma tabibi, 
1 Sağlık memuru 
4 Köy sağlık memuru 

. 2 Köy ebesi, 
5 Sağlık koruyucusu. 
özel idare sağlık memurluğu ile belediye 

ebeliği halen münhaldir. 
Kadro vaziyeti de budur. 
Sual 5 : Alelûmum sağlık merkezi yapıla

cak veya açılacak yerler hakkında Bakanlık 
tercih veya takdimi hangi esaslara veya ob
jektif ilmî ölçülere istinat ettirmektedir. Bun
ların tatbikatına ait misaller lütfederler mi? 

C. 5 : Bakanlık bütün kazalarda birer sağ
lık merkezi kurmayı prensip olarak kabul etmiş
tir. Tercih sebeplerini şu şekilde sıralıyoruz: 

A) Hudut bölgelerimiz; 
B) Mahrumiyet bölgeleri, ve bilhassa tra

hom ve nekatör gibi mahallî, sosyal hastalıkla
rın kesif bulunduğu yerler. 

(Devlet tarafından yapılacak inşaat ilk se
nelerde buralara hasredilmektedir). 

C) Binaların Bakanlık tarafından verilen 
plân ve projelere göre mahallî teşekkül ve halk 
tarafından yapılmış olup Bakanlığımıza devre
dilenlerdir ki bunların da kadrolarını vererek, 
derhal açmayı zaruri buluyoruz. 

D) Sağlık merkezi yapılmak üzere mahal
linden vâki müracaatler üzerine Bakanlar Ku
rulunca Bakanlığımıza devredilmekte olan halk
evi binalarını da faaliyete geçirmeyi uygun 
görüyoruz. 

E) Bu sıra haricinde kalan diğer kaza
larda ise elde edilecek imkânlara göre ve yıl
dan yıla birer sağlık merkezi açmaya çalışa
cağız. 
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Bakanlığımız, sağlık merkezlerinin açıi.şm-

da bu programı tatbik etmektedir. 
Misal olarak hudutta Akçakale ve Nu

saybin Sağlık merkezleri bitmiş, kadroları ve
rilmekte eşyaları da gönderilmekte olup halk 
hizmetine açılmak üzeredir. Ve bu suretle 195.1 
Malî yılı sonuna kadar mevcut sağlık merkez
lerimizin sayısı 3G ya çıkacaktır. 

1952 yılında da yine Doğu ve mahrumiyet 
bölgelerimizde' 8 sağlık merkezi daha açmış bu
lunacağız. Zira Devletçe . yaptırılmakta olan 
Hakkâri Eğil, Midyat, Kulp, Doğubayazıt, Bu
lanık, Yusufeli , Arhavi Sağlık merkezleri bina
ları da önümüzdeki malî yıl içerisinde bitmiş 
olacaktır. 

Ardahan için de mahallen bir bina tedariki
ne tevessül olunmuştur. Bu bina müsait bulun
duğu takdirde ayrıca burada ela bir sağlık mer
kezi açacağız. 

6 ncı suale: Bozüyük'te bir sağlık merluzi 
açılmasının mucip sebepleri nelerdir1? Ne zaman 
kadroya konmuş ve nerede açılmıştır ? 

Cevap 6 - İllerdeki esaslı sıhhi hizmetler 
ve bilhassa koruyucu tababet işleri ile yerine , 
göre sıtma, verem, frengi ve trahom, gibi kronik 
içtimai, hastalıkların tedavi ve mücadelesini tev
hit ederek az masraf, az fakat ehliyetli per
sonelle yürütmek için amelî etüdler yapmaya 
1950 yılından itibaren karar vermiş bulunmak
tayız. 

Bunun için de ilk pratik tecrübe yapılmak 
üzere en küçük bir ilden başlamayı ve Bi'ecik 
İlini ele almayı düşündük. 

Bu il merkezinde yataksız şehir tipi bir sağ
lık merkezi ile diğer ilçelerinde köy tipi birer 
sağlık merkezi açmak için maddi imkânlar 
aradık. Fakat 1951 yıl] Bütçesiyle bunu sağlı-
yamadık. 

Buna binaen hiç olmazsa bu ilin 55 bin nü
fusu. havi ve çok hareketli ziraatçılığı bulunan 
ve bu suretle çeşitli hastalıklara mâruz kalan 
Bozüyük'ten başlamaya karar verdik. 

Bu karar 1951 yılı başında verilmiştir. Yal
nız burada asgari 150 - 200 bin lira sarfiyle 
müstakil bir sağlık merkezi binası yaptırılması
na maddeten imkân bulamadığımız için kira 
ile aylarca bina aradık. Nihayet bir vatandaş 
bu işi görebilecek kâğir binasını 40 bin liıaya 
TTazineĵ e devretti ye buraya 1951 de bâzı sebep
ler dolayısiyle binalarının inşâatı geciken, he-
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nüz kabulü muvakkatleri bile yapılamıyan ve 
bu suretle açılmaları 1952 yıkna kalan sağlık 
merkezlerinden birinin yerine burasını açarak 
faaliyete geçirmiş ve halk hizmetine arzetmiş 
bulunuyoruz .Meselâ Özalp Sağlık merkezinin 

'.•1.951 ortalarında bitmesi icabederken ilk müta-
ahhidinin tayyare kazası neticesinde ölmesin
den inşaat teahhür etmiştir. Keza Hakkâri Sağ
lık merkezi mütaalıhidi çimentoyu zamanında 
tedarik edemediği için bitirememiş ve iklim 
şartları: dolayısiyle muvakkat tesellümü dahi 
henüz yapılamamıştır. Bu itibarla 1951 yılında 
bunların açılmasına imkân görmediğimiz için 
bunların kadrolarından birini muvakkaten 
Bozüyük V tahsis etmiş bulunduk. 

Sayın arkadaşımın Bozüyük'te neden dolayı 
ve hangi tarihte sağlık merkezi olduğu hak
kındaki sualini de bu suretle cevaplandırmış 
bulunuyorum. Mâruzâtım bıvnlan ibarettir. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim; Sağ
lık Bakanına, verdikleri geniş ve etraflı izahattan 
dolayı çrlr çok teşekkür ederim. Bu suretle ben
denizin de beyanlarımı kısaltmama vesile teşkil 
ettiler. . 

Dikkatle dinlediniz, kendi beyanları, sordu
ğum sualleri, maksatları, neticeleri ve etrafiyle 
tezahür ettirdi. 

Birincisi; Saimbeyli kazamız dağlık bir böl
gedir. Köyler 1600 - 2300 metre arasındadır. Bu
nu. tebarüz ettirmekten maksadım şudur; daima 
hissi hükümler veriyoruz, eskiden beri bizde âdet 
olmuştur; bir mahrumiyet bölgesi der tuttururuz, 
o tarafa kayarız. Bir Şark bölgesi deriz, yarın 
Güney.- doğu bölgesi deriz, o tarafa gideriz. Hal
buki memleketin her tarafını," şâmil mânasiyle 
ele alırsak daha iyi olur. Elimizde böyle hi ssî 
bir ' kıstas olmamalıdır. Memleketin muhtelif 
yerlerinde parça parça;.mahrumiyet yerlerinden 
daha mahrum yerler bulunduğunu hatırımızdan 
çıkarmamalıyız.. ; 

Bu arzettiğim. kaza, bugünün mefhumu ile 
mahrumiyet bölgesinden daha ileri derecede mah--
rum bir kazadır, yol , itibariyle, bakım itibariyle, 
iktisadi vaziyet itibariyle, ziraat ve geçim itiba
riyle. Bu kazada son aylarda geniş ölçüde kıza
mık ölümleri olmuştur. Bendenize ihbar edilen 
ölüm sayısı 65 tir. Sayın Bakan istatistiklere da
yanarak 41 dediler. Kabul ediyorum. Gene Sayın 
Bakanın mukayese kıstasiyle beyan buyurdukla
rına göre orada 366 yaka olmuş ve 41 i ölmüş-
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1 tür. Yani ölüm nispeti vasati % 10 dur. Halbuki 

İspanya'da 159 bin musap olmuş, 400 de vefat 
olmuş dediler. Yani ölüm nispeti binde üç. İtal
ya'dan misal verdiler fakat yanlış bir misal 
olur. İtalya'nın nüfusu 40 milyondan fazladır. 
Vaka azdır. İtalya'daki ölümlerin nispeti ise 
binde dörttür. Binde dört nispeti ile yüzde on 
ölüm nispetinin ne demek olduğunu ayrıca teba
rüz ettirmeye lüzum yoktur. Takdir edersiniz ki, 
bu fecaatin derecesini görmek için bu kadarı da 
yeter. Biz yurdumuzda maalesef ölümlerin sayı
sını dahi resmen bilmiyoruz. Üzülerek arzede-
yim ki, Portoriko'da 1951 senesinde ölen insan
ların adedi şu kadar diye istatistikte vardır, Mı
sır'da vardır, Nigaraguva'da vardır. Fakat Tür
kiye'nin yoktur. Onun için ölenleri rakam ola
rak el'ân topyekûn ifade edemiyoruz. 

Sayın Bakan tahsisat olmadığından sulfamitli 
ilâçlar verilemediğini, söylüyor, muaf serum olsa, 
penisilin olsa daha başka olur. Bütün bunlar eli
mizde yok ve bunlar için maalesef kâfi tahsisat 
ayrılamadığı tesellisiyle avunuyoruz.- ölümler 
feci bir şekilde devam edip gitmektedir. 

Arkadaşlar, bu kazaya vaktiyle sağlık merke
zi açılmış. Her nasılsa ilk sağlık merkezi objek
tif bir ölçü ile açılmış. Siyasi mülâhazalarla, ma
hallî mülâhazalarla açılmış değil. Çünkü bu ka
zanın Adana'ya uzaklığı 160 kilometredir. Kışın 
yollar karla kapalı olduğundan gidilemediği gibi, 
yazın da j ipten başka bir vasıta ile gidilemez. < 
Böyle bir yerde sağlık merkezi açalım demişler. 
Doğru ama ne bina yapmışlar, ne de birşey ver
mişler. Bahsettikleri hekimleri de belediye hekimi 
gibi kullanmaya kalkmışlar. Yani ismen mevcut, 
cismen mevcut olmıyan bir sağlık merkezi. Böyle 
bir yere sağlık merkezi hekimi diye giden bir he
kim ' ilk defa vardığı zaman ağır bir inkisar ile 
karşılaşmaktadır. Bahsettikleri Doktor Hikmet 
orada dört sene beklemiş, bu sene yapılacak, önü
müzdeki sene yapılacak, kurulacak, ben de bura
da çalışacağım diye idealist bir insan olarak dört 
sene çalışmış, beklemiş, fakat dört : sene.bitmiş, 
sağlık merkezi yine açılmamıştır; hattâ bu mer
kezi nüfus kesafeti daha çok olan Mağara Buca
ğına kurdurmak için de çok uğraşmıştır. 

Arkadaşlar; Karaisalı'da mahrumiyet bölgesi 
dışında sayılan mahrum kazalardan biri olarak 
ortada durmaktadır. Sayın Bakanın onu da kâfi 
rakamlarla nazarınızda canlandırdıklarını zan-

I nediyorum. 
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120 köy nüfusu elli bin olan vilâyet çapında 

geniş ve talihe terkedilmiş bu kaza merkezine bir 
köyün uzaklığı 140 kilometredir. Oralarda 2300 
metrelik Töros-dağları vardır; eski Türk boyla
rından gelme aşiret hayatından iskân hayatına 
geçmiş sınır boylarının kahraman insanları olup 
bunlar 15 nci asırda Ermeni kırallarmı esir eden 
boylardır. Tarihî karakterleri ile ananeleri ile 
yaşamaktadırlar. Bu köyler dağlar üzerinde, or
manlar arasındadır. Fakat tekrar ediyorum, me
selâ Barzama Köyü kaza merkezine mesafesi 140 
kilometredir. Artık, adalet için, idare için, sağlik 
için ve maliye için bu mevsimde ve şu aylarda 
gidip gelmenin ne demek olduğunu tasavvur edê -
bilirsiniz. Gayet feci olan sağlık bilançosu da 
meydandadır. 

Diyorlar ki; 20 bin kişiye tifo aşısı yaptırdık, 
beş bin kişiye tifüs aşısı yaptırdık, 30 bin kişiye 
çiçek aşısı yaptırdık, 27 frengili var. Yani bir 
kazanın bu sağlık bilançosu insana ürperti vere
cek kadar hazin, ağır ve fecidir arkadaşlar. 

Buna ilâve olarak 7641 sıtmalı tedavi ettiler, 
2489 dalaklı olduğunu tesbit. .ettiler. Türkiye'deki 
sıtma,mücadelesinin muvaffak olduğu kâinata 
ilân, edildiği bir sırada 1951 yılında, kazada 2489 
dalaklı tesbit etmişler. Bu cihet diğer Ziraat Ba
kanlığından sorduğum sözlü sorum da vardır, 
ikisi yanyana gelseydi, daha iyi görülecekti, 
mamafih orada da tebarüz ettireceğim. Şimdi 
bu sene bu kazada serbest çeltik ekimine müsa
ade olunmuştur, 

Arkadaşlarım, bu kadar ağır epidemiolojik 
bir vaziyette bulunan bir kazada tamamen ipti
dai -;gayrisıhhi bir durum devam etmektedir. Bu 
hekimler .• yeni gitmişlerdir, sıtma ekibinin yeni 
gittiği gibi. Orada ne bir,sağlık evi, ne bir dis
panser, ne bir eczane vardır. Oradaki halk, .ta
mamen iptidai: şartlar altında ve Cenabıhakkm 
merhamet ve şefkatine tevdi olunmuş disprsiyon 
sistemi, içinde böyle bir 'yıgm halindedirler. 

Arkadaşlar; prensibini'.sordum. Sağlık .mer
kezleri hangi esasa dayanılarak kuruluyor, de
dim. Sayın Bakan iki esaslı kıstas verdiler. Bi
rincisi hudut bölgesi, ikincisi mahrumiyet böl
gesi. 

Böni mazur görsünler bunların ikisi de tıbbî 
ve sıhhi mânasiyle kıymetli kreteryomlar değil
dir. Yani bir, Sağlık Bakanlığı evvelâ hudut 
bölgesi sonra mahrumiyet bölgesi demez. Elimiz-
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de bir nüfus kütlesi vardır, evvelâ ona sonra 
da iş hacmma bakmak lâzımdır. Hastalığı çok, 
salgını çok, âdi hastalıkları çok olan bölgelere, 
kışın kapanan bölgelere bakmak lâzımdır. Yani 
sağlık şartlarına, iklime, topoğrafik duruma bak
mak lâzımdır. Bu şartları bir yana bırakarak 
sağlık merkezini hudut bölgelerine götürmek ka
rantina yerine kullanacağım demektir. Mahrumi
yet bölgesi tâbiri de tamamen siyasi ve moda ica
bı bir kelimedir. Bunun da sıhhi, tıbbi mânası ile 
bir kıstas olma kıymeti yoktur. Kaldı ki bu 
memlekette bugüne kadar maalesef hepsi siyasi 
maksatlarla ve mahallî tesir ve nüfuzlarla muh
telif sağlık müesseseleri yapılmıştır. Ve yapıl
maktadır. Bendenizin bu suali ile Sayın Baka
nın ve yüksek heyetinizin dikkatini çekmek is
tediğim şudur: Eskiden beri kötü bir anane ile 
hareket eden Sıhhat Bakanlığının bu huyunu 
terketmesi yerinde olur. Memleketin sıhhi ve 
zaruri ihtiyaçlarına göre hareket etmemektedir. 
Meselâ memleketin muhtelif bölgelerinin epide-
mik durumunu gösterir bir haritaya sahip deği
liz. Filân yerin milletvekilleri kuvvetlidir, ora
ya derhal bir sağlık merkezi yapılmıştır. Falan 
kimse filân yerin mebusudur, onu gücendirme
mek lâzımdır; gibi şeylere artık bir nihayet ver • 
rilmelidir. Sorulmıyan ve aranmıyan yerler: de 
işte böyle kalmıştır. Kısaca bir misal; olarak 
arzedeyim, şu merkezi hükümetin kazalarında. 
birçok yol ve otobüs servisleri mevcuttur. Mer
keze hastalar nispeten kolay gelmektedir. Şim-v 
di bu kazalarda yüz binlerce lira ile yapılan 
sıhhat müesseseleri bomboş durmaktadır. Ma
lûm burası bir müntehap seçim bölgesi idi. Böy
le yapmak zarureti hâsıl olmuş ve: yapılmıştır:A 
Fakat ona mukabil de bizim Kâraisâlıtââ, Saim-v 
beyli'de on binlerce insan (ya hafız) sigortası
na terkedilmiştir. (Gülüşmeler) 

Aynı zihniyetin devam etmekte . olduğunu, 
şükrana şayan olarak, eski şiddette:olmamakla 
beraber; devam • etmekte olduğunu: gördüğüm 
içindir ki,- Bözöyük sualini sordum. 

'Sayın Bakan huzurunuzda uzun- uzun cevap-
verdiler. Keşke o uzun izahatı vermeselerdi de j 
kısa bir cümle ile öyle istedik, yaptık deselerdi' 
daha memnun kalırdım. Bozöyuk Sağlık Mer
kezinin açılma esbabı mucibesini zikredebilmek 
üzere yorulmalarından ben üzüntü duydum. 

Bozöyük'te kanunsuz olarak açılmıştır. 
Bözöyük'te sağlık merkezi açılması için bu se-
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ne bütçesine tahsisat konmamıştı. Geçen sene I 
bütçede tahsisat istenirken 'Bozöyük mevzuuba-
his değildi. Kendilerinin de sarahaten beyan 
buyurdukları üzere, başka bir sağlık merkezi
nin mütaahhidi tayyare kazasına uğramış, in
şaat durunca bundan para artmış, 1952 de ya
parız diye Bozöyük Sağlık Merkezini açmışlar. 
Teferruata girmek istemiyorum, ara seçimlerin
den iki gün evvel açabilmek .için yağlı boyala
rının kurumasını bile beklememişlerdir. Şa
hidi .mahallîsiyim. Gittim, gözümle gördüm. Ar-
zediyorum. 

. Bu arada şunu da arzedeyim ki sağlık mer
kezlerinin hem yerlerinin tesbitinde tuttuk
ları, kıstas yanlıştır, hem de yaptıkları 300 bin, 
250 bin, 350 bin liralık masraflar çoktur. Bu 

.memlekette bir yatak beklemek için hastalar 
vakit geçirirken ve ölürken bugün dünyanın 
her tarafında olduğu gibi pratik, portatif, de-
montabl, vasıtalarla âzami âzami '50 - 60 bin 
liraya sağlık merkezi kurmak ve 300 bin lira
lık bir sağlık merkezi yerine bu suretle beş, al
tı tane merkez kurmak - en uzak yerlerde dahi -
mümkündür. Binaenaleyh bugünkü zihniyete 
bağlanarak yeniden 300 bin liralık sağlık mer
kezi kurulmasını beklemek dâvayı kökünden 
baltalamaktır. Hâdise, vakıa meydandadır. 
Yavrularımız, kardeşlerimiz, vatandaşlarımız 
kabili tevakki hastalıklardan ölmektedirler. 
Tekrar ediyorum. Kabili içtinap ve tevakki has
talıklarda, ölüyorlar. Bunları önlemek imkânı 
varken niçin önlemiydim. Kaldı ki ; Bozöyük 
demriyolu güzergâhında bir istasyondur, güzel 
bir şose ile de Eskişehir'e, İnegöl'e ve Bursa'ya 
bağlıdır. Arzettiğim kazaların yolu yoktur, 
.nakil vasıtaları yoktur. Onlara takaddümen 
sağlık merkezi açıldığı halde binaları alınması 
düşünülmemiş, fakat Bozöyük'te bu yapılmıştır. 

Arkadaşlar, Bilecik'i etüd vilâyeti olarak 
yaptık dediler. Beni mazur görsünler, yüksek 
beyanlarını; geçen sene Bütçe Komisyonunda 
dinledim. Orada etüd bölgesi olarak Sayın Po-
tuoğlu'nun intihap dairesi olan Eskişehir seçil
mişti. Eskişehir'de/yapılacaktı. Sonradan Bi
lecik'e nasıl intikal etti bunu bilemiyorum ar
kadaşlar. 

BAŞKAN — Sağlık Bakanı. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (İzmir) — Sa
yın arkadaşım Cezmi Türk; benim beyanatıma ' 
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yahut kendi suallerine verdiğim cevabın bâzl 
noktalarına iliştiler. Kendilerine öyle ümit edi
yorum ki, tatmin edici cevaplarım vardır. Ve 
tatmin edebilirim. 

Evvelce de arzetmiş olduğum ğİDİj kızamık 
vefiyatı ve musapları mutlak surette ifade etme
dim. Olabilir, hakikaten Karaisalı veya Saim
beyli'de zuhur eden kızamık diğer vilâyetlere na
zaran daha çoktur. Fakat biz yalnız o vilâyetin 
teşkilâtı sihhiyesinden aldığımız haberler üzerine 
istatistiklerimizi tertip ediyoruz. Bundan Başka 
da çaremiz yoktur. 

Yalnız.diyorlar ki; İspanya'da 135 musaba 
mukabil 400 vefiyat olmuştur. Halbuki 19 bin 
musaba karşı 300 bu kadar vefiyat olmuştur,.ki 
bu gayet tabiidir. 

Geçen günkü Birleşimde bir kanunun mü
zakeresi münasebetiyle arzetmiştim. İstatis
tikler bilhassa mukayeseli olduğu zaman onların 
neticelerini yalnız rakamlarla kıymetlendirmek 
doğru değildir. O memlekette hâkim olan faktör
leri de hesaba katarak rakamları onlarla bera
ber kıymetlendirmek icabeder. Halbuki Sayın 
arkadaşım, geçen gün de arzettiğim veçhile, bu
nu nazarı dikkate almıyarak İspanya ile bizdeki 
vefiyat arasındaki münasebetlere işaret etmek 
suretiyle bizde vefiyatın çok olduğunu, yani 
bunda kasdî ihmal ve bakımsızlık olduğunu söy
lediler. 

Sayın arkadaşlar, hepiniz bilirsiniz ki değil 
bizim köylerimizde hattâ şehir ve kasabalarımız
da bile halkımızın, maalesef, idrakine intikal 
etmiş gayet yanlış bir kanaat vardır. Bu kanaa
te göre her çocuk mutlaka kızamık geçirir. Hattâ 
bir yerde kızamık olduğu zaman diğer ana ve 
babalar kendi çocuklarına, biran evvel, çocukluk 
yaşında hastalık geçsin diye götürüp kızamıklı
nın yanma yatırırlar. 3 0 - 4 0 seneden beri bu 
işle bizzat iştigal ettiğim için biliyorum ve şahit 
olmuşumdur. 

Ondan sonra kızamıklı bir hastaya katiyen 
ihtimam edilmez, mukadderata bırakılır. Hasta
lıkta bakım da yoktur. Çocuk kızamık döker, ca
yır cayır yandığı bir anda entari ile sokağa gö
türür, hattâ hâşâ huzurdan halâya götürür. Bi
naenaleyh bu kızamık yalnız kızamık olarak kal-
mez. Bundan sonra zatürrie, zatülcenp ve sair 
ihtilâtlar yapar. Binaenaleyh bizdeki vefiyat 
durumunu hâdiseleri de nazarı. itibare alarak, 
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İspanya ile mukayese etmek lâzımdır. Onun 
için sayın arkadaşım, kendilerine hakikati söy
lediğimden dolayı, beni bu hususta mazur görj 
sünlcr. 

Sonra',' arkadaşımın üzerinde durduğu ikin
ci mühim bir nokta da; Sağlık BakâViİiğmın 
sağlık merkezlerini tesis etmek için tuttuğu 
yol: yanlış bir yoldur, dediler. Ve birçok misal
ler arasında Karaisalı ve Saimbeyli 'yi göster
diler. 

t. , 

Sayın arkadaşlar; biz* Sağlık Bakanlığı ola
rak memleketin sıhhatini iki bakımdan düşün
mek mecburiyetindeyiz. Bunun biri dışardan 
gelen hastalıklar, diğeri de içerde mevcut has
talıklardır. 

Biz Nusaybin'de bir sağlık merkezi kurduk. 
Burada nüfus kesafeti yoktur; ama, doğrudan 
doğruya Suriye ve Irak'la irtibatımızı temin 
eden bir* merkezdir. Halen Irak'ta çiçek va
kaları vardır. Yurdumuzun Cenup memleket
leriyle; mühim bir irtibat merkezi olan orada 
bu gibi salgınlara karşı hiçbir tesis vücuda ge-
tirmiyelim mi? Kanaatimize göre, asıl hudut 
boyunda dışardan gelecek tehlikeli hastalıkla
ra (veba, kolera gibi) kalelerimizi tesis edelim. 
Birinci vazifemiz budur. (Bravo sesleri) 

Binaenaleyh arkadaşımın; Sağlık Bakanlığı
nın tuttuğu yol doğru değildir demesini ben bi
raz hatalı görürüm, affetsinler. 

İkincisi; mahrumiyet mıntıkalarından bah
settiler. Evet; Şarkta, Garpta bir mukayese ya
pılacak olursa, hakikaten Şarkta, Garpta hiç
bir yerde sağlık merkezimizin olmadığı mey
dana çıkar. İzmir Vilâyetimiz Garbın en zen
gin bir mahallidir. Burada bir tek resmî sağ
lık merkezimiz yoktur. Bir milyona yakın nü
fusu olan İzmir'de 250 yataklı özel bir hastane 
vardır. Hükümetin bir eseri yoktur. Binaena
leyh, kendilerinin dedikleri gibi; nüfus kesa
feti, ihtiyaç durumu müsait olan yerleri nazarı 
dikkate alarak oralarda birer müessese açmaya 
mecburuz. Bunu takdir ediyorum. Fakat Garb 
vilâyetleri az çok oranın nimetine mazhar ol
muş vilâyetler, oranın halkı kendi kendine bu 
ihtiyaçlarını tatmin edebiliyorlar, sağlık mer
kezleri, hastaneler yapıyorlar. Fakat Şark böl
gesi böyle değildir. Garpta gayet kesif mmta-
kâ'lar vardır. Orada halk gerek teşvik ve ge
rekse irşat suretiyle teşebbüse göçerek bu gibi 
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sıhhi tesisleri yapabiliyor. Meselâ bugün; halk 
İsparta'da sağlık merkezi yapıyor, İzmir'de 
halk verem dispanseri açıyor. -Binaenaleyh'biz 

r enj ziyade tabiatın; gayet sıkışık durunla mâruz 
-bıraktığı Şark bölgelerinde bu gibi tesisleri yap
mak mecburiyetindeyiz. Garp vilâyetleri halkı 
bundan müşteki değildir; Onlar, Şarkın daha 
çok muhtaç durumda olduğunu takdir ediyor. 
(Alkışlar).. Binaenaleyh bu vaziyet karşısında 
beyefendi diyorlar ki, -yalnız mahrumiyet me
lesini düşünmeyin, bâzı mahrumiyet bölgeleri 
var ki hiç nüfusu yoktur. Neden dolayı bu ka
dar para sarfiyle oraya böyle < sıhhi müessese 
yapıyorsunuz ? Asıl kesif olan yerlerde yapınız. 

Bu da bir noktai nazardır. Hürmet ederim. 
Ancak Kars Vilâyetinin Ardahan Kazasını ele 
alalım, 60 bin nüfusu vardır ve merkezi vilâye
te 100 - 150 kilometre mesafededir, hiçbir tesi
si sıhhisi yoktur. Orada âni apandisit vakaları, 
doğuramıyan kadın ve sair gibi hâdiselerde, 
bilhassa buralar kışın 6 ay karlarla mahsur
dur, buralara süratle bu teşkilâtı ulaştırmak 
bir vazife ve borçtur. (Bravo sesleri, alkışlar). 
Keza Bayburt^ 70 bin nüfusu vardır, bir mer
kez açılmasına ihtiyacı vardır. Bütün-bunlar 
bir sıraya konmuş, vaziyeti coğrafyası, nüfus 
kesafeti, yolları nazarı dikkate alınmıştır. Ba
kanlık mühim gördüğü.yerlerde de sıhhat mer
kezleri açmayı kararlaştırmıştır. 

Bizim sağlık merkezleri açmakta yanlış yol 
tuttuğumuz şeklindeki sözlerine doğrusu üzül
düm. öyle zannediyorum ki, kendilerinin liya
katli ve iyi bir doktor olduğunu yakından ta
nıyorum,' bu şekilde idarei kelâm edip de koca 
bir Sağlık • Bakanlığı müessesesini müşkül bir 
duruma getirmeselerdi daha ziyade memnun 
olurdum. (Alkışlar). 

Sonra, Ankara'yı misal olarak getirdiler, 
Ankara'da sağlık merkezleri var, yolları, susu, 
busu. var, bunlar boş duruyor, dediler. 

Arkadaşlar, bu iddia da isabetli bir iddia 
değildir. Bundan 17 - 20 sene evvel Etimes
gut ' ta bir sağlık1 merkezi açılmıştır ve 15 - 20 
köyün sıhhati ile alâkadar olmaktadır, mun
tazaman çalışıyor. Sonra, Kızılcahamam 'da açıl
mıştır. Nihayet bütün Ankara'da iki üç tane 
sağlık merkezi vardır. Bir hükümet merkezin
de elbette biraz daha fazla itina etmek lâzım
dır. Çünkü bir hükümet merkezi civarında 
bulunan köylerin sıhhati ile yakından alâkadar 
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olmak gayet tabiî ve lâzımdır. Oralarda zuhur I 
edecek her hangi bir hastalığın süratle intikal 
etmesi, bilhassa vasıtaların mebzul olduğu bir 
zamanda hastalıkların süratle sirayeti daima 
varittir. Onu^ı için yollar bir taraf tan refah te-

1 iriin ederken, bir taraftan kolaylık temin eder
ken;; bir taraftan da sağlığa zarar verebilirler. 
Çünkü bir memlekette yollar fazla miktarda 
teessüs ettiği takdirde zuhur eden hastalıkla
rın da intişarını kolaylaştırabilirler., Bir köy
den bir köye intikalini de kolaylaştırırlar. Kı
zıla veya kızamığa. tutulmuş bir çocuğu otobü
se koyup tedaviye götürürken bu hastalıklar 
etrafa daha kolay yayılır. Bunun için her şey
den evvel sağlık teşkilâtının da memleketin ge
lişmesiyle muvazi olarak yürümesi lâzımdır. 

Bozöyük'e gelince: Bu hakikaten beni çok 
rencide etti. Çok üzüldüm. Ben Eskişehir'e 
tecrübe mahiyetinde bir vilâyet olarak almayı 
katiyen düşünmedim. 

Binaenaleyh,, bu düşünce kendilerine yanlış 
. bir şekilde intikal etmiştir. Kendilerini ma

zur görüyorum, böyle işitmişlerdir. 
Yalnız, ben memlekette ölümün hakiki mik

tarını tesbit etmek için bir tecrübe yaptım. Bir 
kazayı elo aldım: Beypazarı 'm yakînen kontrol 
etmek mümkün. Elimize birçok istatistikler geç
mektedir. Her kafadan bir ses çıkıyor. Dedim 
ki; aşağı yukarı bizim köylerimiz, ilçelerimiz 
birbirine benzer. Şu halde Ankara'ya pek ya
kın olan ve daima kontrolü mümkün bulunan 
Beypazarı Kazasında bir teşkilât vücuda geti
reyim. 10 - 15 günde bir sağlık memuru'veya 
doktor göndereyim. Orada ölen ve doğan ço
cukların adedini hakiki olarak tesbit edeyim. 
Bunu yapmak bizim için mümkün. Yalnız iki 
tane sağlık memuru ile takviye ettim. Bu vazi
feyi bir seneden' beri yapıyorlar. Hattâ çiftlik
lere de nüfuz ettiler. Her 15 günde bir doktor 
ölüm vakalarını tesbit ediyor. Bir münasebet
le arzetmiştim, hakikaten bizim doğumumuz 
binde 40, ölümümüz de binde 20 nispetine giri
yor. Yani daima 20 nispetinde çogalıyoruz ve 
aşağı yukarı sıtma teşkilâtımızın nüfuz ettik
leri köylerde elde edilen istatistiklere tama
men tetabuk ediyor. Yani aşağı yukarı bir fark 
yok demektir. Yani bu rakam hakiki surette 
alınmasa bile % 80 bir isabetle bu miktar, mem
leket için kabul edilebilir. 

Sonra, arkadaşım, Eskişehir'i tutyor, dedi-
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ler. .Eskişehir'i şimdi tutuyoruz. Çünkü bîr 
teşkilât kanunu yapıyoruz, bu teşkilât kanunu 
Yüksek Meclise arzedilecektir. Bununla bü
tün kuvvetleri tevhit ediyoruz. Sıtma ayrı bir 
prenslik, emrazı sâriye ayrı bir prenslik gibi 
telâkki ediliyor ve köye giden bir sıtma me
muru, ben sıtma ile meşgulüm kızamığa bak
mam, diyer. (Bravo sesleri), öteki memur, ben 
emrazı sâriye ile meşgulüm, tifo ile meşgulüm, sıt
maya bakmam, diyor. Bu şekilde bütün kuvvetler 
dağılıyor, inhilâl ediyor. Hem büyük bir per
sonel kullanmak ihtiyacı karşısında kalıyoruz, 
hem de iş görülmüyor. Bunun için bütün bu 
kuvvetleri tevhit ederek ve bunların ayrı ayrı 
olan vasıtalarını da tevhit etmek suretiyle bir 
genel müdürlüğün emri altında bu kuvvetleri 
tevhit etmek suretiyle faaliyete geçeceğiz. Bu 
teşkilât kanununu tertip ettim, fakat bu teş
kilât kanununu tatbik etmeden evvel tecrübe 
mahiyetinde bir vilâyette tatbik edeyim, dedim. 
Bundan bir buçuk ay evvel, yolları müsait, 
hastanesi müsait olan Eskişehir'de tatbik et
mek istedim. 

Fakat Bilecik meselesine 'gelince; onu arzet-
tiğim gibi 1951 senesinin bidayetinde nazarı 
itibara almıştım. Bütün Avrupa teşkilâtında vi
lâyet merkezi, ne gibi sağlık tesislerine muhtaç-

I tır, tesbit ettim. Ufak vilâyette masrafı az olur 
diye burada tatbik etmek istedim, iyi netice 
alırsak ve yavaş yavaş bütün memlekete teşmil 
ederek bir tecrübe mahiyetinde yapmaya giriş-

I tim. 1951 bidayetinde bütün arkadaşlar, bütün 
I Sağlık Bakanlığı erkânı hattâ burada huzuru 

âlinizde her hangi bir vesile ile arzetmiştim. , 
I 1951 de Bilecik'te böyle bir tatbikata geçmek 

istiyorum diye arzetmiştim. Şimdi sayın arka
daşımızın seçimlerden iki gün evvel veya;son
ra, demesi gariptir. Farzedelim ki seçimlerden 
iki gün evvel oldu, fena mı ettik? Bozüyük 
bizim memleketimiz değil mi1? 55 bin nüfusu 
vardır. Bunu yalan söylemiyorum. 65 yaşına 
girmekteyim. Hayatımda bir kere yalan söyle
diğimi bilmem. (Bravo sesleri, alkışlar). Bina
enaleyh sayın arkadaşımın ilhamlariyle doğru 
söylemediğimi ifade etmeleri beni müteessir 
etti. Ben 21 milyon Türkün mümessiliyim. 21 
milyon Türkün mümessili yalan söylemez. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, sayın 
bakanın buyurdukları bizdeki kızamık ölüm-

| lerinin izahatı hakkındaki teferruata girecek 
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değilim. Yalnız buyurdukları anane, âdet, şu 
bu musabiyeti artırabilir. Mortalitcnin artma
sının sebeplerini ayrıca düşünmek lâzımdır. 
Yani hastalanan adam sayısının artması muhak
kak o hastalıktan ölen adam sayısının yüzde 
nispetinin artmasını âmir değildir. İlâç ye
ter ve uygun verilirse ölüm nispeti de o dere
cede azalır. Kaldı ki, arzettiğim gibi birçok ba
kımsız bölgelerimizde bu ölümler önlenebilir. 
O kazada Hastane adlı köy vardır. En normal 
zamanlarda bile burada bakılacak, . görülecek 
beş altı hasta zuhur eder. : Köyün adı hastane-
.dir. (Hastase köyü)- , 

Ben bölgeler arasında şarkçılık garpçılık di
ye bir şey söylemedim. Fakat, sayın bakanın 
takrirlerine hoş geldi, Şark vilâyetlerine yap
mayı •. istemiyorlar gibi bir yanlış yola döktüler 
işi. Ben bilâkis Ankara'yı misal getirdim. Sağ
lık Bakanlığı için mahrumiyet gölgesi ölçüsü 
hissi bir ölçüdür, objektif, ilmî bir'ölçü değil
dir, nüfus, biyografik, topografik vaziyet bu öl
çüde hâkim olmalıdır dedim. . .. r 

Kendileri ikinci beyanlarında beni tasdik 
ettiler. O halde birleştik. Aramızda ayrılık kal
madı demektir. Temennim, Sağlık Bakanından, 
kendi meslekimizin, ilmimizin, kitaplarımızın 
gösterdiği" yolda; ökre te ry omlara dayanarak 
esaslar tesbit etsin. 

Hudutlarda sağlık teşkilâtı işi Dünya ka-
rantine mevzuudur. Ayrı ihtisas halinde; tesi-

., satiyle tessüs etmiş bir hizmettir. Onu da lüt
fen memleketin umumî sağlık vaziyeti ile mü
talâa etmek doğru değildir. Bahusus hudut 
.bölgelerinde alınacak tertibatı, memleket sağ
lığının esas tesisatı diye göstermek doğru de
ğildir. Onlar da lâzımdır. Fakat karantina 
hizmeti olarak lâzımdır. 

Nihayet uzun beyanlarda bulundular, Bi
lecik - Eskişehir meselesi yaptılar. Üzerinde du
racak değilim. Eskişehir'i Bütçe Komisyonun
da kulaklarımla işitmiş olmama rağmen, daha 
küçük daha ucuzdur, diye Bilecik'i tercih et
miş olabilirler. Bilecik tercih edilmiş. 20 nci 
yüzyılın ikinci.' yarısında yaşamakta :oldu
ğumuz bu' senelerde Bilecik'te bir teşkilât tat-

ı.bikatı yapılmak isteniyor. Fakat bu teşkilâ
tın pirensibi bulunmadığı sağlık merkezinin. 
açılış şeklinden anlaşılmaktadır, henüz tesisat 
projesi yoktur, kaç bin nüfusa* ne verileceği bel
li değildir. ı. Sadece bir vatandaşın kagir bir ha-
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I nesi zuhur etti tesadüfüne bağlanılarak sağlık , 

merkezi açtık, diyorlar. Bunu da yüksek şah
siyetlerinin ,;$enı., teşkilât diye ilham ve ib-
ramma rağmen kabul etmekte mazurum. Biz, 
birbirimize çok hürmetkarız,..._ insan olarak, mes
lektaş olarak, birbirimizi çok severiz. -Fakat 
milletimizin menfaatleri karşısında bu hürmet 
ve sevgimiz yine milletimizin yüksek menfaat
lerinde kendisini göstermesi lâzımdır. Onun 
için, çök yüksek şahıslarına hürmetkar ve takdir-
kâr olmakla beraber, iş üzerinde yapılan hataları 
ve eksiklikleri, yolsuzlukları da göstermek kendi 

> ifadeleriyle arzedeyim, bir milletvekili olarak 
bizim de vazifemiz, mesuliyetimi zdir. 

Nihayet şunu da arzedeyim ki, , geçmiş dev- * 
ri payitaht politikası olarak kapatmak isteme
leri de güzel bir tesadüftür. Yalnız Padişahı 
eksiktir. Bu devir çoktan geçmiştir. Padişah
lık, bilhassa, devlet ve millet hizmetinde siyasi 
nüfuza gitmek öyle hareket Hiçbir zaman doğ
ru değildir. Yıllardır, hekim olarak, insan ola
rak, ve nihayet bir meslektaş olarak bu gibi hal
leri eza duyarak gördük. Artık bunlar devam et
mesin. Biz kendilerini bu yolda ikaza çalışıyo
ruz, Ama, ekseriyet sizdedir, iktidar sizdedir, 
istediğiniz gibi hareket .edebilirsiniz. 

HÜSNÜ YAMAN (İstanbul) — Bir sürcü 
lisanda nasıl bir kasıt arıyorsunuz Cezmi Bey? 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) —Nutuklarınız 
cebimdedir. 

HÜSNÜ YAMAN (İstanbul) —Ne çıkar 
bundan? 

BAŞKAN— Gündeme devam ediyoruz. 

7. — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'-
nin, vatandaşlara karşı iyi muamele yapmıyan 
ve demokratik idareye intibak edemiyen me
murlar hakkında ne düşünüldüğüne dair Baş-. 

\ bakanlıktan olan sorusuna Devlet Bakanı ve 
Başbakan tadımcısı Samet Ağdoğlu'nun* sözlü 
cevabı (6/532) 

11 .VI I . 1951 
Büyük Millet Meclisi . Yüksek Başkanlığına 
Bilûumum resmî dairelerde; işler çok ağır yü

rümektedir. Hattâ bâzı memurlar vatandaşlara 
kötü muamele yapmakta, işlerini kasten uzat
maktadırlar. Bir senedir. zihniyetlerini. değiştir-
miyen, "halka karşı nezaket yerine hakaret göste-

I ren, halk ile Hükümetin arasım açmak istiyen 
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Ve bu zihniyet ile hareket eden, millet ve memle- I 
ket işlerinde sürat ve hareket göstermiyen bu gi
biler hakkında ceza olarak bir taraftan diğer ta
rafa nekilleri yapılmaktadır. Bu fakir milletin 
Hazinesine ve parasına da yazık olmaktadır. Bu
güne kadar zihniyetlerini .değiştirmiyen, demok
ratik bir idareye intibak edemiyen bu gibileri 
nakil etmekten, tasfiye etmek daha hayırlı ve 
daha faydalıdır. 

Bu hususta Hükümet ne düşünmektedir? 
Başbakandan sözlü olarak, Büyük Millet Mec

lisi kürsüsünden cevaplandırılmasını rica ederim., 
Balıkesir Milletvekili 

Ali Fahri işeri 

BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Murterem arkadaşlar Ali Fahri işeri arkadaşı
mız, artık memleketimizde hâdiseler üzerinde 
durup tedbir alınması lâzımgelen ve fakat pren
sip meseleleri halledilmiş bulunan bir mevzuu 
tekrar huzurunuza getirmiş bulunuyorlar. De
mokratik idareye intibak edemiyen memurlar, 
halka iyi muamele yapmıyan memurlar çok sıkı 
bir tarzda kanuni mevzuat dâhilinde takip edil
mektedir. Vereceğim cevap bundan ibarettir. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

ALÎ FAHRÎ IŞERÎ (Balıkesir) — Yedi vi
lâyet; 48 kaza ve birçok nahiye ve köyleri gez
dim. Halkla ayrı ayrı temaslarda bulundum, çe
şitli şikâyetleri ve dilekleri dinledim. 

Şikâyetlerin en başında' gelen ve en çoğunu 
teşkil eden memurlardır. Memurların bütün ga
yeleri ve maksatları vatandaşa kolaylık yerine 
zorluk çıkarmak, halkı Hükümete karşı soğut-7 
mak. Demokrat Partiyi yıpratmak, eski saltanat
larına- ve alıştıkları şef idaresine tekrar kavuş
maktır. Hattâ içlerinde bâzıları da vatandaşlara; 
şunu hitap ediyorlar. iktidar sizde ise idare yi-: 
ne-bizde. Bu gibi adamlar kendilerini particili
ğe1 kaptırmış olanlardır ki bunlardan bu memle
kete ve bu millete zerre kadar hayır gelmez, bilâ
kis zarar gelir. İşte atalar sözü; huy canın al
tındadır. Bu milletin daha fazla tahammülü yok
tur. Artık millet iradesi, millet hâkimiyeti var
dır. Bunu göremiyenler veya görmek istemiyen
ler bugüne kadar da demokratik bir idareye in
tibak edemiyen ve zihniyetlerim değiştirmiyen-
leri Hükümet tasfiye etmelidir. Yoksa 1954 de | 
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| millet bizleri tasfiye edecektir, daha iyi bir idav; 

re getirecektir. 
Niçin bu millet başındaki şefi attı? Millet va

zifesini ' hakkiyle yaptı; artık vazife Meclise. ve 
Hükümete kaldı. Memur vatandaşlarca anlar: 
smlar. ki artık memleket hizmet için adam. isti-, 
yor; kendilerini besletmek için adam istemiyor:. 

Evet, içlerinde çok dürüst ve çalışkan olanla
rını takdirle karşılarız. Onlarla göğsümüz kaba— 
rıyor. Gönül ister ki hepsi bunlar gibi olsun,L 
millet de iftihar ve gurur duysun. 

Yanlış anlaşılmasın, iyileri takdir ediyorumıı 
Bu sözüm vazifelerini suiistimal edenlere ve par-' 
ticilik güdenlere karşıdır. 

Arkadaşlar; eevvelce padişahlık devrinde 
medeni vesaitlerin olmadığı devirlerde memle
ketin muhtelif yerlerinde îşkodra'dan Yemen'e 
kadar geniş bir ülkede o günkü idarenin me
murları yok mu idi? Yemen'e gidenler belki 
hayatlarını da tehlikede görenler hattâ keybe-
denler çoktu. Fakat Hükümetin emrine karşı 
gelebilir mi idiler? Şimdiki gibi sahte raporlar 
alabilirler miydi? Gitmemezlik ederlerse derhal 
vazifesiden atarlardı. 3 ay maaş alamadıkları 
zamanlar bile Hükümete ve millete dil uzatmaz-, 
lardı. işte istipdat idaresi, işte Cumhuriyet ida
resi, Daima milletin zararına memurların men
faatine yapılmış kanunlardır. Bu millet ve bu 
memleket iyi bir idareye, nezaketle muameleye 
ne zaman kavuşacaktır? Aşağı yukarı 27 ser-
nelik bir zihniyeti nasıl değiştirecek? Beninirka^ 
naatim • şudur: Zihniyetlerini değiştirmiyen 
memlekete ve millete kıymet vermiyen ve kov: 
laylık yerine.vatandaşlara zorluk çıkaran mev 
murları. derhal tasfiye etmek bugün için şarttır.: 
Yoksa biz. de, iktidarımız da; Hükümetimiz de 
milletin gözünden düşecektir.. 

Bir memur bir yere tâyin ediliyor, derhal -
rapor alıyor; gitmemek için elinden geleni ya
pıyor. Bir memur için ve bir vatandaş için va-
tanm:her parçası müsavi olmalıdır. Hükümetin 
emri de kanunları da katî : olmalıdır. Tâyin. 
edilen o yere ya gidecek, aksi takdirde vazife
sine son verilecektir. Hem milletin parasını: al
sınlar, hem de istedikleri yerde kalsınlar, Ar- -.. 
kasız, iltimassız olanlar da birçok haksızlıklara' 
ve gadre uğrasmlar. Bu, günahtır arkadaşlar. 

Bir orman memuru 18 ayda 6 yer değiştir
miştir. Bir de arkadaşlar bir buçuk, senede Balı-

I kesir Vilâyetinde 6 vali değişmiştir. Hazinenin, 
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milletin parasına yazık değil mi? Nakiller yap- I 
maktan ziyade tasfiye çarelerine bakmalıdır. 
îyi ise ne için değiştiriliyor, fena ise niçin tu
tuyoruz? Millete azap ettirmek için mi? Ne 
için bankalarda, noter dairelerinde süratle va
tandaşların işleri görülüyor da asıl Hükümet 
dairelerinde bu hareket ve sürat olması icabe-
derken aksine oluyor? Bunun sebebi ve hik
meti nedir? Başta gelen kırtasiyecilik bir de mes
uliyetsizliktir. Bir evrak 29 gün ' yalnız bir 
bakanlıkta imzada kaldı, üç ayda ancak çıka-
bildi. Bir tüccar kendi işini yürütürken, bir işi 
hakkında bir koniüsyoncu ile veya diğer bir 
tüccarla muhabere ederken mektubuna acele 
kim cevap verirse, işine kim kıymet verirse 
derhal onunla muamelesini ve işini yürütür. Ak
sini görürse derhal muamelesini keser, başka 
muhatap arar. 14 Mayıstan evvel millete kötü
lük edenler, kanunları çiğniyenler, keyfî hare
ket edenler, daima şahsi menfaatlerini milletin 
ve memleketin üstünde görenlerin 14 Mayıstan' 
sonra hepsinde bir korku ve hesap verme kay
gısı vardır. Yaptıklarından utandıklarından 
ve korktuklarından dişlerini bıçak açmıyordu. 
Demokrat milletvekilleri de Hükümetten müte
madiyen bunların tecziyelerini ve hesaba çekilme
lerini istiyordu. 

' S a y ı n Başbakan gerek Mecliste ve gerek 
grupta daima hesapları sorulacak, cezaları veri
lecek, katiyen müsamaha edilmiyecek diyerek 
Meclisteki gergin ve sert "havayı bu suretle yu
muşatıp yatıştırıyordu. İşte bizleri de bu tatlı 
sözleriyle tatmin ediyor, muvaffak da oluyor
du. Hani kaç kişi tecziye edildi? Kaç kişi hesaba 
sorguya çekildi? Af Kanununun bunlara şümulü 
de yoktu. Elbette' kızını doğmiyen dizini döver 
kabilinden Hükümetin bu gibilere karşı'müsama
hası gün geçtikçe kendi işini zorlaştırdı; Yine 
bunlara cüret ve cesaret verdi. Aynı eski ikti
dar zamanına ve idaresine doğru avdet ediyoruz. 
Aldanıyorüz, aldanıyorüz, millete yazık oluyor. 
Dün milletin içinden çıktıkj bugün acılarını, şi
kâyetlerini unuttuk.* • Böyle devam edersek bu 
milletin arzuların! yerine getiremeyiz. Istırap
larını da dindirenleyiz. Gfön çarığı sıkıyor, çarık 
da ayağı sıkıyor. İşte millet bizi sıkıyor,' biz de ' 
Hükümeti sıkıyoruz. Sayin Başbakan Adnan 

,Bey beyanatlarında demişti ki; bu memlekette 
yalnız 'zihniyetleri'değil, itiyatları da ' tasfiye 
edeceğiz. ' Bunu ben ' göremiyorum. Bu, sözle | 
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değil, icraatla ve milleti koruyacak yeni kanun
larla olur. Memurları himaye eden bugünkü 
kanunlarla bu iş olmaz. 

Manyaslıların şikâyeti üzerine Başbakanlık 
emriyle giden üçüncü müfettiş aylarca orada 
kaldı. Nihayet altı aydır daha raporunu ver
memiş, köylülere tebligat yapılmamıştır. 

Yine bir belediye teftişine giden bir müfet
tiş yazın gidiyor güze kadar kalıyor, deniz Ha
vasından faydalanıyor, dört beş ayı sayfiyede 
geçiriyor, altı aydır daha raporunu vermiyor. 
25 bin nüfuslu bir memleket raporu ve teftiş 
hakkında cevap bekliyor. Yani âzami yirmi 
günlük bir iş aylarca, yıllarca sürüyor. Bir de 
yanlarına eşlerini ve nişanlılarını takıyorlar 
millet sayesinde safa sürüyorlar. Bunları kim 
teftiş edecek? Zavallı millet bir mum yakıp da 
derdine yansın! Hükümeti, bakanları, makam
ları ve milletvekillerini en çok meşgul eden bu
gün yine memurlardır. ' 

Ben millete hizmete bıkmadım, hattâ zevk 
duyuyorum. Yalnız memurların o kadar usanç 
verici teklifleri, hatır ve iltimas arzuları var ki. 
Çünkü öyle alışmışlar, korkuyorum bizi de eğ
ri yollara alıştıracaklar. • • 

Sayın Başbakandan rica ediyorum, bu gibi 
halleri önleyici yeni kanunlar çıkarsın. Şunu 
da unutmasın ki,. • herkes karısını yanma, kı
zını yanma oğlunu yanma, torununu yanma, 
hulasa bütün sülâlesini yanma istiyor. Bunlar 
hep memur sınıflarıdır. Bunların işleri vazife
lerinden ziyade arzularını, şahsi menfaatlerini 
düşünmekten memleket ve millet işleri ikinci 

; derecede kalıyor. Hükümet de bunlarla uğraş
maktan millet ve memleket işleriyle lâyıkiyle 
meşgul olamıyor. .'• '• ..,;... 

Hususi şirketlerde, şahsi teşebbüslerde çalışan 
adamlar ve memurlar niçin yaptıkları hizmet, al-

. dıkları parayı kat kat hakkediyor, gecelere kadar 
çalışıyorlar, mal sahibini de memnun ediyor-

11ar da neden Devlet ve millet hizmetinde olanlar 
: millete .ve memlekete kendilerini sevdiremiyörlar 
: ve aldıkları parayı da hak edemiyorlar?. Kaba
hat, yine Mecliste ve Hükümettedir. Çünkü ka
nunlar ve cezalar ağır değildir, Mesuliyet yükle-
tilmemektedir. Millet işinin fertlerin üstünde ol
ması lâzımdır. Eğer vatandaşların işleri başka bir 
teşkilâtla görülse bir kişi Hükümet kapısına uğ
ramaz. Ne çare' ki bu milletin çektiği hep kendi' 

_ 2 8 8 : — 
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paralai'iyle; beslediği adamlardandır., Hükümet 
kapısı ana baba kapısıdır. Fakat düne kadar gü
lerek girer ağlıyarak çıkardı. Şimdi de ayni bal 
devam: etmektedir. Ne zaman bu millet Hükü
mete ve memurlara itimat edecek ve ne zaman 
işi itidalle, nezaketle ve süratle görülecek?. İşte 
millet bunu bizlerden ve Hükkmetten bekliyor. 

g, — Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'~ 
nin, muayyen mesai saatlerinde vazifeleri başın
da bulunmıy an ve devamsızlıkları görülen me
murlar hakkında ne muamele yapıldığına dair 
Başbakanlıktan olan sorusuna Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı r8amet Ağaoğlu'nun sözlü 
cevabı (6/533) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek • Başkanlığına 
Bilûmum resmî dairelerde memurların birçok

ları mesai saatlerinde vazifeleri başına gelmedik
lerini gözümüzle görmekteyiz. Ve bu yüzden mil
let ve memleket işleri hakkiyle ve lâyıkiyle- görül
memekte :ve vatandaşlar da şikâyet etmektedirler. 
Saat 9 da vazifesi başın da'olması icâbederken bir 
saat hattâ iki saat sonra gelenler ve bâzı memur
lar ve âmirler öğleye kadar hiç dairelere gelme
yip veya öğleye kadar gelip de öğleden sonra gel-
miyenlere de tesadüf edilmektedir. Şimdiye ka
dar hiç murakabe ve kontrol yapılmış mıdir l Ya
pılmış ise kaç kişi cezalandırılmıştır!. 

Sözlü olarak Başbakanın cevaplandırmasını 
dilerim. 

Balıkesir Milletvekili 
Ali Fahri tşeri 

BAŞKAN— Başbakan Yardımcısı. . 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAK-

DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Ali 
Fahri işeri arkadaşımız zannediyorlarsa ki,. bir 
memlekette memurların-, çiftçilerin,- sanayicile
rin,, hülâsa-her meslek sahibi insanların hepsi mu
ayyen bir karakter seviyesindedir muayyen bir 
iktisap seviyesindedir ve hepsi hattâ gökten in
miş meleklerdir; o halde aldanıyorlar! 

* Beıl denıin ; mâruzâtta'' bulunurken prensip 
meselesini halledilmiş' kabul 'etmek- lâzımdır de
dim, Elbetteki fenalık yapanlar olacaktır. Ama 
Ali Fahri îşeri arkadaşımız 'böyle- konuşmuyor, 
bütün' bir memur kütlesini topyekûn^ ele alıyor. 

' Be'ş, - on; yirmi, hâdiseyi; yüz hâdiseyi,- iki yüz hâ
diseyi; kabul ediyorum, Fakat bütün memur küt
lesine, ,âmrac ^hizmetlerimizde; çalışmak,.mevkiin-
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! de, karar vermek mevkiinde bulunan ve eîbette-
I ;ki, kararlarını verirken tâbi bulundukları mura-
. kâbenin kendi üzerlerine tesir icra edeceği ana 

j kadar, o kararların iyi veya fena neticeler alabi
leceği bütün memur kütlesine şâmil hükümler 
vermesi doğru değildir arkadaşlar (Alkışlar). 

Hükümetiniz rensip dâvalarının halledildiği 
kanaatindedir. Ama tekrar ediyorum, en ideal 
seviyede bulunduğumuz zaman dahi, en ileri 
memleketlerde dahi fena çalışan memur buluna
caktı]'. Vaktinde işine gelmiyen memur buluna
caktır. Bunların zaman zaman nispeti yüksek 
olacak, zaman zaman bu nispet azalacaktır. Mu
rakabe kuvvetli olursa nispeti düşecek, zayıf olur
sa yükselecektir. Mühim olan mesele, şudur : 
Hükümetiniz hassasiyetle işin üzerinde duruyor 
mu, durmuyor mu? Duruyor arkadaşlar. Durdu
ğunun delili de şudur : Eğer Hükümetinizin 1,5 
yıldan beri âmme hizmetlerinin yürütülmesinde 
muvaffak olduğunu kabul otmişseniz ki, âmme 
işlerinin iyi yürütülmesinde muvaffak olduğunu 
kabul etmiş bulunuyorsunuz ve bunu her günkü 
beyanatınızla ve her günkü tasviplerinizle böyle
ce ifade ediyoruz, bütün bunları 17 kişi yalnız 
başına yapmıyor. Bu 17 kişi direktifler veriyor 
ve memurlar da bütün bu direktifler dairesinde 
çalışıyorlar. 

O halde Türkiye'de, demokratik zihniyete bü
tün vatandaşlarımız gibi memurlar da mümkün 
olan süratle intibak etmektedirler. Bütün ted
birlere rağmen bâzı aksak noktalar olabilir. Fakat 
mevcut mevzuatla bütün tedbirleri almış bulunu
yoruz. O halde, ben sayın Ali Fahri İşeri arkada
şımızdan rica edeceğim, şimdiden sonra yalnız 
hâdiseler üzerinde dursunlar. Şurada bu hâdise 
olmuş, burada şu vaka husul bulmuştur elesinler. 
Bendenizin kanaatim, bu gibi hâdiselerin Büyük 
Millet Meclisinin muhteşem sinesine getirebilmek 
için çok büyük olması lâzımdır. Lüzum ve-za
ruret duyulmadıkça getirilmesi doğru değildir 
Bu gibi münferit hâdiseleri icabeden âmme ma
kamlarına her an götürebilirler ve şikâyette bulu-

• nabilirler. Bu muhteşem sinenin başka işler için 
çarpması lâzımgelir. Âmme makamları • vardır, 
oraya götürsünler. Eğer bu âmmeye nezaret.eden 
makamlar bir şikâyetleri nazarı dikkate almazlar, 
ihmal ederlerse o vakit bu kürsüye gelsinler ve 
onları, mesuliyet sahibi bir - adam sıfatiyle sual 

j ve istizaha- çeksinler;. Yolumuz • buj olmalıdır; :.c 
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Bu mâruzâtım, zamanında vazifesi başına gel-

miyen memurlar için de aynıdır. 
Mâruzâtım bundan ibarettir (Alkışlar). 
ALI FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — S a y ı n 

Bakanın sözlerine teşekkür ederim. Buyurdu
lar ki, biz prensiplere riayet ediyoruz ve şimdi-

' ye kadar mümkün planları cezalandırıyoruz. Bu 
inkılâbı ne için yaptık, iktidarı ne için aldık"? 

• Elbette ki milletin istediğini yapmak mecbu
riyetindeyiz. Dört sene millet mücadele etti, 
elbette ki bir acısı vardı. Biz onun. için kazan
dık. 27 senelik zihniyeti bir senede ortadan 
kaldıracağız. Can çıkmayınca huy çıkmaz der
iler... ;(Gürültüler); Bu gibi adamları tasfiye 
edelim. Bunlar ancak- millete hizmet için bu 
vazife başında bulunmaktadırlar. •• Yoksa ken
dine hizmet ettirmek için değil. Bunlar zapta 
geçiyor. Belki bunları 1952 ve 1954 senelerinde 
ispat edeceğim. • Gözümle gördüm, • ara seçiiri-
lerindcne için yarı yarıya iştirak oldu? Bu mil-

. let Halk Partisinden sinmiş; orada ölümü gör
düğü için kaçıyor. Yoksa bu • tarafta hastalık 
olduğunu da görüyor. Ama ne yapsın'hastalığı 
ölüme tercih etmek mecburiyetinde kalmıştır. 
(Gülüşmeler). ^ 

Bilûmum resmî dairelerde umumiyetle tam 
mesai saatlerinde işe ba§lanmamaktadıı\ Bu gi
bi hallere çok tesadüf edilmektedir. Zaten me
sai saatleri çok azdır. Günde 4, âzami 5 saat 
vazife . gören . resmî daireler bugünkü ihtiyacı 
karşılayamamaktadır. Halkın şikâyetini mucip 
olmaktadır1. .Kanunun emrettiği saatlerde baş-
lasalar bir dereceye kadar belki âz. da olsa ih
tiyaca cevap verecektir. Maalesef o da olmu
yor. Gecelerin, en uzun zamanında yani şu sı
ralarda üç gün sir,a ile ve Ağustos 1951 tarihin
de Ankara'da ü(Ç bakanlıkta vatandaşların iş
lerini takip ederken saat 10 a 10 kalarak birçok 
memurların hem de müdür ve müdür muavinle
rinin bulunmadıklarını ve gene Temmuz 1951 
ayında mütaaddit (günlerde aynı şekilde karşı
laştım. Vazifeye muhakkak 9 da başlaması ica-
. hederken yarım saat, bir saat sonra gelenler ye 
işe geç başlıyanlara ne diyelim? 

Diğer taraftan mesai saatlerinden beş dakika 
geç gitseniz bakanlardan başkasını belki göremez
siniz. Birçok dairelerde birbirleriyle şâkalaşa1-
rak boş oturanlar, her işi bitirmiş gazete oku
yanlar, hattâ ayaklarını masaların üzerlerine ata
rak işlerim takip eden vatandaşların yüzüne bile 
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I bakmak istcmiyenler... Bunları Ankara'da gözü

müzle de görmekteyiz. Artık murakabe altında 
böyle1 ... Murakabeden ve merkezi Hükümetten 
uzak olan yerlerde belki daha hazin. Eski iktida
rın idare usullerini daha'değiştiremedik. Aylar
ca dairelerde evraklar unutulup kalıyor. ü Bâzı 
evraklar da kayboluyor. Bunlara ne diyelim,' kim
leri mesul edelim? Millet işlerini kendi işlerimi
zin üstünde • görmeliyiz. Kırtasiyeciliği kaldır
mak daha pratik- usuller ve çareler bulmak lâ-

j zımdır. Bunu da Hükümetten sabırsızlıkla bek
liyoruz. 

Tarihi islâm Hazreti Ömer devrini ve, adale
tini çok metheder. Bu, hepimizin malûmudur. 

j Hazreti Ömer devri, dünyanın hayranlığını ka
zanmış, adaletiyle, dürüst idaresiyle dost, düş
man, uzak yakın herkesin takdirini, kazanan ve 
emsaline tarihte bir daha rastlanmıyan, yer yü
zünde hiçbir hükümdara nasip olmıyan böyle, bir 

' idare kurmuş iken ölümünü mütaakıp Hazreti 
Osman devri başlamıştır. Fakat kısa bir müddet 
sonra memleketin her tarafından şikâyetler baş
lıyor. Çünkü hatır, iltimas,, rüşvet, hısım, ak
raba, ahbap, dost kayırmalar devam ediyor. Di
ğer taraftan da milletin istemediği ve hoşuna 
gitmediği şeyleri zorla yapmak ye yaptırmak 
gibi hareketler, ve vaziyetler de tevali ediyor. 
Halk şikâyetlerini dinletemiyor, haklarını bir 
türlü meydana çıkaramıyor. Nihayet Hazreti 
Aliye müracaat ile Hazreti Osman a vaziyeti an
latmasını rica ediyorlar. Hazreti Alı aynen hal
kın şikâytlcrini Hazreti Osman'a duyuruyor. 
Hazreti Osman şu cevapta bulunuyor; ya Ali, 
Hazreti Ömer devrinde olan. valiler onun, dev
rinde olan âmirler, kaymakamlar ve memurlar 
bugün de iş başında onlar değil mi? O gün iyi 
ise, bugün de iyi olması lâzım. O. gün kötü ise 
bugün de kötü olması icabeder. Halkın dedikle
rine inanmıyorum, der. Hazreti Ali de şu ce
vapta bulunuyor; ya Osman; Hazreti Ömer tef
tişini kendi yapar, kontrolünü kendi ya
par, murakabesini de bizzat , kendisi yapardı. 

İşte bunlardan örnek ve ibret almak için ve 
teşkilâtlarım daha salim yürütmek için bunu 
misâl olarak arzediyörum. Bizde de bu şekilde 
hareket edilse yani Bakanlar kendi teftişlerini ken
dileri yapsa.. Meselâ Başbakan sik şjk Bakanlık
ları hattâ bütün teşkilâtları ansızın telefonla da 
olsa kontrol etmiş midir? Keza Adliye Bakanı 

I bugüne kadar hiç habersiz bir mahkeme salonu-
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iia samıin arasında bulunmuş mudur ? İçişleri [ 
Bakanı valileri, kaymakamları hattâ nahiyeleri 
ânı olarak ansızın kontrol ve teftiş etmiş midir? 
Diğer Bakanlar da kendi dairelerinde ye teşki
lâtlarında kaç defa habersizce kontrol yapmış
lardır ve kimleri,cezalandırmışlardır? Evet Ba
kanlar seyahat yapıyorlar, fakat eski iktidarda 
olduğu gibi bir günlük yoldan kendilerini kar
şılıyorlar, bunun kıymeti yok, fayda yçrine za
rarı çok. Bu işleri hiç habersiz baskın, şeklinde 
kaç defa ve ilerelerde bu kontrolü yapmışlardır? 
îşte hatalar, kusurlar buradadır. Bir Bakanın 
nereden ve ne zaman geleceğinden ve gideceğin
den kendinden başka, kimsenin haberi olmama
lıdır. Osmanlı Bankasının teftişleri aynı arzet-
tiğim .gibi yapılmakta ve çok iyi neticeler alın
maktadır. Bakanlar da bu şekilde hareket eder
lerse kendi işlerini daha kolaylaştırmış, mille
tin de daha çok sevgi ve muhabbetini kazanmış 
olurlar. 

9. — Balıkesir Milletvekili. Ali Fahri İşeri'-
nin, hukuk ve boşanma dâvalariyle icra işleri
nin bir an evvel neticelendirilmesi için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair Adalet Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/534) 

BAŞKAN — Efendim gündemin dokuzuncu 
maddesindeki sual Ali Fahri işeri arkadaşımızın 
Adalet Bakanına tevcih ettikleri bir sualdir. 
Adalet Bakanı seyahatte olduklarından bir haf
ta sonraya talik edilmiştir. 

10. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'-
un Adapazarı ve Düzce'de usulsüz ilân üzerine 
yapılan ihale hakkındaki söylentinin mahiyetine 
dair Başbakanlıktan olan sorusuna Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu'nun 
sözlü cevobı (6/535) 

G/535 
Yüksek Başkanlığa 

Kudret Gazetesinin 6 Ocak ve 11 Ocak 1952 
tarihli nüshalarında «Resmî" ilân tevziatmdaki 
usulsüzlük suiistimallere sebep oluyor^ bu suiis
timallerin artık önü almmıyacak ini» başlıklı 
yazılarla biri Adapazarı 'ııda, biri Düzce'de ol
mak üzere usulsüz ilân yüzünden âzami 150 000 
liraya yapılacak bir yolun 530 000 liraya ihale 
edildiği ve Adapazarı'ndaki ilân suiistimaline. 
do Cumhuriyet Savcısının el koyduğu yazılıdır. 

Her iki hâdisenin mahiyeti nedir ? Başbakan-
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İrkça sözlü olarak açıklanmasini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Trabzon Milletvekili 

Hamdi Örhoh 

BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı. ; ; i i ; 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR-

DIŞMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Hamdi Orhan arkadaşımızın sorusu, Kudret Ga
zetesinin iki nüshasında çıkmış • bulunan bir ha
ber münasebetiyle hâdiselerin vâki olup olmadı
ğını sormaktan ibarettir. 

Sual kadar kuru bir cevabı da ben verece
ğim, dinlemenizi rica ederim,' aynen okuyorum. 

Kudret Gazetesinin 6 ve 11 . X I I . 1951 ta
rihli nüshalarında «resmî ilân tevziatmdaki usul
süzlük suiistimallere sebep oluyor. Bu suiisti
mallerin artık önü almmıyacak mı?» başlıklı ya
zılar üzerine mevzu tetkik edilmiştir. 

1. Düzce'de ihalesi yapılan yol işi şudur. 
Düzce Karadere ormanları istihsalâtmın Bo

lu ve Düzce'ye naklini temin için etüdü yaptı
rılmış olan 34 + 130 kilometre tulündeki yolun 
inşası lüzumlu görülmüş ve keşif bedeli 531 774 

, lira 45 kuruş olan bu yol eksiltmeye çıkarılarak 
Ankara'da Hürses ve İstanbul'da Son Posta ga
zetelerinde dörder defa ilân edilmiştir. 

Malûm olduğu üzere bir iş münakaşaya çı
kartabilmek için evvelâ keşfi yapılır sonra iha
leye konur. Bu yolun da evvelâ keşfi yapılmış 
ve bilhesap 531 774 liraya inşası mümkün oldu
ğu tesbit edilerek bu miktar üzerinden münaka-
saya çıkarılmıştır. Binaenaleyh 150 000 liraya 
yapılabilecek bir işin 530 000 liraya ihalesi ya
pıldığı yolunda bir iddia varit olmadığı gibi ka
nunen ve mantıkan da buna imkân yoktur. Usu
lü dairesinde ilânları yapılmış olan bu yola ait 
münakaşaya Hazim isminde Düzce 'li bir mü
hendis iştirak etmiş ve kapalı zarf ile teklif etti
ği '% 2. tenzilâtla yolun inşası kendisine ihale 
olunmuştur. 

2. Adapazarı'nda yaplıan ihaleye gelince: 
Ocak tarihli Kudret Gazetesindeki neşriyat üze
rine hemen ogün telefonla Kocaeli valisinden 
sorulmuş ve valinin derhal Adapazarı 'na gönder
diği muavini ile yaptırdığı tahkikata nazaran: 
••. 1. .Tekel emtiasının; nakline ait 18 334 lira 
24 kuruş muhammen bedelli bir iş Adapazarı 
Tekel Müdürlüğü tarafından 12 . I I I . 1951 ta-

I rminde ihale edilmiş olmasına rağmen bu işe 
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öit-âordtTİncu';Miıitt"î3''';;î[Ö .1951? tarihli Sa
karya Gazetesinde neşredildiği ve !'fakat mat
baaca aynı gazetenin bir nüshasına 6 . III .19(51 
tarihi konulmak suretiylo tashihli bir nüsha 
hazırlanarak ihale dosyasına konulduğunu, 

2. Adapazarı Orman İdaresine ait 530 aded 
tomruğun, pazarlıkla satışı işi 6 . I V .1951 ta
rihinde ihale .edildiği halde buna ait dör-
düncü-ilânm /.5?. VI . 1951 tarihli ve 19'sayılı 
Sakarya Gazetesinde' neşredildiği ve.fakat bu 
nüshaya matbaaca 1 . VI 1951,tarihli, mat
baa harfleriyle , konulmak- suretiyle hazırlanan 
nüshanın.ihale dosyasına yaz 'olunduğu, 

...3; Adapazarı Belediye lâboratuvarına 1 230 
muhammen.bedelli bir mikroskop .alınması için 
7. I .1952 tarihinde ihale yapılması kararlaş

tırılmış ve buna ait dördüncü ilânın 8 . I .1952. 
tarihli Sakarya Gazetesinde neşredilmiş olma
sına rağmen hu nüshaya- matbaa harfleriyle 
7 ... -1.1952 tarihi konulmak suretiyle tashihli 
bir nüshanın, hazırlanmış olduğunu ve ancak ' 
muayyen günde.. talep. zuhur etmemesinden do
layı ihalenin ,yapılmıyarak sonraki bir güne 
talik .edil';IJği,tesbit edilmiştir. 

Valiliğin yazısından, Sakarya - Gazetesinin 
bu muamelelerinden dolayı,yapılan ihbar üze
rine hâdiseye, adlî. makamlarca el konulmuş ol
duğu gibi gerekli tetkikatı lâyikı veçhile yap
mamak suretiyle, ihalelere karar vermiş, olan 
ihale komisyonlarının hareketi de, takibi mü -tel-
zim maliyette, görülerek ilgili dairelere Jvabc-
den ad!'î ve idari takibatı vap.v.aları \ü&;MIU-
nun bl'ümıdiği anlaşılmıştır.. 

Bu.suretle vaziyete ıttıla hâsıl, eden Başba
kanlık valiliğin tezkeresinde yazılı hususların 
m.esulleri hakkında iktiza eden kanuni ve. idari 
takibatın yapılması lüzumu 19 . I . 1952 tarih
li ye 6/199/213 sayılı tezkere. ile Adalet,' İçiş
leri, Tarım, Gümrük ve Tekel Bakanlıklarına 
ehemmiyetle' bildirilmiş bulunmaktadır." 

Adapazarı 'rida iki mevzua inhsar eden 
ihalelere mutaallik hâdisenin mâhiyeti ise bir 
gazetenin, işlediği tahmin edilen ve vasfı adlî 
makamlarca yapılmakta olan takibat' neticesin
de tebeyyün edeceği tabiî bulunan suçundan ve 
vâki ise ihale komisyonlarının vazifelerini lâ-
yiki veçhile ifa etmemelerinden ibarettir. Ya
pılması ilgili makamlara yazlmış olan adli ve 
idari takibat • neticesinde ihale'komisyonlarının 
mesuliyetini icabettirçn'hareketler tesbit; edildi-
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ği takdirde gereken muamelenin tatbik edilece
ği şüphesizdir, Hâdise Başbakanlıkça öiiemle 
takip edilmektedir. 

BAŞEArf —'Hamdi^Orhon. 
>• HAMDİ ORHON (Trabzon) —- Muhterem 

arkadaşlar, huzurunuza -daima objektif esasla
rı korumak için çıktım ve çıkıyorum, Sâmet 
Ağaoğlu arkadaşımın iki sözü. üzerinde, durmak ;; 
icabeder."bunlara, temas etmeseydi gerek Mec-;) 
lisi Âli, gerek .bendeniz,'tenevvür e^miş olurdum; 
Buyurdular ki> Jraru .suallerine kuru cevap. 
(O mânaya değil sesleri) Bir def a Başbakan Yar-
dımcısidır. O - mânaya söylesin bu mânaya söy
lesin. .Yani -istemekte midir ki, birçoklarımız 
gibi sualin- hudutları dışına -taşarak sayfalarca 
yazı yazıp, burada kalkıp okuyayım. Sualin ku
rusu yaşı yoktur. Bir milletvekili .olarak gazete
de okuduğum havadisi tenevvür babında Başba
kanlıktan bir soru île sormuş oluyorum. , 

Başbakanlık adına birinci sualime verilen ce
vap da şudur : Hâdise şöyle oluyor : 500 küsur 
bin liralık bir iş okunmıy an gazetelerde ilân 
edildiğinden 131' bin liraya ilân edilmiştir. Birin
ci hâdise için gazetede okuduğum budur. Dikka
timi çekti, epeyce bekledim. Arzu ettim ki; ef
kârı umumiyede ya'nlış yer etmesi ihtimali olan 
bu - hâdiseyi. Hükümet "tekzip etsin. Tekzip edil
medi. Onun arkasından. ikinci yazıyı gördüm. 
İkinci;yazının mahiyeti de şudur ,-: Anlattıkları 
gibi ilân edilmemiş birşeyin gazetenin, o. nüsha
sında tahrifat yapılarak, izah buyurdukları gibi 
dosyaya konulmuş ve parası alınmış. Doğru mu 
cıiye tenevvür etmek istedim. Bu da tekzip edil
miyor. Bir soru olarak bu ilân edilmeyiş meselesi 
belki bütçe müzakerelerinde uzun boylu münaka
şayı mucip olacaktır. Şimdi diyor ki, hâdise Hür-
ses Gazetesinde ilân edildi, herhangi bir suiisti
mal yoktur. Mademki gazetede tekzip edilmemiş, 
millet kürsüsünde' tekzip ^edilmesi- lâzımdı. 

İkincisi;' meselenin adalete intikâli karşısın
da şahsan diyecek birşeyimiz yoktur. Çünkü; bu
na adalet cihazı salahiyetlidir. Bû itibarla neti
cesine-kadar bir̂ şeyv söylenemez; sonra adalet ren
cide edilmiş1 olur. V. ' ' 

Sonra, şunu ilâve ettiler, sanki buraya ilâh 
mevzuunu getirmişim.' Yani' ilânların tevzii şek-

• linin bû neticeye sokulduğunu söylemişim gibi bir 
tez 6rtay aJ âttİlar. ̂ B en; de' 'bundan' şu mân ayı çı
karıyorum, İdemeki ki, ^nazin bir şekilde "olan bu 
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ilân nneselesindön :> kendisi de - muztariptir. Ben . 
böyle :bİL\ şey söylemediğim .halde sanki söylemi
şim gibi kendisi daha evvel söjdiyerok beni önle
mek ister gibi bir vaziyet oldu.:Bcn^sual dışına 

^taşmamaya dikkat eden bir arkadaşınızım ve da
ima sual müessesesinin bünyesinde kalınmasını 
arzu eden bir adamım. 

Netice olarak şunu arzedeyim ki, birinci me
seleyi millet kürsüsünden Hükümet tekzip etmişr-
tir. Fakat temenni ederim ki, bu gibi hâdiselerde 
basınımızın "her hangi sayfasında olursa olsun çı
kan hâdiselere Hükümet kıymet vererek zamanın
da tekzip etsin. 

' İkinci hâdise adliyeye intikal etmiştir, neti
ceye inli/ar elnıek cümlemizin: vazifesidir. 

BAŞKAN' —- Başbakan Yardımcısı... 
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI SAMET AÖAOÖLÜ (Manisa) — Çok 
kısa maruzatta bulunacağım. Arkadaşım benim 
(kuru) sönümü yanlış anlamışlar. Ben kendim 
kuru konuşacağım için bana yardımcı olmasını 
temenni ettim. Mesele bundan ibarettir. . 

HAMDİ ORHON (Trabzon) —".Mesele yok
tur. ' •; '; 

SAMET AÖAOĞLU (Devamla)— Fakat 
resmî ilânların fena tevziinden bizzat müte
essir olduğum için konuşmaları önlemek mak-
sadiyle resmî ilân tevziinden bahsetmiş deği
lim. Hâşa! mesuliyetlerimizin hesabını her an 
vermeye amadeyiz ve sizler de bunu; bizden sor
mak vazifesiyle mükellefsiniz. 

Ben konuşmama Kudret Gezetesiniıı serlev-
hasiyle başladım. Konuşmalarından, Hamdi 
Orhon > arkadaşımın buna dikkat etmedikleri
ni anlıyorum. Nitekim kendileri de Kudret Ga
zetesinin yazısiyle başlamaktadır. Ben de söz
lerime: onunla başladım, ve dinlediğiniz şekil
de bitirdim. .Başka maksadım olsaydı kendile
rinin. tatmin-, edilmiş olmasını, aramazdım. Te
şekkür ederim ki, maruzatımı tatminkâr-buldu
ğunuzu ifade buyurdunuz. (Alkışlar) 

il. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil 
Boranhn, Devlet Tiyatrosu Umum Müdürünün 
ne maksatla yabancı memleketlere gönderildiği
ne, bâzı; piyeslerin vaz V sahne masraflariyle elde 
edilen hâsılata ve bir piyes müterciminin Anka
ra'ya getirildiği hakkındaki-haberin, doğru olup 
ohnad/ığına.ve Devlet Tiyatrosu, sanatkârlarının 
fer/i, terfih ve himayeleri için ne düşünüldüğü-
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ne dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı fevfık 
îleri'nin sözlü cevabı (6/539) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına j ' 
Aşağıda arzedilen soruların Millî Eğitim Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
rica ederim. ; 

1. Devlet Tiyatrosu Umum Müdürü 1951 
yılı içinde ne maksatla yabancı memleketlere gön
derilmiş ve bu seyahat dolayısiyle kendisine ne 
miktar para ödenmiştir? 

2. «Kadının fendi», «Miras», «öteye doğru» 
ve «Gyrano de Bergerac» piyeslerinden her biri 
için yapılmış olan kostüm, dekor ve diğer vaz'ı 
sahne masrafları nelerdir? 

1 Bunlardan Kadının fendi ve Miras piyesleri
nin her birinden ne kadar hasılat elde edilmiştir? 

3. Bir piyesin sahneye konulması münasebe
tiyle müterciminin her türlü masrafı Millî Eği
tim Bakanlığı tarafından verilerek Ankara'ya 
getirildiği doğru mudur? Doğru ise mütercim ne 
maksatla getirtilmiş ve kendisine ne miktar para 
verilmiştir? Bu yolda hareket mûtat inidir? -Geti
rilen- mütercimin meslek ve ihtisası nedir? 

4. Devlet Tiyatrosunda piyeslerin çok geç 
değişmesi ve tiyatroların birçok geceler kapalı 
kalması1 sebepleri nedir? -,. 

5. Bu mevsim Devlet Tiyatrosu sanatkâr
larından kaç kişi ve ne sebebe mebni • tiyatrodan 
ayrılmışlardır? 

6. Devlet Tiyatrosu sanatkârlarının terfi, 
terfih ve himayeleri için ne düşünülmekte ve ne
ler yapılmaktadır? 

Mardin Milletvekili 
M. Kâmir Boran 

MİLLÎ BÖtTİM BAKANI T E V F Î K İ L E R t 
(Samsun) -— Sayın Mardin Milletvekili Kâmil 
Boran'm sözlü sorularına madde madde cevap 
arzediyorum. • • 

Birinci cevabım : Devlet Tiyatrosu -Umum 
Müdürü, Devlet'Tiyatrosu dram ve, opera sahne
lerinin muhtaç olduğu mütehassısların angajmanı-
için yabancı memleketlere îtalya - Almanya - > 
Fransa, ve İngiltere 'ye gönderilmiştir.; Kendisine 
kanuni- harciralı karşılığı olarak 2 900 lira: öden
miştir. 

2: nci cevabım ': Kadının • fendi, Miras, öteye 
doğru ve Cyrano de -Bergerac piyeslerinin her 
birine* sahnem tekniği, mobilya, giyim ve dekor ak-
sesııvarı-.tesis-yatırımı olarak Jist;üste onar- bili 
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lira' Ödenmiştir. Bütün bu malzeme, mâniûl teç
hizat olarak muhafaza edildiği cihetle, bu. mikta
rın ancak yüzde on, on beşinden ibaret olanı yal
nız iğci giderleri masraf karşılığını teşkil etmek
tedir. v '." : ••--••''•'•'•"-'•; " •'; 

Kadının Tendi için 4 500 liralık ^malzeme ve 
teçhizat satmalmmış,- buna mukabil 16 136 lira, 
miras piyesi için de 9 450 liralık malzeme ve teç
hizat satmalmmış ve buna mukabil 22 771 lira 
varidat sağlanmıştır. Bütün bu tesis malzemesi, 
bundan böyle yapılacak temsillerde devamlı ola
rak kullanılmak üzere muhafaza edilmektedir. 

3 ncü cevabım : Dünya sahne edebiyatına mal 
olan Gyrano de Bergerac eserinin icabı gibi 
sahneye konması için, piyesi Fransızcadan naz
ın en dilimize çeviren Profesör Sabri Esad Siya-
vuşgil, kendisiyle istişarelerde bulunmak ve pro
valarda hazır olmak üzere Ankara'ya davet edil
miş ve kanuni harcirah olarak 161,80 lira öden
miştir. . • . 

Millî Eğitim Bakanının, lüzumu halinde mü
tehassısları davet edip, kndileriyle istişare etme
si zaruridir. Davet edilen mütehassıs, istanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde profesördür. 

Dördüncü cevabım : Devlet tiyatrosu sahne
lerinde oynanacak piyeslerin, değişmesi,. halkın 
gösterdiği alâka ile teknik zaruretlere bağlı bir 
keyfiyettir. Hiçbir zaman birçok geceler kapalı 
kalmamış olan Devlet Tiyatrosu sahnelerinin, 
pek ender ahvalde faal olamaması, dünyanın 
her yerinde. olduğu gibi artislerin hastalanma
sından ileri gelmektedir.- Devlet tiyatromuz 
1 . X'.'1951 - 17.. 1,1952 tarihine kadar olan 171 
normal çalışma gecesi içinde yalnız (11) gece 
faaliyette bulunmamıştır. 

Beşinci cevabım : 1951 yılında Devlet Ti 
yatrosu artislerinden dört kişi kendi arzulariy-
le veya müessesenin çalışma disiplini ile telifi 
mümkün olmıyan taleplerinin is'af edilememesi 
dolayısiyle ayrılmışlardır. 

. Altıncı cevabım : Devlet Tiyatrosu sanat
kârlarının terfi, terfih ve himaye edilmeleri için. 
Bakanlıkça gerekli tedbirlere tevessül edilmiş
tir. Bu, kendilerinin sanat inkişaflarıx temin 
ve çalışma- ve başarıları nispetinde ücretlerinin 
artırılması şeklinde tezahür edecektir. 

Aldığımız tedbirler de bu istikâmettedir. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Muhterem arkadaşlar, bugünkü sözlü sorumun 
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I konusu politika ile, partilerle hele eski ve ye

ni iktidarın icrââtı arasında mukayeselerle ka
tiyen alâkalı değildir. Zülfiyare dokunan ta
rafı yoktur i"ive münhasıran bu mevzudaki şah-' 
si görüş ve düşüncelerimden ibarettir. Arka
daşlarımın bana hiç olmazsa bugün rahatça ko
nuşmak imkânını vereceklerini ümit ederim. 
(Gülüşmeler, tahrik yapıyorsun sesleri). Şu 
kürsüde bana neler çektirdiğinizi bilirsiniz. 

Arkadaşlar, bu seneki Devlet Tiyatrosu ida
resi ve umumi gidişinin, üzerimde bıraktığı in
tibalar, hiç de müspet olmamıştır. , Millî Eği
tim Bakanının cevapları bu intihada yanılma
dığımı bana anlattı. Devlet Tiyatrosu Umum 
Müdürü yabancı memleketlere gönderilmiş, ken
disine binlerce lira ödenmiş... (Binlerce değil, 
2 990 lira sesleri). Binden fazla... Sebep 1. An
gajmanlar yapmak, rejisör aramak, tetkikler 
yapmak.. Böyle bir müessesenin başına tetkjka-
tmı vaktiyle yapmış, bitirmiş ve ihtisas sahibi 
olmuş... (iSoldan oooo sesleri) .Bir zatın getiril
mesi icabederdi. Sabırlı olun arkadaşlar... 

Devletimizin bütün yabancı memleketlerde 
temsilcileri var, tiyatro sahasında en ileri mem
leketlerin Ankara'da temsilcileri var. Bu yollar 
dururken, iş bir iki lira muhabere masrafı ile 
halledilebilirken umum müdürün Avrupa'da 
gezdirilmesi terviç edilmiştir. Sayın Millî Eği
tim Bakanından soruyorum: Üniversitelere ec
nebi profesörler getirtmek için şehir şehir adam 
mı dolaştırıyoruz? Diğer Devlet dairelerine ge
tirtilen mütehassıs için ayaklarına memur-mu 
gönderdik 1 Bir tek piyesin yalnız kostüm ve de
kor masrafı , görüyorsunuz binlerce liradır. 
(Yooo sesleri, hepsi dört bin lira sesleri) 

I Ceyrano de Bergelâc'm masrafı 20 bin lira
dır arkadaşlar. (Yooo, etme Kâmil Bey sesleri) 

ÜMRAN NAZÎF YlĞİTER (Konya) — Yap
ma Kâmil Bey, sen ki sanatı himaye eden bir 
kimsesin. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun arkadaşlar. 
Millî Eğitim Bakanı masraf ve iratlar hakkın
da izahat yerdiler. Devam: buyursun, rica ede
rim hatibi kesmeyin. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Piyes için yüzden fazla insan seferber edilmiştir. 
(Değer, değer sesleri) Niçin? 

BAŞKAN— Müsaade buyurun, sözlerini ik-
I mal etsinler. 
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MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 

öyle bir gösterişe ne lüzum var? Devlet Tiyat-' 
rosunun; seviyesini, kabiliyet ve imkânlarım iz
har için mutlaka bu derece masraflı yollara mı 
gidilmek lâzımdır1? Bir tek piyesin masrafı ile 
birçok piyesler sahneye konulabilir. (Ooo.. ses
leri, gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, sükûneti muhafa
za edelim. Bu şekilde soruya devam edemeyiz. 
Rica ederim, hatibin sözünü kesmeyin, hatip 
sözünü ikmal etsin. (Devam, devam sesleri) 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Ve seyirciler bakımından daha istifadeli ve da
ha tatmin edici neticeler alınabilirdi. Ben mün
hasıran bu bakımdan meselenin üzerinde duru
yorum, Bu sene Devlet Tiyatrosunda oynanan 
eserlerin değerleri ve muvaffakiyet dereceleri 
mevzuumun dışındadır. 

Sonra, piyesin mütercimi, hiçte mûtat olma
dığı halde fikirlerinden istifade ve istişare için 
buraya getirilmiştir. Az da olsa, çok da olsa 
Devlet Hazinesinden kendisine 161 lira öden
miştir. (Soldan, gürültüler) 

Burada tasrih edeyim, getirtilen mütercimin 
şahsı ve şahsiyeti keza mevzuumun dışındadır. 
Devlet Tiyatrosunda rejisörlük vazifesi gören 
çok kıymetli elemanlar varken eser mütercimi
nin fikir ve tavsiyelerine mutlak bir lüzum ve 
zaruret olduğuna kaani değilim. (Soldan «yanı
lıyorsun» senleri, gürültüler) 

BAŞKAN —• Şahsi kanaatlerini söylüyor, 
müsaade buyurun devam etsinler. Buyurun Kâ
mil Bey. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Bu masraf ihtiyar edilmese idi yine netice de
ğişmezdi. 

Arkadaşlar, vakalar sadece bunlardan - iba-
* ret değildir. (Soldan gülüşmeler) 

Temsillere lüzumlu möblenin mubayaası için 
Umum Müdür Muavini İstanbul 'a gitmiştir. 

. (Gayet tabiî sesleri) " ' : .•• 
Bu işlerden • anlıyan teknik elemanlar da ay

rıca '.gönderildiğine göre buna ne lüzum var 
idi? kati bir zaruret olmadığı halde Büyük Ti
yatro İmlasında, çalışan idare personeli Küçük 
Tiyatronun üzerine' nakledilmiştir. Bu nekil ta
dilâtı ve masrafı mucip olmuştur. 

Umum Müdür ve kâtibesi için kapitone kapılı 
odalar hazırlatılmıştır. Yan yan a', olan .odalarda 
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oturanların birbirlerile konuşması için çeşit te
lefonlar aletler konulmuştur. Arkadaşım Tevfik 
İl eri'ye sorarım, kendisinin Devlet Hazinesin
den ücret alan hususi kâtibesi var mıdır? Yok 
tabiî. Ama Devlet Tiyatrosunda var. Belki un
vanı mütercimdir. Acaba şimdiye kadar hangi dil
den. Kaç tercüme yapmıştır. 

BAŞKAN"— Soru dışına çıkmayın rica cde-
. r im. • ,, 

.. MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Ben telefonu açtığım zaman Tevfik İleri ile. ko
nuşurum Ama Devlet Tiyatrosu Umum Müdü
rü ile konuşamam. Kâtibesinin tavassutu şarttır. 

Arkadaşlar birinci manzara şudur: Bugün 
Devlet Tiyatrosunda israf ve gösteriş vardır. 
Bu israf üç lira da olsa, üç milyon lira da olsa 
benim nazarımda aynı derecede ciddî ve aynı 
derecede vahimdir. Çünkü asıl mesele zihniyette 
dir. (Gülüşmeler). 

Bugün Devletin 10 lirasını israf eden yarın 
eline fırsat geçerse 10 milyon lirasını da israf 
eder. (Orman sarayları sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, biz fakir ve birçok ih
tiyaçları olan bir milletiz, buna rağmen: pek çok 
fedakârlıklara katlanarak, birçok yerlerden ke
sintiler yaparak, belki veremlinin hakkından, 
köylünün hakkından keserek Devlet Tiyatrosuna 
tahsisat veriyoruz (Soldan ayıp sesleri), hem de 
.seve seve veriyoruz. Çünkü bu milletin, bu mem
leketin muasır medeniyetin seviyesine yükselme
sinde, aydınlanmasında, ilerlemesinde bütün gü
zel sanatların bilhassa son derece büyük tesiri 
olduğuna kaniiz. 

MUHİTTİN ÖZTEKELİ (Samsun) — Asla 
ifadenle hakikat birbirine uymuyor. Samimî ol! 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 
Allah yardımcın olsun.. Ne diyeyim?. 

Ama istiyoruz ki, bu tiyatroya verdiğimiz 
tek kuruş yerine harcansın. Öyle bir tasarruf 
zihniyeti ile hareket edilsin ki, buna hasislik bile 
diyebilirim. Tiyatro mevsiminin yarısı', geçtiği 
halde Devlet tiyatrolarında mevsimin ikinci eser
leri oynanmaktadır. Ve yeni başlamıştır. Mûtat 
hilâfına birçok geceler tiyatro kapalı kalmış
tır. Millî Eğitim Bakanı arkadaşımızın bu ci
hete matuf izahatı beni tatmin edemedi. Bil
mem sizi tatmin etti mi? :.••••.•''••'•.•; 

Devlet tiyatrolarının gayesi, vazifesi mey
dandadır. Sahnede iki üç piyes takdim etmekle 

l-bu gaye. tahakkuk etmiş olmaz .Piyeslerin geç 
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değişmesinde ve-birçok gecelör kapalı kalma
larında başlıca saik'bu işi idare edenlerin ica-
beden ihtiyat, tedbir, teenni ve faaliyeti ha
rekete'getirmemiş olmalarıdır. 

Bu mevsim Devlet Tiyatrosundan dört ye
tişkin sanatkârın ayrıldığını öğreniyoruz. Bun
ların yetişmesi için senelerce para harcanmış, 
kendilerinden eıi fazla* istifade edilebilecek bir 
devrede Devlet Tiyatrosu bunları elinden çı
karmıştır.; Bu sanatkârlar muztar kalmasâ-
lâr; ana baba ocağı bildikleri ve : bütün istik
ballerini bağladıkları bir müesseseden ayrı
lırlar mı? Devlet Tiyatrosu idarecileri bu mev
zuda da beceriksizce hareket etmişlerdir. 

Binaenaleyh ikinci manzara şudur : 
' Devlet' Tiyatrosunda idaresizlik ve lâubalilik; 
vardır. Devlet Tiyatrosunun umum müdürlerin: 

•' Avrupa seyahatleri, mütercimlerin- ' tatyibi: 
için möble, süs, şatafat, gösteriş için harcana
cak •.para vardır. Fakat tiyatronun temel taş
ları, fadâkâr ve vefakâr evlâtları sanatkârlar
ın terfileri, terfihleri için bir kuruş yoktur.: 
jVlaalesef ariyan, bulmak istiyen de yoktur. (Var. 
var sesleri) (Demogöji yapma sesleri) Ben ha
kiki tiyatro sanatkârlığı kadar ağır, yorucu, yıp-

• ratıcı ve nankör bir meslek tasavvur edemem. 
İçi kan 'ağlarken gülmek < ve - güldür,mek, tür
lü, türlü şâhısların hüviyetine bürünüp o şa
hısların heyecanlarını, ıstıraplarını duymak,: 
duyurmak, her gece her gece ısıtılmamış sah
nelerde geç vakitlere kadar çırpınmak; bun
lara katlanabilmek için insanda, ne büyük sa-.. 
nat aşkı, ne büyük faziletler " bulunmalı. Biz 
böyle insanları; bulmuşuz. Fakat onları değil 
mükâfatlandırmak, hâldârıhı bile vermekten 
kaçmıyoruz. Millî Eğitim Bakanı arkadaşımdan 
Devlet Tiyatrosunun idaresi ve sanatkârların^ 
terfihi: m evzulariyle daha: yakından'daha ciddî 
meşgul olmasını rica dilerim Eminim ki; bu 
mesaisinde;Büyük Millet Meclisini kendisine 
zahir bulacaktır. 

BAŞEAN'—Millî Eğitim: Bakaniv ' 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 

(Samsun) — Kâmil Boran arkadaşıma . teşek
kür ederim, hakikaten samimî olarak teşekkür 
ederim ki; bana ikinci defa olarak bu sözleri 
söylemek fırsatını verdiler. 

Arkadaşlar, biz çalışan, iş, yapan fakat ça
lıştığını,. yaptığını davul zurna ile ilân. etmi-
yen insanlarız, Biz bu müesseseyi nasıl aldık 
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ve şu kısa zamanda nereye getirdik, buniı ne 
matbuatla ilân ettik ve ne.de huzurunuzda söy
ledik. Allah razı olsun, bana bunları söylemek 
imkânını verdiler. Bu itibarla şimdi gerek ef-

I kârı umumiyeyi ve gerekse Büyük Meclisi .ay
dınlatmama müsaadelerinizi rica ederim.. 

Arkadaşlar, iftiharla, 'gururla ve şükranla 
bir : noktaya, i temas , edeceğim. Şu bir buçuk 
sene gibi kısa bir zaman içinde büyük merha
leler katetmişiz. Milyonların çarçur edildiği ve 

- milyonların suiistimal edildiğinin tesbit edile-
, rek- alâkalılara ıtevdi edildiği halde hiçbir mu
amele : görmediği devirler arkada .kalmış, bir 
senede, 1,5 milyon lira, sarf edilen bir tiyatronun 
daha mükemmel olması için mütehassıs rejisör-
1 er aramak üzere dört ecnebi memlekette geze
rek verdiğimize ilâveten cebinden para harca
mış bir umum müdüre verdiğimiz 2 900 liranın 

„ 'hesabı sorulur. - hale gelmişiz, şayanı şükrandır. 
(Soldan alkışlar). Cyrano.-de Bergerac, dün-

[, ya çapında,bir,eser, bundan:2 - 3 sene evvel İs
tanbul Şehir Tiyatrosunda oynanırken, hâdise
ler yaratmış olan .bir eser ilk defa' Devlet Ti
yatrosunda sahneye konmuş,; tavsiye ederim 

-, arkadaşlarıma gidip, görsünler (Gördük sesleri) 
ki Türk çocukları eseri nasıl, yaratıyorlar. Ge
ce gündüz çalışarak bu eseri hazırladılar. Bu 
eser için binlerce sahne masrafı verilmiş, şunu, 
bunu yapmışız. Şu eserin en iyi.şekilde sahne
ye konmasını ar^u ediyoruz. Bu arada bu bü
yük. eseri,güzel Türkçemizin,nelere , kaadir ola
cağını ispat edecek şekilde,- âdeta dediklerine 
nazaran yeniden telif edercesine, tercüme et
miş olan Profesör Şabri Esat'a 168'lira veri
yoruz. Allaha şükür bunun hesabının sorulaca
ğı hale gelmişiz! (Bravo sesleri, alkışlar). 

HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) •— Profe
söre hakaret ediyor.-

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 
(Devamla) Ne yapmışız? Rejisör varmış, kâfi 

: değil mi imiş... Ben tiyatrodan ancak bir. sanat 
dostu olarak anlarım. (O .çok iyi biliyor sesleri). 
Görüyorum ki Kâmil Boran arkadaşımız benim 
kadar da anlamıyor. Dünyanın her tarafında 
eserin halikı olan müellif ve mütercim; sanat
kâra eserinin ruhunu anlatmak, onun sahnede
ki durumunu anlatmak için çağırılır. Eğer bu
güne kadar çağırılmamışsa hata edilmiştir. 

'? :Beii: bu hatâyı tashih • ettim ;• • bundan sonra da 
böyle yapacağım. 
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Müdür Avrupa'ya tetkikler için gitmiş. Kim i 

söyledi bunu? Müdür, mütehassıslar ve sanat
kârlar angajmanı için gitti, dedim. Kendileri
ni mazur görürüm. Çünkü o, beni dinledikten 
sonra cevap vermedi. O, vereceği Cevabı 15 
günden beri tasarlamıştı, onu okudu. 

Bu soru bana geldiği zaman Faik Ahmed Ba
rutçu arkadaşımız gözümün önüne geldi; soru bir 
şey öğrenmek için sorulur ve cevabı alınır demiş
lerdi. Acaba, dedim, Kâmil Boran bu soruyu bir 
şey öğrenmek için mi sordu! Böyle olmasını çok 
isterdim, sorunun cevabını buna göre hazırlamış
tım. Ama, şüpheliydim, şüphem tahakkuk etti. 

Arkadaşlar, bu soru Meclise gelmeden, hattâ 
gazete sütunlarına geçmeden evvel benim kulağı
ma geldi; bu soru daha gazete sütunlarına inti
kal etmeden evvel gazete muhabirleri çağırıldı, 
soru muhteviyatı Kâmil Boran tarafından bildi
rildi. Bundan sonra Meclis gündemine girdi. Ben, 
tetkik ediyor demedim. 2 900 liraya maldan bir 
gezinin neticesinde altı tane mütahassıs angaj
manı yapılmış, bunlardan beşi Devlet Tiyatro
sunda vazife almış çalışıyor. Memnunlukla söy
lüyorum, getirdiği rejisör sâde rejisör değildir, 
aynı zamanda konservatuvarda hocalık yapıyor, . 
tiyatroda hocalık yapıyor. îlk defa bir Şubatta 
Yarasa Operetini sahneye koymuş bulunacaktır. 
Sadece bu rejisörü getirmiş olmakla; demin yana 
yakıla «ah bizim sanatkârlar» diyerek bahsettik
leri insanlara neler'yaptığımızı ayrıca izah ede
ceğim. Tetkik seyahati için Avrupa'ya gitmek 
bizim devrimizde, zannediyorum, ki, kapandı. 
Yanlış anlıyorsunuz. Biz sadece iş yapmak için 
adam gönderiyoruz. (Soldan bravo sesleri, al
kışlar). 

On piyes masrafiyle bir piyes sahneye kon
muştur, dediler. Yani biz Cyrano de Bergerac'ı 
sahneye koymıyacak mıyız?. Kabul ediyorum, 500 
liraya da eser sahneye konur, ama burası salaş 
tiyatrosu değildir, (Tuluat kumpanyası değil ses
leri) Devlet Tiyatrosudur! Bir Devlet tiyatrosu -
nun repertuvarmda Cyrano de Bergerac, Otello 
olacaktır, aksi halde dünyanın karşısına Devlet 
Tiyatromuz vardır diye çıkamayız. Elbette ki, 
bunun icapları da beraber yapılacaktır, masrafla
rını yapacak ve tiyatromuzu da en üstün seviye
ye çıkaracağız. (Bravo sesleri) Ama kendileri 10 
bin liraya değil de 300 liraya, 500 liraya eser ko
yalım diyecekleri yerde tiyatroyu kapıyalım de
miş olsalardı anlardım. Böyle bir teklifle gelme- | 
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leri daha samimî olurdu. Ama hem tiyatro İâzliü-
dır deyip hem de bu eserler konmasın demek doğ
rusu samimî olmaktan çok uzaktır. (Bravo ses
leri) . 

Arkadaşlar Kâmil Boran «Tiyatroda lâubali
lik vardır, israf vardır» gibi kelimeler kullanmış
tır. Müsaade buyurursanız bu seneki bütçe ko
nuşmasında Türk Devlet Tiyatrosunun durumu ; 

ihtiyacı hakkında neler söylediğimi onlara anlat
tım, oradaki arkadaşlarım bilirler. Ben geçen 
sene Türk Devlet Tiyatrosu için bir şey söyle
medim, bu sene söyledim. 

Biz birçok müesseseleri devralırken Devlet 
Tiyatrosunu da devraldık. Ama fiilen devralma
mız için, itiraf edeyim ki, birçok işlerin sıraya 
konması dolayısiyle biraz geciktik ve bu gecikme 
dolayısiyle tiyatro hakikaten ıstırap çekti. 

Hâdiselerin iç yüzünü anlamak ve ondan son
ra icraata geçmek prensibim olduğu için bir gün 
bütün işlerimi bıraktım. Devlet Tiyatrosuna git
tim, bütün sanatkârları topladım, konuştum. 
Umum müdürden şikâyet, idareden şikâyet, yüz
lerce artist ve, sanatkârı birer birer dinledim, 
anlayayım ki, ona göre bir çare bulayım diye. 

Arkadaşlar, teslim aldığımız zaman bu mü
essese; perişan bir halde idi. Bütün açıklığı ile 
ortaya koyuyorum ve Türk efkârı umumiyesine 
söylüyorum. Gitsinler teker teker, bütün sanat
kârları dinlesinler. Nasıl devraldık, nereye getir
dik, icraatımızı onların ağızlarından ve yürekle
rinden işitsinler. 

Arkadaşlar; Türk sanatkârı için refahtan bah
settiler. Gözlerimin önünde Nihat Kızıltan is
minde bir sanatkâr beliriyor. Ayağa kalkarak: 
«Efendim sizden para pul istemiyoruz; evet para 
sıkıntımız vardır, bulursanız bu yardımları ya
parsınız, ama bizim istediğimiz bunlar değildir. 
Biz sanatta geriliyoruz, kaybediyoruz. îşe baş
ladığımız zaman yükseklerde, irtifada idik, fakat 
şimdi tenezzül ediyoruz. Sanata susamış insan
larız bize süratle inkişaf imkânını verin» dedi. 

Rejisör getirdik. Hattâ evvelce gelmiş olan 
ve Tiyatromuzun kuruluşunda büyük emeği bu
lunan maalesef kalbini kırarak göndermiş olduğu
muz ve bugün Avrupa ve Amerika'nın sayılı san
atkârlarından birisi olan Cari Ebert 'i de kısa 
bir müddet için getiriyoruz. (Soldan, bravo ses
leri, alkışlar). 

Evet, bu çocuklar sanat istiyorlar. Lâubalilik 
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varmış, israf varmış.. Bahsettiğim toplantıda ba
na bir sanatkâr dedi ki; beş senedir Devletten 
para alıyorum^ beş senedir sahneye çıkmadım. 
Kâmil Boran, bunları tetkik ettiniz mi? Beş se
nedir sahneye çıkmıyan o arkadaşı bu gece Kü
çük Tiyatroda «Öteye doğru» piyesinde seyret
meniz mümkündür. (Adı nedir sesleri?) Oğuz 
Bora. Artık biz, tiyatroda beş, on kişinin sahneye 
çıkmasını değil/bütün sanatkârların sahneye çık-
masmi istiyoruz. Bugün memleket dışında dahi 
şöhret yapan Ferhan Onat düne kadar koroda 
idi ve burada senelerce kalabilirdi. Fakat bir gün 
bir kudret onu sahneye çekiyor, görülüyor ki, 
hakikaten büyük bir sanatkâr namzedidir. 

Arkadaşlar, sahneye çıkmadan bir sanatkâr 
sanatkâr olamaz. Bir sanatkâr beş sene Devletten 
para alıyor, iş yapmadan para almanın ve inkişaf 
edememenin ıstırabını çekiyor! Ben bu idareyi 
böyle devraldım. Bu işi o kadar benimsedim ki, 
bir umum müdür gibi konuşursam beni affedin, 
Lâubalilik varmış, yeni devraldığımız müessese
den bahsedeceğim : 

Her sene sanatkârlarla sözleşme yapılıyor ve 
ücret tâyin ediliyor. Acaba kıstas ne? Sadece 
Umum Müdürün senpatisini veya antipatisini 
kazanmak. Böyle şey olur mu? Bu tiyatroda 
tek bir sanatkârın tek bir sayfalık sicili yoktu. 
Bugün bunlar hazırlanmaktadır. Sanatkâr 
Ahmet Bey, Ayşe Hanım ne zaman mezun oldu, 
ne zaman ne gibi eserlerde vazifeler verildi, han
gisini kabul etti hangisini kabul etmedi, ha
kiki kritikler nedir?... Bunlar belli değildir. 

. Bunlar bizim zamanımızda dosyalanmıştır. Ar
tık-Devlet Tiyatrosu göçebelikten kurtulmuş, 
tiyatro haline gelmiştir. Büyük himayelerinizin 
lâyık olacağı bir müessese olma yolundadır. Ne 
gariptir ki, bir tek sanatkârın bir tek sahife-
lik sicili olmıyan bu müesseseden bugünkü mü
esseseyi kuruyoruz da lâubalilikten bahsedili
yor-

İsrafa da temas edeyim: Arkadaşlar 5-10 
seneden beri bir tiyatronuz var. Rigoletto'yu 
geçen sene, Fidelyo 'yu şu kadar sene evvel sey
rettiniz. önümüzdeki mevsim Bethovan'm ölü
münün kaçıncı senei devriyesi münasebetiyle 
Fidelyo'yu oynıyaeaklardır. Bunlar daha evvel 
oynandığı halde bugün bunların dekorlarını ve 
kostümlerini yeniden yapmaya mecburuz. Çün
kü dekorlar çürütülmüş ve kostümler muhafaza 
edilememiştir. Bu israfların önüne biz geçtik. 

Lİ952 0 : 1 
1 ilk defadır ki, zevkle seyrettiğiniz miras piye

sinin dekorları yeni yapılan binada hifzedil-
miştir. Toska bu akşam son temsilini veriyor. 
O da yarından sonra Tosça eserinin dekorları 
olarak depoya girecektir. Eğer beş sene sonra 
Tosça'yi oynamak istersek çok , cüzi bir mas
rafla bunu yapabileceğiz; Biz,. bu ryola girdik. 
Dünden bugüne bir paralık teçhizat devir al
madık. Oynadığımız eserin malzemesini halk-
evinin eşyalarından temin ettik.-Miras için is
tanbul'a malzeme almak üzere adam gönder
dik, eskiden kalma hiçbir malzeme yoktu. Ama 
biz yarma çok malzeme devredeceğiz. Sora
rım: Hangisi israftır? 

Bu vaziyette insanın şu hükmü veresi geliyor: 
Sizin dediğinizin tersini yapmak hakikaten 
bu memleket için hayırlı bir yoldur. En iyi şeyi 
yapıyoruz, israf diyorsunuz. Siz israf ta boğaza 
kadar batmıştınız: (Soldan brovo sesleri) 

Arkadaşlar, terfiden, terfihten bahsediyor
lar 700 bin liralık bütçe ile teslim aldığımız 
Devlet Tiyatrosunun bütçesi geçen sene ek büt
çe ile beraber bir milyon on bine çıkartıldı. 
Bu sene ise Bütçe Encümeninde, bizim teklifi
mize rağmen bâzı tenkisattan sonra bir milyon 
100 bin liraya çıkartıldı. Bunun mânası var
dır. Bunun mânası tiyatroyu biraz daha tiyat
ro yapmaktır. Ondan sonra sanatkârların 
mümkün olduğu kadar refahını temin etmektir. 
Cevabını arzettim. Biz sanatkârı iki türlü ter
fih etmek istiyoruz. Birisi ona sanat gıdası ve
rerek ona yardımda bulunmakla. İkincisi de 
çalışanları, muvaffak olanları biraz daha terfi 
etmek suretiyle terfih edecek ve teşvik edece
ğiz. 

Üç, dört arkadaş çıkmış, bu kadar sene mas
raf yapılmış dediler. Arkadaşlar, 200 kişilik 
kadro içinde üç kişi istif a etmiş. Bu gayet ta
biîdir. Bana bundan sonraki sanat ve sahne 
hayatlarında kendilerine muvaffakiyet dilemek 
düşer. (Bravo sesleri). Kimseyi zorla tutacak 
değiliz. Ya farzı muhal Kâmil Boran arkadaşı
mız da yarın istifa ederse onu zorla tutabilir 
miyiz? (Gülüşmeler). Bu Meclisin bunda kaba
hati var mıdır? 

iSonra arkadaşlar, eski idarenin, bir şeyi 
var; Ayşe Hanıma sorulur : Falan eserde rol 
ister misin? Hayır ben şu eserde baş rol oyna-

! rım der. İşte arkadaşlar biz bunlara da son 



B : 30 23.: 
vei'dik. Tiyatronun disiplinine uymak: istemi-' 
jen ve tam bir eseri sahneye' koyacağınız sıra-' 
da bir kapris yüzünden işini bırakıp işimizi al
lak bullak etmeye çalışanlara; ya çalışacaksı
nız, sizi bir evlât ıgibi bağrımıza basacağız, ol
mazsa buyurun, dedik. Bir kısmı da böyle git
ti. Bundan sonra da bu disipline riayet etmek 
istemiyenler olursa onlara da Allah selâmet 
versin diyeceğiz. * 
, Arkadaşlar, şunu tekrar edeceğim : Teker 

teker sanatkârları dinleyiniz: Dünden bugüne 
nasıl bir huzur içinde rahatça çalıştıklarını öğ
reneceksiniz,. Evvelce Devlet Tiyatrosunda rüz
gârlar , kasırgalar esiyordu, şimdi şükürler ol
sun Devlet Tiyatrosunda bir bahar havası es
mektedir. Biz bu bahar havasının kaybolma
ması için çalışıyoruz ve çalışacağız. 

Sözlerim bundan ibarettir. (Alkışlar ve bra
vo sesleri). 

BAŞKAN — Kâmil Boran.. 
MEHMET KAMİL BORAN (Mardin) —. 

Millî Eğitim Bakanının böyle çok sinirli konuş
masına hayret ettim. (Soldan sinirli değil sesleri). 
Ben öyle anlıyorum ki Millî Eğitim Bakanı, söz
lü soru müessesesine henüz alışmamışlar. Ben bu 
sualimi maksatsız olarak sormadım arkadaşlar. 
(Maksadını öğrenelim sesleri). Eğer Türk mat
buatını takip etmiş olsaydılar... 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Hangi 
gazeteleri? 

MEHHET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Zafer'den. başka bütün gazeteleri. Bütün matbu
atta sözlü sorum çıkmıştır. 

Bu soruyu sormak için benim 15 gün hazır
landığımdan bahsediyorlar. Sayın Tevîik 1leri'-
nin benim hazırlanmamı ve Yüksek Meclis ve 
Türk milleti karşısına hazırlıklı çıkmamı mu
aheze etmeye acaba hakkı var mıdır? Sayın Tev
fik İleri'ye bu hakla kim vermiş? 

Tekrar ediyorum Devlet Tiyatrosunda israf, 
ve lâubalilik vardır. 

On bir gün kapalı kaldığını söylediler. Bu 
sözlerinin doğru olmadığını tarihle gösteririm. 
Mûtat hilâfına kapalı kaldığı geceleri söylemiyo
rum. 17 . X . 1951 tarihinde birisi hastalanmış, 
yerine dublörü olmadığı için kapanmıştır. 2.XI. 
1951 tarihinden 9 . XI . 1951 tarihine kadar ye
di gün. 11 . X I I . 1951 T. den 14 . X I I . 1951 ta
rihine kadar da üç gün kapalı kalıyor. Sebep, 
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1, rql yapan sanatkâra filim çevirmek için izin ve

riliyor. püblör hastalanınca kapalı kalıyor. 
SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Kış var

dı, kar yağıyordu. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 

Bunlar hep idaresizlikten Büyük Tiyatroda mi-
.. ras oynandı. ' Takriben 12 nci ayın sonlarında 

26. X I I . 1951 T. de bitti. Akabinde Cyrano 
de Berğerac oynanması lâzımdı. Oynanmadı.-
12 . I . 1952 T. de oynandı. Burası 16 gün ka
palı kaldı. Sebep, idaresizlikten. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 
(Samsun) — Size yanlış malûmat vermişler. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Zati âlinize tarihleriyle söylüyorum. 

Şimdi arkadaşlar; ben kıymetli bir sanatkâr 
grupunun terfileri, himayeleri ve terfihleri ile 
daha ciddî meşgul olmasını rica ettim. Halbuki,, 
Sayın Tevfik İleri dünü ve bugünü mukayese 
etti. Başlangıçta da arzettiğim gibi ben, böyle 
bir düşünce ile soru sormadım. Fakat §u mu
hakkak ki müessesenin geçen seneki faaliyeti bu 
senekinden çok daha iyi idi. (Soldan yanılıyor
sun sesleri) Böyledir! Hattâ geçen senenin faa
liyeti evvelki senenin faaliyetinden daha iyidir. 
(Soldan asla sesleri). 

ŞEFİK BAKAY (Kırklareli)'— Yani ne bi
liyorsun, sanatkâr mısın? 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Çok laubalisiniz, Büyük Millet Meclisindesiniz. 
hakir mi görüyorsunuz sanatkârları? 

Bir milletvekili memleketin ıstırabım, mem
leketi ilgilendiren her hâdiseyi tetkik eder. 
(Soldan, gürültüler) 

BAŞKAN — Devam buyurun. Rica ederim 
, arkadaşlar, hatibin sözünü kesmeyin. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Binaenaleyh bu sanatkârın ıstırabı ve bu mües
sesenin perişanlığını görerek ortaya attım. Soru
yorum Edebiyat Fakültesi profesörü rejisör mü
dür? Kendilerini istişare için getirttik, diyor
lar. (Gürültüler) 

Hiçbir medenî memlekette bir edebiyat Ho
cası rejisörlük vazifesini görmek üzere istişa
re için getirilmez. 

SAFFET GÜROL (Konya) — Hiçbir mem
lekette hiçbir milletvekili böyle konuşmaz. 
Tiyatro mevzuunda kimse böyle konuşmaz 

I Kâmil Boran. (Gürültüler) 



"•• BÂŞKAK — Müsaade buyurun, Hatibe ce
vap verirseniz bu işin nihayeti alınmaz. 

MEHMETKÂMİL BORAN (Devamla) — 
Ben, sözlü sorumu bu zihniyetle mücâdele için 
bu israf ve gösteriş zihniyetini ortadan kal
dırmak için verdim. Sayih Tevfik İleri bunu 
bir siyasi hava içine sokarak ve kendisini âl-

O : İ 
kışlatmak için eski ile mukayeseler yapmaya 
ve makamına yakışmıyan sözlerle bu kürsü
den hitabetmeye hiçbir zaman hakkı ve salâ
hiyeti yoktur. 

BAŞKAN —> 25 Ocak Cuma günü: lıaat 15 
te toplanılmak üzere oturuma son verilmiştir; 

Kapanma saati : 10,30 
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T. B. M. M. Basımevi 


