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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Birinci celse 

Dikkate alınarak Bütçe Encümenine havale 
edilmiş bulunan takrirler henüz Encümende gö
rüşülüp karara başlanamadığı için saat 11 de 
toplanılmak üzere Celseye ara verildi. 

İkinci celse 
> Dikkate alman takrirlerle birlikte Bütçe En

cümenine verilmiş bulunan gerek Muvazene! 
Umumiyeye dâhil bütçelere gerek mülhak büt
çelere ait fasıllar birer birer okunarak kabul 
edildi. 

istanbul Üniversitesi, 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü, 
Karayolları Umum Müdürlüğü, 
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü, 
Orman Umum Müdürlüğü, 
Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 malî yılı 

Bütçe kanunları, kabul olundu. 
1955 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 

lâyihasının bir kısım maddeleri kabul edildi. 
Celseye ara verildi. 

Üçüncü celse 
Irak Senatosu ve Meclisi Mebusan Reisleri 

tarafından gönderilen ve Türkiye - Irak And-
laşmasmın gerek Senato ve gerekse Meclisi Me-
busanda tasdiki münasebetiyle Türkiye hakkın
da izhar edilen dostane hissiyata dair telgraflar 
okundu. 

1955 malî yılı Muvuzanei Umumiye Kanunu 
kabul edildi. 

21 . III . 1955 pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Balıkesir Mebusu Çorum Mebusu 

Esat Budakoğlu Sedat Baran 
Kâtip 

Kayseri Mebusu 
İbrahim Kirazoğlu 

Sualler 

Tahrirî sual takrirleri 
1..— Kocaeli Mebusu Selâmi Dinçer'in köy 

içme sularının temini ve köy yollarının yapılma
sı mevzularında vilâyetlere 1954 senesinde yapı
lan ve 1955 senesinde yapılacak olan yardımlar 
hakkındaki tahrirî sual takriri Nafıa Vekâletine 

gönderilmiştir. (7/81) 
2. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, 

Malatya vilâyetine bağlı köylerin yolları ile köp
rülerinin yaptırılması için ne düşünüldüğüne 
dair tahrirî sual takriri Dahiliye ve Nafıa vekâ
letlerine gönderilmiştir. (7/82) 

2. — HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 

Lâyihalar 
1."— Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Teş

kilâtı ile akdedilen Teknik Yardım Anlaşması 
ile bu Anlaşmaya ait iki mektubun tasdikine da
ir kanun lâyihası (1/216) (Hariciye, Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet, Maliye ve Bütçe encümenle
rine). 

2. — Etibank Kanununun 10 ncu maddesinin 
ilgası hakkında kanun lâyihası (1/217) (İktisat, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine). 

3. — Sümerbank Kanununun 4852 sayılı Ka
nunla değiştirilen 4 ncü maddesinin tadili hak
kında kanun lâyihası (1/218? (İktisat, Maliye 
ve Bütçe encümenlerine). 

4. — Umumi İhtiyaçlar için Hariçten Getiri
lecek Madenî Su Boruları ile Aksam ve Tefer
ruatından Gümrük Resmi Alınmamasına dair 

olan 2268 sayılı Kanunun 5365 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 1 nci maddesinde değişiklik yapılması
na ve mezkûr kanuna muvakkat bir madde ilâve
sine dair kanun lâyihası (1/219) (Dahiliye, Güm
rük ve İnhisarlar, Nafıa ve Bütçe encümenleri
ne). 

5. — Umumi Muvazeneye dâhil dairelerle 
mülhak bütçeli idareler, vilâyetler, belediyeler 
ve bunlara bağlı âmme müesseseleri hesabına 
tahsil yapanların mecburi hizmetleri hakkında 
kanun lâyihası (1/220) (Maarif, Dahiliye, Ma
liye ve Bütçe encümenlerine) 

Teklif 
6. — İzmir Mebusu Halûk ökeren ve Kayse

ri Mebusu İbrahim Kirazoğlu'nun, Noter Kanu
nunun 5928 sayılı Kanunla muaddel 18 nci mad-



î : 53 21.3 
desinin kaldırılmasına ve 4782 sayılı Kanunla 
değiştirilmiş olan 71 nci maddesi ile 4166 sayılı 
Kanunla değiştirilen 73 ncü maddesinin tadili
ne dair kanun teklifi (2/115) (Adliye Encüme
nine) 

Tezkere 
7. — Orman Umum Müdürlüğünün 1953 büt

çe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reis
liği tezkeresi (3/181) (Divanı Muhasebat Encü
menine) 

. 1955 C : 1 
Takrirler 

8. — Bolu Mebusu Selâhattin Baysal'in, Ar
zuhal Encümeninin 23 . II . 1955 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 218 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri 
(4/110) (Arzuhal Encümenine). 

9. — Maraş Mebusu Abdullah Aytemiz'in, 
Arzuhal Encümeninin 25 . I I . 1955 tarihli haf
talık ka ra r ' cetvelindeki 350 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri 
(4/111) (Arzuhal Encümenine). 

• * • • « 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15.05 

REİS —- Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Kayseri), Sedat Baran (Çorum) 

3 — YOKLAMA 

(Diyarbakır seçim bölgesi mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

4 — RIYASET DÎVANININ HEYETÎ UMUMIYEYE MARUZATI 

1. — Bankalar kanunu lâyihasının geriveril-
mesine dair Başvekâlet tezkeresi (1/191, 3/179) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Bankalar Kanunu lâyihasının geriveril-

mesine dair Başbakanlık tezkeresini okuyoruz 
efendim. 

28 . I I . 1955 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Yüksek Reisliğine 
7 . Şubat. 1955 tarihli ve 450 sayılı yazımızla 

sunulmuş olan Bankalar Kanunu lâyihasının ia
desine müsaade Duyurulmasını saygılarımla rica 
ederim. 

Başvekil 
Adnan Menderes 

REÎS — Greriverilmiştir efendim. 

2. — Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bun

ların İntifa Haklarının ve Daimî Vergilerin Mek-
tumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiyele
re dair 1905 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
2 nci fıkrasının tefsiri mhakkındaki tezkerenin 
geriverilesine dair Başvekâlet tezkeresi (3/40, 
180) 

REÎS — Okutuyorum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Reisliğine 

14. 7. 1954 tarihli ve 72-10/6-2281 sayılı yazı 
ile takdim edilmiş olan, 1905 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası hükmümün ihtiva 
ettiği, verginin katî surette tahakkuku tâbirinin 
tefsiri hakkındaki yazımızın iadesine müsaade 
buyurulmasmı saygılarımla rica ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

REÎS — Geriverilmiştir efendim. 
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5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

X. -— Millî saraylar, kasırlar ve köşklerdeki 
eşyanm teftiği neticesine dair Meclis Hesaplarının 
Tetkiki Encümeni mazbatası ve ek tezkeresi 
(5/7) (1) 

REÎS — Bir takrir var okutuyorum efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin, Dâhili Nizamname mucibince 

bir defa müzakereye tâbi olan maddeleri ara
sında 1 nci sırada bulunan (Millî saraylar, ka

sırlar ve köşklerdeki eşyanın teftişi neticesine 
dair Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni 
mazbatası ile ek tezkeresinin) suallerden evvel 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

îdare Âmiri 
îzmir Mebusu 

Mehmet Aldemir 
REÎS — Takriri reylerinize arz ediyorum 

efendim : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHİ SUAL 

1. — Kars Mebusu Ali Yeniaras'ın İkinci 
Dünya Harbi sırasında İstanbul'dan Anadolu'ya 
nakledilen ve son zamanlarda da Maliye Vekâ
letinden alınarak Meclis sığınağında muhafaza 
edilmekte olan avani ve zikıymet eşya hakkın
daki sualine Türkiye Büyük Millet Meclisi Ri
yaset Divanı adına Reisvekili Tevfik İleri'nin -
Şifahi cevabı (6/72) 

REÎS — Efendim, sualler arasında 8 nci 
maddede bulunan Kars Mebusu Ali Yeniaras 
arkadaşımızın Meclis Riyasetinden şifahi suali 
vardır. Onun da bu mesele ile alâka ve irtiba
tına binaen birlikte görüşülmesini Riyaset tek
lif etmektedir reye arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Evvelâ Encümen Raporunu okutuyorum. 
(Rapor okundu) 
REÎS — Ek tezkere var, onu da okutuyo

rum. 

Yüksek Reisliğe 
Evvelce makamınıza takdim edilen 10 . IX . 

1954 tarihli zabıt varakasında yazılı sebepler do-
layısiyle Encümenimizin kurşun nrühürü ile mü
hürlenmiş olan Dolmabahçe Sarayı 38 numaralı 
(Gümüş odası) 2 . X . 1954 tarihinde encümeni
mize haber verilmeksizin kurşun mühür koparı
larak kapının açıldığı sureti ilişik zabıt vara
kasından anlaşılmıştır. 

Keyfiyetin Yüksek Umumi Heyete arz edil
mek üzere makamınıza sunulmasına, Encümeni

mi ) 125 sayılı matbua zaptın sonundadır, 

mizin 8 . I I . 1955 tarihli toplantısında karar ve
rilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Encümen Reisi 
Eskişehir 

Salih Puad Keçeci 

Zabıt varakası 
Bugün 2 Ekim 1954 Cumartesi saat 10,30 da 

Sayın Meclis Reisimize gösterilmek üzere Mec
lis Hesaplarını inceleme Komisyonunun müh
rü ile kurşunlanmış olan gümüş odasının kurşu
nu koparılmış ve Sayın îdare Âmiri Bay ih
san Şerif özgen de dâhil olmak üzere aşağıda 
imzaları bulunan heyetle odaya dâhil olunmuş 
ve bâzı eşyaların iraesinden sonra tekrar kapı 
kapatılıp kilitlenmiş ve Hesapları inceleme Ko
misyonu Kâtibi Bay Şerif Akm'a kurşun mü
hürle mühürlenmesi söylenmişse de bunun için 
bir karar almak lâzımgeldiği beyanında bulun
ması üzerine kapı bu sefer sadece Ayniyat Mu
hasipliği mühürü ile temhir edilmiş olduğuna 
dair zabıt vara kasıdır. 

2 . X . 1954 
Ayniyat Muhasibi Ayniyat Kâtibi 

A. Ulvi Batu Basri Keskin 
Koruma Memuru 
Salâhattin Atayön 

(Millî Saraylar • Müdürlüğü mühürü ve mü
dürün imzası) 

Encümen Reisi 
Eskişehir 

Salih Fuad Keçeci 

REÎS — Şimdi suali okutuyorum. 
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki hususların Yüksek Riyaset tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Kars Mebusu 
Ali Yeniaras 

1. ikinci Dünya harbi sırasında muhafaza 
için İstanbul'dan alman ve son zamanlarda Mali
ye Vekâletinden Meclis Reisliği vasıtasiyle celbe-
dilip Meclis sığmağında muhafaza edilmekte 
olan ve içerisinde saraya ait pırlanta, altın ve 
gümüş avani bulunan sandığın İstanbul'a ne za-
ban ve hangi şekilde gönderildiği, İstanbul'da 
muhteviyatı hakkında yapılan muameleler, bu
nun üzerine ittihaz edilen kararlar nedir! 

2. 15 . IX . 1954 tarihînde ve bu sandık 
muhteviyatı hakkında Meclis Hesaplarının Tet
kiki Encümeninin ittihaz ettiği kararın T. B. M. 
Meclisi Reisliğine bildirilmesi üzerine ne gibi mu
ameleler yapılmıştır. 11 . I I . 1955 

REİS — Riyaset Divanı Adına Tevfik İleri. 
RİYASET DİVANI ADINA REİSVEKİLİ 

TEVFİK İLERİ (Samsun) — Muhterem arka
daşlar; Meclis Hesaplarının Tetkik Encümeni
nin 14 . I . 1955 tarihli mazbatası ve bu mevzu 
ile ilgili Kars Mebusu Ali Yeniaras arkadaşımı
zın şifahi suali vesilesiyle ve Başkanlık Divanı 
adına huzurunuzda bulunuyorum. 

Bu itibarla şahsi fikirlerimin de lâhik olduğu 
Başkanlık Divanının bu husustaki cevaplarını 
ve düşüncelerini yüksek huzurunuza arz edece
ğim. 

Bu maruzatımızla saraylar, sarayların idare
si ve içindeki kıymetli ve tarihî eşyanın muha
fazası hususlarında sizlerin ve Türk umumi ef
kârının aydınlanmasına ve huzur duymasına 
yardım edebilirsek kendimizi bahtiyar addede
ceğiz. 

Mâruzâtımızı yaparken bağlı kalacağımız 
prensip şu olacaktır. Hâdiseleri olduğu gibi 
nakletmek; hattâ, kusur ve ihmallerimizi kabul 
edip tashihi cihetine gitmek, yapılan tenkidler-
deki hata ve kusurları tebarüz ettirmek.... 

Bundan maksadımız ne yaptıklarımızla 
öğünmek, ne haksız gördüğümüz tenkidlerden 
dolayı İnceleme Komisyonuna sitem etmektir. 
Sadece hakikatlarm yüksek heyetinizce bilm

emesine hizmet etmektir. 
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İnceleme Komisyonu Meclise bağlı saraylar* 

da enine boyuna tetkikat yapmış, ve neticede 
birtakım kusurlar bulmuş ve bunların izalesini 
raporuna dercetmiştk. 

İdareleri Büyük Millet Meclisine mevdu sa« 
raylarda, ki müştemilât binaları ile beraber 37 
parçadır, tesbit edilen bu noksanlar kısmen 
mevcuttur. Fakat sarayların ve idaresinin ikti
darımız ve idaremiz zamanında düne nazaran 
ne kadar büyük inkişaflar kaydetmiş olduğu
nun da insaflı bir görüşle kayıt ve tesbit edil
miş olması iktiza ederdi. Bu inkişafı bütün şü
mulü ile anlıyabilmek için devraldığımız zaman
daki durumlarının bilinmesi lâzımdır. Bu iti
barla size sarayların Demokrat Parti iktidara 
gelmeden kısa bir zaman evvelki durumunu ve 
hattâ bu zamanlarda Halk Partisi inceleme ko
misyonlarının bu mevzua ne derecede ehemmi
yet verdiklerini ve daha doğrusu ehemmiyet 
vermediklerini belirtecek bir iki vesikayı arz 
edeceğim. 

20 . IV . 1949 tarihli ve 13 Numaralı Mec
lis Hesaplarını İnceleme Komisyonunun raporu 
çok kısadır ve aynen şudur.: 

«İçtüzüğün 62 nci ve peşi sıra gelen madde
leri gereğince Büyük Millet Meclisi ile ona bağ
lı yerlerde bulunan eşya İdareci Üyelerce tan
zim ettirilen defterlerde yazılı eşya ile karşılaş r 

tırılarak kayıtları incelendi. 
Eşyanın tamam ve kayıtlara muvafık oldu

ğu, lokantadaki eksik ve kırıkların mukavelesi 
mucibince müteahhide ödetilmek üzere İdareci 
Üyelere listesinin bildirildiği ve evvelce Başkan
lık konutu (ikâmetgâhı) için Dolmabahçe Sa
rayından getirilen ve tarihî kıymeti haiz olan 
levhalarla bâzı eşyanın da iade edilmiş olduğu 
anlaşıldı. 
Kamutayın ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur.» 
Komisyon imzaları. 
Bu tarihten evvelki raporlar ve bundan son

raki 19 . 1 . 1950 tarihli ve 5 Numaralı Komisyon 
raporu da bu mealde ve bu kadar kısadır. 

1949 senesinde İnceleme Komisyonu tetki-
' katının neticesini Yüksek Meclise bu raporlar
la arz ederken zamanın Maarif Vekili; 17 . I I . 
1949 tarih ve Eski Eserler ve müzeler Umum 
Müdürlüğü 480 sayılı ve Başbakanlığa hitaben 
yazılan yazısının bir yerinde aynen : 

«Türk sanat ve mimarlık tarihinde kendüe-
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rine göre bir özellik ve zenginlik ifade eden 19 
ncu yüz yılda inşa edilmiş olan istanbul'daki 
saraylardan Sayın Cumhurbaşkanına tahsis edil
miş. olan Dolmabahçe'Sarayından başka bütün 
saray ve kasırlar kapalı kalmaları ve bakılma-
maları yüzünden kısmen veya tamamen harap 
olmuşlardır.» Demektedir ki, sadece bu satırlar 
bize gelene kadar sarayların ne şekilde harabiye 
terk edildiğinin en bariz bir delilidir. Ve hakika
ten saraylar idaremize bu kadar bakımsız, ha
rap ve perişan devredilmiştir. 

Beş seneden beri saraylar üzerinde büyük 
bir itina ile çalışılmış, pek çok tamirler yapıl
mış. Meselâ Dolmabahçe Sarayında kapalı daire 
denen ve hakikaten senelerce bir eski ve harap 
eşya ambarı haline getirilerek kapatılan 120 
mete uzunluğundaki daire esaslı şekilde onarıl
mış, her yağmurda akıtan çatılar tamir edilmiş.. 
Ve bunların ötesinde Dolmabahçe Sarayının bü
yük muayede salonunun, zelzeleler neticesi çat-
lıyan ve tamiri büyük itina istiyeıı kubbesinin 
tamiri ele alınmış.. Bütün saraylardaki elektrik 
tesisatı Teknik Üniversiteden ve diğer alâkalı 
müesseselerden teşkil edilen fen heyetlerine 
muayene ettirilmiş, raporları alınmış ve tedbir
lerine baş vurulmuş. 

Ve hulâsa olarak dört sene içinde dünkü 
idarenin en salahiyetli ağızları tarafından (Kıs
men veya tamamen harap olmuştur) denen bu 
millet yadigârları bugün dosta, düşmana hicap 
duyulmadan, hattâ gurur duyarak gösterilebile
cek hale getirilmişlerdir. 

İleride bu hususlara biraz daha tafsilen dön
mek üzere bir başka hususa dikkatinizi çekmek 
istiyorum. 

inceleme Komisyonumuzun raporunda sa
raylarda muhafaza edilen tarihî kıymetli eşya
nın tahrirleri esnasında vasıflarının iyi tesbit 
edilmediği, hatalı olduğu, altın, gümüş avani ve 
kıymetli eşyanın siklet, ayar ve kıratları göste
rilmeden eşkâli tarif edilmiş bulunduğu, birçok 
eşyanın muhammen kıymetlerinin de dûn tesbit 
edilmiş olduğu kaydedilmektedir. 

ileride bu hususta kâfi izahat verilecektir. 
Fakat bilhassa millete ait bu kıymetli eşyanın 
muhafazası, kaybolmaması, çalmmaması için 
alınması icabeden bu tedbirlerin dahi, zamanı
mızda ne derecede itina ile alınmış olduğunu 
tebarüz ettirebilmek ve millet malına ne dere-
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i cede hassasiyetle kol kanat gerildiğini ifade 

edebilmek.. Hulâsa.. Bu hususta katedilen ferah-
I latıcı merhaleyi izah edebilmek için yine düne 
I dönmek zaruridir. 

Bize gelene kadar saraylardaki bu eşyalara 
ne derece lâkayıt kalındığını ve bu yüzden na
sıl kayıplar ve hasarlar olduğunu en i j i anlata
cak; şüphesiz inceleme Komisyonunun 17.11.1953 
tarih ve 7 sayılı raporudur. Bu rapor daha ev
vel basılmış, muhterem arkadaşlara tevzi edil-

I miş hattâ 1953 yılında görüşülmek üzere Meclis 
gündemine de alınmıştır. 

I Vaktinizi fazla israf etmemek için ben bu 
I rapordan bâzı pasajları nakletmekle iktifa ede

ceğim: 
Rapor şöyle başlıyor : «Meclis Hesaplarını 

inceleme Komisyonu, 1950 senesinde içtüzük 
gereğince B. M. M. ve bağlanıklariyle Millî Sa
raylar kasırlar ve köşklerde yapmış bulunduğu 

I tetkik ve teftişlerin neticesi olarak mevcut eş
yanın Ayniyat Talimatnamesine uygun olarak 
tahrir ve tesbit edilmemiş olduğunu ve ibraz 
edilen defterlerin ihtieaca salih bulunmadığını 
ve- bilhassa saraylardaki eşyanın sık sık yer de
ğiştirdiğini ve bu değiştirmelere muvazi olarak 
demirbaş eşya defterlerinin de zaman zaman ye
niden tanzim edildiğini müşahede etmiş ve bu 
müşahedelerini B. M. M. Heyeti Umumiyesine 
sunduğu 1 . VIII . 1951 tarihli raporunda izah 

I ettikten sonra tahkikat açılması lüzumuna işa
ret etmişti. 

Hatırlanacağı üzere bu mevzuda yapılan mü
zakereler neticesinde Yüksek Meclis 21 . XI I . 
1951 tarihli 20 nci Birleşiminde içtüzüğün 177 
nci maddesi gereğince Meclis Hesaplarını ince
leme Komisyonunca soruşturma yapılmasına ka
rar vermiştir. 

Bilâhara vâki müracaat üzerine içtüzüğün 
173 ve 174 ncü maddelerinin bahşettiği salâhi
yetleri Yüksek Mecliste olan komisyonumuz 1 
Nisan 1952 tarihinde vazifeye başlamıştır. 

Çalışma sistemi mevzuunda komisyonumuza 
hâkim olan fikirler hakkında malûmat arz et
meden önce bir noktanın kısaca tebarüz ettiril
mesinde fayda mülâhaza etmekteyiz : 

Komisyonumuzun soruşturma yapmak üzere 
vazifelendirilmesine müncer olan müzakerat ne
ticesinde Yüksek Meclisin tezahür eden umu
mi temayülü; içtüzüğün 177 nci maddesine göre 
ve aydınlanma maksadiyle tahkikat icrası mahi-
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yetkidedir. Bununla beraber tahkikatın seyri 
muayyen şahısların cezai veya hukuki mesuli
yetlerini mucip olacak bir mecra takibetse dahi, 
zaman aşımı ve Af Kanunu gibi sebepler dolayı-
siyle ceza «verilmesine imkân bulunmamaktadır. 

Şimdi rapordan bir paragraf : 
«Kısaca izahına çalışıldığı veçhile gerek ve

saikin tetkikinde, gerekse Halifenin vaktiyle 
yaverliğinde bulunmuş olan Ougeneral Şükrü 
Kanatlı ile emekli deniz albayı Nizamettin, Es-
vapçıbaşı İsmail ve JKilercibaşı Şükrü'nün ifa
delerinden de anlaşıldığına göre komisyonumuz, 
Halife zamanına ait defterlerin mevcut olduğu 
halde ortadan kaldırılmış bulunduğu kanaatine 
varmıştır.»Aynı rapordan bir başka paragraf : 

«431 numaralı Kanunun emrettiği nizamna
me yapılmamakla kalmamış, saraylardaki eşya
nın tahrir ve tesbit işinin İstanbul Valisinin key
fî ve şahsi takdirine terk olunması suretiyle de 
komisyonumuz o zamanki Heyeti Vekilenin şa
yanı hayret bir lâkaydi gösterdiğini müşahede 
etmiştir... 

Osmanlı İmparatorluğundan millete intikal 
etmiş olan saraylar ve içindeki baha biçilmez 
kıymetli eşya üzerinde en fazla hassasiyet gös
termesi lâzımgelen Maliye Vekâletinin bu işte 
göstermiş olduğu müşahede edilen kayıtsızlık ve 
bu hususta âzami alâka göstermiş olan Büyük 
Millet Meclisinin derhal çıkardığı 431 No. lu Ka
nunun vaz'ettiği hükümleri tatbikle mükellef 
olan Heyeti Vekilenin ihmali, komisyonumuzu 
düşündürmüş ve bu noktayı da kemali ehemmi
yetle incelemeye karar vermiştir.» 

Bir diğer paragraf : 
«Bu keyfiyet komisyonumuzun hassasiyetini 

artırdığı için, daha başka tesbit harici bırakıl
mış ve binnetice saraylardan çıkarılmış eşya bu
lunup bulunmadığını daha ziyade tamik etmiş
tir..; Yapılan araştırmalar sonunda kısmen Dol-
mabahçe Sarayı Müdürlüğünün teklifi ve vali
nin tasvibi ile kısmen de, doğrudan doğruya, 
muvafıkı m-adelet olur, muvafıkı nasafet olur 
esbabı mucibesiyle ve zâti eşya namı altında bir 
hayli eşyanın, saraylardan çıkarıldığı anlaşılmış
tır.» 

Bir başka paragraf : 
«Bu arada meselâ Halifenin Hususi Kâtibi 

Salih • Kerâmet'in haremi, Madam Salih Nigâr 
Keramet'e müracaatı üzerine verilen eşya listesi 
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tetkik olunurken bu «şya arasında verilmiş dört 
denk halı dikkati çekmiştir. Bu zatın evinde Ha
life Abdülmecid'e ait de birtakım eşyanın mev
cut olduğu ihbarı üzerine Topkapı Müzesi Mü
dür Muavini ile Güzelsanatlar Akademisi pro
fesörlerinden müteşekkil bilir kişi refakate alı
narak Komisyondan ayrılan bir heyet halinde 
Salih Kerâmet'in Ortaköy'de bulunan evinde 
araştırma yapılmış, dört denk halı yerine ale
lade birkaç halı görülmüştür. Evinde alman 
ifadesinde Madam Salih Keramet Nigâr, (Türk
çe bilmiyorum, bana bir liste uzattılar, bu al
dığın eşyanın listesidir, imza et, dediler, imza 
ettim. Dört denk halı değil, ancak sizin gördü-

. günüz halıları aldım) demiştir. Mevzuubahis 
halıların ebat ve evsafı hakkında da malûmat 
verilmemiştir. Misal olarak arz ettiğimiz bu 
iki vakıa ve vesika birçok eşyanın tesbit edilme
diğini ve defterlere geçirilmediğini ifade etmek
tedir.» 

Bu rapordan bir paragraf daha okuyarak 
diğer hususata geçeceğim : 

«Burada bir noktayı ehemmiyetle tebarüz 
ettirmek mecburiyetindeyiz.. Saraylar uzun 
müddet ikametgâh olarak kullanıldığından 1924 
tahririne göre kaabili nakil ve istimal olan eş
yayı eski yerinde ve tahrir gördüğü odada bul
mak mümkün olmamaktadır. Saniyen, tahrir 
esnasında eşyaya takılmış olan numarah eti
ketler kâğıt olduklarından çoğu düşmüş ve eşya 
kullanıldığı için senelerin tesiriyle vasıflarım 
kaybetmiştir, Defterlerde yazılan eşya evsafı 
da gayrikâfi olduğundan defterlerle eşya ara
sında i r t iba t temini fevkalâde müşkül olmak
tadır. Hattâ sarayın mesul memurları 1924 def
terlerini çoktan terk etmişler, zaman zaman ye
niden tanzim edilmiş olan 1933, 1941 ve 1948 
defterleri adını verdikleri defterlere dayanarak 
aradıkları eşyayı güçlükle bulabilmektedirler. 
Bu defterlere aşyanın evsafı lâyikı veçhile kay
dedilmemiş bulunması hasebiyle her hangi su
retle eşya tebdili ihtimali nazara alınarak ihti-
caca salih olmıyan bu defterlere Komisyonumuz 
asla itibar etmemiştir.» 

Muhterem arkadaşlar; İnceleme Komisyonu
muzun devir aldığımız müessese hakkındaki bu 
raporunu yer yer bu şekilde yüksek ıttılaınıza 
bir kerre daha arz ettikten sonra.. İdaremiz 
zamanında bu eşyanın ne kadar büyük bir ti-

' tizlikle tadat ve tesbit edilmiş, defterlerinin ye-
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niden tutulmuş... tahrirde» bir eşyanın katiyen 
tebdil edilemiyeeek surette evsafının nasıl has
sasiyetle yazılmış,, en kıymetlilerinin ayrıca fo
toğraflarının çekilmiş olduğunu ileride vesika-
lariyle arz edeceğim. 

Bu bahsi de burada kapadıktan sonra şim
di doğrudan doğruya İnceleme Komisyonunun 
okunmuş olan raporu hakkında madde madde 
divanımızın cevaplarını sunmaya başlıyorum : 
Bu raporun iki ve üçüncü maddeleri gümüş 
odaya taallûku dolayısiyle komisyonun ayrı bir 
tezkeresiyle ve sözlü soru ile de yakından alâ
kalı olduğu için bunların cevaplarını sona bıra
karak diğerlerini sıra ile ele alacağız. 

Birinci madde : Temizlik meselesi : 
Yukarda da arz ettiğimiz gibi, Millî Saray

lar Müdürlüğüne müştemilât binalariyle bir
likte 37 binanın bakımı ve muhafazası mevdu
dur. Bunların bakımı ve temizliğinde ise üçü 
başbekçi olmak üzere 54 bekçi çalışmaktadır. 
Yani Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeki Sarayı, 
Yıldız Şale köşkü gibi muazzam saraylar {la dâ
hil olmak üzere 37 parça saray, kasır, köşk ve 
müştemilât binasının bakım ve temizliği için bu 
personel sayısı, komisyonun da tebarüz ettirdi
ği gibi, azdır. 

1955 bütçesiyle yeniden bekçi, yangın sön
dürme eri ve sanatkâr olmak üzere kadroya 22 
personel daha ilâve edilmiştir. îcabederse 1956 
bütçesiyle de yeniden kadrolar alınacaktır. Per
sonelin bu kadar dar oluşuna rağmen disiplinli 
bir çalışmanın neticesi sayallarımız bugün eski 
ile mukayese kabul etmiyecek kadar temiz ve 
bakımlıdır. 

Ben şahsan geçen yaz bir ziyaretçi olarak 
Dilmabahçe ve Beylerbeyi saraylarını gezdim. 
Bu defa vazife ile bütün sarayları ve köşkleri 
gördüm. 

Çok ince muayenelerin neticesi hakkında bir 
şey söyliyemem. Fakat umumi olarak verebi
leceğimiz hüküm : Temizlik hislerimize, terbi
yemize ve ölçülerimize göre Millî Saraylarımız 
temizdir. Daha da temiz olması için icabeden 
tedbirler alınacaktır. 

Bu binalar 1950 - 1951 senesinde kapıların
dan girilemiyecek kadar pisti. Yalnız Dolma
bahçe Sarayı bodrumlarından sekiz kamyon do
lusu çöp çıkarılmıştır. 

Vaktiyle avizecilik hizmetinde çalışan bir 
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usta ölmüş, yerine bir yenisi alınmadığı gibi 

ı kadrosu da kaldırılmış ve bu yüzden nadide 
| avizeler tozdan renklerini kaymetbiş hale gel

mişlerdi. İkinci Cihan Harbinde Divriki'ye 
gönderilen avizelerden 57 sandık saraya celbe-
dildikten sonra bodrum katma gelişigüzel atıl
mıştır. Bu avizeler halen terkibedilmiş ve lü
zumlu yerlere konulmuştur. Eski avizecinin ya
nında çıraklık eden bir kimse bu işlerle basit
ten mürekkebe doğru çalıştırılmış, mahareti 
artırılmış ve 1954 yılından beri yeniden kadro 
ihdas edilerek bu bekçi avizeciliğe geçirilmiş
tir. Bu sayede halen bütün saraylardaki avi
zelerin temiz tutulması temin edilmiştir. Avi
zelerin temizlenmesi, bütün parçalarının birer 
birer sökülerek temizlenmesi ve yeniden monte 
edilmesiyle mümkündür. Bu ameliye her avize 
için haftada, nihayet 15 günde bir yapılmak
tadır. 

Keza saraylarda müstakillen parke cilâsı ve 
temizlikle meşgul bir kimse olmadığı halde 1955 
yılında bir parkeci kadrosu alınmıştır. Ve par
keler temiz tutulmaktadır. Tamir ve bakım iş
lerinde ise dört beş seneden beri sistemli bir şe
kilde çalışılmaktadır. 

Dolmabahçe Sarayının muayede salonunun 
galvaniz sac kablı pramit şeklindeki çatısının 
birçok levhaları delinmiş, çatlamış, heyeti umu-
miyesinde boya namına bir şey kalmamıştı. Bu 
sarayın dam kurşunları da delinmiş, çatlamış 
olduğundan akıtıyordu. Yağmurlarda, sarayın 
iç manzarası perişandı. Koridorlarda, odalar
da, salonlarda akan kısımların altına, leğen, ko
va gibi kablar konuluyordu. Bu hal tabiatiyle ta-
banlardaki kıymetli tezyinatı bozuyor, harabedi-
yordu. Beylerbeyi Sarayı, Aynalıkavak kasrı 
ve diğerlerinde de vaziyet buydu. 

Dolmabahçe Sarayında, "harem dairesinde; 
bir koca salon - koridor ve daireden müteşekkil 
muazzam bir bölüm kapatılmış, adına da (Kapalı 
daire) denilmiş ve bu kısımdan vazgeçilmişti. 
Bu dairenin duvarlarında boya namına bir şey 
kalmamış, sıvaları dökülmüş, kapıları, çerçeve
leri kurtlanmış, çürümüş.. Hulâsa 70 - 80 oda
lık (Kapalı daire) gerçekten perişan bir daire 
olarak habariye terk edilmiş ve ne kadar kulla
nılamaz bir hale gelmiş masa, ayna, dolap ve 
saire varsa bu daireye konulmuş, bir depo hali
ne getirilmişti. 

Bu dairedeki elektrik tesisatı tamamen kul-
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lanüamaz hale gelmiş, kalorifer tesisatı yer yer 
sökülerek Ankara'ya gönderilmişti. 

Bâzı musluklardan; musluklar hattâ su bo
ruları sökülerek başka yerlerde kullanılmış 
olduğundan su tesislerinden de faydalanılmı
yordu. Bu hali ile de kapalı daire âdeta bir ye
dek malzeme deposu vaziyetine sokulmuştu. Bü
tün bunlar kendi ifadeleriyle de itiraf ettikleri 

. gibi bizden evvelki devrin ihmal ve kayıtsızlı
ğının bir neticesi idi. 

Şimdi bunların hemen büyük bir kısmı 
ehemmiyetli mesai ve para sarfı ile tamir ve 
ihya edilmiş bulunmaktadır. m 

Temizlik mevzuunda personel kifayetsizliği
ni kaydetmiştik. Buna, sade 1954 yılında Dol-
mabahçe Sarayını 30 binden fazla ziyaretçinin 
ziyaret ettiğini de ilâve edersek.. Günün her sa
atinde aynı temizliği muhafaza etmenin güçlü
ğünü takdir buyurursunuz. 

Bu işlerde çalışan personelin imkân nispe
tinde terfihleri yapılmaktadır. 150 lira olan 
aylıklarının bir kısmı artırılmıştır. Evvelce 40 
kuruştan ibaret olan yiyecek bedelleri 1954 te 

a 86 kuruşa, 1955 yılında da 108 kuruşa çıkarıl
mıştır. 

Müdürlüğün tesisi tarihinden beri Dolma-
bahçe Sarayının bodrum katlarında rutubet 
içinde yatıp kalkmakta olan hizmetliler şimdi 
bu yerlerden kurtarılmış ve pek -harap bir hal
de tesellüm edilip bilâhara iyi bir şekilde resto
re edilip ihya edilen mefruşat dairesindeki ya
takhanelere nakledilmişler ve böylece sarayın 
yangına karşı da muhafazası bakımından yeni 
bir tedbir alınmış bulunmaktadır. 

Madde 4 : Elektrik tesisatı : 
İnceleme Komisyonunun raporunda işaret 

edildiği veçhile saraylardaki elektrik tesisatı 
Teknik Üniversite ile İstanbul Elektrik İşleri 
Umum Müdürlüğü mütehassıslarından müteşek
kil salahiyetli bir heyet tarafından esaslı bir 
surette incelenmiş ve bunların büyük bir ekse
riyetinin tamir değil tecdide muhtaç olduğu 
görülmüş, keşifleri bu heyetçe hazırlanmış ve 
1955 yılı bütçesine bu maksatla ve sadece Dol-
mabahçe Sarayı elektrik tesisatının yapılması 
için 700 000 liralık bir tahsisat da konmuştur. 

Bu arada teknik heyetin verdiği rapor mu
cibince millî saraylarımızdan büyük bir kısmı
nın ve bu arada Dolmabahçe Sarayının her an 
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bir yangın tehlikesi ile karşı karşıya olması do-
layısiyle ceryanları kesilmiştir. 

Bu noktaya gelmişken bu sarayların her tür
lü yangın tehlikesine karşı muhafazası husu
sunda büyük bir hassasiyet gösteren Başkanlık 
Divanınızın bu tetkikler sonunda vâsıl olduğu 
kanaati Yüksek Meclise arz etmeyi faydalı bu
luruz. 

İki şık,/vardır. Birincisi : Bütün saray ve 
köşklerdeki elektrik tesislerini en modern şe
kilde yenilemek. Bu, iki milyona yakın bir mas
raf istiyecektir ve zaruridir. 

Bu takdirde saraylar, zaman zaman ecnebi 
devlet büyüklerinin ziyaretlerinde ikametgâh 
olarak kullanılmakta devam edecektir. Resmî 
kabuller ve balolar verilecektir. Kanaatimiz 
odur.ki içleri tamamen ahşap olan bu saraylar 
bu şekilde istimale devam edilecek olursa elek
trik tesisatı ne kadar emniyetli olursa olsun 
başka sebeplerle ve meselâ basit bir sigara" ate
şi ile yangın tehlikesine mâr.uz kalacaktır. 

İkinci şık : Saraylardan elektrik tesislerini 
tamamen sökmek. Sadece tezyinat için dışardan 
tenvirle iktifa etmek. Ve buralarını birer müze 
halinde muhafaza ederek gündüzleri ziyaretçi
lere açmak ve geceleri bekçilerle korumak. Ve 
bu takdirde buraya elektrik tesisleri için sarf 
edilecek paralara bir miktar daha ilâve sure
tiyle İstanbul'da ve Ankara'da ecnebi misafir
ler için bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek 
şekilde binalar yapmak. Hükümetle de temas 
ettikten sonra varılacak netice elbette ki Yük
sek Meclisinize, ayrıca arz edilecektir. 

Bu arada bahsedilen misafir ikametgâhları 
yapılana kadar Beylerbeyi Sarayının her türlü 
tehlikeye karşı tahaffuz tedbirleri alınmak şar-
tiyle ecnebi büyük misafirler için bir ikametgâh 
haline getirilmesi işi de tahakkuk ettirilecek
tir. 

Madde 5 ': Dolmabahçe Sarayının ön bahçe
sinin bakımsızlığı meselesi : 

Komisyonun müşahede ve mütalâası tama
men doğrudur. Hakikaten sarayın dışındaki bu 
bahçe bütün ihtimamlara rağmen iyi bir şekilde 
muhafaza edilememektedir. Başlıca sebebi de; 
Mitatpaşa Stadyomuna maçlar vesilesiyle gelen 
on binlerce vatandaşın müdahalesinden kurtar
mak imkânının bulunamamış olmasıdır. Bunun
la beraber bu bahçe ve umumiyetle saraylara 
ait diğer bahçelere âzami itina edilmektedir. Bu 
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arada bugüne kadar muhtelif bahçelere iki bine 
yakın çam, 300 kadar meyva fidanı ve ayrıca 
ön bahçelere mütaaddit çam ve süs fidanları di
kilmiştir. 

Madde 6 : Yangına karşı tedbir meselesi: 
Bu hususta ne söylense, ne kadar ikaz yapıl

sa yerindedir. Ve yangına karşı tertibat ne 
kadar alınmış olursa olsun bu tertibatı biraz 
daha artırmak, her an tehlike varmışcasma ha
reket etmek en doğru, yoldur. Bu bakımdan 
inceleme Komisyonunun ikazlarını çok yerinde 
buluyoruz ve tedbirleri artırıyoruz. Bu me-
yanda 1955 malî yılı bütçesine bu işlerde'kul
lanılacak demirbaş için 50 bin liralık tahsisat 
ilâve ediümiş ve personel de artırılmıştır. 

Madde 7 : Aynalıkavak Kasrında bâzı kıy
metli konsolların fotoğraflarının alınmadığın
dan ve belediyeye Tanzimat Müzesi yapılmak 
üzere muvakkaten devredilen İhlamur Köşkü 
içindeki eşyanın tahrir dışı bırakıldığının mü
şahede edildiğinden bahsedilmektedir. 

Tahrir ve tesbit için verilen 25 bin liralık 
tahsisatın 5341 lirası fotoğraf işlerine harcan
mıştır. EMeki tahsisatın müsaadesi nispetinde 
tarihî ve bediî kıymeti yüksek olan eşyanın fo
toğraflarının alınmasına Tahrir Komisyonunca 
karar verilerek saraylar dolaşılmış ve hangi eş
yanın fotoğraflarının çekilmesi lâzımgeldiği 
böylece tesbit edilmiştir. Bu şekilde Aynalıka
vak Kasrında da iki avize, bir kanape, iki bahü, 
bir saat, iki koltuk, bir barometre, bir orta ma
sası, bir kütüphane, iki piyedestol, iki- konsol, 
iki masa, bir dolap, bir yazıhane, bir oda takı
mı olmak üzere yirmi kalem eşyanın fotoğraf
ları çekilmiştir. 

Diğer taraftan Ihlamur Köşkünün de yeni 
usule göre defterleri, repertuvarı ve numara-
tajı yapılmış bulunmaktadır. 

Madde 8 : Komisyon raporunda döşeme ve 
perdelerinden bâzılarının zamanla eskimiş ol
duğu, bunların Hereke kumaşı ile yenilenme
sinin icabettiği söylenmekte ve tavsiye edil
mektedir. 

Bu yerinde bir müşahede ve tavsiyedir. 
Esasen 4 -5 aydan beri kapalı dairede bitik bir 
hale girmiş bulunan çuha, patiska ve ameri
kandan mamul perdeler yenilensin, Süfera Ka
bul Salonu ile Zülveçheyn Salonunda mevcut 23 
aded işlemeli perde asıllarına uygun bir şe-
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i kilde istanbul Olgunlaşma Enstitüsüne yaptı

rılmıştır. Keza-Mavi Salon civarındaki birkaç 
odanın güneşlik perdeleri ve bâzı binaların tül 
perdeleri de yenilenmiştir. 

1955 yılı bütçesinin mefruşat kısmına ko
nan 138 bin lira ile de Sümerbank Hereke Fab
rikasına siparişler yapılacak ve bu yenileme 
ameliyesine devam edilecektir. 

Madde 9 : Musandıralarla bâzı depolarda 
mevcut bulunan ve hiçbir. suretle işe yaramıya-
cak durumda olan eşyanın maliyeye teslimi ile 
kanuni formalitelere uygun bir bekilde elden 
çıkarılması hususunda halen çalışılmaktadır. 

Madde 10 : Encümen raporunda zikredilen 
mahzurlar dolayısiyle'çok mübrem ve idari za
ruretler olmadıkça ne bir bekçi ve hele ne de 
bir koruma memurununun yeri değiştirilme-
mektedir. Çok mühim olan idari zaruretler ise, 
bunların yalnız yerlerinin değiştirilmesini de
ğil, bâzı ahvalde hizmetlerine son verilmesini 
dahi âmir olabilir. Bu takdirde keyfiyet mü
dürlükçe idare Amirliğine arz edilmekte ve ve
rilecek karara göre hareket olunmaktadır. Ma
mafih bugün yapılan tahrir ve tesbit o şekilde 
düzenlenmektedir «ki, eldeki repertuvar ve : 

numarataj sayesinde mevcut defterlerle her şe
yin kolaylıkla bulunmasını mümkün kılmakta 
ve bütün mesai bu noktayı istihdaf etmekte
dir. Aksi takdirde bir memura bağlanılacak 
olursa, o memur izinli gidebilir, hasta olabilir, 
ayrılabilir ve nihayet ölebilir. Binaenaleyh 
eşyalar hakkında gereken izahları bir memur 
değill, defterler verecek, sorulacak sualleri yi
ne defterleri cevaplandıracaktır. Bu husus bil
hassa Gümüş Odası, Taşoda gibi kıymetli eşya
nın saklandığı yerler için daha büyük kıymet 
kazanır. 

Madde 11 : Raporun 11 nci maddesinde Ay
niyat Muhasipliği ile Kontrol Memurluğu vazife
sinin aynı memur üzerinde birleşmesinin doğru 
olmadığından bahsedilmektedir. Filhakika 5931 
numaralı Büyük Millet Meclisi Memurları Teş
kilâtına dair olan Kanuna bağlı olan cetvelde bu 
unvan (Ayniyat Muhasip ve Kontrol Memuru) 
olarak tavsif edilmiştir. 

Ayniyat Muhasibi, esasen 1050 numaralı Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 14 ncü maddesi
nin sarahatine göre, vazifesi icabı mesuliyeti al
tındaki eşya, malzeme ve saireyi kontrolla mü-

I kelleftir. Hattâ kontrollarmm neticesinden üst 
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makamları da haberdar edecek, bu tâbir konsa 
da konmasa da Ayniyat Muhasibi, vazifesini an
cak kontrolla yapacaktır. Bu, üzerine aldığı me
suliyetin tabiî ve zaruri bir neticesidir. Her va
zife mesuliyete, her mesuliyet de salâhiyete da
yanır. 

Ayniyat Muhasibi ve Kontrol Memuru unva-
nındaki (kontrol) ifadesi, bizatihi ayniyat mu
hasibi vasfı içinde de mündemiç olup muhasibin 
bu salâhiyetini de teyide matuf olarak kullanıl
mıştır. 

Zimmet ve mesuliyeti altındaki bir halının 
güvelenip güvelenmediğini ve eşyanın bulundu
ğu bir odanın akıp akmadığını, eşya ve malze
menin iyi bir halde bakımlarının yapılıp yapıl
madığı ile bunlara ait hususları kontrol etmesin 
mi? Bundan başka Ayniyat Muhasebe Talimat-
'namesinin malî mevzuat ile millî saraylar bün
yesine uygunluğu bakımından yeniden ve esaslı 
bir şekilde revizyona tâbi tutulması istenmekte
dir. 

Halen Millî Saraylar idaresince uygulan
makta olan talimat 1954 tarihlidir. Bu talimat
name, Muhasebei Umumiye Kanunu esasları da
iresinde yapılmış olup halen bütün Devlet emva
linin idare ve muhafazasında tatbik edilmekte 
olan 1 . VI . 1939 tarihli Ayniyat Talimatnamesi 
göz önünde tutulmak ve tamamen ona uygun 
bulunmak ve ayrıca millî sarayların hususiyeti, 
de dikkat nazarına alınmak suretiyle hazırlan
mıştır. Bu itibarla bu hususta tashih edilecek 
bir cihet görmemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; millî sarayların ida
resi hakkındaki umumi tenkidlere bu suretle ce
vap arz ettikten ve bu vesile ile millî sarayla
rın ve muhteviyatının sevk ve idaresi hakkında 
düne ve bugüne ait malûmat verdikten sonra, 
inceleme Komisyonunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde temas edilen Gümüş Oda muhteviyatı
na, bu odanın açılış, kapanış, tahrirdeki vasıf
lara ve kıymet takdirlerine ve bu arada 1927 
yılında Ankara'ya getirilen ve zamanımızda 
tekrar saraylara iade edilen mücevherlerin duru
muna gelmiş bulunuyoruz. 

Bu hususta vereceğimiz malûmat ve izahatla 
şifahi sual sahibi Ali Yeniaras arkadaşımızı da 

m cevaplandırmış olacağız. 
Bunlar o kadar birbirine girmiş ki biz anlat

makta devam edeceğiz; kendisi arzu ederse tekrar 
ederiz. 

3.1955 0 : 1 
MURAT ÂLI ÜLGBN (Afyon Karahisar) 

— Tekrara lüzum yoktur. 
TEVFlK İLERİ (Devamla) — Bu hususta 

Demokrat Parti Meclis Grupunda yapılan mü
zakerelerin matbuata çok yanlış ve umumi efkâ-

j rımızda birtakım şüphe ve tereddütler yaratacak 
şekilde aksetmiş olmasından dolayı durumu 
en ufak bir şüphe ve tereddüde dahi mahal bı-

\ rakmıyacak şekilde ve icabettiği kadar tafsilâtlı 
olarak arz etmeye çalışacağız. Ta ki vicdanlarda 
ve zihinlerde en ufak bir istifham dahi kalmasın. 

Dolmabahçe Sarayında kıymetli eşyanın mu
hafazası için kullanılan Gümüş* Odası, Taş* Oda 
ve emsali odalar ancak fevkalâde lüzum ve zaru
retler halinde Ayniyat Muhasibi, Ayniyat Kâti
bi ve Koruma Memurundan müteşekkil bir he
yet marifetiyle açılıp kapatılır. Bunlardan Ayni
yat Muhasibi ve Ayniyat Kâtibi mesul memur
lardır. Koruma Memuru ise; mükeffeldir, ayni
yat mutemedidir. 

Gümüş Odasının iç ve dış olmak üzere iki ka
pısı mevcuttur, iç kapının anahtarı mutemette, 
dış kapının anahtarı ise, muhasipte ve kasasm-
dadır. iç kapı Ayniyat Muhasipliğince mumlana
rak mühürlenir. Açılıp kapatılmalar ayrıca bir 
zabıtla tevsik olunur. 

Kıymetli eşyanın muhafaza edilmekte olduğu 
bu odaların böylece açılıp kapatılması esasen 
29 Haziran 1954 tarihinden itibaren mer'i bulu
nan (Büyük Millet Meclisi Millî Saraylar ida
resi Ayniyat Talimatnamesi) nin 25 nci madde
si hükümleridir. Evvelce mevcut talimatname ka
tiyen ihtiyaca kâfi değildi. Bunun için yeni bir 
talimatname hazırlanması lüzumlu görülmüş ve-
hazırlanarak Başkanlık Divanının tasdikinden ge
çirilmiş ve 1954 Haziranından itibaren tatbika 
konulmuştur, işte bundan sonradır ki koruma 
memurları mükeffel bir memur haline getiril
miştir. Eşya bunların zimmetindedir. Eskiden 
memurlar mükeffel olmadığı gibi zabıt tutulma
sını âmir bir talimatname de mevcut değildi. 
Kaldı ki sarayın her tarafında şamdan, mangal, 
saat ve saire gibi yekûnu yüzlerce kilo tutan gü
müş eşya meydandadır, kilit altında değildir; 
bunlara bir şey de olmamıştır. Talimatnamenin 
meriyete girdiği günden itibaren zabıtlar tutul
muştur. Nitekim Meclis Hesapları Tetkik Encü
meninin son tetkiklerinden daha evvel, Ağustos 

I 1954 tarihinde memleketimizi ziyaret eden ya-
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bancı bir devlet başkanının ikameti esnasında 
Gümüş Odası ile mefruşat deposu açılarak bâzı 
eşyalar alınmış ve kullanıldıktan sonra tekrar 
yerlerine iade edilmiştir. 

(No. 1 - 4, 17 ve 31 Ağustos 1954 tarihli za
bıt örnekleri) ki bu da, maruzatımızı teyideder 
mahiyettedir. Bu tarihten sonra encümen 7, 9, 
13, 15 Eylül 1954 tarihlerinde Gümüş ve Taş oda
larla Ziyafet Takımları Odasında tetkikat yap
mışlar ve buna ait zabıtlar da tutulmuştur. 

(No. 5, 6, 7, 8 zabıt örnekleri) bunlar da gös
teriyor ki talimatnamenin tetbikinden sonra ve 
inceleme Komisyonunun tettkik ve raporundan 
çok evvel bu odalar heyetler tarafından açılmak
ta, açılış ve kapanışta mesul heyet tarafından 
zabıtlar tutulmakta ve bu hususta âzami hassasi
yet gösterilmektedir. 

Madde 3 : Encümen, raporunda, Gümüş Oda-, 
sı içinde bulunan, murassa altın; gümüş avani 
ve kıymetli eşyanın sıklet, ayar ve kıratları gös
terilmeden yazıldığı, hattâ bir kısmının evsa
fında hata ve noksan olduğu iddia edilmekte
dir. 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonunun 
evvelce saraylarda yaptıkları uzun inceleme
lerden sonra, verdikleri raporda tafsilen belir
tildiği veçhile eskiden tanzim edilmiş defterler 
maksadı karşılamaktan çok uzaktı. Eşyanın va
sıfları defterlere olduğu gibi intikal ettirilme-
diğinden pek basit olan tavsifler, iltibaslara ve 
tereddütlere yol açar mahiyet arz* ediyordu. 
Bu hususta pek çok misaller vermek mümkün
dür. Meselâ : Yıldız Şale Köşkünün eski defte
rinin ilk sahifesini açalım: 1 numaralı odada 1 
tahrir numaralı, 3 aded elektrik avizesi. 

Evsafı şöyle yazılıdır : 
Tavanda asılı, sarı pirinç, on altışar kollu, 

tahminen altmışar mumlu, billur tezyinatlı, sa
ray malı, bütün izah bundan ibarettir. 

Şimdi bu köşkün yeni tahrire göre hazırla
nan tarihî ve bediî kıymeti haiz eşya defterini 
açalım ve aynı avizenin tavsifini bulup okuya
lım : 

Cins ve adedi : 3 aded avize 
Sıra No : 7/1 - 3 
Tahrir No : 1 
Büyüğünün tahminî kıymeti : 12 500 lira 
Küçük iki adedinin kıymeti : 10 ar bin lira 
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Fotoğraf No : 237 
iskeleti bronzdan olup altı sırada oymalı ve 

yukarıya doğru yükselen kıvrık kollardan dör
der bronz mumluk çıkmaktadır, ve sekiz kolu 
bulunmaktadır. Her mumluğun, kenarları oy
malı ve kendisinden çiçekli birer fanusu var
dır. Kollarının arasında küçük kıvrık kollar bu
lunmaktadır. Kristalden sivri birer ' süslemesi 
vardır. Yukarı sırada, beheri üçer mumluktu. dört 
kol bulunmaktadır. Bu kolların arasında yine 
üzeri kristalli birer kol vardır. Avizenin askısı 
bronz olup üzeri boğumlu kristallidir. Tepeliği 
ince bronz kollardan müteşekkil olup yaprak 
şeklinde kristal askılar sarkmaktadır. Kolların 
altında uzun habbeler bulunmaktadır. Avizenin 
altında kesme kristalden küre şeklinde bir as
kısı vardır. Bu avizelerden bir adedi 56 mumlu 
olup diğer ikisi 44 er mumludur. Bu avizenin 
237 numarada fotoğrafı da meveutur. 
- Başka bir misal daha verelim : 

Eski tahrir defterinde 1856 tahrir numaralı 
bir saat buluyoruz. 

Miktarı : 1 
Eşyanın nev'i : Saat 
Evsafı : Oturtma 
Bütün vasıf işte bundan ibarettir. 
Buna mütenazır olmak üzere yeni tahrir def

terinin 5 nci sahifesini açıyor aynı saatin evsa-
• fmı okuyoruz : 

Eşyanın cinsi : Saat 
Adedi : 1 
Fotoğraf No : 239 
Tahminî kıymeti : 2 000 
Yüksekliği 1,10 metre 
Esası : Maun ağacından ve köşk şeklinde 

olup alt ka'demesinin önünde gümüşten çiçekli 
bir oyması vardır, ikinci kademe 4 pirinç kai
deye oturmakta olup bunların birinin üzerinde 
Arap harfleriyle (Plânşon Paris) yazılıdır. Dört 
köşede beyaz madenden dört aslan başı bulun
maktadır. Üçüncü kademe kırmızı beyaz taşlar
dan mürekkeptir. Bunun üstünde beyaz maden
den 4 kıvrık kol saatin gövdesini tutmaktadır. 
Alt kısmının önünde ağaç bir kaidede ayma üç 
aded mihrap içinde üç aded renkli taştan vazo 
bulunmakta olup, bunun içinde madenî yaprakiJ* 
ve camdan çiçek çıkmaktadır. Saatin dört kö
şesinde kaideleri mavi taştan, beyaz madenden 
dorik sitilde sütunlar bulunmaktadır. Bunla-
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rm ortasında da saatin kadranı etrafı sarı ma
denden çiçek oymalı olup kadran beyaz maden
dir. Üzerine (Plânchon horloge) yazılıdır. 

Saatin iki tarafında bej renkli iki vazo bu
lunmaktadır. Bu vazonun içinde madenî çiçek 
çıkmaktadır. Her iki vazonun ağızları kırıktır. 
Saatin tepesi kubbe şeklinde olup, dört köşe
sinde beyaz madenden ve aynı şekilde tepesin
de de birer tepeliği vardır. Bu saat 30 yıldan 
beri oturtma saat olarak zamanımıza kadar gel
miştir. 

Başka bir misal daha verelim : 
Dolmabahçe Sarayının eski defterinde 27/2 

tahrir numaralı bir tablo buluyoruz : 
Adedi : 1 
Cinsi : Tablo 
Evsafı : Yaldız çerçeveli Ayvazorzki imza

lı, fırtınalı deniz manzaralı yağlı boya. 
Buna mütenazır olarak, yeni defterdeki kay

dı okuyoruz : 
Adedi : 1 
Cinsi : Tablo 
Sıra No : 11 - 595 
Evsafı : Fırtınaya tutulmuş bir gemiden bir 

sandalla kayalara doğru giden yolcuları ve hava
da alâimisemayı göstermektedir. Ayvazovski 
imzalı 1874 tarihli ve altın yaldızlı çerçevelidir. 

Eni : 2 metre 
Boyu : 2,40 metre 
Kıymeti : 7 500 lira 
Fotoğraf No : 735 
Fotoğraf albümünde 735 numarada fotoğra

fını buluyoruz. (Fotoğraf ilişiktir.) 
Bir başka misal : Beylerbeyi Sarayının eski 

defterinde 492 tahrir numaralı bir halı buluyo
ruz. 

Tahrir No : 492 
Adedi : 1 
Cinsi : Halı 
Evsafı : Kâşger mamulâtından elvan çi

çekli 9 X 10,5 ebadında antika halı. 
Hakikaten antika olan ve kıymeti muhammi-

nesi 40 bin lira tutan bu güzel halı hakkında 
bütün vasıf bundan ibarettir. Şimdi yeni defte
rin bu halıya ait sahifesini buluyor ve okuya-
ruz : 

Sıra No : 3 - 668 
Adedi : 1 
Cinsi : Goblen halı 
Evsafı : Etraf bordürü koyu. kah ve rengi 
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zemin üzerine pembe, mavi yaprak şeklinde tez-
yinatlıdır. 

Bu kısım parça olarak dikilmiştir. Goblenin 
etrafı mavi ve soluk tirşe renkte olup bunlar 
beyzî ve mail şeklinde mütaaddit bordürlü tak
simatı havidir, içleri kırmızı, mavi, yeşil ve pem
be renkte çiçeklerle ve yapraklarla bezelidir. 
Bundan sonra kırmızı zemin - üzerine geçmeli 
bir bordur gelmektedir ki, bunda iç tarafı muh
telif renkte çiçeklidir. Goblenin oymalı mavi, 
bordürlü, orta kısmın zemini kahve rengidir. Gö
bek kısmının zemini kırmızı ve soluk tirşedir. 
Dört köşede beyzî tepeleri çiçekli bölümler ve 
ortada beyzîye yakın bir iki sıra bordürlü bir 
kısım bulunmaktadır. Bunların içleri ve dışları 
muhtelif renkte buket ve girland şeklinde çi-
eçkilidir. Bu goblenin 18 nci asrın sonlarına ait 
olması muhtemeldir. Yan bordürlerin iki köşe
sinde başka renkte biri 0,48 X 0,48, diğeri ise 
0,29 X 0,48 ebadında eklemeleri vardır. Eni 8, 60, 
boyu 10,50 dir. Kıymeti 40 000 liradır. 

Fotoğraf No : 139 -140 
Fotoğraf albümü açıyor ve bu halının iki 

ayrı pozda çekilmiş iki fotoğrafını buluyoruz. 
Eski ve yeni tavsiflerden de sarahaten anlaşıla
cağı veçhile goblen olan bu halı vaktiyle Kaşkır 
halısı diye gösterilmiş vasfı iki satırla ifade 
edilmiş ne devri, ne kıymeti, ne fiyatı ele bile 
alınmamıştır.. 

Sizi sıkmazsam tesbit ettiğimiz birkaç misali 
daha arz etmek istiyorum. (Kâfi, anlaşıldı, ses
leri.) 

O halde bunları geçiyorum. 
Size misaller verdiğimiz Yıldız Şale Köşkü

ne ait eski defterle aynı defter muhteviyatı için 
yeni tahrire göre tutulan defterleri ve fotoğraf 
albümünü bir fikir vermek için gösteriyorum. îs-
tiyen arkadaşlar lütfen tetkik buyursunlar. 

Taşların kıratlarının tam ve hakiki olarak tes
bit edilemiyeceği, bu işten anlıyanlar tarafın
dan söylenmektedir. Küçük pırlantalarla bir, 
su halinde işlenmiş bir yüzükteki taşların yer
lerinden çıkarılmaları, ölçülmeleri mümkün gö
rülmemektedir. 

Ayar keyfiyetine gelince; 
Bu tahrirler, muayeneler, kıymet takdirleri, 

bu mevzuda salâhiyetleri malûm kimselerden 
mürekkep heyetler ' tarafından yapılmıştır. 
Ayarların tesbiti nasıl yapılmalı idi? Bu husus-
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ta Divan adına fazla bir şey söylemiyeceğiz. 
Yalnız her hangi kıymetli bir eşyanın, mücev
herin vasfı iyice tesbit edilmiş, fotoğrafı alın
mış ve kiymeti de o güne nazaran hakikata 
yakın bir şekilde konulmuş ise.. Yani değiştiril
mesi keyfiyeti ortadan kaldırılmış ise.. Ayarın 
katî olarak tesbit edilmemiş olmasının pek mü
him olmıyacağı ileri sürülmektedir. 

Mühim oları vasıf tesbiti işi, fotoğraf ve 
kıymetlendirme işi salahiyetli heyetler tara
fından esaslı bir şekilde yapılmıştır. 

Esasen bunların hiçbirisinin eski kayıtların
da ne kıratları, ne ayarları, ne doğru tlürüst 
vâsıfları mevcuttu. 

Yapılan ve bugün noksan görülen işler yeni 
işlerdir. Ve aylarca tetkikatm mahsulüdür. Mü
tehassıslar hakikaten bâzı noksanlıklar görür
lerse şüphesiz bu tashihat da yapılacaktır. 

Siklet mevzuuna gelince; 
Som gümüş ve altın eşyanın gram fiyatları 

muhamminlerce yazdırılmıştır. Esas defterle
rinde de ağırlıkları yazılıdır. Numarataj yapı
lırken bunlar da tartılarak etiketlenecektir. 
Henüz numarataj tamamlanmamıştır. Bütün 
bunların hepsinin beraber yapılması istensey-
di, sadece dört odada en az mütehassıslarla bir 
sene çalışmak icabederdi. Bu mütehassıslar yev
miye ile çalışmışlardır. Geri kalan ve yüksek 
kıymeti haiz olmıyan eşyanın tahririni müdür
lükteki heyet yapmaktadır. 

Takdir edilen kıymetlerin azlığından bahse
dilmektedir. Evvelâ şunu işaret edelim ki ; bu
gün halen müzelerimizdeki çok kıymetli eşya
nın kayıtlarında kıymetleri yazılmamaktadır. 
Ve tarihî kıymeti, sanat kıymeti olan bir mad
denin hakikaten kıymetinin tesbiti güç olduğu 
gibi, bir faydası da yoktur. Hattâ sigorta bahis 
mevzuu olduğu zaman sigorta kıymetini astro
nomik rakamları çıkartmak gibi mahzurları da 
vardır. 

Bu kıymetler hakikata mümkün mertebe 
yakın olmak üzere takdirî kıymetlerdir. 

Şunu da bu vesile ile ifade edeyim ki, gerek 
saraylarda ve gerekse müzelerimizdeki kıymetli 
eserlerin tahrirleri ve kıymet takdirleri mev
zuunda bir beraberliğe gitmek ve aynı sistemi 
tatbik etmek en doğru yoldur. Bu hususta Maa
rif Vekâleti ile ve mütehassıslarla temaslar ya
pılacak ve en doğru yolun bulunmasına çalışı
lacaktır. 
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Bugün yaptığımız şey; ve çok mühim olan 

şey, millî saraylarımızda da bulunan her hangi 
kıymetli eşyanın oradan gitmesi, kıymetsizi ile 
değiştirilmemesi hususunda icabeden bütün 
tedbirleri almaktan ibarettir. 

Gümüş Odasının karmakarışık bir vaziyette 
olduğu, bu odanın dağınık bir hırdavatçı dük
kânı manzarası arz ettiği söylenmektedir. 

Evvelce de arz ettiğimiz veçhile bu odaya 
lüzum ve zaruret olmadıkça girilemez. Tesel
lüm edildiğinde vaziyet bu idi. Bütün saraylar
da yüz binlerce kalem eşya vardır. Bunlar bir 
heyet marifetiyle birbir elden geçirilmek sure
tiyle evsafı yazılmak, etiketlenmesi yapılmak 
ve bir taraftan da lüzumluların fotoğrafları 
alınmak suretiyle tahrir ve tesbit edilmiştir. 
Henüz bu muazzam iş de son bulmamıştır. 

Gümüş odası küçük bir oda olmasına rağmen 
muhteviyatı pek fazladır. İçerisinde adım atmak 
bile güçlükle mümkün ve o derecede ağzına 
kadar dolu bir odadır. Eşya içinde gümüşle, al
tınla hiç ilgisi olmıyanları da az değildir. Fakat 
vaktiyle defterlerinde bu odaya kaydedilmişler
dir. Tahrir ve tesbit sonunda çok mesuliyetti 
olan bu odalara da girilecek ve elbetteki 30 se
neden beri bulundukları bu halden haftalarca 
çalışmak suretiyle kurtarılacaklardır. Şimdi bu 
işle meşgul olunursa tahrir sürüncemede kala
caktır. îş henüz bitmemiştir. 

Şimdi Kars mebusu Ali Yeniaras arkadaşı
mızın sorusunun cevaplandırılmasına geçiyorum. 

Saraylara ait olduğu halde Ankara'ya Ma
liye Vekâleti kasalarına nakledilen ve bilâhara 
idaremiz zamanında Maliye Vekâletinden tek
rar alınarak saraylara iade edilen mücevheratın 
macerasını bütün tafsilâtiyle mümkün mertebe 
sizleri sıkmadan arz edeceğim. 

1950 - 1951 yıllarında Millî Saraylar ve eş
yaları hakkında inceleme Komisyonunun soruş
turmalar yaptığı sılalarda Meclis Riyasetine bir 
ihbar yapılıyor. Sabık idare zamanında saray
lardan birçok eşya âdeta seyyar bir halde bu
lunurken bunlar meyanmda kıymetli bâzı eşya
nın Ankara'ya gönderildiği bildiriliyor. 

Meclis reisiniz bu ihbar üzerine harekete ve 
Mâliye Vekili ile temasa geçiyor. Maliye Veki
limiz Polatkan böyle bir şeyden haberi olmadı
ğını ve kuyudatı tetkik ettireceğini söylüyor. 
Bu temas devam ederken aynı zamanda idare 
âmirlerinin nazarı dikkati celbediliyor, idare 
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Âmiri sarayda ele geçirilebilen dosyalar içinde, 
bir hayli taharriyattan sonra, 1927 tarihinde 
yani Fuad Ağralı 'nm Maliye Vekilliği zama
nında, henüz belli olmıyan bir sebep dolayısiyle 
saraylardan elli dokuz parça, altın, gümüş ve 
sair kıymetli eşyanın Ankara'ya nakledildiğini 
gösteren bir liste buluyorlar. Hasan Polat-
kan 'm da çok yakın alâkası ile kısa bir zaman
da bu eşyaların Maliye Vekâletinde olduğu an
laşılıyor. Mecls Reisinin tensibi ile Riyaset 
Divanı azaları, Divanı Muhasebat Reisi, Dev
let Şûrası Reisi, Devlet Bakanı, Adalet Bakanı, 
Maliye erkânı, matbuat mümessilleri, fotoğraf
çılarla birlikte biraz sonra tarihi ile o günkü 
hâdiseyi tesbit eden zabıt varakası ile izah edi
len Maliye Vekâletinin alt katında olan kasa
lara iniliyor, Şambr - Ford'un anahtarı Şambr -
Ford emanet memurunda bulunuyormuş, o me
mur anahtarı getiriyor, kapı açılarak içeri giri
liyor. 

Arkadaşlar; bu sandıkların açılışı esnasında 
müşahit olarak şu zevat bulunmuştur: 
Refik Koraltan 

Samet Aağaoğlu 

Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Polatkan 
Salâhaddin Odabaşı-
oğlu 
Faik Eke 
ibrahim Kirazoğlu 
Fikri Apaydın 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Behzat Bilgin 
Mustafa Zeren 
Fuad Hulusi Demirelli 
Nazlı Tlabar 
Füruzan Tekil 
Salih Fuad Keçeci 
Sedat Baran 
Mümtaz Faik Fenik 
Refet Sezen 

Ahmet Emin Yalman 

Nizam Payzm 
Cemal Işıksel 
Gürbüz Tüfekçi 
Erdoğan Er tuğ 

Büyük Millet Meçlisi 
Başkanı 
Devlet Bakanı, Başba
kan Yardımcısı 
Adalet Bakanı 
Maliye Bakanı 
Danıştay Başkanı 

Sayıştay Başlkanvekili 
Kayseri Milletvekili 
Kayseri Milletvekili 
Manisa Milletvekili 
îzmir Milletvekili 
Erzurum Milletvekili 
İstanbul Milletvekili 
İstanbul Milletvekili 
İstanbul Milletvekili 
(Eksper olarak) 
Çorum Milletvekili 
Ankara Milletvekili 
T. B. M. M. Genel Kâ
tibi 
Vatan Gazetesi Başmu
harriri 
Gazeteci (Hürriyet) 

» (Cumhuriyet) 
» (Zafer) 
» (Zafer) 
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Nurettin Başaran 
Hüseyin Ezer 
Adviye Fenik 
Mehmet Sürenkök 
Mekki Sait 
Niyazi Kutay 
Cüneyt Arcayürek 
Elvan Çeliker 

Adnan 
Çetin Altan 
Hakkı Sayın 
Süreyya Oral 
Sabahaddin Sönmez 
Halit Ünal 

Hayati Kumbutoğlu 

Kemal Karaalioğlu 

Gazeteci (Zafer) 
» (Yenisabah) 
» (Zafer) 
» (Zafer) 
» (Cumhuriyet) 
» (Yenisabah) 
» (Ulus) 
» (Yeniasır, 

Cumhuriyet) 
» (Ulus) 

' » " (Ulus) 
» (T. Ajansı) 
» (T. Ajansı) 
» (Hürriyet) 

Maliye B. özel Kalem 
Müdürü 
Hazine Genel Müdürlü
ğü Şube Müdürü 
Hazine Veznedarı 

Vazifeli olarak da : 
B. M. M. İdareci Üyesi Kütahya Milletvekili 

t. Ş. Özgen,' 
B. M. M. Kayseri Milletvekili K. Gündeş, 
Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 
Maliye Teftiş Kurulu Başkanı 
Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Mu-

hakemat Genel Müdürü, 
Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürü, 
Maliye Bakanlığı Hazine Saymanlık Müdü

rü, 
Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü 

Başveznedarı bulunmuşlardır. 
5 Mayıs 1951 tarihli zabıt varakasında aynen 

tesbit edilen ve yüz kişiden fazla bir kalabalığın 
huzurunda sandıklardan çıkarılan eşyanın fo
toğrafları almıyor, cins ve nevileri tesbit edili
yor ve bir taraftan da çıkan eşyaların cinsleri 
ve miktarları listeden aranıp bulunduktan son
ra da hizalarına işaret konuluyor. Listede elli 
sekiz parça eşya yazılı olduğu halde sandıklar
dan çıkan eşya otuz sekiz parçadır. Üst tarafı
nın ne olduğu ve nerede bulunduğu soruluyor. 
Bunların müze eşyalariyle birlikte merkez ban
kası kasalarında olduğu söyleniyor. Şurasını 
derhal kaydedelim ki, Riyaset kendisini vâki 
ihbar üzerine bu işin peşine takıldığı günlerde 
bir başka mevzu haber veriliyor, bu eşyalardan 
ba^ka Topkapı müzesinden cok kıvmetli mücev
heratın da Ankara'ya geldiği bildiriliyor. Bu 
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mevzuda işin taşıdığı ehemmiyetle mütenasip 
olarak Eeisimiz tarafından çok yakında ve cid
diyetle takibediliyor. Nihayet hakikaten bu kıy
metli mücevheratın Ankara'ya götürüldüğü ve 
Merkez Bankasının kasa dairesinde olduğu an
laşılıyor. Bittabi bu hakikat esnasında Maliye 
Vekili ile temas muhafaza ediliyor. îlk temasta 
Maliye Vekâletinde bunlar hakkında da bir 
kaydın ademimevcudiyeti görülüyor, uzun araş
tırmalar sonunda bunların Merkez Bankası ka
sa dairesinde olduğu tesbit olunuyor. Fakat bu 
sefer bu kasaların anahtarlarını bulmak kabil 
olmuyor. Nerede olduğu kimde bulunduğu bir 
türlü bilinmiyor. Sabık Maliye vekillerinden 
Abdülhalik Renda ile temas ediliyor. Renda 
anahtarların Maliye Vekâletinde, Şûrayı Devlet 
Risinde, Divanı Muhasebat Reisinde olmasından 
bahsediliyor. Alman bu malûmat üzerinde tek
rar Maliye Vekili ile temasa geçen Meclis Reisi
miz bizzat ve muhtelif kollardan Devlet Şûra
sında, Divanı Muhasebatta ve Maliye vekâle
tinde takibatına fasılasız devam ediyor. Aradan 
günler geçiyor ve nihayet Devlet Şûrası Reisi, 
benim masanın gözünde bir anahtar var belki 
budur diyor ve o anahtarın bulunuşundan son
ra diğer anahtarlar çorap söküğü gibi birer birer 
ardı sıra bulunuyor, ikinci anahtar Divanı 
Muhasebat Reisliğinde, üçüncü anahtar ise Ma
liye vekâletindeki birçok anahtarlar arasında 
elde ediliyor ve böylece birkaç gün sonra aynı 
merasimle kasaların açılmasına gidiliyor. Bu 
muamelenin tarzı cereyanını gösteren zabıt Mer
kez Bankasında ve Maliye Vekâletinde mahfuz 
bulunmaktadır. 

Akabinde, yani derhal bütün bu tesbit ve 5 
Mayıs 1951 tarihli zabıt tutuluyor. Bu zaptı 
okuyorum. 

Zabıt Varakası 
5 Mayıs 1951 günü Meclis Başkanlığının da

veti üzerine Maliye Bakanlığına gidilerek Millî 
Saraylara ait ye emaneten, adı geçen bakanlık 
kasasında bulunan iki sandık, Divan Üyeleri, 
Danıştay ve Sayıştay Başkanları huzurlariyle 
ve gazeteciler önünde açılmış ve içindeki kıymet
li eşyalar işbu zevat muvacehesinde elde mevcut 
zabıt varakaları ile karşılaştırılıp aded ve eşkâl 
itibariyle mezkûr zabıt münderecatına mutabık 
oldukları görülerek İdareci Üyeler tarafından 
teslim alınarak aynı sandıklara konulup kapatıl-
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diktan sonra Büyük Millet Meclisi sığmağına 
nakledilmiş; ve orada üzerleri idareci Üyeler ve 
hesap incelemeleri kurulları mühürleriyle mü
hürlendikten sonra sığmaktaki Başkanlık odası
na konularak kapısı keza idareci Üyeler kurulu 
mühürü ile mühürlenip ve kilitenip anahtarları 
Meclis Başkanına teslim edilmiş olduğunu bildi
rir işbu zabıt varakası tanzim ve imza olundu. 

5 Mayıs 1951 
T. B. M. M. Başkanı Başkanvekili 

içel Kayseri 
Refik Koraltan Fikri Apaydın 
idareci Üye idareci Üye 

Kayseri Kütahya 
Kâmil Gündeş ihsan Şerif özgen 

Divân Üyesi Divan Üyesi 
Çorum Kayseri 

Dr. Sedat Baran ibrahim Kirazoğlu 
M. H. I. K. Başkanı 

istanbul 
Salih Fuad Keçeci 

KÂMlL GÜNDEŞ (Kayseri) — Tesellüm 
zaptı yok mu? 

TEVFlK İLERİ (Devamla) — Var efendim, 
eskisinin aynıdır. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Okunsun da 
dinliydim. 

TEVFlK İLERİ (Devamla) — Müsaade 
ederseniz sözlerimin seyrini bozmıyayım, sırası 
geldiği zaman okuyayım. 

Eski kayıtlar, yani 1920 de gönderilen kayıt
lar bunlardır. Eşyalar çıktıkça bakılıyor, eşya
lar çıktıkça meselâ : Altın, taşlı ve zarflı.. 15 nu
mara. Bakılıyor bu mudur? Budur. Bir işaret çe
kiliyor. 

Burada dikkat edilecek bir noktaya işaret 
etmek faydalı olacaktır. Çıkan eşyaların (aded 
ve eşkâl) itibariyle eski zabıtla mutabakatı tes
bit ediliyor. Ve bunun haricinde bir ekspertiz 
maalesef yapılmıyor. 

idare âmirlerinden bir arkadaş telefonla 
Meclisten bir polis müfrezesi ile kamyon getir
tiyor o gün aynı saatler içinde orada bulunan 
heyetin gözü önünde ve polis müfrezesinin neza
reti altında bu eşyalar sığmağa naklediliyor. 
Şimdi zabıttan isimlerini okuduğum arkadaşlar 
heyet halinde kamyonun arkasından gidiyorlar 
ve sandıkları sığmağa zabıtta görüldüğü veçhile 
yerleştiriyorlar. Sığmakta sandıklar matkabla 
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delinmiş deliklerden teller geçirilmek suretiyle 
bağlanıyor ve kırmızı mühür mumlariyle idare 
âmirlerinin resmî mühüriyle mühürleniyor. Kâ
mil Gündeş bu sandıkların idarecilerde emanet 
olduğunu ve kendi resmî mühüriyle mühürlen
miş olması hasebiyle Riyaset mühürü resmîsi 
ile de mühürlenmesini teklif ediyor. O vakte 
kadar aramızda bulunan Salih Keçeci'ye, Reis 
Bey tarafından, Meclis Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Reisi olarak kendi resmî mühürle-
riyle mühürlemeleri söyleniyor. Salih Keçeci 
Bey mühürü getirtiyor, bâzı kırmızı mühür 
mumlarının üzeri de bu resmî mühürle mühürle
niyor. Bu suretle eşyalar sığmağın Başkanlık 
odasına terk edilerek oda kapısı üzeri îdare 
Âmirleri resmî mühürü ile mühürleniyor ve oku
nan zabıt tanzim ediliyor. Bu suretle sandıklar 
emniyet altına alındıktan sonra nakil için sa-
raylardaki' tesbit muamelesinin nihayete ermesi 
bekleniyor. Sarayda da bu gibi eşyanın bulun
duğu iki odanın tadat ve tesbit işi bitince Di
vanı Riyasette tezçkkür ediliyor ve 14. X I . 
1952 tarihinde verilen karar gereğince istan
bul'a şevki hakkında idare Âmirlerine gerekli 
talimat veriliyor. 

Bu eşyalar gönderilmek üzere Devlet De
miryolları ile temasa geçiliyor, hususi vagon 
hazırlattırılıyor ve 25 . VI I . 1953 tarihinde 6 ki
şilik bir heyetle sığmağa gidilerek vaziyet tes
bit ediliyor ve aynen okuyacağım zabıt tutulu
yor. 

(2 numaralı zabıt) 

Millî Saraylara ait olup 5 Mayıs 1951 tari
hinde Maliye Vekâletinden alınarak, üzerleri 
idareci Üyeler ve Meclis Hesaplarını inceleme 
Komisyonu mühürleriyle mühürlendikten sonra 
B. M. Meclisi sığmağının Başkanlık odasına 
nakil ve kapı anahtarı Meclis Başkanına tevdi 
edilmiş bulunan mücevheratı .muhtevi iki san
dığın bulunduğu mahalle, aşağıda memuriyet 
ve isimleri yazılı zevatla birlikte gidilerek ka
pı açılmış ve sandıklar gözden geçirilerek 5 
Mayıs 1951 tarihinde tutulmuş olan zabıtta mün-
deriç şekilde olduğu görülmüş ve Riyaset Di
vanının 14 Kasım 1952 tarihli kararı veçhile 
istanbul'da Dolmabahçe Sarayında mahalli 
mahsusuna nakledilmek üzere kapı anahtarının 
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idare Âmiri ihsan Şerif özgen'e teslim edil
miş »bulunduğunu nâtık işbu zabıt varakası tan
zim edildi. 

25 . V I I . 1953 

T. B. M. M. Reisi idare Âmiri 
Refik Koraltan ihsan Şerif Özgen 
Umumi Kâtip Muhasebe Müdürü 
Refet Sezen Mazlum Bulak 

Daire Müdürü Emniyet Âmiri 
Pertev Subaşı Hasan Oğuzcan 

Muhafız Bölük Nöbetçi Subayı 
Naci Özaydm 

11 Ağustos 1953 tarihinde saat 13.35 te is
tanbul'a hareket edecek olan katara yerleşti
rilmek üzere sandıkların sığmaktan çıkarılması 
zımnında dokuz kişilik bir heyetle sığmağa gi
riliyor ve şu okuduğum zabıt tutulmak suretiy
le sandıklar istasyona nakledilerek vagonu 
mahsusuna konuyor. 

(3 numaralı zabıt) 

«Millî Saraylara ait olup 5 Mayıs 1951 ta
rihinde Maliye Vekâletinden alınarak üzerleri 
idareci üyeler ve Meclis Hesaplarını inceleme 
Komisyonu mühürleriyle mühürlendikten sonra 
Büyük Millet Meclisi sığmağının Başkanlık 
odasına nakil ve kapı anahtarları 25 . V I I . 1953 
tarihinde tutulan zabıtla idare Âmiri ihsan Şe
rif özgen'e teslim edilmiş bulunan mücevhera
tı muhtevi olan iki sandığın bulunduğu mahal
le aşağıda memuriyet ve isimleri yazılı zevatla 
birlikte gidilerek kapı açılmış ve sandıklar göz
den geçirilerek 5 Mayıs 1951 tarihinde tutul
muş bulunan zabıtta münderiç şekilde olduğu 
görülmüş ve Riyaset Divanının 14 Kasım 1952 
tarihli ka ran veçhile istanbul'da Dolmabahçe 
Sarayında mahallî mahsusuna nakledilmek üze
re sandıklar 7 Ağustos 1953 tarih ve 948 sayılı 
idare Âmirlerinin Muhafız Bölük Kumandanlı
ğına ve Emniyet Amirliğine, Muhasebe Müdür
lüğüne ve Saraylar Müdürlüğüne yazılan yazı
larında mevzuubahis talimat dairesinde sevk 
edilmek üzere sandıklar tekrar dört tarafmdan 
çelik telle bağlanarak ve kurşun mühürle mü
hürlenerek bugünkü 11 Ağustos 1953 gün ve 
saat 13.35 te hareket eden katarda tahsis edilen 
hususi vagona konduğunu natık işbu zabıt va-
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rakası tarafımızdan üç nüsha olarak tanzim kı-
lırimıştır. 

11 Ağustos 1953 

idare Âmiri 
Kütahya Mebusu 
İhsan Şerif özgen 
"Muhasebe Müdürü 

Mazlum Bulak 

Emniyet Âmiri 
Hasan Oğuzcaıı 

Umumi Kâtip 
Refet Sezen 

Daire Müdürü 
Personel Şefi 
Celâl Aygün 

Nöbetçi Subayı 
Hüseyin Bozkurt 

Bu şekilde teslim aldık. 
Üsteğmen Hüseyin Açın, Polis Memuru Hü

seyin Gürkan, Polis Memuru îpşir Oktay, za
bıt varakasının mündereeatından da anlaşıldığı 
üzere sandıkların üzerindeki Hesapları İncele
me Komisyonunun ve İdare Âmirlerinin mü
hürleri sağlam olarak bu sandıkları İstanbul'a 
götürmeye memur Üsteğmen Hüseyin ve Polis 
memurlarına teslim ediliyor ve bunlar da san
dıkları bu şekilde, mühürleri sağlam olarak al
dıklarını beyan ediyorlar. Ertesi günü sabahı 
Bandıklar İstanbul'a varıyor ve sarayın taş oda
sına yerleştiriliyor. İşte zaptı : 

Zabıt varakası 
«Türkiye Büyük Millet Meclisine ait berayı 

muhafaza Dolmabahçe Sarayına gönderilen iki 
sandık saat- dokuzda memuru mahsuslariyle 
Dolmabahçe Sarayına getirilerek taş odaya 
nakledilmiş gerek kurşun mühürlerde ve gerek
se kırmızı mumlu mühürlerin sağlam olduğu ve 
sandıkların hiçbirinde hiçbir arıza bulunmadı
ğı görülmüş ve mezkûr sandıklar bu vaziyette 
taş odaya konulduğunu mübeyyin zabıt imza 
edildi. 

12 . VIII . 1953 

Teslim alan 
Kontrol ve Ayniyat 

Muhasibi 
Ali Ulvi Batu 

Millî Saraylar Kâtibi 
Rahmi özdemir 

T.B.M.M. Polis Me. 
Hüseyin Gürkan 

Teslim eden 
Üsteğmen 

Hüseyin Açın 

Millî Saraylar Muavini 
Rifat özer 

T.B.M.M. Polis Me. 
Îpşir Oktay 

işte okuduğum 12 . VIII . 1953 tarihli zabıt 
varakası mündereeatından da anlaşılacağı üze
re Muhasebei Umumiye .Kanununun 14 ncü 
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maddesi gereğince ayniyat muhasibi olan zat, 
sandıkların kırmızı ve kurşun mühürlerinin 
sağlam bulunduğunu ve sandıklarda hiçbir arı
za bulunmadığını beyan ederek zabıt varakası
nı imza ve sandıkları tesellüm ediyor. 

121 Ağustos'ta sağlam olarak ve zabıtlar tutul
mak suretiyle Dolmabahçe Sarayında taş odaya 
konulan eski sandık 17 Ağustos 1953 de tetkik 
edilmek, kıymetleri takdir edilmek- üzere salahi
yetli ve mütahassıslarm da bulunduğu heyet ta
rafından açılıyor. Ve şu zabıt tutuluyor. 

«Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
idare Âmirleri mührü altında sığınakta mahfuz 
bulunan ve 11 Ağustos 1953 tarihinde Üsteğmen 
Hüseyin Açın'm muhafazasındaki müfreze ile 
istanbul'a Dolmabahçe Sarayına getirilerek 
12 Ağustos 1953 tarihinde taş odaya yerleştiril
miş olan iki sandık heyetimizce tetkik edildi. Mü
hürleri sağlam olduğu görülerek açıldı. 

ilişik listede bulunan müfredat ve evsafiyle 
birer birer kontrol edilmiş ve heyette bulunan 
mütahassıslarca kıymetlendirilmiş ve bu kıymet
ler listede hizalarına yazılmıştır. Sözü geçen 
eserler listeye tamam ve mutabık çıkmıştır. 

Ancak 18 numarada mukayyet (2) aded gü
müşten mamul kulplu ve ayaklı zarfların üze
rindeki taşlar zümrüt, yakut ve pırlanta olarafe 
yazılmış ise de heyetteki mütehassısların tetkiki 
neticesi hakiki olmadığı anlaşılmıştır. Kezalik 
(12) numaradaki (3) aded gümüş üzerine ka
fesli zarfın üzerindeki pırlanta taşların da ha
kiki olmadığı belirmiş ve ('365) numaradaki çay 
takımı da altın olarak yazılmış ise de yapılan in
celemede bunun da altın kaplama olduğu anlaşıl
mış ve ona göre kıymetlendirilmiş olduğunu gös
terir işbu zabıt tanzim edilmiştir. 

Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütahya Mebusu Müdürlüğünden emekli 

ihsan Şerif özgen Tahsin öz 
T. B. M. M. Zat ve 
Kâğıt işleri Müdürü Millî Saraylar Müdürü 

Şahap Tuza Zeki Akmanalp 
Ayniyat Muha. ve Kont. Millî Saraylar Md. 

Memuru Başkâtibi 
Ali Ulvi Batu Naci Erişkin 

Beyoğlu Tünel Pasajı 
12 No. mutahassıs 

Eski ist. Mağazası sahibi Kuyumcu 
Nurettin Yatman Aram Karan 
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Bu zabıttan da anlaşılacağı üzere, 1927 deki I 

kayıtlara nazaran altın olarak tesbit edilmiş , 
olan (kulplu 12 aded kupa, maa tabak, bir süt
lük, bir ibrik, maa kapak, bir tatlılık, maa kapak, 
ve 12 kaşıktan, ibaret çay takımı) altın kaplama 
olarak bulunuyor. Zabıt tutuluyor ve heyetçe 
kıymeti buna göre dört bin lira olarak tesbit 
ediliyor. Ve kayda da bu zabıttan bahisle böyle
ce şerh veriliyor. Ayrıca iki aded gümüşten ma
mul kulplu ve ayaklı zarfların üzerindeki taşla
rın zümrüt, yakut ve pırlanta olmadıkları keza 
12 numaradaki üç aded gümüş üzerine kafesli 
zarfın üzerindeki pırlanta taşların da hakiki ol
madığı tesbit ediliyor. 

Bu muamelenin cereyanından takriben on üç 
ay sonra İnceleme Komisyonu 10.9.1954 tari
hinde Gümüş Odada incelemelerini yaparken bu 
zaptı görüyor, vaktiyle altın olarak kaydedilmiş 
bir çay takımının kaplama olarak tesbit ve tah
rir edilmiş olması haklı olarak dikkati çekiyor. 
Darphaneden bir memur celbediliyor ve esaslı 
bir şekilde taş muayenesi yapılıyor ve bu sefer 
de görülüyor ki çay takımı bir tepsi, bir şeker 
maşası ve altı çay kaşığı kaplama olmak üzere 
diğerleri 20 - 22 ayar altındır. Tepsinin ve çay 
kaşığının 1927,tarihli zabıttaki vasfı da esasen 
altın değil kaplama olarak tesbit edilmiştir. 

Bunun üzerine İnceleme Komisyonu şimdi 
okuyacağım ve evvelce de okunmuş olan zaptı 
tanzim ediyor, Gümüş Odayı ayrıca İnceleme Ko
misyonunun mühürü ile de mühürlüyor ve key
fiyeti 15.9.1954 tarihli yazısı ile Meclis Riyase
tine bildiriyor. Bu rapor her nedense Meclise 
16.10.1954 tarihinde yani tam bir ay sonra geli
yor ve o tarihte kaydediliyor, ve numara alıyor. 

Yüksek Reisliğe 
Dâhili Nizamnamenin 62 nci maddesi hükmü 

gereğince,- B. M. Meclisine bağlı saray ve kasır-
lardaki eşyayı, yeni tanzim edilen defterlerle 
karşılaştırmak suretiyle inceleme yapmakta 
olan encümnimiz : Dolmabahçe Sarayında «Gü
müş Odası» adiyle anılan odada bulunan kıy
metli murassa, altın ve gümüş avaninin tetkiki 
sırasında; I 

17. 4. 1927 tarihide Ankara'ya sevk edile
rek Maliye Vekâleti kasalarında muhafaza edil
mekte iken 17. 8.1953 tarihinde Büyük Millet 
Meclisine nakledilen ve bilâhara da Dolmabahçe I 
Sarayına iade edilen kıymetli eşya meyanında j 
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bulunan (365) numaralı mahfaza derunundaki 

. takımın, eski defter kaydına ve saraydan çıkış 
zaptında, tepsi ve şeker maşasından gayrisinin 
altın olduğu yazılı iken, saraya teslimi sırasında 
yapılan muayene neticesinde gümüş olduğu ve 
4000 lira kıymet takdir edildiği ilişik olarak su
nulan zabıt suretlerinden anlaşılmaktadır. 

Bu muamele karşısında tereddüt eden encü
menimiz, Darphaneden bir kimyager celp ede
rek mezkûr takımı taş muayenesi yaptırmış ve 
neticede tepsi, şeker maşası ve altı kaşıktan 
maadasının (20 ilâ 22) ayar som altın olduğu 
anlaşılmıştır. 

2. — Son yapılan tesbitte yukarıda adı ge
çen odada bulunan kıymetli avaninin üzerinde
ki kıymetli taşların kıratı, altın ve gümüşlerin 
ayar ve. sıkleti, kıymet tahminlerinde esas olması 

icap ederken, bu husus hiç nazarı itibara alınma
dan eşyalara kıymet konulduğu da. müşahede 
edildiği gibi umumiyet itibariyle bu nevi kıy
metli avaniye konulan kıymetler de dûn görül
müştür. 

Ehemmiyet arz eden bu mevzu üzerinde has
sasiyetle duran encümenimiz «Gümüş Odası» 
kapısını encümen mühürü ile mühürlemiş ve 
umumi olarak teftişimize ait rapor bilâhara 
takdim edilmek üzere, yukarıda tafsilen tadat 
edilen hususların Yüksek Riyasete bildirilmesi
ne karar vermiş olduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

Encümen Reisi 
Eskişehir 

Salih Fuad Keçeci 

Görülen lüzum üzerine Meclis Hesaplarını 
Tetkiki Encümeni olarak Reis Salih Fuat Keçeci, 
mazbata muharriri Halit Zarbun, âza Faruk Na
fiz Çamlıbel, âza Mehmet Kartal'dan müteşekkil 
heyet huzuru ile Dolmabahçe Sarayında «Gü
müş Odası» namı verilen odada yapılan tetkik 
ve teftiş esnasında Ankara'dan gönderilen (39) 
parça eşya sandığı meyanında bulunan ve bir 
sandık içinde (41) parçadan ibaret eski kaydı
na nazaran altın olduğu yazılı bulunduğu halde 
bilâhara "kıymetleri ve evsafı Kütahya Mebusu 
İhsan Şerif özgen (İdare Âmiri), Topkapı Sara
yı Müzesi Müdürlüğünden Emekli Tahsin öz, 
T. B. M. M. Zat ve Kâğıt İşleri Müdürü Şahap 
Tuza, Millî Saraylar Müdürü Zeki Akmanalp, 
Ayniyat Muhasibi ve Kontrol Memuru A. Ulvi 
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Batu, Millî Saraylar Müdürlüğü Başkâtibi Naci 
Erişkin, Eski istanbul Mağazası sahibi Nuret-1 

tin Yatman, Beyoğlu Tünel pasajı-12 numarada 
mütehassıs kuyumcu Aram Karan, Dolmabahçe 
Sarayı Koruma Memuru Rauf Tüney'den müte
şekkil heyet tarafından tesbit sırasında mezkûr 
eşyanın, gümüş olduğu, yapılan muayene netice
sinde tesbit edilerek kaydına o suretle şerh veril
diği görülmüştür. 

Keyfiyet 17 Ağustos 1953 tarihli bir zabıtla 
tevsik edilmiştir. Bu vaziyet Encümen heyeti
nin nazarı dikkatini çekmiş ve mezkûr eşyanın 
yeniden muayenesinin yaptırılmasını icabettir-
miş olup 10 . IX . 1954 saat (15) te Darphane
den celbedilen memurla birlikte heyet huzuru 
ile yapılan taşla muayene neticesinde bir tepsi, 
bir şeker maşası ve altı kaşıktan maadasının 
(20 - 22) ayar altın olduğu tesbit edilmiş ve 
tesbit heyetinin gümüş olarak (4 000) lira kıy
met koyduğu bu eşyanın altın olarak kıymeti 
çok fazla farklı olacağına göre o suretle büyük 
bir hataya düşülmüş olduğu görülerek, diğer 
altın eşyadan da hataya düşülmüş olması ihti
mali göz önünde tutularak mezkûr odada bulu
nan kıymetli altın ve gümüş murassa avaninin 
yeniden muayene ve kıymetlerinin tesbitine ka
dar kapısı, Hesapları Tetkik Encümeni mühü-
riyle mühürlenmesine Encümence karar veril
miştir. İşbu zabıt dört nüsha olarak tanzim 
edilmiştir. 10 . IX . 1954 

Beis 
Eskişehir 

Salih Fuat Keçeci 
Aza 

İstanbul 
Faruk N. Çamlıbel 

Mazbata Muharriri 
Gümüşane 

Halit Zarbun 
Âza 

Malatya 
Mehmet Kartal 

İstanbul Darphane Müdürlüğünde 
Kimyager Sadiye Emet 

Millî Saraylar Müdürlüğünde 
Ayniyat Muhasibi Ayniyat Kâtibi 

A. Ulvi Batu Basri Keskin 
Dolmabahçe Sarayı 

Encümen kâtibi Koruma Memuru 
Şerif Akın Selâhattin Atayön 

Encümenin kararı gereğince Gümüş Oda ka
pısı encümen mühüriyle mühürlendi. 

Encümen Reisi 
İmza 
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Gümüş Odanın, 
İnceleme Komisyonunun mühürü ile mühür

lendiği hakkındaki yazının yazıldığı tarihle bu 
yazının Meclise intikali tarihleri arasında yani 
7 . X . 1954 tarihinde İstanbul'da bulunan Meclis 
Reisimiz... 

Bu altın ve gümüş hâdisesini de duymuş ol
duğu için gümüş odasını ve umumi olarak ten-
kid edilen cepheleriyle sarayı görmek istiyor. 
Ve şimdi okuyacağım zabıtta izah edildiği üze
re Gümüş Odası açılıyor ve Meclis Reisi odayı 
görmeye davet ediliyor. 

(İlişik 9 numaralı zabıt okunacaktır) 

(Zabıt var ası : 9) 
Bugün, 2 Ekim 1954 Cumartesi günü saat 

10,30 da Sayın Meclis Reisimize gösterilmek 
üzere Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyo
nunun mühüriyle kurşunlanmış olan Gümüş Oda
sının kurşunu koparılmış ve Sayın İdare Âmiri 
Bay ihsan Şerif özgen de dâhil olmak üzere 
aşağıda imzaları bulunan heyetle odaya dâhil 
olunmuş ve bâzı eşyaların iraesinden sonra tek
rar kapı kapatılıp kilitlenmiş ve Hesapları İn
celeme Komisyonu Kâtibi Bay Şerif Akın'a 
kurşun mühürle mühürlenmesi söylenmişse de 
bunun için bir karar almak lâzımgeldiği beya
nında bulunması üzerine kapı bu sefer sadece 
ayniyat muhasipliği mühüriyle temhir edilmiş 
olduğuna dair zabıt varakasıdır. 

2 . X . 1954 
Ayniyat Muhasibi Ayniyat Kâtibi 

A. Ulvi Batu Basri Keskin 
Koruma Memuru 
Salâhattin Atayön 

Muhterem arkadaşlarım; buraya kadar el
deki vesikalara göre sadece olan hâdiseyi ay
niyle ıttılaınıza arz etmiş bulunuyorum. 

Müsaade ederseniz şimdi, hâdise hakkında 
gerek İnceleme Komisyonunun rapor ve tezke

resinde ileri sürülen, gerekse dedikolu mahi
yetinde söylenen ve Demokrat Parti Meclis 
Grupunda reddedilip de matbuata çok yanlış 
ve çirkin bir şekilde aksetmiş bulunan tenkid-
lerin mahiyetine ve hâdisenin tahliline geçiyo
ruz : 

1. Vesikaların mütalâsmdan da anlaşılmış
tır ki, Maliye kasasında 23, 24 sene kaldıktan 
sonra büyük bir heyet huzurunda açılan, sa-
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yılan ekspertiz yapılmadan eski zabıtlara aded 
çe eşkâl itibariyle mutabakatları tesbit edilen 
iki sandık muhteviyatı, Meclis sığmağına nak
lediliyor. Hem idareci Üyeler, hem de İncele
me Komisyonu Başkanının mühürleriyle mü
hürleniyor ve zabıtla tevsik ediliyor. Burada 
hiçbir fevkalâdelik ve gayritabiîlik yoktur. Yal
nız bu ilk tesellümde sandık muhteviyatının 
esaslı bir ekspertizi yapılmış olsaydı çok iyi 
olurdu ve bu mutlak lâzımdı. Bilhassa bu iş
ten anlıyanlârm bu hususta ısrarla durmaları 
icabederdi. Ama bu olmamıştır. 

2. Sandıklar bu sığınakta iki seneden fazla 
kalıyorlar. Saraydaki tadat ve tahrir işinin bit
mesi bekleniyor ve nihayet 14 . X I . 1952 tarihli 
Divan Kararına müsteniden İstanbul'a, asıl 
yerlerine nakledilmeleri için 25 . VI I . 1953 ve 
1 1 . V I I I . 1953 tarihlerinde heyetler halinde sı
ğınağa gidiliyor. Sandıklar muayene ediliyor. 
i lk konduğu halde bulunduğu zabıtlarla tesbit 
ediliyor ve hususi bir itina ile, hususi vagon
la ve emniyet tertibatı alınmak suretiyle istan
bul'a sevk ediliyor. Maalesef bâzı gazeteleri
mizin, sandıkların İstanbul ve Ankara arasında 
idareci Üyeler tarafından birkaç defa götürü
lüp getirilmiş olduğu yolundaki neşriyatın her 
türlü asıl ve esastan âri olduğunu söylemek bile 
zaittir, işin bu safhasında noksan olan nedir? 
Mademki 5 . V . 1951 de sandıkların ilk tesellü
münde İnceleme Komisyonu Başkanı mûhüriyle 
de sandıklar mühürlenmişti, istanbul'a sevk için 
sandıklar ve mühürler muayene edilirken ince
leme Komisyonu Başkanının da bulundurulması 
iyi olurdu. Fakat bunun yapılamamış olması 
sandıkların daha evvel açılmış olduğuna elbet-
teki delâlet etmez. Çünkü imzaları evvelce 
okunmuş olan zatlardan müteşekkil heyetler bu 
sandıkları muayene etmişler ve 5 . V . 1951 ta
rihinde tanzim edilen zapta uygun şekilde ve 
mühürlerin ayniyle ve sağlam olarak bulundu
ğunu görmüşler ve zabıtta bu hususu sarahatle 
açıklamışlardır. 

3. Sandıklar trenle istanbul'a nakledildik
leri günün erken saatlerinde saraya getiriliyor 
ve bir heyet huzurunda muayene ediliyor. Ve 
yine bütün mühürlerin yerinde olduğu, sandık
ların sağlam olduğu müşahade ediliyor. Ve 
sarayın bütün eşyalarına sahip, mesul ayniyat 
muhasibi tarafından tesellüm ediliyor ve key-
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fiyet yine sarih olarak zabıtla tevsik ediliyor. 

4. Sandıkların saraya ve mesul mmeuruna 
tesliminden 3 - 4 gün sonra saraydaki bü
tün eşyaların tahririni ve kıymet takdirlerini 
yapan heyet bu iki sandık muhteviyatını da 
muayene ediyor ve bu esnada adı geçen ve 1927 
kayıtlarında sadece (Bir tepsi ve bir şeker ma
şası) kaplama diye tavsif edilen çay takımının 
tamamının kaplama olduğunu tesbit ediyorlar. 
Keza, 5 aded gümüş zarf üzerindeki taşların da 
zümrüt, yakut ve pırlanta olmadıklarını görü
yorlar. Ve bu hususu bir zabıtla tevsik ediyor
lar. 

Bu muayeneyi yapan ve bu husustaki zaptı 
imzalıyan heyet azalarını bir kere daha huzuru
nuza arz edeceğim. 

idareci Üye olarak ihsan Şerif özgen, 
Eski Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğün

den emekli Tahsin öz, 
Eski istanbul Mağazası sahibi Nurettin Yat

man, 
Beyoğlu Tünel pasajı 12 No. da mütehassıs 

kuyumcu Aram Karan, 
Büyük Millet Meclisi Zatişleri Müdürü .Şa

hap, 
Millî Saraylar Müdürü Zeki Akmanalp, 
Ayniyat Muhasibi ve kontrol memuru Ali 

Ulvi Batu, 
Millî Saraylar Başkâtibi Naci Erişkin. 
Bu hâdise üzerine de yapılacak şey keyfi* 

yetten Meclis Reisliğini haberdar etmekti. Bu 
yapılmamıştır, ihmal edilmiştir. 

5. işte bu hâdiseden 13 ay sonra Gümüş 
Odası inceleme Komisyonu tarafından tetkik 
edilirken bu zabıt görülüyor, dikkatlerini çe
kiyor, yeni bir muayeneye lüzum görüyorlar. 
Ve muayene neticesinde takımın eski kayıtlara 
göre esasen kaplama olan tepsi ve şeker kaşı
ğına 6 aded çay kaşığı daha katılıyor ve bun
ların kaplama, geri kalan 6 çay kaşığı ile ibrik 
ve sairenin altın olduğu tesbit ediliyor. Bu hu
susta bir zabıt tutuluyor ve keyfiyet reisliğe 
arz edilmekle beraber Gümüş Oda, ayniyat mu
hasibi mühüründen fazla olarak komisyon mü
himi ile de mühürleniyor. 

Bu noktadan itibaren hâdiseyi hiçbir tered
düde mahal bırakmıyacak şekilde sizlerin ve 
efkârı umumiyenin önüne sermek lâzımdır. 

A) Meclis Reisinin heyetle beraber Gümüş 
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Odaya girmesi esnasında eğer alâkalı memurlar 
tarfmdan odanın İnceleme Komisyonu mühürü 
ile mühürlenmiş olduğuna dair gerekli ikazlar 
yapılsa idi, hiç şüphesiz Meclis Reisimiz-, bil
hassa sarayda bulunan İnceleme Komisyonu 
Başkanı ve komisyon üyelerine rica ederdi. 

Alâkalı memurlar da ihtimal Meclis Reisi
nin Gümüş Odayı ziyaret etmek arzusu karşısın
da bu hususu ya bildiğini zannederek veya ne
zaket saikasiyle böyle bir ikaza lüzum görme
mişler veyahut da imkân bulamamışlardır. 

.Odanın açılması hâdisesi bu suretle olmuş
tur ve bilâhara bu hâdise talimatnameye uygun 
bir zabıtla tevsik edilmiş ve oda yine her za
manki gibi ayniyat muhasibi mühüriyle temhir 
edilmiştir. Burada da alâkalıların ihmalini ve 
usul hatasını kabul etmek zaruridir. 

B) Fakat bütün bu usule aykırı görülebile
cek hareketlerin neticesinde ne olmuştur, bize 
emanet edilen millet malının bir kılına dokunul
muş mudur? Saraylarda mevcut eşyanın adedin
de ve vasfında en ufak bir değişiklik vâki midir? 
Efkârı umumiye şüphesiz bunu bilmek ister. Biz 
de bunu izah edeceğiz : 

Ortada iki husus vardır; 
1927 kayıtlarına göre 5 aded gümüş zarfın 

üzerindeki küçük taşlar kıymetlidir, zümrüttür, 
yakuttur, pırlantadır. Fakat sandıkların saraya 
gitmesi, mütaakıp yapılan ekspertizde bunların 
âdi taşlar olduğu tesbit edilmiştir. Nitekim ince
leme komisyonunun muayenesinde de bunların 
âdi olduğu görülmüş ve raporlarına bu hususta 
hiçbir şey dercetmemişlerdir. 

Bu husvsta salahiyetli mütehassısların ve bu 
arada Sayın Salih Fuad Keçeci'nin kanaatleri 
de esasen şudur : Tarih boyunca gümüş üzerine 
kıymetli taş işlenmemiştir. 

O halde, bu hata ilk kayıtlarında vukua gel
miştir. Ve bunun dışıanda akla başka bir şey ge
lemez. 

İkinci husus; çay takımının durumudur. 
1927 kayıtlarına göre altın görünen kulplu 

12 kupa matabak,, bir sütlük, bir ibrik makapak, 
bir tatlılık makapak ve 12 kaşık ilk ekspertizde 
altın kaplama olarak bulunmuş, inceleme komis
yonunun muayenesinde de 6 kaşık kaplama di
ğerleri eski kayıtlara uygun olarak altun bulun
muştur. m 

Bir an için her şeyden şüphe eden insanlar 
olalım. Ve ilk ekispertızin bir komplonun ilk ka-
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demesi olduğunu kabul edelim. Heyet, hakikat
te altın olan bir takımı kaplama olarak kaydedi
yor... Niçin? İleride hakiki altın takımı alacak, 
yerine ayniyle bir başka kaplama takım koya
cak. Ve altınla kaplama arasındaki maddi far
kı çalmış olacak. 

Bunu kim yapacak.., bir kişi mi? Anlaşmış 
iki kişi mi? Bütün sarayın mesuliyetini omuzla
rında taşıyan mükellef ayniyat muhasibi mi? 
Gayrimesul bir başkası mı? 

Fakat bunu yapacak kim olursa olsun, isim
lerini biraz evvel okuduğum şayanı itimat ve 
muhterem insanların bulunduğu bir heyet böyle 
bir kötülüğe âlet olabilirler mi ? Buna imkân ta
savvur olunamaz. Bu bir. 

Bir an için bunu da kabul edelim. Bu altın
ların çıkarıldığını, altın ibriğin, altın çay kaşık
larının çıkarıldığını ve yerlerine kaplamaların 
konulmak istendiğini kabul edelim. Evvelâ bu 
ekspertizden tam 13 ay sonra inceleme komis
yonu, kaplama denen eşyanın altın olarak odada 
bulunduğunu tesbit etmiş bulunmaktadırlar. De
mek. 13 ay zarfında böyle bir değiştirme vukua 
gelmemiştir. 

Diğer taraftan son günlerde vazifeli olarak 
ben, Esat Budakoğlu, Sedat Baran, Ahmet Ko-
cabıyıkoğlu İstanbul'a gittik, sarayları gezdik. 
Bu arada sadece fikir edinmek üzere ilk tesbit 
heyetinde bulunan kuyumcu Aram ile Nurettin 
Yatman' beylere rica ettik ve bu hususta malû
matlarını istedik. 

Bir buçuk sene evveline ait bir hâdiseyi bü
tün şümuliyle hatırlamıyorlar. Kendileri esasen 
taş muayenesi yapmamışlar. İhtimal bilâhara 
kaplama olarak bulunan kaşıklardan birisi elle
rine gelmiş... Esasen tepsi de kaplama. Bir takım
da 6 kaşığın kaplama, 6 sının altın olacağı ak
la gelmiyecek bir şey olduğundan hepsini kap
lama diye tesbit etmişler. 

Yalnız bunların söylediği şu : Bugün bu 
kaşıklardan, bu ibrikten bir tanesinin kaplama 
olarak yapılması mümkün değildir. Bunlar bi
rer sanat eseridir. Bugün bunların tekrar kalı
bını dökecek usta yoktur. Olduğunu kabul et
sek bile böyle bir şey bir seneden evvel yapıla
maz. Yani bu takım çıkarılacak, yeri bir sene 
den fazla boş kalacak ve kaplaması yerlerine 
konacak. Bu da imkânsızdır. 

Dahası var... Gramaj itibariyle altınla kap-
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lama arasındaki fark. Bunları yapmak için dö
külecek kalıpların ve işçiliğin masrafından daha 
az, yani işçilik ve masrafın altın ve kaplama far
kından daha fazla olacağı iddia edilmektedir. Bu 
hal de, böyle bir hiyaneti yapacak olanların 
hiçbir fayda temin edemiyeceklerini gösterir. O 
halde bu, ne bugün, hattâ ne de dün yapılmış 
değildir ve yapılamaz. 

Bu arkadaşların aklına gelen son ihtimal şu
dur; bunlar saraya ilk sipariş edildiği zaman, ka
lıpları dökülmüşken bir kısmı altın, bir kısmı 
kaplama olarak yapılmış ve saraya o zaman bu 
şekilde sürülmüştür. 

Bu arkadaşlar; bugün böyle bir çay takımının 
gizli kapaklı nasıl açıktan aynen veya kaplama 
olarak yapılması mümkün olmadığını o kadar 
vazıh ve delillerle söylediler ki, açık söylüyorum, 
biz buna inandık. 

Çok aziz arkadaşlarım, görüyorsunuz ki, en 
gayrimüsait durumda, yani encümenimizin bü
tün şüphelerini tahrik ettiği anda, ve bu işle 
uzaktan, yakından ilgisi olan herkese bir an için 
kötü nazarlarla bakıp kendilerine bir suiistimal 
izafe etmek istediğimiz takdirde dahi, hiçbir şey 
bulmaya imkân yoktur. 

O halde son sözlerimizi söyliyerek mâruzâtı
mızı bitiriyoruz, beş senelik idaremiz zamanın
da, millî saraylar ve bunların içinde bulunan 
kıymetli ve tarihî eşya, dünle kıyas kabul etmi-
yecek derecede itina ile bakılmış, korunmuş, ih
ya edilmiştir. Daha iyi korunmaları için de her 
türlü tedbirin alınmasına tevessül edilmiştir. 
Dedikodusu yapılan çay takımı hususunda du
rum arz ettiğimiz şekildedir.. 

Yani usul hataları, bâzı ihmaller olmuştur. 
Fakat, millî saraylara mal olmuş eşyaların ne 
adedinde, ne vasıflarında en ufak bir tegayyür 
vukua gelmemiştir. 

Başkanlık Divanı olarak bu ciheti tam bir 
inanla yüksek huzurunuza arz ediyoruz. (Bra
vo, sesleri) 

Bu mevzularda konuşacak, sual soracak ar-
> kadaşlara ayrıca cevap vermeye hazırız. Ta ki 

vicdanlarınızda en ufak bir şüphe kalmasın. 
• {Doğru, sesleri) Ve şayet vicdanlarınızda şüp
henin milyonda biri kadar bir eser kalacak 
olursa bunu izale edecek bütün tedbirleri alma
nızı sizden bilhassa rica ediyoruz. Ve bu husus
ta alacağınız kararları şükranla ve hürmetle 
karşılıyacağız. (Alkışlar) 

.1955 0 : İ 
REÎS — Soru sahibi Ali Yeniaras arkadaşı

mız yokturlar." 
Şimdi söz sırası Halûk Şaman arkadaşımı-

zmdır. 
HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar; iki saate yakın zamandan beri Yüksek 
Meclisimiz înikad halindedir, iki saatten beri 
Sayın Tevfik ileri arkadaşımızın, saraylar hak
kında verdiği izahatı dinlemekteyiz. 

Arkadaşlar; saraylarımız ve bunların -ayrı 
ayrı muhafazası hiç şüphesiz tamamen icrai, ida
ri bir vazifedir. Bunun Meclisle hiçbir alâkası 
bulunmamak lâzımgelir. Bugüne kadar cereyan 
eden tarihî hâdiselerin bu işi bu yola sevku ima
le etmiş olması, bugün bunun* düzeltilmemesi 
için bir sebep değildir. Nitekim Bütçe Komisyo
nunda 1952 senesi bütçesi konuşulmakta iken o 
zaman Bütçe Komisyonunun âzası olarak bir 
teklifte bulundum ve tamamen icrai bir fonksi
yon olan saraylar idaresinin bir teşriî uzuv olan 
Meclis bünyesinde bırakılmasmdaki sakatlığı te
barüz ettirdim. O zaman naçiz mütalâama komis
yon da iştirak etmiş, 1952 Muvazenei Umumiye 
Kanununun Bütçe Encümeni mazbatasında bu 
cihet Meclisten ve hükümetten bir temenni halin
de zikredilmişti. 

Arkadaşlar; içinde yaşıyan hâdiseler tekrar 
göstermiştir ki, o zaman komisyonda ileri sürdü
ğüm temenninin tahakkuku artık zaruret haline 
gelmiştir. Bu kürsüye, bu cihetin tahakkukunu 
temenni ve rica için çıktım. 

Hükümetten rica ediyorum, 1952 Muvazenei 
Umumiye Kanununun Bütçe Komisyonu mazba
tasında tebarüz ettirilen bu temenniyi nazarı iti
bara alsınlar ve sarayları mesul icra organının 
muayyen bir branşına bağlansınlar. 

REİSVEKİLİ TEVFÎK İLERİ (Samsun) . 
— Efendim Halûk Şaman arkadaşımızın temas 
ettiği nokta Divanın idareyi ilk ele aldığı zaman 

I nazarı dikkate alınmış, saraylar idaresinin Mec
liste mi kalması, bir başka ele mi devredilmesi, 

I bilhassa bu milletin malı olmuş sarayların en iyi 
şekilde kullanılıp idare edilmesi bakımından en 
uygun olanının seçilmesi üzerine çok dikkâtle du
rulmuş ve Divan, 5 Haziran 1950 de yani, idareyi 
teslim aldığımızın akabinde, sıcağı sıcağına, şu 
kararı almıştır; 

«1933 yılında Bütçe Kanunu ile bağlılığı Bü
yük Millet Meclisine verilen ve o-tarihten beri 

i Büyük Millet Meclisince idare ve muhafaza edil» 
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mekte bulunan Millî Sarayların bundan böyle 
Hazineye devri ve idare şekli hakkında icabeden 
hukuki hususlar tekemmül ettirilerek gereken 
kanun tasarısının Hükümetçe hazırlanıp Yüksek 
Meclise gönderilmesi hususunun Başbakanlığa 
bildirilmesine Başkanlık Divanının 5 Haziran 
1950 tarihli toplantısında karar verilmiştir.» 

O zaman Başbakanlığa, bu hususta bir kanun 
hazırlanması için Divandan, Meclis Kiyasetin
den, yazı yazılmıştı, bu yazının sureti burada
dır, arzu buyurursanız, okurum. 

Divan olarak şu andaki kanaatimiz nedir? 
Hakikaten çok büyük vazife ve mesuliyeti olan 
Büyük Millet Meclisini, bu sarayların idaresin
den kurtarmak T&B bunların idaresinde vukua 
gelmesi melhuz en ufak kötülükten dahi Meclisi 
ve Meclis içindeki arkadaşları şaibedar edecek 
halden kurtarmak katî bir zarurettir. (Alkışlar) 

Yalnız şunu arz edeyim ki, bu saraylar uzun 
seneler, 1923 ten 1933 e kadar Maliyenin elinde 
kalmıştır. Maalesef hâdiseler göstermiştir ki Ma
liye Vekâletinin elinde olduğu zamanlar hiçbir 
suretle iyi muhafaza edilmemiş, bakılmamıştır. 

Bizim noktai nazarımız, biraz evvel arz etti
ğim gibi, yapılmış çok güzel işler vardır, beş altı 
ay sonra bu kayıtlar, numarataj işleri tamamlan
mış olacaktır, teslim edilecek ellere en iyi bir şe
kilde teslim edilecek bir hale gelmiş olacaktır. 
Bunların, müzelerimizi ellerinde tutan bir mües
seseye devredilmesi ve o müessesenin doğrudan 
doğruya Başbakanlığa bağlı müstakil bir umum 
müdürlük haline getirilmesi, bizim noktai naza
rımız budur. Sizin arzunuz da bu olduktan son
ra, zaten Bütçe Encümeni de bunu mazbatasın
da böyle işaret etmişti. Bu işi böylece hallederiz. 
Kanaatimiz budur. 

REİS — Maliye Vekili. 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Gerek Halûk Şaman arkadaşı
mızın bir sözüne ve gerekse Tevfik İleri arka
daşımızın konuşmalarındaki bir noktaya temas 
etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Halûk Şaman arkadaşımız, sarayların Bü
yük Millet Meclisinden alınarak, idaresinin ic
ra organına verilmesinin uygun olacağını, 1951 
yılında Bütçe Komisyonunda bu yolda bir tek
lif yaptığını, bu teklifinin Bütçe Komisyonunca 
kabul, olunarak komisyon raporuna da dere 
olunduğunu söylediler. O tarihte Bütçe Komis
yonunun mazbataya derçetmiş olduğu bu ka-
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rarına uyarak, sarayların Meclisten alınarak 
Maliye Vekâletine bağlanması ve devri hakkın
da kanun tasarısı hazırlıyarak Yüksek Meclise 
sevk etmiş idik. Fakat bu kanun tasarısı seçi
min yenilenmesi dolayısiyle kadük oldu. Tevfik 
İleri arkadaşım Riyaset Divanı, sarayların icra 
organına devri hakkında bir karar verdi dedi
ler ve bir karar sureti de okudular. 

Fakat bilâhara yine Riyaset Divanı, Başba
kanlığa yazmış olduğu 26 . I . 1953 tarih ve Ge
nel Kâtiplik 4474-10422 sayılı tezkerede, saray
ların yine Mecliste kalması hususunda Riyaset 
Divanının karar vermiş olduğunu bildirmiş bu
lunmaktadır. 

Biraz önce Tevfik İleri arkadaşımızın saray
ların icra organına devrine karar verildi diye 
bahsetmiş olduğu karar her halde evvelce alın
mış olan karardır. 

Millî Saraylar Meclisin elinde mi, daha iyi 
idare edilir, yoksa başka bir vekâlete bağlan
ması suretiyle mi, daha iyi yürütülür, bu, üze
rinde dikkatle, durulması lâzımgelen bir mesele
dir. 

REİS — Tevfik İleri, 
TEVFİK İLERİ (Samsun) — Efendim; 

maksat, bu anda Divanımızın ne düşündüğünü 
arz etmek idi. Bunu da, 1950 de Riyaset Diva
nınca alınmış olan bir kararı aksettirmekle, 
söylemiş bulunuyorum. Maliye Vekili ikinci bir 
karardan bahsettiler. 

Hâdise şudur; demin de ifade ettim; 1950 
de Divanın samimî kanaati o idi. Hükümete bil
dirdik. Fakat işin içine girdikten sonra, demin 
bütün manzaralarını arz ettiğim 300 - 400 bin 
parça eşyanın bulunduğu sarayların bu kadar 
perişan ve kimseden kimseye devredilemiyecek 
kadar mühmel olduğunu gördük ve işin ıslâhı
na başladık. Fakat bu işin yapılmasına kadar 
sarayların Meclisin elinde kalması zaruri gö
rülmüştür. Demin de ifade ettim; bu saraylar 
altı ay, hattâ bir sene Meclisin elinde kalmalı
dır. Bu husustaki katî kanaatimiz odur ki, sa
rayları mutlaka Meclisten almak ve müzelerle 
beraber idare etmek ve Başvekâlete bağlı olmak 
üzere müstakil bir umum müdürlük haline ge
tirmek kararını düşündük. Yoksa bu muamele
yi yeni bir revizyona tâbi tutacak değiliz. 

REİS — Salih Fuad Keçeci. 
Komisyon adına mı konuşacaksınız efendim? 
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SALİH FUAD KEÇECİ (Eskişehir) — Evet 

efendim; komisyon adına konuşacağım; 
MECLÎS HESAPLARININ TETKÎKI EN

CÜMENİ REİSİ SALÎH FUAD KEÇECİ (De
vamla) — Çok muhterem arkadaşlarım; Riya
set Divanı adına konuşan arkadaşımızı dikkatle 
dinledim. Uzun zamandan beri, yani 1950 tari
hinden beri Sarayda teftiş vazifesiyle encümen 
halinde bulunduk. Bu iş uzun sürmüştür. 1950 
ve 1951 de orada gördüklerimizi, uzun bir rapor 
halinde Meclise arz ettik. Sözcü arkadaşımızın 
da söylediği gibi, bu mevzu müzakere edilmiş 
ve kapara bağlanmıştır. Saraylarda eşya duru
mu hakikaten çok fecidir. Hattâ eşya arasında 
kayıtlara uymıyan pek çokları vardı. Lâmba 
altları vazo olarak gösterilmiş olduğunu gördük. 
Bu, raporumuz Meclis tahkikatının açılmasına 
sebep oldu ve ayrıca da uzun bir tahkikat rapo
rumuz vardır. O tarihten 1954 teki teftişe kadar 
eşya üzerinde bir teftiş yapamadık. Sebebine 
gelince henüz eşyanın tesbiti bitmemişti. Bizim 
raporumuz okunacak olursa ne gibi hususlara 
işaret ettiğimiz görülür. 11 maddeden ibaret bu
lunan son raporumuzda tamamen samimî olarak 
yapılması icabeden hususları tavsiye etmiş bulu
nuyoruz. Arkadaşlar Gümüş Odasında bâzı al
tın eşyanın ayarları alınmamış; bunu kayıt 
ettik. Bâzı mücevher, yani elmasların kıratları 
gösterilmemiştir. Mütahassıs bir heyet geliyor, 
muayene yapıyor. Altının ayarı alınmadan, pır
lantanın kıratına bakılmadan kıymet koyuyor; 
buna da işaret ettik. 

Altının gümüş olması keyfiyetine gelince, 
bunda heyetin yanılmış olduğunu ve bu hatanın 
teknik bir hata olduğunu daha evvel de söyle
miştim. Arkadaşlar, tavsiyemiz ve kapının mü-

• hürlenmesi keyfiyeti şuradan ileri geliyor : 
Kıymetli taşlar tesbit edilmemiş, sayılma

mış, deftere kayıt edilmemiş, altının ayarı alın
mamış, gramlar, itiraz etmiş bulunuyoruz. Dir
hemin grama tahvili suretiyle geçmiş. Biz bun
ların gayet samimî olarak yeniden yapılmasını 
temin ve o sırada memurların gösterdikleri en
dişeyi izale etmek maksadiyle o kapıyı mühür-
ledik. 

Mühürümüzün açılması keyfiyeti üzerinde 
durmıyacağım. Lüzum görülmüş, açılmış. Fakat 
açılmamış olsaydı ve ikinci bir tesbitte biz de 
heyette bulunmuş olsaydık çok iyi olurdu. 

Tevfik İleri, Maliye Vekâletindeki muayene-
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de beni eksper olarak gösterdiler. Ben kuyum
cu değilim. Elmas eksperi hiç değilim. Böyle 
bir sıfatım yoktur. Bana böyle bir tevcihde bu
lunuyorlar. Teşekkür ederim. Bunu yapabilsey-
dim ilk muayenede yapardım. 

Gümüş Odasında son teftişte, eski kayıtlara 
göre altın olan çay takımının kuyumcu tarafın
dan gümüş olarak tesbit edilmiştir ve bilhassa 
öğrendim ki taş muayenesi yapılmamıştır. Taş 
muayenesi yapılmadan altın olup olmadığı an
laşılmaz. Pertavsızla altına bakılmaz, altının 
ayan onunla tesbit edilemez. Kimyevî muayene 
usulü de vardır. Bunu da ancak bir . mütahassıs 
yapabilir. 

Temizlik bahsine gelince; temizliğin saray
larda eskisine nazaran daha iyi olduğunu bili
yoruz. Kendileri kısa ziyaretleri sırasında gör
müşlerdir; kadro çok dardır. Bu kadro ile arzu 
edilen şekilde tam bir temizlik yapılması müm
kün olmaz. Fakat son teftişimizde bâzı yerlerde 
temizliğin olmadığını gördük. Samimî olarak da 
bunu raporumuzda dercettik. Tenkid mahiyetin
de değil, bu hususa itina edilmesini temenni 
ettik. 

Hortum meselesine gelince; Yıldız Sarayını 
heyetle beraber gezerken hortumlar dikkatimizi 
celbetti tecrübe ettik patlaktı, uzunluğu da 
kâfi değildi. Sorduk, Müdürden izahat istedik. 
Müdür, bu .hortumların değiştirilmesi için 
müracaat ettiğini öğrendik. 

Arkadaşlar; takdir buyurursunuz ki, biz 
gördüklerimizi raporumuza dercetmekle mükel
lefiz. Bunu da yaptık. Tamamen samimî tavsi
yelerimiz, ricalarımız olmuştur. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. (Alkışlar) 

REÎS — Rükneddin Nasuhioğlu, buyurun." 
(Yok sesleri) Agâh Erozan, buyurun. 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar, Gruptaki sorum da gündeme alınmak 
suretiyle bugünkü müzakereye katılmamış ol
saydı, bendeniz söz almıyacaktım. Şimdi Grup
ta sormuş olduğum mevzuu tekrarlamak sure
tiyle bendeniz de meseleye giriyorum. Grupa 
verdiğim takrirde, Hesapları İnceleme Komis
yonu tarafından mühürlenmiş olan Gümüş 
Odasının, Hesapları İnceleme Komisyonuna ha
ber verilmeden mühürünün koparılmış olduğu
nu ve bu mevzuun gündeme alınarak konuşul
masını rica ettim. Gündeme alındı ve bendeniz 
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de konuştum. Konuşmalar zabıtlarda mevcut- l 
tur. 

ABİDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Ama 
onlar mahremdir. 

AGÂH EROZAN (Devamla) — Evet... O ka
dar.» 

Grup •konuşmalarımızın matbuata aksi şekli 
hakikaten büyük tahrifat içerisindedir. Biz 
başka şekilde konuştuk, bendeniz başka bir 
hâdisenin müdafaasını ve ortaya konmasını 
sağladım; halbuki matbuata intikal şekli tama-
miyle başka bir mevzu halindedir. 

Muhterem arkadaşlar, biz Demokrat Partili 
olarak iktidara geldiğimiz gün, milletin büyük 
itimadiyle ve omuzları üzerinde buraya geldik, 
Bu sebeple devrimizde hiçbir suiistimalin, ih
malin dahi gizli kalmasına imkân yoktur. Her 
şeyi açıkça konuşmak, Demokrat Partinin şere
fidir. Halk Partisi devrinde, zamanımızda yapı
lan tahkikat ve tetkikata göre, saraydan birçok 
eşyaların alındığı, kayıp olduğu, hattâ kayıt
larına dahi tesadüf edilemediği vâkıdır. Ama 
biz, suiistimali 'değil, ihmali ve lâubaliliği suç 
telâkki ederek konuşan insanlarız. (Bravo ses
leri). 

Muhterem arkadaşlar, hatırladığıma göre, 
hafızamda yanılmıyorsam, Maliye Vekiline Fe-
rid Melen arkadaşımız bir sual sormuştu. O 
zaman Sayın Başbakanımız dedi ki, eğer Ma
liye Vekili kendisini müdafaa edemezse beni 
karşısında vicdanlı bir hasım olarak görür. Biz 
herkese karşı böyleyiz. Sayın Tevfik İleri ko
nuşmasında, Hesapları İnceleme Komisyonunun 
ikinci maddesinde zikredilen Gümüş Odasının 
muayyen heyetlerle ve zabıtlarla açıldığını be
yan ettiler. Bu oda, Hesapları İnceleme Komis
yonunun raporunda dahi tasrih edildiği veçhile 
büyük lâubalilikle, gelişigüzel, hattâ mühürü 
okunamıyacak, mühür mü, yoksa mecidiye mi? 
Bilinemiyecek şekilde mühürlenmiş ve zabıtlar 
tutulmadan açıldığını beyan etmişler, zabıtlar 
nerede dendiği zaman, alâkalı memurlar zabıt 
tutmadıklarını ifade etmişlerdir. Eğer bugün 
böyle konuşuyorlarsa, su içer gibi yalan söyli-
yen insanların derhal vazifesine nihayet vermek 
lâzımdır. Yani Tevfik İleri Beyefendiden şunu 
rica ediyorum : Hesapları İnceleme Komisyonu 
bu odanın gelişigüzel zabıtsız açıldığını bildiri
yor. Onlar ise mesul heyet tarafından zabıtla 
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açıldı, diyorlar. Ayrıldığımız birinci nokta bû  
dur. 

Yine Sayın Tevfik İleri kardeşimin, gayet 
güzel konuşmaları arasında, halı ve tabloların 
gayet büyük bir itina ile eşkâli, vasfı, üzerinde
ki hata ve sevabı tesbit edilmek suretiyle haki
katen gayet güzel tesbit edilmiş olduğu ifade 
ettiler, bunlar vâkıdır. Ama ben kendilerine so
ruyorum; bu itina elmas ve pırlanta üzerinde 
niçin gösterilmemiştir? Gönül isterdi ki, ötekiler 
üzerinde gösterilen bu itina, elmas ve pırlanta 
üzerinde de gösterilsin. 5 Mayısta sandık teslim 
almıyor. Burada heyete dâhil bir sürü isim" oku
dular. Bu isimler aşağı yukarı 20 - 30 kişiden 
ibarettir. 

•TEVFİK İLERİ (Samsun) — Yüze yakın.. 
AGÂH EROZAN (Devamla) — Yani ilk tu

tuma verilen ehemmiyet hakikaten takdire şa
yan bir keyfiyettir. Bu heyet önünde sandık açı
lıyor, açıldıktan sonra bir ekispertize lüzum gö
rülmüyor. Yani Halk Partisi devrinde veya on
dan daha eski devirlerde, Hilâfet zamanında ol
duğu gibi ta bugüne kadar bütün hatalar takab-
bül ediliyor; Bilmiyorum, neden bu sandık arz et
tiğim gibi böyle ekispertize edilmiyor? Hatanın 
birisi de budur. Burada Salih Fuad Keçeci ve 
idareci üyelerden Kâmil Gündeş, biz bu şekilde 
teslim almayız, diyorlar. Bilmiyoruz içinde cam 
mı, yoksa teneke mi var? Diyorlar. Onun için 
imzadan kaçmıyorlar. Fakat bütün bu itirazlara 
rağmen sandık ekispertize yapılmadan teslim alı
nıyor. Ve buraya Meclis sığmağına getirtiliyor. 
Bir taraftan Kâmil Gündeş, diğer taraftan İhsan 
Şerif özgen, bir taraftan da Salih Fuad Keçeci 
tarafından mühürleniyor. Ve günün birinde bu 
sandık buradan İstanbul'a sevk ediliyor. İstan
bul'a sevk edildiği zaman açılışında ne Kâmil 
Gündeş, ne de Salih Fuad Beyler bulundurulmu
yor. Yani kendilerine ait mühür onlar hazır bu
lunmadan fekkediliyor. Şunu evvelâ hatırlat
mak isterim : Bizatihi (fekki mühür) bir suç
tur. Arkadaşlar, Türk Ceza Kanununun 274 ncü 
maddesinde sarahaten yazılı bir suçtur. Binae
naleyh Kâmil Gündeş ve Salih Fuad Keçeci de 
bulunup sandık bu şekilde açılmış olsaydı bu hâ
diselerin-ve dedikoduların üzerinde dahi dur
maya lüzum kalmıyacaktı. Bu da bir hatadır. Ama 
bu hatanın benim kanaatimce, bu ileri bir ihmal
kârlıktır. Ve bendeniz eski konuşmamda bu nok-
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ta üzerinde durmuştum, o itibarla tekrar duru
yorum. 

Sandık istanbul'a gidiyor, ekspertize yapılı
yor, ekspertizeden sonra beyan buyurdukları gi
bi muayyen taşların cam olduğu, altın olanların 
gümüş kaydedildiği meydana çıkıyor. Arkadaş
lar eğer maliyeden alınırken iyi ekspertiz yapıl
sa ve dikkatle bakılsa, bu işten esaslı surette 
anlıyan birisi baksaydı yek nazarda bunlar mey
dana çıkaeak mahiyette idi. Sonradan da ayni 
şey tesbit olununca mesele kalmazdı. Komisyon 
bu vaziyet karşısında meselenin Meclise arz edil
mesi için Riyasete bir yazı yazıyor ve diyor ki : 
Şu şu şekilde tesbit ve tadat hatalarına tesadüf et
tik, bu hatalar karşısında, İçtüzüğün 62 nci mad
desinin verdiği salâhiyetle, keyfiyetin Meclise 
arzını ve tekrar bunun tesbiti hususunda gerek
li muamelenin yapılmasını rica ederiz, diyor. 

Bu hâdiseden sonra ve Sayın Salih Fuad Ke
çeci 'nin komisyondaki beyanlarına göre, buna 
ait zaptın bir sureti Saraylar Müdürlüğüne, bir 
sureti de Meclis Riyasetine tevdi edilmek üzere 
gönderiliyor. Ve şifahen de gerek idare amir
lerine, gerekse Riyaset makamına bildiriliyor. 

Bu hâdiseden 20 veya 17 gün sonra, tari
hini pek bilemiyorum, mühür fekkedilmek su
retiyle açılıyor, ki o esnada komisyon reis ve 
azaları istanbul'dadır, hattâ daha evvel kapata
bilir misin, kapatamaz mısın? Diye münaka
şası bile oluyor. Bendenizin sorum budur ve be
nim bu soruyu sormama sebep te, arkadaşlar, 
haklı ölüp olmadığımı Yüksek Heyetinizin tak
dirine arz etmektir. Sayın Hulisi Köymen ar
kadaşımız, bu işin dedikodusu olurken bir tah
kikat yaptı, bu tahkikat esnesmda, bendeniz 
heyet önünde bu işle ilgili arkadaşımıza sual sor
dum. Bu oda açıldı mı açılmadı mı, dedim; 
Bize verilen cevap; hayır açılmamıştır. Açılır
sa suçu takabbül etmiş oluruz, böyle bir şey 
olur mu? Açacak olursak size malûmat verir 
öyle açarız, dediler. 

AHMET GÜRKAN (Tokad) — Kim bunu 
söyliyen? 

AGÂH EROZAN (Devamla) — Bu arkada
şımız ihsan Şerif Beydir. 

Bundan sonra komisyonda hâdise tekrar gö
rüşüldü, bu odanın açılmadığı şeklinde konuşul
du. 

Bendeniz tekrar komisyonda, oda açıldımı, 
açılmadı mı? diye sordum, nihayet mazbata 
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muharriri Halis Zarbım arkadaşımızı gönderdik. 
Halis Zarbım arkadaşımız geldi, dadi ki, idare 
âmiri diyor ki; oda katiyen açılmamıştır, açı
lırsa, bunun mânası suçu takabbül olur, eğer 
arzu ederseniz şimdi harcırahlarınızı verelim, 
istanbul'a gidin, odanın mührünü görün. Bu 
vaziyet üzerine komisyon, istanbul'daki Saray
lar Müdürlüğünden sordu» Zabıt da geldi. Bey 
arkadaşımızın beyanı hakikata uygun değildir. 
Oda açılmıştır. 

Şimdi, mesul arkadaş, mührün koparılma
sında bulunan ve mühür koparıldıktan sonra 
odaya giren arkadaş, aradan 4 - 5 ay geçtikten 
sonra, gerek tahkik heyeti önünde, gerekse ko
misyonumuzda hakikata uymayan bir beyanda 
bulunursa şüphe etmek tabiîdir. Acaba bunun 
esası nedir, aslı nedir, niçin olmuştur şeklinde 
gruba bu hava içinde takririmi vermiş bulunu
yorum. 

işte muhterem arkadaşlar, bendenizin ma
ruzatım şimdilik bundan ibarettir. Tahmin edi
yorum ki, bizim devrimizle Halk Partisi devri 
arasında saray eşyasının muhafazasında muaz
zam "farklar vardır. Onlarda hiçbir şey yok. 
Ama bizde, bu söylediğim hâdise müstesna, di
ğer eşyanın, halı, tablo ve saire üzerindeki ka
yıtların daha iyi olduğunu söylemekte hakika
tin ifadesi olur. 

FÜRUZAN TEKİL (istanbul) — Zaptı ni
çin geç verdiniz? 

AGÂH EROZAN (Devamla) — Bendeniz 
zabıt tutulduğu zaman komisyon üyesi değil
dim. Zabıt 15 Eylülde tutulmuştur, bunun bir 
ay sonra gelmesinin sebebi tahkik edilsin. Pos
tada mı gecikmiştir, yoksa tarih atılmış da üst
te mi taşınmıştır, yoksa Saraylar Müdürlüğüne 
verilmiş de orada mı kalmıştır? Tahkik edilsin. 

Yalnız benim bildiğim bir şey var, o da, bu 
odanın mühürlendiğinin, Riyaset Rakamına ve 
idare Âmirlerine şifahen söylenmiş bulunması
dır ve bu zaptın bir nüshası da Saraylar Müdü
rüne o gün verilmiştir, odanın açılmasında Sa
raylar Müdürü de vardır. O diyebilirdi ki, aça-
mam, çünkü bu oda mesul bir heyet tarafından 
mühürlenmiştir. Mesul bir heyet tarafından mü
hürlendiğine göre, yani Hesepları inceleme Ko
misyonu tarafından mühürlendiğine göçe, on
lar bulunmadıkça açamam demesi lâzımdı. Sa
raylar Müdürü bunu biliyor. (Zarar var mı? 
sesleri.) 
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AGÂH EROZAN (Devamla) — içerdeki eş

yayı bilmiyorum ki zararı söyliyeyim. 
REÎS — Tevfik ileri. 
TEVFlK ILERÎ (Samsun) — Agâh Erozan 

arkadaşımızın, ihsan Şerif Beyle hususi konuş
malarına burada temas etmiyeceğim: Ben diğer 
hususlara kısaca cevap vereceğim. Her şey açık
ça konuşulsun; bu zaten bizim devrimizin şiarı
dır. Milletlerin bütün hayatlarında, tarihlerin
de çok parlak, temiz, beyaz devirler vardır. Ba-
zan bu kadar parlak olmayan devirler de var
dır. Biz Demokrat Parti iktidarı bu devri mille
timizin tarihine çok parlak, tertemiz bir devir 
olarak geçirmeye azmetmiş insanlarız. Agâh 
Beyin hakkı vardır. Dün suiistimal konuşul
mazdı. Bugün hata, kusur konuşulacaktır. Biraz 
evvel gördünüz, ben bizzat Başkanlık Divanı 
adına, burada hatamız, burada eksikliğimiz, 
burada ihmalimiz var dedim. 

Bir insan, bir defa hatam var, dedikten son
ra ikinci bir defa hata yapmaz. Biz bunu de
dik. İkinci bir defa hatam var demek kolay de
ğildir. Bu, küçük de olsa bu hataların bir daha 
tekerrür etmiyeceklerinin en büyük teminatı
dır. Buna rağmen Agâh Erozan arkadaşımız, 
bâzı noktalar üzerinde duruyor. 

Dedik ki ; Gümüş Oda, encümenin raporuna 
rağmen ve encümenin tetkik yaptığı tarihten 
daha evvel başlamak üzere heyetle açılıyor. Za
bıtla tevsik edilip, mühürleniyor. Zabıtlar eli
mizde, demin okumadım, şimdi okuyorum : 

17 Ağustos tarihli zabıt. 
Ürdün Kiralı Majeste Hüseyin Bin Tallâl'-

m Dolmabahçe Sarayında ikameti takarrür et
miş bulunduğundan bugün 17 . VIII . 1954 Salı 
günü saat 15 te Dolmabahçe Sarayında 38 numa
ralı Gümüş Odasına gelindi ve aşağıda isimleri 
yazılı heyet huzurunda kapı açılarak yukarda 
iki kalemde yazılı 21 parça sigara tablası ve şe
ker tabağı ikamet olan kısımlarda kullanılmak 
üzere çıkarılmış olduğuna dair zabıt varakası 
imza altına alındı. 17 . VIII . 1954 

Ayniyat Muhasibi Ayniyat Kâtibi 
A. Ulvi Batu • Basri Keskin 

Koruma Memuru 
Salâhattin Atayön 

31 Ağustos 1964 tarihli zabıt ise 17 Ağustos 
ta alman malzemenin geri getirilip yerine kon
duğuna, odanın açıldığına, eşyanın yerine kon-
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| duğuna ve kapının kapandığına dairdir. 

Agâh Bey arkadaşım inanmıyorlar. Oradaki 
memurlara sormuşlar, onlar, öyle bir şey yok de
mişler. Hangi tarihte? 15 Eylül'de. Halbuki 29 
Haziran 1954 tarihinden beri mer'i olan ve bi
zim zamanımızda çıkarılmış bulunan talimatna
menin 25 nci maddesi diyor ki : Gümüş Odası, 
Taş Oda, açıldığı, kapandığı zaman heyetle açı
lır, kapanır ve zabıt tutulur. Zabıt, bu talimat
nameye göre tutuluyor. Hangi kabadayı memur 
var ki buna rağmen zabıt tutmaz ve tutmadığını 
da inceleme Komisyonuna söyler. 

Siz öyle diyorsunuz. Ama biz de gittik, sor
duk. Katiyen kimse bize böyle bir şey söylemedi, 
dediler. 

Eldeki zabıtlar da yalan mı, uydurma mı? 
Ama şunu söyliyeyim ki, Meclis Reisinin girişi 
münasebetiyle zabıt tutulmuştur. Tutulmamış 
olsaydı nereden tesbit edecektik? Gümüş Odası 
tekrar mühürlenmiş. Bunu da zabıtla öğrenmiş 
oluyoruz. 

Halılar için mücevherattaki itina gösterilme
miştir, diyorlar. Bu lâzım ama, gösterilmediğini 
iddia etmek bugün için mümkün değildir. Bir 
pırlantanın tarifi kıratla olur. Altının değeri de 

I dirhemle. Bunların hepsi vardır listelerimizde. 
Som altm eşyaların bütün dirhemleri, sikleti 
hepssi mevcuttur. Onun itinası budur. Ayarının 
yazılması ve ağırlığının tesbit edilmesi mümkün
dür. Bir halının tavsifine imkân vardır. Bir ha
lının tavsifi ile bir sigara tablasının tavsifi hiç
bir zaman bir olamaz. 

Sonra; arkadaşım, ilk tesellümde ekspertiz 
yapılmalı idi, diyor. Biz de aynı şeyi söyledik. 
O kadar insan bir araya gelmiş, bunu yaptırmalı 
idiler. Belki uzun araştırmaların heyecanı için
de bunu düşünememişlerdir. Orada ben de var
dım. Uzaktan seyrediyordum. Hayatımda böyle 
şeyleri ilk defa görmenin heyecanı içinde idim. 
O sırada bir taraftan fotoğraflar almıyor, bir 
taraftan da eşyanın vasıfları yazılıyordu. Demin, 
muhterem arkadaşım Salih Fuad Keçeci, ben mü
tehassıs değilim, ben kuyumcu değilim, dedi. Fa
kat sandıklar açıldığı zaman kendisi elinde per
tavsız, bu kıymetli eşyaları işten anlıyan bir in
san gibi inceliyordu. Biz kendisini bu işlerden 
anlıyan bir insan olarak tanıyoruz. Bilhassa eski 
eserlerden anladığına kaani idik. Bu bakımdan 

I bizim için şayanı ihtiram bir insandır. Böyle 
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bir arkadaşımız aramızda bulunurken ben: «Eks
pertizini yapalım» diyecek vaziyette olamam. 

• Bunu diyecek olan Salih Fuad Keçeci ve ona 
benziyen arkadaşları olmak gerekirdi. Ama 
kimseye kabahat bulmuyorum. İnsan düşüne
mez. Agâh Beyin tekrar, tekrar bu noktaya 
gelmesi bilmiyorum ne ifade eder? İstanbul'a 
seyk edilirken mühürleri Salih Fuad Keçeci '-
nin, Kâmil Gündeş'in tetkik etmeleri icabeder-
di. Kâmil Gündeş'in mührü diye bir mühür 
yoktur. İdare Amirliğinin mührü vardır. Bu
gün bu mevkide Kâmili Gündeş bulunuyor, öbür 
gün Agâh Erozan, inşaallah basar. 

Fuat Ağralı zamanında mühürlenmiş bir 
sandığı açıyorduk; Fuat Ağralı'yi çağırma
dık. Maliye Vekili Hasan Polatkan bulundu. 
Salih Fuad Keçeci'nin de mührü değildir. İn
celeme Komisyonunun mührüdür. İnceleme 
Komisyonu Başkanının çağrılması lâzımdı. Hâ
la olmuştur. Kâmil Gündeş'in mührü yoktur. 
İdareci üyelerin mührü vardır. İdare âmirleri 
namına da İdareci Üye olarak İhsan Şerif Bey 
bulunmuş ve kendi mühürlerini kontrol etmiş
tir. 

Mühürlerin fekkedilmesi bir suçtur, dedi ar
kadaşım. 

Arkadaşlar; tekrar edeyim, biz bunu bir 
hata olarak kabul ettik. Agâh Bey arkadaşım, 
Meclis Reisinin oraya girişini ve mühürün fek-
kedilişini suça kadar vardıran bir hâdise ola
rak iddia ile ileri sürüyorlar. Ne demek isti
yorlar? Bir de şöyle muhakeme edelim; İnce
leme Komisyonu mühür basmak salâhiyetini 
haiz midir, değil midir? Biz buraya hiç gelme
dik; madem ki basmış, muteberdir, dedik. İn
celeme Komisyonu, ayniyat muhasibi mevcut 
iken her hangi bir yere girip oraya mühür ba
sabilir, mi? Faraza İnceleme Komisyonu bu 
Meclis binasını gezerken Meclis Reisinin oda
sında her hangi bir eşyanın noksan olduğunu 
görse, Meclis Reisinin odasını mühürliyebilir 
mi? Bu meseleye gelmiyoruz, madem ki mühür-
lemiştir, hakkıdır diyoruz. İnceleme Komis
yonu mühürlemiş, Meclis Reisimiz de bunu bi
le, bile koparmış mı? Agâh Erozan arkadaşımın 
aklından bu geçer mi? İfade ettik. 15 Eylül
de bir yazı yazılmış, bize 16 Ekimde gelmiştir. 
Buna kimse cevap veremiyor. Bu iki tarih 
arasında Meclis Reisi saraya gittiği zaman, 
esasen eskiden kalak dolgunluğu da vardır, gö-
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reyim, diyor. Meclis Reisimiz diyor ki ; bana 
böyle bir şey söylenmedi, ne yapacağız, eldeki 
kayıt, bir ay sonra gelmiş, açıyorlar. Tekrar 
ifade edeyim; Meclis Reisimiz orada deseydi ki ; 
bunu görmek istiyorum, onlar, bu oda, komis
yonun mühriyle temhir edilmiştir, açalım mı, 
açmıyalım mı dememişlerdir, böyle bir şey den
memiştir. Memurlar niçin dememiştir? Bu, pi-
sikolojik bir haildir. Nitekim öyle ifade edi
yorlar, bu yüzden açılmış, girilmiştir. Ne ol
muştur, bütün bunlardan sonra? Ben Agâh 
Erozan arkadaşıma katiyetle soruyorum: Türk 
milletinin ve Meclisin önünde gelip buraya söy
lesinler. Hatamızı, ihmallerimizi kabul ettik 
ve bunları bir daha yapmamak, tekrarlamamak 
karariyle mutazammın olarak kabul ettik. Şöy
le olmuş, böyle olmuş, açılmış, Meclis Reisi gir
miş, çıkmış. Bir tek şüpheleri var mıdır ki, 
içerdeki eşyalardan eksilme olmuş, vasıfları de
ğiştirilmiş veya bir kimsenin kursağına bir 
zıkkım girmiş midir? Varsa, lütfen buraya ge
lip ifade etsinler, yoksa yine gelsin, burada be
yan eylesin. (Alkışlar) 

MECLİS HESAPLARININ TETKİKİ EN. 
REİSİ SALİH FUAD KEÇECİ (Eskişehir) — 
Muhterem arkadaşlar; tekrar huzurunuzu tasdi 
ettim. 

Tevfik İleri arkadaşım, kapının açılışında 
zaptın tutulmuş olduğunu söylediler. Biz oraya 
heyet olarak gittiğimiz zaman, orada daha ev
velce zabıt tut uluyor muş, memurlar bunu ifade 
etmişler. 

Arkadaşlar; biz bir heyet olarak, oraya gitti
ğimiz zaman kapının mühürlü olup olmadığım 
elbette tetkik ederiz. Bundan maksat şudur: Ora
da mevcut eski kıymetli eşya ve maliyeden alman 
39 parça eşya içerisinde öylesi vardır ki, bugün 
sokağa atılsa yalnız bir takımı 120 bin lira değe
rindedir. Şimdi bu kadar kıymetli eşya ile do
lu bulunan bir odanın kapısının elbetteki mühür
lenip mühürlenmediğini tetkik etmek bizim he
yetin vazifesidir. Bunu yapmadığımız takdirde
dir ki, muaheze edilmeklimiz lâzımdır. Tetkik 
ettik mühürü okuyamadık, sorduk burada zabıt 
tutulmuyor mu?. Bu bir hata mıdır, yoksa vazi
femizin dışında mıdır?. Oraya heyet olarak giden 
arkadaşlarımız buradadırlar. Cevap hık mıktan 
ibaret. Böyle yerdeki bir mühür okunamıyacak 
bir halde olur mu?. Tavsiye ve ihtar ediyoruz. 
Şimdiye kadar şu olmuş, bu olmuş, bunları geçi-
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yoruz. Yalnız oradaki memurlar, mebuslardan 
müteşekkil bir teftiş komisyonuna başka türlü, Ki
yaset Divanından giden heyete başka türlü söy-
lüyorlarsa asıl ben şimdi endişe duyuyorum. Böy
le yalanı su içmek kadar kolay söyliyen memur
lara oradaki kıymetler teslim edilemez. (Alkış
lar) îleri arkadaşımla beraberim, hata mevcut
tur, şu olmuştur, bu olmuştur. Ama şimdi bir he
yetin huzurunda, «zabıt yoktur» diyen Saraylar 
Müdürü ve memuru, sonra «heyet bize zabıtları 
sormadı» diyorlar. O zaman zabıt vardı diyor
lar. Israrla sorduk, zabıt yoktur dediler. Demek-
ki bu zabıt sonradan tanzim edilmiştir. Bunu id
dia ediyorum. Beraberdiler, onlar söylesinler. 
Arkadaşları işhat ediyorum, sonradan biz eşyayı 
çok iyi tetkik etik. Şu noksandır, bu noksandır 
diye bir iddiamız yoktur. Ama kalkıp böyle bir 
şey söylemedik demek istiyenler karşısında bütün 
bunları açıkça ifade etmek zorundayız. Memur 
doğruyu söylemiyor, şöyleydi, böyleydi diye bir 
garip ifade... memur her şeyi açık söylemelidir. 
Tevfik ileri arkadaşımız : «Hatalı taraflarımız 
vardır, bu böyle yapılmıştır, yapılmamalıydı, şu 
olmamıştır, bu olmamıştır» diyorlar. Biz bunları 
âzami hüsnüniyetle kabul ettik. Ama kendilerine 
yüz binlerce liralık kıymet emanet edilmiş me
murların bu tarzda konuşması bendenizi endişe
ye düşürdü arkadaşlar. Binaenaleyh bendeniz 
tahkikat açılmasını teklif edeceğim. (Bravo ses
leri) 

İkinci olarak raporumuzun bir ay sonra gel
miş olması meselesine geçiyorum : Bir ay sonra 
geldiğini yeni duydum, böyle bir şey bilmiyorum. 

Fakat raporun ne zaman geldiği hususu da 
tahkik mevzuu yapılmalıdır. 

Şimdi, gelelim benim elimdeki pertavsıza.. Per
tavsızla muayene bir ihtisası icabettirmez. Ben 
belki başka sahada mütehassısım. (Nerede? ses
leri). Asarı atika sahasında mütehassıs olabi
lirim ve birçok mahkemelerde ehlivukuf olarak 
bulundum, itiraf ederim. 

Arkadaşlar; pertavsız denilen alet daima 
benim elimde veya cebimdedir. (Alkışlar). Me
rak saikasiyle oradaki eşyayı tetkik ettim, fa
kat bir şeyin pırlanta ve başka bir şeyin altın 
olduğuna dair bir rapor verdim mi? Eğer mü
tehassıs isem ve bana da böyle bir vazife veril
miş ise, benden bir rapor talebedilmeli idi. 
Eğer bana böyle bir vazife teklif edilseydi iti
razım şu olurdu ; Ben, bu işin mütehassısı de-
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ğilim, ehlini bulun. Bunun ehli kuyumcudur. 
Yani pertavsız, altına bakmıya mahsus bir alet 
midir? Sorarım arkadaşlar. Böyle bir iddia 
olabilir mi? 

Şimdi, gelelim rapora. Rapor; buraya bir 
ay sonra gelmiş; olabilir, mümkündür, belki 
postada kalmıştır. Fakat üç gün sonra Muhte
rem Reis sarayı teşrif ettiler, bizim orada tef
tiş yapmakta olduğumuzu biliyorlar, hemen 
kendilerine arz ettim ve dedim ki ; buradaki 
kapıyı mühürledik. Çok iyi yapmışsınız, dediler, 
fakat aradan zaman geçmiş ve Reis Bey tek
rar geldikleri zaman oradaki memurlar yine 
vazifelerini ifa etmemişlerdir, ikaz etmeleri lâ
zımdı. Burası İnceleme Komisyonunun müh
rü ile mühürlenmişti. Mühürlemeye hakkı var
dır, yoktur diye, bize heyet olarak sorulursa 
bugün, demin de arz ettiğim gibi, izaha hazı
rız. Bu da yapılmadı. Reis gider, açar, açtı
rır, gezer, biz bunun üzerinde durmuyoruz, 
ama keyfiyet önceden kendilerine haber veril
miştir. İhsan Şerif Bey gelince, «Bu işi yapar
ken siz de beraberdiniz, niçin ikaz etmediniz?» 
dedik. Benim, zabıtta imzam var mı? dedi. Za
bıtta imzan yok ama, odanın mühürlü olduğu
nu biliyorsunuz. Zaptın bir suretini Saraylar 
Müdürlüğüne verdik. Hattâ İhsan Şerif Beyle, 
mühürlersin, mühürliyemezsin diye, aramızda 
bir münakaşa geçti. Mühürlerim, dedim. İki ba
kımdan mühürlerim : Birisi; oradaki eşya kon
trol altındadır, orasını açık bırakmak istemi
yoruz. Eşya yeniden ehlivukuf tarafından 
muayene edilinceye kadar mühürlü kalmalıdır. 
Teftişte usul budur. Maliyede müfettişler bir 
şeyden şüphe ederlerse onu mühürlerler, dedim. 
Ama bu, tüzükte yazılıdır veya değildir. Biz 
bunu kötü maksatla yapmadık. Kimseyi şüphe 
ile itham etmiş değiliz. Hata etmiş bir heyet 
Acardır, ona işaret ediyorum. 

Altınların gramına bakılmamış. Altınların 
ağırlığı Halk Partisi zamanındaki dirhem ola
rak tesbit edilmişti. Halk Partisi zamanındaki 
tesbite itibar edilseydi yeniden tesbite lüzum 
göstermezdik. Çünkü biz eski dervi tenkid et
tik. 104 sayfalık raporumuz Mecliste okunmuş
tur. Burada bunun tafsilâtını verip sizleri tas
di etmek istemem, fakat bu böyle. 

Saraylar Müdürüne sordum, Reis Beyefen
diyi niçin ikaz etmediniz? dedim. Efendim, İh-
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san Şerif Bey varken bize söz döşer mi, dedi. 
Bu, îdare Âmiri olan mesul zat ise diyor k i ; 
zabıtta benim imzam var mı? Yok. O halde 
oradaki memurlar bu kusuru yapmışlardır. 

Memurlara soruyorum, âmir varken biz na
sıl konuşuruz? diyorlar. Vaziyet budur. 

Şimdi, gerek yazılan tezkerenin gecikmesi, 
gerekse arz ettiğim şekilde memurun, milletve
killerinden müteşekkil vazifeli bir heyete ayrı 
ayrı beyanda bulunmaları ve hattâ bize sorul
madı, demeleri hiçbir suretle kabul edilemez ve 
bu, tehlikeli bir yoldur. 

Sarayda ancak üç kişi vardır, buyurdular. 
Evet, üç kişi vardır. Müdür alâkalı değildir. 
Talimatnamede şöyle der : £Bu hem murakabe 
memuru, hem de ayniyat muhasibidir.) iki va
zife bir adam üzerinde cemedilemez. Biz bunu 
yazdık. Bizim gayemiz, daha iyi görülmesini 
temin etmek içindir. Eaporumuzun her mad
desi tavsiyelerden ibarettir. Raporumuzda bu 
açıkça görülüyor. 

Maruzatım bu kadardır. 
REİS — Tevf ik ileri. 
TEVFlK İLERİ (Samsun) — Efendim; hu

zurunuzu tekrar ihlâl ettiğimden dolayı özür 
dilerim, hakikaten sıkılıyorum, fakat bâzı söz
lerimin Salih Fuad Keçeci arkadaşımızı mütees
sir ettiğini gördüm. 

Bir defa, pertavsızla bakmak meselesinde, 
pertavsızla altın muayene edilmez, onu biliyo
rum. Benim bundan maksadım, orada bulunan
lar arasında, tarihî eserlerin kıymetine vukuf
ları bakımından, (Ekspertiz yapılması lâzım
dır,) demesi gereken salahiyetli zat kendileriydi, 
ısrar etselerdi daha iyi olurdu. Ama kimse ken
dilerini bunu dememelerinden dolayı muaheze 
edemez. 

ikinci mühim noktaya gelelim : Bundan nıü-
tessir oldum, kendilerine en ufak bir şekilde, 
hilafı hakikat bir beyan isnadedecek durumda 
değilim. Elimizde bir talimatname var. «Birta
kım kimselerle konuştuk, başka cevaplar aldık.» 
diyorlar. Kime sormuşlar, bunlar aynı kimseler 
mi? 

SALİH FUAD KEÇECİ (Eskişehir) — Tah
kikat açılsın, bu, meydana çıkar. 

TEVFlK İLERİ (Devamla) — Elimizdeki 
talimatnameyi biz yaptık^ 25 Haziran 1954 tari
hinden beri mer'idir. Şimdi okuyorum bir mad-
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I desini; bilhassa Salih Fuftd Bey arkadaşımızdan 

rica ediyorum, dikkatle dinlemek lûtfunu esir
gemesinler : 

«. . iç anahtarları veya anahtarlardan biri 
ayniyat mutemedinde bulunmakla beraber ayrı
ca iç kapılar Ayniyat Mühasipliğince mumlana
rak mühürlenir ve dış kapının anahtarı da ayni
yat muhasibinin kasasında muhafaza edilir. Bü 
kapıların açılıp kapanması ayrıca bir zabıtla da 
tevsik edilir. 

iç kapısı olmıyan oda ve ambarların kapı
ları iki ayrı kilit ve anahtarla açılır.» 

(Anahtarla açılır) bizi ikna eden husus budur. 
29 Hazirandan beri mer'i bulunan talimatname 
bu salâhiyeti ve vazifeyi sıcağı sıcağına tâyin 
ve tesbit etmiştir. 

Bu tarihten sonra tutulmuş ve okumadığım 
daha birçok zabıtlar vardır. 

Ö halde bir anlaşmazlık vardır. Memurun 
anlamamış olduğu ileri sürülebilir, fakat bu 
zabıtların mevcudiyeti karşısında buna da im
kân yoktur. Memurların biz zabıt tutmuyoruz 

. demesi gariptir. Ama sizin buradaki beyanatınız 
bizim üzerinde hassasiyetle duracağımız bir 
konudur. Kimlerle konuştuğumuzu lütfeder 
misiniz? 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Ayniyat mu
hasibi, Koruma memuru. 

TEVFlK İLERİ (Devamla) — Bunlar hak
kında Divan olarak memuriyetleri dolayısiyle 
takibatımızı yapacağız. Bunu böylece arz ede
rim. 

Diğer hususlar evvelce temas ettiğim husus
lardır. Sizi fazla rahatsız etmek istemiyorum, 
mâruzâtım bundan ibarettir. 

RElS — Rükneddin Nasuhioğlu. 
I RÜKNEDDİN NASUHlOĞLU (Edirne) — 

Arkadaşlar; meselenin bir aslı var, bir de tefer
ruatı vardır. Zannediyorum ki, teferruat üzerin
de konuştukça «oda açılmış, açılmamış, gümüş 

i odası, altın odası...» Diye asıldaki ehemmiyeti 
kaybediyoruz. Bendenize öyle geliyor ki, mesele 
mühimdir ve B. M. M. veyahut Hükümet bu me
sele üzerinde artık ilerisi için ciddî ve cezrî ka
rar almak, hattâ kanun yapmak zorundadır. 

Şimdi bunlar, saray eşyası olsun, millî hazi
neye ait olsun, millî emvaldir, beytülmalin ma
lıdır. Bunları arkadaşımızın beyan ettiği gi
bi esaslı bir sisteme bağlamak lâzımdır. Açılmış 

I açılmamış, zabıt tutulmuş tutulmamış; bu gibi 
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hususlarda yanlışlık hataları varsa tetkik edilir, 
tahkik edilir, kıymetli bir iddia değilse olduğu 
halde kalır. Asıl mesele bundan ilerisini düşün
mektir. 

Şimdi İnceleme Komisyonunun raporunda 
bir yangın tehlikesinden bahsedilmektedir. Tev-
fik İleri izah etti. Bir defa alâkalıların bu mev
zu üzerine dikkatini ehemmiyetle celbediyorum. 
Bir yangın her şeyi altüst edebilir. Binlerce am
pulün yandığı bir tahta binadan emniyet bekle
nemez. Bu bakımdan bu işi seri olarak ele almak 
lâzımdır. Vazife B. M. M. nin midir, Hükümetin 
midir, burada bunu ikaz etmek mecburiyetinde
yim. 

Açılma, kapanma ve muhafaza meselesine ge
lince; arkadaşlarım, sizlere eski bir hâtıramı 
anlatmama müsaadenizi rica edeceğim. Mülkiye 
Mektebinin son sınıfında idim. Birgün tarih 
hocamız rahmetli Abdürrahman Şeref Bey biz
leri Hazinei Hümayuna götürdü. Bu hâtıramın 
belki mevzu ile alâkası görülmiyebilir. Fakat 
mahiyeti itibarîyle bu, mevzuun içindedir. Ho
camız telefonla randevu aldı. Bütün sınıf arka
daşları, hocamızla beraber Hazinei Hümayuna 
gittik. Orada bizi Hafız Edib Bey isminde biri 
karşıladı. Nazır da beraberdi. Bizi hüsnükabul 
ettiler. Biraz intizar ediniz, dediler. Bir memur 
çağırdı, Hazine hazırlansın, dedi. Hiç unutmam, 
yarım saat kadar bekledik. Sonra bize buyurun 
dediler. Hazine hazırlansın demek, orada memu
ru mahsusların tecemmu etmesi demekmiş. Sul
tan Süleyman'ın kanun mahiyetinde bir fermanı 
varmış. Orada diyor ki; «Kırk kulum hazır bulun
madıkça hazine açılmaya.» O zamanki kanun bu. 
Kırk tane memur birer sıra halinde bekliyorlar
dı. O zamanki emniyet böyle idi. Sonraları bu 
âdet bırakılmış, geniş bir ihmal ve lâkaydi hâ
kim olmuş. Son senelerdeki icraat şayanı şük
randır. Tevfik İleri arkadaşımın da izah ettiği 
gibi işe çok ehemmiyet verilmiştir, ama kâfi de
ğildir, natamamdır. 

Buradaki müzakerelerde gerek Divan adına 
konuşan Tevfik İleri'nin veya alâkalıların ifa
desinden mevzuun natamam olduğu kanaati hâ
sıl olmaktadır. Bunun için evvelâ sistemin değiş
mesi lâzımdır. Sistemde hata olduktan sonra şu 
veya bu arkadaş şu veya bu işi eksik veya doğ
ru yaptı, diye konuşmakta amelî fayda yoktur. 

Hâtıramı arz etmeye devam ediyorum : O ta
rihte Hazineyi Hümayunu gezerken duvarda bir 
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I çay takımı gördük. Abdürrahman Şeref dedi ki: 
t Bir hâtıram var.. Sultan Hamit gelmiş, Hazineyi 

Hümayunu gezmek istemiş. Bu arada çay takı
mını görmüş, beğenmiş ve almış, Mabeyne götür
müş. Aradan 3 - 5 gün geçiyor Hazine Kâhyası 
Emin Bey Yıldız'a geliyor. Arz ediyorlar, kabul 
ediyor. Efendim, diyor. «Teşrifinizde bir takım 
aldınız, bunlar Hazineyi Hümayunundur, iadesi
ni rica edeceğim. Ve o zamanın iradesi, kudreti 

: ağzında olan bir padişaha karşı, üzerinde hiç
bir teminatı olmıyan, belki Fizan'ı da göze alan 
bir memur bu cesareti gösteriyor. Padişah, al 
götür, diyor. O da alıp getiriyor ve buraya ko
yuyor-. 

Demek ki, o devirde, saltanat zamanında bu 
mevzu bu derece ciddîye alınmıştır. Evvelki ikti-

I dar zamanında biraz za'fa uğramış. Çok şükür 
I şimdi iş yine ciddiyetle ele alınıyor. Bendeniz 
l bu meselenin burada müzakeresinin çok isabetli 
I ve hayırlı olduğuna kaniim. Ama §u şartla ki, 

bugünden yarına vakit fevtetmeden gerek bu
günün her türlü emniyeti bakımından, gerekse 
ilerisi için bu eşyaların emniyeti hususunda lâ-
zımgelen sistemi bulmak lâzımdır. Eğer bunla
rın kıymetleri üzerinde şüpheler varsa, (hattâ 
şunu da düşünebilirim,) beynelmilel kıymeti haiz 
eksperler tâyin etmek, bu eşyaları birer birer el
den geçirmek, kıymetlendirmek ve bunun için 
çok masraf yapmak ve artık bunların teferrua-

I ti üzerinde, demin Halûk Şaman arkadaşımızın 
söylediği gibi, durmamak ve bunların heyeti 
umumiyesini bir başa bağlamak lâzımdır. Bütün 
müzeler Maarif Vekâletinde ise oraya bağlanır, 
yok, eğer daha başka bir makama bağlanması 
fikri varsa oraya devredilir. 

I Netice itibariyle söylemek istiyorum ki, işin 
teferruatı üzerinde durmıyalım, hiçbir arkadaşı 

i ithama hakkımız yoktur. Ama sistem bozuktur, 
I bu sistem laubali devam ettikçe ilerde bâzı ak

saklıklar olması ihtimali de mevcuttur, bunu ön
lemek için bu hususta Büyük Millet Meclisi mi 

I bir kanun çıkaracak, yoksa bir arkadaş mı yine 
bu hususta bir kanun teklifi ile gelecek, ne ya
pılacaksa bir an evvel yapılsın ve bizim müze
lerimizi de Vatikan, Birtish Müzeum, Louvre 
Müzesi seviyesine getirmek zamanı çoktan gel
miştir. 

REİS — AgâhErozan. 
I AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem arka-
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daşlar, Tevfik îleri bendenizi tarih huzurunda 
bu kürsüye davet etmeseydi tekrar söz almıya-
caktım. Ama derhal şunu ifade etmek isterim 
ki, devrimizin en büyük meziyeti, fazileti, her 
hâdisenin böyle açık konuşulmasıdır. Demokrat 
Parti devri budur. 

Muhterem arkadaşlar; biz hiçbir konuşma
mızda çalınmış eşya vardır, şu şekilde alınmış
tır, diye konuşmadık. Zabıtlar meydanda. «Ora
da bir takibat yapılmadıkça bütün arkadaşları 
bütün şaibelerden tenzih ederim.» şeklinde ko
nuşmam vardır. Binaenaleyh arkadaşımın böyle 
bir suali bana sormalarını hayretle karşıladım. 
Kendileri siyasi bir adamdır. Bunu da Türk mil
leti önünde açıkça ifade edeyim ki, siyasi bir 
şahsın işlediği en ufak bir suç ve ihmal umumi 
efkârda büyük akisler yapar. Siyasi adam ol
mak kolay değildir. Bir vekilin işlediği suç ve
ya ihmal ile bir tahsildarın en ağır suçu muka
yese edilemez, arz ettiğim gibi vekilin durumu 
siyasidir. 

Bu bakımdan kendilerine ben soruyorum : 
Böyle mühürlü bir odanın mühürünü fekkeder-
ler mi? 300 metre yanından geçmezler. Biz 
fekki mühre rağmen hiçbir kimseyi itham et
miyoruz. Biz, bize yalan, memurlar yalan söy
lüyorlar, alâkalılar yalan söylüyorlar. Kime so
rarsak yalan. Açıldı mı? Hayır. Zabıt tutuldu 
mu? Hayır. Ondan sonra da görüyoruz ki, zabıt 
okunuyor, işte biz bunun üzerinde duruyoruz. 
Bu meseleyi biz Yüksek Heyetinize getirirken 
bu şekilde getirdik. Bundan ileri hiçbir şey ko
nuşmadım. Yalnız bu gibi ihmallerin tevali edip 
gitmesi ilerde daha büyük zararları mucip ola
bilir ve şu veya bu şekilde bir suçun ortaya 
çıkmasına sebebiyet verebilir. Bizim burada 
gösterdiğimiz titizlikten maksat, daha dikkatli, 
daha uyanık olalım, daha iyi tesbit edelimden 
ibarettir. Bütün çırpınmalarımız, pırlantanın 
kıratım, altının gramını tesbit edelim, bu işleri 
örnek bir hale getirelim, şeklindedir. Yoksa şu 
arkadaşı, bu arkadaşı itham etmek aklımızdan 
geçmez. Elde müspet delil olmadıkça hiçbir in
san aleyhinde konuşulamaz. Ama biz ileri bir 
ihmalkârlık üzerinde duruyoruz ve görüyoruz 
ki, bu ihmalkârlık başından sonuna kadar de
vam ediyor. Dâva budur. Bundan başka hiçbir 
şey söylemedik ve söylemiyoruz. Ama bir tah
kikat açılırsa netice bizi daha aydınlatıcı malû
mat verecektir. 
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Dediği gibi, Hesapları inceleme Komisyonu 

azalarına : «Biz şimdiye kadar zabıt tutmadık; 
girdik, çıktık» diyorlar, öbür taraftan zabıt 
çıkıyor, isterseniz paranızı verelim, gidip bakın 
mühürünüz, duruyor, diyorlar. Halbuki mühür 
açılmış. Sizin namınıza tahkikata salahiyetli 
bulunan bir komisyon haber vermeden, sahibine 
sormadan, açılması asla doğru olamaz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Muhterem arkadaşlar, komisyon adına 
konuşan arkadaşlarımız hep usul üzerinde dur
dular ve esas üzerinde mütalâalarını dermeyan 
etmekten çekindiler. Bu içtinaplarını haklı gör
mek yerindedir. Çünkü bilmedikleri bir hususu 
her hangi bir şahsa, her hangi bir arkadaşa is
nat etmek gibi bir mevkie düşmeyi arzu etmez
ler. Onun için bu hareketlerini çok tabiî gör
mek icabeder. 

Fakat Büyük Millet Meclisi bir meseleyi bu 
derece nnce bir tetkika tâbi tuttuktan sonra, 
onu muayyen bir neticeye bağlaması icabeder. 
Türk Milletinin her şeyden evvel bilmek istedi
ği bir husus vardır. Kapı açılmış, kapı kapanmış, 
usule riayet edilmiş, riayet edilmemiş... Bunla
rın yanında bahis mevzuu olan esas mesele ne
dir? Çalındığı veyahut zarara uğratıldığı bahis 
mevzuu olması mümkün olan nesnenin tutarı kaç 
bin liradır? Evvelâ üzerinde durulan meselede 
bu noktanın ifadesi, tesbit ve tâyin edilmesi lâ
zımdır. Bu, kaç paradır? 

ikinci mevzua gelince; hakikaten bir usul
süzlük ve bir ihmalkârlık yüzünden bir zarara 
uğranılmış mıdır, uğranılmamış mıdır? Şimdi 
Tevfik ileri arkadaşımızın bu husus üzerinde 
bizi daha ziyade tenvir etmelerini rica edeceğim. 

Tevfik ileri arkadaşımız diyor ki, burada bir 
tepsi, altı kaşık bilmem kaç kupa... Bunların 
altın diye mi kayıt edilmiş, gümüş diye mi ka
yıt edilmiş olduklarına dikkat etmedim. Yalnız 
Tevfik ileri arkadaşımız izahatında diyor ki : 
«Bunlar şayet önceden şu madendendir diye 
yanlış tesbit edilmiş ve bu tesbit o madenin ye
rine sonradan az kıymette bir maden ikame edil
mesi maksadiyle yapılmış ise bu maksat bugün, 
kuyumculuk ilmine nazaran bir fayda istihsa
lini mucip olabilecek bir şey değildir» diyor. 
Hakikaten bu nokta üzerinde dursunlar, ondan 
soıira bunu tavzih etsinler. Türk Milleti, sizin 
kanaatiniz olarak ifade ettiklerinizi açıkça bil
mek ister. Burada Tevfik ileri 'nin vereceği iza-
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hata kanaat getirdiğiniz takdirde netice itiba
riyle ortaya şu çıkacaktır : 300 bin liralık eşya 
içinde burada bahis mevzuu olan, bir tepsi ile 
6 kaşıktan ibarettir. Bunun ötesinde arkadaşla
rımızı her hangi bir şüpheye mevzu kılacak bir 
kıymeti derpiş edenler var mı? Bunu söylesin
ler. Bu altı kaşıkla bir tepsiden ibaret değildir, 
bunun ötesinde daha kimbilir neler vardır, diye 
bir şüpheleri varsa açıkça burada onu söylesin
ler ve bunun üzerinde konuşalım. Başka bir şey 
denmediğine göre, bütün mevzu altı kaşık, bir 
çay kupası ve bir tepsiden ibaret buluduğuna 
göre, o halde yapılan ihmalkârlıklar, şekilde gö
rülen usulsüzlük her hangi bir maksadı temine 
medar olabilecek, her hangi bir suiistimale alet 
olabilecek durumda mıdır, değil midir... Bunu 
burada bilhassa ifade etsinler. 

Türk Milletinin bilmesi lâzımgelir ki, kendi 
malı olan, çok geniş kıymetlere varan mazinin 
hazaini içinden ancak 20 - 30 bin liralık bir 
nesne üzerinde titizlikle durulmakta ve üzerin
de konuşulmaktadır. Türk Milleti, yapılan usul
süzlük bir suiistimale müsait midir, bunu da bil
mek ister. Onun, kaybolmuşsa nihayet 30 bin 
liralık bir şey kaybolmuştur ve bu türlü usul
süzlüklerle bu 30 bin lira zıyaa uğratılamaz ne
ticesini öğrenmiş olması lâzımgelir arkadaşlar. 

(Bravo sesleri) 
REÎS — Tevfik îleri. 
TEVFlK ÎLERl (Samsun) — Muhterem 

arkadaşlar; Muhterem Başvekilimizin bu işi bir ke
re daha toparlamak imkânını bana verdiklerinden 
dolayı cidden bahtiyarım. Hakikaten bütün mese
lelerin, evvelce işaret ettiğimiz gibi, Türk ef
kârı umuraiyesi önünde açıklanması icabeder. 
Hattâ Sayın Başvekilden ilham alarak arz edi
yorum; şu müzakere neticesinin Türk efkârı 
umumiyesine bir karar şeklinde arzı bir vecibe 
halinde görülüyor. 

Kısaca Agâh Erozan'm bir sözüne temas ede
yim; Erozan hep, «bizim devrimizde her şey 
açık konuşulur» diyor. Diyor, fakat dört, beş 
seneden beri şu Millî Sarayların içindekilerin 
düne nazaran ne kadar mükemmel hale getiril
diğinden ve bu mevzudaki çalışmalarımızın iyi 
neticelerinden bahsetmiyor. Dönüyor dolaşıyor 
muayyen bir mesele üzerinde kalıyor. Şöyle tu
tulmuş; böyle bozulmuş diyerek bütün noktai 
nazarlarını aynı yere teksif ediyor. 37 parçadan 
ibaret sarayın, bir müdürü, 5 - 10 memuru, 50 
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hademesi var ve bütün bu saraylar zamanla de
ğişen idareci Üyelerin nezareti altındadır. Biz, 
sabahtan akşama kadar, üç dört gün bu saray
ların ancak bir kısmını şöylece bir gezebildik. 
Elektriğinden, yangınından, temizliğinden, su
sundan busundan mesul kadro bundan ibaret
tir. Her şey bu kadro ile idare ediliyor. 

Devlet dairelerinin her hangi birisine veya 
müzelerimize giderseniz bu personelin birkaç 
mislini görürsünüz. 

Bunlar olur, bunlar olması mümkün ve ica-
beden şeylerdir ve dediğim gibi, mükemmelden 
ekmele götüreceğiz. Tenkidlerini yaparlarken 
teşvikkâr ve takdirkâr sözlerini de esirgeme
meleri icabederdi. 

Geçen sene sadece bir ziyaretçi olarak sa
rayları gezdiğim zaman bir Divan üyesi oldu
ğumu düşünmeden, saraylarda gördüğüm te
mizliğin mükemmeliyeti karşısında takdirlerimi 
ifade ettim. Yanımda Amerikalılar da vardı. 

Hıırdebinle muayene ettiğimiz zaman belki 
birtakım eksik ve hatalar görebiliriz. 

Hemen ifade edeyim ki, burada mevzuuba-
his edilen eşyanın ilk ekspertizinden sonra tah
min edilen kıymeti 280 bin liradır, 2 sandık do
lusu 39 parça eşyanın değeri 284 bin liradır, ka
pasitesi budur. Ama Salih Fuad Bey arkadaşı
mız bunlardan yalnız birisinin değerini 100 bin 
lira olarak takdir ediyor. Bu takdirler gramaj 
üzerine veya böyle bir vahit alınarak ona isti-
nadettirilmiş değilse çok enfüşi olabilir. Bizim 
elimizdeki katî vesika budur. Türk milletinin 
bileceği budur : 280 bin liralık eşya. 

Bu arada kaplama olarak tavsif edilen çay 
takımı... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Heyeti umumiyesiyle» üzerinde müna
kaşalar cereyan eden eşyanın kıymeti kaç pa
radır? 

TEVFİK ILERÎ (Devamla) — Bu 284 bin 
liralık eşyanın içinde üzerinde günlerce duru
lup dedikodusu yapılan çay takımına takdir edi
len kıymet dört bin liradır. (Gümüş olarak? 
sesleri) 

Kaplama olarak takdir edilen kıymet dört 
bin liradır. Gümüş üzerine altın; belki civalı 
kaplamadır ki gayet kalındır; altın olduğu tak
dirde kaç lira olduğuna dair Salih Fuad Beyin 
yaptırdığı ekspertizde bir rakam yoktur. 
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Yani bu dört bin lira azdır, kıymeti yirmi 

bin liradır, şudur budur, daha çoktur diye bir 
kıymet zikredilmemiştir. Elimizde dört bin li
ra kıymetinde gösterilen çay takımı 12 kaşık, 
12 kupa, bir sütlük ve bir kapaklı ibrikten iba
rettir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Bütün kavga bu takıma inhisar ediyor. 

TEVFİK İLERİ (Devamla) — İddialar bun
lardan ibarettir, buna inhisar ediyor. Müsaa
delerinizle ifade edeyim; bunun ötesinde her 
hangi şüpheli bir şey görmüşlerse Türk Milleti 
efkârı önünde ifade etsinler. Cevap arz edelim. 

Eski heyet ve yeni heyet bu kayıtlarda her 
hangi bir tehalüf görmemiş. Beş tane zarf var. 
Eskiler, «bu taşlar kıymetlidir» demiş. Her iki 
heyetin eksper "raporlarına göre bu taşlar kıy
metli değillerdir, âdi taşlardır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Bunlar hakiki taşlar olsaydı kıymeti ne 
kadar olurdu? 

TEVFİK İLERİ (Devamla) — Bunlara ait 
maalesef elimizde bir rakam yoktur. 

Şimdi, bir şey daha ifade edeyim; takdiri 
yapan arkadaşlarımızla da konuştuğmuz za
man bâzı malûmat aldık. Verdikleri ifade şu
dur : Bütün saraylar dâhil olduğu halde Tür
kiye'deki bütün taşlar daima üçüncü, dördüncü 
derecedeki taşlardır. En kıymetlileri, büyük
leri dahi üçüncü, dördüncü derecededir. «Bu 
nevi taşlar vaktiyle Mısır ve Türkiye sarayla
rına sürülmüştür» diyen de yine mütehassıslar
dır. 

İkincisi; bu gümüş üzerine kıymetli taş işle
mek tarih boyunca vâki değildir. Salih Fuad 
Keçeci'den rica ediyorum; bu beyanlarını bu
rada da ifade etsinler. Tarih boyunca gümüş 
zarfa kıymetli taş işlenmemiştir. Kendilerinin 
de bu mevzuda iddiaları yoktur. 

Üçüncü bir mesele; altının gümüş olarak 
kaydedilmesinden bir kötülük düşünülebilir mi? 
Daha doğrusu böyle bir şey mevzuubahis olabi
lir mi? Hepsini bir taraf a bırakıyorum; şah
siyeti bütün Türkiye'ce tanınan ve hayatını es
ki eserlere, müzeye, sanata vakfetmiş, namuslu 
bir adam olarak tanınan emekli Müze Müdürü 
Tahsin öz, heyetin içindedir. Heyetteki me
murlar dışında iki tane antikacı ve kuyumcu 
mütehassıs bu heyetin içindedir. 9 - 10 kişilik 
bir heyet altını gümüş olarak kaydetmiş olsa, 
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bilfarz kasden yapsa, maksat ne olabilir? Bu, 
ileride altını gümüşle değiştirmeye matuf ola
bilir. İddialar şudur : Bu malın saraydan çıka
rılıp altın kaplama ile tebdili mümkün değil
dir. Sebebi? Bunlar sanat eseridir, bugün bu 
ibriğin kalıbını yapacak bir sanatkâr ne Tür
kiye'de, ne de dünyada yoktur, diyorlar. 

İkincisi; bu eşyalar açıkça verilse, bir ku
yumcu bu ibriğin kalıbını yapmak için 1 - 1,5 
senelik mühlet ister. En sanatkâr bir kimse da
hi bunu bu müddetten daha kısa zamanda tak-
lidedemez. Binaenaleyh o takımın yerinin uzun 
zaman boş kalması lâzımdır ki bu da mümkün 
değildir, diyorlar. 

Üçüncüsü, bugün bu ibriği yapmak mümkün 
olsa, bu kaşıkların aynı kalıbını dökmek müm
kün olsa kalıbını yapıp işçiliğini vermek suretiy
le yapılan masraf, mevcut altın ve kaplama ara
sında doğacak farktan daha çoktur diyorlar. 
Salih Fuad Keçeci arkadaşımdan rica ediyorum; 
bu husustaki mütalâalarını gelsinler . söylesinler. 
Bunu tesbit ederken hata nereden olmuştur? 
Tepsi ile şeker maşası ilk kayıttan beri kapla
madır. Şimdiki kayıt gösteriyor ki altı kaşık da 
kaplamadır. Sanatkârlar diyorlar ki: «Bizi ça
ğırdıkları zaman yapacağımız işin mahiyetini ön
ceden esasını bilmediğimiz için yanımızda buna 
ait vasıtalarımızı getirmedik. İçlerinden her 
hangi bir kaşığı almış olabiliriz ve bilâhare bu 
kaşığın kaplama olduğunu gördüğümüz için di
ğerlerinin de üzerinde durmıyarak düşünmeden 
onları da kaplama yazmış olabiliriz. Bunlarda 
her hangi bir değişme olmadığına göre vaktiyle 
bunlar kalıplara döküldüğü zaman, hazır kalıp
lar varken, bir kısmını kaplama ve bir kısmını 
da gümüş olarak dökelim denilmiştir.» diyorlar. 

Hulâsa edersek; bitaraflığından ve ihtisasla
rından şüphe edilemiyen bir ekspertiz heyetinin 
yaptığı ekspertizden tam 13 ay sonra encümen 
oraya gittiği zaman kaplama olarak gösterilen 
eşyayı altın olarak yerinde bulmuştur. Eğer bu 
kaplama kaydı bir kastı mahsusla olsaydı bu 13 
ay içinde bunların yerlerinde altın olarak bu
lunması mümkün olmazdı. Mütehassısların ifade
sine göre bunların çıkarılması, aynen kaplama 
yapılması ve yeniden kalıplarının dökülmesi ve 
yerine konmasına imkân yoktur. Bütün tetkikini 
yaptığımız ve etrafında gürültü koparılan kap
lamalı çay takımının fiyatı da 4 000 liradan iba
rettir. EMspertiz heyeti bunu altın kıymetinde 
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olarak tesbit etmemiştir. Eğer Salih Fuad Keçeci i 
biliyorlarsa lütfen aslını izah etsinler. 

Bu meseleyi, Divanı Riyaset olarak aksetttiği 
zaman müzakere ettiğimizde heyet halinde verdi
ğimiz ilk karar şu oldu: Üzerinde ehemmiyetle 
duralım, eğer her hangi bir arkadaşımızın bu 
meselede en ufak bir suiniyeti veya suikastı gö
rülürse onun hakkında en ağır muameleyi yapa
lım. Daha besmeleyi çekerken böyle bir kararla 
işe başladık ve bugün de huzurunuzda Başkanlık 
adına arz ederim ki, bütün yaptığımız tetkikat 
sonunda vardığımız kanaat şudur : Ufak usul 
hataları dışında, saraylara mal olmuş bu mil
let mallarından bir teki dahi, ne aded olarak, 
ne vasıf olarak, en ufak bir tagayyüre mâruz 
kalmamıştır. Millete mal olduğu şekilde halen 
sarayda Gümüş Odada bunlar mahfuzdur. Bu
nun dışında bildikleri varsa söylesinler. Varıla
cak kararın da Meclis namına efkârı umumiyeye 
arz edilmesini bütün tereddütlerin bertaraf edil
mesi bakımından istirham ederken, şunu tekrar 
ediyorum : Soruşturmadan bahsettiler. Biz di- I 
van olarak memurlarımız hakkında icabını yapa
rız. Bunun dışında bir tahkikat istiyorlarsa tah
kikatın mahiyeti ne ise onu da söylesinler. 

Tekrar ediyorum : En ufak bir şüphe vicdan
larında varsa bu şüpheleri izale edecek tahkikatı 
yapmamız teklifini bizzat biz sizden rica ediyo
ruz. (Alkışlar). 

SALlH FUAD KEÇECİ (Eskişehir) — 
Muhterem arkadaşlar, mevzuubahis altın ve son
ra kaplama kaydedilip tekrar altın çıkan takı
mın gümüş olarak kıymeti 4 bin lira konmuş, 
bugün altın olarak kıymeti en aşağı 30 bin lira
dır. Diğer zarflardaki taşların kıymetine gelin
ce, arkadaşlar tekrar edeyim, gümüş üzerine pır
lanta, zümrüt veya yakut işlendiği sanat âlemin
de görülmemiş ve kaydedilmemiştir.... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — O halde...? 

SALlH FUAD KEÇECİ (Devamla) — Ne 
Avrupa'da; ne Türkiye'de böyle bir şey yoktur. 
Bunu katiyetle ifade edebilirim. 

Konuşmalarımda da söylediğim gibi, bun
ları heyet huzurunda biz de tesbit ettirdik, sah
tedir. Efkârı umumiyeye karşı şunu açıklıya-
yım ki, zamanımızda saraylarda tek bir çöp 
kaybolmamıştır. (Alkışlar) Bizim bu itinamız, 
titizliğimiz bunların esaslı olarak kaydedilmiş 
olması veya olmamasıdır. Çünkü, eski iktidar 
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zamanından intikal eden defterlerde, tekrar et
mek istemem, çok tahrifler gördük. Eşya vasıf
ları değiştirilmiş, hattâ aslı da değiştirilmiştir. 
Binaenaleyh, bu kadar üzerinde titizlikle dur
mamızın sebebi, yarın için her hangi bir şüphe
nin olmamasını temin içindir. Yoksa, bizim ik
tidarımız zamanında çalınmış tek bir eşya yok
tur. Bunun bütün mesuliyetini şahsan deruhde 
ederek bu kürsüden arz ediyorum. (Soldan : 
Alkışlar, bravo sesleri). 

TEVFlK İLERİ (Samsun) — Efendim; bi
raz evvel arz ettiğim gibi usule mütaallik hata
ların tekerrür etmemesi için bütün titizliğimiz
le çalışmakta olduğumuzu ifade ederken, şu 
kürsüden millete mal olmuş saraylar mallarının 
tek kılma dokunulmamış olduğunu ifade etmesi 
bakımından ve bir hakikata Türk Milleti önün
de tebarüz ettirme imkânını vermesi bakımın
dan Encümen Reisi Salih Fuad Keçeci arkada
şımıza Başkanlık Divanı adına bilhassa teşek
kür ederim. (Alkışlar). 

RElS — Efendim, müsaadenizi istirham 
edeyim : Komisyon ve Riyaset Divanı »adına ko
nuşan arkadaştan sonra usulen son olarak bir 
mebusun konuşması icabediyor. Kifayet takrir
leri geldiği için arz ediyorum. Bu itibarla 
Mehmet Enginün sıradadır. (Agâh Erozan ses
leri). 

Agâh Erozan, buyurun. 
AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar, Salih Fuad Keçeci arkadaşımızın ifa
de ettiği gibi, bendeniz de aynı şekilde Türk 
Milleti huzurunda saraylardan çalınmış eşya 
vardır, şeklinde hiçbir zaman bir iddiada bulun
muş değilim. (Soldan : Bravo sesleri) Böyle bir 
iddiamız yoktur. (Soldan : Bizim zamanımızda 
sesleri) Evet, burası mühimdir. Bizim zamanı
mızda yoktur. Çünkü, hepsini ibraya imkân 
yoktur. Hâdisenin şekli ve mahiyeti hakkında 
verdiğimiz takrir ve izahat karşısında Tevfik 
ileri arkadaşımızın söylediği gibi, biz yalan 
söyliyen memurlar karşısındaki durumu arz et
miş bulunuyoruz. Şayet dört bin lira kıymet 
konmuş olan gümüş takımı biz gidinceye kadar 
yok etseler de ne olacaktı? Sadece dört bin lira 
ödiyeceklerdi. 

Bizim tahkikini istediğimiz şey, bu gibi şey
lerde gösterilmesi lâzımgelen hassasiyeti gös-
termiyen arkadaşlar üzerinde divanın esaslı şe
kilde durmasını temennidir. 
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Divan, hakikaten komisyona yalan söyliyen, 

heyete yalan söyliyen ve işleri mütemadiyen 
yalan içinde kötü bir istikamete sevk eden, şüp
heyi davet eden memur ve alâkalılar üzerinde 
hassasiyetle durursa meseleyi kökünden hallet
miş olur. 

REÎS — Takrirleri okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Verilen izahatı dinledik. Her bakımdan kâfi 

ve tatminkâr görüldüğünden ruznameye geçil
mesini teklif ederim. 

izmir Mebusu 
Mehmet Ali Sebük 

Yüksek Reisliğe 
Görüşülen mevzu kâfi derecede müzakere ve 

tenevvür etmiştir. Kifayeti müzakerenin reye 
vaz'mı saygı ile arz ederim. 

Hakkâri Mebusu 
Ubeydullah Seven 

RElS — Takrirlerin ikisi de aynı mahiyette 
olup, müzakerenin kifayetini tazammun etmek
tedir. Müzakerenin kifayetini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Millî Saraylar, kasırlar, köşklerdeki eşyanın 
teftişi neticesine dair mazbata ıttılaınıza arz 
olunmuştur. Sözlü soru sahibi arkadaşımız yok
tur. Suallerinin gelecek inikat gündeminde kal
ması mecburidir. 

Diğer maddelere geçiyoruz. 
Efendim, kifayeti müzakere takrirlerinin 

ikisi de aynı mahiyette olup, müzakerelerin tat
minkâr .olduğunu sarahaten ifade ettiği için 
reylerinize arz ettim. Takrirlerde (Müzakerele
rin kâfi ve tatminkâr olduğu) ayrıca yazılıdır. 
Bir yanlışlığa mahal vermemek ve zapta geç
mesi için tavzihan arz ediyorum. 

Söz Başvekilin. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — Muhterem arkadaşlar; Başvekilin usul 
hakkında söz alması asla mûtat değildir ama, 
müsaade ederseniz, meseleyi tavzih için iki cüm
le söyliyeyim. 
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Sual sahibinin takriri üzerine müzakerenin 

açılmamış olduğu aşikârdır, çünkü sual sahibi 
bumda değildir. O halde üç saatten beri cere
yan eden müzakere Meclis Hesaplarını inceleme 
Komisyonunun raporunun müzakeresidir. Bina
enaleyh müzakere, Meclis Hesaplarını incele
me Komisyonunun raporu, tebrie suretiyle, 
yani hiçbir suiistimal mevcut olmadığına Yük
sek Heyeti Umumiyenin kanaati lâhik olmak 
suretiyle sona ermiş bulunuyor. 

Sual sahibinin sualini takibetmesi ve onun 
cevabını alması mebus olarak kendi hakkıdır. 
Fakat Yüksek Heyeti Umumiyenin 3 - 4 saatlik 
müzakere sonunda varmış olduğu hüküm ve 
kanaat, sual sahibinin bahis mevzuu ettiği me
sele ile tamamen mütedahil ve hattâ o mesele
nin tamamen aynını teşkil etmesi itibariyle ben 
sual sahibinin artık sualinin peşinde olacağı 
hususunu pek varit görmüyorum. Usul nokta
sından mâruzâtım bu. 

iki cümle daha ilâve etmek icabederse, biz 
saray eşyasında kayıp var mı diye bir endişe
nin içinde iken, istihzayı şuun kabilinden olmak 
üzere, saray eşyasının muhammen kıymetinin 
üstünde yeni kıymet bulunmuş olmak gibi bir 
vaziyetin karşısında kaldık. Çünkü dört bin 
lira olarak mukayyet olan ve gümüş olduğu 
zannolunan eşyanın dört bin liralık değil, ak
sine, altın ve 3Q - 40 bin liralık bir eşya olduğu 
hakikati ortaya çıkmıştır. Ortada kayıp mev-
zuubahis değil, hattâ merkebini tekrar bulan 
adamın sevinci içinde olmanın ferahlığı karşı
sındayız. 

RElS — Efendim; sayın Başvekilimizin ifa
delerini teyiden arz edeyim: Sual sahibi arka
daşımızın teşrif edip etmiyecekleri Riyaset Di
vanınca malûm bir keyfiyet değildi. Fakat alâ
ka ve irtibatı dolayısiyle bunun birlikte müza
keresi hususunda Yüksek Meclis daha evvelce 
bir karar almıştı. Mesele bundan ibarettir. 
. Vakit gecikmiştir. 23 Mart Çarşamba günü 
saat 15 te toplanılmak üzere inikada son veri
yorum. 

' Kapanma saati : 18,95 
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B — TAHRÎRÎ SUAL 

1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, bü
tün memurların saat 8 den 12 ye ve 14 ten 18 e 
kadar çalışmaları hususunda ne düşünüldüğüne 
dair olan sualine Başvekil Adnan Menderes'in 
tahrirî cevabı (7/2) 

10. VI. 1954 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorumun Başvekilden yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla rica ederim. 

Burdur Mebusu 
Mehmet özbey 

Türkiye'de devlet dairelerindeki mesai, sabah 
saat 9 da başlar, 12 de biter ve öğleyin 13,30 
da başlar 17 de biter. Bu suretle her memur 
günde 6,30 saat çalışır. Halbuki diğer yerler
de: İsviçre, italya, Almanya, Fransa, İngiltere 
ve Amerika gibi ileri memleketlerde her devlet 
memuru sabah saat 8 de vazifeye başlar, 12 de 
öğle yemeğine gider, öğleyin saat 14 te başlar, 
saat 18 de biter. Bu suretle bir günde 8 saat 
çalışmış olur ki, Türkiye'ye nazaran bu ileri 
memleketlerde, her memur günde bir buçuk sa
at fazla çalışmış otur. . 

Dünyada en az çalışan milletler arasında 
maalesef bizim Türkiye'yi de kaydederler. Mu
hakkak olan bir şey varsa milletçe az çalışıyo
ruz. Bilhassa memurlarımızın ekserisi çok da
ha az çalışıyorlar. Devlet dairelerindeki işler 
çok birikmiş, bir iş gününde, haftasında çık
maz olmuş, vatandaşlar devlet dairelerinden 
iğrenmiş, ürkmüş ve yaka silkmişlerdir. Bu 
kötü tesir devam edip gitmektedir, üstelik di
ğer milletlere nazaran yapılacak birikmiş o ka
dar çok işlerimiz varken her gün üstelik bir de 
Şarkvari 1,30 saat az çalışmamız haklı olarak 
20 milyon Türk vatandaşı (memur ailesi hariç) 
daima şikâyetçidirler. Kaldı ki, memurlarımı
zın içerisinde de birçok çalışkan memurlar var
dır ki, sabahın erkeninden, akşamın geç saat
lerine kadar dairelerde masasının başındadırlar. 

Böylelikle günde 1,30 saat az çalışarak her 
yüz senede 15 sene geriye kalıyoruz, esasen 

% geri bir milletiz, bugünkü medeni milletler se
viyesine gelmek için çok ve hem pek çok, hattâ 
gecelerimizi gündüze katarak çalışmak mecbu

riyetindeyiz. Bizlerden yüzlerce sene ileride 
olan Garplı milletler Türkiye'den hem çok faz
la çalışıyorlar ve hem de işlerini günü günü
ne süratli - çıkarıyorlar, Bizim memlekette ise 
dairelerde bir evrak aylarca, hattâ senelerce 
masadan masaya sürüklenip maalesef tekem
mül edip de vatandaşa intikal edemez, müte
madiyen nefret Ve hükümet aleyhine dedikodu 
toplanır. Bu hal milleti hükümetten soğutu
yor. 22 milyon nüfûsumuzdan en az 21 milyon 
Türk'ü sevindirecek dinamik hükümetimizin 
bu müspet kararını büyük Türk milleti sabır
sızlıkla beklemektedir. 

Vatanperver Türk memuru da bundan mü
teessir değil, bilâkis bu hayırlı karardan mem
nun olacaklardır. 

Türkiye'de bütün memurlar günde 8 saat 
çalışmalıdır ve mesai programı şöyle olmalıdır: 

.8 - 12 ye kadar, 
14 - 18 e kadar, 
Hulâsa öğleye yakın Şarkvari tembel bir 

mesai ile verimli ve randımanlı bir iş görmek 
mümkün değildir. 

Bütün devlet dairelerindeki bu ataletten, bü
tün Türk milleti tamamen şikâyetçidir. Eğer 
Garba yaklaşmak ve Avrupavari, Amerikan 
tarzı iş görmek istiyorsak bütün Garpta oldu
ğu gibi çok çalışmak mecburiyetindeyiz. 

Biz ise hem geriyiz ve hem de çok az ve la
ubali çalışıyoruz. Bu katiyen doğru değildir. 

Bütün Türk milletinin istediği ve demokrat 
iktidarımızdan beklediğimiz hizmetin.tam ve 
süratli ifasıdır. Milletin yükselmesini ve sa
adetini istiyen memur olsun, şehirli, kasabalı 
ve köylü olsun bütün memleketini seven her 
vatandaş bunu yürekten ister ve dinamik Sa
yın Başvekilinden bekler. 

Tamamen Türk milletinin nef'ine- olan bu 
kararın tezce alınmasını (Esasen kadirşinas 
memurlarımızın çoğu ikramiye ve mutasavver 
baremle de memnun ve müteşekkirdirler), me
mur olsun, millet olsun hepimiz sabırsızlıkla 
beklemekteyiz. İkinci devre başında bu kara
rın hemen alınmasını müspet iş adamı, dinamik 
Başvekilimizden Büyük Türk Milleti adına ri
ca ederim. 
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Başvekâlet 21 . III . 1955 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi 
Sayı : 23 -1/961 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
11 . VI . 1954 tarihli ve Kanunlar Md. 105 -

357 sayılı yazıya karşılıktır. -
Memurların mesai müddetlerinin 8 saat ola

rak tesbit edilmesi hakkında Burdur Mebusu 
Mehmet özbey tarafından verilen tahrirî sual 
takriri cevabının ilişik olarak sunulduğunu say
gılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in 10 . VI . 1954 
tarihli tahrirî sual takririnin cevabıdır 
Sual takririnde; Türkiye'de devlet dairele

rindeki mesai saatlerinin 9 da başlayıp 12 de 
bittiği ve öğleyin 13,30 da başlayıp 17 de bitti
ği ve bu suretle memurların 6,30 saat çalıştık
ları, 'halbuki diğer isviçre, İtalya, Almanya-, 
Fransa, ingiltere ve Amerika gibi ileri memle- j 
ketlerde ise memur çalışma müddetinin 8 saat I 
olduğu, . 

Dünyada diğer az çalışan milletler arasında 
maalesef bizim Türkiye'nin de kaydedildiği ve 
milletçe az çalıştığımız ve bilhassa memurları- | 
mızm ekserisinin çok daha az çalıştığı, | 

Devlet dairelerinde işlerin çok birikmiş ve 
bir işin gününde, haftasında çıkmaz olduğu bu 
sebeple vatandaşların devlet dairelerinden iğ
rendiği, ürktüğü veya yaka silkmekte olduğu, 

Diğer milletlere nazaran yapılacak birikmiş 
o kadar çok işlerimiz varken her gün üstelik bir 
de Şarkvari 1,30 saat az çalışmamızdan (me
mur aileleri hariç) Türk vatandaşlarının daima 
şikâyetçi olduğu, 

Garp milletlerinin hem fazla çalıştıkları hem 
de işlerini günü gününe süratli çıkardıkları, 

.1955 0 : 1 
bizim memlekette ise dairelerde bir evrakın ay
larca hattâ senelerce masadan masaya sürüklen
diği ve bu hallerin ise milleti hükümetten so
ğutmakta olduğu, 

Tebarüz ettirmekte ve Türkiye'de bütün me
murların 8 saat çalışmalarını ve mesai progra
mının da 8 den 12 ye ve. 14 den 18 e olarak 
tesbiti ile Türk milletinin tamamen nef'ine olan 
bu kararın 2 nci devre başında tezce alınması 
istenmektedir. 

Devlet memurlarının çalışma saatlerinin 
müddet ve tatbik şekli 788 sayılı Memurin Ka
nununun 51 nci maddesinde gösterilmiş ve mez
kûr madde hükmünde de; umum memurların 
çalışma saatlerinin mevsimlere göre 6 saatten 
8 saate kadar tebeddül edeceği ve bu müddet
lerin İcra Vekilleri Heyetince tâyin olunacağı 
derpiş edilmiştir. 

Memurin Kanununun vaz'ettiği bu hükme 
müsteniden mesai saatleri; îcra Vekilleri Heye
tinin mütaaddit kararlariyle muhtelif şekiller
de ve 22 . XI . 1940 tarihinde müttehaz 2/14708 
sayılı Kararla da 9 dan 12 ye, 13,30 dan 17 ye, 
6,30 saat olarak tesbit ve zaman zaman bu 
müddet mevsim ve mahal icaplarına göre ayar
lanmıştır. 

Bir kısım medeni memleketlerde kendi hü
kümet teşkilâtları ve memleketlerinin hususi
yetleri nazarı itibara alınarak mesai 8 saat ola
rak tesbit edilmiş olabilir. 

Memleketimizde de Memurin Kanununun 
yukarda mâruz 51 nci maddesi hükmüne daya
nılarak memurların mesai müddeti zaman ve 
icaplara göre 6.30 saat olarak kabul edilmiştir. 

Memleketimizin iklim ve diğer coğrafi şart
ları ile birlikte memurların da durumları göz 
önünde tutularak icra Vekilleri Heyetince öğ
leden evvel 9 dan 12 ye, öğleden sonra 13,30 
dan 17 ye şeklinde ve 6,30 saat olarak tesbit 
edilmiş bulunan mesai saatlerinin değiştirilme
si şimdilik düşünülmüş değildir. 
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Millî saraylar, kasırlar ve köşklerdekî eşyanın teftişi neticesine dair 
Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbatası (5/7) 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbatası-

T. B. M. M. 
Meclis Hesaplarının Tetkik* 

Encümeni 
Esas No. 
Karar No. 6 

14 . J . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Dahilî Nizamnamenin 62 nci maddesi hükmü 
gereğince, Büyük Millet Meclisine bağlı bulu
nan saray ve kasırlardaki eşyayı, yeni tanzim 
edilen defterlerle karşılaştırmak suretiyle, En-
cümenimizce yapılan teftiş esnasında görülen 
noksanlıklar aşağıda tafsilen tadadedilmiştir: 

1. Bundan evvelki teftişlerimizde, saraylar
da görmüş olduğumuz ve kifayetsiz olduğunu 
söylediğimiz, temizliğin, matluba muvafık bir 
şekilde yapılmadığı ve yalnız görünen yerlerin 
temizliğine itina edildiği görülmüştür. Tam mâ-
nasiyle bir temizliğin yapılabilmesi için, halen 
pek mahdut olan müstahdem kadrosunun kifa
yeti nispetinde artırılmasını ve eldeki tecrübeli 
elemanların, elden kaçırılmaması için de, bun
ların, diğer müesseselerde olduğu gibi maddi 
bakımdan tatmini ve müstahdemle her gün te
masta bulunan, memur âmirlerin, haşin olmak
tan ziyade daha müşfik ve anlayışlı hareket et
meleri, hizmetin daha verimli olmasını temin 
edeceğine kaani olunmuştur. 

2. Dolmabahçe Sarayındaki, kıymetli eşya
nın muhafazası için kullanılan ve (Gümüş 
odası) adiyle anılan odanın kapısındaki müh
rün, usulsüz ve okunamıyacak bir vaziyette ol
duğu ve mezkûr oda kapışanın açılış ve kapanış 
sebepleriyle, açılış ve kapanışında kimlerin bu
lunduğunu gösterir bir zabıt tutulmadığı müşa
hede edilmiş ve bu hususta, «Saraylar Müdürü 
ile Ayniyat Muhasibine gereken talimat veril
miş ve bundan sonraki fek ve sedlerde kimlerin 
bulunduğunu ve odanın ne sebeplerle açıldığı
nın bir zabıtla tevsiki ehemmiyetle ihtar edil
miştir. 

3. Oda içinde bulunan murassa altın, gü

müş avani ve kıymetli eşyaların sıklet, ayar ve 
kıratları gösterilmeden eşkâli tarif edilmiş ve 
bir kısmının evsafında hata ve noksana tesadüf 
edildiği gibi, birçok eşyanın muhammen kıymet
lerinin de dun tespit edildiği görülmüştür. 

Karmakarışık bir vaziyette dolaplara tıkı
lan eşyalarla, oda, dağınık, bir hırdavatçı dük
kânı manzarası arz etmektedir. Bu eşyaların 
bir an evvel tasnif edilerek, kıymetleriyle mü
tenasip bir şekilde muhafaza edilmelerinde her 
bakımdan fayda mülâhaza edilmiş ve bunlardan 
tarihî kıymeti haiz olanların müzelere nakledil
mesinin daha muvafık olacağı kanaatine varıl
mıştır. 

4. Son resmî ziyaret münasebetiyle; veri
len ziyafet esnasında, yakılan ayaklı kristal 
şamdanların kontak yapması ve bu hususu tet
kik eden Teknik Üniversite Profesörlerinden 
müteşekkil, mütehassıs heyet raporu da göster
mektedir ki," ilerde melhuz tehlikeleri önlemek 
üzere, bütün saray ve kasırlardaki elektrik te
sisatının bir an evvel umumi bir revizyona tâ
bi tutulması ve çok eski olan elektrik tesisatı
nın yenilenmesi için de gerekli tahsisatın ayrıl
ması bir zaruret haline gelmiştir. 

5. Temizlik ve bakımı belediyeye ait ol
mak şartiyle, halkın istifadesine açılmış bulu
nan, sarayın saat kulesi tarafındaki kapısı 
önündeki iki parkın bakımsızlık yüzünden birer 
kıraç tarla haline gelmiş olduğu müşahede edil
miş ve ilgililerin bir an evvel bu halin önüne 
geçmesini hatırlatmakta fayda mülâhaza edil
miştir. 

6. Yıldız - Şale Köşkünde, yangın söndür
me aletleriyle yapılar? bir denemede, hortumla-



rın delik deşik bir vaziyette bulunduğu ve bu 
iş için lâzım olan malzeme ile suyun kifayetsiz 
olduğu görülmüştür, içlerinde kıymetli ve tari
hî eşyalar bulunan, mimarî ve estetik eserler s 

olan saraylarımızın ahşap ve yağlıboyalı olma
sı, yangın tehlikesine karşı fevkalâde tedbirli 
bulunmayı ieabettirmektedir. Bu itibarla gerek 
yangın söndürme malzemesi ve apareleri ve ge
rekse ekiplerinin takviyesi lüzumlu görülmüş
tür. 

7. Aynalıkavak Kasrında da bâzı epok (kıy
metli) konsolların fotoğraflarının alınmadığı ve 
Tanzimat Müzesi yapılmak üzere belediyeye dev
redilen Ihlamur Köşkü içinde bulunan ve ema
neten orada bırakılan eşyaların, yapılan tahrir
de defter çlışı kaldığı müşahade edilmiş ve bu 
noksanların bir an evvel giderilmesi için, ilgili
lere icabeden emrin verilmesi uygun görülmüş
tür. 

8. Bütün saray ve kasırlardaki mefruşata 
mütaallik döşeme ve perdelerden bâzılarının, za
manla eskimiş olduğu nazarıdikkati celbetmek-
te ve sarayın gösterişine bir nâkise vermektedir. 
Bütçe imkânları dâhilinde, bunların Her eke ku
maşı ile yenilenmesi icabetmektedir. 

9. Musandra ve bâzı depolarda bulunan ve 
hiçbir suretle işe yaramıyacak derecede fersude-
leşmiş ve rutubetten günden güne çürümekte 
olan ve gerek yer ve gerekse demirbaş kayıtla
rını fuzuli işgal eden bu köhne eşyaların, kanu
ni formalitelere uygun bir şekilde elden çıkarü-
ması muvafık olur. 

10. Her saray ve kasırda bulunan eşyaların, 
temizlik ve muhafazasından mesul birer koruma 
memuru bulunmaktadır. Bunlar uzun zaman
dan beri bulundukları yerlerde vazife gördükle
ri için, orada bulunan eşyaların yerlerini öğren
miş ve eşyalar hakkında etraflı malûmat sahibi 
olmuşlardır. 

Lüzumunda, muhafazalarında bulunan eşya
ları göstermekte, eşyalar hakkında gereken iza
hatı vermekte ve sorulan sualleri, güçlük çekme
den cevaplandırmakta olduklarından, bu memur 
ve müstahdemlerin yerlerinin sık sık değiştiril

meleri muvafık mütalâa edilmemiştir. Bilhassa, 
Dolmabahçe Sarayında (Gümüş Oda) ve (Taş 
Oda) diye adlandırılan odalarda bulunan kıy
metli eşyaların çok ve müteferrik olması dolayı-
siyle, vazifenin aksamaması için ve işin selâmeti 
bakımından, katî zaruret gösterecek kusurları 
bulunmadıkça ve bilhassa o vazifeyi bihakkın 
görebilecek memurlar yetiştirilmedikçe bu me
murların yerlerinin değiştirilmesi mahzurlu gö
rülmektedir. 

11. Saraylar idaresinde ve malî kanunlar 
muvacehesinde ağır mesuliyetleri mucip olan, 
Ayniyat Muhasipliği ve kontrol vazifelerinin 
aynı memur üzerinde birleşmesini, halen mer'i 
bulunan mevzuata ve idare şekline uygun gör-
miyen Encümenimiz, esasen eşyaların kayıtla
rını kontroldan ibaret olan bu vazifenin, idari 
bir fonksiyon olarak kabul edilmek suretiyle 
yanlış bir tatbikata yol açtığını da göz önünde 
tutarak, her iki vazifenin de lâyıkiyle tedvir 
dilebilmesi için, bu vazifelerin ayrılmasının 
zaruri ve ayniyat talimatnamesinin, gerek malî 
mevzuata, uygunluğu ve gerekse Millî Saraylar 
bünyesine tetabuku bakımından yeniden ve 
esaslı şekilde bir revizyona tâbi tutulmasını ve 
sarayların temizlik ve bakımının lâyıkiyle ya
pılabilmesi için müstahdem kadrosunun artırıl
masını faydalı görmektedir. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere 
Yüksek Riyasete sunulur. 

Meclis Hesaplarının Tetkiki 
Encümeni Reisi M. Muharriri 

Eskişehir Gümüşane 
S. F. Keçeci H. Zarbun 

Kâtip 
İsparta Edirne İstanbul 

K. Demiralay M. Enginün F. N. Çamlibel 
t Kırklareli Malatya 
Hüsnü Yaman M. Kartal 

İmzada bulunmadı 
Rize Sivas 

O. Kavrakoğlu Nurettin Ertürk 
İmzada bulunmadı 
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