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1. — Ankara Milletvekili Ahmet Sakip 
Hiçerimez'in, Devlet Memurları Kanu
nunun bugünkü uygulanmasına ve ay
lıklarını alamıyan memurlara dair de
meci 587:588 

2. — Afyon Karanlar Milletvekili Sü
leyman Mutlu'nun, Afyon Karahisar'm. 
'Bolvadin ilçesinin- Karakuş köyünün 
naklinin 1971 plânından çıkarılmağının 
sakıncalarına ve bu köyün nakledileceği 
için yolunun ve suyunun yapılmadığına 
ve köylülerin çok güç durumda olduk
larına dair demeci 588:589 

3. — Konya Milletvekili Mustafa Üs-
tündağ'm, Konya Ereğli ivriz ilköğret-
men Okulunun uzun bir zamandan beri 
kapalı olmasının doğurduğu sonuçlara 
ve bu okulun biran önce açılması gerek
tiğine dair demeci 589:590 

4. — Sivas Milletvekili Enver Ak-
ova'nın dini tezyif ve lâikliği zedeleyen 
bâzı yayınlara ve Günaydın Gazeteısin-

Sayfa 
de yayınlanan Hasreti Muhammed'in 
hayatiyle ilgili resimli tsfrikalardaki 
yanlışlıklar ve saıkıncalara dair demeci 

5. — Sivas Milletvekili Vahit Bozat-
lı'nın, asayişsizlik konusunda icranın ih
malleri, noksanları ve sorumluluğu konu
larını tesbit etmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/27) 

590: 
592 

592: 
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6. — içel Milletvekili Turhan özgü-
ner ve iki arkadaşının, imar ve iskân 
Bakanlığı İmar Genel Müdürlüğü tara
fından İçel iline bağlı Gülnar ilçesi sı
nırlan içerisinde yapılması düşünülen 
gecekondu önleme bölgesinin bir mü-
taahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı 
iddiasiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/66) 593:594 

7. — Maraş Milletvekili ibrahim öz-
türk'ün, üç yıl içinde öldürülen üni
versiteli gençler konusunda bilgi edin
mek maksadiyle Anayasanın 88 noi 
maddesi gereğince bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/28) 594:595 
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Sayfa 
8. — istanbul Milletvekili Eşref De-

rinçay'm, Halic'in temizlenmesi ve tu
ristik hale getirilmesi için gerekli ted-
Ibir ve çalışmaların neler olduğunu tes-
ibit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi (10/67) 596:59? 

Sayfa 
9. — içel Milletvekili Celâl Kargı-

h'nın, İstanbul'un Sağmalcılar semtinde 
ortaya çıkan k o t a , hastalığının önlen
mesi konusunda, zamanında gereken ted-
'birleri almakta sorumisuzca davrandığı 
iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi ge
reğince Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
hakkında gensoru açılmasına dair öner
gesi (11/13) 596:628 

4*to 

T. B. M. M. Birleşik toplantısının uzaması 
yüzünden 20,03 te açılan birleşime vaktin ge^ 
cilkmiş olması sebelbiyle 7 . 1 . 1971 Perşemibe 
Igünü saat 10,00 da toplanılmak üzere saat 
20,04 te Son verildi. 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başkan Kâtip 
Ordu 

Sabit Osman Avcı Memduh Eksi 
Kâtip 
SiVas 

Enver Akova 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Talât Köseoğlu (Hatay) 
KÂTİPLER ; Memduh Ekşi (Ordu), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 31 nci Birleşimini açıyorum. 

II — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

Çoğunluğumuz yoktur, bugün saat 15,00 te 
toplanmak üzere 1 nci Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 10,52 

»• ^ * » 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Talât Köseoğlu (Hatay) 
KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Memduh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 31 nci Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

II — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
malarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Komisyonda bulunan üyeler ile 
birlikte çoğunluğumuz vardır, görüşmelere baş-
lıyoru?;. 

IIî - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ankara Milletvekili Ahmet Sakm II iç-
erimez'in, Devlet Memurları Kanununun buf/ün-
kü uygulamasına ve aylıkların) ala.mıyan me
murlara dair demeci 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Ah
met Sakıp Hiçerimez, Personel Kanununun bu
günkü uygulaması ve aylıklarını alamıyan me
murlar hakkında, gündem dışı söz istemişlerdir. 

Beş dakikayı geçmemek üzere buyurunuz 
Sayın Hiçerimez. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, bizim daha evvelden bir talebimiz 
vardı. 

BAŞKAN — Mümkün mertebe, gündem dışı 
söz istiyen arkadaşlarımı bugün ve yarın tat-
minetmeye çalışacağım efendim. 

Buyurunuz Sayın Hiçerimez. 
AHMET SAKIP HÎOERİMEZ (Ankara) — 

Değerli Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, 
Gerek kamu oyuna, gerekse Yüce Meclisimi

ze personel reformu adı altında sunulan ve 
31 . 7 . 1970 tarihinde kanunlaşarak Türk 
ka,mu hayatına, Cumhuriyet tarihimizde görül
memiş bir huzursuzluk getiren 1327 sayılı Ka
nun ve bugünkü tatbikatı hakkında sös al.mvş 
bulunuyorum. 

Acı, fakat çok gerçek olan bası açıklama
larım olacaktır. Bu vesile ile yapacağım kısa 
konuşmamın, özellikle Adalet Partili arkadaş
larım tarafından sabırla dinlenmesini ve yalan 
mazide bu kürsüden dile getirdiğimiz ve bugün 

ortaya çıkmış olan hakikâtlerin teslim edilme
sini hassaten rica edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, 1327 sayılı Kanunun 
komisyonlarda ve Yüce Meclisimizde görüşül
mesi sırasında arkadaşlarım ve Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına sık sık huzurunuzu 
işgal eden ben bu kanunun daha tasarı halinde 
iken ismini «Maliyecilerin, kanun - reform adı 
altında 657 sayılı Kanunun getirdiği reform il
kelerini katleden gayriâdil bir zam tasarısı» di
ye konuştum. 

Şüphesiz bu adlandırma, Maliye Bakanı Sa
yın Mesut Erez, Komisyon Başkanı Sayın Nuri 
Bayar ve Sayın Yiğit Köker ile Adalet Partili 
diğer arkadaslanmın tepkisi ile karşılanmıştı. 
Bütün bunlara karşılık 30 Haziran 1970 Salı 
günü bu kürsüden aynen, «ilerde sözlerimiz 
haklı çıktığı zaman, söylediğimiz bu sözlerin 
sizleri üzmemesini arzu ederiz» demiştim. (Mil
let Meclisi Tutanak Dergisi cilt 7 sayfa 422) 

Şimdi, aynı sözleri ufak bir değişiklikle ay
nen tekrar ediyorum. O günkü söylediklerimi
zin kısa bir zaman sonra haklı çıkması karşısın
da şimdi söyliyeceklerim sizleri üzmesin : O ta
rihte vermiş ollduğumuz 46 değişiklik önergesi 
iltifatınıza mazhar olsaydı, bugün kamu haya
tında görülen huzursuzluktan belki de en önem
lisi ortadan kalkmış olacaktı. 

Değerli arkadaşlarım, 160 sayılı Kanunun 
âmir hükümlerine rağmen tamamen teknik ve 
ihtisas istiyen bir konu ehil ellerden alınır, po
litik amaçlarla Maliye Bakanlığının bu alanda 
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tamamen yetersiz uzmanlarına tevdi edilir, ka
mu oyundan İsrarla gizlenerek hazırlanır ve bir 
günde Parlâmentoya bir baskı şeklinde sunulur 
ve zaman zaman da «geri alırız ha» diye tehdit
le yürütülürse sonuç böyle olur. 

Ben bugün Danıştay kapılarında bekliyen 
binlerce öğretmenden hâlâ «devekuşu» misali 
işçi mi, memur mu olduğu belli olmıyan kamu 
personelinden, gördüğü Devlet hizmetinin «re
form» adı altında bir kanunla ortadan kaldırı
lan mağdur insanlardan, 1327 sayılı Kanunun 
birbiriyle çelişen veya en ufak bir anlam taşı-
mıyan maddelerinden, merkez intibak komis
yonunun hazırlayıp kanunla çelişen ve tümüyle 
iptali gereken genelgesinden, kamu hayatımız
da bir ömür çürütmüş emekli vatandaşlarımızın 
duyduğu huzursuzluktan, intibak haksızlıkla
rından, gülünç tatbikatlardan, Maliye Bakan
lığı, Çalışma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığının 
uyarılarına rağmen keyfî tasarrufta direnen 
bâzı kurum yöneticilerinden, sağlık ve teknik 
personelin sürdürmekte olduğu boykot ve dire
nişten, kıraldan fazla kıralcı olan politikacılar
dan bahsetmiyeceğim. Bunları daha çok önceden 
söylemiştim, şimdi bunları sizler de öğrendiniz, 

Değerli arkadaşlarını, vatandaşların yakala-
rındaki değil, gönüllerinde taşıdıkları rozetlere 
göre bir tutum ve davranış içinde bulunan, ken
di siyasi örgütünün içinde ve dışında partizan 
Adalet Partisi Hükümetinin konumuzla ilgili bir 
iki tutumuna değineceğim. 

Adalet Partisinin başı Sayın Süleyman De-
mirel ile sarılıp öpüşmelerine rağmen, politik 
bağlarını koparmış bulunan istanbul Belediye 
Başkanı Sayın Fahri Ataibey, söz konusu bele
diyede hizmet gören binlerce kamu personelinin 
Aralık ve Ocak aylıklarını bugüne kadar öde
memiştir. Basından ve özel istihbaratımızdan 
anlıyoruz ki, bunun temelinde Süleyman Demi
re! - Fahri Atabey mücadelesi vardır. Bu müca
dele kamu personelini ev sahibinden, kasabın
dan, bakkalından kaçar hale getirmiş, hemen 
hemen her evde «babacığım karnım aç» sözleri 
sokağa taşar olmuştur, Mevcut kanunlarımız, 
memur maaşlarının her ayın birinci günü öden
mesini âmirken, İstanbul Belediyesinin bekledi
ği paranın Maliye Bakanlığınca gönderilmeme
si, buna mukabil Sayın Fahri Atabey'in de 
belediye kasasmdaki sendika aidatlarına kadar 
tüm parayı kendi seçimiyle ilgili yatırımlar için 

sarf etmiş olması affedilemez. Kamu personeli
ne, gene 1327 sayılı Kanunun âmir hükümleri 
uyarınca ödenmiyen çocuk zamları ki, örneği 
Ankara Belediyesidir, 1327 sayılı Kanunun ne 
kadar bilgisiz ellerde uygulanmakta olduğunu 
göstermektedir. 

Hele îstanbul Üniversitesi döner sermayesi 
aracılığı ile sürdürülen gece öğreniminin bu de
fa, bu alanda çalışan yüzlerce kamu personeline 
fazla mesaileri karşılığının ödenmemesi ve bu 
personelin Anayasanın «angarya yasaktır» hük
müne dayanarak gece mesaisi yapmak isteme
mesi, öğrencilerle kamu personelini karşı kar
şıya getirmiştir, Toplumu parçalamaktan, karşı 
karşıya getirmekten yarar uman Adalet Partisi 
yöneticilerine yeni bir zevk kaynağı olmuştur 
bu. 

Değerli arkadaşlarım, 21 - 22 Aralık 1970 
tarihinde Türk - Persen tarafından düzenlenen, 
fakat Türk - Perseni çok aşan, tüm kamu per
sonelinin 1 nci Türk Memur Kurultayını izlemiş 
olsa idiniz; «Para peşinde değil, Türk halkının 
mutluluğu için her konuda reform» diye hay
kıran o idealistler topluluğunu polislerinizle de
ğil, müşahitlerinizle değil, bizzat gelerek izlese 
idiniz; beni dinlerken yüzlerinizde ifadesini bu
lan şu karşı davranışınız teslimiyete döner, bana 
hak verirdiniz. 

Hem Türk köylüsüne, Türk işçisine dönüp; 
«memurlara 1327 sayılı Kanunla milyarlar veri
yoruz» diyeceksiniz, hem de Devlet otoritesini 
tâ köylerimize kadar Türk halkı yararına götür
me aşkıyla yanan insanlara aylıklarını vermiye-
ceksiniz... Hem de bir Bakanınız çıkacak kendi 
emrindeki memurların tümüne «hırsız» diyecek. 

O Bakan unutmasın ki; Türkiye, yakınlarına 
çıkar sağlıyan vergi kaçakçılığına göz yuman 
Bakan ve Başbakanları bulup çıkartacak kadar 
namuslu ve cesur memurlarla doludur. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

2. — Afyon Karahüar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Afyon Karahisar'm Bolvadin ilçesi
nin Karayokus köyünün naklinin 1971 plânın
dan çıkarılmasının sakıncalarına ve bu köyün 
nakledileceği için yolunun ve suyunun yapılma
dığına ve köylülerin çok güç durumda oldukları
na dair demeci. 



M. Meclisi B : 31 7 . 1 . 1971 O : 2 

BAŞKAN — Afyon'a bağlı Bolvadin ilçesi
nin Karayokuş köyü hakkında, Sayın Süley
man Mutlu, buyurun. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Afyon'a 
bağlı Bolvadin ilçemizin «Karayokuş» isminde 
bir köyü vardır: 2,5 kilometre uzunluğunda, de
rin bir derenin içinde tek sıra halinde derenin 
iki tarafına yayılmış durumdadır. Sayın A. P. 
Hükümeti Plânda bu köyün naklini 1966 yılın
dan beri inceletmiş, bütün her şeyini tamamlat
mış, 1968 yılında biten bütün muamelelere rağ
men, 1971 yılında bu köyün nakledileceği, yeri
nin de tesbit edildiği açıklanmış ve bunun için 
söz verilmişti. 

1969 yılının Aralık ayında köyden gelen 
otuz - kırk kişilik bir heyetle, Afyon Milletvekili 
2 Sayın A. P. li arkadaşımız ile beraber Sayın 
Bakan ziyaret edilmiştir. Sayın Bakan, 1971 yı
lında bu köyün mutlaka nakledileceğini va'det-
miş, ilgili yerlere not da ettirmişti. 1971 yılı 
geldi, tetkik ettirdik; bu köy plândan çıkarıl
mış. 

Şimdi, bu köy «nakledilecek» diye 127 hane
lik köyün yolu yapılmamıştır. Okulu sel yata
ğında, 200 çocukla beraber öğretmeler de dâhil, 
bir gün sel götürürse hiç şaşmıyalım. Köyde şu 
anda salgın çiçek hastalığı vardır; şu anda ço
cuklar difteri ve boğmacadan ölmektedir; dok
tor girememektedir arkadaşlarım. 

Sayın Bakana bunu huzurunuzda hatırlatıyo
rum; bu köy ciddiyetle ele alınsın. 127 hanesi 
birden olmazsa bile, hiçolmazsa en önemli, en 
âcil olanları bu sene nakledilsin. Sayın Bakan
dan bunu rica ediyorum. 

Saygılarımla. 

3. — Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'-
m, Konya Ereğli tvriz tlköğretmen Okulunun 
uzun bir zamandan beri kapalı olmasının doğur
duğu sonuçlara, bu okulun bir an önce açılması 
gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa üstündağ, Kon
ya ili Ereğli ilçesi tvriz tlköğretmen Okulu
nun aylardan beri öğretim© kapalı olduğu ko
nusunda gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Mustafa Üstündağ. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Konya Ereğli İvriz tlköğretmen Okulunun, 
75 gündür öğretim© kapalı olması nedeniyle, 
çevrede gelişen ve tehlike arz eden durumunu 
bilgilerinize arz etmek üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

75 güudür, 900 fakir köy çocuğunun öğre
nim gördüğü tvriz ilköğretmen Okulu, kapa
lıdır. irili uf aklı 100 e yakın binadan teşek
kül eden, milyonlara mal olan bu tesislerde, 
yetiştirilmesi asıl gayemiz olan öğretmen aday
ları okuldan sürülüp çıikanlmışlardır. Bunun 
sebebini iki şekilde özetliyebiliriz : 

1969 - 1970 Haziran döneminde son sınıf 
öğrencilerinin ekseriyeti beden eğitimi, müzik 
ve resim derslerinden bütünlemeye kaimalan 
nedeniyle diploma törenine katılmıyorlar, öğ
rencilerin, bâzı öğretmenlerce teşvik edildiği 
gerekçesiyle, öğrenciler tarafından sevilen öğ
retmen Mehmet Günay ve Mustafa Karataş, 
bakanlıkça başka öğretmen okullarına atanmış
lardır. 

öğrenciler bu durumu protesto için 
17 . 10 . 1970 tarihinde boykota gitmişler, 
Ereğli'de de 21 . 10 . 1970 tarihinde bir yürü
yüş yapmışlardır. Bunun üzerine okul 
23 . 10 . 1970 te öğrenime kapatılıyor, öğren
ciler evlerine gönderiliyor. 

Bu tedbir doğru mudur, yanlış mıdır? Bu
nun münakaşasına girmiyeceğiz. Ancak, okulun 
kapanmasından bir müddet sonra, ekseriyeti 
aynı okuldan mezun olan Ereğli öğretmenler 
Derneği ve TÖS temsilcileri okul müdürünü 
yerinde ziyaret ederek, okulun açılmasında yar
dımcı olmasını diliyorlar. Ekseriyeti köy çocu
ğu olan 900 Öğrencinin velilerinin ekonomik du
rumlarının elverişsiz olduğunu, çocukların se
ne kaybetmelerinin çok acı neticeler doğuraca
ğını kendilerine anlatıyorlar. 

7 . 12 . 1970 tarihinde, okulun kapanışın
dan 1,5 ay sonra çevre köylüleri, Ereğli ilçe
sinde, kucaklarında ve sırtlarında çocuk taşıyan 
anaların da katıldığı bir yürüyüş yapıyorlar. 
Taşıdıkları pankartların üzerinde : «Çocukla
rımızın okumasını istiyoruz», «Kapatmayın 
okulumuzu» gibi deyişlerle müdür ve idarenin 
aleyhinde sözler bulunuyor. 

Sayın milletvekilleri, bir hafta önce de okul 
müdürünün makam arabası yakılmaya teşebbüs 
edilmiştir. 900 öğrencinin velisi Devlet ve Hü-
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kümete küskünlük içindedir. Bu bölgenin Mil
letvekili olarak çok acı mektuplar alıyorum : 

Ayrancı'dan bir vatandaş : «Üstündağ, sen 
bu okuldan mezun oldun. Bir köy çocuğuydun; 
ne çabuk bizleri unuttun? Artık hiçbirinize gü-
venımiyoruz. Çocuklarımıza sopayla, silâhla 
haklarının nasıl alınacağını öğretiyoruz; çün
kü, bağıran alıyor bu ülkede hakkını..» diyor. 

Bir diğer mektupta : «Kendi işiniz, memu-
ırun işi olsaydı, Meclisi yıkardınız, konuşma
larınızla. Ama fakir, biçare köylülerin çocuk
larının okumayıp boş gezmesi sizi rahatsız et
miyor..» diye yazıyor. 

Bir diğer mektupta : «Yapmayın! Siz bü
yüksünüz! Bizim çocukları bağışlayın. Bunlar 
ıboş gezerse ne yaparız? Çok fakirim. Sekiz 
çocuğum var. Bir nüfus eksilsin diyordum; o da 
başıma döndü geldi. Bir an evvel öğretmen ol
sun da bana destek olsun. Yardımcı olun..» di
ye yazılı. 

Bir öğrenci, mektubunda benden iş istiyor. 
Mektuplar ve mektuplar... Bu şekilde. 

Sayın milletvekilleri, öğretmen olmam nede
niyle durumu yakından izliyorum. Ereğli ilçe
sindeki köylerde hazırlıklar vardır: Çocukları
nın okuduğu bu kurumda yaşıyan okul müdü
rüne, yönetim kadrosuna karşı olan kin ve nef
retin şiddeti oldukça artmıştır. En emin kay
naktan aldığım haberler çok tehlikelidir ve en 
kısa zamanda buraya gitmek mecburiyetinde
yim. Okul derhal öğretime açılmazsa büyük 
olayların olacağı günler yakındır. Bitaraf olan, 
sosyal olayların analizini yapabilen herkes bu
nu fark edebilir. 

Sayın milletvekilleri, sosyal psikolojideki 
bir teoriye göre; bireylerin beklentileriyle 
buldukları arasındaki mesafe artarsa, problem
ler çoğalır. Bu teoriyi bugünkü toplumumu
za uygularsak, toplumumuzun tüm müessesele
rinin mensuplarının; üniversitelerin, eğitimci
lerin, ordunun, köylülerin, Devletten, Hükü
metten bekledikleri, yani umdukları vardır. Bu 
bekledikleri ve umdukları karşısında bir de 
buldukları vardır. Umduklariyle buldukları 
arasındaki mesafe büyüdükçe, gerginlikle 
problemler artar, lâstiğin gerilmesi gibi, kop
ma noktasına gelebiliriz ve toplumumuz büyük 
yaralar alabilir. 

Konya'da, çocuklarının okuduğu okulun ka
patılması dolayısiyle büyük bir kırgınlık içinde 
bulunan fakir veliler ve onların yakınları pat
lama noktasına yakındırlar. Bu patlama ol
madan gündem dışı konuşma yapmamın nedeni, 
yapıcı yönde faydalı olmaktır. Hiç vakit geçir-" 
maden okulun öğrenime açılması sağlanırsa, 
bunda memleket için, yurt için, parlâmento
nun itibarı için sayısız faydalar vardır. 

Bırakınız bu köy çocukları bir yıl kaybet
mesinler... Bırakalım bu fakir millet, yanlış fel
sefemiz, yanlış tutumumuz yüzünden milyon
ların heder olmasını önlesin. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi şu genelleme 
ile bitirmek isterim: Çocuklarının okulunun 
kapatılması nedeniyle itildiğini ve yalnız bıra
kıldığım hisseden veliler, ilgili yerlere başvur
muşlardır. Yalvarmışlar, yakarmışlar; «Çocuk
larımızı affedin; siz büyüksünüz; okusunlar!» 
demişlerdir. Ama 75 gündür okıl kapalıdır. 
Sonuç alamamışlardır. Kırgınlık büyümekte
dir. Milletvekillerine mektuplar yazmışlardır, 
yine netice elde edememişlerdir. Bunun üzeri
ne; «memurların, işçinin yaptığını yapalım» 
diyerek, kadınıyla, kızıyla, bağırlarına çocukla
rını basıp Ereğli'de yürüyüş yapmışlardır. Mü
dürün arabasını yakmaya teşebbüs etmişlerdir. 
Sonuç alamayınca daha acı neticeleri olacak 
hareketlere tevessülün içindedirler ve acı daki
kaları, aldığım haberlere göre, bu günlerde 
yaşıyoruz. 

Yeni olaylar olursa, ilgililerin, Hükümetin 
bu duyarsızlığı karşısında öğrenci velileri 
köylülerin davranışının haklı olduğunu savuna
cağım. 

Bununla demek istiyorum ki; anarşi istemi
yoruz, anarşi istemiyorum. Ama buna zemin 
haftirbyan duyarsızlığı ve beceriksizliği hiçbir 
zaman istemiyoruz. 

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

4. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
dinî tezyif ve lâikliği zedeliyen bâzı yayınlara 
ve Günaydın gazetesinde yayımlanan Hazreti 
Muhammed'in hayatiyle ilgili resimli tefrikalar-
daki yanlışlıklar ve sakıncalara dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Enver Akova, dinî tez
yif ve lâikliği zedeleyici bâzı yayınlar hakkın
da gündem dışı söz istemiştir. 
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Buyurun Sayın Enver Akova, konuşmanızın 
beş dakikayı geçmemesini rica ederim. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Huzurunuza, uzun müddetten beri çıkmak 
için tereddütler geçirdim. Fakat Türkiye'mizin 
çeşitli vilâyetlerinden gelen mektuplar üzerine 
huzurunuza çıkmakta karar kıldım ve bu ba
kımdan birkaç dakikanızı işgal edeceğim. 

Ramazan ayının içinde, 9 Kasım 1970 tari
hinden itibaren, üzüntülerimle arz edeyim, 
Günaydın Gazetesinde Hazreti Muhammed'in 
hayatiyle ilgili, İslâm tarihine ait bir kısım tef
rikalar, Hazreti Muhammed'in hayatı resim
lendirilmek suretiyle verilmektedir. Bu, Tür
kiye'mizi diyanet yönünden, Anayasa içinde 
temsil eden Diyanet İşleri Başkanlığının mü
racaatı üzerine maalesef Günaydın Gazetesi 
neşriyatını kesmemiş ve devamında karar kıl
mıştır. 

Dünyanın üç kıtasını fethedip, dördüncüsü
ne el atmış dinî ve millî şahsiyetimizi temsil 
eden bir medeniyeti kurup, düşmanlarımızı 
bile imrendirdiğimiz devirler, dünyaya sahne-
lik yapmış ve hâlâ yapmaktadır. 

Afrika'da atalarımızın adının korkuları 
Avrupa'da eğilmiyen kuvvetli eserlerimizin di
renişi dedelerimizin isimlerini söylemekte; Kü
çük Asya'da ve Avrupa'nın merkezi istanbul'
da resim ve mimari kompozisyonlarla Allah'ın 
varlığını, birliğini ve islâmi mânada ifadesini 
görüyoruz. 

Bizi tarihin tathtına çıkarıp, asırlarca dün
yaya hâkim vaziyette tutan en mühim kuvve
timiz dinimiız ve millî şuurumuz almuş-
tur. 

Değerli arkadaşlarım, son zamanlarda derin
liğine gittikçe güzel sanatlarımızda, edebiyatı
mızda, tarihimizde, mimarimizdeki millî şuuru
muzun gücü karşısında Avrupa'nın bile kabule 
mecbur olduğu Türk üstünlüğü, muahedelere 
geçmiş ve beynelmilel bir düstûr olmuştur. İler
lemek, yükselmek, sevmek ve saydırmak, ma
ziye sahip çıkmakla beliğ mirasları değerlendir
mekle olur. 

Buna göre, dinimiz lehinde ve aleyhinde bir
çok şeyler söylendi ve yazıldı. İşte bunun bir 
iki misalini arz etmek istiyorum:. 

Değerli arkadaşlarım, 9 Kasım tarihli Gün
aydın Gazetesinde «Hazreti Muhammed'in Ha

yatı» başlığı altında üçüncü sayfada tefrika 
başlıyor. Burada, sadece islâm dininde biz, 
Hazreti Muhammed'in hayat arkadaşlarından, 
hem Kur'anı Kerim'den, hem de Hazreti Mu-
hamaned'in güzel hadislerinden, onun zevcele
rini «müminlerin analarıdır» diye biliyoruz. İs-
lâmiyetin o sadelik içinde, o güzel dinî mera
simi içinde Hazreti Ayşe annemizin, (Günaydın 
Gazetesinden, başı örtülü, yüzü tamamen açık 
bir kadın resmi göstererek...) şu durumda fo
toğrafı yoktur; ne dünya, ne Avrupa tarihinde 
ve ne de İslâm tarihinde. 

Ayrı olarak burada birçok hakikatler de 
tahrif edilmekte ve yazılmaktadır. Vaktinizi 
fazla almamak için üzerinde fazla durmıya-
cağım. 

14 Kasım 1970 Cumartesi günü çıkan Gün
aydın Gazetesinde şu hususu görüyoruz: Haz
reti Muhammedin Peygamberliğinden önceki 
hayatı resimlendiriliyor ve maalesef bir taraf -
ta, «Tavşan kızlar şimdi de hesap makinaları-
nı tanıtıyorlar» başlığı altında çırılçıplak ka
dın fotoğrafları, öbür tarafta İslâm güneşinin 
aziz resmi. İşte Günaydın Gazetesinin hizmeti 
budur. 

Değerli arkadaşlarım, 27 Kasım 1970 tarihli 
(Günaydın Gazetesinde Hacerül Esved hakkında 
izahat verilmektedir. Ben sizi bu hususta ra
hatsız edecek değilim. Hacerül Esved hakkında 
tamamen gerçek olmıyan bilgiyi vermektedir. 

Ben »şurada size bir mehaz arz edeceğim. 
1961 yılında bastırılan ve beş ciltten ibaret «Et-
tâc» isimli hadis kitabında, Hacerül Evsed hak
kında gerçekleri görmek, bulmak kolaydır. 

Demek oluyor ki, mübarek Kuranı Kerim'de 
dahi ismi geçen Hacer'i Esved hakkında, Gün
aydın Gazetesi maalesef hakikat olmıyan bilgi
yi vermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, nihayet; Peygamberi
mizin 40 yaşında Allalhın emri ile kendisine 
Peygamberlik tacı verildiğinde ki ona ait fo
toğraflar var yine aynı gazetede. Arzu edenler 
bulabilirler. Yalnız, Günaydın Gazetesinin bir 
yerinde, «Aydın müslümanlar Hazreti Muham-
med tefrikasını çok faydalı buldular» diyor ve 
ilahiyat Fakültesi Doçenti Mehmet Hatipoğlu, 
Fas islâm Tarihi Profesörü Muhammed Taif 
Ettancî'nİn bu hususta müspet mütalâada bulun
duklarını beyan ediyor. Bendeniz bu zevat ile 
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temas ettim, «Biz, sureti katiyede böyle bir be
yanat vermedik. Maalesef üzüntülerimizi arz 
edelim, bizim demediklerimizi yazmıştır» di
yorlar. 

Bu hususu, Yeni Asya Gazetesinde, Hadis 
Doçenti Mehmet Hatipoğlu, «Ben resimli tefri
ka hakkında fetva vermedim» başlığı ile tekzip 
etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'mizde, İslâm 
Tarihi yönünde sivrilen bir muharririmizin 
Rahmetli Ömer Rıza Doğrul'un «Yeryüzündeki 
Dinler Tarihi» diye bir eseri vardır. Btt kitap
ta dinler üç kısma ayrılır; ilâhî Dinler, Muhar-
ref Dinler, Batıl Dinler. Mulharref dinler içinde 
hayali resimlerden ibaret olan Hazreti İsa il© 
Hazıeti Yahya, Hazreti Musa hakkında fotoğ
raflar bâzı imansızlar tarafından çıkartılmak 
suretiyle, muharriri tarafından bu esere alınmış
tır. Fakat merhum Ömer Rıza Doğrul der ki 
«Hazreti Muhammed'İn resmini ne hadis kitap
larında, ne İslâm Tarihi kitaplarında, ne de 
dünya tarihlinde göremedim.» Garplılar bunu 
yapmamıştır. Sinemalafp- bu çıkmamıştır; İs
lâm Tarihi ile ilgili filiıMer yapıldığı halde. 
Hazreti Muhammed'İn resmi şu ana kadar dün
yanın hiçbir yerinde görülmemiş ve yoktur da 
değerli arkadaşlarım. 

Müsamahalarınıza sığınarak ve son olarak 
Diyanet İşleri Başkanlığının bu hususla ilgili 
yazılarını da okumak istiyorum i 

«Günaydn Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüne 
İstanbul 

Gazetenizde yayınlamakta olduğunuz Haz
reti MühammedUn hayatı adlı tefrikada sevgili 
Peygamberimizin muhterem eşlerinin ve diğer 
bâzı esbabın resimleri çizilmiş bulunmaktadır. 
Hayal mahsulü olan bu resimlerin tarihî ger
çeklere uygunluğu asla iddia edilemez. Nasıl M 
ressam başlangıçta, ben o nuru cemalin, ben o 
didar-ı muhabbetin ben o Tanrının sevgililer 
sevgilisinin yüzlerini çizemem. Buna benim ka
lemim yetmez, buna benim muhayyilem eremez, 
demektedir. Yüzünü çizmçk gücünü kendinde 
bulamıyan, tamamını nasıl çizer? Temsili ve ha
yali olan bu resimler, bazen saygı hududunu 
aşmakta olduğundan haklı olarak Müslümanla
rın kalbini rencide etmektedir ve de fayda ye
rine zararı dokunmaktadır. 

Islâmî âdaba aykırı olarak Peygamberimi
zin resimlerini gazetenizde yayınlamak sure

tiyle Müslümanların dinî duygularını rencide 
etmeye son vereceğinizi, halkın ve teşkilâtımı
zın hissiyatına tercüman olarak yaptığımız bu 
uyarmayı nazarı itibara alacağınızı kuvvetle 
ümidederiz. 

Lütfi Doğan 
Diyanet İşleri Başkanvekili» 

Değerli arkadaşlarım, ben konuşmamı biti
riyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin aziz üye
leri, biz, cihet itibariyle şarklıyız, kıta itibariy
le Asyalıyız, ırk itibariyle Türk'üz. Anayasada 
Müslümanlığın öncülüğünü yaptık. Din itiba
riyle de Müslümanız. Bu itibarla müstahcen ve 
hayasızca tersim edilmiş resim ve fotoğraflar 
arasında Hazreti Muhammed'İn hayatının re
simlerle kaleme alınması millî, ahlâkî ve islâmî 
seciyemizi istihfaf demektir. Aziz Peygamberi
mize en büyük saygısızlık ve mensubolduğu-
muz islâm dinine de en büyük bir darbedir. 
Türk milletinin ananevi ve ahlâki durumu, ha
ya ve edep mefhumlarına bağlanmış olduğu 
için, Türk Ceza Kanununda da bu husus önem
li bir surette nazarı dikkate alınarak, ahlâki 
umumiyenin muhafazasını temin bakımından 
müeyyide vazedilmiştir. Anayasamızın 19 ncu 
maddesinin 5 ncıi paragrafının tedvini de bu hu
susa engel teşkil etse gerektir. 

Günaydın Gazetesinin bu neşriyatı karşısın
da Müslüman Türk Milletinin aleyhte göster
diği hassasiyeti gönülden tebrik eder, Günay
dın Gazetesine, bu saygısız hareketinden dolayı, 
yüce Heyetiniz huzurunda, imanlı Türk Mille
tinin mânevi duygularına tercüman olarak 
üzüntülerimi ve teessüflerimi bildirir, saygılar 
sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

5. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın 
asayişsizlik koylusunda İcranın ihmalleri, nok
sanları ve sorumluluğu konularını tesbit etmek 
mahs adiyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir genel görüşme açılmasına, dair önergesi 
(8/27) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Meclis 
araştırması ve gemel görüşme önergeleri vardır. 
Bunları sırasına göre okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet işleri düzgün gitmiyor. Her geçen 

^ün biraz daha hukukun hâkimiyetini, Devlet 
otoritesini zayıflatan, olaylarını, yürürlükteki 
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kanunların yasakladığı, suç saydığı fiillerin 
artması her yurttaşı derin bir şekilde kaygı
landırmaktadır. 

Daha birkaç gün önce, Sayın Başbakanım 
şikâyet ettiği kırtasiyecilik, bugün git, yarın 
gel diyerek vazifesini savsıyanlar, yatırımları 
aksatan ve hattâ tamamen durduran, Devleti 
milyonlarca lira borç altaa sokan devalüasyo
na, bütçe açığına sebebolan ve miktarı her yıl 
birkaç ımilyar lirayı aşan, Parlâmento ve Hü
kümet de dâhil, her üyenin pek çok şikâyetini 
mucdıbolan vergi ziyaı, diğer bir ycraiyle vergi 
kaçakçılığı yapanlar, suç sayılan fiilleri otös-
miyete intikal ettirmiyenler, resmiyete intikal 
ettirenlerin de delillerini yeterince bulaımıya-
rak suçu işliyenin cezasız kalmasıma sebebo-
lanlar, vergi tahsil eder gibi halktan rüşvet 
tahsil edenler, Devlet kapısında nüfuz ve ilti
mas tesiriyle iş görenler ve gördürenler, çok 
defa şahsi çıkan için dayak atanlar, işkence ve 
nüfuz suiistimali yapağılar, Devletin en yüksek 
kademesinden, en aşağı kademesine kadar gün 
geçtikçe büyük ölçüde artmış bulunmaktadır. 

Hepimizin şikâyetçi olduğu asayişsizlik, gen
cinden yaşlısına her yurttaşı huzursuz hale gc-
tiırimiş, can ve mal kaygısı içine sokmuştur. Kor
kusuz yaşamak hürriyetinim tamamından yoksun 
hale gelmiş durumdayız. 

İşlenen suçların onda birinden daha azı ce
zasını gördüğü halde, ceza evleri normal kapa
sitenin on misline yakın adedde hükümlü ve 
tutuklu ile dolmuş bulunmaktadır. Bu yurttaş
lara ceza evlerimde insanlık dışı hayat sürme 
şartlarını yüklemiş bulunmaktayız. 

Devlet hayatının içinde bulunduğu bu çık
mazlardan kurtarılması zamanının geldiğine ve 
hattâ geçtiğine inanmaktayım. 

Bu işlerden birinci derecede sorumlu Sayın 
Başbakan ile mani ve adlî zabıtanın başı olan 
içişleri Bakanı ise bir görev ve yetki karmaması 
içine düşimüş bulunmaktadırlar. Hükümetin, 
yargı gücü ile ilgili olmıyan bâzı görev ve yet
kileri hâkimlerden beklediklerini ve bu görev
lerin iyi yapılmamış olmasındam yargı gücünü 
sorumlu tuttuklarını, Meclis içinde ve dışında 
beyan etmiş olmaları bu karmaşanın açık örne
ğini teşkil etmektedir. 

Bu nedenlerle, icranın ihmallerini, noksanla
rını ve sorumlu olduğu konuları tesbit için Ana-

I yasanın 88 nci maddesi gereğince bir genel gö
rüşme açılmasını arz ve teklif ederim. 

28 . 12 . 1970 
Sivas Milletvekili 

Vahit Bozath 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve iki 
arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar Ge
nel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı Gül
nar ilçesi sınırlan içerisinde yapılması düşünü
len gecekondu önleme bölgesinin bir müteahhide 
ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi. (10/66) 

BAŞKAN — Bu önergeyi de okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Son yıllarda İmar ve İskân Bakanlığında 

çeşitli yolsuzluklar vukubulduğu duyulmakta 
ve kamu oyunu şüphesiz yakından ilgilendir
mektedir. Bunlardan bugün bir tanesi daha su 
yüzüne çıkmış ve kanaatimizce derhal el konul
ması ve Meclis Araştırması yapılmasını gerek
li kılmıştır. 

İmar ve İskân Bakanlığı İmar Genel Mü
dürlüğü tarafından İçel iline bağlı Gülnar ilçe
si sınırları içerisinde bir gecekondu önleme böl
gesi yapılması için 1970 Nisan ayında 1 100 000 
lira tahsisat ayrılmıştır. Bu inşaatın proje tat
bikatı usulüne uygun ilân yapılarak bir müte-
ahhite ihale edilmek gerekirken, bundan âdeta 
dikkatle ve titizlikle kaçınılmış ve gerekli ilân 
yapılmaksızın bu Bakanlığın İmar Genel Mü
dürlüğünde görevli bulunan bir bayan şube 
müdürünün eşi olan bir müteahhite % 2,5 gibi 
küçük bir indirimle ihale edilmiştir. Bu tür 
usulsüz bir ihaleden sonra, bahis konusu proje
nin mahallî tatbikatında; bu işten fazlaca an
lamayanların dahi açıkça görebildikleri kadar 
cüretli yolsuzluklar, Gülnar ve çevresinde ka
mu oyuna aksetmiş bulunmaktadır, örneğin; 
gecekondu bölgesinde açılan yollar ve su tesi
satı âdeta göstermeliktir. Şartnamede bahis 
konusu yollar için 15 Om. kalınlıkta kum dö
külmesi gerektiği halde, serpiştirilen kumun 
kalınlığı birkaç santimden ibaret bırakılmış
tır. Su boruları asgari 80 Cm. derinlikte gömül
mek gerekirken, bâzı eski yolların şarampolle-

I rine döşenivermiş, açıkta bırakılmıştır. Proje 
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tatbikatının bu ve bunun gibi açık ve cüretli 
yolsuzluklarla dedikodusu kamuoyunu ilgilen
dirdiği ve Gülnar Belediye Başkanvekili tara
fından usulüne uygun yapılan şikâyet üzerine 
Bakanlığın gönderdiği iki mühendisin verdiği 
raporla yolsuzluk açığa çıktığı ve çekilen para
nın yarısı kadar daha iş yapılmamış olduğu 
anlaşıldığı halde, bakanlık kendi mühendisleri
nin raporuna dahi ilgi göstermemiş ve bu usul
süz tatbikat yürütülerek müteahhitin parası
nın tamamen verilmesi sağlanmıştır. Böylece, 
gerek Gülnar Belediyesi ve gerekse tmar ve İs
kân Bakanlığı açık bir oyuna âlet edilmiş, 
1 100 000 liralık bir ihale bedeli; yarıyı karşı-
lamıyan bir işe ödenmek suretiyle maddî zara
ra sokulmuştur. 

Gene, Bakanlığın aynı daire müdürlüğün
den Gülnar Belediyesine gönderilen bir yazı
da; belediye sınırları dâhilinde 20 dönümlük 
tapulu arazi temin edildiği takdirde, halk ko
nutu için 20 yıl vadeli yeterli kredi temin edi
leceği bildirilmesi üzerine, ilçe dâhilinde M2 si 
1,5 liradan Mehmet Şimşek adlı bir vatandaşın 
teklif ettiği arsa uygun görülmüş ve 20 dö
nümlük arsanın 30 000 liraya satmalınması 
Gülnar Belediyesince karar altına alınmıştır. 
Pazarlık usulüyle 30 000 lira satış bedeli üze
rinden anlaşmaya varıldığı halde, bilâhara Be
lediye Meclisinde bilinen bâzı yetkililer ile iş
birliği yaptığı anlaşılan cüretli bilirkişinin; 
bahis konusu arsayı M2 si 4, liradan rapor et
meleri üzerine 26 000 M2 Hk arsanın 4 liradan 
104 000 lira olarak gösterilen bedeli, Belediye 
Meclisinin bir kısım üyelerinin itirazlarına ve 
yıldırım telgrafla tmar ve tskân Bakanlığına 
vukubulan şikâyetlerine rağmen, âdeta bir kap
kaççılık sürati ile, Gülnar Belediye Başkanı 
ve Belediye Meclis üyelerinden bir tanesinin 
imzası ile, Emlâk Kredi Bankası Mersin Şube
since arsa sahibine derhal ödenmesi sağlan
mıştır. 

Birbirini takilbeden bu yolsuzluklar zinci
rinin bir ucu Gülnar Belediyesinin, bâzı yetki
lilerine ve bir ucu da tmar ve tskân Bakanlığı-
nın İmar Müdürlüğünde görevli bir Şube Mü
dürüne dayalı bulunmaktadır. Gülnar gibi çok 
fakir bir ilçeye yardım eli uzatıldığı görüntüsü 
içinde bulunan Bakanlığın bâzı yetkilileri ile, 
Gülnar Belediyesinin bâzı yetkilileri, bu tür bir 

menfaat şebekesinin ortaklan olarak görün
mektedirler. Bundan iki yıl evvel vukubulan 
sel felâketinde, Gülnar'ın ortasında yıkılan 
(Gani Bey) köprüsünün yeniden onarılması 
için 40 000 lira gibi bir tahsisatı gönderemiyen 
bir Bakanlığın, aynı ilçede bu tür oyunlara 
âlet edilmesi cidden üzücüdür. 

Sorumluların tezelden tesbit edilerek gere
ğinin yapılması için T. O. Anayasasının 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması açıl
masını diler, saygılar sunarız. 

İçel Milletvekili İçel Milletvekili 
Turhan özgüner Çetin Yılmaz 

Elâzığ Milletvekili 
Hayrettin Hanağası 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Gerekli 
işlem yapılacaktır. 

7. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler ko
nusunda bilgi edinmek maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/28) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1968 yılından bu yana meydana gelen olay
larda ölen gençler şunlardır : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Vedat Demircioğlu 
Atalay savaş 
M. Turgut Aytuç 
Duran Erdoğan 
Mehmet Gantekin 
Mustafa Bilgin 
Taylan özgür 
Mehmet Büyüksevinç 
Battal Mehetoğlu 
Süleyman Özmen 
Necdet Güçlü 
Mustafa Kuseyri -
Yusuf îmamoğlu 
Dursun önkuzu 
Hüseyin Aslantaş 
Nail Karacan 

(24. 7 
£28. 7 
(16. 2 
(16. 2 
(19. 9 
(21. 9 
(23. 9 
(9.12 

(15.12 
(23. 3 
(13. 4 
(22. 5 
(8. 6 

(23.11 
(10.12 
(25.12 

. 1968) 

.1968) 

.1969) 

.1969) 

.1969) 

.1969) 

. 1969) 

.1969) 

.1969) 

.1970) 

.1970) 

. 1970) 

.1970) 

.1970) 

.1970) 
1970) 

Üç yıl içinde öldürülen üniversiteli 16 genç 
sağcı olsun, solcu olsun Türk çocuklarıdır. Bir
leştikleri amaç ise Türk vatanının bağımsızlığı 
ve nallanın mutluluğudur. Onları düşman 
kamplara bölenler ise, oy avcılığından ve siya-
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sal iktidardan başka bir şey düşünemiyen gözü 
dönmüş partiler ve politikacılardır. Önceleri, 
gençliğin âdet ve dinamizmini kendi çıkarları 
yönüne çekmek istiyen ve o zaman «Gençlik, 
ülke ve dünya sorunlariyle meşgul olmalıdır» 
diyen partiler ve politikacılar, şimdi gençliğin 
kendi ellerinden kaydığını anlayınca sorumlu
luğu omuzlarından atmak için bu defa da 
«gençler önce okumalı» demektedirler. 

İnandıkları dâva uğruna ölmeyi ve öldür
meyi dahi göze alan bu 16 şehidin ve bundan 
sonrakilerin maddi ve mânevi vebali yalmz ve 
yalnız siyasal partilere ve çıkarcı politikacılara 
aidolacaktır. 

Gençliğin hiçbir sorunu ile meşgul olmıyan, 
her yıl binlerce genç insanı okul dışı bırakan, 
onları yalnızlığa ve boşluğa iten ve sonra da 
ideolojik kamplara bölüp birbirine vurduranla
rın, şimdi de inisiyatifi kaybedince suçu genç
lere ve üniversite özgürlüğüne yükliyenlerin 
kimler ve hangi siyasal örgütler olduğunu tarih 
ve hukuk çoktan tescil etmiştir. 

Bugüne kadar hangi Başbakan, M. Eğitim, 
içişleri ve Gençlik bakanları ve üniversite or
ganları bir araya gelip de gençlik temsilcile
riyle görüştüler ve onların ne istediklerini sor
dular? Bilimsel yöntemlerle sebep ve tedbir 
araştırdılar, gençliğin birleştikleri ortak amaç
ları tesbit ettiler? Evet İçişleri Bakanlığında 
toplandılar ve sadece polis tedbirleri aldılar. 
Hattâ gizli toplantılarda «birbirine boğdurma» 
usullerini görüştüler ve zabıtayı tek yönlü kul
landılar. 

Oysa, bunlar tedbir değildi. Türk gençliği 
dünyanın en geri kalmış ülkelerinden birisine 
mensubolmanm ezginliği ve bezginliği içindedir. 

Ulusal gelir dağılımında dünyada 78 nci ül
ke olan Türkiye'yi geri kalmışlıktan kurtarmak 
ve Atatürk'ün direktifi gereğince onu «Çağdaş 
uygarlık düzeyine çıkarmak» emperyalist ve 
feodal kalıntılardan Türkiye'yi temizliyerek 
tam bağımsız bir ülke haline getirmek, Türk 
gençliğinin kutsal ve ulusal bir yeminidir. Onu 
bu yemininden ötürü komünistlikle veya şeriat-
çilikle suçlamak dâvaya çözüm yolu getirmez. 

Bugünkü iktidar ve tüm siyasal partiler, 
Türkiye'nin bağımsızlığını ve medeniyetçi nite
liğini savunan ve halkın alınterini egemen sınıf
lara karşı koruyan Atatürk'çü gençliği iyi ta
nımaya ve anlamaya çalışmalıdırlar. 
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öldürülen ve yaralanan gençlerin failleri bu
lunmuş mudur? Bulunduysa kimlerdir ve ada
lete verilmişler midir? Bulunmadıysa, bunca 
resmî örgüte ve binlerce polise rağmen sebebi 
nedir? Bir suiistimal iddiası üzerine bu Meclis 
17 saat sürekli çalışabilirken, 16 vatan evlâdı
nın sorumlularını Meclis neden araştırmaz, ne
den Hükümeti sigaya çekmez?! 

Gençliği kendi kaderine terk etmek ve hattâ 
halk kütlelerinin husumetine mâruz tutmak po
litikasının bir gün bizzat bu politikayı izliyen-
lere dönüşeceğini bilmek gerekir. 

Üniversite sınırlarını da ajan ve tüm mem
lekete dağılmak istidadını gösteren ve bugüne 
kadar 16 gencin ölümüne varan gençlik sorunu
nun öncelik ve acelelikle ele alınarak Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince bu konuda bir 
(Genel görüşme) açılmasına karar verilmesini 
saygılarımla arz ederim. 

29 . 12 . 1970 
Maraş Bağımsız Milletvekili 

İbrahim Öztürk 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Gerekli 
işlem yapılacaktır. 

8. — tsttanbul Milletvekili Eşref Deriçay'm, 
Halic'in temizlenmesi ve tui'istik hale getirilmesi 
iein gerekli tedvir ve çalışmaların neler olduğunu 
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince bir Meclis araştırması yapılmacına da
ir önergesi (10/67) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Haliç Bizans ve Osmanlı şairlerine ilham 
vermekle yetinmeyip Fransız Pierre Loti'nin İs
tanbul'a yerleşmesine de sebebolmuştur. 

Fakat o anlar geride kalmış ve Haliç bir 
iğrenti ve tiksinti menbaı haline gelerek hastalık 
saçan bir mikrop yuvasına dönmüştür. 

Haliç artık İstanbul Belediyesi meselesi ha
linden çıkıp büyük bir Hükümet konusu olmuş
tur. Sağlık, Turizm, ve Bayındırlık bakanlıkları 
önünde bir utanç ve yüz karası olarak durduğu 
halde ilgilenecek hiçbir kimse çıkmamıştır. 

270 hektar olan Halic'e günde büyük kuturlu 
39 mecra dökülür. Kutur nisbetleri yarım metre 
ile altı metre arasında değişir. Bunun dışında 
mecraların adedi binleri aşar. Bu mecralar 
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hakkında bilgi verecek bir mercii de yoktur. 
Haliç'te yaptırılan su muayenesinde 100 c. c. su
da 24 bin koli tesbit edilmiştir. 

Haliç insan pisliği dilisyonu olmakla kalma
yıp etrafındaki fabrikaların gayrinizamî olarak 
döktükleri çeşitli asitli pisliklerle başta Tüber
küloz basili olmak üzere her türlü hastalığın 
memtoaıdır. 

Halic'e günde 600 bin kişinin beden kazuratı 
dökülür ve aynı çevrenin fakir halk çocukları 
yazın bir kısım yerlerinde bu pisliğe girip yüzer
ler. Halic'in o pis suyuyla su olmıyan yerlerde 
çamaşır ve bulaşık yıkanır. Bunlardan başka 
balıkhane Haliç'te bulunduğu için bütün İstan
bul halkı Haliç suyuyla yıkanan balıklan yer. 

Her türlü hastalığın anamerkezi olan Ha
liç'le evvelâ Sağlık Bakanının ilgilenmesi ioabe-
der. 

Halic'in üç yanını çevreliysn Eyüp, Beyoğlu 
ilçesi semtleri: Sütlüce - Halıcıoğlu ? Hasköy -
Kasımpaşa, Eminönü, Fatih ilçesi semtleri: Fe
ner - Balat Ayvansaray halkının bir kısmı de
vamlı baş ağrısı, seks zafiyeti geçirmektedir. 
Evlerdeki gümüş eşyalar bir haftada kararmak
tadır. Gümüşü bu hale getiren havanın insan 
bünyesindeki tesirinin zararlarının vahimliğinin 
takdirini tıp âlemine bırakıyorum. 

Haliç Turizm bakımından ele alınırsa değeri
nin çok yüksek olduğunu görürüz. Zira Asya 
ve Avrupa'da deniz kenarı olmıyan yerlerde bü
yük şehirlerin büyük bir kısmının göl ve nehir 
kenarlarında kurulduğu görülür. 

Biz ise Tanrının bize bahşettiği ve bütün dün
yada kendini «altın boynuz» diye andırarak 
kıymetini gösteren Halic'in bir mikrop yuvası 
halinde kalmasına göz yummamalıyız. Hakkında 
tıp ve şehircilik uzmanlarının birçok raporları 
bulunan bu kıymetli yüksek utanç âbidesinin te
mizlenerek turistik bir yer haline getirilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bu 
konu hakkında bir «Meclis araştırması» açıl
masını arz ve teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Eşref Derinçay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Gerekli 
işlem yapılacaktır. 

' 9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, İs
tanbul'un Sağmalcılar semtinde ortaya çıkan 

kolera hastalığının önlenmesi konusunda, zama
nında gereken tedbirleri almakta sorumsuzca 
davrandığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/13) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz, önergeyi 
okutuyorum, efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İstanbul'un Sağmalcılar semtinde görülen ve 

kolera olup olmadığı henüz resmen açıklanmı-
yan sâri bir hastalıktan dolayı 14 kişinin derhal 
öldüğü ve 315 kişinin de aynı hastalıktan dola
yı hastanelerde yattığı bildirilmektedir. 

Bundan iki ay kadar önce, komşu ülkelerde 
kolera vakalarının tesbit edildiği iddia edilerek, 
bu tehlilkenin yurda sıçramaması için çok büyük 
çapta tedbirler alındığı gerekçesiyle geniş bir 
kampanya açılmıştı. O zamanlar bu kampanya
nın gerçekten böyle bir tehlike gerekçesiyle mi 
açılmış olduğu, yoksa bir siyasi amaçla mı böy
le bir kampanyaya girişildiği şüpheleri kamu 
oyunda yaygınlaşmıştır. 

Kolera hastalığının yurda sıçramasını önle
me maksadiyle başlatılan kampanyanın açılma
sından bir müddet sonra ise, yetkili şahıslarca 
artık bu tehlikenin ortadan kalkmış ve önlen
miş olduğu açıklanarak kolera tehlikesine kar
şı halkı korumak için alınmakta olan tedbirler
den vazgeçilmişti. 

Şu anda İstanbul'un Sağmalcılar semtinde 
görülen ve başlıyan olayın üzerinden dört gün 
geçmiş olmasına rağmen, ilgililerce halen hasta
lığın tam teşhisinin yapılmamış olduğu bildiril
mektedir. Oysa, kolera gibi vaJhîm ve tehlikeli 
bir hastalık şüphesiyle hastanelere yatırılan 
yüzlerce vatandaşın, hangi hastalıktan yatmış 
olduklarını bugüne kadar teşhis edememek, tıp 
ilminin imkânları dışında kalan bir problem de
ğildir. 

Sağlık Bakanı Vedat Âli Özkan'ın, bu hasta
lığın seyri hakkındaki tutumu da çok muğlak
tır. Bakanın beyanları, hem bu hastalığın kole
ra vakası, hem de başka bir hastalık olabileceği 
şeklinde tezahür etmektedir. 

Şayet bundan bir müddet önce, Türkiye'ye 
gerçekten kolera hastalığınm sıçrama tehlikesi 
mevcut idiyse, o zamanlar alman tedbirlerle bu 
tehlikenin ortadan kalkmış olduğunu açıkla-
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mak ve bu açıklamadan kısa bir müddet sonra 
da Türkiye'de kolera hastalığının mevcudolabi-
leceğini söylemek Sağlık Bakanının görev sorum
luluğu ile asla.bağdaşamaz. Şayet Türkiye'de 
kolera tehlikesi ve hastalığı mevcut değilse, o 
zaman da bu havayı yaratmaktaki amaç hangi 
nedenlerden doğmuştur, bunların açıklanması 
gerekir. 

Bundan iki ay kadar önce alman tedbirlerle 
tehlike giderilmiş ise, şimdi, hem de can kaybıy
la başlıyan son (hastalık olayı neden başgöster-
cmiştir? Şayet bu hastalık kolera ise, demekki 
alındığı söylenen tedbirler kifayetsiz kalmış, 
tehlike kalmadı beyanlariyle de halk uyutul-
muştur. Ayrıca kolera hastalığının teşhisi için 
günlercs lâboratuvarlarda uğraşmak gerekme
mektedir. Çünkü kolera bilinen bir hastalıktır 
ve tıp ilmi bunun en kışa zamanda teşhis edile
bilme usulünü bulmuştur. Buna rağmen Sağ-
malcılar'da başgösteren olayın kolera olup ol
madığının ilgililerce henüz resmen açıklanma
ması Türk halkını geniş çapta tedirgin etmiş ve 
şaşkına döndürmüş ve kolera hastalığı üzerinde 
aylardır yürütülmekte olan bu kampanya ve 
spekülâsyon Türkiye için çok zararlı bir yönde 
gelişir hale gelmiştir. 

Sağmalcılarda ortaya çıkan vaka ve kolera 
hastalığı etrafında bugüne kadar yaratılan ha
vanın gerilişinde yoksa halkın dikkatini başka 
noktalara çekmek gibi bir siyasi amaç mı var
dır? 

Bu. hastalık ya koleradır, ya değildir. Bu du
rum derhal açıklanmalı ve hastalık gerçekten 
kolera ise, bundan iki ay kadar önce alındı de
nen safsata tedbirler gibi tedbirler değil, ciddî 
tedbirler alınmalıdır. 

Sağlık Bakanı Vedat Âli Özkan'ın kolera 
konusundaki bundan önceki ve şimdiki tutumu 
tamamen bir sorumsuzluk içerisinde cereyan et
mektedir. Bu davranış ise Türkiye'ye çok yön
lü ve telâfisi mümkün olmıyan zararlar vermiş
tir. Bu nedenle Sağlık Bakanı hakkında Anaya
sanın 89 ncu maddesi gereğince gensoru açıkla
masını talebederim. 

16 . 10 . 1970 
Bağımsız tçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

BAŞKAN — önerge sahibi Sayın Celâl Kar
gılı, buyurun. 

I CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Başkanlık tarafından 
okunan önergemin Millet Meclisi Başkanlığına 
verilişi, kolera hastalığı üzerindeki teşhisle
rin henüz konmamış ve kolera hastalığı üze
rinde Türkiye'de geniş bir spekülâsyonun ya
pıldığı zamanla rastlar. 

Önergem verildikten kısa bir müddet son
radır ki, Türkiye'ye giren lou hastalığın ko
lera olduğu tesibit edilmiş ve bunun yurda 
verdiği zararlar bütün Türk kamu oyunca an
laşılmış ve ortaya konmuştur. 

Sayın milletvekilleri, memleketimiz 1965 
yılından beri kolera tehlikesi ile karşı kar
şıya bulunmuş ve ortaya konulan delil, iöı-
bar, rapor ve uyarılara karşı maakisef ilgili
ler büyük bir sorumsuzluk içerisinde alâka 
göstermekten uzak salmışlar. Bu yüzden de 
bugün ülkemiz koleralı bir ülke olarak tanın
mak bahtsızlığı ile karşı karşıya bırakılmıştır. 

Daha 1965 yılının Ekim aylarında o za
manki Hakkâri Valisinin mahrem bir yazısı ile 
kolera hastalığının sınırımızdaki Rizaiye'ye ka
dar geldiğinin bakanlığa bildirildiği sıöylen-
mekte, yine 1966 yılında intaniye hastalık
ları Profesörü Behiç Onul, Türkiye sınırla
rına ulaşan «epidemi kolera» adlı bir broşür 
hazırlıyarak ve bu broşürle Türkiye'nin ko
lera tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğunu 
izah ederek, koleraya karşı alınması lâzımlge-
len tedbirleri bu broşürde sıralamış ve bütün 
sorumluları bu broşürle uyarmıştır. 

Yine aynı tarihlerde, Profesör Fethi Te-
zok'da «Koleraya genel bakış» adlı bir broşür 
hazırlıyarak, Türkiye'ye koleranın daha 1966 
yıllarında girmesi ihtimalinin çok kuvvetli 
olduğunu ve bu hastalığın sınırlarımızdaki 
İran'ın Rizaiye şehrine kadar geldiğini belir
terek, bu büyük tehlikeye karşı alınacak ted
birleri bu broşürlerde izah etmişlerdir. 

Fakat, biraz sonra seyrini anlatacağım 1955 
ve 1966 yıllarında en yetkili kişilerin be^ 
lirli bir şekilde uyarılmasına rağmen, ilgili
lerin bu tehlikeye karşı nasıl sorumsuzca 
davrandıklarının bir şemasını çizdikten sonra 
günümüze geleceğim. 

Halen memleketimize girmiş bulunan eltor 
vibriyonu, aslında 1901 yılında Filipin
lerde ilk defa başi^östtermiş ve eltor kolerası 

I 1963 te Burma ve Boğu - Pakistan'a, oralar-
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dan aynı yıl klâsik koleranın n i tem sürdüğü 
Hindistan'a ulaşmış ve 1964 yılında da Pa
kistan, Afganistan ve İran'a yayılmıştır. Ni
hayet 1965 yılında da bu mikrop, İran'ın 
Türkiye sınır şehri olan Rizaiye'ye yerleşmiş
tir. O zamanlar Sağlık Bakanlığı müsteşarı, 
bu Vahim durumu önce devrin bakanlarına, 
ısonra da biszaJt Başfbakan Demircl'e yazdığı 
yazılarla bildirmiştir. 

Dana sonra Tıp Fakültesinde bu konuda 
mütehassıs profesörler, konunun vâihamstini 
'belirten bir rapor hazırlıyaralk, 5 Kasım 1965 
tarihinde Bakanlığa sunmuşlardır. Bu rapor
da; kolera tehlikesine karşı tedbir alınması 
ve Hac seferlerinin iptal edilmesi istenmiş 
ve koleraya karşı alınacak tedbirler dizisi sı-
ralanmuştır. Bu rapor, o zaman Bakanlıkça 
Başbakanlığa iletilmiş fakat, Başbakanlık bu 
rporu Baalknlığa geri sevketmiştir. Bu defa 
Bakanlıktan Başbakanlığa bu konuda sunula
cak raporun içerisinde Hac seferlerinin ipta
lini öngören knsım çıkartılmıştır. Türkiye'ye 
kolera girdikten sonra ise, Sağlık Bakanı Sa
yın Özkan'ın Hıfzıssıhha Okulunda üniversite 
yetkilileri ile 1970 Ekim ayları içerisinde yap
tığı bir toplantıda; Ankara Üniversitesi Tıp Fa
kültesi İntaniye Kürsüsü Profesörü Behiç 
Onun yaptığı konuşmada; «Türkiye'de kolera
nın Hacca gidip gelen hacılar tarafından gir
miş olmasının en kuvvetli ihtimal olduğunu» 
söylemiştir. 

Simidi burada bir seyri, bir cümle ile izah 
etmek io'iyorum, fakat bir yürek acısını da 
'belirtmek istiyorum : Böylesine tehliikeli ve 
Dünya Sağlık Teşkilâtı raporlarında Türki
ye'nin koleralı ülke olarak yer almasına ne
den teşkil eden ve önleyici tedbirler alına
maması yüzünden Türkiye'ye giren bu hasta
lık, Türkiye'ye girdikten sonra, hatırlarısınız 
İki, en küçüğünden en büyüğüne, konuşanın
dan konuşmıyanına kadar herkes bu hastalığın 
girişinde sorumluları suçlamışlar, türlü makele 
ve yazılar yazmışlardır. 

Benim anlamadığım bir husus: Bir yerda 
bir suçlu olduğunu, bir sorumlu olduğu
nu, Türkiye'de mevcut yayın organlarının 
hemen hemen tümü, bu konudaki ihtisas 
sahipleri tüm (insanlar, hemen hemen po
litikacıların ekserisi, tümü denecek dereoe-

I deki kısmı ve bütün kamu oyu, bu vahîm hasta
lığın Türkiye'ye girmesinde, ilgililerin sorumlu 
olduğu kanısını kamu oyuna belirtilir, bir so
rumluluk olduğuna herkes müttefik olarak iş
tirak eder ama, gün geçmiştir, aktüalitesi 
kaybulmuştur efendim, bu sorumlulardan şim
di hesap sormıyalım, evet onlar suçlu idi ama 
şimdi o günler geçti, hesap sormak lüzumsuz 
olur, fuzuli vakit geçirmiyelim. 

Değerli arkadaşşlarım, bir memleket dün
yada «koleralı» damgasını yiyor ve «koleralı» 
damgasını yemesine mevcut sorumluların se-
bebolduğu, biraz evvel söylediğim şekilde her
kes tarafından müttefikan söyleniyor, anlatı
lıyor. Ama bu konu Büyük Millet Meclisinin 
gündemine geldiği zaman ve sorumlulardan 
hesap sorulması iktiza ettiği zaman, benim görev 
sorumluluğumla bağdaştıramadığım bir husus
la karşı karşıya geliniyor. 

Türkiye'ye yüz milyonlarca lira ekonomik 
bakımdan zarar veren, Türkiye'niin, Türk hal
kının sağlığını temelden sarsan ve dünyada 
Türkiye'nin ticaret ve-turizm konusunda değil 
bir yıl, İM yıl, belki 15 - 20 yıl büyük zarar
lara sebebolacak olan bir sorumluluk var. Bu 
sorumluluğu denetlemek görevini yerine getiri
yoruz ve biraz sonra bu sorumluluğun devam 
ettiğini izah edeceğiz. Ben, bu konuda sayın 
parlâmento üyelerinin, hastalık anında sorum
lulara karşı reaksiyonu neyse bugün de aynı 
reaksiyonu göstermesinıi beklerdim. 

Muhterem arkadaşlarım; daha 1965 - 1966 
yıllarında Türkiye'ye koleranın gireceği Anka
ra Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Ba
kanlığı Müsteşarı tarafından resmî yazılarla, 
gerek kamu oyuna, gerek ilgililere en kesin şe
kilde duyurulur ve bu raporlarda Hacda gidil
memesi, Hacca müsaade edilmemesi yazılır, 
ama, bu raporlar Başbakanlıktan Bakanlığa ge
ri çevrilir ve içerisinden «Hacca gidilmesinin 
yasaklanması» kısmı çıkarıldıktan sonra geri 
iade edilir. 1965 te -biraz sonra geleceğim -
1966 da uyarmaların hiçbirisi o zamanın Hü
kümetinin, «elbetteki Sayın Sağlık Bakanını bu 
işten sorumlu tutuyorum» diye bir lâf etmiyo
rum ama, bu Hükümetin felsefesinin, bu Hükü
metin basının bu konudaki düşünce tarzını ve 
tedbirdeki davranışını göstermek için arz ediyo-

I rum. 
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Değerli arkadaşlarım; daha 1965 - 1966 yıl
larında Türkiye'nin bu vahim hastalıkla teh
dit edilmesine karşılık, Demirel'in bu sorumsuz-
luğuna rağmen, devrin Millî Güvenlik Kurulu 
Başkanı Sayın Refet Ülgenalp, konu ile ilgi
lenmiş, fakat Sayın Ülgenalp'a Hükümet 
«tehlike yok» cevabını vermiştir. Bu durum 
karşısında Sayın Ülgenalp da, «tehlikeye dik
kati çektik, yok, dediler. Bir tehlike olursa 
hesabını onlar verecekler» şeklinde gazetecilere 
açıklama yapmıştır. 

Demek hâdiselere 1965 - 196S da Millî Gü
venlik Kurulu el atıyor, diyor ki; «Böyle bir 
bir tehlike var, ne tedbir aldınız?» Hükümet 
Milî Güvenlik Kurulunun başına cevap veriyor; 
«Biz bütün tedbirleri aldık, tehlike yok, telâş 
göstermenize lüzum da yok» diyor ve Millî Gü
venlik Kurulu Başkanı gazetecilere; «Eğer ileri
de böyle bir sorumluluk olursa, bana bu şekil
de cevap verenler hesap verecektir.» diyor. 

Şimdi, 19165 lerde, 1966 larda vatansever, 
memleketsever insanlar bu meselenin ciddiyeti
ne eğilmiş ve o günler; «canım böyle bir teh
like yok, nereden çıkarttınız» gibi sözlerle «ni
ye milletin zihnini karıştırıyorsunuz» gibi söz
lerle, hükümetler, bu vatansever insanlara kar
şı sanki hiç önemli bir konu değilmiş gibi ce
vaplar vererek bu işi geciktirme yoluna gitmiş
lerdir. 

Simidi de hâsıl olan kanaat ve bende uyanan 
kanaat odur ki; yine biz, yarın hepimizi ta de
rinden yaralamasını istemediğimiz, fakat her an 
bugünkü gidişat, bugünkü seyir devam ettiği 
müddetçe, yarın da değil, belki Nisan aylarında 
bizi yine bundan bir müddet evvel bir baskınla 
yafcalıyan koleranın çok daha şiddetli bir bas
kınla ve yaygın bir şekilde - bir bölgede değil -
Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde Türk halkını 
bir baskınla yakalaJdığını gömdüğümüz zaman, 
bu sıralarca bu konuyu getirdiğimiz an, «ne var 
camım, bu iş geldi geçti, niye bu milletin Mecli
sinim vaktini alıyorsunuz» diyenlere zabıtlardan 
cevap Verme fırsatını bize vermesin Allahım, 
temenni etmiyorum. Ama bizim bu konudaki 
mütehassıs ve bu konudaki en ileri ilmi yap
mış insanlardan öğrendiğimiz, bizi vicdanen Ni
san ayında Türkiye'nin tekrar kolera tehlikesi 
ile bundan evvelkinde karşılaşılandan daha bü
yük bir şekilde karşılaışılaJbilleceğinin ihtimali 

olduğunu bize bu hususta göçtüğümüz müte
hassıs insanlar anlattıktan sonra bu görevi bu
rada yapmayı, herkesin antipatisini kazanmama 
rağmen vazife biliyorum. 

Değerli rkadaşlanm; bir zamanlar bu ınem-
leketin Millî Güvenlik Kurulu Başkanına da, bu 
memleketin Başbakanı, «Nevar canım, kolera 
igielmez, tedbirini aldık.» diye 1964 yılında cevap 
vermiştir. Şimdi de, «Geçti canım, ne var, bu 
meseleyi niye getirdin?» diyenlere söylüyorum 
bunu. Bir zamanlar Millî Güvenlik Kurulu Baş
kanı, «Bu tehlike vardır, ne tedbir aldınız?» 
demiş Hükümet. «Biçjbir tehlike yoktur, bütün 
tedbirlerimiz alınmıştır.» denmiş. Ne demiş Milî 
Güvenlik Kurulu Başkanı? «Gelirse bu tehlike, 
bunu bana söyleyenlerden hesap sorulması lâ
zımıdır». demiş. Biraz sonra söyliyeceğim, bütün 
Türk kamu oyu, Türkiye'nin koleralı "bir ülke 
olmasında bugünkü Sağlık Bakanını, Hükümeti 
suçlamışlardır, yazıları vardır bavullar dolusu 
sayfalar vardır, saatlerce okusam bitmez, bit
mez bu yazılar. Şimdi biz onların söylediği so
rumlulardan hesap soruyorsak suç mu işliyoruz? 
Bunu denetliyorsak suç mu yapıyoruz? Suçun 
ıdüniü, bugünü olur mu? 

Muhterem arkadaşlar; bütün bu uyarılara 
karşı, bu konuda Hükümetin büyük bir vur
dum - duymazlık içinde olduğunu gören Anka
ra üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörler Kuru
lu ise konunun ciddiyetine ve vahametine bina
en, konuyu yeniden ele alarak incelemiş ve Sa
yın Demirel'e verilmek üzere bu konuda bir 
muhtıra hazırlamış ve bu muhtırada hac sefer
lerinin iptaliyle koleraya karşı tedJbirler alın
ması istenmiştir. 

Yeniden Millî Güvenlik Kurulu, şu bu me
seleler olduktan ve cevaplar geldikten sonra, 
Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörler 
Kurulu, yeniden bir muhtıra hazırhyarak hac 
isef erlerinin asgari beş yıl ipfoal edilmesini ve bu 
hastalığa karşı tedbir alınmasını tekrar Başba
kana sundukları bir muhtıra ile bildirmişler. 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Lût-
fi Tat başkanlığında bir heyet, daha 1966 yıl
larında bizzat-Başbakana giderek meselenin va
hametini söylemiş, belirtmiş; «Bu memlekete ko
lera gelirse sorumlusu sizsiniz, ne tedbir alacak
sınız? Dünyanın bu konuda durumu bu, Türki
ye'nin çevre sağlığı bu. Başka memleketlere 
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girense, Rusya'ya girerse, ingiltere'ye girerse, 
Romanya'ya girerse, belki tehlike arz etoueye-
Ibilir. Eyet, oralarda kanalizasyon makinaları, 
kanalizasyonlarda biriken pislikleri teımizliyerek 
bunları mikropsuz hale getirecek imkânlara ka
dar çevre sağlığı konusunda memleketlerindn 
sağlık tedbirlerini almışlardır. Bu memleket
lere her hangi bir yoldan bu hastalık girebilir, 
bu hastalık o memleketlerde tehlike değildir, 
ama Türkiye'ye bu haftalık bir girerse bir daha 
'ebediyen çılkm'ayaJbilir. Türkiye'nin çevre sağlığı 
şartları, bu hastahJk girdikten sonra bir daha 
çıkmasını mümkün kılmıyacak kadar berbat 
durumdadır.» diye uyarmış. Kaç yıllarında? 
1966 da. 

Bütün bunlara rağmen Hükümet konunun 
ciddiyeti üzerine eğilmek yolunu, her nedense, 
seçmemiş, seçememiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu kadar cid
dî bir meselede, bu kadar sorumsuz davranışın 
ben elbetteki muhasebesini ve yorumunu fazla 
yapmak istemiyorum, kolera, soğukların baş-
lamasiyle bir müddet için durgunlaşmış, yani 
bizim ilgililer bu meseleleri uyardığı zamanlar
da kolera soğukların başlamasiyle bütün dün
yada bir durgunluk safhası geçirmiştir. Fakat 
1970 Ağustos aylarında Eltor Rusya, Libya, İs
rail'de kendisini tekrar göstermiştir. Mısır'a da 
bu hastalık girmiş, fakat Dünya Sağlık Teş
kilâtı bu hastalığı Mısır'ın sakladığına dair ih
barlar almış. 12 Ağustos 1970 tarihli Hürriyet 
Gazetesi bir manşet haberiyle «kolera kapı
mızda» başlığiyle Türk kamu oyunu ve Hükü
meti koleraya karşı uyarmıştır. Yani şimdi bu 
safhadan geçtik geldik 1970 e ve 1970 de uyu
yan bu dev mikrop bütün dünyada uyanıyor 
ve bizim kapımızda uyuduğu zaman Rizaiye'de, 
12 Ağustos 1970 tarihli Hürriyet Gazetesi bir 
manşet haberiyle «Kolera kapımızda» başlığiyle 
Türk kamu oyunu ve Hükümeti koleraya kar
şı uyarıyor. Bu tarihlerde de Hükümet deva
lüasyon karariyle meşgul bulunmakta. O gün
lerde halk bir yandan kolera, diğer yandan de
valüasyon haberleri arasında sıkışmış kalmış
tır. Millet bir anda üzerine gelen bu iki olay
dan hangisinin daha çok tehlikeli olduğu ter
cihini yapmaya çalışırken Sağlık Bakanı Sayın 
Özkan kendi şanına çok yakışır bir tarz
da tam bir propagandis edasiyle kolera tehli
kesine karşı amansız bir silâhşor kesilerek jet 

lâkabının yanına zannediyorum bir de Bo-
ing - 47 kelimesinin konulması fırsatının ele 
geçtiğini görüp, paçaları sıvamayı ihmal etme
miş ve koleraya karşı açtığı ve de açacağı bü
yük cihat hareketini Türkiye ve de dünya bası
nına el altından çeşitli, türlü yollardan hem de 
kendisinin hiç haberi olmadan duyurmayı ba
şarmıştır. Ve bu cihat başlamış. Eh, her insanın 
kahraman olması için bir sebep gerektir. Allah 
da Sayın Özkan'a bir yerine iki sebep birden 
ihsan eylemiş. 

Milletin başına Ağustos 1970 te konan ilk iki 
tehlikeden Sayın Özkan evvelâ birini ele ala
rak yani, koleranın devalüasyona nazaran da
ha korkunç bir belâ olduğunu gösterecek mil
lete, daha sonra da devalüasyon millete ekmek 
ve bir hap gibi yedirecek ve de devalüasyonu 
millet ekmek ve bir hap gibi içtikten sonra mil
let koleraya karşı bağışıklık kesbedecek, böy-
bce kolera mikrobu denen ejderha sınırlarımız
dan içeri giremiyecek, sonra da Dünya Sağlık 
Teşkilâtı, Başbakan Süleyman Demirel ile Sağ
lık Bakanı Sayın Vedat Âli Özkan'ın etele tunç
tan yapılmış heykellerini koleraya karşı aç-
mi3 oldukları büyük mücadeleden dolayı bü
tün dünyanın koleralı ülkelerinin başkentleri
ne dikecek. 

Şimdi bu fırsatı Sayın Sağlık Bakanı ka
çırdı. Komünistler mi bu işi karıştırdılar, baş
ka kişiler mi karıştırdılar, ama bu fırsat kaçtı. 
Şimdi ben biraz sonra geleceğim. Bir fırsat var; 
belki, bu fırsatı yakalasaydı Sayın Sağlık Ba
kanı o zaman jet isminin yanma tahmin ediyo
rum Tünk Siyasi ve Sağlık Tarihine (kolerayı 
Türk sınırları içine sokmıyan, mevcudiyeti ko
lera aşısından etkili ve de çevre sağlığı tedbir
lerinden tesirli, sesten hızlı, Boing - 47 jet Ba
kan) olarak altın harflerle yazılacaktı. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Sağlık Ba
kanı belki bu şekilde bir fırsatı kaybetmişti, 
ama kendisi için bir fırsat vardı, belki bu şekil
de uzun isimlerin, uzun lâkapların insanları ol-
mıyabilirdi; ama gerçekten Türk Siyasi Tarihi
ne, Türk Sağlık Tarihine Sayın Sağlık Bakanı 
Vedat Âli Özkan, ben temenni ederdim, bü
tün millet temenni eder, fırsatları politika esas
larının dışında gerçek ve faziletli hizmet anla
yışı içerisinde, bakanlık mevkiini dahi kaybet
me pahasına kendisinin eline geçmiş olan bu 
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hizmet fırsatını en iyi şekilde kullanabilir, bel
ki bugün bakanlığı kaybedebilirdi, ama ebedi
yen Türk Milletinin gönlünde, ebediyen sevgili, 
isaygih bir Sağlık Bakanı olarak kalırdı. 

MESUT HULKİ ÖNÜR (Çanakkale) — Ko
leranın politikası olur unu? 

CEL&İ. KARGILI (Devamla) — Söyliyece-
vgim kanaatimi. 

Meseleyi burada gerçekten pek de uzak ol-
%mıyan bu küçük espriyle bağladıktan sonra 
'kolera olayının Türkiye'deki seyir tarzına dö
nelim. 

Hastalığın sınırlarımıza gelmesinden kısa bir 
müddet sonra Sağlık Bakanı tedbir olarak bir 
sürü gösterişli, gürültülü ve sansasyonel de
meçler vermiş ve bu iş için bayii emek sarf et
miş ve kafa yormuştur. 

ıSayınj milletvekilleri; 
Türkiye^de fol yoktu yumurta yoktu, kole

ra da yoktu, fakat kolera hakkındaki spekülâs
yon Bakan tarafından ayyuka çıkarılıyordu. 
Buna rağmen Türkiye'ye kolera girdiğinde bu 
defa da Bakanı görülmemiş bir sessizlik ve sü
kûnet kapladı. Sanki yurda giren kolera değil 
rsoğuk algınlığı idi. Halk uyutuldu, hastalık giz
lendi, tedfeirlerin alınmadığı görüldü. Binlerce 
insan -hastanelere konuldu, ölen öldü, kalan kal-
*d». 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir hususu söyliyeceğim; bir memlekette 

!daha kolera yokken kolera tehlikesi, koleranın 
üzerinde yapılan spekülâsyon herkese en iyi 
şekilde duyurulur. Türkiye'de kolera hakkında 
Kolera ülkesi gibi bir yayılım bir spekülâsyon 
vardır. Ve biraz sonra söyliyeceğim, kolera gel
diği zaman kolera hakkında konuşmamak için 
herkesin ağzına kilit katılır. 

Kolera kapımızı çaldığı zaman tedbir ola
rak Bakanın demeçleri ve fotoğraflarının ga
zetelerde yayınlanması yanısıra bir de dar bir 
çevrede tutulan aşılama kampanyası yapıldı. 
iKolera tehlikesi geldiği zaman bizde bunlar ya
pıldı. Ama biz kolera tehlikesinden dışarıdaki 
memleketlerde olduğunu duyduğumuz zaman 
ne yaptık Kısa bir aşılama kampanyası... Baş
ka ne yaptık? Başka bir şey yapmadık. Ondan 
sonra beyanat verdik; biraz evvel bahsettiğim 
1965 - 1966 da söylenen sözler gibi, «Türkiye'
de kolera tehlikesi kalmamıştır, Allalhm izniyle 

bu mikrop Türkiye'ye girmiyecektir ve Tür
kiye bu tehlikeyi atlatmıştır.» Şeklinde beya
natlar verdik. Ama bizde kolera, görülür - gö
rülmez sanki devekuşu misali biz saklıyacağız 
da bunu, dünyanın ileri ülkeleri yahut şu ül
kesi, bu ülkesi bizde kolera olduğunu anlamı-
yacak, tesbit etmiyecek, bunu kendisine göre 
yorumlamıyacak, bunun kendisine göre araş
tırmasını yapmıyacak. Bizde kolera görüldüğü 
zaman dünya bizi tecridetti. Ama biz, memleke
timiz kolera tehlikesiyle çevrildiği zaman ne 
yaptık? Birkaç büyük manşet, demeç ve kısa 
süren bir aşılama kampanyasından sonra; Tür
kiye'ye asla kolera giremez, bu tehlike ortadan 
kalkmıştır, bu mesele üzerinde katiyen kafa 
yormayın, artık işinize gücünüze bakın, kolera 
tehlikesi Türkiye'nin kapılarından giremüyer 
çektir.» şeklinde beyanatlar vermişiz. Kimin 
ağzından? Sayın Bakanın ağzından. Bizde ko
lera görüldüğü an dünya bizi tecridetmiş. Bi
zim etrafımız kolera ile çevrildiği zaman bizim 
tedbirimiz - bu. Ve sonra Bakan; «Endişeye ma
hal yok, Allah'ın izniyle kolera yurdumuza gir
miyecektir, sınırlarımızda görülen hastalık ön
lendi. Hastalığın yurda girmemesi için bütün 
tedbirler alınmıştır, tehlike kalkmıştır.» mahi
yetinde bizzat demeçler ve resmî birtakım gö
rüşler yaymıştır, yayınlamıştır. Fakat bu be
yanatların üzerinden 48 gün geçmemiştir ki ga
zeteler, koleranın yurdumuza girdiğini haber 
vermiş ve bu konuda ihtisas sahSIbi kimseler, 
görülen hastalığın kolera olduğunu tesbit et
mişlerdir. Bu durum karşısında da Sayın Ba
kan, Türkiye'ye giren ve yerleşen kolera has
talığını evvelâ (meçhul hastalık) adiyle adlan
dırmış, daha sonra bu hastalığın kolera ile hiç
bir ilişkisi olmadığın söylemiş, daha sonra da 
bu hastalığı (su epidemisi), (para kolera) ola
rak isimlendirmiş ve hastalığın gizlenmesine 
yardımcı olarak, hastalığın en son (eltar kole
ra) olduğunu söylememiştir. Eltar koleranın 
Türkiye'ye süratle yayılmasiyle de millet şaş
kın ve perişan olmuştur. O devirde Hükümeti 
ve Bakanı herkes suçlamıştır. 

Sayın milletvekilleri ? 
Benim kesin inancım odur M, bu Hükümetin 

ve Bakanın sadece Türkiye'yi koleralı bir ülke 
yapmasından ve bu konuda bütün uyarmala
ra rağmen takındıkları sonsuz sorumsuz dav
ranışlar dolayısiyle bir defa değil, üç defa dü-
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sürülmesi gerekti. Hem de ne zaman? Kolera 
tehlikesinin yurda girdiği ve herkesin haldi 
olarak Hükümeti ve Sayın Bakanı suçlu bul
duğu an, Meclis tatil olmasına rağmen, derhal 
Meclisin toplandırılıp bu Hükümetin ve bu 
Sayın Sağlık Bakanının derhal görevden uzak-
lştıniması gerekti. Ama ne yazık ki biz Mec
lisin açılmasına kadar bu meseleyi huzurunu
za getirme fırsatını bulamadık. Ama gönül is
terdi ki bu hastalığın tesbiti ve bu sorum
luluğu, mıevouit edende bu Meclis derhal 
toplatılsın ve bu Hükümet görevinden alınsın. 

Kolera hastalığının bir baskın halinde yur
dumuza girdiği zamanlarda yeter miktarda 
aşı, yeter miktarda serum ve yeter miktarda ko
lera yasağının mevcut bulunmadığı herkesçe 
bilinen bir gerçektir. Beş yıl öncesinden iti
baren türlü uyanlara rağmen ve 1970 Ağus
tos aylannda her türlü tedbir alındı denme
sine karşılık kolera yurda girdiği an hiçbir ted
birin dahi alınmadığını görerek bunu dile ge
tirerek bu konuda ilgilileri denetime davet et
mek acaba ne maksatla bu Meclisi fuzuli yere 
işgal etmek şeklinde adlandırılıyor? Benim tek 
içinden çıkamadığım, anlıyamadığım ve de ad-
landıranıadığım bu değerlendirmedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi burada bir toplantıda Sayın Bakan 

bakınız bu gelişimleri yazılı olarak değil, biz
zat sözlerle nasıl teşhir ediyor. Refik Saydan 
Hıfzıssıhha Enstitüsünde üniversite ile ilgili 
kuruluşların katıldığı bir toplantıda Bakan,, 
İsviçre'den beş milyon, İsrail'den bir milyon, 
Pastör Enstitüsünden iki milyon, Almanya'dan 
beş milyon, Holanda'dan iki milyon doz aşı ge
leceğini açıklamıştır. 

Şimdi, Türkiye'ye salgın gelmiş, girmiş. 
Ağustos aylarında tedbir alındı,.hiçbir tehlike 
yoktur, giremez,, gelemez denilmiş, girmiş. Kim 
demiş? En yetkili şahıslar demiş. Giremez, ge
lemez, tedbirlerin hepsi alındı, demişler. Gel 
diği saman görülmüş ki, daha başka arkadaş
larım da anlatacaklardır, adamlar ambulans
ları, adamlar hastaneleri işgale gitmişler,, yer 
bulamamışlar, cenaze arabası bulamamışlar, 
ölülerini kireçliyecek durumu bulamamışla!" 
ve Sayın Bakan da aynı bu durumu izah eder
ler, yatak bulamamışlar, serum bulamamışlar, 
ilâç bulamamışlar. Bakan, bir aşı kâfi diye be

yanatlar vermiş. Başka birisi oradan; bir aşı 
kafi değil, iki aşı kâfi diye söylenmeye başla
mış. Yurt dışına gidenler için, iki aşıdan ev
vel kimseye dışarıya çıkma izni verilmez diye 
haberler çıkarken Bakan, bir aşıdan fazla aşı 
yapmayın diye beyanatlar vermiş ve bu suret
le de aynı anlarda Hıfzıssihha Entitüsünde yap
tığı konuşmada şu beyanatı vermiş; «memleke
te şu kadar memleketten, şu kadar miktar se
rum, aşı ısmarlanmıştır, gelecektir» demiş. Ne 
zaman? Kolera Türkiye'yi salgın halinde yaka
ladığı an. Ağustos aylarında bu haber verilir; 
tedbir alındı, Türkiye'ye girmiyecektir denilir. 
Haydi Türkiye'ye girdi. Türkiye'ye girdikten 
sonra haftalarca serum ve aşı dışarıdan bekle
nil' V3 biz dünyadan bunu saklıyor pozu altın
da ekonomimize, turizmimize zarar vermesin 
diye dünyaya bunu haber vermiyoruz adı altın
da şu kadar ölmemiştir, şu kadar ölmüştür, şu 
kadar hasta yoktur, şu kadar hasta vardır di
ye basından bunu saklarız, bir yandan da dün
yanın her tarafından aşılar, serumlar talebede
niz. Bu işi bir yandan gizleme, bir yandan, da 
en açık bir şekilde dünyaya yayma gibi bir ha
vanın içerisine de gireriz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Senin kendi 
kolaren o. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Türk mil
leti seni kovacaktır. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım; ben çok fazla konuşmam. Ben 
bir defa konuşurum, hir adama dört sene ye
ter. Hepinize ayrı ayrı cevap vereceğim, ama 
fazla değil, birer defa, sıraya koydum. 

Değerli arkadaşlarım; bir yandan böylesine 
dışarıdan serum, aşı istenirken diğer taraftan 
aşının, serumun Türkiye'de yapılabileceğine da
ir birtakım bu işi yapmaya yetkili müesseseler 
Bakanlığa müracaat ederler; bize bunun ham
maddesini temin edin, biz size bunu çok fa^la 
istihsal edelim, derler. Bakanlık kimine para 
yokluğundan, kimine başka türlü nedenlerle bu 
müesseselere cevap verir ve Türkiye'de benim 
kesin inancım, öğrendiğim, odur ki, bu aşımn 
istihsalinin mümkün olduğu söylenmiştir. Ama 
burada kendileri daha geniş açıklıyacakl ardır. 

Muhterem arkadaşlar, bla geçmişi bırakalım, 
kolera hastalığı hakkında 1965 - 1966 lan bıra
kalım. Daha sonra 1968 - 1969 da uyarılmıştır; 
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S Aralık 1966 da Sağlık İşleri Genel Müdürü 
*$ayın Sabri Sarıgöl hazırladığı bir raporla, Sağ
malcılar'da bu hastalığın tehlikesi hakkında il
gilileri uyarmıştır. 28 Haziran 1967 de Sağlık 
İşleri Genel Müdürlüğü aynı konuda rapor ha
zırlamış. 2 Nisan 1969 da Sağlık İşleri Genel 
Müdür Muavini Doktor ismail Şendüek'in Baş 
kanlık ettiği bir Kurulda resmî ilgililer Sağmal-
fcilar'ın sağlık şartlarını inceliyen bir raporu, 
'başta İstanbul Vilâyeti olmak üzere, ilgili ku
ruluşlara göndermişler. Sonra, Sağmalcılar'da 
-hastalık çıkmış. Hastalık çıktıktan sonra bala
nız 15 Ekim.., 

HAY&t KARAKEÇİLİ (Urfa) — ispanya'-
'da bir denede önlenemedi, Türkiye'de bir ayda 
MHrie&di. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Değerli ar
kadaşım çok teşekkür ederim. Sayın Bakanını
za ben bu fırsatı verdiğim için, bakmız siz ma
dem bu kadar başarılı olduğunuzu, icraatınızın 
Iriiyük olduğunu söylüyorsunuz, biraz sonra Sa
yın Bakan buraya gelecek, ben Bakanınıza, ic
raatını, faaliyetini, hizmetini anlatma fırsatı 
verdiğim için bana teşekkür etmelisiniz. Niye 
kızıyorsunuz? Madem ki başarılısınız, madem ki 
Sayın Bakanınız bu konuda muazzam muvaffa
kiyetler göstermiş, İspanya'dan, Rusya'dan, Yu
goslavya'dan, Bulgaristan'dan daha fazla mu
vaffak olduğunu göstermiş, bana niye kızıyor
sunuz? Anlayamadığım husus bu. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Böyle şeylerle, 
^Meclisi çalıştırmamaktasın. Meclisin gündemi 
^önergelerinle doldu. 

CELÂL &ARGILI (Devamla) — Bu başarı
sını nıil&ta duyurma, anlatma fırsatını veriyo
rum 'd^yın Bakanınıza. Bunun için bana teşek
kür beliniz. 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etme
yiniz efendim. 

Sayın Hatip siz de cevap vermeyiniz, lütfen 
konuşmanıza devam ediniz. Bu şekilde karşılık 
lı konuşma olmaz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Hepsine ce
vap vereceğim. Bu Meclisi her gün çalıştırmak 
için nasıl çalışacağız göreceksiniz, oraya da ge
leceğiz. Biraz sonra o eyleme geliyoruz. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Burada 
döğüş edeceğiz, kavga edeceğiz, başka yolu yok. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Allah ne 
verdiyse, Allah bir pan vermiş, onu alır. Ondan 

mı korkacağız? Biz buraya tabanca atarak gel
mişiz, öyle hanım evlâdı olarak gelmemişiz. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım 
efendim. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Bizim bu= 
raya nerelerden geldiğimizi bilemezsiniz, siz 
oraya bu kılıklarla giremezsiniz. Biz buraya ne
relerden geldik. (A. P. sıralarından, müdahale
ler.) 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız. 
Rica ediyorum efendim, hatibe müdahale etme
yiniz efendim. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Ne konu
şursanız konuşunuz bitiriyorum. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim, ha
tibe müdahale etmeyiniz. Bundan fayda temin 
edilmez ki. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — 15 Ekim 
tarihinde gazetelerde yer alan demecinde Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan şöy
le demiştir : «istanbul'daki âcil vakalar üzerine 
Bakanlık uzmanlarını derhal istanbul'a davet 
ettik. Yirmidört saatlik kesif çalışmadan sonra 
meçhul hastalığın kolera olmadığını tesbit et
tik.» 15 Ekim 1970 te diyor. Halbuki hastalık 
girmiş. Sayın Bakan bunu söylemedim derse... 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğ
de) — Bunu hangi gazeteden okuyorsun? 

CELÂL KARGILI (Devamla) — 16 Ekim 
tarihli Cumhuriyet Gazetesinden okuyorum. 
Bütün gazeteler burada. Beyanatınızı getire
yim. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, lütfen ha
tibe müdahale etmeyiniz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — «Kolera ol
madığını tesbit ettik. Tahlil sonuçları da gel
miştir. Bizi çok korkutan hastalığın kolera ol
madığına dair müjdeyi de verebiliriz. Bu içme 
suyuna karışmış bir yeraltı suyunun yarattığı 
bozukluktur. Yani sudan geçen bağırsak has
talığı gastro - intestin'dir. Yalnız halk bilme
lidir ki, bugün artık kolera memleketimizde kor
kulacak bir hastalık değildir.» Devam ediyor; 
16 Ekim tarihli gazetelerde ise Sağlık Bakanı
nın şu demeci yer almış : «Hastalığın kolera ol
madığı tesbit edilmiştir. Fakat biz tam bir ko
lera mücadelesine girdik. Tedbirlerimizi aldık. 
Bu mikrop para4ifo dimn'teri hastalığını ya
pan mikroplar grupudur.» Ben fazla demeçler 
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okunııyacağım. Hastalık Türkiye'de varken, bu 
hastalığın kolera olduğu girer girmez ilk defa 
tesbit edilmişken, bu hastalığın en resmî ağız
lar tarafından kolera olmadığı açıklanırken, 
Türkiye'de hiç kolera yokken ve kolera müca
delesi safhasiyle biz bunu karşılıyoruz. 

Şimdi bir noktaya geliyorum. Millete hak 
vermemiz lâzım. Kolera sınırlarımızdayken kısa 
bir çalışmadan sonra, ki bizi dünya tecrit etmiş
ti, biz kısa bir açıklamadan başka bir şey yap
madık, kısa bir açıklamadan sonra Sayın Ba
kan, kolera tehlikesi atlatılmıştır, Türkiye'ye 
kolera girmiyecektir diye en kesin ağız ile ko
nuşmuştur. Tamam, millet rahat nefes almış. 
Türkiye'ye kolera girmiş, Sayın Bakan, bu has
talık meçhul bir hastalık, bu hastalık su epide
misi, bu hastalık bağırsak hastalığı, bu hasta
lık para - kolera, sonra bu hastalık el - tor de
miş. Hastalık girdiği zaman, kolera değil. Has
talık girmeden, Türkiye'ye kolera girmiyecek
tir beyanatı veriliyor. Hastalık girdikten sonra 
kolera değil denmiş, ondan sonra kolera den
miş. Şimdi arkadaşlar, bir müddet sonra da yi
ne Sayın Bakan kendi ağzından Türkiye'de ko
lera tehlikesi kalkmıştır, - şimdiki hali söylüyo
rum - şeklinde bir havanın içerisindedir. 

Şimdi ben Sayın Bakandan soracağım; gel
sinler buraya eğer hakikaten Türkiye'de kolera
nın tamamen kökü azalmıştır, o hastalık nevi 
şudur anlatsınlar, ama ben de öğrendiğime gö
re söyliyeyim : Filipinler'de başlayıp buraya 
kadar gelen bu eltor bir insan vücuduna girdi
ği zaman asgari beş yıl o insan vücudunda kala
biliyor ve bu hastalık muhtelif gelişim zaman
larında dışkı yolu ile tekrar sâri hale dönüşe
biliyor; 

MEHMET LÛTF1 SÖYLEMEZ (Gaziantep) 
— Çizmeden yukarı çıkma, bilmeden konuşma. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Yani bu
gün Türkiye'de kendilerinin en yetkili ^mikro
bik tahlillerini yaptırdığı profesörlerin hemen 
hemen büyük bir kısmı ile konuşarak şunu soy
uyorum ki; kolera bir insan vücuduna girdiği 
zaman çıkan bir hastalık değil. Koleranın, çev
re sağlığı Türkiye gibi eltor'un yerleşmesine en 
çok uygun ve girdiği zaman en zor çıkabilecek 
şartlan haiz bir memleket olan Türkiye'ye gir
diği zaman çok zor ve çok uzun seneler sonra 
çıkacağını bu ilim insanları, Nisan ayında bu 

uyuyan dev mikrobun tekrar bizim karşımıza 
çıkması ihtimalinin, hava şartları ve mikrobun 
gelişmesi bakımından, büyük ihtimal olduğunu 
söylerler. 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğ
de) — Sen ne anlarsın? 

MUSA DOĞAN (Kars) — O her şeyi bilir. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Kendisi 
bunların hepsini reddeder. Beyanatlarında, böy
le şey yoktur, böyle şey iki günde geçer, böyle 
bir şey olmamıştır diyecek, çevre sağlığı ve saire 
burada hepsini konuşacaktır. Bu büyük bir 
fırsat. Yaptığı hizmetleri dile getirmesi haki
katen insana haz verir. Fakat ben o kanıda de
ğilim. Devam edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; ben burada elbet-
teki tüm hastalığın nedeninde sadece Sağlık Ba
kanının suçlu olduğu, onun dışında hiç kimse
nin suçlu olmadığı inancında değilim. Bununla 
beraber bu bir Hükümet anlayışıdır. Köy İşleri 
Bakanlığı, İmar ve İskân Bakanlığı, Başbakan
lık malî bakımdan geniş tedbirler, çevre sağlı
ğının, belediyelerin geniş hizmeti ve biraz evvel 
söyledim, meselâ İngiltere 1970 yılında Dünya 
Sağlık Teşkilâtına hiç korkmadan demiş ki; 
bana bir tane koleralı hasta girdi. Açıklamış, 
korkmamış. Bana dışardan bir tek koleralı in
san girdi, koleralı var, demiş. İngiltere kork
muyor. Neden korkmuyor? Kolera geldiği za
man İngiltere için bir tehlike değil. Çünkü İn
giltere,de kolera, bizim Türkiye'ye girdiği za
manki gibi yirmi sene yaşama imkânı bulamaz. 
Bütün tedbirleri almışlardır ve İngiltere bunu 
açıklamaktan korkmuyor. İngiltere her halde 
ekonomisini ve turizmini Türk Hükümeti kadar 
düşünecek akıllı bir hükümet. Üstelik ileri de 
bir hükümet. Ama kolera girdiğini saklama lü
zumunu hissetmeden Dünya Sağlık Teşkilâtına, 
bana bir tane koleralı hasta girdi, diyor. Sakla
yan kim? Mısır, Yugoslavya, Bulgaristan şek
lindeki memleketlerin bu hastalığı sakladığı, ih
bar etmedikleri gibi iddialar var. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bir noktaya 
geliyorum. Bakalım şimdi hangi asgari müşte
rekte birleşeceğiz? 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğ
de) — Önergenle bunların ne alâkası var? 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Şimdi o 
| noktaya geliyorum. 
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Arkadaşlar, bundan bir müddet evvel gaze
telerde Hac Millî Komitesi haccı yasakladı, diye 
bir haber çıkıyor. Bütün gazetelerde aynı gün
de çıkmıştır. Hac Millî Komitesi yasak kararı 
istedi, Suudi Arabistan'a turist pasaportu veril
miyor gibi. Yani kolera hastalığı nedeniyle Hac 
Millî Komitesi.... 

MUSA DOĞAN (Kars) — Kulaktan duyma 
anlatıyorsun. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Ben olan
ları söylüyorum. Siz eğer basma hiçbir şeye 
saygılı değilseniz o zaman hiç kimse size fay
dalı olamaz. Bunu kim yazıyor?. Cumhuriyet 
gazetesi, Milliyet gazetesi, Akşam gazetesi ya
zıyor. Ne yazıyor? Hac Komitesi diyor. Hac Ko
mitesi nedir? Muhtelif bakanlık mensupların
dan bir araya gelen bir komitedir. Hac Komi
tesi hacca, Suudi Arabistan'a seyahati yasak
ladı. Niye yasakladı? Kolera tehlikesi var. Ne
dir kolera tehlikesi; biraz sonra burada söyliye-
ceğim. 

H Ü S E Y I N A V N Î K A V U R M A C I O Ğ L U (Niğ
de) — Önergene gel, önergenle ne alâkası var? 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Dünyada, 
islâm memleketlerinde kolera salgını olduğu bi
liniyor. islâm memleketlerinden hacca binlerce 
hacı gidiyor, Suriye'den, Irak'tan, iran'dan, 
Afganistan'dan, Pakistan'dan, Hindistan'dan. 
Müslüman memleketlerinde mevcut koleralı 
hastaların miktarları Dünya Sağlık Teşkilâtı
na bildirilmiş. Buna göre 21 717 koleralı hasta, 
6 Kasım 1970 yılına kadar Dünya Sağlık Teş
kilâtına ihbar edilmiş, neşriyatında var. Bunun 
10 121 i Hindistan'da. 

H Ü S E Y I N A V N Î K A V U R M A C I O Ğ L U (Niğ
de) — Sen ne biliyorsun? 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Ne kadar 
söylediğimi Sayın Bakan takdir ediyor. 10121i 
Hindistan'da, 2 041 i Endonezya'da, 1 516 sı 
Doğu Pakistan'da... (A. P, sıralarından, «Bun
ların önerge ile ne alâkası var» sesleri) 

BAŞKAN — Siz burada müdahale ettikçe 
hatip daha çök konuşur. Rica ediyorum dinle
yiniz. Müdahale etmeyiniz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım ben ne kadar ciddî bir konunun 
üzerine geliyorum, lâf değil. 

H Ü S E Y I N A V N Î K A V U R M A C I O Ğ L U (Niğ
de) — Sende ciddiyet ne gezer? Sen ne anlar
sın? 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Ne anladı
ğımı göstereceğim. 

BAŞKAN — Sayın hatip siz cevap vermeyi
niz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, dünyanın müslüman memleket
lerinde; Sayın Bakanın belirttiğine ve Dünya 
Sağlık Teşkilâtının raporuma göre 21 717 kole
ralı hasta ihbar edilmiş. Bu hastaların büyük 
kışımı müslüman memleketlerde. Bu müslüman 
memleketlerindeki büyük kütle Hac zamanı 
Hacca gidecek. Ben bu haberleri okuduğum za
man saygı duydum, gensorumu almayı düşün
düm. Eğer dedim, gerçekten Hükümet bu kararı 
alacaksa, Ibiraz evvel söyledim 'Sayın Bakana, 
ki öyle işittim, söylüyorum mertçe, işittiğime 
göre iSayın Bakan da bu Haccım yasaklanması 
konusunda kendi şahısı inisiyatifini, kendi oto
ritesini Icullanmış, ;bu Haöcım yasaklanmasın
da yararlar olduğunu söylemiş, benim duydu
ğum. (A.P. sıralarımdan gürültüler) Ama bu bir 
yalandır/ söylemedim der, böyle yok der, ben 
yasaklanmasında fayda görmedim der, o ayrı. 

H Ü S E Y I N A V N Î K A V U R M A C I O Ğ L U (Niğ
de) — önergeme gel. 

CELAL KARGILI (Devamla) —önergemin 
şeyini konuşuyorum. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Mertçe, söyleme
diklerinizi de söyleyin lütfen. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayım Başkam... 

BAŞKAN — Sayın Celâl Kargılı, siz, Sağ-
macılarda çıkan kolera hastalığı dolayıısiyle söz 
aidimiz, işi Hacca getirdiniz, bem müsamaha edi
yorum bu konuda, lütfen siz de Ikonu içinde ka
lınız. 

Efendim siz de hatibe lütfen müdahale et
meyiniz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, benim konumla, kolera hastalığınım 
Türkiye'ye girmesi komusiyle istediğim önerge
nin temeli buradadır. 

Halen Türkiye koleralı bir ülke unvanı al
tındayken ve koleramın, bilim adamları ve bu 
işdeki mütehassıs insanlar tamamen Türkiye'-
inin çevre sağlığı durumu bakımımdan, hemen bir 
senede, iki senede bu hastalığın kökünün kazı
nacağının mümkün olmıyacağımı ve her an ye
nideni, yeşerebileceğini söylerlerken, yazarlarken, 
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"anlaltıüarİçe^, yeniden kolera hastalığının da-
\vetçisi"bir yola gitmek tehlikelerim en büyüğü
dür. 

iŞimdii burada asgari müştereklerde birleşe< 
lim diyoruz. Hangi asgari müşterekler? 

Arkadaşlar, resmen Dünya Sağlık Teşkilâtı
ma, ıSuudi Arabistan'da beş tane koleralı vaka 
olduğu bildirilmiş, ihbar edilmiş, ama Dünya 
iSağlık Teşkilâtı raporunJda bir kayıt var, bu 
kayda göre, Suudi Arabistan'ın bâzı bölgelerin
de yaygın halinde koleranın mevcudolduğTina 
dair (bir kayıt var. Dünya Sağlık Teşkilâtınca 
tesbit edilmiştir iki, bâzı bölgelerimde yaygın ko
lera vardır, bu bdıae ihbar edilmemiştir, bildiril
memiştir, her ne kadar beş tane bildirilmiş ise 
İde. Ben buradan aldım, bir yanda Hac Komitesi 
Haccın yasaklandığına dair haberler verir. On
dan sonra 'Başbakan ve îçişleri Bıajkacu sadece 
uçakla Hacca gidişe müsaade edileceğini, kara
yolu ile gidip gelmenin de incelenime safhasında 
olduğunu açıklamıştır ve buna tedbir olarak da 
saldece gidip gelenler bir ihafta îstaınburda ka
rantina altına alınacaktır demişlerdir. 

!Ben şunu iddia ediyorum ki, öğrendiğim 
odur iki, bir hafta karantina altına alınması hiç
bir »etkili tedbir değildir. Çümlktü biraz evvel de 
söylediğim gibi bu mikrop bir insan vücudun'a 
bir girdi 'mi beş yıl aynı insan vücudu bu mik
robu taşıyabilir, ama ne zaman bu mikrobun 
yaygım hale geleceğini, hastalığın seyri kacıaat 
verir, karar verir demektedirler. 

Mufotereım arkadaşlarım, Türkiye'nin bugün 
içerisinde bulunduğu durumu Peygamberimiz 
görse ve bu duruma rağmen, bu şartlara rağ
men gerek ekonomik, gerek sağlık durumumuz 
bakımimdam Peygamberimiz -gelse görse Türki
ye'nin bu durumunu ve buna rağmen de milyon 
ve milyarlar harcanarak Hacca gidenleri görse, 
valahi benlim vicdani imamcım ve (dinî kanaatim 
odur ki, hepsini geri kovar, gidin der Türki
ye'ye. 

(BAŞKAN — Sayım hatip, bir dakikanızı rica 
©deyim, siz, Hükümetin Hacca gitme kararı 
hakkında mı gensoru açtınız yoksa Sağmacılar-
da çıkan kolera hastalığı konuşumu izah sade
dimde mi gensoru açtınız? Bu şekilde sadetten 
ayrılmamanızı rica ediyorum, Hûtfem sizi buna 
uymaya davet «diyorum. 

i CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın Baş
kan, uyarınıza teşekkür ederim, fakat ben... 

iBAŞKAN — İki 'defa temas ettiniz, dâhil ol
madığı halde konuyu oraya oturtuyorsunuz. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Merak etme Sâ* 
ym Başkam bu bir seneye bitmez. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — öyle bir... 
zabıtlara geçmesi için, bulgum... 

BAŞKAN — Zabıtlara geçti sayım hatip 
geçti, evet buyurum hatip. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Benim te
mennim odur ki, dünyanın islâm ımenıleketledm-
de ımevcudolam koleramın Dünya Sağlık Teşki
lâtına bildirilmiş raporlardaki mevcudiyeti kar
şısında bugüm Hacca bir yıl değil, asgari beş yıl 
müsaade edilmemesi şarttır. Bunu asgari müş
terekte birleşeceksek bu asgari müşterekte bir
leşmemiz lâzımdır. 

MEHMET LÛTFl SÖYLEMEZ (Gaziantep) 
— Uzatma lâfı uzatma, meşgul etme bizi. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Türk Mil-. 
leti, Türk memleketinin menfaati içim ıSayım Ba
kan bizim kulaktan duyduğumuz, eğer bu ko-
mudaıki çalışmaları doğru ise kendisimi yürekten 

ı tebrik ederiz. Yami Hacca gidişi gerçekten ön-
,_ leme yolumda gayretleri varsa ve bunu fiiliyata 

intikal ettirebilirse biz kendisinin bu yolda at
mış olduğu adımı en başarılı aldım olarak al-
kışlıyacağız. 

HÜSEYİN AVNÎ KAVURMACIOĞLU (Niğ
de) — iSem komünistsin, biz milliyetçi insanla
rız. Bizim seninle asgari müştereklerimiz ola
maz, sen komünistsin çünkü. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Vallahi ben 
sizimle ne milliyetçiliğimi, ne dinciliğimi, me gö
rüşümü bir teraziye koymryacak kadar düşümce 
sahibiyim. 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğ
de) — koyamazsın, 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Koymam 
zaten, yani sizi de koymam. 

BAŞKAN — Hatibe lütfen müdahale efcrne-
.y:'n,İz ©femdim. Sayım Kavurmacııoğlu lütfen, rica 
ediyorum. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; sözlerimi bitiriyorum. 

Sayın Sağlık Bakanı Vedat Âli Özkan, şu 
safhasını anlattığım bütün kısımda Türkiye'
nin, gerek koleralı bir memleket olması duru-
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muna gelmesinde, gerek bütün tedbirler rağ
men alınabilecek tedbirleri, gerek bütün uyarı
lara rağmen alınabilecek tedbirleri alma yolu
na gitmediğinden ve kolera hastalığını gizliye-
rek ileride' karşımıza daha büyük tehlikelerle 
bu hastalığın çıkması ihtimalinin doğmasına 
sebebolmasından hakkında verdiğim gensoru 
önergemin görüşülerek gündeme alınmasını 
önerir, derin saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Reşit Ülker, buyurun efendim. 

C. H. P. (ffiUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri ; 

İçel Milletvekili ıSayın Celâl Kargılı'nm 
kolera ile ilgili gensoru önengelsi hakkında 
Cuumihuriyet Halk Partisinin görüşlerini arz 
edeceğim. 

Esasen, evvelce Suriye, Irak, İran'da sınır
larımıza kadar gelmiş olan kolera, Ağustos baş
larında da Sovyet Rusya'nın Karadeniz kıyıla
rında salgın halinde görülmüş, Sovyet Rusya, 
Yalta, Soşi, Sivastopol, Kerç, Odesa gibi kıyı 
şehirlerinin hepsini kapamak zorunda kalmış
tır. 

Hükümetimiz, 10 Ağustos 1970 de, Rus ge
milerinin iskenderun'da karantina altına alına
cağını bildirmiş, 12 Ağustos 1970 de Rusya'dan 
gelenlerin beş gün karantinada kalmaları karar 
altına alınmıştır. Aynı gün Sağlık Bakanı, «dört 
tarafımızdan çevriliyiz, fakat gayet tedbirliyiz» 
biçiminde demeçte bulunmuştur. 13 Ağustosta 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Özkan, «Elde 
ettiğimiz bilgilere göre İran'da kolera salgını 
vardır.» biçiminde bir demeçte bulunmuştur. 
Aynı gün Sovyet Rusya'nın Özbekistan Cumhu
riyetinin bir gelmişi rıhtıma yanaştırılmamıştır. 
14 Ağustosta Trakya, Kuzey - Doğu ve Güney -
Doğu bölgelerinde bâzı illerin sağlık müdürleri 
ve yardımcı personel göreve çağırılmıştır. Kole
raya karşı 21 ilde doktorların izinleri kaldırıl
mıştır. Bu illerin arasında İstanbul, Ankara, İz
mir vardır, yani sonradan koleranın patlak ver
diği İstanbul ili de vardır. 15 Ağustosta kole
ranın Suriye ve Mısır'da da yayıldığı bildiril
miştir. Sağlık Bakanı Özkan, karantina süresi 
dolmadan bir İranlıyı serbest bırakan Çubuk 
Devlet Hastanesi doktoru Sadık İnanç'm bakan
lık emrine almıştır. Aynı gün Bakan, «kolera 

Türkiye'nin dört bir tarafını sarmıştır.» demiş
tir. Yine aynı gün Lübnan, Suriye ve Ürdün or
tak toplantı yaparak koleraya karşı aşı kam
panyası açılmasına karar vermişlerdir. Sovyet 
Rusya'da Kerç ve Yergbatarya kasabalarında, 
askerî birliklerin bu işi, iki yere giriş çıkışı ya
sakladıkları ve Astragan limanından kimsenin 
ayrılmasına izin verilmediği haberler arasında 
yer almıştır. 

İstanbul'da kolera aşı kampanyasına başla
nacağı haberi de aynı gün verilmiştir. 

17 Ağustosta gazeteler, büyük manşetlerle 
Güney sınırımıza 90 kilometre mesafede kolera 
çaktığını haber vermektedirler. Aynı 'gün İstan
bul Valisi Vefa Poyrak, koleraya karşı tedbir
leri açıklamıştır, tedbirler şunlardır : Aşıya 
başlanacaktır, sular ilâclanacaktır, açık kanal
lar derhal kapatılacaktır, çevre sağlığı tedbir
leri alınacaktır. 

18 Ağustosta Sağlık Bakanı Özkan, kolera
ya karşı bakanlıklar arası millî koordinasyon 
komitesi kurulacağını bildirmiştir. İstanbul'da 
aşı kampanyasının da başladığı açıklanmıştır. 

19 Ağustosta İstanbul'da seyyar dondurma 
ve şerbet satışı yasaklanmış, Çubuklu, Kestane 
ve Kemer memba suları kapatılmıştır. Gazete
ler, Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki iki şüpheli 
hastanın kolera olmadığını bildirmektedir. 

20 Ağustosta İstanbul'da aşı olan bakanları
mızın resimleri gazetelerde yayınlanmıştır. Yi
ne gazetelerde, îstanbul Sular İdaresinin terkos 
suyunu Horladığı, ayrıca Kayışdağı ve Kanlıca 
içme sularının da Horlandığı yazılmıştır. 21 
Ağustosta diğer 21 ile ek olarak Balıkesir de has
sas bölge ilân edildiği gazetelerde okunmakta
dır. 22 Ağustosta gazetelerde, altında «bu kuy
ruk kolera yüzünden» yazısı bulunan, Bulgar sı
nırında çıkmak için sıra bekliyenlerin resimleri 
yayınlanmıştır. Bulgarların, Kapıkule ve Dereköy 
kapılarını kapattıHan, 15 bin kişilik bir işçi 
kafilesinin 20 saatten beri snırda beklediHerl, 
ellerinde iki defa aşı belgesi olmıyanlann Bul
garistan'a sokulmadığı ileri sürülmüştür. 

23 Ağustosta Suriye kolera aşısını zorunlu 
hale getirmiştir. 24 Ağustosta altında «sıra kav
gası ve kuyruklar hep kolera içindi» yazılı re
simler yayınlanmıştır. 

Gene gazetelerde istanbul Milletvekili ola
rak, benim Sayım Bakana; İstanbul Via aşı kam
panyasının yürümediğini, Cumartesi günü öğle-
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den sonra aşı yapılmadığını, aşı merkezlerinde 
Pazartesi günlü, «Çarşatmlba günü aşı gelecektir» 
diye yazılar, levhalar bulunduğunu, aşı yapılan
lara belge verilmediğini bildiren bir demecim 
çıkmıştı, sıMü sıoru idi, fakat Meclise intikal et
mediği için demeç niteliğinde ifade edildi. 25 
Ağustos kolera aşısı kuyruğumda bir vatandaşı
mız ölmüştür. 27 Ağustosta Başlbakan Demirel, 
koleranın olmadığını slöylemişltir. örmeğin bir ga
zetenin başlığı şöyledir:» Demdrel: «Kolera va
kası yok» Başlık böyle. Sayın Başbakan, «Kole
ra hakkında bir diyeceğiniz var mı?» sorusu so
rulmuş, Sayın Başfbakan da karşılık olarak: 
«Türkiye bir kolera memleketi değildir. Kolera 
vakaları komşu memleketlerde görülmüştür, 
diye haberler mevcut, esasen komşu memleket
lerde de kolera salgını vardır diye bir durum 
yok, sadece münferit vakaların görüldüğüne 
dair haberler var. Bunun için Hükümet mühim 
tedbirlere tevessül etmiştir.» 

Başfbakanın bu beyanından sonra 28 Ağus
tosta Sağlık Bakanı Özkan, Karadeniz, Marma
ra, Elge ve Akdeniz bölgelerinin hassas bölge 
olmaktan çıkarıldığımı ilân etmiştir. Bunun 
üzerine başta istanbul olmak üzere, esasen ye
tersiz olan aşılama faaliyetine son verilmiş, esa
sen çok gevşek olan tedbirler büsbütün kalkmış 
duruma gelmiştir. İstanbul'un hassas bölge ol
maktan çıkanlmasından bir süre sonra 13 Ekim 
günü Sağmalcılarda kolera patlak vermiş ve 
kısa bir zamanda bütün yurda yayılmıştır ve 
Bakanlık belli rakam vermekte 50 nin üstünde 
şu kadar yurlttaş öldü, diye beyan edilmektedir, 
fakat bu beyanlar, uzeıiinde dikkatle durulması 
ve incelenmesi lâzımıgelen beyanlar niteliğini 
taşımaktadır. 

Turizm ülkesi olan Türkiye'nin, koleralı ül
ke damgasını yemesi yüzünden milyonlarla öl-
çülmiyecek maddi ve mânevi kayba uğranılmış-
tır, bu olayların patlak vermesi ile Türkiye, bü
tün dünyanın gözünde bir koleralı ülke haline 
gelmiştir ve bundan doğan ve doğacak zarar
lar devam edip gitmektedir. 

Gerek koleranın çıkmasından, gerekse pat
lak verdikten sonra yayılmasından Hükümet 
her anlamda sorumludur. Istanlbul^ia Sağmalcı
larda kolera salgınının çıkmasındaki sorum
luluk... 

Yukarda özet olarak açıklandığı üzere Sov
yet Rusya'da kolera salgınının çıkması üzerine 

21 ilin hassas bölge içine alınlmam ve aşı kam* 
ıpanyıasına girişilmesi, karar ve tedbir olarak 
tamamen yerimde idi. Gerçekten 24 Nisan 193Ö 
gün ve 1593 sayılı Umumi Hıfzııssihha KanumU 
nun, «Memleket dâhilimde sâri ve salgın has
talıklarla mücadele» başlıklı faslında, 72 nci 
maddede: «57 nci maddede zikredilen hasta
lıklardan biri zuhur ettiği veya zulhurundan şüp-
helemildiği takdirde aşağıdaki tedbirler tatbik 
olunur. 

1. Hasta olanların veya hasta oldukların
dan şüphe edilenlerin ve hastalığı neşrü tamim 
eylediği tahkikatı fenniye ile tebeyyün edenlerin 
fennen icaibeden müddet zarfımda Ve sıhhat me
murlarınca hanelerinde veya sıhhi veya fennî 
şartları haiz mahallerde tecrit ve müşahade al
tına vaz'ı, 

2. Hastalara veya hastalığa mâruz bulu
nanlara senom veya aşı tatbiki, 

3. Eşhas, eış5ra ,çamaşır ve binaların ve 
fennen intana mâruz olduğu tebeyyün eden sair 
Midimle mlevadm fennî taltihiri, 

4. Hastalık neşreden haşarat ve hayvana
tın itlafı, 

1 5. (Memleket dâhilinde seyahat eden eşha
sın ioaibeden mahallerde muayenesi ve eşyala
rının tathiri, 

6. Hastalığın sirayet ve intişarına sebebi
yet veren gıda maddelerinin sarf ve istihlâki
min menU, 

7. Dâhilinde sâri ve salgın hastalıklardan 
biri zuhur eden umumi mahallerin tehlike zail 
olucaya kadar set ve tahliyesi.» denmektedir. 

72 nci maddede bahsi geçen 57 nci maddede 
zikredilen hastalıklar ise, başta kolera, veba, ti
füs, çiçek, difteri, menenjit, kızıl, şarbon, çocuk 
felci, cüzam, kızamık gibi bulaşıcı ve salgın has
talıklardır. 

Sağlık Bakanlığı gerçekten halkı ve pek ye
rinde olarak Türkiye'nin dört bir tarafı kolera 
ile çevrilince, Karadeniz, Marmara, Ege ve Ak
deniz bölgelerini hassas bölge ilân etmiştir. Bu 
tedbir, umumi Hıfzıssıhha Kanununun 72 nci 
maddesine tamamen uygun olarak alınmıştır. 
Çünkü, 72 nci madde koleranın ortaya çıktığı 
veya çıkmasından korkulduğu, zuhurundan şüp-
helenildiği takdirde gerekli tedbirlerin alın
ması gerektiğini göstermektedir. Bu tedbirler 
arasında aşı, karantina, eşya ve binaların dezen-
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fekte edilmesi, hastalık taşıyan haşerelerin ve 
hayvanların yok edilmesi, bulaşmaya sebebiyet 
veren gıda maddelerinin satışının ve tüketiminin 
yasaklanması gibi tedbirler vardır. İşte bu 
maddeye daynılarak istanbul'da kolera aşısı uy
gulanmaya başlanmış, suların klorlanmasına gi
rişilmiş, çevre sağlığı tedbirlerinin alınacağı, 
açık kanalların kapatılacağı bildirilmiş, dondur
ma ve şerbet satışı yasaklanmış, bâzı memba su
ları tehlike arz ettikleri için kapatılmışlardır. 
Yurttaşlar aşı olmaya teşvik edilmişler, istan
bul'da 1 000 aşı merkezinin kurulduğu iddia edil
miş, aşıya gecekondu bölgelerinden başlanacağı 
ifade edilmiştir. 

Bütün bunlar gerçekten yapılması ve alınma
sı gereken tedbirlerdir, fakat vatandaşların aşı 
kuyrukları teşkil edip, aşı bulamamaları, Bul
garistan ve Yunanistan sınırlarının kolera sebe
biyle kaptılıp işçilerin, turistlerin ve yolcuların 
yurt dışına çıkamamaları ve bir hafta aralıklı aşı 
yapılma zorunluğu, yiyecek, içecek üreten ve sa
tanların şikâyetleri, alınan tedbirlerin memle
ket ekonomisini, iç ticareti ve dış ticareti etkile
mesi ve Hükümetin başarısızlık ve beceriksizli
ğini ortaya koyması gibi bilimsel olmıyan, tama
men siyasi nedenler karşısında Başbakan, Hükü
met Başkanı olarak güya beceriklilik ve halkı 
memnun edecek bir tutuma girmiş olmak bakı
mından «Memlekette ve dışarıda kolera tehli
kesi yoktur.» demiştir. Ondan sonra da felâket 
çıkıp da vatandaşlar ölüp, memleket koleralı 
memleket olarak ilân edilip, iç ve dış ticaret, 
turizm baltalanıp, mikrop bütün Türkiye'nin her 
tarafına yayıldığı bir sırada da «yangın, sel, 
salgın hastalık gibi âfetler Cenabı Hakkın tak
diridir, takdire bir şey denmez.» buyurmuşlar
dır. 

Bütün tedbirlerin en hararetli anında Hükü
met Başkanı kolera tehlikesi yok, anlamına 
gelen 27 Ağustos demecini vermiştir. Başbakan 
demecinde; «Türkiye bir kolera memleketi de
ğildir, kolera vak'aları komşu memleketlerde de 
görülmüştür, diye haberler mevcut. Esasen 
komşu memleketlerde de kolera salgını vardır, 
diye bir durum yok, sadece münferit vak'aların 
görüldüğüne dair haberler var, bunun için 
Hükümet mühim tedbirlere tevessül etmiştir.» 
demektedir. 

Bu demeç baştan aşağı yanlış bir demeçtir. 
önce genel havası ile kolera işinde küçümseme 
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olduğunu, koleranın fazla önemsenmediğini an
latır bir edası vardır ve bu anlamı taşımaktadır. 
Nitekim, gazeteler de bu havayı kamu oyuna yan
sıtmışlardır. Bu demeç, Hükümetin o ana ka-
darki tutumuna ters düşen bir görüştedir. San
ki kolera tehlikesini önemsiyen, hassas bölgeler 
ilân eden, Bakanlıklararası Millî Koordinasyon 
Kurulu kuran, aşı kampanyasına girişen ve halkı 
aşılanmaya davet eden, suları klorlamaya başla
tan, bâzı yiyecek ve içeceklerin satışını yasak
laman, 15 milyon kişilik aşı stoku hazır oldu
ğunu halka haber veren, «Dört tarafımızı kole
ra sarmıştır.» diyen o Hükümetle hiç ilgi«i ol
mıyan, sorumluluk taşımıyan bir kimse tara
fından Söylenmiş hissini vermektedir. Bir an
lamda da Başbakan, Sağlık Bakanma; «Boşuna 
işi büyüttün, halkı telâşa verdin, zaaflarımızı 
ve güçsüzlüğümüzü ortaya çıkardın.» demekte
dir. Yorumlandığı, tefsir edildiği zaman bu an
lama gelmektedir. 

Bu demeç, dünyanın bildiği ve Sağlık Baka
nının da beyan ettiği olayların tersini söyle
mektedir. Başbakan demecinde, kolera vakala
rı komşu memleketlerde görülmüş diye haberler 
mevcut, esasen komşu memleketlerde de kolera 
salgını vardır diye bir durum yok, demek iste
mektedir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, elimde 1.12.1909 
tarihinde sevk edilmiş bir kanun tasarısı var; 
salgın ve bulaşıcı hastalıklarla olağanüstü savaş 
hakkında kanun tasarısı. Bu tasarının gerekçe 
kısmını okuyorum. Bu tasarıyı sevk eden Baş
bakan Süleyman Demirel'dir, onıün imzası var. 
Bu gerekçeden okuyorum: «1905 yazında iran'
da meydana çıkan Eltor tipi kolera salgını do-
layısÂyle bir seneden beri yurdumuz bu hasta
lığın bulaşma tehlikesi ile karşı karşıya bulun
maktadır. Hastalık tabiatı itibariyle...» diye de
vam ediyor ve: «... Hastalığın bulaştığı memle
ketlerin ticaret ve turizmi geniş mrükyasta zara
ra uğramakta, ihracat malları dış piyasalardan 
alınmayıp, geri çevrilmektedir. Komşumuz iran, 
1905 senesinde uğradığı bu hastalık salgını yü
zünden bu yönlerden çok büyük iktisadi zarar
lara uğradığı gabi, hastalığın 1905 senesinde sön-
dürülebilmesi için dört ay müddetle ve topye-
kûn Hükümet kuvvetlerinin mücadeleye sokul
ması ioabetaniştir. OENTO Kolera Komisyonun
da İran temsilcisi bulunan Sağlık Bakanlığı 
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Müsteşarının ifadeline göre, bu mücadele İran'a 
50 milyon dolara mal olmuştur.» 

Şimdi, Başlbakan Deımirel, «Kolera vakaları 
komşu memleketlerde görülmüş, diye haberler 
mevcut, esasen komşu memleketlerde de kolera 
salamı vardır diye bir durum yok.» demiştir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi 1970 senesiyle 
:Vgiii bir şey daha okuyayım. 26 . 5 . 1970 ta
rihinde Mecliste Sağlık Bakanlığı Bütçesi gö-
tfüşüîürksn. Sayın Bakan şu beyanda bulunuyor
lar: «1969 yılında bulaşıcı hastalıkların vuku
una ve yayılmacına karşı aldığumız tedbirler gü
zel sonuçlar yenmiştir. Bilhassa Irak'ta çıktığı
nı istihbar ettiğimiz kolera hastalığı üzerine bü
tün hudut boylanımız kolera aşısından geçtiril
miş ve hemen hemen...» diye devam ediyor ve 
sonra... «cüreti katiyede memleketinıizijn bulun
duğu coğrafi bölge bakımından vazgeçmemize 
imkân yoktur.» Bu da gazetelerde yazılmış be
yan değil, resmî beyandır. Komşumuz İran'da 
1085 yılında kolera görülmesünden beri kolera
nın yarlığı Sağlık Bakanlığınca ve basında çı
kan haberler yol:ıyle halk tarafından bilinımek-
tedir. 1908 Mart ayında 19 il hassas bölge ilân 
edilmiştir, 1970 de iran, Mısır ve Eusya^da ko-
lena görülmesi nedeniyle halkı aşıya davet et
mektedir.., 

MEHMET LÛTFİ SÖYLEMEZ (Gaziantep) 
— Tekrar ediyorsunuz değil mi?.. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Beyefendi, 
tekrar etmek hakkım vardır. Eğer şaşırtmak 
'ı /iı, Sayın Bakanı, desteklemek için bir işe giri
şiyorsanız, beni vazgeiçiremezsiniz': Rica ederim, 
bunu söyliytöoeğim. Tekrar etmekten ne çıkar?.. 
fet'rihaın ederim... 

AHMET KARAAISLAM (Malatya) ~ Sa
yın Ülker, vakitten faydalanalım dedik. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) ~- Faydalandı
nız mı? 

Halk aşıya davet edilmektedir. Bakanların 
aşı olurken çekilmiş resimleri çıkmakta, sular 
klorlanmakta, şüpheli sular kapatılmakta, açık
ta yiyecek ve içecek satışı yasaklanünaktadır. 
Bütr/rı bunlardan sonra da «Komşu memleketler
de kolera salgını vardır diye bir durum yoktur.» 
denilebilmektedir. Halk, haiklı olarak sor
maktadır ; kolera salgını yok da öyleyse ne
den bu telâış?.. Başlbakanm bu beyanından 
sonra... 

MEHMET LÛTPİ SÖYLEMEZ (Gazian
tep) — Aklınızın erdiği bir konu olsa da ko
nuşsanız. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Siz oraya 
ıbir ekip kurmuşsunuz, ama çjdk yanlış bir iş 
yapıyorsunuz. 

MEHMET LÛTFİ SÖYLEMEZ (Gazian
tep) — Boşuna vaktimizi alıyorsunuz da ona 
ütülüyoruz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, ben C. H. P. adına konuşuyorum 
ve bugün saat 15,00 te buraya geldiğim de 
Sayın Başkan Meclisi kapatmak üzere idi. 
«Koridorlarda arkadaşlar var, lütfen yokla
ma yapınız» teklifini yapan bir arkadaşınıza 
söylüyorsunuz bunu, dikkatinizi çekerim. Siz, 
uzamaktan şikâyetçi değil, hakikatlerden şi
kâyetçisiniz. Onu söyleyin o zaman bir di
yeceğim yok. 

MEHMET LÛTFİ SÖYLEMEZ (Gazian
tep) — Hayır dostum hayır... 

'BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etme
yiniz. 

REŞÎT ÜLKER (Devamla) — Başibakanın 
(bu beyanından sonra, zaten yarım yamalak 
alınan tedbirlerin kaldırılması ve bir süre 
'Sonra Sağmalcılarda koleranın patlak ver
mesi ve sayım kesin olarak belil olmıyan 
vatandaşların ölmesinden Hükümet sorumlu
dur. istanlbul'un Sağmalcılar, Esenler gibi 
gecekondu bölgelerinde kolera çıkması ve ağır 
ziyiat verillmesi ve çok kişinin hastalanma
sında çok sorumluluk vardır, üstü kapalı bir 
sorumluluk değil. Çevre sağlık koşulları bo
zuk gecekondu bölgelerinin özellikleri nazara 
alınarak, önce bu bölgelerin aşılanmaları ta
mamlanmalı idi ve bu bölgelerde gerekli ted
birler alınmalı idi. Bu noktada da Bakan
lığın görüşü aynıdır. Yani Bakanlık, C. H. P. 
Grupunun görüşündedir; bu bölgelerde aşıya 
devam edilmelidir. 

Fakat sağlam görüşe rağmen uygulama 
yapılmamıştır, görev ihmal edilmiştir, ve bu 
ihmal bakınız nasıl olmuştur : 14 Ağustos 1970 
gününde Sağlık Bakanı; «Kolera aşısının et
kisi altı ay devam eder, bu bakımdan is
tanbul gilbi büyük şehirlerde gecekondu böl
gesi halkı kolera aşısına tâbi tutulacaktır.» 
Şeklinde demeçte bulunmuştur. Aynı gün; 
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İstanbul Vali Muavini Necdet Enüstün'ün 
başkanlığında bütün sağlık sorumlularının 
katıldığı toplantıda; aşı yapmada, çevre sağ
lığı bozuk olan gecekondu bölgelerine önce
lik verilmelsi kabul edilmiştir.. Bu gerçekle-
lerin bilinmesine rağmen, İstanbul'da başlıyan 
aşı kampanyası, tehlike yoktur diye durdu
rulmuş, bu yüzden Sağmalcılar, Esenler gece
kondu bölgesinde patlıyan kolera salgını, ge
rek hasta adedi bakımından, gerekse ölüm 
bakımından ağır olmuştur. Ancak, has
talıktan sonra Sağmalcılar ve Esenler bölge
sinde yaşıyanların aşısı bir haftalık, on gün
lük bir gecikmeden sonra tamamlanaJbilmiŞ-
tir. Hastalık ayın 13 ünde patlamış 18 inden 
20 sine kadar yer yer değişik olmak suretiyle 
bir hafta sonra tamamlanabilmiştir. Esenler 
Belediye Başkanı, Sağlık Müdürlüğünden maz-
batalsız aşı almak mecburiyetinde kalmış ve 
mazbatasın aldığı aşılarla aşıyı tamamlatmış-
tır. Burada bir noktayı arz etmek isterim. 

(Salgın sırasında Sağmalcılar bölgesine git
tiğim zaman durum şu idi : Belediye fecî bir 
vaziyette, hiçbir tedbir yok, dezenfektasyon 
yiok, telefon yok, mütemadiyen hasta götü
rülüp getiriliyor, ambulansa el koymuş. Be
lediye Başkanının yanında otururken, valinin 
ömriyle, sanıyorum sağlık işleriyle görevli 
bulunan iki reismî arkadaş geldi. Bu arka
daşlar, ne oluyor, nasıl gidiyor, haliniz ne^ 
dir diye oranın vaziyetini slormadılar; Vali 
Böy, radyoda aşı çalındı diye beyanda bu
lunulmuş, bu beyanın doğru olup olmadığını 
tahkik için zabıt tutmaya göndermiş, bunu 
söylediler. Ben Belediye Başkanının odasın
da bizzat bununla karşılaştım. Sağmalcılar'-
da üstümü - başımı, arabamı dezenfekte eMim, 
Esenler'e geldim, girdim çıktım hiçbir ted
bir yok. Döndüm tekrar Sağmalcılar Beledi
yecinde dezenfekte oldum ve öylece evime 
gittim. Bu hâdiseyi ifade ile şuna dikkati 
çekmek istiyorum: Orada, 500 000 kişilik bu mın-
takada ne oluyor demek varken, o sorulmuyor, 
radyoda aşı çalındı denmiş bunun için zabıt 
yapmaya geliniyor ve zabıt yapılırken mazba
taları gördüm; 10 000 veya 15 000 mazbata üe 
alınmış, üst tarafım da oradan sandıkla alıp < 
gelmişler ve vatandaşı aşılamışlar. 

18 . 9 . 1970 tarihli bir gazetedeki şu ha
ber, durumu açık olarak gösterecek nitelikte

dir: «Esenler'de dört günden beri devam eden 
hastalık, Çiftehavuzlar, Namık Kemal Mahal
lesi, Yavuz Selim, Davutpaşa ve Mimar Sinan 
mahallelerinde yoğunlaşmıştır. Halk hoparlör
lerle belediyeye aşı olmaya ve hastalarını ge
tirmeye davet edilmiştir. Sabahın erken saat
lerinden itibaren aşı olmak istiyenler, Belediye 
binası önünde uzun bir kuyruk meydana getir
mişlerdir. Ancak, ellerinde İM ay önce yapıl
mış aşı kampanyasında arta kalmış dörtyüz 
kişilik stok olduğundan birçok vatandaş aşı 
olamadan dönmüştür.» Yani, kolera ayın 13 
ünde patlak vermiş, ayın 18 inde dörtyüz kişilik 
aşı, o da Ağustos ayındaki kampanyadan kal
mış bir aşı ve vatandaş geri dönüyor. Evvelce 
karar alınmış olduğu halde, gecekondu bölge
lerinin aşılarının yapılmadığı, hastalık patla
dıktan sonra aşıya girişildiği, hastalığın tam 
merkezinde; hastalıktan bir hafta sonra bile 
aşı yapımının bitirilmediği, aşının bulunmadı
ğım ortaya koymaktadır. 

Değerli arkadaşlarım... 
M. PAHBİ UÖRASIZOĞLU (Uşak) — Bü

tün bu çalışmalarından dolayı Sağlık Bakanı
na teşekkür etmiyorsunuz, çok ayıp oluyor. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bir tâyin işi
niz mi var? Değerli arkadaşım, sen, benim ko
nuşmalarımı dinlememişsin böyle anlaşılıyor. 
Eğer çok dikkatle dinlemiş olsaydınız, ne söy
lemek istediğimi çok iyi anlamanız lâzımgelir-
di. Dinlemediğinize veriyorum. Çünkü dinledi
ğiniz takdirde anlıyacağınıza eminim. 

Şimdi, burada başka bir şeyi okumak isti
yorum; bu sene İstanbul Barosunun Umumi 
Heyetine sunduğu rapordan kolera ile ilgili 
bir kısım: «Kolera daha Türkiye'nin hudutla
rında iken, meslekleri icabı her sınıf halkla te
mas ve yurdun dört köşesinde görev yapmak 
mecburiyetinde olan meslekdaşlarımıza, baro
muz doktoru tarafından uygulanabilecek ye
terlikte kolera aşısını Sağlık ve Sosyal Yardım 
Müdürlüğünden istedik.» 

Adı geçen Müdürlüğün cevabı aşağıda, ay
nen alıyorum. 

«Îİ£İ : 20 . 8 . 1970 gün ve 4794 sayılı yazı
nıza. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
28 . 8 . 1970 gün ve 6546 sayılı yazılariyle; ko
lera konusunda alınacak tedbirler meyanında 
olan kütlevi aşı tatbikine, ilimizin hassas bölge 
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dışı kabul edilmesi üzerine, lüzum olmadığına; 
yalnız yurt dışına çıkacak olanlarla, gecekon
du bölgelerinde uygulanacağına bilginizi rica 
ederim,.» 

Şimdi bu, bir şeyi göstermektedir: Prensip 
doğru, tedbirleri kaldırdıkları halde gecekon
du bölgelerinde aşıya devam kararı var; fakat 
patlaktan sonra 7 gün 8 gün aşı yapılmak su
retiyle bunun yerine getirilmediği gözükmekte
dir. Devam ediyor, çok enteresan bir konu : 

«... Vatandaş sağlığını korumakla yükümlü 
bir resmî dairenin cevabını yeterli bulmak zo-
runluğunda idik. Koleranın ilimizde, bilhassa ce 
za ve tevkif evinin bulunduğu Sağmalcılar'da 
kendisini şiddetle hissettirmesi üzerine, yuka
rıya alman yazının fotokopisini eklemek ve 
olayların bu cevap münderecatını yalanladığı
nı belirtmek suretiyle, istanbul Valiliğine ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğüne yazılan 
yazılarla; Baromuza aşı tahsisi talebimizi tek
rarladık. 

Raporun baskıya verildiği tarihe kadar 
olumlu cevap alamadığımızı belirtmek isterim.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu, konuyla doğ
rudan doğruya ilgili değilmiş gibi gözükür; 
ama 28 Ağustosta bu tedbirlerin kaldırıldığını 
resmen göstermesi bakımından, bir; bir de o 
bölgede tedbirler kaldırılmış olmasına rağ
men, aşının devamı lâzımgeldiğini - ki, bizim 
de görüşümüz budur - ispatlıyan durumdur. 

Koleranın patlak verdiği Sağmalcılar böl
gesi, Sağlık Bakanlığınca bilinmiyen, tanmmı-
yan bir bölge değildir. Burada zaman zaman 
bulaşıcı sarılık, tifo gibi hastalık salgınları çı
kar ve bu nedenle tıp literatüründe de yer al
mış bir bölgedir, «Sağmalcılar, tifo ve sarılık 
araştırmaları için örnek bölge halindedir.» Bu
nu bendeniz söylemiyorum, mikroplar üzerinde 
çalışan uzmanların söyledikleri sözlerdir. 
«1965 yılının 4 ayında istanbul Gaziosmanpa
şa ve Eyüp dolaylarında incelediğimiz infeksi-
yoz hepatif salgını.... Tıp Fakültesi Mecmuası, 
Çetin Ural Aybaba.» Tabiî bunun üzerinde 
etütler var ve bir hayli çoktur; ama arkada
şımın vakitten tasarruf ilkesine ben yazarken 
riayet ettim, daha fazlasını saymak mümkün
dü, fakat ben bir - ikisini alıyorum. 

«istanbul'un Atışalanı köyünde, tamamen 
Esenler'in yanında olan bu bölgede başgöste-
ren tifo salgını... istanbul Tıp Fakültesi Mec

muası, 1967. Çetin Çağatay Töreci. «Bu salgın 
örnekleri ve onların üzerinde yapılmış başka-
bilimsel çalışmaları çoğaltmak mümkündür. 
Sağmalcılar'da kolera salgını sırasında bile bir 
de tifo salgını olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, Esenler'de bu tip ko
lera salgını sırasında 200 kişi tifoya tutulmuş. 
Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla ünlü olarak tıp 
litaratürüne geçmiş olan bir bölgede gereken 
tedbirlerin alınmaması ve aşının tam olarak ya
pılmaması, ayrıca affedilmez bir hatadır. Ya
ni, yalnız aşının ihmal edilmesi değil. Bu bölge 
bilinen, tanınan, şöhretli bir bölge. Üzerinde 
makaleler yazılmış, kitaplar yazılmış, örnek 
gösterilmiş; buraya ayrı bir ihtimam gösteril
memesi affedilmez bir hareket olarak nazarı
mızda kalacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; salgın patlak verdik
ten sonraki durum üzerinde de durmak istiyo
rum. Sağmacılar'da 12 Ekim 1970 te veya 13 
Ekimde kolera patlak vermiştir. Kolera patlak 
vermiş olmasına rağmen, kolera bölgesi karan
tina altına alınmamış ve koleranın bütün is
tanbul'a ve bütün Türkiye'ye yayılmasına se-
bebolunmuştur. Gerçekten, kolera salgını pat
lak verir vermez yapılacak ilk iş, kolera patlak 
veren yerin, yani Sağmacılar'm karantina al
tına alınması idi. Umumi Hıfzıssıha Kanununun 
73 ncü maddesi, aynen «Kolera ve veba, ruam 
musaplarından gayrilhastaların evlerinde tecri-
dedilmelerine müsaade olunur.» Daha devam edi
yor; «Kolera, veba, ruam musaplariyle, bulun
duğu mahallerde tecridi mümkün ve kâfi gö-
rülmiyen sair hastalık musapları ve kolera ve 
vebayı neşir ve sirayet ettirmeleri muhtemel 
olanlar, dcabederse cebrî tecride tabi olurlar. 
öebrî tecrit, hastaların veya bu maddede zik
redilen şüphelilerin, Hükümetçe tâyin edilecek 
mahallerde her türlü ihtilâttan memnu olarak 
ve zabıta murakabesi altında bulundurulmala
rıdır.» 

Aynı kanunun 83 ncü maddesi: «Cebrî tec
ride tabi olarak müessesatta veya evlerinde tec-
ridodilen Mımıselerle 76 ncı maddede zikredi
len şahıslardan muhtacölanlann kendileri ve 
ailelerinin iaşeleri masarifi Hükümetçe tesviye 
edilir.» hükmünü taşımaktadır. Yani, birçok 
kişilerin aklına gelmektedir ki, bu vatandaşlar 
tecridedilirlerse, açlıktan ölürler. Daha büyük 
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bir tehlikeyi, daha büyük millî bir tehlikeyi 
önlemek bakımından bütün kuvvetler oraya yı
ğılır, Türk Devletinin gücü oraya gönderilir, 
oradakiler, işlerinden menedilenler, tecridedi-
lenler beslenir, bakılır. 

Milletlerarası Sağlık Tüzüğünde de karan
tinaya tdJbi hastalıkların başında kolera var
dır. Rusya'da kolera çıkınca Baku, Stalingrat, 
Yalta, Şosi, Sivastopol, Kerç, Odesa gibi şehir
lere giriş çıkış yasak edilmiştir. Yine Ağustos 
ortalarında Kore'de, koleralı bölgeler karanti
na altına alınmıştır. Yine Ekim başında Tu
nus'ta kolera çıktığı anda, kolera çıkan yer he
men karantina altına alınmıştır. 

Sağlık Bakanımız ise, olaydan 5 gün sonra; 
yani, zaten karantinanın önemi kaybolmuş, ay
rıca bunun üzerinde durmuyorum değerli arka
daşlarım. Çünkü gensoru açılırsa, onları izah 
edeceğiz. Yani, vaktinde tedbir almamanın... 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Genso
ru açılmasını istiyecek misiniz? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sabredin, so
nunu beklerseniz... 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Biz, te
şekkür etmenizi bekliyoruz. (A. P. sıralarından 
gülüşmeler.) 

REŞİT ÜLKER (Devamla) —Sağlık Baka
nımız ise 5 gün sonra 17 Ekimde «Salgın böl
gesini karantina altına almaya imkân yok. Zira 
bu bölgeler fabrika ve iş bölgeleridir.» demek
tedir. Hastalık Sağmacılar'dan Esenler, Küçük-
köy, Şişli ve istanbul'un her tarafına yayılmış
tır. Hastalık yine Sağmacılar'dan Samsun, iz
mit, Çanakkale, Edirne, Amasya, Bursa, Mer
sin, Akhisar, Adapazarı, Tkirdağ, Kurtalan'a 
kadar Türkiye'ye yayılmıştır. Yine bunun ay
rıntısına girmiyorum. 

KÂMİL ŞAHİNOĞLU (Manisa) — Akhi
sar'da yok bir defa. Yanlışınız oldu. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Amasya'da da 
yok. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — İyi. Akhisar'
da yokmuş efendim. Demek M, öbürkülerde var 
öyle ise, efendim... 

Değerli arkadaşlarım; (Sağlık Hizmetlerin
de Mikrobiyoloji) adlı kitabın ikinci cildinde, 
yani başlığı «Özel Mikrobiyoloji» olan, Profe
sör Dr. Sabahattin Payzın, Prof. Dr. Namık 
Aksoycan, Prof. Dr, Hayati Egemen, Prof. Dr. 
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Muzaffer Akman tarafından yazılan kitapta, 
kolera çıkan bölgeye karantina konur diye taf
silâtına bile girişmemiştir. Yani karantina kon
ması o kadar tabiî bir şey ki, o kadar tıp ilmin
de kabul edilmiş bir şey ki, detayına bile giril
memiştir. 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Bar-
las, salgın bölgesinin tecridedilmesini istemiştir. 
(«yanlış» sesleri) Gazetelerde çıkanları söylü
yorum. Farketmez, yani birisinin, ikisinin olup 
olmaması neticeyi değiştirecek nitelikte değil
dir. Hepiniz biliyorsunuz ki, bütün doktorlar, 
yani bütün bu işlerde konuşanlar, tecrit lâzım-
geldiğini söylediler. Yine Türkiye'nin dör bir 
tarafından da hastalık çıkan, hasta olan yer
lerde, bunların Sağmalcılardan gittiğini söyle
diler. Yani, aslında bunları teker teker söyle
meme imkân yok, ama tesbit edelim diye bâzı
larını söylüyorum. 

Türk Tabipler Birliği Başkanı Nurettin Ot-
man Savcı, hastalık çıkan bölgelerin derhal tec
ridini istemiştir. Prof. Melâhat Okuyan, «Por
törleri ne yapacağız?» diye sormuştur. Tabiî bu 
işin ilmini bilenler anlıyor. İstanbul Tabip Odası 
Başkanı Dr. Can Öztürk, «Karantina uygulan
madı, hastalık Anadolu'ya yayıldı» demiştir. 
Türk Tabipler Birliğinin 29 Ekimde yayınladı
ğı bildiride de, hastaların ve mikrop taşıyanla
rın bölge dışına çıkarılmasına imkân verilmesi 
yerilmiştir. 

Bildiride aynen şöyle denilmektedir: «Sal
gının ilk günlerinde hastalık teşhisinin konma
ması ve açıklanmaması nedeniyle bölgenin ka
rantinaya alınmaması büyük bir hata olmuş, 
hastaların ve mikrop taşıyanların bölge dışına 
çıkmalarına imkân verilmiştir. Bundan dolayı 
şehrin diğer bölgelerinde ve diğer şehirlerde de 
bulaşmalar olmuştur. Bu bulaşmaların bir sal
gına yol açmamış olması memnuniyet vericidir. 
Fakat, tedbirlerin gevşetilmesi halinde veya çev
re sağlığı tedbirlerinin eksik olduğu yerlerde 
bir salgına yol açabilir, bu ihtimal unutulmama
lıdır.» 

iç Hastalıkları Mütehassısı Dr. Sedat Pınar, 
kolera hakkında yazdığı makalede; «Halk pa
niğe kaplmasm sloganlarıyla, ihracatımız mah
voluyor, turistler gelmez endişesi içinde, her da
kikanın bir altın değeri taşıdığı ilk günlerin 

| fırsatları kaçırılmıştır. Gerekli zecri ve kanuni 
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tedbirler unutulmuş ve neticede paniğe kapıla
nın halk değil, başmdanberi aldıkları tedbirle
rin yetersizliğinden dolayı, bizzat kendileri ol
duğu anlaşılmıştır. Müsbet ilmin en büyük dal
larından biri olan tıp, tarih boyunca politika
nın bu derece sorumsuz tecavüzüne şahidolma-
mıştır. 

İlk vakalar görülür görülmez, 12 . 10 . 1970 
günü akşamı, halkı darıltmak yani oy kaygu-
su bir yana itilerek lâboratuvar teşhisi bekle
meden gerekli karantina ve tecrit işlemleri, bü
tün imkânlar kullanılarak yerine getirilmeli 
idi. Sağmalcıların etrafı demir değil, çelik perde 
ile sarılmalı idi. İcabında köprüler açılarak, has
talık bölgesi izole edilmeli idi. Kolera «vibrion» 
unun, öğrenci mitinglerinden daha tehlikeli ol
duğu gerçeği, politikacıların kulaklarına «tabiî 
bu Sayın Başbakanın anlamına da gelir, Sayın 
arkadaşımız Rifat Öztürkçine de neden böyle 
tedbirler alıyorsunuz diye Başbakana telgraf 
çekmişti. Tabiî politikacılardan o da kastedil
diği anlaşılıyor. «Bu ilmin mensubu olan Bakan 
tarafından, bütün ciddiyet ve cesareti ile hay
kırılmak ve yine işitmemeikte inaJdediliröe, 
millî vicdanın kararını verebilmesi için, gerçek
ler fütursuzca kamu oyuna aksettirilmeli idi.» 

Çarşamba Hükümet Tabibi de, «cesaretle, 
Sağmalcılar karantinaya alınmalı» diyordu. 

Uluslararası nizamlar, Bakanın uygulamakla 
yükümlü olduğu Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 
kürsü sahibi profesörler, tabib odaları, Tıp Ta-
bib Birliği, uzmanları, nihayet Hükümet ta» 
bibleri,, yakın zamanda yabancı memleketlerin 
gözümüzün önünde yaptıkları uygulamalar, biz 
Sağmalcılar'], karantina altına almazken, tüm 
Türkiye'nin komşuları tarafından fiilen uluslar
arası karantinaya alınmış olması, bütün bun
lar karantinanın ne kadar zaruri olduğunu gös
terecek elle tutulur, gözle görülür belgelerdir. 

Hükümetin yapamadığını, yer yer bizzat 
Türk halkının yapması ve Sağmalcılar'dan 
gelenleri köy, kasaba ve şehirlere kabul etme
meleri - Tabiî edilmiyen yerlerde. (Sayın Ba
kan da böyle diyor. «Karantina kendiliğinden 
olur» diyor.) karantina yapılmasını gerekti
riyordu. 

Sağlık Bakanının bu noktadaki görüşü şu
dur: «Burası kalabalık bir yerdir, bu yere gi
rip çıkanlar çoktur. Böyle bir tedbir alsak 

bile, bu tedbirin tatbik imkânı yoktur» buyu
ruyorlar. Şöyle diyorlar: «Niçin Sağmalcılar'ı 
karantina altına almadınız,, deniyor. Hastalık, 
patlamadan çok evvel çıkmıştır. En azından 50 
bin vatandaşımız dışarıda oturuyor ve Sağmal
cılar'da çalışıyor. Bir o kadar Sağmalcılar'da 
oturuyor, diğer yerlerde çalışıyor. Hıfzıssıhha 
Meclisinin de görüşü, tecrit etmenin hiçbir pra
tik faydası yoktur. Zaten o kadar içice girmiş
lerdir ki, tecrit edilmek te imkâsız. Muhtarla
rımız, belediyelerimiz, idarecilerimiz uyanıktır. 
Sağmalcılar'dan yurda dağılanları tecrit etmiş
lerdir. Hattâ Bolu'da, Sağmalcılar'dan gelen bir 
grup, karantinaya alınmak istemediklerinden 
geri dönmüşlerdir.» Sayın Sağlık Bakanımızın 
bu noktadaki beyanı budur. Yani, iş tamamen 
Allah'a terkedilmiş. 

Değerli arkadaşlarım; ilk nazarda,, bir defa 
kanun nazarında, kanunun emrettiği hükümle
rin münakaşası olmaz. Bunlar kanun . olarak 

. kabul edildiği zaman, bunlar düşünülmüş taşı
nılmış, herkes tarafından, kanunları çıkaran
lar tarafından da uyulması gerekli kaideler 
olarak getirilmiştir. 

Şimdi kanunlar, uluslararası kurallar bu
nun gerektiriyor. Ama, ben başka bir açıdan, 
yani şu vatandaşlarımızı koruyoruz açısı var 
ya; imkânsızlık var, bir taraftan da vatan
daşlarımızı koruyoruz açısı var, meseleyi bu 
açıdan alacağım. 

Değerli arkadaşlarım; Esenler, 50 bin civa
rında nüfusu olan bir yerdir. Belki «35 bindir» 
diyecekler. O da, bu nüfus sayımının nasıl ya
pıldığını gösterecek bir hâdisedir. Şimdi, Esen
lerin Belediye Başkanı, yani halkın temsilcisi 
17 - 18 Ekimde karantina istemiştir. Kendisi 
karantina istiyor. Eğer halk karantinayı tut
masa, kolay kolay bir belediye başkanının ka
rantina istemesi mümkün mü? Mümkün değil. 

Esenler'de 3-4 bin vatandaş dışarda çalış
maktadır. Esenler'de fabrika yoktur ve Esen-
ler'e dışardan çalışmaya gelen yoktur Orada
kiler gidiyor, üç dört bin kişi gidiyor. Halkın, 
gelip belediye başkanını tazyik etmesi hâdisesi 
vardır, tam tersine : «Biz, Esenlerde oturuyo
ruz diye hiçbir işyerine kabul edilmiyoruz. Bizi 
kovuyorlar. Açız, işsiziz. Bir lokma ekmek pa
rası bulmak için şehrin her tarafını geziyoruz. 

, Lütfen, Hükümete müracaat edin; bize çalışma. 
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imkânı verilmiyor. Burası karantina altına alın
sın, zaten işsiziz, böylelikle hem halk korunsun, 
hem de biz açlıktan kurtulalım.» 

Evet değerli arkadaşlarım, halkla temas 
ederseniz, halkla görüşürseniz, hakikat de böyle 
olur. Ama, uğramaz, araştırmaz, birtakım na
zari mefhumlar üzerinden hareket ederseniz, 
budur. Nitekim bana bâzı arkadaşlarım, konu
şurlarken, «Aman bu karantina üzerinde dik
katli durman lâzımgelir» demişlerdi. Ben temas 
ettim. Oranın halkı bunu istemektedir. Hakikat 
budur. Sağmalcılarda da dışardan gelen işçi 
miktarı azdır arkadaşlar, öyle ise Sayın Baka
nın imkânsızlık dediği şey yoktur. Bilâkis ora
nın şartları, yalnız hastalık sebebiyle değil, 
hastalık bölgesinden çıkıp dışarıya giden insan
ların fabrikalara, iş yerlerine alınmaması sebe
biyle de karantinanın yapılmasını gerektirmek
tedir. Sayın Bakanın söylediğinin zıddıdır. 

Değerli arkadaşlarım, burada Umumi Hıf-
zıssıhha Kanununun konumuzla ilgili maddeleri 
var. Şu kadarını söyliyeyim ki, bunları okumı-
yacağım, okumam gerekir, fakat okumıyaca-
ğım. Okumam gerekir, çünkü önemlidir. Ben
den sonra konuşacak Sayın Bakan, muhteme
len bunlara değinecek. 

2 nci maddeye göre; «... bütün sıhhat işleri
nin mercii ve murakıbı bu vekâlettir,» Üst ta
rafını okumadım. Yalnız bir paragrafını oku
dum. 

3 ncü maddede; «Sıhhat ve Içaimai Muave
net Vekâleti bütçeleriyle muayyen hatlar dâhi
linde olarak aşağıdaki yazılı hizmetleri doğru
dan doğruya ifa eder...» 

Atlıyorum. 
«4. Dâhilde her nevi intani, sâri ve salgın 

hastalıklarla mücadele.» Yani Bakanlığın doğ
rudan doğruya görevi. 

«Madde 4. — Doğrudan doğruya şehir ve 
kasabalar ve köyler hıfzıssıhhasma veya tıbbi 
veya içtimai muavenete mütaallik işlerin ifası 
belediyelere ve idarei hususiyelere ve sair ma
hallî idarelere tevdi edilir...» 

Madde 20. — Belediyelerin umumi hıfzıs-
sıhha ve içtimai muavenete taallûk eden me-
sailden ifasiyle mükellef oldukları vazifeler aşa
ğıda zikredilmiştir : 

1. İçilecek ve kullanılacak evsafı fenniye-
yi haiz su celbi, 
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2. Lâğım ve mecralar tesisatı, 
5. Her nevi muzahrafatın teb'it ve imhası, 
8. Yenilecek ve içilecek maddelerin mura

kabesi ve vilâyet merkezleriyle lüzum görülecek 
sair mahallerde gıda maddelerinin muayenesine 
mahsus lâboratuvarlar tesisi, 

9. Umumi mahallerde halkın sıhhatine za
rar veren âmilleri izale. 

10. Sâri hastalıklarla mücadele işlerine mu
avenet. 

Yani esas mücadeleyi Sağlık Bakanlığı ya
pacak, sâri hastalıklarla mücadele işlerine mu
avenet edecek, yardım edecek, Bu noktaları da, 
sonra yapılacak konuşmalar sırasında değerlen
dirilmesi bakımından önemli bulmaktayım. 

Yine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26 ncı 
maddesi : «Umumi hıfzıssıhha meclisleri alela
de ayda bir kere içtima ederler. Fevkalâde ve
ya bir sâri hastalığın zuhurunda valinin baş
kanlığından toplanır...» 

27. «.... Sâri ve salgın hastalıklar hakkında 
istihbaratı tanzim, sâri ve içtimai hastalıklar
dan korunmak çareleri bulmak, sâri hastalık 
zuhurunda hastalığın izalesi için alman tedbir
lerin ifasına muavenet eylerler.» Bu meclisle
rin vazifesi muavenettir, yardım ederler, yani 
onların vazifesi değil, yardım ederler. Tecride 
ait muameleleri okumuştum. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda Anayasa
mızın 49 ncu maddesi de var; Sağlık hakkı. 
Sağlık hakkı her yurttaşın temel haklarından
dır. «Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı için
de yaşıyabilmesini ve tıbbi bakım görmesini 
sağlamakla ödevlidir.» Bu hükme göre sağlık 
işleri mutlak surette devletin ödevleri arasında
dır. 

Bizim de katıldığımız Dünya Sağlık Teşki
lâtı Anayasasına göre, «Sağlık; beden, fikir ve 
Sosyal bakımdan tam bir iyilik hali olup, yalnız
ca hastalık ve maluliyetin yokluğundan ibaret 
değildir. Sağlığın düzeltilmesi hastalıklara karşı 
ve bilhassa serpici hastalıklara karşı savaş işle
rinin muhtelif memleketlerde aynı olmasına 
bağlıdır. Hükümetler, milletlerin sağlıklarından 
mesuldür. Bu mesuliyetin gerektirdiği işleri 
ancak, hususi sağlık ve sosyal tedbirler almak 
yoluyla yapabilirler.» Bu Dünya Sağlık Teşki
lâtı Anayasasının maddesidir. 

Değerli arkadaşlarım, Birinci Beş Yıllık 
Plânda bu hastalıkla, kolera ile ilgili politika-
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ya gelmiş bulunuyorum. Bu hastalığın doğma
sında ve bundan sonraJki safhalarını göster
mesinde, bütün partilerin uyması gereken, ik
tidardaki partilerin de mutlak surette uyması 
gereken Beş Yıllık Plân vardır. Beş Yıllık 
Plânda sağlık bakımından alınan tedbirleri Ba
kanlığın uygulaması lâzımlgelir. Eğer bu ted
birler uygulanmaz, birtakım palyatif, üstünkö-
rü, göz boyayıcı, vatandaşı zaman zaman mem
nun edici tedbirlere gidilir, köklü tedfbirlere 
gidilmezise 'böyle hastalıklar çıkabilir. 

Şimdi, Hükümetin, Sağlılk Bakanının sağlık 
politikasını Beş Yıllık Plân açısından ele alı
yorum. Birinci Beş Yıllık Plân, sağlık konu
sunda şu anailkeyi kabul etmiştir : Sağlık prog
ramında anailke, halkın sağlık seviyesinü yük
seltmektir, hastane açmak değildir. Hastane 
açmak bir netice. Bu amaçla, plânda halk sağ
lığı, (koruyucu hekimlik hizmetlerinin gelişti
rilmesine önem verilmiştir. Bu hizmetler, çevre 
sağlığı şartlarının düzeltilmesini, halkın sağlık 
konusunda eğitilmesini, bulaşıcı hastalıkların 
yokedilmesini, beslenme şartlarının geliştiril
mesini ve nüfus plânlaması giilbi konulan kap
lamaktadır. Tedavi hekimliği hizmetleri ise, ko
ruyucu hekimlik çalışmalarını tamamlıyan bir 
unsur olarak ve bu ölçüde ele alınmıştır. Hasta 
bakımı hizmetlerinden az sayıda nüfusun fay
dalandığı ve pahalı bir hizmet olan hastaneci-
lik yeriine evde ve ayakta tedavi aağlıyan ve 
küçük topluluklara kadar yayılan bir sağlık 
teşkilâtının kurulmasına önem verilmiştir. En 
çclk ölüme sebelbolan hastalık kallb hastalıkları, 
çeşitli çocuk hastalıkları, tüberküloz ve başka 
bulaşıcı hastalıklardır. Asıl mücadele edilecek 
şey başka, bulaşıcı hastalıklardır. Bâzı bölge
lerde trahom, cüzzam ve kancalı kurt yaygın 
durumdadır. 

Şimdi Birinci Beş Yıllık Plânda özet olarak 
bu, 

İkinci Beş Yıllık Plânda şu ilke kaibul edil
miş : Toplumun ruh ve beden sağlığı içinde 
yaşaması, kalkınmanın amacıdır, öte yandan, 
sağlık hizmetleri yukarı seviyede bir iktisadi ve 
sosyal gelişmeye ulaşabilmek için de bir araç
tır. tnsangücü, ruh ve beden sağlığı iyi olduğu 
oranda kalkınma çabasında verimli olabilir. 

ikinci Beş Yıllık Plân döneminde halkın 
sağlık seviyesinin yükseltilmesi amaciyle sağ
lık standartları belli bir seviyeye ulaştınlacak, 
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sağlık personelinin ve hizmetlerinin yurt üze
rinde halkın bu hizmetlerden eşit bir şekilde 
yararlanmasını gerçekleştirecek dengeli dağılı
mı sağlanacak. 

Toplumun ruh ve beden sağlığının korun
ması, halkın sağlık hizmetlerinden yararlanma 
seviyesinin yükseltilmesi ve hasta olanlara eşit 
tıbbi bakım imkânlannın sağlanması, genişi 
kütlelerine yönelmiş ve özellikle koruyucu he
kimlik, halk sağlığı hizmetlerine ağırlık veren 
sosyalleştirme pragramlariyle gerçekleştirile
cektir. Sağlık hizmetlerinde sınırlı sayıda nü
fusun yararlanabileceği tedavi edici hekimlik 
hizmetleri, koruyucu hekimlik hizmetlerini ta
mamlayıcı bir unsur olarak ele alınacak, evde 
ve ayakta tedavi usulü geliştirilecektir. 

Çevre sağlığı şartlarının düzeltilmesi, hal
kın sağlık konusunda eğitilmesi, bulaşıcı hasta
lıkların yok edilmesi, beslenme şartlarının ge
liştirilmesi, ana - çoculk sağlığı, okul sağlığı, 
gençlerin sağlığı, işçii sağlığı gibi konularda ko
ruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine ön
celik verilecektir. Bulaşıcı hastalıklann yayıl
masında önemli rol oynıyan çevre sağlığı şart
larının iyileştirilmesi, hastaların kontrolü için 
aşı kampanyalarının yürütülmesi ve aşı üreti
mi ile ilgili kuruluşlar arasında işbirliği sağla
nacaktır. 

Çevre sağlığı şartlannm iyileştirilmesini 
sağlamak amaciyle sağlık mühendisi ve çevre 
sağlığı teknisyeni gibi teknik personel yetişti
rilmesine önem verilecektir. 

Değerli arkadaşlanm; Hükümetin Sağlık 
Bakanının da uyması gereken şu belgelere ve 
bu hükümlere göre her Türk yurttaşının yeni 
Anayasanın tanıdığı sağlık hakkı vardır. Dev
let, bu sağlık hakkının yeriine getirilmesiyle gö
revlidir. Artık hükümetler, küçük bir zümrenin 
sağlığını sağlamak yerine tüm Türk vatandaş
larının sağlığını sağlamakla yükümlüdürler. 
Devlet, koruyucu tababeti ve tedaviyi denlgeli 
bir şekilde bütün vatandaşlara ulaştırmak zo
rundadır. Eski tip ve pahalı tedavi hekimlüği 
terk edilerek koruyucu hekimlik bu konunun 
yerini alacaktır. 

Bulaşıcı hastalıklann çoğu gibi, kolera da 
ancak bozuk çevre sağlığı şartlarında bulaşır, 
yayılır ve hastalık yapar. Onun içindir ki, içe
cek suyu sağlıklı olmıyan, kullanılacak suyu 
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(bulunmıyan, kanalz&syoû&uz bdr yerde kolera
ya karşı tedbir alınnuş sayılamaz. Türk Tabip
ler Birliği B&sfcanı Erdal Atabek, böyle diyor. 
Bu bir gerendir. Koleranın, çevre sağlığı 
şartlarında»». yoksun Sağmalcılar'da patlak 
veööB&i tesadüf değildir. Bu açıdan plânın ka-
ıftMdl «Itfbiği ve Hükümetlin icra etmesi gereken 
M k sağlığı bakımından istanbul kanalizasyo-
'nu ve suyu meselesini her halde istanbul'a köp
rü yapmanın önüne almak zorunluğu vardır. 

Şjmdü kolera felâketti, istanbul gibi bir 
yerde bizim bütün ikazlarımıza rağmen, kana
lizasyonu olmıyan, soyu olmıyan bir şehirde 
sıkmış, vatandaşların birçoğu o köprüden ge
çemeden ölüp ^ İ̂tmişlerdir ve şu aııda İstanbul'
un tücaretiL de, turizmi de, sağlığı da tehlike 
içindedir. 

Değerli arkadaşlarım; bu münasebetle lâ-
/ğım, kanalizasyon ve suya kısaca temas etmek 
"isterim. Lâğım tesisleri koleranın kolayca ya
yıldığı, daha 19 ncu Yüzyıl sonunda anlaşıl
mıştır. Hamburg şehri, lâğım tesislerini yap
manın, kolera ile savaştan daha ucuza mal oldu
ğunu belirten ilk şehir olarak tarihe geçmiştir. 
Kolera olmıyan memleketimizde lâğım tesisle
rine gereği kadar önem verilmemektedir. Zira, 
yeraltında olan tesisler politikacılar için göste
rişli ve göâtermelıik olmamaktadır. 

Şimdi, bu sözleri bendeniz söylemiyorum. 
Bli söaâteri, demin isimlerini zikrettiğim profe
sörlerin müşterek olarak yazdığı kitaptan ay
nen okudum. Burada iki tane hakikat var : 
Bunlardan bir tanesi, insan sağlığını koruya-
<cak kanalizasyon, yeraltında olduğu için poli
tikacıların iltifat etmediği bir husus. Ben de 
Mhniyerekbu sözleri buradan söylemiş bir ar-
kadaişıttızım birkaç sene evvel, ikincisi; kole
ra gibi hastalıklarla mücadelenin en ucuz şek-
Mnin kanalizasyon yapmak olduğu, bilhassa 
«onun ilcin okudum. Hamburg şehrinde iki bölge 
wardır : Bir bölgenin kanalizasyonu yoktur, di
ğer bölgenin kanalizasyonu vardır. Kanalizas
yonu olan bölgede kolera çıkmamıştır; olmı-
yanda çıkmıştır, ki profesörler onu kasdediyor-
lar ve bunun neticesinde bir ilmî hakikat ispat
lanmıştır, yani (Kolera - kanalizasyon) ilişkisi 
ispatlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 1961 den itibaren bu 
türlü bdr âfetle karşı karşıya olan büyük bir 

şehrin temsilcisi, talbö; burada şahsımın hiç 
önemi yok, insaıûarge^'g^r; fakat mensu
bu bulunduğum! (̂ mhuTÎyeft' ifâik Partisinin 
bîr ferdi olarak, yafctı$rMiİlerin ( V a r i y e t 
Halk I^rti'sine mMolmasV itibariyle, kâhaiii-
zasyori isti^en şehföferînî bişınola gelen İstan
bul ve bir istanbullu olarak 19&İ' deh'itibaren, 
Kurbağalıdere'den başlamak suretiyle, ki «Ko
kulu dere» diye bilinmektedir; Şişli deresi ve 
ısaire teker teker buraya getirilmiş ve onun 
neticesinde verilen bilgileri sayıin bakanların 
verdikleri bilgiler çerçevesinde bu büyük so
run gözümüzün önüne gelmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım j 28 . 7 . 1986 da İs
tanbul'da Sayın Cumhurbaşkanı bir brifing 
yaptı. Bu brifdngte ben de bulundum; o gün 
aldığım notlar elimin aîıtandadır; muhtelif de
falar da söyledim. Rahmetli tşoan «Devletten 
imdat istiyoruz. İstanbul'un sağlık vaziyeti 
tehlikelidir» diye aynen bunları söyledi. 

Değerli arkadaşlarım; bundan sonra - dos
yamda saklamışım - İstanbul Belediye Başkan
lığı, sayı 43/3 - bütün miUetveMllerine, mu
halif veya mutvafık herkese geldi - tarih 
22 . 6 . 1966; Haşim tşoan, İstanbul Belediye 
Başkanı imzasiylfe gelen yazıyı okuyorum : 

«İM milyona yakın nüfusu barındıran şeh
rimizde, genel kanalizasyon şebekesi ve tasfiye 
tesislerinin noksanlığından meydana gelen ve 
devam eden her türlü mahzur ve zorlukların 
giderilmesi için, İstanbul Belediye Kanalizasyon 
Müşaviri Profesör Kierr tarafından, evvelce ha
zırlanmış olan kanun tasarısı ve mucip'sebep
ler lâyihası bir arada matbua şekilde ilişik 
olarak takdim olunmuştur. 

Tetkik ve mütalâamdan anlaşılacağı üzere, 
İstanbul şehri ve sakinlerinin umumi sağlığı 
bakımından birinci derecede ehemmiyeti haiz 
olan ve bütün belediyelere teşmili hallinde, 
memleketimizin umumi sağlığını da çok yakın
dan alâkadar edeceği muhakkak bulunan sözü 
edilen kanunun, bir an evvel taıtfbika konulma
sındaki zaruret ve faydalar dikkat nazara alı
narak, Büyük Millet Meclisinde müzakere ve 
(intacım kıymetli delâletlerinizi bilhassa rica 
ederim, 

Haşini Işcan» 
Değerli arkadaşlarım; millî çapta bir uz

man, hareketleri de öyle olan bir insan, ayırım 
yapmadan hareket eden bir insan, bir millî 
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meseleye - günkü İstanbul yalınız istanbullula
rın değil, bütün Türkiye'nin malı olan bir şe
hirdir; Türkiye'nin 67 vilâyeti İstanbul'a gelir 
ve şeref duyarız ondan böyle bir şehrin bele
diye başkanı, kanun tasarlısını hazırlatmış; 
birer suretini bize göndermiş, bir suretini de 
Hükümete göndermiş, 22 . 6 . 1966 da. 

Değerli arkadaşlarım; bu arada bu kanunu, 
maddeleri çok olduğu içıin üzerinde çalışma ya
pacak bendeniz kısalttım, Meclisten geçecek bir 
şekle «oktum. Bunu okuduğum zaman hakika
ten sevinç duydum, meseleyi çözecek bir şekil
dedir ve Devlet Bütçesine bir şey yüklemiyor. 
Düşününüz bendeniız bir muhalefet mensubu
yum, o zaman da muhalefete mensubum. Kanun 
1 Haziran 1967 de «istanbul Lâğımlama idaresi 
kanun teklifi» olarak Millet Meclisine sunul
muştur. 

Bundan sonra iş yine bitmemiştir ve önümü
ze ikinci Beş Yıllık Plân gelmiştir, 22 . 6 . 1967 
tarihinde, yan* kanun teklifini verdikten bir 
süre sonra Plân gelmiştir. Elbette ki, bu ka
nun teklifi Plân ile karşılaştırılacaktır, «Plâna 
uymuyor» denebilecektir. Bundan dolayı Plâ
nın müzakeresi sırasında bir önerge vererek, 
muhalefete mensup olanlar tarafından, talbiî 
Meclissin de tasvibiyle bunun ilkesi Beş Yıllık 
Plâna girmiştir. Bu, şudur arkadaşlar: İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1968 - 1972, sayfa: 
611. 

«Belediyelerin genellikle programlı, uzun sü
reli işlere ayıracakları ödenekleri yetersizdir. 
Belediyelere ait hizmetlerin, bu arada kanali
zasyon hizmetinin uygun beldelerde, objektif 
esaslara bağlı usullerle istifade edenlerden alın
ması bir zaruret olarak kabul edilmelidir. Hal
kın bu hizmetlere gönüllü katılması teşvik edil-
melidsr.» 

Şimdi bu, tamamen bunun prensibidir. Geti
rilen kanun tasarısı, işbaşında bulunan Hükü-
miete yardımcı bir tasarıdır. Aslımda, oy kay
bettirmesi mümkün zannedilirse de değildir. 
Vatandaşla tek tek temas edildikten sonra ge
tirilmiştir. En ücra köşedeki vatandaş dahi, is
tanbul'da lâğımdan şikâyetçidir. Profesör Kıerr'-
in esaslarını hazırladığı, bilimsel olduğu ve be
nim tarafımdan gerekçesi, maddeleri üzerinde 
değişiklik yapılarak daha millî bir hale soku
lan bu tasarı geçildiği takdirde, herkes kendi 
önündeki kısmın ücretini vermek suretiyle 

- prensibini söylüyorum, teferruatına girmiyo
rum - bu işin içinden çıkılacaktır; bütün Av
rupa memleketleri de böyle çıkmıştır. B:p mü
tehassısın yaptığı kanundur. 

Değerli arkadaşlarım; maalesef Komisyona 
sevk edilen bu kanujn görüşülmedi. 12 .4.1968 
Cuma günü, bu kanunun Komisyonda görüşül
mediğini, müddeti de geçtiğini, lütfen gündeme 
alınması lâzımgeldiğiöii ifade ettim. Zabıtlarda 
var, 12 . 4 . 1968 tarihli zabıtta vardır. 

Şimdi, verilen cevap şudur, içişleri Komisyo
nu adına Celâl Nuri Koç arkadaşımız cevap ve
riyor : 

«Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Biz, Sayıjn Reşit Ülker arkadaşımızın kanun 

teklifi muvacehesindeki hassasiyete iştirak edi
yoruz.» 

Çünkü, anlattım, rica ettim, «Millî bir iştir.» 
dedim. 

«... ediyoruz, içişleri Komisyonu olarak te
şekkül ettriğimiz günden bugüne kadar, mutad 
toplantılarımıza iştirak etmekte ve çalışmaları
mızda yapıcı ve yaratıcı bir hamle olarak ken
disini göstermektedir. Ancak, bir hizmet unsu
runun veya işlerin çok olduğunun tabiî neticesi 
olarak, bu arkadaşımızUn kanun tekljfini bugü
ne kadar gündeme alamadık. Fakat, muhavvel 
dosyalar arasında, yakında gündeme alınmak 
üzere elimizde bulunmaktadır. Kaldı ki, içişleri 
Bakanlığınca belediye hizmetleri muvacehesin
de bir kanun tasarısı hazırlanmıştır. Kendileri
nin kanalizasyon teklifleri İde, bu kanun tasarısı 
ile yakından ilgilidir. Bu kanun tasarısına inti-
zaren müştereken görüşülmek üzere tekliflerini 
bekletiyoruz.» Yani böyle söylüyor, zabıttadır. 

Değerli arkadaşlarım; bundan sonra 
12 . 6 . 1968 de sağlık konusulnda Meclis araş
tırması açıldı. Bu araştırma sırasında -12.6.1968 
tarihli 78 nci Birleşim Tutanağının 119 ncu 
sayfasında - bendeniz ööz alıyorum, konuşuyo
rum ve bir yerini okuyayım : 

«Kanalizasyon gibi, belediye hizmetlerinin 
vatandaşların katılması suretiyle bunların ger
çekleştirilmesi imkânı aranacak, diye bir cüm
le geçti ki, bu kanalizasyon meselesinin çözüm
lenmesinin prensibinin İkinci Beş Yıllık Plâna 
sokulması demektir. Şimdi burada sihirli formül 
şudur kıymetli arkadaşlarım. : 

«Böyle bir kanun teklifiini veya Hükümetin 
getireceği bir tasarıyı süratle ele almamız lâ-
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zımdır. O tasarının gerekçesinde ifade edilmiş
tir ki, istanbul şehrinin hayatı tehlikededir.» 
Kolera çıkmadan söyleniyor. «Maalesef, bugün 
istanbul'u çocuk felci hastalığı sarmıştır, istan
bul'dan da bütün Türkiye'ye saracaktır, arka
daşlar. Yani, büyük bir tehlike ile karşı karşı-
yayız. Öyle be, böyle bir araştırmaya girdiği
miz zaman şu neticelere ulaşabiliriz: Amıan, böy
le birtakım formüller bulunmuştur. BelM bun
lar kısa zamanda anlatılmaz. Şu andaki konuş
maların çerçevesi dışına bile taşjabilir...» 

Başkasının sesini işitir gibi oluyorum filân, 
müdahale ediyor arkadaşlar. 

«Bu, partilerüstü bir meseledir» diyorum ve 
bunun dışarda olmadığı için yapılmadığını, ya
ni toprak altında olduğu için yapılmadığını 
orada ifade ediyorum. 

Şimdi, hazin olan bir ciheti ifade etmek is
terim. Biz bütün bunları konuştuk, A. P. Sözcü
süne cevap verdik. A. P. Sözcüsü kıymetli arka
daşım Balım, 2,5 milyar lira istediğini ifade et
tiler. Ben de, 2,'5 milyar istemediğini, bilgi ve 
ehliyet istediğini ifade ettim. Fakat, belki be
nim Parlâmentoda bulunduğum sırada tek hâ
disedir; Sayın Bakan çıkıp konuşmadılar. Ben 
öyle hatırlıyorum, eğer zabıtlardan yanılıyor-
sam, Bakan çıkıp da, bu araştırma önergesi üze
rinde konuşmaya bile lüzum görmediler; «Bun
lar işte böyle gelip konuşulur, kapanır gider» 
dediler. Kapandı mı, kapanmadı mı bilmiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; bu da yetmedi. Kana
lizasyonla ilgili. İstanbul'daki mütehassıslarla 
görüştüğümüzde - kanun teklifini onlara gön
dermiştim - dediler ki : «Beyefendi, kanunun 
çıkmasını bir tarafa bırakın; yani, kanun çık
sın, uğraşsın, fakat yapılacak acele bir şey var : 
Bütün İstanbul'un kanalizasyon plânları ta
mamdır, baştan aşağı tamamdır. Bunların için
de bâzı bölgeler vardır, çok ihtiyacı vardır. 
Eğer halk, bir dernek etrafında birleşir de, ka
nalizasyon derneği kurulur, paralar oraya veri
lirse, herkes önüne düşecek hisseyi tesbit etti
rip de belediyece bu paralar bankaya yatırılır-
sa, bu iş yapılabilir» dediler. Aklım kesti ve İs
tanbul'da, halen aramızda milletvekili olan Eş
ref Derinçay arkadaşımız, ben... 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Bu konu ile 
ne alâkası var Sayın Ülker? Çok istirham edi
yorum, lütfen. Ben de sizin gibi Meclise devam 
ediyorum. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Efendim, 
yüksek takdirinize arz ederim. Yani İstanbul'da 
Sağmalcılar'da kolera salgını çıkıyor, burada 
sorumluluk aranıyor ve ben de kanalizasyondan 
bahsediyorum. İşte bu zihniyet kolerayı getirdi 
arkadaşlar, sorumlusunuz. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Seçim bölgen 
olduğu için bu kürsüden rahat rahat konuşup, 
selâm gönderiyorsun. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Tabiî seçim 
bölgem. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Kürsüden ce
vap vereceğiz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Cevap ver. 
Çık arkadaş, çık de ki; «yanlıştır bunlar, zabıt
ta yok» de... «Bakan çıkmış» de... â(A. P. sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı fconuşmıyalım lüt
fen efendim. (A. P. sıralarından «koleradan bah
set» sesleri) 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Değerli arka
daşlarım; anlatacağım, hiç merak etmeyin. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Bu kadar da 
olur mu, Sayın Ülker? Bu Parlâmentonun kür
süsü bu kadar da istismar edilir mi Yazık, gü
nah... 

YAKUP ÇAĞLAYAN (Çorum) — Bu kada
rı da olmaz Savın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Şimdi değerli 
arkadaşlarım; 20 . 7 . 1968 tarihinde... 

YAKUP ÇAĞLAYAN (Çorum) — Kasım
dan beri gensorulardayız, günah. Meclisi çalış
tırmıyorsunuz. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Meclisi çalış
tırmıyorsunuz; Hazirandan beri çalışmıyor bu 
Meclis. (A. P. sıralarından gürültüler) 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Meclis çalış
mıyor diye, milletin üzerinde durduğu ve ilerde 
duracağı dâvaları kapatamazsınız. Millet için 
çalışıyoruz. Baskı yapamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, Sayın Reşit 
Ülker... Karşılıklı konuşmıyalım efendim, lüt
fen... 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Bir yandan 
Celâl Kargılı, bir yandan sen Meclisi çalıştırmı
yorsunuz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Baskı yapa
mazsınız. (A. P. sıralarından «(baskı yapan yok» 
sesleri) 
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k k ^ l t f — J3ayın #e§i)t Ülker, karşılıklı 
^ n ı y a l ı m efiendim. 
REŞİT ÜLKIjiR .(Devamla) — Umurunuzda 

değil; ölen insanlar da .umurunuzda değil, ama 
kendi yuvanızda olursa, o zaman acısını çeker
siniz. Alla* üzerinize ^tirmesin. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Hepimiz bu acıyı 
«izden çok duyduk. 

»EŞİT ÜLKER (Devamla) —.Şimdi, değer
li arkadaşlarım, devam ediyorum ben. 

FAHRİ UĞRAŞIZOĞLJJ (uşak) — Bu mev-
zudan anlar gibi konuşuyorsunuz. 

REŞİT .ÜLKER (Devamla) — Bizim bunu 
takdir etmemiz mümkündür efenflim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Reşit Ülker, 
devam buyurun efendim. 

0. H. P.GRP3Ü sftSJttiKA REŞİT ÜLKER 
• (Devamla) — Değerli aıkftda^lanm; 

27 Temmuz 1963 de bu jarftar karşısında İs-
tanlbul Kanalizasyon Yaptırma ve Güzelleştirme 
Derneği kurulmuştur. Dernek tüzüğünün (ki, 
bu uydurma değil tabiî, 1068 d.e koleradan son
ra bastırılması mümkün olan bir şey değil, isti-
yenlere takdim ederim) 2 nci maddesi şöyledir: 
«Demeğin amacı; funyanın .jen güzel şehirle
rinden biri olan İstanbul'un, kanalizasyonsuz-
luk yüzündşn, başta çocuk felci olmak üzere, 
bulaşıcı hastalık salgınlarının tehdidi altında 
bulunduğunu, denizlerin ve bütün sularının ve 
yollarının pislik ve mikrop içinde olduğunu, va
tandaş sağlığını ve millî turizmin tehlike içinde 
olduğunu görerek, (evet, iki sene evvel göre
rek) İstanbul kanalizasyonunun yaklaşık ola
rak 2,5 milyar sarfı ile.ancak 80 senede yapıla
bileceği gerçeğini göz önünde tutarak, Devle
tin bu konuda belediyeye malî yardım yapma
sı imkânı olmadığının da (muhalefette olanla
rın yaptığı bir tüaük.) 5 yıllık plânlarda belirtil
miş olduğunu da -bilerek, .İstanbul kanalizasyo
nun ancak Devlerin ve belediyenin teknik yar
dımı ve halkın ifadesi ile orantılı olarak kana
lizasyon yapımına katılmasiyle gerçekleşebile
ceğini göz .önüne alarak, bu ,kon_u4a evvelce ya
pılmış çalışmalardan da yararlanılarak 
(Kerrfin çalışması) İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in hazırlayıp 1 . 7 , . 1967 tarihinde 
Millet Meclisine sunduğu İstanbul Lâğımlama 
İdaresi ili kurulması hakkındaki kanun teklifi 
çıkıncaya kadar istanbul, kanalizasyonunun 
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gerçekleşmesini sağlamak için her türlü çalış
maları yapmak ve konuyu halka ve yetkili bü
tün kurumlara benimsetmek ve kanalizasyon 
yapımının başlamasını sağlamak.» 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu dernek kurulmuştur ve bu derneğin ku

rulduğu gün bütün Türk basınımda çıkan be
yanım şu olmuştur: «İstanbul tehlikededir, İs
tanbulluların hayatı tehlikededir, birkaç sene 
içinde İstanbul tehlikeli şehir ilân edilecektir.» 

Bunlar da gazetelerde çıkmıştır, sonradan 
«Böyle dedik di, öyle dedik di» babja mevauu 
değildir. 

Değerli arkadaşlarım, burada bitmemiştir. 
Sayın Hükümeti uyarmak için demeç vermişiz; 
yedi yıldır Parlâmentoda istanbul'un bulaşıcı 
hastalık ve kanalizasyon işi için savaşmaktayız, 
1 Haziran 1967 de İstanbul Kanalizasyon İda
resi kanun teklifini Meclise sunduk. Teklif 
gerekçesinde konulan başlık da şöyle idi... 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, bir dakika
nızı rica edeceğim. Konuyu çok dağıttınız, eski 
bir kanunun müzakeresine döktünüz. Şimdi 
şunu arz edeyim: Grup başkanvekilleri ile bir
likte yapmış olduğumuz bir müzakerede, grup 
sözcülerinin 20 dakika ile bu işleri özetliyece-
ği görülmüş idi. Zatıâliniz 1,5 saate yakın ko
nuşuyorsunuz ve konuyu çok dağıttınız. Lüt
fen konuya gelmenizi istirham ediyorum, 

G. P. GRÜPU ADINA REŞİT ÜLKER (De
vamla) — Sayın Başkan, bana söylenebilecek 
şu söz var; ben bu kürsüye ilk defa çıkan bir 
arkadaşınız değilim,.. 

BAŞKAN — Değilsiniz tabiî, kürsü adamı
sınız, onu biliyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) — Ben burada nasıl evvelce 
sırasiyle Cumhuriyet Halk Partisinin bu nokta
daki görüşlerini tescil etmişsem, şimdi de kole
ra karşısında görüşlerini tescil edeceğim, ama 
bu uzundur, kısadır... Mesele ne kadar büyük 
olursa konuşmak ihtiyacı o kadar büyük olur. 
Çünkü bu mevzuda, bütün konuşmalardan, ga
zetede çıkan beyanlardan, arkadaşlarımın ora
dan seslenmelerinden anlaşılıyor ki, Bakanı teb
rik etmeliy misiz... öyle diyor arkadaşlar. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Biz Bakanı 
tebrik et, demedik. 

BAŞKAN — O da ayrıdır Sayın Reşit Ülker. 
Gündeme alınıp alınmaması konusunda istirham 
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ediyorum. Buyurun efendim, bu konuya temas 
edin, gündeme alınıp alınmaması konusunda gö
rüşlerinizi teksif edin. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) — Tamam efendim, tabiî efendim. 

MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eskişe
hir) — Hekim olmadığı için toparlıyamıyor ar
kadaş, müsaade buyurun biraz. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) — Toparlandığını siz de fark ediyor
sunuz, toparlandığınızı fark ediyorsunuz daha 
doğrusu. 

işi kökten çözecek teklifin gündeme alınma
sını tatilden evvel Mecliste istedik; reddedildi. 
Geçen hafta halk sağlığı ile ilgili araştırma 
önergesi konusunda Hükümeti bir defa daha 
uyardık. Sağlık Bakanı araştırma konusunda 
Meclisi hiçe sayarak, çıkıp da cevap vermek 
zahmetine katlanmadı. Gazetelerde çıktı: «Hü
kümet salgından ve ilerdeki salgınlardan so
rumludur.» Evet arkadaşlar, demeçte, «Hükü
met salgından ve ilerdeki salgınlardan sorumlu
dur.» deniyor. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bütün bu görüşler komisyonlarda, arkadaş

larım hatırlıyacaklardır, istanbul köprüsü ile 
beraber ifade edilmiştir : «istanbul'un sokakla
rı ve denizleri pislik içinde yüzerken, sık sık ço
cuk felci ve bulaşıcı hastalık gibi salgın hasta
lıklar vatandaşları kasıp kavururken, kanalizas
yon işi, metro işi, gecekondu işi, trafik işi or
tada dururken yapılan köprü tam anlamı ile 
gösteri mahiyetinde, göz boyacı bir lüks yapı 
olacaktır..» Devam etmiyorum. 

Yine, «Pislik içinde yüzen şehir istanbul, as
ma köprü bizim neyimize?...» Yine Bütçe Ko
misyonunda... 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, konu ile ne 
ilgisi var bu asma köprülerin? istirham ediyo
rum... 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) — Sayın Başkanım sizden de, istir
ham ediyorum, görüyorsunuz ki, konuştuğum 
mevzu; «Sağmalcılar'da patlak veren kolera na
sıl patlak verdi, hangi yoldan geldi, nasıl pat
lak verdi mevzuu?..» 

Şimdi böylece, kanalizasyon durumu... 
ERTUĞRUL AKÇA (Manisa) — Köprüden 

mi geçti kolera? 

MUSA DOĞAN (Kars) — Bütün mesele 
köprü... 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) — «Kolera köprüden mi geçti?» di
yorlar; sayın arkadaşlarım, «Evet, köprüden 
geçti kolera» diye ben de kendilerine cevap ve
receğim. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, şu da kolera ile 
doğrudan doğruya ilgili bir meseledir. Salgın 
esnasında şehir suyundan başka bütün içme su
larının kaynatılmadan içilmesi mümkün değil
di.. Size tavsiye ettiler, radyo falan söyledi... 
Salgın esnasında şehir suyundan başka bütün 
içme sularının kaynatılmadan içilmesi mümkün 
değildi. Böylece suların sıhhi olmadığını yet
kililerin de bildiği anlaşılıyordu. Şehir suyu 
devamlı olarak zehirleniyordu. Ayrıca kesilen 
şehir suyu borularmdaki negatif basınç nedeni 
ile temizliğini muhafaza edemiyordu. Profesör 
Dr. Sezai Bahattin Tumay, hastanelerde suların 
devamlı kesildiğini söylüyor ve haykırıyordu : 
«Susuz bu hastalara nasıl bakılır?» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, suyun önemi 
aşikârdır. 3 . 7 . 1968 de C. H. P. Grupu Söz
cüsü, İstanbul - Ankara şehir suyu ile ilgili ko
nuşma yapıyordu ve diyordu ki; «Siz bu kanunu 
geciktirdiniz.» Meclis zaptı 3 . 7 . 1968.. 

Bunu niye diyordu? Çünkü, İstanbul ve An
kara'ya su verilmesine ait 890 milyon liralık bir 
proje hazırlanmıştı,; 17 . 2 . 1965 te Başbakan 
İsmet İnönü'nün imzası ile Meclise sevk edildi. 
Bu sevk edilen tasarıyı, içişleri Komisyonunda 
bendeniz de sözcü idim, Komisyondan bir günde 
geçirdik. Haşim İşçan hepimize mektup yazdı, 
A. P. li arkadaşlar, Halk Partili arkadaşlar bir
leştik, Komisyondan geçirdik, fakat o sırada 
12 Şubatta zannediyorum, Hükümet değişti, is
tanbul'un başında da Haşim İşçan var, bu kanun 
kaldı arkadaşlar. Personel Kanunu çıktı; 250 
maddelik Personel Kanunu çıktı, diğer kanunlar 
çıktı, §u çıktı, bu çıktı fakat İstanbul'a ve An
kara'ya su sağlıyacak kanun çıkmadı. Halbuki 
bu kanun çıktıktan sonra ancak dört senede ba
rajlar inşa edilecek idi. 

Nihayet 1965 te yeniden seçim yapıldı. 
5 . 11 . 1965 te 10 arkadaş, İsttanbul ve Ankara 
milletvekilleri, teklifi yeniledik, gene çıkmadı. 
Komisyonda dendi ki: «Hükümetin bu konuda 
tasarısı var..» Gelsin efendim, gelsin., inönü tasa-
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rısmdan 15 ay, yenilemeden 7 ay sonra, 23.5.1966 
tarihinde teklifimiz de ortaya getirildi. Ancak bu 
tasarı 3,5 yıl sonra, 3 . 7 . 1968 günü çıktı, Sayın 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan arkadaşımızdı. «Ca
nım uzatmayın bu konuşmayı» diye bağırıyorlar-
dı o zaman, «Çıkmayın, ne var bunda konuşu
lacak?» diyorlardı, konuştuk. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Ben çıkardım. 
C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 

(Devamla) — Tamam, siz çıkardınız 3,5 yıl son
ra. 

FARUK SÜKAN (Konya) — Bir senelik 
Vekil iken çıkardım. Ben takibettim ve ben 
çıkardım. 

KEMAL BAĞCÎOĞLU (Çanakkale) — İs
tanbullusun, Halk Partilisin, o sırada niye çı
karmadınız? 

O. H. P. CTRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) — Evet, 3,5 yıl geç çıkardı arkadaşı
nız, 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, bir daha is
tirham edeceğim sizden, konu üzerinde görüşe
lim. Kanunların çıkmasından Hükümeti mesul 
tutamayız, kanunlar Millet Meclisinin malıdır. 
Zatiâliniz iyi bir hukukçusunuz, istirham ediyo
rum dağıtmıyalım mevzuu. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) — Şimdi değerli arkadaşlarım, bu
gün İstanbul'da şu demin anlattığım kolera böl
gesinde sular kesiliyor, ters basınç var, hasta
lık çıkıyor, işte bu bir bozuk düzenin neticesi
dir. Birtakım ufak hesapların, «Burada biz 
getirirsek Haşini işçan işbaşında olabilir» hesa
bının veya bilgisizliğin bir neticesidir. 

MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eskişe
hir) — 1965 ten önce niye çıkarmadınız? 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) — Evet, devam ediyorum arkadaşlar. 

Devlet bu yıl bu proje için 80 milyon lira 
bütçeye koymuştur. Sayın Ecevit'in Sağmalcılar 
bölgesine gittiği zaman verdiği beyanatta da ifa
de ettiği gibi, 80 milyon lira verilmesi lâzımge-
lirken 17,5 milyon lira konmuştur ve o tarihler
de, Genel Sekreterimiz Sağmalcılar'da olduğu 
sıralarda bir süre evvel 15 milyon lira para ve
rilmiştir. Yani o iş de sürüncemededir. Bunun 
mesulleri kimlerdir? Kanalizasyonun tedbirle
rini muhalefet almıştır, getirmiştir, bütün rizi
kolarını hesaplıyarak getirmiştir; su meselesini 

getirmiştir, mücadelesini yapmıştır, kürsülere 
çıkmıştır, anlatmıştır, buna rağmen bunlar ya
pılmamıştır. 

Şimdi netice olarak şunu söylemek istiyo
rum : 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda gensoru 
açılması gerektiğini gösteren belli - başlı nokta
ları gözlerinin önüne sermeye çalıştık. Kolera 
salgınının evveli ve sonrasında cereyen eden 
ve hiç şüphesiz Hükümetin ve Bakanın siyase-
ften sorumlu olduğu pek çok konuya değinmıe-
dim. Bunlar arasımda tedavi edici hekimlik, ko
ruyucu hdkimlük, 5 Yıllılk Plân karşısında halk 
ısağlığı uygulamalarının ayrıntıları, kolera teş
hisinin geç konması ve bunun doğurduğu ağır 
öonuçlar, yeter kolera aşısı stokunun bulunma
ması, aşının yapılma usulünde tereddütlerin bu-
luniması, aşının istenilen düzende yapılmaması, 
belge verilmemesi, bulaşıcı Sarılık'ın yaygın 
olduğu ülkemizde bulaşıcı Sarılık bölgelerinde 
iğne değiştirilmeden aşı yapılması... 

Arkadaşlar, bu korkunç bir şıey; aynı en
jeksiyonla Türkiye 1de bir başkasına iğne yap
mak vahim bir ş&y a,ma, girmedim bu konulara. 

(Koleranın başta turizm ve ihracat olmak 
üzere, Türk elkonomlisdne verdiği zarar, iran'a 
Verdiği zarar 50 milyon dolar, Türkiye'nin du
rumunu kıyaslayım... 

Kolera'nm bütün Türkiye'ye bulaştırılması 
ve tekrarlama tehlikesi içinde olmamız, kolera 
plânının yapılmaması.. Bir kolera çıktığı za
man bir plânı olması lâzım Hükümetin. O kole
ra çıiktığı zaman kimler nereye gider, kimler 
nle olur, bu plânın yapılmaması, Esenler'de ol
duğu gibi uygulamalarda yapılan tarafgirlik, 
partizanlık: gibi konulara girmedik. 

Eğer kolera konusunda Yüce Meclis bir 
gensoru açılmasına karar Verirse, bu ayrıntıları 
da o zaman tafsilâtı ile anlatacağız. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitiriyo
rum. 

Kolera tehlikesi karşısında önce yerinde ola
rak tedlbir alınmıştır, fakat birtakım siyasi mü
lâhazalarla, halUa memnun etme mülahazaları 
ile, Başbakanın da konuşmasından sionra bu 
(tedbirlerden vaz geçilmiştir. Sağmalcılardaki 
geöekondu bölgelerinde aşı kesiani... Tedbirler 
kaldırıldığı halde, aşı, sonuna kadar yapılması 
lâzımigelirken yapılmaimışjtır. Kolera çıktıktan 
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sonra karantina tedbiri alınmamıştır ve bütün 
yurda bulaştırılmıştır. Bütün bunların yanın
da Beş Yıllık Plânın ilkeleri yerine getirilme
miştir. 

Bu sebeplerden dolayı, Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak Sağlık Bakanı hakkında gensoru 
açılmıaJsına taraftarız, saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, konuşmaların 20 şer 
dakika ile talhdidedilımesi hakkında bir önerge 
gelmiştir, okutuyorum. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Geri alı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — önerge geriverilanJiştir. 
Güven Partisi adına Sayın Reşit önder, bu

yurunuz efendim. 

G. P. GRUPU ADINA REŞİT ÖNDER (To
kat) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarını; 

İçel Milletvekili Sayın Cejâl Kargılı'nm, is
tanbul'un bir semtimde görülen kolera hasta
lığı hakkında genlsoru açılması isteğiyle verilmiş 
bulunan ömerigie ürerinde Güven Patffâsi Grupu-
nun görüşlerini kısaca arz etmek üzere huzuru
nuza gelmiş bulunuyorulm. 

İstanbul'un Sağmalcılar bölgesinde teşhis 
ve teısbit edilen kolera hastalığı klâsik kolera 
tipinden olmayıp, tıpta «el - tor» adı verilen 
tiptendir. Bu tip kolera ilk defa Endonezyanın 
iSeleb adalarında teşhis edilmiş ve Türkiye'de
de ilk defa 1906 yılında görülmüştür. El - tor 
tipli koleranın diğer klâsik koleradan daha aız 
taJhripkâr olduğunu yeitkililerden öğrenmiş bu
lunuyoruz. Tipi ne olursa olsun çok ciddî bula
şıcı bir hastalık olması bakımından üzerinde ti
tizlikle durulması ve vaktinde gerekli tedbirle
rin alımmasiyle vahim sonuçlara müncer olma
sını önlemek zarureti vardır. Bu hastalıkta en 
küçük ihmal büyük kayıplara yol açar. 

Bizim kanaatimizce »kolera, yalnız halk sağ
lığında değil, başka birçok yönlerden de ağır 
sonuçlar doğuran bir hastalıktır. Nitekim ko
lera salgını haberlerinin yayılmasiyle hudut ka
pıları kapanmış, birçok işçi vatandaşlarımız 
günlerce sefil ve perişan duruma düşürülmüş 
lolduğu gibi, ihraç maddelerimizden yaş sebze 
ve meyvelerimizin bir kısmı da kamyonların 
üzerimde, bir kısmı çeşitli taşıt araçlarında ve 
Ibir küsmı da depolarda çürümeye (mahkûm 
'edilmek suretiyle m'emlekeltimizi büyük ölçü
de zararlara uğratmıştır. Birçok ihraç malları

mıza talep, kolera yüzünden azalmış, ihraca
tımız ciddî şekilde zarar görmüştür. Birçok 
ülkeler bu sebeple kolera hastalığının dünya 
efkârından gizlemek gibi, dünya sağlığı bakı
mımdan tehlikeli bir yol tutmuşlardır. Bu cüm
leden olarak bumdan 3 - 4 sene önce komşumuz 
İranda da bu hastalık görülmüş ve istihbar et-
ıtiğimlize göre birtakım ekonomik zararlar ola
cağı düşüncesi ile kolera hastalığını gizlemek 
ıgilbi bir yola sapmışlardır. 

Türkiye tâ e bu hastalığa karşı ne gibi ted
birler alınmıştır? 

«Bu hastalığa karşı Türkiye 1de bir tedbir 
alınmadı» demek imsaf duygulariyle bağdaşa
maz. (A. P. sıralarımdan, «Bravo» sesleri.) 
Zira, ilk fınsatta 33 bin litre aşının 10 - 15 
milyon vatandaşa yapılmış olduğunu resmi ka
yıtlardan öğrenmiş bulunuyoruz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Resmî ka
yıtlar o. 

G. P. GRUPU ADINA REŞİT ÖNDER (De
vamla) — Sağlık Teşkilâtı mensupları bu ko
nuda büyük gayret sarf etmişlerdir. Güven 
Partisi Grupu adına, sırası gelmişken, bu ko
nuda hizmet eden bütün Türk hekimlerini ve 
sağlık personelini hem tebrik ederiz hem de 
şükranlarımızı ifade ederiz. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

Kolera tehlikesini yok edecek köklü ve yay
gın çevre sağlığı tedbirleri doktorların ve yar
dımcı sağlık personelinin yetki ve imkânlarını 
aşan, Devletin mahallî idarelerimin elbirliği 
ile çalışmasını gerekli kılan vadeli ve şümullü 
tedbirlerdir. Ancak çoğu salgında olduğu gibi 
fedakâr hekimlerimizin ve yardımcı sağlık per
sonelinin çalışimalariyle kolera âfetinin yayıl
ması şimdilik önlenebilmiştir. Bu kısmî başarı
nın şerefi, gerçekten iyi kurulmuş ve vasıflı 
ıbir teşkilât olan sağlık teşkilâtımızın isimsiz 
kahramanlarına aittir. 

Türkiye^de Doğu ve Güney - Doğu bölgele
rinde bulaşıcı hastalıklar için 35, diğer yer
lerde de 15 olmak üzere 50 tane lâboratuvarı-
ımız vardır. Bu lâboratuvarlarımız devamlı ola
rak çalışmaktadır. Aslında bu çalışmalar has
talığı önlemek için değil, hastalığı teşibis etmek 
içimdir. Hastalığı önlemek için yapılacak çalış
ılmalarda, mahallî sağlık teşkilâtı ile belediye
ler el ele vererek koordone bir çalışma ile an-
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çak bu kalbîl hastalıklara karşı koyabilirler. 
Bugün Türkiye İde her ne kadar bu hastalık 
geçidi şekilde önlenmiş gibi gtönünürsede, aslın
da kesin olarak yok edilmiş değildir. Zira bu 
hastalığın vibriyonu halen kamalizaayomlarda, 
lâğımlarda vie su çukurlarında yaşamaktadır. 
Fırisat bulduğu an derhal icrai faaliyet eder; Bu 
sebeple yiyecek ve içeceklerimiz devamlı kon/t
rol altımda bulundurulmalıdır. 

Türkiye'de İller Bankası fonumdan beledi
yelerimize dezemfektasıyom ve filitraisyon araç
ları vierilmektedir, fakat maalesef öğrendiği-
m'ize göre Bloğu ve Güney - Boğu şehir ve ka-
isaibalarma gönderilen bu araçların bir kısmının 
ambalajı dahi henüz açılmış değildir. Bu itibar
la eğitime ihtiyaç varıdır. Vatandaşlarımızı, ve 
belediyelerimizi buna inandırmaya mecburuz. 

işin asıl garip tarafı şudur ki, kolera has
talığı Türkiye 1de 27 bin kişiyle bir hekim dü
şen Gümüşıane ilinde değil de 517 kişiye bir he
kim düşen istanbul ilinde oluşu hakikaten ca
libi dikkattir. Bemek oluyor ki, istanbul gibi bir 
îbüyük şehrimizde de çevre sağlığına ehemmiyet 
verilmiyor, istanbul çevre sağlığı bakımından 
feci bir şekildedir. Büyük şelbirlerimizin etra
fındaki gecekondu çemberinde yaşıyan vatan-
daşlarıımıızın ç'evre sağlığı bakımımdan mutlaka 
daha iyi şartlara kavuşturulması elzemdir. Ko
lera haftalığı konusunda tedavi kurumlarından 
ziyade çevne sağlığı tedbirleri önem taşır. 

iKoleranın girmesi ihtimali veya vukuu ha
limde alınacak tedbirler; erkem teşhis ve erken 
ihbar, erken tedavi, salgını önlenıek için sınır
layıcı tedbirler diye özetlenebilirler. 

Bu temel gerçekleri kısa bir şekilde açık
ladıktan sonra, sağlık teşkilâtımızın bu ko
nuda kayıtsız ve ilgisiz kaldığını iddia edeme
yiz. Bunu iddia etmek insaf ölçüleriyle bağ
daşmaz. Bizim görüşümüze giöre, bu konu bir 
gensoru konusu mahiyetinde olmayıp - bir 'geme! 
görüşme, bir araştırıma konusu olabilir. 

Türkiye'nin sağlık işleri konusundaki; has* 
isasiyetini yakımdan bildiğimi milletvekili; ar
kadaşlarımızın gensoru açılması üzeıinide değil, 
sağlık hizmetlerimizin daha verilmli yapılabil
mesini sağlayabilmek için, önümüze getirilmiş 
bulunan 1971 yılı Bütçesinde bilhassa kolera 
gibi ciddî bir tehlikeyi yeni atlatan memleke
timizde artan nüfusumuz da dikkate :alınımak-

sızın Hükümetin sağhk bütçesine geçen yıla na
zaran daha az bir pay ayırmasındaki vahamet 
üzerinde durmalarını isteriz. 

Sağlık hizmetlerinin iyi işlemesi için sağhk 
hizmetlerinde çalışanların hakları verilmelidir. 
Çok iyi kurulmuş olan bu teşkilâtın Hükümetin 
hatalı personel politikası ile yıkılması önlenme
lidir. 

Kolera hastalığı sadece Sağlık Bakanlığı
nın konusu olmayıp, Sağhk Bakanlğınm takati
ni aşan hayati bir Hükümet konusudur. Bu 
konuda Hükümetin çalışmalarını dikkatli bir 
şekilde takibedecek ve denetliyeceğiz. Gelecek 
aylarda ve yıllarda kolera âfetimin şurada ve
ya burada tekrar patlak vermemesi için devam
lı dikkat ve ihtimam gösterilmesi zaruretine 
inanıyoruz. 

Güven Partisi Grupu olarak, kolera ile il
gili gensoru önergesine katılmıyacağız, fakat 
bütçe personel politikası ile ve genel tutumu 
ile sağhk işlerimizde uzun zaman acısını çek
tiğimiz, derin yaralar açan ve fedakâr sağlık 
personelinin ihtiyaçlarını ihmal eden hüküme
tin sağlık işlerindeki hatalı tutumunu daha 
uygun ve tesirli usullerle, ciddî şekilde denet
lemeye devam edeceğiz. 

Beni dinlemek lûtifunda bulunduğunuz için 
hepinize teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
(A. P. ve G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına, 
Sayın Şemsettin Sönmez buyurumuz. 

(MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eskişe
hir) — Sayın Başkam, eğer başka partilerden 
konuşacak sözcü arkadaşlarımız varsa, ben on
lardan sonra konuşmak istiyorum ve bu sebep
le de söz talebimi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şemsettin Sönmez söz 
talebini geri alıyorlar. Bu durumda söz sırası 
Bemokratik Parti Grupu adıma Sayım Faruk 
Sükan'dadır. Buyurunuz Sayın Sükan. 

B. P. GRUPU ABINA FARUK SÜKAN 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; 

ISağmalcılar ve civarında meydana gelen ko
lera salgını hakikaten fevkalâde önemli bir 
hâdisedir. Memleketimizin sosyal ve ekonomik 
hayatında büyük tahribat yapmıştır. Bu vahîm 
salgın dolayısiyle birçok acı gerçekler ortaya 
çıkmıştır, Peşinen arz edeyim ki, bu konu bir 
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gensoru konusu değildir, bu konu bu hüviyeti 
ile bir gensoru konusu değildir. Mesele fevkalâ
de ehemmiyetli, Türk halkının sağlığı ile ilgili, 
bizi köklü tedbirlere götürmesi iktiza eden ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin hassasiyet ve 
eihemtmiiyetle üzerinde durması lâzımıgelen bir 
alarm mevzuu halinde önümüzde durmaktadır. 
Önün için, meselenin bu yönleri ile, Demokra
tik Parti olarak biz bir araştırma konusu oldu
ğu kanaatindeyiz. Onun için bir müddet sonra 
meseleyi yurt sağlığı, millî sağlık politikası, 
Türkiye'de takibedilen sağlık hizmetleri yö
nünden, hangi yönleriyle araştırma konusu ya
pılması lâzım geldiği hususunda bir araştırma 
önergesi vermek suretiyle büyük Meclisin me
seleye el koymasını istiyeceğiz ve o araştır
malar neticesinde ortaya konacak ilmî, objek
tif hakikatlere istinadedeıi gerçekler muvace
hesinde sorumlular varsa ve kimler ise, onlar 
hakkında ellbette ki yetkilerimizin kullanılması
nı istiyeceğiz.^ 

Arkadaşlar, resmî rakamlara göre son Ekim 
kolera salgınında Türkiye'de 50 den fazla insa
nımız ölmüştür. 65 kolera hâdisesi münasebe
tiyle, o zaman Sağlık Bakanı bulunmam cihe-
tiyle mesele üzerinde ciddiyetle etüt yapmış 
bir meslek adamı, mesul bir politikacı ve 
mesul bir insan sıfatijyle arz ediyorum, mesele 
1 500 kişinin üstünde çok. Bizzat lâboratu-
varlarla tesîbit edilen el - tor vilbrisyonu taşı
yan hasta sayısı 500 dahi olsa, Türkiye "ye 
kolera girmiştir arkadaşlar. Mahallî bir has
talık, bir andemik halstalılk olarak tifo gilbi, 
paratifo gibi, verem gibi, sıtma gibi, -cüzam 
gibi, trahom gilbi hatta çiçek gibi bir hastalık 
mahiyetini almıştır. Çok üzücüdür tabiî. Dün
ya Sağlılk Teşkilâtı bültenlerinde ve Dün
yada istanbul şehri ve Türkiye maalesef ar
kadaşlarım, bir enfeksiyon memlbaı gözüyle gö
rülmektedir. Yaptığı zarar gerek ticari ve 
iktisadi hayatimiz bakımından gerek turizm 
Ibakımından olduğu kadar, insan sağlığı bakı
mından, fevkalâde ehemmiyetle üzerinde du
rulmaya değer. Onun için, meselenin üzeri
ne Meclis el koymalı. Mesele fevkalâde ciddî
dir. Bugün için hastalık geçmiştir gibi gö
rünmektedir ama, hayır! Hastalıik vardır. 
Yarın nıe olacağını kimse bilmez. Ve maalesef, 
(bu hastalıklara karşı da zelzele âfetinde gös

terilen hassasiyet gösterilmez. Veremden se
nede 20 -.30 bin kişi ölür, trafik kazasın
dan bir o kadar ölür; bunlar umuru âdiye-
den alışkanlıklar haline gelir; işin vahameti 
üzerinde durulmaz. Onun için, bu tip bulaşıcı 
hastalıklarda durum. Türkiye'de böyledir ar
kadaşlar. 

Hatırlatmak isterim, daha iki sene evvel 
Adapazarı'nda (bir paratifo hâdisesinden 
500, 600 kişi aylarca yattı; kimsenin umu
runda değil. Onun için bu konuda da bir 
alışkanlığa girmememiz lâzım. 

Kolera (El - Tor) vibrisyonu girdikten 
sonra zor çıkar. Zor çılkar; çünkü portör 
hastalık yapmaz ama, sırası geldiği zaman 
korkunç yeni imkânlara sehelbiye't verir. Ko
lera taşıyan, bir portörün, ishalli bir hasta
nın, bol ishal çıkaran bir hastanın ishalinin 
bir milimetreküpünde miyarlarca kolera vibri
yonu vardır. Az çıkaranlarda yüzbinler var
dır. O'nun enfeksiyonu, içme suyuna karış
ması da kolaylılkla bu âfetin patlak vermesi
ne sebebolur. Onun için meteele fevkalâde 
ehemmiyetlidir. 

Arkadaşlar, istanibul salgınında hatalar 
var mıdır?... Kanaatimize göre vardır, ama 
(bunu büyük ölçüde bir politika istismarı mev
zuu haline getirmememiz lâzımdır. Hataları 
vardır, benim çok kyımetli sınıf arkadaşım mes
lektaşımın, doğru görmediğim... Kusura bak
masın. Daha dikkatli ollsun. Tavsiye etmek 
mecburiyetindeyim; bu fevkalâde ciddî... 

YAKUP ÇAĞLAYAN (Çorum) — Söyle
yiniz ne hataları varsa, duyalım, lütfen... 

D. P. GRUPU ADINA FARUK SÜKAN 
(Devamla) — Söylüyorum Yalkup Bey, müda
hale etmeyin. Dinliyelim sükûnetle... 

İşte elime aldım, 15 Ekim 1070 tarihli Mil
liyet Gazetesi. Bütün radyolar da verdi bu 
hajberi... «Bakan Vedat Âli Özkan, hastalığın 
kolera olmadığına memnun oldum; buradan 
daha huzurlu ayrılıyorum, demiştir» diye ya
zıyor. Radyolarda, televizyonlarda; «Halkı
ma müjdelerim ki, hastalık kolera değildir; 
bir gastro entterit enfeksiyonudur; sudan ge
çen bir mide - bağırsak hastalığıdır» diye ilân 
etmiştir. 

(A. P. sıralarından bir milletvekili «lâbora-
tuvarda mikrobun ne olduğu meydana çıkma-
mışsa ne yapsın?») 

— 625 — 
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D. P. GRUPU ADINA FARUK SÜKAN 

(Devamla) — Arz edeceğim, sabırlı olun. Ben 
gayet objektif hekimim. Mesuliyetim de var be
nim, müsaade buyurun... 

«Yalnız halk bilmelidir ki, bugün artık ko
lera memleketimizde korkulacak bir hastalık 
değildir. Çocuk felci ondan daha korkunçtur» 

Bu, otoritik... Kolera vahîm bir hastalıktır. 
Mukayese etmeye lüzum yok. Hekim tedbirli ol
mak mecburiyetindedir. Hakikaten, burada bir 

%gerçek ortaya çıkar; Burada araştırma derken; 
hakikaten, erken teşhis mevzuunda yapılan ha
taları, Sağlık Bakanlığının dışında, İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesindeki görüş ayrılık
larını da biliyorum. Araştırmayla bunlar orta
ya rahatlıkla konacaktır; her şey ortaya kon
malıdır. 

Bakanın beyanlarına göre, hastalık 12 Ekim
de patlak vermiştir. Bir çok vaka; gastro ente-
rit tezahürüyle, mide - bağırsak, kusma, ishal 
v. s. tezahürüyle ortaya çıkmış ve akın halinde 
hastanelere gidilmiş. Hakikaten kolera cinsin
den klinik araz vermiş. Doğru. 

MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eskişe
hir) — 13 Ekim Faruk Bey... 

FARUK SÜKAN (Devamla) — 12 Ekim ve
ya 13 Ekim. Yani bu hâdiseden üç gün evvel 
teşhis ve tesbit edilememiştir. Fakat gönlüm ar
zu ederdi ki, ihtiyatlı olunsun, daha ihtiyatlı 
hareket edelim. Tıp şüphecilik ilmidir. Tıp, kati 
neticeye vasıl olmadan kesin konuşmayı gerek
tirmez. Çünkü, tesbit edilemezse bile kolera gi
bi tedbir almak iktiza eder. Belki de o şekilde 
tedbir alınmıştır, fakat ben bu şekilde bir be
yandan sonra Türkiye'de ve İstanbul'da gerekli 
tedbir alınmamadan mütevellit, koleralı por-
tölerin Sağmalcılar'dan etrafa gittiğini ve has
talığı etrafa bulaştırdığını hekim olarak biliyo
rum. Bunun aksi mümkün değil. Mesela kati
yen politika meselesi değil; bu ilmî bir haki
kat. Herkes bunu böyle bilir. İstanbul'da da 
böyle cereyan etmiştir. 

Hastanelere yatırılan hastaların sayısı çok 
fazladır. O itibarla, hiçolmazsa zamanında ted
bir alabilmek, zamanında tecrit ve tetkikleri 
yapabilmek, zamanında aşılama ve diğer koru
yucu hekimlik tedbirlerini alabilmek için çok 
ihtiyatlı olmak lâzımdır. Bu noktaların açığa 
çıkması lâzımdır. 

Hastalığın teşhisinden sonra ne yapılacak? 
Elbette ki, ilmen ilk akla gelen «tecrit» tir, ka
rantinadır. Karantina yapılabilir mi, yapılamaz 
mı? Bu, münakaşa konusu olmuştur. Ben bu
rada bunun münakaşasını yapmıyacağım. Yüz 
küsur bin nüfuslu, elli - atmış bin işçi gelip gi
den bir yerde karantinanın yapılıp yapılmıya-
cağı konusu münakaşa edilebilir. Yalnız, şu ya
pılabilir: 50 ekip yerine 500 tane ekip üç gün
de tarama yapar. Bu mümkün. Hekim kadro
muz personel kadromuz, Sağlık Bakanlığının 
tecrübeli elemanlarının bu iş için imkânları var
dır; bu meseleyi bilirler. Bu, kabili münakaşa
dır. Tarama işi bir haftadan evvel bitmemiştir. 
Tarama üç günde bitirilebilirdi. Bunlar kabili 
münakaşadır. 

Aşılama keyfiyeti, üzerinde çok ciddiyetle 
münakaşa edilmeye değer bir husustur. Çünkü, 
ondan evvel Ağustos ayında Arap memleketle
rinde, Şimalî Afrika'da, İsrail'de, Mısır'da zu
hur eden kolera salgını dolayısiyle Türkiye'de 
alarma geçildi, »öenup hudutlarımızda geniş öl
çüde tedbirler alındı, ilân edildi; ekipler kurul
du, aşılama kampanyasına gidildi. Bu arada 
sağlık bakımından hassas bölgeler; bilhassa ka
ra, hava, deniz ulaşımı bakımından liman olan 
İstanbul şehri, her halde o hâdisede tedbirler 
manzumesinin içerisinde mütalâa edilerek ge
rekli tedbirler alınmalıydı. 

İstidraten arz edeyim; bu mesele yalnız Sağ-< 
lık Bakanlığının müstakilen yapacağı bir mev
zu değil; çok taraflı bir mesele.. Vekil arkada
şımı bu bakımdan da şayanı tenkid bulurum. 
Her şeyi kendi uhdesinde mütalâa ederek he
men omuzlaması,, kendisine aidolmıyan kısım
ları da üzerine alması; belki hassas bir me
suliyet anlayışı ama, bu doğru değil. Çünkü, 
onun elinde olmıyan çok şeyler vardı. O za
man, Ağustos ayında alınması iktiza eden 
tedbirler, İstanbul ve büyük şehirler için, lâ-
zımgelen miktarda alınmadı. 

1965 kolera hâdisesinden sonra, Hıfzısıhha 
Enstitüsünde aşı prodüksüyonu meselesi, (bu
rada kıymetli arkadaşlarımız vardır zamanımız
da umum müdür yapılmış ve Hıfzıssihha Ensti
tüsünün değerli mütahassısları vardır),, koru
yucu aşı, kolera aşısı prodüksüyonu meselesi 
bir plân içerisinde zamanımızda programlan
mış ve ona göre tanzim edilmişti, fakat şayanı 
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hayrettir ki, hâdise çıktıktan sonra, İstanbul'
da yaşıyanlar, Ankara'da yaşıyanlar, Anado
lu'da yaşıyanlar görmüşlerdir ki; bu bir da
ğınıklık içerisinde, bir panik içerisinde cere
yan etmiştir. O kadar olmuştur ki, bir kısmı 
üç defa aşı olmuş, bir kısmı hiç olamamış; 
bâzı müesseseler aşı bulmuş, bâzıları bulama
mış. Hattâ öyle olmuş ki, Ziraat Bankası Ana
dolu'da mensuplarını aşılatmış.. Hepiniz bili
yorsunuz. Halk demiş ki: «Bu nasıl ayrılmış? 
Eğer böyle bir şey varsa, ben de aşılanayım». 
Tâ Ankara'ya heyetler göndermiş, aşı. istemiş. 
Askeriye aşı yapmış, işçi teşekkülleri Avru-
padan aşı getirtmiş. Bir kısım aşı bulunmuş, 
bulunamamış.. Bakmışsınız Ankara Radyosun
dan Ankara Valisi, «Ankara'da aşı yapmaya 
lüzum yoktur» demiş; ertesi gün aşıya başlan
mış.. Bir defa başlanmış, ondan sonra durmuş.. 
Bir kısmı demiş, «Bir defa aşıya ihtiyaç var»; 
bir kısım ilim adamları da «Üç ay içerisinde iki 
defa aşılanmak lâzım - bir hafta arayla, kırk 
gün arayla» demişler Sağlık Şûrası.. (A. P. sı
ralarından, «hangi ilim adamları?» sesleri) 

Arz ediyorum, işte onun tahlilini yapıyorum. 
Ben de hekimim. Neticeye geleceğim. 

Şimdi arkadaşlar, burada eksik olan taraf 
şu: Sağlık Bakanlığı, Sağlık Şûrası var, Sağ
lık Bakanlığının yetkili mütehassısları var. 
ilim heyeti ilân eder der ki: «Elimizdeki aşıla
ra göre, bu bir defa yapılır», ilân eder res
men: «iki defa yapılır!» Hay hay! Ama, Bakan 
çıkar, «bir defa»; başka kuruluşlar çıkar, «İki 
defa».. Sağlık Şûrası bu münasebetle 20 gün 
içinde fevkalâde iki toplantı yapar, «iki defa 
aşı yapılsın» der.. Bu karışır. Bu, ilmî şekilde 
bir izah tarzı değildir. Bunu bu hale getiren 
kimseler bakımından da meselenin ciddî araş
tırmaya ihtiyacı vardır. Onun için bunu arz edi
yorum. 

Şimdi arkadaşlar, şu vaziyette mesele aşı 
meselesi değil. Kâfi miktrda aşı var mı, yok 
mu? O da belli değil. Sağlık işleri Umum Mü
dürü televizyona çıkar, seyrettik, der ki: «Eli
mizde mebzul aşı var». Çok güzel.. E, deniliyor 
ki, Ankara'da aşı yapmak lâzım mı? Yapılabi
lir de, yapılamaz da., istediğimiz kadar da aşı 
var. Ertesi gün aşı yapılmaz; vatandaş kuy
ruk olur, bir gün yapılır, iki gün kesilir. 

Yani bunlar ilmî görüşle izah edilemez. 
Bunlar gayri ciddî beyanlardır. Bu, fevkalâde 
ehemmiyetli bir konu.. Bunun yurt sathındaki 
reaksiyonlarını düşünün. Diğer vilâyetlerde de 
vatandaş, sağlık müesseselerine hücum etmiş
tir, diğer yerlere müracaat etmiştir. Bir kısmı 
aşı olmuş, bir kısmı olmamış. Yani bir sistem 
ve plâna bağlanamamıştıi'. 

Şimdi kıymetli arkadaşlarım, işin mühim 
bir diğer tarafı : 

Türkiye'de, biraz evvel arz ettiğim bulaşıcı 
hastalıklar mühim bir içtimai prdblem, büyük 
ıbir millî dâva. Bugün istanbul'da; yarın fu
kara Şarkta, Anadolu'nun köylerinde, her gün 
lâğımla içice olan mıntakalarda, salmonella 
grupu denen tifo, paratifo... Ona mümasil has-
talukların patlak vermiyeceğini, yine bizi üz-
miyeceğini kimse temim edemez. Meseleye ga
yet sistematik şekilde eğilmek lâzımdır. Me
seleyi bir Devlet meselesi olarak ele almak lâ
zım, bunun ciddî araştırılması lâzım. 

Kanalizasyon meselesini halletmeden, te
mizlik ve içme suyu meselesini halletmeden, 
Türkiye'de, bulaşıcı hastalıklar, enfeksiyon has
talıklarla mücadele mümklün değil. 

Ayrıca bir hususu daha arz edeyim : Bu 
haftalıklarla mücadele için, koruyucu hekim
lik bakımından, lüzumlu aşı imali bugün kifa
yetli değil, işte kızamık meselesi ortada; daha 
gamma gltoıbalinimiz yok, kızamık aşı pro
düksiyonumuz yok. Yarın bir âfet olduğu tak
dirde, yine buna mümasil meselelerle karşı kar
şıya geleceğiz. Mesele böyle dar ölçüler içerisin
de ele alınmamalı, gensoru, Vedat Âli meselesi, 
Reşit Ülker meiselesi falan değil bu... Bu, on
ların üzerinde, bir Devlet meselesi halinde. 
Bunun üzerine ciddiyetle eğilmek lâzım. 

istanbul kanalizasyon meselesi halledilme-
/diği müddetçe arkadaşlar, salgın hastalık me
selesi İstanbul'da her zaman ortaya çıkar, is
tanbul, sağlık yönünden, bulaşıcı hastalıklar 
yönünden birinci derecede hassas bir bölgedir. 
istanbul Belediyesinin kudreti dâhilinde değil
dir. Mümkün değil... Diğer büyük şehirlerin 
(belediyelerinin ide kudreti dâhilinde değildir. 
Bunu bir sisteme bağlamak lâzım, bir Devlet 
plânlaması içerisinde meseleyi ele almak lâzım. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Fazla 
para getirmediği için doktorlar bulaşıcı has
talıklar ürerinde fazla durmazlar. 
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D. P. GRUPU ADINA FARUK SÜKAN 
(Devamla) — Nevşehir'in durumunu da bili
yorsun. Yarın toöyle bir şey olursa şikâyet eder
sin sonra... 

Şimdi kıymetli arkadaşlarım; mesele çok 
yönlü bir problem. Sağlık Bakanlığının kudre
ti ve imkânları dâhilinde olan hususlar var; 
onların dışında olan hususlar var, fakat her 
halde ciddî bir araştırma mevzuu. Burada is
tendiği kadar söylenir : «Şunlar yapıldı, gay
ret sarf edildi,..» Doğru, insanüstü bir gay
ret sarf edildi sağlık personeli tarafından. 
Doğru, inkâr edilmez. Bu memleketin insanı, 
idarecisi insanüstü gayret sarf etmiştir, ama 
diştin esası halledilmeli. Böyle tezahürlerle pal-
yatif tedbirlerle mesele halledilmez. Türkiye'
nin, Anadolu'nun sağlık politikası, Türkiye'
nin millî sağlık politikasının esasları ciddî bir 
Meclis araştiirmasiyle, bilhassa bulaşıcı hasta
lıklar yönünden; aşı, kanalizasyon, su, sağlık 
personeli yetiştirilmesi ve ona mümasil çeşitli 
yönlerden ele alınmalı ve bunlar bir plân içeri
sinde hükümetler tarafımdan gerçekleştirilme
lidir. Bu yapılmadığı takdirde, bugün 50 tane 
koleradan mütevellit 80 tane ölüm, yarın 500 
başka hastalıktan, yarım diğer hastalıktan. He
pimiz için fevkalâde haysiyet kırıcı tablolar 
yaratır ve nihayet bunun politikası yapılır, 
millet nazarında da velballi ve günahkâr oluruz. 
Hele mesul insanlar, salahiyetli insanlar, bilen 
insanlar olarak başta Parlâmento, bu işin me
suliyetini taşıyan millete niyaJbeten en büyük 
müessese olarak bu işi ele almaJhdır. 

O itibarla, Demokratik Parti olarak biz ko
nuyu bir gensoru konusu olarak değil, bir araş-
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j tırma konusu olarak mütalâa ediyoruz, Mec-
| İlsin ele almasını arzu ediyoruz, bu maksatla 
| da en kısa zaman içerisinde bir araştırma öner-
I gesani takdim ederek, ileride sorumluluk dere-
j cesini ve meselelere bu açıdan ele alma hususun-
| da görüşlerimizi arz edeceğiz. Hürmetle selâm-
I lanm. (D. P. sıralarından alkışlar) 

ıBAŞKAN — Adalet Partisi adına yeniden 
j söz istiyor .musunuz Sayın Sönmez? 

! MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Esikişe-
| ;hir) — Evet. 
i 
I 

I BAŞKAN — Şimdi şunu tesbit etmeye mec-
i burum : Sayın Adalet Partisi sözcüsü konuşma-
! nız ne kadar devam edebilir? 
| MEHMET ŞEMSETTİN SÖNMEZ (Eskişe-
; hir) — Bir saat. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, zatıâlimizin ko-
I nuşması ne kadar devam iedebilir efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri) — Bir saat, iki 
saat sürer. 

BAŞKAN — Şu halde, bugün şu geç saatte 
bunu tamamlamak mümkün olmamaktadır. 
(A. P. sıralarından «tamamlayalım» sesleri) 
Eğer birbuçuk saatte tamamlansa mümkün ola
bilirdi, fakat ikübuçuk, üç saat... (A. P. sırala
rından gürültüler) Müsaade buyurun efendim.. 

Vaktin geç olması sebebiyle birleşimi 8 Ocak 
1971 Cuma günü saat 15,00 te toplanmak üze
re kapatıyorum efendim. 

I Kapanış saati : 19,02 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

31 NOt BİRLEŞİM 

7 . 1 . 1971 Perşembe 

Saat : 10.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1_ _ i(.0i Milletvekili Celâl Kargılı nın, İs
tanbul'un Sağmalcılar semtinde ortaya çıkan 
kolera hastalığının önlenmesi konusunda, za
manında gereken tedbirleri almakta sorumsuz
ca davrandığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/13) 

2. — M araş Milletvekili İbrahim (")/türk'üıı, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörü
len toprak dağıtımını sağlayan reformcu ka
nunların çıkarılmasında gerekli çalışmayı yap
madığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Hükümet hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi (11/14) 

3. — içel Milletvekili Celâl Kargılının, son 
öğrenci hareketlerinde, öldürülen ve yaralanan 
talebeler konusunda gereken tedbirleri alma
dığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Başbakan, İçişleri ve Millî Eğitim ba
kanları hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/15) 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, millî servetimizi ve beslenme 
ihtiyacımızı temelden tahribeden, diğer hay
van hastalıklarında olduğu gibi sığır vebasın
da da gerekli ve etkili tedbirleri almadığı id
diasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
Tarım ve İçişleri bakanları hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi (11/16) 

f). — Manisa Milletvekili Mustafa Ük'un, 
kuru üzümün kurutulması ve ihracı konusunda 
gereken tedbirleri almadıkları iddiasiyle Ana
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca Ticaret ve 

Tarım bakanları hakkında bir gensoru açılma
sına dair önergesi (11/17) 

6. — Trafik kazalarının artış sebepleriyle 
önleme çarelerini tesbit konusunda araştırma 
yapmak üzere kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırması Komisyonuna üye seçimi (10/5) 

7. — Nevşehir Milletvekili Sabahattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9) 

8. — Samsun Milletvekili Yaşar Akaıl'm, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

9. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'ıın, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

10. -— Adana Milletvekili Komal Saıtır'ın, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
Önergesi (8/2) 

11. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu Donalı-
mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An
laşmazlığının son durumunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

12. — Siirt Milletvekili Mıöhmet Nelbil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını Ön
lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti-
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sadi ve ııalî tedbirleri inceleyip tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/12) 

.13. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay'ın, yabancı sermaye yatırımlarının doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana getirdiği fayda ve zararları tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nei maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önerged (8/4) 

15. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Mec 
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

16. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının mey-
d?na getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

17. — Bursa Milletvekili Sadrettin (Janga'-
nm, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 

.18. —• Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

19. — Siirt Milletvekili Mehmet Ndbil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

20. — Adana Milletvekili Ali Kıza G-üllüoğlu'-
nun, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

21. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclk araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

22. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesıi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

23. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kangılı'nm, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun 
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi uya
nınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 
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26. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, son 
zamanlarda meydana gelen hukuk dışı davranış
ların önleme çarelerini belirtmek, milletin ve 
Devletin huzurunu sağlıyacak tedbirleri tesbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/10) 

27. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

30. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan zıiraat arazisi ile 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kangıh'nm, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde, yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

32. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çuy üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam poli

tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
.Arattırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

33. — Bursa Milletvekili Saıdrettin Çan-
ga ile Nail Atlının, Marmara Zeytin Tarım sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyaırmca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/27) 

34. — Manisa Milletvekili Muaımırmcr Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tesibit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

35. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tesbit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasama 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

36. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

37. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım alanında kontrollü. ve plânlı bir Tarım 
plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağ'lamak ve alınması gereken tedbirleri tesibit 
etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir <x.enel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

38. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkaılm'm Haş 
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka- ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 



39. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'ın, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi' (10/30) 

40. — Erzurum Milletvekili (riyasettin Kara-
ca'nın; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mıntakaamm tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
a0/29) 

41. _ Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nkı, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

42. — İçel Milletvekili öelâl Kargılı'nın, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
ıl, ak maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

43. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Plânlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

44. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asiyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

45. — İçeıl Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ye tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağılmasmdaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadıy
la Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16) 

46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 

sorunlarımızın neler olduğu hakmda bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/17) 

47. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın. 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

48. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Millî kültür ve sanatımızın, kendi hüviyetinde 
gelişip zenginleşmesini sağlamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/19) 

49. —• İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatbik 
edilebilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

50. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım îş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lam ak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

5.1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

52. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

53. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyla Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

54. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana .gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/35) 
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55. — İçel Milletvekili öelâl Kargılı'nın, I 
TÖS e ve bu sendikaya üye olan bâzı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimler tarafın
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğumu tes-
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına I 
dair önergesi (10/36) I 

56. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankalarım kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarımca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

57. —' Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hiükü- I 
met tarafından uygulanan devalüasyon kara- I 
rmm önceden haber alınımasında hangi kuru
luş ve şahıslarım büyük faydalar sağladığı ve I 
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tesbit etmek maksadıyla Anayasa- I 
ijin 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır- I 
naşı açılmasına dair önergesi (10/38) I 

58. —Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutki'min, Devalüasyon kararından sonra I 
tarım ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar I 
sebebiyle üretimin istenen ölçüde gelişip ge- I 
lişmiyeceğinin tesbiti İçin Anayasanın 88 nci I 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl- I 
masına dair önergesi (10/39) 

59. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Türk Parasının kıymetimin ayarlanmasiyle ilgili I 
kararın resımen ilânından önce duyulduğu id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca I 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi I 
',10/40) 

60. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca'bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

61. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü-
ıatle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci I 

maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

62. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğin ne
denlerini tesbit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyaranca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/44) 

63. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
ranca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

64. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/46) 

05. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kamu İktisadi Kuruluşlarının içinde bulun
duklara çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyla alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyaranca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

66. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etımek 
maksadıyla Anayasama 88 nci maddesi uya
ranca bir Meclis araştırması açılmasına dalı 
önergesi (10/48) 

67. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çârelerin tesbit edilmesi amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

68. — içel Milletvekili Oelâl Kargılı'nın, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını 
gerçek fiyatlar üzerinden satmalınabilmesini 
temin maksadıyla kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini sağlıyacak tedbirlerin neler 



olduğunu tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyannca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 

69. — İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nım 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasiyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

70. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ba
lıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek maksa
dıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

71. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53) 

72. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyla alınması gereken tedbirleri 
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

73. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyla alınması gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

74. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırmacı açılmasına dair 
önergesi (10/56) 

75. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve korun
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/57) 

76. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

77. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişâfı için ted
birlerin neler olduğunu tesbit etmek amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

78. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilmesi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

79. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tesbit 
etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

80. — Bursa Milletvekili Kasım Öna'dım'ın, 
TRT Kurumunun yayınlarınım düzenlenmesi, ıslah 
edilmesiyle diğer oluşumları tesbit etmek ve ge
reken tedbirleri almak maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyannca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/62) 

81. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorumlularını tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

82. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne dereee doğru olduğunu 
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi (10/64) 

83. — Sivas Milletvekili Vahit BozMlı'nın. 
bültün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksaidiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel göriişme açıi-
masına dair önergesi. (8/25) 



— 7 — 

84. — Samsun Milletvekili Kâmran EvJiya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşusınld'a hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak mak-sadiyle Anayasanın 88 nci 
macüdıasi uyarınca bir genel görüşjme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

85. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadiyle 
Anayasanın 88 nci madldesi uyanınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

B - IKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
IIT 

ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTL 
RıLAN IŞLER 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARART 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




