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2. — Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğ-
lu 'nun, Avrupa Konseyinde cereyan eden 
hâdiseler dollayısiyle sabık: Hariciye Ve
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Detoıdkrat Part i Reisvekili Fuad Köprü
lü'nün yaptığı basın ıtoplantısmdaiki ^ko
nuşmaları haifekmda Başvekilden şifahi su
ali (6/113) 201 

2. — Kars Mebusu Ali Yeniaras'ın, 
Dahiliye Vekili Etem Menderes'e İstan
bul'dan Ankara'ya gelinken ne sebeple 
askerî uçak tahsis edildiğine ve 1.1.1955 
ten 12. XI .1955 tarihine kadar geçen za
man içinde sivil zevata tahsis edilen askerî 

uçakların uçuş (saatleriyle (kilometre mas
raflarına dair Başvekilden şifahi suali 
(6/123) 

3. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, 
Demokrat Parti Genel Başlkanı ve Başve
kil Adnan Menderesin 1 5 . X . 1955 tari
hlinde Demokrat Parttii Büyük Kongresin
de Türk Silâhlı Kuvvetleri haklkındaki 
vâki beyanatına dair Başvekilden sualine 
Devlet Vekili ve Mil î Müdafaa Vekâleti 
Vekili Semi Ergin'in şifahi cevabı (6/124) 

Sayfa 

201 
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205 

4. — Manisa Mebusu Muhlis Tümay'm, 
İstanbul, îzmir ve Anlkara'da cereyan 
eden 6 Eylül hâdiseleri neticesinde yaka
lananlarla serbest bırakılanların imilktarı-
na, suçların 'kanuni vasıfları ile örfi İda
re mahkemelerine intikali eden dosya sa
yısına, bu işlerle kaç mahkeme ve hâki
min ımieşgui olduğuna dair Başvekilden 
sualine, Devlet Velkili ve Millî Müdafaa 
Vekâleti Velkili Semi Ergin'in, şifahi ce
vabı (6/135) 205:207 

5. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu mad
desinin değiştirilip değiştirilmiyeceğine 
ve Genelkurmay eski İkinci Başkanı Orge
neral Zekâi Okan'ın emekliliğe sevk edilme-



Sayfa 
si ve. yeniden hizmete alınması sebebine da
ir, Başvekil ve Millî Müdafaa Vekilinden 
sualine, Devlet Vekili ve Millî Müdafaa Ve
kâleti Vekili Semi Ergin'in şifahi cevabı 
(6/152) 207:209 

6. — Maraş Mebusu Mazhar özsoy'un, 
Elbistan ve Göksün ilçeleri içme suları inşa
atına dair Dahiliye Vekilinden şifahi sua
li (6/153) 209 

7. — Elâzığ Mebusu M. Şevki Yazman'-
m, yabancıların Fırat 'ın şarkına seyahat
lerini ayrı bir müsaadeye tâbi tutan Karar
namenin değiştirilmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair, Dahiliye Vekilinden şi
fahi suali (6/155) 209 

8. — Bize Mebusu Kemal Balta'nm, Yu
nanistan'ın Hükümetimizden istediği temi
nat hakkında gazetelerde initşar eden hava
disin doğru olup olmadığına dair, Harici
ye Vekilinden şifahi suali (6/156) 209 

Balıkesir Mebusu Halil İmre ve Bursa Mebusu 
Halûk Şaman'm, Vergi Usul Kanununun geçici 
5 nci maddesinin tefsiri hakkındaki takririnin 
Muvakkat Encümende görüşülmesi, kabul olundu. 

îzmir Mebusu Abdullah Aker ve Rize Mebusu 
îzzet Akçal'ın, Maden Kanununun 150 nci mad
desinin A bendine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifinin teşkil edilecek Muvakkat Encü
mende müzakere edilmesi, kabul edildi. 

Seyhan Mebusu Sedat Barı ve 7 arkadaşının 
Turizm Umum Müdürlüğü teşkili hakkındaki 
kanun teklifinin Muvakkat Encümende görüşül
mesi, kabul edildi. 

Bursa Mebusu Müfit Erkuyumcu'nun, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
5951 sayılı Kanunla değiştirilen 15 nci madde
sinin «i» fıkrasının tefsiri hakkındaki takriri ta
lebi üzerine geriverildi. 

Manisa Mebusu Yunus Muammer Alakant'm, 
askerlik hizmetinde geçen zamanlarının bir kıs
mının terfi müddetlerine mahsubedilmemesi ve 
kadrosuzluk sebepleriyle terfi edemiyen hâkimler 
hakkındaki kanun teklifinin ruznameye almma-

Sayfa 
9. — Bursa Mebusu Müfit Erkuyumeu'-

ımn, Denizcilik Bankası Türk Anonim Or
taklığının hangi tarihte kurulduğuna, hisse 
senetleri ile kâr ve zarar miktarına, perso
nelden kaç kişinin tensikat suretiyle vazife
sine nihayet verildiğine ve yerlerine ne ka
dar yeni müstahdem alındığına ve son za
manlarda yolcu tarifelerine yapılan zam
ların yüzde miktarı ile sebeplerine dair su
aline, Maliye Vekili Nedim ökmen ile Mü
nakalât Vekili Arif Demirer'in şifahi ce
vaplan (6/157) 210:213 

10. — Bolu Mebusu Lûtfi Oğuıltürk'ün, 
okul ve ordu hijiyen ve tüberküloz durumu 
ile memleketimizdeki tüberküloz ve hijiyen 
durumuna dair sualine Maarif Vekili Ah
met özel, Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
kili Nafiz Körez, Devlet Vekili ve Millî 
Müdafaa Vekâleti Vekili Semi Ergin'in, 
şifahi cevapları (6/158) 213:219 

sına dair takriri okundu. Adalet Encümeni Maz
bata Muharririnin bu hususta verdiği izahat üze
rine teklif sahibi, takririni geri aldı. 

Divanı Muhasebatta açık bulunan Daire Re
isliği seçimi için reyler toplanıldı. 

Ruznamede mevcut kanun lâyiha ve teklifleri-
ninin suallerden önce müzakere edilmesine dair 
takrir, kabul edildi. 

16 Şubat 1952 tarihli Türkiye - Batı - Alman
ya Ticaret ve ödeme anlaşmalarına ek 21 Aralık 
1954 tarihli protokollerle ekleri mektupların 
tasdikine; 

Türkiye ile Bulgaristan arasında 23 Şubat 
1955 tarihinde imzalanan Ticaret ve ödeme an
laşmalarının tasdikine; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında im
zalanan (10. A) numaralı Ek Anlaşmanın tasdi
kine ; 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı 
ile Türkiye Hükümeti arasında Hükümetimize 
Yapılacak Teknik Yardım hakkındaki 6 sayılı 
Ek Anlaşmanın tasvibine; 

1. — SABIK ZABIT HÜLASASI 
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Nebatları Hastalık ve Zararlı Böceklerden 
Koruma Kanununun 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine ; 

Türkiye ile İtalya Arasında İmzalanan İkti
sadi ve Teknik iş Birliği Anlaşmasının Tasdiki
ne dair kanun lâyihalarının birinci müzakerele
ri bitirildi. 

Divanı Muhasebatta açık bulunan daire reis
liğine Abdullah Âli Hemen'in seçilmiş bulundu
ğu tebliğ olundu. 

Eczacı Odaları Birliği kanunu lâyihası ile, 
Seyhan Vilâyeti adının (Adana) Olarak De

ğiştirilmesi ve; 

Şifahi sualler 
1. — Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, or

taokullara da konulacağı söylenilen din dersle
ri hakkındaki şifahi sual takriri, Maarif Vekâ
letine gönderilmiştir. (6/165) 

2. — Manisa Mebusu Yunus Muammer Ala-
kant'm, tütünde kilo başına verilen primin han
gi esas ve prensiplere göre hesaplandığına dair, 

Lâyiha 
1. •— Millî Korunma Kanununun bâzı mad-

delernin tadiline dair kanun lâyihası (1/386) 
(Ticaret, Dahiliye ve Adliye encümenlerine) 

Teklif 
2. — Kocaeli Mebusu Selâmi Dinçer ve Kon-

Tescil Edılmiyen Birleşmelerle Bunlardan Do
ğan. Çocukların Cezasız Tesciline dair kanun lâyi
ha ve tekliflerinin birinci müzakereleri tamam
landı. 

20 . I . 1956 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere İnikada nihayet verildi. 

Eeisvekili Kâtip 
Tokad Mebusu Bolu Mebusu 

îhsan Bac İhsan Gülez 

Kâtip 
Antalya Mebusu 

Attilâ Konuk 

şifahi sual takriri, İktisat ve Ticaret Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/166) 

3. — Manisa Mebusu Yunus Muammer Ala-
kant'm, 1955 yılı ilkbaharında Ege'de soğuk
tan zarar gören bağcılara kredi açılıp açılmıya-
cağma ve zirai sigorta tesisi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair, şifahi sual takriri, İktisat ve 
Ticaret Vekâletine gönderilmiştir. (6/167) 

ya Mebusu Reyhan Gökmenoğlu'nun, Avukat
lık Kanununun 5178 sayılı Kanunla değiştirilen 
21 nci maddesinin birinci fıkrasının tadili hak
kında kanun teklifi (2/237) (Adliye Encüme
nine). 

Sualler 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



B Î R Î N C Î C E L S E 
REİS — ReisveMli İhsan Baç 

KÂTİPLER : Attilâ Konuk(Antalya), İhsan Gülez (Bolu) 

Açılma saati: 15,08 

3. 

REÎS — Yoklama yapacağız. 
(Afyon Karahisar mebuslarına kadar yok 

lama yapıldı.) 

YOKLAMA 

REÎS 
yorum. 

Ekseriyetimiz vardır. Celseyi açı-

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ ÜMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Millî Korunma Kanununun bâzı mad
delerinin tadiline dair kanun lâyihası (1/386)' 

REİS — HavaFe edilen kâğıtlar arasında 
Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin 
tadiline dair kanun lâyihası vardır. Bu lâyihanın 
da Millî Korunma Kanununa ait teklifleri te
zekkür etmek için kurulmuş olan Muvakkat En
cümene havalesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiş, lâyiha mezkûr encümene havale 
edilmiştir, efendim. 

2. — Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğlu'nun, 
Avrupa Konseyinde cereyan eden hâdiseler dola-
yısiyle sabık Hariciye Vekâleti Vekili Çanakkale 
Mebusu Fotin Rüştü Zorlu hakkında Meclis tah
kikatı açılmasına dair takriri (4/162) 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Avrupa Konseyinde cereyan eden hâdiseler 

dolayısiyle iktisadi zararımıza, millî şeref ve iti
barımızın sarsılmasına sebep olan sabık Harici
ye Vekili Çanakkale Mebusu F. R. Zorlu hak
kında Meclis tahkikatı açılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Malatya Mebusu 
Kâmil Kırıkoğlu 

REÎS — Fatin Rüştü Zorlu. 
FATİN RÜŞTÜ ZORLU (Çanakkale) — 

Muhterem arkadaşlar', bu mevzu hakkında ge
çen gün etraflı izahat vermiş olduğumu zanne
diyorum. Buna ilâve edecek pek az şey vardır. 
Bir kere bu işte hükümetin ve Hariciye Vekâ

letinin hiçbir sun'u taksiri yoktur. Çünkü, ora* 
ya gidecek mebusların gitmeleri hususunda hü
kümet, hükümet olarak ve Hariciye Vekâleti, 
vekâlet olarak her hangi bir inisiyatif sahibi de
ğildirler, ve olmamaları da lâzımdır. Bu mese
le, geçen sefer arz etmiş olduğum gibi, sırf Fe
ridun Ergin arkadaşımızın bir tereddüdünden 
ve kendi vicdanında doğan bir şüpheden tahad-
düs etmiştir. Vekâletin Feridun Ergin'in oraya 
gitmemesi hususunda her hangi bir sun'u tak
siri yoktur. 

İkincisi, Meclisin ve Avrupa Konseyi mese
lesi üzerinde çıkan zabıtlardan da görüldüğü 
veçhile, hükümetin her hangi bir hareketi, ini
siyatifi mevzuubahsolmamıştır. Meselenin doğ
masına, doğrudan doğruya Federspiel denilen 
zatın Feridun J>gin arkadaşımızın yazdığı bir 
mektubu mevzuubahsetmesi ortaya çıkarmıştır. 

Bundan sonra, bir malî ve iktisadi zarara 
uğrayıp uğramadığımız meselesine gelince, bu 
da tamamiyle spekülatif bir mevzudan ibaret
tir. Çünkü bu hususta Avrupa Konseyinin ken
di kendisine para vermesi veya vermemesi mev-
zuubahis değildir, çünkü orası para verecek bir 
müessese değildir. Bunlar Avrupa ittihadını, 
Avrupa'yı alâkadar eden muayyen meseleleri 
görüşürler, o huluslarda kanaatlerini bildirir
ler. Bunun üzerine raporlar hazırlanır. Bu ra
porlar kabul olunur veya olunmaz, oradan na
zırlar konseyine gider, nazırlar konseyinde 
memleketlerin hususi menfaatleri bakımından 
tetkik olunur, Onların da orada veto etmek, 
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reddetmek hakkı vardır. Ondan sonra iş her 
memleketin meclislerine, hükümetlerine akse
der. Şimdiye kadar Türkiye dâhil etüdedilen 
memleketler hakkında bir santim para verildi
ği vâki değildir. Buna rağmen burada da 
noktai nazarımızı müdâfaa etmek her yerde ol
duğu gibi, hazır nazır olmak lâzımdır. Bizim 
için de bir rapor hazırlanmıştır, bu rapor tama-
miyle leyhimizde değildir. Bu işte bir vatan
perverlik veya vazife meselesi mevzuubahis ise 
bu hususta Avrupa Konseyi tarafından, Feri
dun Ergin'in doğrudan doğruya bu işle ken
disi vazifelendirilmişti, mukabil raporu kendi
sinin yazıp göndermesi lâzım idi. Mesele bun
dan ibarettir. Burada Hükümetin bir suni taksi
ri mevzuubahis değildir. Maddi bir zarar da mev
zuubahis- değildir. Bu mesele ve rapor daha etüd 
halindedir. Etüd edilirse ve müspet karar alı
nırsa iş Amerikalılara gidecek. Amerika kabul 
ederse bize gelecek. 

işi demagojiye dökmemek lazımdır. Bunun 
için bu takririn reddini rica ediyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Kâmil Kırıkoğlu. 
Yok. 
Söz'istiyen var mı! 
Ahmet Bilgin. 
Ahmet Bey grup adına mı, konuşacaksınız"? 
AHMET BÎLGÎN (Kırşehir) — Hayır, şah

sım adına. 
REÎS — Buyurun. 
AHMET BÎLGÎN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar; Sayın Fatin Rüştü Zorlu hakkında 
bir Meclis tahkikatı açılması istenmiştir. Bu 
mevzuu Demokrat Parti Meclis Grupu evvelki 
gün bir karara bağlamıştır. Parti grupu böyle 
bir karar aldıktan sonra bu mevzuun Meclise 
gelmesi demek bu kararın Meclise tescil ettiril
mesi isteniliyor demektir. 

REÎS — Parti Meclis grupları kararları o 
gruplara ait işlerdir. Bu bir aile toplantısıdır. 
Buntı burada mevzuubahsetmeyiniz. 

AHMET BÎLGÎN (Devamla) — Bize bu ka
rarı tescilden başka bir vazife düşmüyor. Grup
ça böyle bir karar alınmamalıydı. Bizler bu
rada grupunuzun kararlarını tescil ile vazifeli 
sayılmamalıyız. 

REÎS — Ahmet Bey; sözlerinize dikkat edi
niz. 
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AHMET BÎLGÎN (Devamla) — 6u mevzu

da muhalefetteki arkadaşların oya iştirakleri
ni dahi zait addederim. 

FETHÎ ÜLKÜ (Tunceli) — Pek muhterem 
arkadaşlarım; Sayın Fatin Rüştü Zorlu hak
kında, mazeretine binaen bugün aramızda bulu-
namıyan Saym Kırıkoğlu'nun verdiği takrir 
üzerinde Demokrat Parti Grupunda, benden 
önce konuşan arkadaşımın da ifade buyurduğu 
gibi, bir karara varılmıştır. 

REÎS — Fethi Bey, rica ederim bir dakika 
müsaade ediniz: Demokrat Parti Meclis Grupu-
nun toplantıları tamamiyle hususi mahiyette
dir ve aldığı kararlar da resmen ilân edilmez, 
kararın ne olduğu belli değildir. 

FETHÎ ÜLKÜ (Devamla) — Meclisin kazai 
hakkına temas etmek istiyorum. Eski bir baka
nın durumu görüşülecek, hakkında ya Meclis 
tahkikatı açılacaktır veya reddedilecektir. Yal
nız, Demokrat Partinin Mecliste ekseriyet teşkil 
etmiş olması dolayısiyle... 

AKÎF SARIOĞLU (Muğla) — Delilin var
sa onu söyle. 

FETHÎ ÜLKÜ (Devamla) — Ekseriyette ol
ması dolayısiyle evvelden bir karara varması, 
Meclisin kazai vazifesini ihlâl etmektedir. Bir 
arkadaşın, mesele görüşülürken çok haklı olarak 
ortaya attığı bir misal var, onu arz edeyim izin 
verirseniz. Bunu arz edersem hakikat kendili
ğinden meydana çıkar. Farz buyurun, Mecli
se gelen bir idam kararı daha önce Demokrat 
Parti tarafından bir karara bağlansa ve bu ka
rar % 51 ekseriyetle alınmış olsa; mesele Mec
lis Umumi Heyetine geldiği zaman1 geriye ka
lan % 49 a muhalefet de iltihak edince bu karar 
reddedilmez mi (Soldan, ıgürültüler, ortada böy
le 'bir durum yok sesleri). 

Adaletin tam mânasiyle tahassulu ve Büyük 
Millet Meclisinde cidden salim bir karara va
rılabilmesi için bu nevi meselelerin Gruptan 
geçmemesi temennisini muhafaza ediyoruz. (Sol
dan, şiddetli gürültüler). 

REÎS — Müdahale etmeyin efendim, o, ken
di noktai nazarını söylüyor. 

FETHÎ ÜLKÜ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım; akıbeti belli olan şu görür^meler mü
nasebetiyle kendimizi teselli için görüşlerimizi 
açıklıyacağız. 

Sayın Fatin Rüştü hakkında vâki tahkikat 
talebi ve 23 Aralıktaki Meclis görüşmelerinde 
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konuşan hatip arkadaşlarımızın sözleri tahlil edi
lirse suç unsurlarının bol olduğu görülür. Bun
ları Heyeti Aliyenize sırası ile arz edeceğim : 

Sayını Feridun Ergin'in Avrupa Konseyin© 
gönderiltmemesiyle ve bu hale Faıtin Rüştü Zor
lu 'nun müessir olması ile neler meydana gel
miştir? Bunları tetkik edersek ve neticelerini 
bizzat göz önüne almış olursak hakikaten suç un
surlarına rastlamış olacağız. Bir kere Avrupa 
Konseyi Statüsünün 25 nci maddesinde, seçil
miş olan delegelerin bu sıfatlarının kaldınlamı-
yacağı hakkında sarih ifadeye rağmen eski Ha
riciye Vekili Sayın Fatin Rüştü Zorlu Feridun 
Ergin'in yerine Baki Erdem'i göndermiş ve 
ibuna dair bir mektubu vardır. (Yedek olarak 
sesleri). Arkadaşlar, ancak vekil olabilir. Ve
kilin de ancak asıl tarafından tâyini mümkün
dür. Binaenaleyh bizim de içinde imzamız bu
lunan bulunduğumuz ve Milletlerarası bir an
laşmaya bağlı olan bir teşekkülün statüsü, Sa
yın Zorlu tarafından çiğnenmiş durumdadır. 
Hattâ Sayın Feridun Ergin'in gönderilmemesini 
Demokrat Parti iktidarının bu topluluktaki iş
tirak nispetinin muhafazası noktasından izah 
edip yerine bu sebeple Baki Erdem'in gönderil
diğini ifade etmektedir. Bu, statünün hiçbir 
maddesiyle kabilitelif olmıyan bir iddiadır, bir 
izah şeklidir. Ayrıca statünün 38 nci maddesine 
göre konseydeki üyelerin masraflarının men-
suboldukları hükümetler tarafından deruhde 
edilmesi lâzımgeldiği ifade edilmesine rağmen 
bu tahsisat Feridun Ergin'e verilmiyor ve bun
da da Saym Zorlu mahzur görmüyor. Biraz 
evvel «Bundan haberdar değiliz, bu para doğ
rudan doğruya Meclis tarafından verilmesi ge
rekirdi» demek suretiyle kendilerini kurtarmak 
istediler. Diğer arkadaşlarımızın tahsisatının 
hangi yoldan verilmiş olduğunun izahını da 
kendilerinden bilhassa rica ediyoruz. Mevzuu-
bahsettiği bu iki madde ile Fatin Rüştü Zor
lu'nun işlediği hata, yaptığı yanlışlık nelere vü
cut vermiştir? Şimdi bunları kısaca gözden ge
çirelim arkadaşlar : 

Sayın Feridun Ergin bir ekonomik toplantı
nın âzasıdır. Bu ekonomik toplantı Sayın Feri
dun Ergin'e bir vazife tahmil etmiştir. Bu va
zife, ileride Türkiye'nin yardım almasını temin 
edecektir. Feridun Ergin bir rapor hazırlamak 
vazifesiyle mükellefti. Fakat bu raporun müda
faası ancak Ergin'in bizzat oraya gittiği zaman 
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kabil olacaktı. Feridun Ergin'in oraya gönde
rilmemesi, raporun hazırlanmaması, Marshal 
Plânından temin edilmesi lâzımgelen parayı 
alamamamızla neticelenmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, diğer bir madde ola
rak Feridun Ergin'in hem de kritik bir zaman
da orada bulunmaması birçok tefsirlere de yol 
açmıştır. 6/7 Eylül hâdisesinin cereyan ettiği, 
Kıbrıs meselelerinin müzakere edildiği sıralarda, 
o zaman orada memleketimize muhalefet arzu
su ile dolu insanları büsbütün kışkırtmış ve 
memleketimiz aleyhinde çok garip mücadelelere 
vesile olmuştur. 

Sayın Mandalinci'nin 23 Aralık 1955 günü 
bu kürsüden yaptığı konuşmadan anlaşıldığına 
göre hakikaten oradaki delegelerimiz çok müş-
gül duruma düşmüşlerdir. 

Orada memleketimizin müdafaasını yapmak 
[ ve şerefini kurtarmak mecburiyetinde kalan ar-
I kadaşlarımız, Feridun Ergin arkadaşımızın 
I Demokrat Partiden ihraeedildiğinden dolayı 

gelemediğini değil; kendisine tahsisatı verilme
diğini ifade etmeleri üzerine bizi şiddetle ten-

I kid etmek yolunu tutan Yunanlılar, kendi ara
larında para toplamak suretiyle millî haysiyet 
ve şerefimizi, itibarımızı ihlâl eylemek yolunu 
tutmuşlardır. O halde bu vaziyet basit bir şey 
değildir, arkadaşlarım. 

Orada çok müşkül şartlar içerisinde çalışan, 
•müşkül duruma düşen delege arkadaşlarımız işi 

bu çıkmazdan kurtarmak gayesiyle hükümetle 
temasa geçmişler, telefonla muhabereye giriş
mişler, fakat onlara yardımla vazifeli olan Saym 
Zorlu, telefonu onların yüzlerine kapamak su
retiyle cevap vermiş, «Son Ekselans sizinle ko
nuşmuyor» dedirtmiştir. Binaenaleyh Türk mil
letinin şeref ve haysiyeti ile mütenasibolarak 
orada vazife gören delegelerimizin mâruz kal
dıkları müşkülât karşısında Hükümetten gör
dükleri zorluk elbette affedilmemelidir. Bu müş
külden ancak bu delege arkadaşlarımız Başba
kanı haberdar etmek, suretiyle kurtulabiliyor-
lar. Demek ki Başbakanın müdahalesi olmadan 
saym Zorlu bu vazifeyi idrak edemiyor. O hal
de bu zat hakkında Meclis tahkikatı açılması 
gayet tabiîdir. 

Bu hâdiselerden çıkan netice şudur, muhte
rem arkadaşlarım : Yurt dışında itibarımızı ko
rumak vazifesi doğrudan doğruya Hariciye Ve-

I kâletine mevdudur. Hariciye Vekâletinin başm-
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da bulunan zat bunun doğrudan doğruya sorum
luluğunu taşır. 

Yukardan beri arz ettiğim misaller acaba ha
liçte itibarımızı zedelememiş midir? Sayın Zor
lu buna sebebiyet veren kimse değil midir? 

Muhterem arkadaşlar, geçenlerde sayın Zor-
lu'nun da dâhil olduğu 3 vekil hakkında tahki
kat kararı verdiğiniz zaman ortadaki sorumlu
luk maddeleri meydanda idi. Meselâ nal ve çivi
nin memlekete geç ithal edilişi gibi sebepler. 
Şüphesiz bunlar ekonomik meselelerdir. Acaba 
Sayın Zorlu için saydığımız şu sebepler nal ve 
çivinin memlekete geç gelmesi kadar da ehem
miyetli görülmemekte midir, arkadaşlar? Mar-
shall Plânından alacağımız yardımın, ekonomik 
imkânların ortadan kalkmış olması nal ve mıhın 
geç ithal edilişi kadar ehemmiyetli değil midir? 
Kaldı ki Avrupa Konseyine delege gönderirken, 
oradaki mesaiye iştirak ederken maddi ve mâ
nevi faydalar bekliyorduk. Oradaki çalışmaları
mıza ve delege arkadaşlarımızın çalışma fonksi 
yonuna yardımcı olması lâzımgelen Zorlu ger
çekten mesuldür. 

Saygılarımı arz ederim. 
REİS — Usul hakkında Refet Aksoy. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Ben de usul 

hakkında söz almıştım. 
REİS — Tasrih etmediniz. Size de söz veri-

rim,efendim. 
REFET AKSOY (Ordu) — Son günlerin iki 

siyasi hâdisesi karşısında muhalefetin yeni bir 
taktiğiyle karşı karşıya bulunuyoruz. 

REİS — Usul hakkında konuşunuz. Esasa 
girmeyiniz. 

REFET AKSOY (Devamla) — Muhalefetin 
bu taktiğinin teşrii hayatımızdaki usule intibak 
edip etmediğini burada arz edeceğim. Muhte
rem Reis acele ettiler. Her şeyin bir peşrevi var
dır. Bunun da giriş kapısı olacaktır. 

Görülüyor ki ; haklarında tahkikat açılması 
talebedüen vekillerin haklarında verilen takrir 
parti gruplarında müzakere ediliyor. Orada hal
lediliyor, Heyeti Umumiyeye geliyor, Heyeti 
Umumiyede muhalefet mebuslarının konuşmala
rından başka bir karar ittihazına imkân kalmı
yor. İktidar çoğunluğu hâkim kılmıyor. Bu şe
kildeki bir iddia parlmanter sistemi memleket
ler için yanlıştır, sakat bir görüştür. Eğer biz 
çok partili hayatta olmasaydık, tek partili bir 
hayatta bulunmuş olsa idik bu gibi meseleler 

1956 C : İ 
mutlaka gayet tabiî olarak Heyeti Umumiyede 
görüşülürdü. O vakit Heyeti Umumiye bunun 
üzerinde karar verirdi. Çokluğa mensup bir ik
tidara her hangi bir mesele arz edildiği takdir
de, kendi aile bünyesi içerisinde derinliğine, ge
nişliğine müzakere, eder münakaşa, eder, bir ka
rara varır. Ondan sonra bunu Heyeti Umumiye
ye intikal ettirir. Heyeti Umumiyede de icabet-
tiği takdirde kendi noktai nazarını müdafaa et
mek salâhiyetini haizdir. Meselâ şimdi Fatin 
Rüştü Zorlu hakkında verilen bu tahkikat tak
riri üzerinde yalnız muhalefet konuşmıyacak, 
biz de konuşacağız. 

REİS — Usul, nizamnamede belirtilen hu
suslara mütaallik olabilir; parlâmentoların mü
zakere sistemi usule taallûk etmez. 

REFET AKSOY (Devamla) — Sayın Rei
sim, elimizde bir nizamname var. Part i grup
larının ne suretle müzakere edeceklerine dair 
bir kayıt yoktur, teamül vardır. Teamüller de 
bir nizamname hükmü yerine kaimdir. Bu iti
barla D. P. ekseriyetinin takibetfiği bu yoldaki 
teamül de yerindedir ve Nizamnameye uygun
dur. Muhalefete mensup arkadaşların iddiası 
baştan sona kadar yanlıştır, yersizdir. (Sağdan, 
gürültüler). 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Refet Beyin 
temas ettiği usul hakkında ben de söz istiyorum. 

REİS — Buyurunuz, Turan Güneş. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlarım; benim temas edeceğim husus zahi
ren küçük fakat ehemmiyeti bir hayli büyük 
olan bir husustur. Grup müzakereleri meselesi 
parlâmentomuzda yeni bir teamül doğurma te
mayülünü gösteriyor. Bunun için Yüksek Heye* 
tinizin dikkat nazarını çekmeyi vazife bildim. 
Riyaset Divanı, çok defa burada muhtelif parti 
gruplarında cereyan eden meseleler aile mesele
leridir, Meclis kürsüsüne bunları gruplara matuf 
bir konuşma mevzuu yapmayın, buyuruyor. 

Muhterem arkadaşlarım; bir defa gruplar, 
bizim nizamnamemize göre Meclisin organların
dan maduttur. Bu bakımdan parlâmeneto çalış
maları ile ilgili mevzuları müzakere eden grup
lardan bahsedilmesine mâni nizamnamemizde 
hiçbir hüküm mevcut değildir. Bunun dışında 
dünyanın bütün parlâmentolarında hakikaten 
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muayyen grupa matuf konuşmalar her gün ya-
pılagelmektedir. Parlmanter âdap, anane bunu 
ieabettiriyor. Arkadaşlarımın bu mevzudaki ko
nuşmaları doğrudan doğruya parlâmento âdabı 
ile mukayyettir. Bunun dışında Yüksek Heyeti
niz karşısında ,şu veya bu şekilde bir hitap ka
bilinden olmıyan konuşmalara; «Bunlar grupla
ra taallûk eder, binaenaleyh bu mevzuda konuş
mak caiz değildir» şeklinde bir müdahalenin ca
iz olmadığı kanaatindeyim. 

RElS — Turan Bey, Riyaset Grup kararları
nın mevzuubahsedilmemesine işaret etti. Grup 
kararları gizlidir, belki orada geçen görüşme
ler sizin haberdar olduğunuz şekilde de değil
dir, 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) —Muhterem 
arkadaşlarım, Grup kararları gizli olabilir. Mec
lis Dahilî Nizamnamesine göre gizlilik bir grupa 
iştirak eden arkadaşların bu mevzuları faşetme-
mek hakkında namusları üzerine söz vermiş ol
maları demektir. Bunun dışında eğer muhalefet 
partilerinin bir Meclis Grupunda verilmiş bir 
karar yüksek malûmunuz ise bunu burada açık
lamakta mahzur görmüyorum. Ama eğer bu ka
rar yanlış ise, yalan ise bu kürsüden bunu dü
zeltmek her zaman için caiz ve mümkündür ve 
bu hiçbir şekilde grupa iştirakle rey vermek gi
bi bir tefsire bizi götüremez. Gruplar kendi 
mevzularında karar vermeye salahiyetlidirler ve 
bu karara göre burada hareket etmekte de; bâ
zı hususlar müstesna, serbestirler. 

Fakat §u veya bu şekilde neticeye bağlanmış 
bir kararı Grupta karara bağlandı diye tenkid 
mevzuu ettirmemek milletvekillerinin söz hakkı
nı bağlar. 

REÎS — Fethi Çelikbaş. Hürriyet Partisi 
Meclis Grupu adına. 

HÜRRİYET PARTÎSÎ MECLÎS GRUPU 
ADINA FETHÎ ÇELlKBAŞ (Burdur) — 
Muhterem arkadaşlar; partilerin Meclis Grup
ları, nizamnamemiz gereğince, Meclisin organ
larından sayıldığına göre, hakikaten bu grup
ların çalışma tarzı ile B. M. Meclisinin muayyen 
noktalarda alâka göstermesi zaruridir. 

Evvelce de arz etmiş olduğumuz veçhile ka-
zai karakter arz eden meseleler mevzuubahsol- | 
duğu takdirde gruplar bunu müzakere edebi- ; 
lir. Fakat bir karara bağlamamak iktiza eder. | 
(Niye sesleri). 
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Grupta işler konuşulur... (Soldan, gürültüler) 
REİS — Rica ederim; hatibin sözünü kesme

yiniz. , 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bu bi

zim noktai nazarımızdır. Sizinkini de hürmete 
dinleriz. 

Mevzuubahsolan mesele; yani, eski Hariciye 
Vekâleti Vekili arkadaşımızın muamele tarzı, 
itiraf etmek lâzımgelir ki, hatalıdır. Bizim kana
atimize göre bu hatalı muamele siyasi mesuliyeti 
icabettiren bir hareket tarzıdır, fakat malî ve 
cezai mesuliyeti mucip bir tasarruf, bir muamele 
değildir. Bu bakımdan eğer arkadaş halen me
suliyet makamında bulunuyor olsa idi hakikaten 
siyasi bakımdan ademiitimat reyine gitmek 
mümkün idi. Fakat arkadaş bu vazifeden ayrıl
dığına göre kendisi hakkında bir siyasi mesuli
yet yoluna gidilmesi mümkün değildir. Diğer 
taraftan nizamnamemiz gereğince Meclis tahki
katı cezai ve malî mesuliyeti mucibolan ahvai 
de açılması iktiza ettiğine göre hakikaten Mec
lis tahkikatının açılmasını mucip, hâdisemizde, 
bir hal görememekteyiz. Bu itibarla bu sebepten 
hakikaten Meclis tahkikatının açılmamasına rey 
verecekken, tekrar arz edeyim, kazai meselelerde 
milletvekillerinin hareket serbestisinin grup ka
rarı ile bağlanmaması hususundaki noktai
nazarımızda musirriz. Tarihte bunun misalleri 
vardır, gruplar bunları müzakere ederler. 
fakat bu, fikir teatisi şeklinde tecelli eder. Ar
kadaşlar; karar vermemek de bir karardır. Me
selede karara varmamak suretiyle Büyük Millet 
Meclisinin, kazai mevzularda arkadaşların ser
best kalmaları ve hareket serbestilerini vicdani 
kanaatlerine uydurmaları imkânını vermek lâ
zımdır. Kazai meselelerde olsun, hükümlerine 
riayetten ayrılmıyacağımıza yeminle bağlı bu
lunduğumuz Anayasaya hürmet edelim ve Mec
lisi, grupların ekseriyet karariyle hareket 
eden bir merci olmaktan çıkaralım. 

REFET AKSOY (Ordu) — Emsal göstere
bilir misiniz? 

FTHİ ÇELlKBAŞ (Devamla)"— 1946 ile 
1950 seneleri arasında bir tahkikat meselesinde... 
Hâdiseyi şimdi hâtırlıyamıyorum, tetkik- edip 
arz edebilirim; Meclis kararı, grup karara var
maksızın mebusların serbestçe reylerini izhar 
etmesi şeklinde tecelli etmiştir. 

Söylediğim bu mülâhazalardan sonra Meclis 
tahkikatına mütaallik kazai meselelerdeki gö-
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rüşümüzü bir kere daha teyidederken hakika
ten cezai ve malî mesuliyeti mucip bir hal ol
madığı kanaatinde bulunduğumuzdan bu hâdi
se dolayısiyle bir Meclis tahkikatı açılması 
lüzumuna inanmış bulunmuyoruz. 

Mâruzâtım budur. 
REÎS — D. P. Meclis Grupu adına Burha-

nettin Onat. 
DEMOKRAT PARTÎ MECLÎS GRUPU 

ADINA BURHANETTİN ONAT (Antalya) — 
Muhterem arkadaşlar; C. H. Partisi mebusla
rından Kırıkoğlu arkadaşımızın getirdiği bir 
Meclis tahkikatı açılması teklifi vardır. Bu tek
lif bugün huzurunuza gelmiş bulunuyor. Bir 
tekliftir, Meclise gelir, açıkça konuşulur, üze
rinde münakaşa edilir, nihayet reye konur ve 
bir karara varılır. Fakat bilhassa Halk Partili 
arkadaşlarımız üçüncü defadır ki Adnan Men
deres'i bıraktılar, dillerine grupu doladılar. (Gü
lüşmeler) Diyorlar ki : «Nasıl olur efendim, bir 
mesele Meclise intikal etmeden evvel grupa ge
lir ve orada konuşulur ve nasıl daha evvel ka
rara varılabilir1?» Arkadaşlar; evvelâ şunu be
lirtmek isterim : Kırıkoğlu arkadaşımızın bura
ya, Heyeti Umumiyeye getirdiği bu dâva Halk 
Partisi Meclis Grupundan geçmeden mi gelmiş
tir? (Soldan gülüşmeler, bravo sesleri, sağdan 
gürültüler) 

Artık gizlemeye lüzum yok arkadaşlar, kar
şı karşıya gelmiş iki siyasi parti memleketi ız
rar edici feci bir mücadele mevkiine düşmüş bu
lunuyor. Birisi diyor ki; ben bütün hızımla, to
pumla, silâhımla Mecliste taarruza geçmeden 
evvel sizi böyle yıpratacağım. Hepimiz cephe
lerde bulunmuş, mütaaddit harblere iştirak et
miş olduğumuz için, az çok harb tekniği usulle
rine alıştık o tâbirleri kullanırsam beni mazur 
görün. Daha Meclise gelmeden evvel Ulusta te
sir ateşine başlıyorlar, günlerce o sürüyor. Bir 
istizah takriri, bir sözlü soru, bir istizah takriri, 
bir sözlü soru, baraj ateşine başlıyorlar. Ondan 
sonra cepheden gösteriyorlar, sağdan vuruyor, 
soldan vuruyor, akıllarınca geriden çeviriyorlar. 
Ne olacak? Biz ellerimizi kaldırıp teslim olaca
ğız (Gülüşmeler). Buna mukabil arkadaşlarım, 
biz bunları yapacağız ama sen tedbir almıya-
caksm diyorlar, uyuyacaksın diyorlar, ille seni 
uykuda iken bastırıp imha edeceğiz diyorlar. 
Yağma yok! 
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SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Aldığın rey

ler helâl olsun! Başkan. (Gülüşmeler) 
BÜRHANETTlN ONAT (Devamla) — Hepi

miz teşekkül etmiş, taazzuv etmiş siyasi teşek
külleriz. Bu parlâmento içinde yer almış birer 
uzuvuz. Nizamlarımız var, dayandığımız kanu
ni mesnetler var. Nizamnameler malûm: Grup
lar, parlâmentodaki esaslı işlerini elbette kendi 
içlerinde müzakere edecekler, konuşacaklardır. 
Bir hükümetin konuşacaklar. Bir hükümetin 
mesuliyetine taallûk eden ve binnetice iktidar
da kalmasını veyahut bir kabinenin düşmesini 
icabettirebilecek bir mevzuda, ben gruptan böyle 
bir mühim meseleyi konuşamayacağım da, orada 
ebegömecinin faziletinden mi bahsedeceğim ar
kadaşlar!. . (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar, maalesef vaziyet çığrmdan çık
mıştır, tehlikeli b i r duruma düşmüş bulunuyo
ruz maalesef. (Sağdan, ne varmış sesleri...). Vu
ruyorlar, öyle vuruyorlar k i ; bir kişiyi, bir gru
pu devireyim derken memleketin menfaati sar
sılıyor, (Soldan, alkışlar, sağdan, vah vah ses
leri) ama gözlerinde değil. 

OSMAN ALÎŞÎROĞLU (Kırşehir) — Sadede 
geliniz. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Müdahale 
yok, dinliyeceğiz reisi. (Gülüşmeler) 

BÜRHANETTÎN ONAT (Devamla) — Me
sele meydanda arkadaşlar, bir istizah takriri 
grupa gelir mi, gelmez mi? Elbetteki gelir. Ka
rara varılmaz mı? Elbette varılır. 

Arkadaşlar, karara varsak bile yemin mi et
tik?. Bugün burada konuşulmakta olan mesele ay
nen Gurupta konuşulmadı mı? O gün konuşu
landan başka bir şey mi konuşulacak burada? 
Bize yepyeni bir delil, yepyeni bir esbabı mu
cibe getirirlerse bütün arkadaşlar gibi en başta 
vallahi aksi reyi ben veririm, billahi aksi reyi 
ben veririm! (Soldan ,bravo sesleri) Bizi bağ-
lıyan hiçbir şey yoktur. Yalnız ve yalnız vicda
nımıza tâbiiz. 

Fethi Çelikbaş arkadaşıma bir cümle ile' ce
vap vermek istiyorum : Buyurdular ki; «görüşü
lebilir, fakat bir karara varmak doğru değildir». 
Fethi Çelikbaş arkadaşıma çok büyük inancım 
ve hürmetim vardır. Kendisinden çok şeyler öğ
rendim, medyunu şükranıyım. Memleket ölçüsün
de bir âlim, bir profesör, bilgi sahibi bir insan 
olarak bana bir şey daha öğretebilirler mi?: Ken
dilerinden rica ederim, bu gibilere yeni mi sahib-

— 10İ- — 



î : 26 20.1 
oldular! Aramızdayken yüzlerce ve yüzlerce defa 
vardığımız bu şekildeki kararlara o zaman niye 
itiraz etmediler?. (Soldan, bravo sesleri) 

Arkadaşlar, şimdi neticeye dönüyorum .- Bir 
sözlü soru gelmiş, bir istizah takriri gelmiş. Bu 
ne birincisi, ne sonuncusudur. Mütemadiyen söz
lü sorular gelmektedir. Ve yıkmak ve yıprandır-
mak için mütemadiyen geleceklerdir, biz de ha
zırız. tstizah takrirleri, sual takrirleri saat 2 den 
4 e kadar kabul edilir. (Gülüşmeler, alkışlar) 

RElS — Nüvit Bey usul hakkında söz istedi
niz, buyurun. Yalnız Meclis müzakereleri üzerin
de söz veriyorum, parlâmentolar usulü hakkında 
değil. 

Cumhuriyet Halk Partisi adına Nüvit Yetkin. 
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA NÜVlT 

YETKİN (Malatya) — Evvelâ, Sayın Burhanet-
tin Onat arkadaşımı müsterih kılmak için arz 
edeceğim : Meclisin teşriî vazifelerine taallûk 
eden hususlar hakkında elbette bizim grupları
mızın da toplantıları, müzakereleri ve kararları 
vardır ve olacaktır da. Yalınız ayrıldığımız bir 
nokta vardı; parlâmentoların teşriî fonksiyonla
rı yanında şahısların ve heyetlerin mesuliyetleri
ni intacedebilecek, hattâ hürriyetlerini ve hayat
larını ellerinden alabilecek kazai mahiyette fonk
siyonları da vardır. Demin bir arkadaşım misal 
olarak ifade etti, Büyük Millet Meclisinin idam 
kararlarının tasdiki mevzuunda olduğu gibi bir 
şahıs veyahut bir heyet hakkında tahkikat açıl
masını intacedecek kararları gibi hususata mü-
taallik kazai mahiyette olan mevzuların gruplar
da karara bağlanmasını Meclis Heyeti Umumiye-
sinde milletvekillerinin âmir bir tesiri altında bı
rakılması mahiyetinde telâkki ediyoruz. Bu iti
barladır ki; sadece kazai mahiyette olan bu hu
susların gruplarca bir karara bağlanmaması te
mennisinde bulunmuşuzdur. 

Saniyen Kâmil Kırıkoğlu'nun Meclis tahkika
tı talebini mutazammm takriri, grupumuzdan 
geçmemiştir. Bu bir. Bundan evvelki Mehmet Ha-
zer'in, Başvekil ve Dahiliye Vekili hakkında Mec
lis tahkikatı açılması hakkındaki takriri, de gru
pumuzdan geçmemiştir. (Gürültüler) 

REİS — Gürültüyü kesiniz, efendim. 
NÜVÎT YETKİN (Devamla) — Efendim, 

bir mesele Meclise geldikten sonra o mesele hak
kında noktai nazarımız olur ve vardır. 

Binaenaleyh, gerek Burhanettin Onat arka» 
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dağımızdan, gerekse Refet Bey arkadaşımızdan 
ayrıldığımız nokta budur. 

Refet Bey arkadaşımız buyurdular ki, İçtü
züğümüzde grupların çalışmaları hakkında sa
rahat yoktur. Böyle olunca da bu husus gele
neklerle teessüs eder. Arkadaşımızın bu husus
taki fikirlerine aynen iştirak ediyorum ve Yük
sek Meclis tahkikat talepleri ile çok karşılaş
madığı için bu hususta gelenek teessüs etmiş 
değildir. Heyeti Âliyenizden istirham ediyoruz, 
tasavvur buyurunuz, Fethi Çelikbaş arkadaşı
mızın bahsettiği gibi, şahısların hürriyetlerini 
veya bir şahsın veya hükümetin mesuliyetlerini 
gerektirecek bir hususta 400 kişilik bir parti 
grupunda 210 kişi lehte ve 190 kişi de muhale
fet etmiş olsalar; bu .190 kişi diğer parti grup
ları ile birleşseler, 210 kişi ile verilmiş olan ka
rarın aksine nisap temin edilebilir. Burhanet
tin Onat arkadaşımız, bu hususta grupta karar 
verilse dahi kendisinin aleyhte rey verebilece
ğini yeminle temin ettiler. Bununla beraber 
Heyeti Umumiyede grup kararlarına aykırı ha
reket eden arkadaşı haysiyet divanına vermek
ten de çekinmezler. Teklifimiz, Meclis kararı
nın âdil bir karar olarak teessüs etmesi, grup
taki reylerin Meclis Heyeti Umumiyesinde vic
danlara hükmetmesini önlemek maksadına ma
tuftur. Reylerin vicdan huzuru içinde kullanıl
masına mâni olacak bir geleneğin teessüs etme
mesini arz ve istirham ediyoruz. 

REİS — Feridun Ergin. Şahsınız namına mı? 
FERİDUN ERGİN (Urfa) — Evet, efendim. 
REİS — Buyurun. 
FERİDUN ERGİN (Urfa) ~- Muhterem ar

kadaşlar; Fatin Rüştü Zorlu'nun verdiği iza
hatta tashihe muhtaç iki nokta görmekteyim. 
Kendisi Türkiye hakkında hazırlanmış olan ra
porun lehimize olmadığını, eğer vatanperverlik 
lazımsa mukabil bir rapor yazıp gönderilmesi 
icabettiğini söylemiştir. Raporda eksiklikler, 
yanlışlıklar bulunabilir, Türkiye'nin ihtiyaçları 
lâyikiyle tebarüz ettirilmemiş olabilir. Bugünkü 
iktisadi şartlar içinde milletlerarası iktisadi iş 
birliğinde muhtacolduğumuz umumi iklimi bel
ki tebarüz ettirmiş, belki lâyikiyle tebarüz et
tirmemiş olabiliriz. Fakat bu eksiklikler haddi 
zatında raporu hazırlıyan komisyonda Türkiye'
den bir mümessil bulunmamasından ileri gelmiş
tir. Bu raporun netice itibariyle aleyhimize ol
duğu iddia edilemez. Raporun netice kısmından 
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gimdi çıkarmış olduğum birkaç satırı okuyayım. 
Rapor Avrupa Konseyine dâhil memleketlerin 
Türkiye'nin iktisadi inkişafına müzaheret göster
melerini talebetmektedir. Rapor, netice kısmında 
yabancı sermaye gönderilmesinin Avrupa'da teş
vik edilmesi icabettiğini söylüyor. Rapor, yaban
cı sermaye hakkında Türkiye'de hazırlanmış, Mec
listen çıkarılmış ve tatbikine geçilmiş olan kanu
nun lüzumlu bütün garantilerini temin ettiğini 
belirtmektedir. Bu neticeye varan bir raporun 
aleyhimize olduğunu ileri sürmek doğru değildir. 

Tasrih edilmesi icabeden ikinci bir nokta : Av
rupa Konseyinin îstişari Meclisinde ve komis
yonlarında müzakere edilen mevzular kendi Kon
sey toplantılarına katılmıyan, değiştirilmiş bulu
nan delegelerin rapor yazıp göndermeleri usulden 
değildir. Bunu da tasrih ederim. 

FATİN RÜŞTÜ ZORLU (Çanakkale) — Ye
rinize süplean dahi gönderilmedi. 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Fatin Bey 
mevzuu genişletmek istiyorlar, «İki ay müddetle 
siz gitmediğiniz için yerinize süplean dahi gön
derilmemiştir.» diyorlar. Bu ifade hakikata ay
kırıdır. Bana Avrupa Konseyine gidemiyeceğim 
12 Eylül tarihinde bildirilmiştir ve bu bildirme 
Başvekâletten Hariciye Vekâletine, bana Baki 
Erdem'in verdiği malûmata göre 9 Eylül tarihli 
tezkerede yazılmıştır. 

FATİN RÜŞTÜ ZORLU (Çanakkale) Vesi
ka gösterir misiniz? (Soldan, «vesika göster», 
sesleri). 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Gitmediği
ni söylediği süplean kalkmış gitmiş, fakat ko
misyonlara girememiştir. 

FATİN RÜŞTÜ ZORLU (Çanakkale) — Ve
sika ister. 

FERİDUN ERGİN (Devamla) — Müsaade 
edin, çantamı getirsinler. 

Ben 20 Ekim tarihinde Strasburg'a gittiğim 
zaman Türkiye hakkında hazırlanmış olan ra
por Îstişari Meclisin ruznamesine girmiş bulun
maktaydı. Ve eğer bu rapor, Fatin Rüştü Beyin 
iddia etmiş olduğu gibi Türkiye aleyhinde bir 
rapor olsaydı, bu rapora dair konuşmalarda De
mokrat Partiye mensup mebuslar ve müstakil 
mebuslar, raporu hazırlıyan komisyona teşekkür 
etmezlerdi. Bu hususta Fatin Rüştü Bey vesika 
istiyor. Vesikalar mevcuttur. Bu mevzu vatan
perverlik zaviyesinden tetkik edilirse, hakiki va
tanperverlik, Türkiye'ye ait bir raporun hazır-
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r landığı komisyonda Türkiye'nin temsil edilme

mesine meydan bırakmamaya inhisar ederdi. 
Hakiki vatanperverlik bu idi. Biz müdahale ede
bildiğimiz safhadan itibaren Türkiye için ne 
mümkün ise yaptık. Bu rapor hakkındaki müza
kereler devam etmektedir ve bundan sonra da 
icabeden vazifelerimizi heyet olarak yerine ge
tirmeye çalışacağız. Bu mevzuda çok rica ederim 
hakikatlara sadık kalalım ve hakikatlara aykı
rı hareket etmiyelim. 

Arkadaşlar, şimdiye kadar bu kürsüden Straz-
burg meselelerine dair hakikata aykırı çok iddia
lar ileri sürüldü, iftiralar ve isnatlar yapıldı. 
Bunlar yapılırken kimse vesika diye sesini yük
seltmedi. Şimdi benden vesika isteniyor, işte ve
sika :• Fatin Rüştü Beyin Îstişari Meclis Reisi 
Givele'ye çekmiş olduğu telgraf. Bu telgrafın 
metni sarahaten Baki Erdem'in Feridun Ergin 
yerine gönderildiğini göstermektedir. (Soldan: 
«İnkâr eden yok» sesleri) 

Sonra ikinci «bir vesika Başvekâletin ve Ha
riciye Vekâletinin arşivlerine balkansınız ve bu 
mevzu üzerine gönderilmiş olan teskereyi mey
dana çıkarırsınız. 

İşte size canlı bir vesika; Baki Erdem biz
zat kalkmış ve Strasbourg'a (kadar gitmiştir. 

İşte diğer bir vesika; Konsey zabıtları. Bu 
zalbıtlarda Türk delegesine tahsisat verilımedi-
ği için Feridun Ergin'in gönderilmemiş oldu
ğu yazılıdır. 

Bu kadar (kuvvetli deliller varken daha ne 
işitiyorsunuz ? Bir meıktup meselesi üzerindıe du
ruyorsunuz. Bu, bütün diğer deliller yanında 
bir direğin ucuna takılmış, (kirli bir çamaşır 
parçası gibidir. İstiyorsanız bunu yırtıp par
çalayın, siz de tekrarlamak külfetind'en (kur
tulun. Bütün deliller sizin iddialarınız^ çürü-
türlken, siz bir mektup parçası üzerinde duru
yorsunuz. 

Arkadaşlar; evvelâ bir tenakuzu (belirtece
ğim. Fatin. Rüştü Zorlu, bütün vesaiki inkâr 
ederek, bir taraftan: «Feridun Ergin'e tahsi
sat verildi, fakat kendisi kalkıp gitmedi.» di
yor, öbür taraftan da : «Feridun Ergin gönde
rilmediği için ıbir (mektup yazıp Konseye şikâ
yet etti.» diyor. Bu ilki iddia da sizin tarafı
nızdan gelmiştir. Eğer doğru konuşuyorsanız, 
soruyorum size, birbirini nakzeden bu ilki iddia
dan hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır? Bu 
iddialardan hiçbirinin mesnedi yoktur. 
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Arkadaşlar, Avrupa Konseyine gönderîlmi-

yeceğiımi öğrendikten sonra (ben hiçibir harefcet-
te ıbulunımadiırn. Bunun delilleri vardır. 

Birinci delil, müteveffa (Struyken'in) Muh
lis Ete'ye göndermiş olduğu mektuptur. Bu 
melktupta Avrupa Konseyi içtimalarına niçin 
katılmamış olduğuma dair bir malûmat alma
dıklarını bildirmekte ve 'kabilse benim vazi
yetten halberdar «dilerek Ştraziburg'a gelmek-
liğiimin (temin ©dilmesini istem ektedir. Eğer 
'ben bir meiktupla vaziyeti bildirmiş olısaydlm 
(Struyken) Muhlis Ete'ye bu şekilde bir (mek
tup yazmazdı. İkinci delil, Avrupa Konis'eyi 
Daimî Komisyonunun 12 Ekim (tarihli toplantı
sı zabıtlarıdır. Bu toplantıda Muzaffer Harun-
oğlu arkadaşımıza, hangi sebeplerden dolayı 
toplantılara Ikatılmadığıım sorulmakta ve Kon
sey'e gelmediğim için talhkikat açılmasına ka
rar verilmektedir. 

Üçüncü bir delil; Avrupa Konseyi iktisat 
Komisyonundan 29 Eylül traihinde aldığım 
melktuptur. Bu melktupta Eylül toplantııllarma 
niçin katılmadığım sorulmaktadır. 

Dördüncü delil; Avrupa Konseyi Keisi Guy 
Mollet'in niçin ve hangi şartlar altında toplan
tılara gelmediğime dair sorduğu mektup ve ce
vabıdır. 

Beşinci delil; 18 Ekim tarihli Cumhuriyet 
gazetesinde çıkan beyanatımdır. 

Bu beyanatı verdiğim tarihte meselenin sa-
fahati hakkında malûmat sahibi değildim. Ve 
meseleyi tamamen hüsnüniyet zaviyesinden gör
mekte idim. Bu beyanatta demiştim k i : «Türk 
heyetinin ve Cumhuriyet Hükümetinin Stras-
burg'da müşkül vaziyete düşürülmesini üzüntü 
ile karşılamamak kabil değildir.» 

Bütün bunlar gösteriyor ki, son dakikaya 
kadar, tahkikat açılıncaya kadar Avrupa Kon
seyine hiçbir malûmat vermiş değilim. Tahkikat 
açıldıktan ve keyfiyet resmen sorulduktan son
ra da bana bildirlmiş olan esbabı mucibeyi tek
rarlamaktan başka bir şey yapmadım. Başka şe
kilde de hareket etmeme imkân yoktu. 

Arkadaşlar, bu mevzu hakkında yapılmış 
olan isnatlar devam ettiği müddetçe, ben de 
icabeden cevabı vermekten çekinmiyeceğim. Her 
mevzuu hüsnüniyetle mütalâa etmek lâzımdır, 
her mevzuu hukuki zaviyeden görmek lâzımdır. 
Siz Rauf Bey, Hükümetin almış olduğu bir ka
ran, bir mektupla bildirmenin doğru olmıyaca-
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ğmı söylüyorsunuz. Bu karar, bu mektuptaki 
malûmatın, yani bir Hükümet kararından bah
sedilmesi kabahatse, bu kararın alınması kaba
hat değil mi? Hükümetçe alınmış olan bir kara-
rın bir mucip sebebi, bir hukuki mesnedi olması 
lâzımdır. Bu hukuki mesnedi izah ve müdafaa 
etmek Hükümetin vazifesidir, benim vazifem de
ğildir. 

RAUF ONURSAL (izmir) — Gitti de ne ol
du, gitmedi de ne oldu? 

REİS — Fatin Rüştü Zorlu, buyurun. 
FATlN RÜŞTÜ ZORLU (Çanakkale) — 

Muhterem arkadaşlar, en ince teferruatına ka
dar görüşülmüş olan bir mesele hususunda sizi 
tekrar, taciz ettiğimden dolayı çok üzüntü du
yuyorum. 

Feridun Ergin Bey arkadaşımızın ileri sür
düğü bütün dokümanlar, zaten Hariciye Vekili
mizin ilk celsede hepsini bir bir okuduğu, vesi
kalardan, kendi mektupları dâhil, zabıtlar aşi
kârdır. Mesele doğrudan doğruya Feridun Er
gin Beyin mektubunun okunması ile başlanıyor, 
Hariciye Vekili size mektubu da okudu, isterse
niz bendeniz de bir daha okuyayım. (Soldan, 
oku, oku sesleri) 

Okuyorum : «12 Ekim 1955 iktisadi Mesele
ler Komisyonunun son içtimaları sırasındaki 
gaybubetimin sebebini soran 5 Ekim tarihli 
mektubunuza cevabı size esefle bildiririm. Mös
yö Federspiel tarafından izhar edilen endişe ta
mamen haklıdır. (Bu Mösyö Federspiel de bu 
endişe nasıl doğmuş, ayrıca mucibi sualdir.) 

iktisadi Meseleler Komisyonunca 19 - 21 Ey
lülde yapılan içtimalarda hazır bulunmak üzere 
Paris'e gitmeme mâni olan hâdiseler şunlardır : 
Bir, Hükümetin takibettiği iktisadi politika 
karşısında kâfi derecede hararet göstermemek 
ve belediye seçimlerine muhalif partilerin katıl
masını önliyen temennide bulunmak bahanesi ile 
partiden ihracedildim, mümessillik salâhiyeti
min.... 

Geri alındığı emri tebliğ olundu.» 
Görüyorsunuz ki arkadaşlar mesele gayet 

açıktır. Sayın Feridun Ergin'in ne vakit gitme- * 
si lâzımdır? Eylül, Ağustos ayında. Bu mesele 
ne vakit hadis oluyor? Ekim ayında. Baki Er
dem ne zaman gitmiştir? 14 Ekimden sonra. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Şimdi nerede? 
FATlN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Ga

yet tabiî olarak orada. Sizin daima devam et-
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tiğiniz Avrupa Konseyi statüsüne göre, gayet 
iyi bilirsiniz, daha 9 suplean gönderebiliriz, B. 
M. Meclisinin salâhiyeti vardır. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Meclis mi seç
miş, bizim bütçe formülüne bakın. 

FATlN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Ben 
Avrupa Konseyi statüsünden bahsediyorum. 
Şimdi bu vaziyet kargısında Feridun Ergin ar
kadaşımız kendisine verilen vazifeyi iki ay ih
mal ediyor. Neden? Ne süplean var, ne müstakil 
ne gayrimüstakil bir arkadaş! iki ay bu vazife 
yapılmıyor. Kendisinin bildirdiği gibi Harunoğ-
lu arkadaşımıza da «Feridun Ergin nerede?» 
diye soruyorlar. Feridun Ergin arkadaşımız 
bu mektubu yandığı zaman 10 Ekimdi, ben yaz
madan evvel gel konuşalım dedim, gelmedi ba
na. Ama Kalemi Mahsus Müdüründen işi ben 
tahkik ettim diyor. Kalemi Mahsus Müdürü 
kendisinin sınıf arkadaşıdır. Onunla araların
da hususi de konuşurlar. Zaten bu işleri ken
disi, bir kere müstesna, hep sınıf arkadaşları 
vasıtasiyle yapmak istiyor. Onlar da kendisine 
aynı şekilde cevap veriyorlar; «kendi bileceğin 
iş, gel paranı al git» diyorlar. Buna kimse mâ
ni olamaz ki ; hakkımız yoktur ki. Bir mebusun 
memleket dışına çıkmasına hükümet mâni ola
maz arkadaşlar. Biz kendisine para vermeyiz 
dedik mi? Bu da yok. Biz tebligat da yapma
yız, hiçbir arkadaşa da yapmadık. 

ÖMER FARUK SANAÇ (Elâzığ.) — Mek
tupla tebligat yapıldığını söylüyor. 

FATÎN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Sa
yın Fethi Çelikbaş arkadaşıma soruyorum, ken
dilerine tebligat yaptık mı? Yapmadık. Sayın 
Muhlis E te 'y e soruyorum. Hiçbir arkadaşa teb
ligat yapmadık. Arkadaşlar bütün mesele bun
dan ibarettir. 

Rapor meselesine gelince : 
Kendileri zaten izah ettiler, şunda eksik var, 

bunda eksik var diye. Bunlar eksik olunca da 
hakikat görülmeyince vaziyet aleyhimizde ol
muştur. Zaten demokrat mebuslar celselerde 
bunların bir kısmını tashih etmişlerdir. Bu da 
bir vakıadır. Sonra tedbir olarak he tavsiye 
ediyorlar, ecnebi sermaye gitsin diyorlar. Kim 
diyor? Sermaye sahipleri değil, orada Avrupa 
memleketlerinin mebusları ecnebi sermaye git
melidir diyorlar. Bu bir temenniden başka bir 
şey değildir. Ecnebi Sermaye Kanununu biz de 
çıkardık ve bundan da istifade ediyoruz. Ama 
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bunun vüsati aşikârdır. 'Binaenaleyh rapor de
diğimiz zaman işte rapor budur. Fakat kendi
sine düşen vazife iki ay zarfında kendine bir 
tebligat yapılmadığına göre, bu raporu itmam 
ve tashih etmesidir. Fakat bunu yapıyor mu? 
Esasen kendisi mütemadiyen bana müracaat 
etmiştir; gideyim mi gitmiyeyim mi diye. Ben 
de o vakit biliyorsunuz ya, i ran 'da Tahran'da 
veya Paris'te idim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tayyarelerde, 
FATlN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Evet, 

tayyarelerde idim. 
REÎS — Rica ederim karşılıklı konuşmayı

nız. 
- FATlN RÜŞTÜ ZORLU (Devamla) — Sen 

benim gibi gidemezsin, müddeti hayatında gide
mezsin, senin o kabiliyetin yok. 

RElS — Hürriyet Partisi Grupu adına Fet
hi Çelikbaş. 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Çok muh
terem arkadaşlar; eski Hariciye Vekâleti Vekili 
Sayın Fatin Rüştü Zorlu'mm haddi zatında 
geçen defa Mandalinci arkadaşımın şahadeti ile 
sabit olan mesuliyetini bir yana bırakıp birden 
bire taarruza geçmesi diplomatik bir hareket 
olabilir, belki bu, kararınızla tasvip de edilebi
lir; ama bu parlmenter bir hareket değildir. 

Geçen toplantıda Mandalinci arkadaş da hay
kırdı, hatalıdır dedi, bu terü taze hâdiseler he
nüz vicdanlarınızda canlı yaşarken, işin mecra
sını değiştirip her hangi bir arkadaşa hücuma 
geçmek Parlâmento teamüllerine uyan bir ha
reket değildir. Biz, müsaade ederseniz, bu nok
tada cevap vermiyeceğiz. Meclis konuşmaların
da muayyen bir hududun dışına çıkılırsa bura
da konuşan arkadaşı hudut içine almak için mü
cadele edilebilir. 

Arkadaşlar, bu mesele esasen halledilmiştir 
siyasi bakımdan, mesuliyet bakımından mahlûl-
dür. Fakat demin Refet Aksoy sordu : Hangi 
hâdise, diye. Meseleleri tahkik etmeden huzu
runuzda misal vermeyi Yüksek Meclisin seviye
siyle mütenasip bir hareket tarzı olarak telâkki 
etmemekteyiz. 

Şimdi tahkik ettim, Atıf inan meselesinde 
1946 - 1947 arasında zamanın iktidarının Meclis 
Grupu Grupta müzâkere etmiş, fakat bir kara
ra varmadan mebusları Mecliste muhayyer bı- . 
rakmıştır, 
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RAUF ONURSAL (izmir) — O, danışıklı 

döğüştü. 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Şimdi 

arkadaşlar; Fatin Rüştü Zorlu arkadaşımız bu 
mevzuda iş tutumunun asla mesuliyeti mucip 
bir hareket olmadığı kanaatinde ise, hakikaten 
fou kanaati tashih etmesi lâzımdır. Avrupa Kon
seyine iştirak etmiş ve orada - zabıtlarda görü
lebilir - memleketin menfaatlerine uygun görü
len ahvalde parti farkı gözetmeksizin bütün ar
kadaşların icabında tadilnameler vermek, tak
rirler teklif etmek suretiyle nasıl çalıştığını 
görmüş bir insan sıfatiyle arz edeyim ki; sabık 
vekilin iş tutumu tatminkâr olmamıştır. Yalnız 
bu hâdisede değil, tahsisatı Meclisten geçtiği 
için tafs.il ediyorum, Avrupa Konseyinin mesa
isi ile Hariciye Vekâleti gereken alâkayı göster
memektedir, gösterememektedir. Yüksek Mec
liste cereyan eden bu konuşmalardan istifade 
ederek, hakikaten kötü bir noktadan girmek 
suretiyle dahi olsa arz edeyim ki, Avrupa Kon
seyinin mesaisi üzerinde yakın alâka gösteril
mesi millî menfaatlerimizi istihsal bakımından 
çok faydalı olacaktır. Müspet neticeler istihsal 
edileceği de muhakkaktır. 

Yardım mevzuunda, Avrupa Konseyine Av
rupa iktisadi iş Birliğine italya bir program 
getirmiş ve italya Hükümeti bu programı sala
hiyetli heyetlere tetkik ettirdikten sonra gere
ken yardımın sağlanmasını temin etmiştir. Is-
tidraden şunu da arz edeyim ki, enternasyonal 
müesseseler, dünya kalkınma bankası, Bretton 
Woods para teşkilâtı, Paris'teki Avrupa ikti
sadi iş Birliği Teşkilâtı, Avrupa Konseyi, Ce
nevre'de Avrupa iktisadi işleri komisyonu hep 
birbirleriyle irtibat halinde çalışmaktadır. Eğer 
memleketimizde buna mütenazır bir organizas
yonu vücuda getirecek olursak; memleket le
hine müspet neticeler istihsal olunabilir. Bura
da yalnız Türkiye değil, Yunan Hükümetinin 
dahi Avrupa Konseyine gerekli plân ve prog
ramı getirmemesi, yardım mevzuunda Avrupa 
Konseyinin ve Paris'teki iktisadi iş Birliği teş
kilâtının alâkasız kalmasını intacetmiştir. 

RAUF ONURSAL (izmir) — Reis Bey, sa
det dışına çıkıyorlar. Biz ijânihayc dinlemeye 
mecbur değiliz. 

RElS — Fethi Bey, mevzııumuz, Fatin Rüş
tü Zorlu hakkında tahkikat açılıp acılmaması-
dır, bu kadar genişletmeyiniz. 
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FETHİ ÇELÎŞBAŞ (Devamla) — Müsaade 

ederseniz Hariciye Vekâleti Vekilinin Avrupa 
Konseyi ve ona murtabit meselelerdeki iş tutu
mundan bahsediyorum. 

RElS — Cezai ve malî mesuliyet mevzuunu 
görüşüyoruz. 

RAUF ONURSAL (izmir) — Mevzuu karış
tırıyorsunuz'. 

FETHİ ÇBLlKBAŞ (Devamla) — Şimdi 
Rauf Onursal arkadaşıma da cevap arz edece
ğim sabırlı olsunlar. Bu husustaki noktai naza
rımızı ifade ettik. Ama Hariciye Vekâleti Vekili 
iş tutumunun kusurlu olmadığını müdafaa et
tikten sonra müsaade buyurunuz da biz de iş 
tutumunun hatalı olduğunu arz edelim. Kendi
si iş tutumum doğrudur, diyor.«Hamdolsun Bü
yük Millet Meclisinden çıkan Yüksek Meclis 
içerisinde hükümetten çıkarılmak suretiyle ken
disini siyasi mesuliyete muhatabolduğunu şim
di ifade eden arkadaşlar var; ona temas etmi-
yeceğim. Ama bir sabık vekil kendi iş tutumu 
hakkındaki hatayı burada müdafaaya kalkar
sa, bizim de, müsaade buyurun, bu iş tutumun
daki hata ve aksaklıklara işaret etmemizin ta
biî görülmesi iktiza eder. Buradaki müzakere
lerimiz, muayyen mevzularda, yapıcı olmaya 
matuftur. Fatin Rüştü Zorlu'nun Avrupa Kon
seyi ile olan münasebetleri katiyen bu konse
yin ehemmiyetiyle mütenasibolmamıştır. Bu ce
zai ve malî bir mesuliyeti mucibolmadığı için 
Meclis tahkikatı açılmamalıdır diye beyanda 
bulunduk. Bu sebeple şimdiki beyanatının onun
la alâkası olmayıp iş tutumundaki isabeti id
diaya kalkan bir sebık vekil iş tutumundaki 
hatayı göstermek maksadına matuftur. Elbet
te bunu kabul edeceksiniz. Huzurunuzda bunun 
muhasebesi görülmüş, uzun boylu tetkik edil
mişti. Onun için birinci defa konuşmadım. Bu
rada Meclisin dört saatini işgal etti. öğrenil-
raiyen bir ciheti kalmadı, iş bu raddede iken 
hiçbir mesele müzakere edilmemişcesine yeni
den bir takım meseleler ortaya atarak Meclisin 
bu sahadaki mesaisinin heder olmasına sebebi
yet verecek bir konuşma, affınıza mağruren 
arz edeyim, meseleyi yeniden açmak olur. Bu 
meselede demin de arz ettiğim, veçhile Meclis 
tahkikatına lüzum görmediğimizi son defa ola
rak arz edeyim ve bu mesele kapansın arkadaş-
] ar. 
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REÎS — Mehmet Ünaldı. (Kâfi, kâfi sesle

ri) . 
SERVER SOMÜNCUOĞLU (Sinob) — Muh

terem arkadaşlarım; iki celsedir Yüksek Mec
lis bu hâdiseyi ele almış konuşmaktadır. Şimdi 
de sabık bir vekil hakkında tahkikat açılıp açıl
maması mevzımbahistir. Bir vekil hakkında tah
kikat açılıp açılmaması mevzuunda mucip se
bepler tetkik edildiği zaman hakikaten Çelik-
baş arkadaşımızın dedikleri gibi, ya malî bir 
mesuliyet veya cezayı mucip bir hareket olma
sı isabeder. Arkadaşlarımız bunların muayyen 
bir fiil ve hareketten ibaret olup mesuliyeti mu
cip bir hal taşımadığını ifade etti. Böyle olun
ca, keyfiyet hakikaten mahlüldür. içtüzük, 
(Meclis bir meseleyi, hakkında malûmat almak 
üzere, tahkikat mevzuu yapabilir) der. Ama 
şimdi hâdisede öğrenilecek bir kısım kalmadı-
ki, arkadaşlar. Yani Feridun Ergin arkadaşımız 
vesilesiyle ortaya atılan ve Meclis tahkikatı 
için öne sürülan mevzular evvelden olduğu gibi 
bugün de yeniden müdafaa olundu, cevaplar 
alındı ve Muhterem âza burada kâfi derecede 
tenvir edildiler. Bu zaviyeden, Meclis tahkika
tının açılmasını muhik gösterecek en ufak bir 
sebep dahi yoktur. Bu itibarla bu önergenin 
reddi iktiza eder. 

Bendeniz, Fethi Oelikbaş arkadaşımın bir 
noktaya temas eden mütalâasına muvazi bir 
hususu yüksek ıttılaınıza arz etmek istiyorum. 
Bu nokta Muhterem Zorlu'nun Konsey çalışma
larına muvazi olarak, huzurunuzda clermeyan 
ettiği bir kanaatidir. 

Arkadaşlar, Konsey hakikaten bizatihi ken
disi ne bir memlekete iktisaden yardım edebi
lir, ne bir memleket ile siyasi bir âkit, bir itti
fak akdedebilir. 

RAUF ONURSAL (İzmir) — Tamam, yapa
cağı bir şey yok... 

SERVER SOMUCUOĞLU (Devamla) — Fa
kat meselenin Muhterem Rauf Onursal'ın anla
yışından ibaret olmadığım, başka bir istikamet
te olduğunu söylemek isterim. 

Arkadaşlar, bendeniz de lütfedip seçtiğiniz 
ve bu sefer gönderilen delegeler arasında bulu
nuyorum. 

Bir Avrupa Birliği meselesinin ortaya atıl
dığı ve çok dikkatli olarak işlendiği Avrupa 
Konseyine arka çevirmeye imkân yoktur (Bra
vo sesleri). 
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Bir Avrupa Birliği fikrinde ve onun ta

hakkukuna çalışmakta Türkiye'nin menfaati 
vardır, arkadaşlar. Hiçbir zaman bu anlayış,uzak-
tan, Ankara'dan idare edilemez, oraya giden 
arkadaşların ehliyetleri münakaşa edilebilir. 
Fakat iştirakten beklenen menfaat reddedile
mez. 

REÎS — Server Bey, lütfen sadet haricine 
çıkmaymız. 

SERVER SOMÜNCUOĞLU (Devamla) — 
Eski bir vekil arkadaşımız muayyen mesuliyet 
anlayışını izah ederken bir noktaya müteveccih 
müdafaasını bu Mecliste serdetti. Binaenaleyh 
bu mütalâalar karşısında ne gibi mütalâaların 
bulunduğunu Yüksek Meclise evleviyetle arz 
etmek lâzımdır, eğer Riyaset Divanı bu mucip 
sebeple konuşmama müsaade buyururlarsa ko
nuşmama devam edeyim. 

REİS — Devam edin. 
SERVER SOMÜNCUOĞLU (Devamla) — 

Teşekkür ederim. 
Şimdi arkadaşlar, Avrupa Konseyine üye 

olan Türkiye, orada birleşmek istiyen Avru
pa'nın diğer devletleri ve milletleri gibi müş
terek dertleri ortaya koyup, hal çareleri üze
rinde durmaya mecburdur. Amerika ile çarpı
şan Moskova arasında kendi statüsünü tâyin 
etmeye çalışan Avrupa'ya Türkiye'nin de yar
dımı zaruridir. Neresinden bakarsanız bakınız 
orada konuşanlar kendi memleketlerinin parlâ
mentolarında politikalarına istikamet veren ik
tisadi anlayışları, tesbit eden insanlardır. On
lar iktisadi yardım ve siyasi akit yapamazlar. 
Ama onların hazırlayıp getirdiği şeyleri parlâ
mentolarında müdafaasını yaparlar, zemini ha
zırlarlar. 

Size misal arz edeyim : Avrupa'nın iktisa
den geri kalmış memleketlerine yardım yapıl
ması için Muhterem Muhlis Ete arkadaşımın 
vaktiyle Konseydeki mesaileri sırasında yaptığı 
bir teklif üzerine hazırlanmış raporlar vardır. 
Bunlar müzakere edilirken ortaya çok faydalı 
fikirler atılmıştır. 

Zannediyoruz ki Avrupa memleketlerine yar
dım eden yalnız Amerikadır. Hayır arkadaşlar, 
1954 ten bu yana çoktan atını alan Üsküdar'ı 
geçmiştir, bütün istihsal kudretini toplıyarak 
başka memleketlere yardım edecek vaziyete gel
miş Avrupa memleketleri çoktur. Sadece ve sa-
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deee Amerika'ya gözümüzü dikmek doğru de- I 
ğildir, onun müzaheretini istemekle beraber bu 
gün yardım etmek durumuna gelmiş Avrupa 
Birliğinin içinde bütün ağırlığı ile, bütün kuv- j 
veti ile yer alan Türkiye'ye dikkati çekmek için j 
çalışmamız lâzımgeldiğini hatırlatmak vazifemiz- I 
dir. (Sağdan, bravo sesleri) Nitekim Alman Mc- i 
busu Kolpitzer oradaki beyanatında şöyle dedi. i 
«Biz bu sene iktisaden geri kalmış Avrupa mem- I 
leketlerine 150 milyon demarklık yardım yapabi- | 
leceğiz. Holândalı Mebus Capitain ise dedi ki | 
«Biz Amerika'dan aldığımız yardımları hibe de- J 
ğil istikraz kabul ederek mefruz faizleri 'şek- | 
lindeki paralarla geri kalmış kardeş memleket- | 
lere yardım edelim. [ 

Zira siyasi birlik iktisadi birlik içinde ka- j 
bili tahakkuktur. Demek oluyor ki; buna benzer • 
hareketler vardır. Bunlar merkezden idare edile- | 
mez. Karşılıklı konuşmalarla olur. Bu itibarla 
çok ehliyetli arkadaşlarınızı oraya göndermek 
suretiyle bu işlere devam etmenin yerinde ol
duğunu ve bu cereyana yan çizmenin katiyen 
doğru olmadığını bu kürsüde tebarüz ettirmek 
isterim. 

E E l S — Kemal Biberoğlu. 
KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — Çok Muh

terem arkadaşlar; Büyük Meclis bir müddetten 
beri çalışma tarzı itibariyle cidden uzun mesai 
saatlerini mühim kanunların müzakere için va- i 
kit beklediği şu günlerde, aşağı yukarı, - tabiri
mi mazur görün - israf etmektedir. Çünkü bu
gün bu kürsüden enine boyuna ifade edilmekte 
olan mevzular bir sual takriri münasebetiyle bun
dan evvelki celselerde teferruatiyle görüşülmüş 
ve Meclis bunun her noktasına ıttıla kesbetmişti. 
Kanaatimce mevzuatımıza göre de bugün yap- I 
mak mecburiyetinde olduğumuz husus, eski bir 
vekil arkadaşın iddia edilen mevzuu, evvelâ va- | 
zifesi cümlesinden olup olmadığı, vazifesi cüm
lesinden ise netayici itibariyle malî veya cezai | 
mesuliyeti müstelzim bir zarar ziyan meveudo- | 
lup olmadığı tetkik edilecektir. Bu iki esaslı ve j 
mütekaddim nokta karara bağlandıktan sonra, ı 
eğer mesuliyeti mevcut ise Meclis tahkikatının j 
açılması için lâzımgelen unsurlar o zaman de
rinliğine genişliğine bir kere daha görüşülmek \ 
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için meydan açılmış olur. Onun için ben şunu 
ifade ve arz etmek isterim ki, bir müddet evvel 
konuşan Feridun Ergin arkadaşımızın okuduğu 
statüden öğrenmiş bulunuyoruz ki, üzerinde dur
duğumuz Avrupa Konseyi ile hükümetlerin alâ
kaları yoktur, verdiği kararla bağlı değildirler. 
Diğer taraftan Patin Rüştü Zorlu arkadaşımızın 
ifade ettiği gibi, neticede bu konsey tarafından 
hazırlanmış olan rapor bizi doğrudan doğruya 
sıkıntıya sokmamıştır. Bunlar ifade edildikten 
sonra Vekâletin malen ve cezaerı mesuliyetini 
icabettirecek bir husus bulunmadığına göre 
Meclis tahkikatı açılması hakkındaki bu takri
rin artık müzakerelere devam edilmeden reye 
konulması lâzımgeldiğini ve reddi gerektiğini 
arz ederim. 

REÎŞ — Efendim; kifayeti müzakere takriri 
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir, takririn reye vaz'edilme

sini arz ve teklif ederim. 
Kırklareli Mebusu 

Şefik Bakay 

REİS —- Efendim; takrir aleyhinde söz isti-
yen? 

ABDULLAH GEDİKOĞLU (Ankara) — 
Muhterem arkadaşlar; üç celsedir bu mevzuda 
konuşuldu ve durum açıklandı. Fakat müsama
ha ve müsaade buyurun, bir memleket işinin, 
bu mühim işin zapta geçirilmesini temin için 
bir az daha konuşalım. 

REİS — Takririn lehinde söz istiyen! Yok. 
Takriri reyi âlilerinize arz ediyorum, kabul 
edenler... Etmiyenler... Kifayeti müzakere tak
riri kabul edilmiştir. 

Efendim; Hariciye Vekâleti eski Vekili Ça
nakkale Mebusu Fatin Rüştü Zorlu hakkında 
Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri reyle
rinize arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyen
ler... (Anlaşılmadı sesleri) Arz ediyorum efen
dim, takrir Meclis tahkikatı açılması hakkında
dır. Eski Hariciye Vekâleti Vekili Fatin Rüştü 
Zorlu hakkında Meclis tahkikatı açılması yolun
daki takriri kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
reddedilmiştir. 

— 300 — 
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5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — ŞİFAHİ SUALLER 

1. — Kars Mebusu Turgut Oöle'nin, De
mokrat Parti Reisv ekili Fuad Köprülü'nün 
yaptığı basın toplantısındaki konuşmaları hak
kında Başvekilden şifahi suali (6/113) 

REİS — Turgut Göle. (Yok sesleri) sual 
sahibi hazır bulunmadığından suali gelecek 
İnikada talik ediyorum. 

2. — Kars Mebusu Ali Yeniaras'ın, Dahi
liye Vekili E t em Menderes'e İstanbul'dan 
Ankaraya gelirken ne sebeple asken uçak tah
sis edildiğine ve 1. I . 1955 ten 12 . XIX . 1955 
tarihine kadar geçen zaman içinde sivil zevata 
tahsis edilen askerî uçakların uçuş saatleriyle 
kioimetre masraflarına dair Başvekilden şifahi 
suali (6/123) 

REÎS — Ali Yeniaras burada mı? (Yok ses
leri) Sual sahibi üst üste iki defa inikatta 
hazır bulunmadığı için suali düşmüştür. 

3. — Kars Mebusu Sim Atalay'ın, Demok
rat Parti Genel Başkanı ve Başvekil Adnan 
Menderes'in 15 . X . 1955 tarihinde Demokrat 
Parti Büyük Kongresinde Türk Silâhlı Kuvvet
leri hakkındaki vâki beyanatına dair Başvekil
den simline Devlet Vekili ve Millî Müdafaa Ve
kâleti Vekili Semi Ergin'in şifahi cevabı. 
(6/124) 

REÎS — Sırrı Ata!ay burada mı? 
SIRRI AT AL AY (Kars) — Buradayım . 

REÎS — Başvekil namına Devlet Vekili Se
mi Ergin cevap verecektir. Suali okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki hususun Başvekil tarafından söz

lü olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi say
gı ile rica ederim. 12 . XI . 1955 

Kars Mebusu 
Sırrı Atalay 

D. P. Büyük Kongresinde 15 . X . 1955 günü 
D. P. Genel Başkanı ve Başvekil' Adnan Men
deresin «Biz 1950 de iktidarı ele aldığımız zaman 
Türk Silâhlı Kuvvetleri gerek teşkilât, gerek 
kuruluş bakımından modern askerî telâkkilere 
tamamen aykırı bir manzara arz etmekte idi. 

Münhasıran statik bir müdafaa görüşüne göre 
hazırlanmış olan bu kuvvetler bu gün ki, mo
dern harplerin zaruri kıldığı seyyaliyet ve ateş 
kuvvetinden tamamen mahrum bulunmakta idi
ler.» 

I). P. Genel İdare Kurulu adına ileri sürdü
ğü bu sözleri doğru mudur? hakikaten mem
leketin Millî Savunması bu halde idiyse 1946 
dan 1950 ye kadar Millî murakabe va'zifesi tev
di edilmiş D. P. o zaman bu hususları neden ve 
incin millete duyurmamı^ ve izah etmemiştir?. 

İktidara geldiğinde gerçekten bu iddiaya sa
hip idiyse neden mesulleri yetkili mercilere tevdi 
etmedi? 

DEVLET VEKİLİ VE MİLLÎ MÜDAFAA 
VEKÂLETİ VEKİLİ SEMİ ERGİN (Manisa) 
— Kars Mebusu muhterem Sırrı Atalay'ın, Baş
vekilden sözlü olarak cevaplandırılmasını iste
diği suallere Başvekil adına cevaplarımı arz edi
yorum. 

1. Demokrat Parti Başkanı ve Başvekil Ad
nan Menderes'in 15 . X . 1955 günü Demokrat 
Parti Dördüncü Büyük Kongresinde iradettiği 
nutukta Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 1950 de De
mokrat Partinin iktidarı ele aldığı zamanki du
rumunu tavsif eden sözleri ordumuzun bugün 
modern harbin icaplarına göre tensik ve teçhi
zi yolunda sarf edilen büyük emeklerin ve mu
azzam gayretlerin ve elde edilen neticelerin bir 
bilançosunu efkârı umumiyeye açıklamaktan 
başka mânayı taşımamaktadır. İktidar partisi
nin başkanı ve Başvekilinin bugün milletimizin 
medarı iftiharı bulunan Türk ordusunun haki
katen üzerine düşebilecek her türlü vazifeyi ifa
ya muktedir olduğunu ifade etmiş olması kar
şısında ancak memleket çocuğu olarak gurur 
duymak icabettiği kanaatindeyim. (Bravo, ses
leri) Demokrat Partinin muhalefette iken millî 
savunma sahasındaki icraatı politik mevzular 
haline getirerek siyasi münakaşalara mevzu teş
kil etmek istememesi bugün olduğu gibi dün de 
orduya olan muhabbet ve sevgisinden ileri gel
mektedir. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) İkti
dar mesuliyetini üzerimize aldığımız zaman or
dunun durumunu müşahede etmek imkânı daha 

— 201 — 
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açık bir şekilde elde edilmiş ve ordunun modern 
icaplara göre tekâmül ve takviyesi bakımımdan 
gereken tedbirler alınmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşım, Millî Savunma saha
sında modern icaplara uygun tedbirlerin alın
mamış olması karşısında Demokrat Partinin ik
tidara geldiği zaman mesullerinin neden yetkili 
mercilere tevdi edilmediğini soruyor. Bu çeşit 
sual ve mevzular üzerinde durmaktan ise dost ve 
düşman bütün bir dünya umumi efkârı karşısın
da milletimizin başlıca kudret kaynağı olan 
Türk ordusunun aziz varlığına ait mevzuları 
siyasi münakaşaların dışında tutmak ve dünya
nın bu kritik durumunda hudutlarımızın ge
çilmez bekçisi, NATO'nun sözü dinlenir kuvvet
li bir âzası ve Orta - Şarkın bir istikrar unsuru 
olan ordumuzun kudret ve kuvveti ile muvafık, 
muhalif ve bitaraf bütün Türk milletinin iftihar 
edeceği bir varlık olduğunu kabul etmenin mem
leketimiz ve milletimiz için çok daha faydalı 
olacağına kaani bulunmaktayım. (Soldan, bravo 
sesleri, alkışlar). 

REİS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Kısa Başkanve-

killiği sırasında hakikaten objektif hareketleriy
le bizlerde iyi bir hâtıra bırakan Semi Ergin ar
kadaşımızın yine objektif olan bu cevaplarına te
şekkür ederim. Ancak; kendilerinin bu beyanla-
riyle Sayın Menderes'in beyanlarım yan yana ge-
titirsek bu mevzuda biraz konuşmama müsaade 
edeceğinizi umarım. (Soldan, Ordu siyaset mev
zuu olamaz, sesleri) 

MUSTAFA ZEREN (Amasya) — Sırrı Bey, 
fazla uzatma, mevzu nazik. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Müsaade bu
yurun arkadaşlar; bu hassasiyeti Sayın Mende
res 15 Ekim'de gösterseydi. Silâhlı kuvvetlere ait 
hususların kongrelerde tartışma mevzuu edilme
sinde D. P. Genel Başkanının ve Başbakanın fay
da gördüğü ve umduğu anlaşılmaktadır. Fakat 
dâvaların tek taraflı iddialar şeklinde kalması 
şüphelere yol açabileceği gibi, silâhlı kuvvetlere 
ait ithamlar ise daha ciddî bir mahiyet arz ede
ceğini de bilmesi lâzımdır. Bu iddialara mesul 
Başbakanın ağzından muttali olmasaydık, Millî 
Savunma konusunda ihtisası olmıyan bir heyetin 
beyanatı üzerinde durmaya lüzum görmezdik. 

Memleket savunmasında en büyük sorumlulu
ğu taşıyan Başbakan böyle bir iddiada bulunur
sa mesele elbetteki ehemmiyet taşır. 
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MUSTAFA ZEREN (Amasya) — Ne bakım

d a n ! 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Başbakan 

Türk Ordusunun 1950 de statik bir durumda oldu
ğunu ve seyyaliyetten mahrum bulunduğunu söy
lüyor. 

Başbakana göre 1950 de iktidar değişmesi sı
rasında Türk Silâhlı Kuvvetleri gerek teşkilât 
gerek kuruluş bakımından modern askerî telâk
kilere tamamen aykırı bir manzara arz etmekte 
imiş. Ordu münhasıran statik bir müdafaa için 
hazırlanmış, seyyaliyetten ve atış kuvvetinden 
mahrum imiş. Evet Sayın Başbakanımız böylece 
hikâye ediyor. Hiç hatırlamıyorlar ki, teşkilât 
ve kuruluşları ilham eden terakkiler her harb 
sonrasında tatbikat sonuç ve tecrübelerine göre 
derece derece değişikliklere uğrarlar. Bu deği: 

siklikler ne birkaç günün işidir, ne de bütün or
dularda birbirinin aynen benzeridir. Millî ordu
lar tarihleri, ananeleri, tecrübeleri ve mânevi var
lıkları ile muazzam birer müesseselerdir. 

NATO topluluğundaki en ileri memleketlerin 
kontenjanlarını doldurmakta ve yeni birlikler 
kurmakta yıllar süren zamana muhtacolması ne 
tesadüftür ve ne de başka bir niyettir. 

Ordu birliklerinin teşkilleri ve standart harb 
kabiliyetine ulaştırmaları bir zaman meselesidir. 
Zaman işi olduğu kadar da devamlı teknik terak
kiler karşısında daimî surette değişen ve gelişen 
bir faktördür. 

Onun içindir ki, NATO Başkumandanlığının 
Batı ordularında tahakkukunu istediği teşkilât ve 
kuruluşlar bu Kumandalığın istediği şekli he
nüz bulamamıştır. Daha geçenlerde, General 
Grunter 11 Ekim 1955 te Paris'te NATO'ya dâhil 
15 memleketin savunma bakanlarına şunu söylü
yordu : (Birleşik Amerika, İngiltere ve Fransa 
atom savaşlarının yarattığı duruma en uygun 
kara tümeninin kuruluğunu tâyin etmek için tec
rübelere girişmek üzeredirler. Çünkü uzun za
mandan beri stratejik ve taktik uzmanları mo
dern meydan muharebesinde şimdiki piyade tü
menleri ile zırhlı tümenler gibi klâsik tipte bü
yük birliklerin çok yavaş, çok hacimli ve pek az 
kullanışlı oldukları noktai nazarına varmaktadır
lar.) Garip tesadüftür ki, Başbakanın beyanatı 
bu fikirlerden 4 gün sonra da yapılıyor. Şayet 
buna mümasil görüşleri takibetseydiler ve mazi
deki hizmetleri vefa borcu olmasa da, kadirşinas-
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lık sayılmazsa da hiç olmazsa mazideki hakikat
leri tahrif etme yoluna gidil meşeydi, bu şekilde 
cidden hazin iddialar ortaya atılmazdı. Başba
kan 1950 den evvel münhasıran statik müdafaa 
için hazırlandığından seyyaliyet ve atış kuvvetin
den mahrumiyetten bahsediyor. İfadesinde Türk 
Ordusunun teşkilâtı, bize yardım edecek vaziyet
te olan dostlarımızla diğer Avrupa ordularından 
geri bir şekilde gösterilmekte ve sanki Türkiye'de 
Avrupa muharebe sahalarında yapılanlardan 
başka bir şekilde bir savaş, bir taarruz veya bir 
müdafaa yapılabilirmiş gibi gösterilerek Türk 
Ordusunun aşağı yukarı bir jandarma kuvveti 
gibi, tasviri haksızlığın ta kendisidir. Zira mu
halefet yıllarında Sayın Menderes Partisi ve 
Grupu adına yaptığı konuşmalarda ve iktidarının 
ilk yıllarında ve hâkimiyetin kayıtsız ve şartsız 
tecelli ettiği bu Büyük Millet Meclisi huzurunda 
hiç de buna benzer iddiaları ortaya atmamıştı. 

Kendi büyük kongresinde iç ihtilâflarının hal
li, şahsi inanç ve gayelerini tahakkuk kongrenin 
nazarını başka taraflara çekmek için ortaya atı
lan bu iddia mâkul ve mantıki olmıyan bir tak
tiktir. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin mukaddes 
varlığının böyle bir taktikte vaz'ı sahne edilme
si çok, hem pek çok acıdır. Sayın Menderes'in 
buna hakkı olmamalı idi.. 

Türk ordusunun Birinci Dünya Harbinden 
ve İstiklâl Harbinden modası geçmiş silâhlar
la çıktığı kimin meçhulüdür? Senelerce dar bir 
millî gelirle harabolmuş bir memleketi tamir 
edip kalkındırmak; Demiryolları, fabrikalar, 
okullar, hastaneler yapmak gibi muazzam işle
rin yanında milyonluk bir orduyu yeniden si
lâhlandırmak gibi emeği inkâr kabil mi"? Bu or
dunun her tüfeği, topu, çantası, maskesi, hulâ
sa bütün teçhizatı için askerî fabrikalar kuru
lurken bir taraftan hariçten teçhizat temini 
için milvonlar harcanmıştır. 

Hele İkinci Dünya Harbinde bunların bede
li altınla ödenmiştir. Bütün bunlardan habersiz 
gibi gözüken Sayın Menderes, seyyaliyet statik 
gibi yuvarlak kelimeleri bir parti kongresinde 
savurmasında ne gibi menfaat umduğunu biraz 
önce işaret ettim. 

Hükümetlerin ve Türk Genel Kurmayının 
1950 den evvel ordumuzun teşkilâtını diğer Av-
nma ordularından geri gösteren bir fikri ve 
t^ehhüsü bulunduğuna dair hükmü, kongrede 
Menderes'in ağzından duyduk. Buna ihtimal 
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I vermeye imkân yoktur, bunu ancak yanlış bir 

izah olarak düzeltirlerse teselli bulacağız. 
Bu iddia temelsizdir. Türk askerinin gururu 

ve asîl şuuru kendisini geri göstermeye, acındır
maya, geri seviyede muamele görmeye alışık de
ğildir. 

Sayın Menderes'in kongrede beğenmediği 
Türk ordusunun (Soldan; kim beğenmiyor, ses
leri gürültüler) 1950 deki bir parçası Kore'de 
emsali yabancı birliklerden çok üstün olduğunu 
fiilen ispat etmedi mi? 

İkinci Dünya Harbinden sonra bir yapayal
nız büyük bir tehlike karşısında hemen hemen 
seferber halde idik. Bir santim yardım alma
dan koskoca bir orduyu hazır tutuyor, buna 
karşılık bir tek silâh ve harb aracı bulamıyor-
duk. Bütün bunlardan Sayın Menderes'in ha
beri yok mu? (Soldan, gürültüler) Hafızasını 
yoklayabilir. Arşivlere müracaat edebilir de. 

REİS — Sırrı Atalay, vaktiniz dolmuştur. 
Devlet Vekili Semi Ergin. 
DEVLET VEKİLİ VE MÎLLÎ MÜDAFAA 

VEKÂLETİ VEKİLİ SEMİ ERGİN (Manisa) 
— Muhterem arkadaşlarım; mümkün olduğu 
nispette ordu ve millî savunma mevzularında 
politikanın dışında kalmağa karar vermiş bu
lunuyorum. Sualin kasdettiği mânayı anlamış 
olmakla beraber eğer Muhterem Sırrı Atalay 
arkadaşım cevabını bu kadar geniş, yana ve et
rafa doğru dağıtmamış olsaydı tekrar Yüksek 
Huzurunuzu işgal etmiyecektim. 

Biraz evvel muhterem arkadaşıma cevap ve
rirken bu mevzua ve bu kanaatime sadık kal-
raava karar vermiştim. Ama görüvorum ki ar
kadaşım, benim üzerinde hassasiyetle durduğum 
bir mevzu dışına taşmış bulunmaktadır. 

Şu ufak açıklamayı yanmaya beni mecbur et-
I t isi için bu mevzua istemiyerek gireceğim. Bu 

bakımdan muhterem arkadaşlarımın beni mazur 
görmelerini rica ederim. 

Arkadaşım demektedir k i ; Demokrat Parti 
Genel İdare Kurulu adına Parti Reisi ve Başve
kilin ileri sürdüğü bu sözler doğru mudur? 

Hemen ifade etmek isterim k i : Büyük Türk 
Milletinin ve Türkiye Cumhurivetinin müstakil 
varlığının teminatı ve mânevi bir sembolü ola
rak her türlü siyasi tenkid ve münakaşaların 
dışında ve üstünde tutmayı şiar edindiğimiz 

I Türk Ordusunu biraz evvel izah ettiğimiz gibi 
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milletlerarası durumun artan tehlikeleri karşı- I 
smda muasır harb tekniğinin en mütekâmil im-
kânlariyle teçhiz ve takviye etmek mevzuunda 
bahsedilen tarihin iktidarı tarafından bâzı ha
taların yapılmış olduğunu kabul etmek icabeder. 

Mesul arama meselesine gelince; ortada şu 
veya bu şahsın cezai mesuliyetinden ziyade o 
günkü iktidarın bütün bir devlet idaresi anla
yışındaki zihniyetine hâdiseyi irca etmek ve 
sebeplerini burada toplamak mümkün olduğuna 
göre, Demokrat Parti İktidarı dost ve düşman 
bütün bir dünya efkârı karşısında milletimizin 
kudret kaynağı olan Türk Ordusunun aziz var
lığına ait mevzuları siyasi münakaşaların dışın
da tutmuş ve bir zihniyetin doğurduğu bu ha
talar karşısında suç ve suçlu değil tedbir ve ça
re aramayı tercih etmiştir, işte bu tedbir ve ça- I 
relerdir ki ; ordumuz biraz evvelki konuşmamda 
arz ettiğim gibi bütün vazifelerini yapabilecek 
modern bir ordu haline gelmiş bulunmaktadır. 

REÎS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, birleştiğimiz nokta hakikaten mühim 
ve hayati bir meselenin partiler üstünde müta
lâa edilmesidir. Türk silâhlı kuvvetleri partiler 
üstündedir ve bu böyle olacaktır. Ama niçin 15 
Ekimde Sayın Menderes, beş sene sonra hiç se
bep yokken çıkıp da Halk Partisi zamanında 
Türk Ordusunun ancak bir jandarma kuvveti 
olduğnu söylüyor. Niçin o zaman Sayın Men
deres bunu bir parti mevzuu yapıyor. Yapmama
sı lâzımdır. Sayın Menderes'in 24.1.1949 da 
D. P. Grupu adına konuşmasını ve bilâhara Sa
yın Celâl Bayar'm, iktidar değişmesi sonunda; 
ilk nutkunu karşı karşıya getirip bu iki nutuk 
karşısında Sayın Menderes'in zihniyetindeki te
zadı ortaya koyup, işi vicdanlarınıza bırakıp, 
huzurunuzdan çekileceğim. 

24.1.1949, D. P. Grupu adına Sayın Men
deres'in konuşması : 

«Hükümet, millî savunma işlerini, bugünün 
ihtiyaç ve icaplarına göre idaresi için yeni ter
tip ve tedbirler almak kararında olduğunu bil
dirmektedir. Bu münasebetle şurasını belirtmek 
yerinde olur ki ordumuzun sevku idare ve ku
mandasında vazife almış olanlar hakkında, eh
liyete göre âdil ve haklı muameleye tâbi tutul- I 
malarını istemek yerinde bir temenni olur. Or
dumuzun hareket kabiliyet ve harb kudretinin 
artmasından dost Amerikan Devletinin büyük | 
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yardımlarını teşekkürle anarken, dünyanın bu 
parçasında Türk Ordusunun sulhun kudretli 
bir bekçisi olduğunu ifade etmekle iftihar du
yuyoruz.» (Soldan, vatanperver ancak böyle 
konuşur sesleri) 

REÎS — Hatibin sözünü kesmeyin, karşı
lıklı konuşmayın, efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Biz de böyle 
konuşuyoruz. Biz de en az Menderes kadar va
tanperveriz. Biz de en az sizin kadar bu mem
leketin evlâdıyız. «Biz 1950 de iktidarı aldığı
mız zaman Türk 'Silâhlı Kuvvetlerinin gerek teş
kilât gerek kuruluş bakımından modern askerî 
telâkkilere tamamen aykırı bir manzara arz 
etmekte idi. 

ÖMER FARUK SANAÇ (Elâzığ) — Teçhi
zatı kasdediyor. Anlamıyorsanız bilmeni. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — «Münhası
ran statik bir müdafaa görüşüne göre hazırlan
mış olan bu kuvvetler bugünkü modern harb-
lerin zaruri kıldığı seyyaliyet ve ateş kuvvetin
den hemen hemen tamamen mahrum bulunmak
ta idiler.» 

1 . X I . 1950 de Sayın Celâl Bayar konuşma-
siyle Menderes'in beğenmediği ve kongrede ele 
aldığı Silâhlı Kuvvetler hakkında şöyle diyor
du : 

«Millî savunma işleri İkinci Cihan Harbinin 
ortaya attığı yeni silâh ve modern harb vasıta
ları bakımından bütün dikkatimizi üzerinde top
ladığı bir konudur. Bir müddet evvel, kısa fa
sılalarla, kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin 
ayrı ayrı ve müştereken yaptıkları tatbikat ve 
manevralarda bulundum. Silâhlı Kuvvetlerimi
zin yeni silâhlarla ve en ince fen aletleriyle ün-
siyet derecesini ve kullanış tarzlarını gördüm. 
Ve şu neticeye vâsıl oldum : Kara, deniz ve 
hava kuvvetlerimizin en küçük erinden en bü
yük komutanına kadar kendilerine emanet edi
len ve ileri teknik mahsulü olan silâh ve harb 
vasıtalarını liyakatle kullanmaktadır. (Bravo 
sesleri, şiddetli alkışlar) Bunları kül halinde bir 
hedefe sevk ve idrae etmek hususunda müstes
na bir dirayet göstermektedirler. (Alkışlar) Bu 
müşahedeye, müstenit kanaatimizi sizlere ifti
harla arz edebilirim.» (Bravo sesleri, alkışlar) 

ŞEVKİ YAZMAN (Elâzığ) — Vatanperver 
böyle konuşur. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bir vatan
perver olarak sizden daha çok vatanperver 
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olanı ben de burada ifade ettim ve edeceğim. 
En az sizin kadar ben de hassasım. Bu vatan
perverliği kongrenizde şu beyanatı yapan Men
deres'e karşı gösterseydiniz o zaman size vatan
perver derdim. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 
ŞEVKÎ YAZMAN (Elâzığ) — Usul hakkın

da. 
REİS — Ne usulü efendim? 
ŞEVKÎ YAjZMAN (Elâzığ) — Sataşma var

dır. 
REÎS — Riyaset sataşıldığı kanaatinde de

ğildir. Israr ediyorsanız reye koyacağım. Şevki 
Yazman Beyin konuşmasını kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Şevki Yazman... 
ŞEVKÎ YAZMAN (Elâzığ) — Arkadaşlar, 

bana konuşmak imkânını verdiğinizden dolayı 
evvelâ teşekkür ederim. Bu benim burada bu 
mevzuda ilk konuşmam değildir. 1950 senesinde 
îsmet Paşa buraya gelip: «Tehlike içindeyiz, va
tan felâkete doğru gidiyor.» dediği zaman kalk
tım burada konuştum. Şimdi huzurunuzda arz 
edeceğim, zabıtlar bilâhara açılabilir, o günkü 
sözlerimin ancak bir kısmıdır. 

Arkadaşlarım; Türk ordusu kahramandır, fe
dakârdır. Buna hiç şüphe yoktur. Tarihte bu 
böyle olmuştur ve daima da böyledir. Ama 
Türk ordusunun eline lâzımgelen vasıtaların ve
rilmesi lâzımdır. îkinci Dünya Harbinde nok
san olan işte bu vasıtalardı. Bunu hepimiz gör
dük. Orduya hayvanlar verildi, bunlar kıtalara 
gönderildi, fakat bu hayvanların yularları yok
tu. Bu hepinizin bildiği şey. Bu hayvanlar üç ay, 
beş ay sonra öldüler. Derilerini yüzen çingene
ler vasıtasiyle satmak nasiboldu, bunu bütün 
İstanbul bilir. 

Sonra; ordunun en kıymetli unsurları yedek 
subaylardır. Bunlar yine ikinci Cihan Harbin
de lâyık olmıyan yerlere gönderildiler. Şahit ola
rak da Muhlis Ete arkadaşımı gösterebilirim. 
Kendisi Eleşkirt deve koluna memur edildi. 
Kendisi iktisat profesörüdür. Bunun gibi bu 
kürsüden yüzlerce misal verilebilir arkadaşlar. 
Ben, Sırrı Atalay gibi hemen 'burada 'küfürleri 
basıp, yahut tahkirler yapıp çeikilmiyeceğiim, 
maailiesef bu kadar kötü (kullanıldı, kötü idare 
edildi, diyeceğim. îkinci Dünya Harbinde Çör-
ç'il ifade etti. Dedi. ki : «Türkiye iyi bir mütte-
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filk, fena insanlar değil 'ama ne yapalım ki, bu
gün artık para etmiyen birtakım süvari ve pi
yade 'bölükleri ile orada durup durmaktadır.» 
Bunu İkinci Dünya Harbi içinde söyledi. Bu 
böyle iken bugün gelip, ikinci Dünya Harbi 
ordusunu methetmek, en aşağı, insafsızbk olur. 
Benim mâruzâtım budur. (Soldan alkışlar) 

4. — Manisa Mebusu Muhlis Tümay'tn, İs
tanbul, İzmir ve Ankara'da cereyan eden 6 Ey
lül hâdiseleri neticesinde yakalananlarla serbest 
bırakılanların miktarına, suçların kanuni va
sıfları ile örfi İdare mahkemelerine intikal eden 
dosya sayısına, bu işlerle kaç mahkeme ve hâki
min meşgul olduğuna dair Başvekilden sualine 
Devlet Vekili ve Millî Müdafaa Vekâleti Vekili 
Semi Ergin'in şifahi cevabı (6/135) 

REÎS — Muhlis Tümay burada mı? 
MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Buradayım. 
REÎS — Suali Başbakan adına Semi Ergin 

cevaplandıracaktır, soruyu okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
6 Ekim 1955 

Aşağıdaki hususların Sayın Başvekil tara
fından Büyük Millet Meclisinde sözlü olarak ce
vaplandırılmasına tavassutlarınızı saygılarımla 
rica ederim. 

Manisa Mebusu 
Muhlis Tümay 

1. İstanbul, İzmir ve Ankara'da cereyan 
eden 6 Eylül müessif hâdiselerinin üzerinden 
bir aylık bir zaman geçmiştir. 

örfi İdarenin ilân sahasına giren vilâyetle
rimizde hâdise etrafında yapılan tahkikata 
göre : 

a) Kaç kişi yakalanmıştır, bunlardan ser
best bırakılanlar var mıdır, halen mevkuf bulu
nanlar kaç kişidir? 

b) Tahkikata mevzu olan suçların kanuni 
vasıfları nelerdir? 

c) Halen tahkikat safhası nihayetlenerek 
örfi İdare mahkemelerine kaç dosya intikal et
miştir ? 

d) örfi İdare rejimi ilân edilen 3 vilâyetin 
her birinde örfi İdarenin kaza işlerinde vazi
feli kaç mahkeme vardır? 

Mahkeme kadrosu da dâhil olmak üzere kaç 
hâkim çalışmaktadır? 
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DEVLET VEKÎLl VE MÎLLÎ MÜDAFAA 

VEKÂLETİ VEKÎLÎ ŞEMÎ ERGÎN (Manisa) 
— Manisa Mebusu Muhterem Muhlis Tümay'm 
örfi idare mevzuunda Başvekilden vâki sözlü 
sorusuna Başvekil adına cevap arz ediyorum : 
örfi îdare ilân edilmiş olan İstanbul, izmir ve 
Ankara vilâyetlerinde yakalananlar : 

istanbul'da 3 813 
İzmir'de 424 
Ankara'da 171 

Yekûn 4 408 

Yakalananlardan bugüne kadar serbest bı
rakılanlar : 

İstanbul'da 3 525 
izmir'de 251 
Ankara'da 157 

Yekûn 3 933 

Halen örfi İdare tevkifhanelerinde bulu
nanlar : 

istanbul'da 288 
izmir'de — 
Ankara'da — 

Yekûn 288 

örfi idare mahkemelerince takibediJen suç
ların vasıfları : Tahrip, yağma, yabancı devlet 
aleyhine hasmane hareketler, millî menfaatlero 
aykırı faaliyet, komünizm propagandası yap
mak, katil, sabotaj, hırsızlık, yol kesme, tehdit, 
ırza tecavüz, hükümetin şahsiyeti mâneviyesine 
taarruz, kasten yangın çıkarma, suç işlemeye 
teşvik, dinî mukaddesata tecavüz, zabıtaya mu
kavemet, Tecemmüat Kanununa ve örfi idare 
yasaklarına muhalefet, orduya hakaret. 

örfi idare adlî amirliklerince takibolunan 
dosya miktarı : 

istanbul 2 567 
izmir 166 
Ankara 210 

Yekûn 2 943 

örfi İdare Adlî Amirliklerince takibedilen 
dosyalardan : 

1. Ademitakip kararı ile intacedilenler 
istanbul'da 166 
izmir'de 20 
Ankara'da 22 

Yekûn 208 

Duruşmaya intikal ettirilenler : 
istanbul'da 894 
izmir'de 134 
Ankara'da 162 

Yekûn 1 190 

3. Duruşmaya intikal edenlerden : 
Mahkû
miyet Beraet Mevcut Yekûn 

İstanbul'da 92 39 763 894 
İzmir'de 9 2 123 134 
Ankara'da 127 20 15 162 

Yekûn 228 61 901 1 190 

g) örfi idare ilânı üzerine teşekkül eden 
mahkemeler : 

istanbul'da 6 
izmir'de 1 
Ankara'da 1 

Yekûn 8 

Bu mahkemeler ve teşkilâtında vazifelendi
rilen adlî hâkimler 26, adlî subaylar 24. Halen 
istanbul'da 6 örfi idare Mahkemesi mevcudolup 
bu mahkemeler ve teşkilâtında 24 askerî adlî, 
hâkim, 18 subay hâkim vazife görmektedir. 

örfi idarenin Ankara ve izmir vilâyetlerin
den kaldırılması üzerine bu vilâyetlerde mevcut 
iki mahkeme lâğvolunarak bu mahkemelerde va
zife gören 6 askerî adlî hâkim istanbul'daki altı 
mahkemeye verilmek suretiyle istanbul örfi 
idare mahkemeleri kadrosu takviye edilmiş 
bulunmaktadır. 

REİS — Muhlis Tümay. 
MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Muhterem 

arkadaşlarım; gerek umumi efkârımızın teces
süs duyduğu, gerekse Büyük Meclisin alâkalan
dığı bir mevzu üzerinde etraflı, tatmin edici ce-
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vaplarmdan dolayı Devlet Vekili arkadaşımıza 
bilhassa teşekkür ederim. 

Hakikaten 6/7 Eylül tarihleri arasında bel-
libaşlı olmak üzere istanbul'da müessif hâdise
ler cereyan etti. 

Duyduğumuz ve öğrendiğimize göre bundan 
Müslim ve gayrimüslim vatandaşlar maddi ve 
mânevi zarara uğradılar. Ve bunun yanıbaşm-
da umumi olarak memleketimiz de maddi ve mâ
nevi zarara uğramıştır. 

Sorumun mevzuu; hâdisenin sebebi üzerinde 
durmaya mânidir. Yalnız bir iki noktaya işaret 
etmekliğime müsaadenizi rica edeceğim. 

Hepimiz hatırlarız, Kıbrıs meselesi diye bir' 
mesele ortaya atıldı, dost ve müttefikimiz dedi
ğimiz Yunanistan'ın bâzı politikacıları ve bâzı 
gazeteleri bunu kendi menfaatleri bakımından 
ele aldılar. Tarihî zaruret halinde bulunan Türk -
Yunan dostluğu zedelendi, o şekilde spekülâs
yona giriştiler. Bundan teessür duyduğumuzu 
ve Türk - Yunan dostluğunun talih ve kaderi 
olduğunu, bunun her iki milletin birçok feda
kârlıkla temin ettiği bu dostluğun devamı husu
sunda Yunanlıların da bizim noktai nazarımıza 
iştirak edeceklerini ümidediyorum. 

Asıl sualin mevzuuna gelince : Hakikaten 
sebebi izah edilecek şekilde suç tesbit edilmiş
tir. Bilhassa komünist tahriki ve yağmacılık te
siriyle bu hâdisenin meydana gelmesi sebebiyle 
geniş bir tahkikat açılmış bulunuyor. Ankara ve 
İzmir şehirlerinde örfi idare kaldırılmış oldu
ğundan buradaki tahkikat umumi mahkemelere 
intikal etmiş bulunmaktadır, istanbul'da da 
korkulacak şekilde mevkuf bulunmadığı anlaşı
lıyor. izmir'deki hâkimlerle istanbul kadrosu
nun takviyesi mümkündür. Ve hükümet bunu 
yapmıştır. Hükümete huzurunuzda teşekkür ede
rek kürsüden ayrılıyorum. 

REtS — Sual cevaplandırılmıştır. 

5. — Kırşehir Mebusu T ahir Taşer'in, Emekli 
Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin değişti
rilip değiştirilmiyeceğine ve Genelkurmay eski 
İkinci Başkanı Orgeneral Zekâi Okan'ın emekli
liğe sevk edilmesi ve yeniden hizmete alınması 
sebebine dair, Başvekil ve Millî Müdafaa Vekilin
den sualine Devlet Vekili ve Millî Müdafaa Ve
kâleti Vekili Semi Ergin'in şifahi cevabı (6/152) 

REİS — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer bu-
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rada mı efendim? (Burada sesleri, Başvekil yok 
sesleri). 

Başvekil namına Devlet Vekili Semi Ergin 
suali cevaplandıracaklardır, suali okutuyorum 
efendim. 

ö z : Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 39 ncu 
maddesinin yeniden değiştirilip 
değiştirilmiyeceği, Genelkurmay 
2 nci Başkanı Orgeneral Zekâi 
Okan'ın emekliye sevk ve yeni
den hizmete alınması sebebinin 
bildirilmesine dair sözlü soru. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki sözlü sorumun 1 nci maddesinin 

Başvekil, 2 nci maddesinin Millî Müdafaa Ve
kili taraflarından sözlü olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi saygılarımla arz ve rica ede
rim. 

Kırşehir Mebusu 
Tahir Taşer 

Emeklilik işlerinin kanunun tesbit ettiği usul 
ve şartlar dairesinde yapılması âmme hizmeti 
görenler için bir teminat olduğu kadar demok
ratik bir idarenin de en tabiî icap ve zaruretle
rinden bulunmaktadır. İcra organlarının bilhas
sa 2 Mayıstan sonra çıkarılan ve kazai muraka
be yollarını kapamak suretiyle icra kuvvetine 
çok geniş bir takdir salâhiyeti bahşeden Emekli 
Sandığı Kanununun 39 ncu Maddesinin Tadiline 
dair olan 6422 sayılı Kanunun haksız ve keyfî 
tasarruflara meydan verilmemek üzere âzami 
titizlik ve hassasiyetle tatbiki izahtan müstağni 
bir keyfiyet olmakla beraber son günlerde emek
liye sevk işinden mütevellit icrai tasarruflar 
aleyhine Yüksek Meclise vâki şikâyetlerin naza
rı dikkati celbedecek kadar çoğalması icra or
ganlarının bu işlerde lüzumu kadar titiz ve has
sas davranmadıkları, keyfî ve indî birtakım ta
sarruflara yol açtıkları anlaşılmaktadır. 

Yüksek Meclisimizin bu gibi itirazları tetki-
ka kendisini yetkili görmemesi ve başkaca bir 
şikâyet ve itiraz merciinin de bulunmaması bü
yük bir vatandaş kitlesinin huzur ve emniyeti
ni kaçırmış bulunmaktadır. Bu neticenin mem
leketimiz için olduğu kadar âmme hizmeti gö
renler bakımından da son derece şayanı dikkat 
bir keyfiyet olduğunda şüphe yoktur. Nitekim 
Genelkurmay İkinci Reisliği mevkiinde bulun-
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duğıı sırada Hükümetçe emekliye sevk ve bilâ- ı 
hara bilinmiyen bir sebeple hakkındaki emek
lilik muamelesinin iptali ile yeniden hizmete 
alınmasına karar verilen Orgeneral Sayın Zekâi 
Okan hakkında yapılan şu muamele bu hususta 
duyulan endişenin açık ve sarih bir misalini ver
miş bulunmaktadır. Bu itibarla Hükümetten 
aşağıdaki iki hususun açıklanmasını istemekte 
hâdisenin ehemmiyeti bakımından büyük bir 
fayda mülâhaza etmekteyim. 

1. Hükümet Emekli Sandığı Kanununun 
6422 sayılı Kanunla değiştirilen 39 ncu madde
sinin tatbikatmdaki mahzurlarını nazarı dikka
te alarak emekliye sevk işlerinden dolayı alâka
darlara kazai murakabe yolunu açmak suretiy
le mezkûr kanunun demokratik bir mahiyet al
ması lüzumuna kaani midir? 

2. Tekrar hizmete alınmasını Türk ordu
sunda işgal ettiği şerefli mevki, rütbe ve mesu
liyet itibariyle memnuniyetle karşıladığımız Or
general Sayın Zekâi Okan'ın emekliye ve yeni
den hizmete alınmasını ieabettiren muamele ne 
gibi fiilî ve hukuki bir sebebe dayanmaktadır? 

DEVLET VEKlLÎ VE MÎLLÎ MÜDAFAA 
VEKÂLETİ VEKİLİ ŞEMl ERGİN (Manisa) 
— Tahir Taşer arkadaşımın suallerine arzı cevab- I 
ediyorum. I 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39 
ncu maddesini tadil eden 6422 sayılı Kanun 
(25 hizmet yılını tamamlamış olanlar kurumla- I 
rmea lüzum görüldüğünde yaş kaydı aranmak- I 
sızın re'sen emekliye sevk edilirler) hükmü, ile I 
idareye takdir hakkı vermiş, ayrıca (bu fıkra I 
hükümlerine göre re'sen emekliye sevk edilen- I 
ler hakkındaki karar katidir. Bu kararlar aley- I 
hine hiçbir kaza merciine başvurulamaz) hük- I 
mü ile de, re'sen emekliye ayrılanların bu ka- I 
rar aleyhine kaza mercilerine başvurmalarına I 
imkân bırakmamıştır. I 

Kanunun bu hükmünden anlaşılıyor ki; hiz- I 
metin hüsnü cereyanı bakımından idareye ge- I 
niş bir yetki verilmiş ve bu hükmün uygulan- I 
masında idarenin hakkı takdiri esas olarak ka- I 
bul edilmiştir. I 

Şayet kanun vâzn tarafından, bu suretle I 
emekliye ayrılanlar için kaza mercii kapanır- I 
ken, idarenin takdirine müsteniden yapılan I 
emekli muamelesinin yine idare tarafından ip- I 
tali yoluna gidilmemesi de istenilmiş olsa idi I 
bu takdirde, 6422 sayılı Kanun, sadece emekli- [ 
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ye sevk edilecekler için değil, her iki tarafı da 
şümulüne alacak mahiyette tedvin edilirdi. 

Böyle yapılmamış olmasından da anlaşılıyor 
ki; idare takdir hakkını kullanarak emekliye 
sevk ettiği bir kimseyi, aynı takdir hakkına da
yanarak ve emekliliğini iptal ederek hizmete 
almak tasarrufuna sahip bulunmaktadır. 

Orgeneral Zekâi Okan'ın emekliye ayrılma
ları ve bilâhara bu muamelenin iptali de kanu
nun verdiği aynı hak ve salâhiyete dayanılarak 
yapılmış bulunmaktadır. 

Yine muhterem arkadaşını, bununla ilgili, 
39 ncu maddenin tadili hakkında ne düşünül
düğüne dair bir sual sormaktadır. 

Emekli Sandığı Ka1.ununun 39 ncu madde
si ; esasen kazai murakabe yolunun açık olma
sını derpiş etmiş bulunuyor. Hükümet tarafın
dan da son zamanlarda Yüksek Meclise bu yol
daki kanun lâyihası sevk edilmiş bulunmakta
dır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Tahir Taşer. 
TAHİR TAŞER (Kırşehir) — Muhterem ar

kadaşlar, sayın Millî Müdafaa Vekâleti Vekili 
Semi Ergin arkadaşımızın sözlü soruma verdik
leri cevabı dinledim. Evvelâ, sözlü soruma cevap 
lütfettiklerinden dolayı kendilerine teşekkür 
ederim. Yalnız şunu arz etmek isterim ki, ver
dikleri cevap beni asla tatmin etmemiştir. Bilhassa 
tatmin olmadığım kısım sayın Zekâi Okan hak
kında tatbik edilen muameledir. Buyurdular ki, 
idari lüzum üzerine emekliye sevk edilen bir 
memur yine idari lüzum üzerine idarece geri 
alınabilir. Çok rica ederim, eğer kanunda böyle 
sarih bir hüküm olsaydı şimdiye kadar hiçbir 
vatandaş Meclise şikâyette bulunmazdı. Başka 
vatandaşlara da aynı muamelenin tatbik edil
mesi lâzımdı. 

Sayın Semi Ergin'den soruyorum, acaba bu 
muamele sayın Zekâi Okan'dan başka bir kim
seye tatbik edilmiş midir? Buna dair bana bir 
misal verebilirler mi? Verirlerse kendilerine te
şekkür ederim. Fakat böyle bir misal verecekle
rini asla tahmin etmiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; evvelâ şunu arz ede
yim ki, 39 ncu maddenin tevlidettiği mahzur, 
şikâyetlerin sebebi, tekaütlük müddetinin 25 se
neden 30 seneye çıkarılması veya 30 seneden 2rı 
seneye indirilmesi merkezinde değildir. Asıl bu 
maddenin doğurduğu şikâyet kaza mercilerinin, 
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emekliye sevk edilen memurlara kapatılmış ol
masından ileri gelmektedir. 

Şunu esefle kaydetmek isterim ki, 39 nen 
madde daima Demokrat Parti iktidarı zamanın
da baltalanmıştır. Ondan evvel bu madde gayet 
normal şekilde işliyordu. 

Sırasiyle arz edeyim; evvelâ 39 ncu madde
ye 1951 senesinde 1728 sayılı tefsir kararı ile 
lüzumsuz olarak müdahale edilmiş ve hukuk 
idare esasları çiğnenmiştir. Biliyorsunuz ki, 
5434 sayılı Kanunla idare, 25 senesini dolduran 
memurları lüzumu halinde emekliye sevk ede
biliyordu. Devlet Şûrası da bu lüzumun yani 
emekliye sevk tasarrufunun bütün demokrat 
ve medeni memleketlerde olduğu gibi ciddî ve 
hakiki bir sebebe müstenidolup olmadığı keyfi
yetini inceleme hakkını kendisinde buluyordu. 
Fakat Devlet Şûrasının bu görüşü Hükümetin 
işine gelmedi. Hükümet, bâzı memurları tasfiye 
etmek için emekliye sevk etmek lüzumunu his
sediyordu. Bunun üzerine Yüksek Meclise baş
vurdu ve dedi ki : Bu idari tasarrufumdan do
layı Devlet Şûrasına hesap verecek durumda 
değilim. Binaenaleyh Devlet Şûrasının işime 
müdahalesini asla kabul etmem. Bu noktai na
zar, Yüksek Meclisçe de kabul edildi ve meşhur 
1728 sayılı Tefsir Kararı çıktı. Bundan başka ar
kadaşlar bu madde 6122 sayılı Kanunla bir ke
re daha tadile uğradı. Bıı da 1953 ten sonra ol
du. Bu kanunun kabulü ile iki esas kabul edil
di. Birisi 30 senelik müddeti 25 seneye indiri
yor, ikincisi de kaza mercileri emekliye sevk 
edilenlere kapatılıyordu. 

Üçüncü tadil ise 2 Mayıstan sonra 6324 sa
yılı Kanunun kabulü ile olmuştur. Bu tadille 
Üniversite profesörleri" ile Yargıtay, Danıştay 
ve Sayıştay Reis ve âzalarının, emekliye şevk
leri temin ediliyordu. 

Görülüyor ki, bu üç tadil de Demokrat Par
tinin iktidarı zamanında olmuş ve umumiyetle 
memurları tasfiye gayesi güdülmektedir. 

Arkadaşlar; bu kanun dolayısiyle Meclise 
birçok şikâyetler vâki oldu ve hiçbiri de müs
pet şekilde neticelendirilmedi. Meclis prensip 
olarak idari tasarruflara müdahale etmemek ka
rarını aldı ve bu memurların Allahtan başka 
müracaat edecekleri bir mercileri kalmadı. (Sol
dan, hiç haklı bir vaziyet yok mu idi sesleri) Hü
kümet bu salâhiyeti hüsnüsuretle istimal etme
di Bu husustaki salâhiyetin ne şekilde kullaml-
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dığınm en canlı ve kudretli misali Orgeneral 
Zekâi Okan'a tatbik edilen muameledir. Tekrar 

' ediyorum, Orgeneral hakkında tatbik edilen 
muamelenin bir misalini daha sayın Semi Er-

' gin bildirirse kendisine teşekkür edeceğim. 
RElS — Sual cevaplandırılmıştır. 
TAHlR TAŞER (Kırşehir) — Sual sordum 

cevap istiyorum. 
REÎS — Dahilî nizamnameye göre sual ve

kil tarafından cevaplandırılır ve sual sahibi ko-
' nuşur. Vekil tekrar söz almazsa sual cevaplan

dırılmış sayılır. Ve artık ikinci defa konuşma
ya mahal yoktur. 

TAHÎR TAŞER (Kırşehir) — Cevap istiyo
rum. 

REÎS — Tahir Bey, riyasetin vazifesine mü
dahale etmeyin. Riyaset Dahilî nizamnameye 
göre hareket etmek mecburiyetindedir. 

TAHÎR TAŞER (Kırşehir) — Şu halde Ve
kil cevaptan kaçınmıştır. 

6. — jMaraş Mebusu Mazhar özsoy'un. El
bistan ve Göksün ilçeleri içme sulan inşaatına 
dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali (6/153) 

REÎS — Mazhar Özsoy buradalar mı? (Bu
rada sesleri) 

Dahiliye Vekili Bütçe müzakeresi dolayisiyle 
encümende olduklarından suali gelecek înikada 
bırakıyoruz. 

7. — Elâzığ Mebusu M. Şevki Yazmanhn, 
yabancıların Fırat'ın Şarkına seyahatlerini ay
rı bir müsaadeye tâbi tutan Kararnmaenin 
değiştirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Dahiliye Vekilinden şifahi suali (6/155) 

REÎS — Şevki Yazman buradalar mı? (Bu-
rada sesleri) 

Dahiliye Vekili bütçe müzakereleri dolayisiy
le encümende bulunduklarından suali gelecek 
İnikada bırakıyoruz. 

8. — Rize Mebusu Kemal Balta'nın. Yu
nanistan'ın Hükümetimizden istediği teminat 
hakkında gazetelerde intişar eden havadisin 
doğru olup olmadığına dair Hariciye Veki
linden şifahi suali (6/156) 

REÎS — Kemal Balta buradalar mı?.. (Bu
rada sesleri) 

Hariciye Vekili yoktur, bu sebeple gelecek 
înikada bırakıyoruz. 
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9. — Bursa Mebusu Müfit Erkuyumcu'nun, 

Denizcilik Bankası Tüh Anonim Otakhğının 
hangi tarihte kurulduğuna, hisse senetleri ile 
kâr ve zarar miktarına, personelden kaç kişi
nin tensikat suretiyle vazifesine nihayet veril
diğine ve yerlerine ne kadar yeni müstahdem 
alındığına ve son zamanlarda yolcu tarifelerine 
yapılan zamların yüzde miktarı ile sebeplerine 
dair sualine Maliye Vekili Nedim Ökmen ile 
Münakalat Vekili Arif Demirer'in şifahi cevap
lan. (6/157) I 

REİS — Müfit Erkuyumeu buradalar mı? 
(Burada sesleri). j 

Maliye ve Münakalât vekilleri buradadırlar, 
takriri okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki suallerimin ilgili Münakalât ve 

Maliye vekilleri tarafından Meclis kürsüsünden 
şifahi olarak cevaplandırılmasına delâlet bu-
yurulmasmı saygılarımla dilerim; 2 . 11 . 1955 

Bursa Mebusu 
Müfit Erkuyumeu 

1. 5842 sayılı Kanunla kurulması kabul 
edilen Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortak
lığı hangi tarihte kurulmuştur? 

2. Sözü geçen kanunun 15 ve 10 ncı madde
leri gereğince çıkarılması gereken A, B grupu 
hisse senetleri çıkarılmış mıdır? 

3. Çıkarılmışsa bu senetlerden bankanın 
sermayesi olan beş yüz milyon liranın yüzde 
elli birini teşkil eden A grupu haricinde kalan 
hakiki ve hükmi şahıslara ve harice satılması 
lâzımgelen B grupu hisse senetlerinden ne mik
tarı satılmıştır? Çıkarılan bu senetlerden halen 
satılmamış olanlar mevcut mudur? Mevcutsa 
miktarı nedir? 

4. Aynı kanunun 18 nci maddesinde ban-. 
kaça Hazine kefaletiyle çıkarılabilmesi kabul 
edilen tahviller çıkarılmış mıdır, çıkarılmışsa 
ne miktar tahvil çıkarılmış ve bunların ne mik
tarı satılmıştır? 

5. Denizcilik Bankası kuruluşunu takibeden 
yıllar içinde kâr mı, zarar mı etmiştir? Kâr ve
ya zarar miktarları nelerdir? Banka zarar et
mişse bu zarar normal işletme zararı mı yoksa 
yeni satmalman gemi bedellerinin ödenmesin
den mütevellit arızi bir zarar mıdır? 

6. Banka zarar etmekte ise zararın önlen-
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mesi ve durumunun ıslahı için ne gibi tedbirler 
düşünülmektedir ? 

7. Banka kurulduktan sonra tensikat sure
tiyle personelden kaç kişinin vazifesine nihayet 
verilmiş ve bunların yerine ne miktar yeni 
müstahdem alınmıştır? 

8. Muhtelif yolcu hatlarında çalışan gemi
lerdeki yolcu izdihamı günden güne artmakta
dır. Bu izdihamın giderilmesi ve yolcuların es
babı istirahatlerinin temini için ne gibi tedbirler 
düşünülmektedir ? 

9. Son zamanlarda yolcu tarifelerine yapı
lan zamların yüzde miktarı ve sebepleri neler
dir? Tarifelere yeni zamlar yapılması düşünül
mekte midir? 

REİS — Maliye Vekili Nedim Ökmen. 
MALİYE VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Ma-

raş) — Muhterem arkadaşlarım, Müfit Erku
yumeu arkadaşımızın suallerine sırasiyle cevap 
arz ediyorum. 

Banka; 1 . III . 1952 de kurulmuştur. 
İkinci, üçüncü sualin cevabı, henüz çıkarıl

mamıştır. 
Dördüncü sualin cevabı da aynen çıkarılma

mıştır. 
Beşinci sualin cevabı normal amortisman ve 

sigorta payları dâhil edilmek şartiyle umumi 
bilânçolarına göre bankanın kâr ve zarar duru
mu şöyledir: 1952 de on aylık 39 572 lira kâr, 
1953 kârı 179 619 lira, 1954 kârı 133 289 lira, 
1955 bilançosu henüz çıkarılmamıştır. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Bunlar 
kâr mı? 

MALİYE VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (De
vamla) — Kâr. 

6. Bankanın 175 milyon lira borçla mülga 
idareden tevarüs ettiği müessesenin daha verimli 
ve daha az zararlı bir şekilde çalışmasını te
min için, zaman ve imkânın âzami müsaadesi 
nispetinde her çareye tevessül edilmiştir ve edil
mektedir. Bu cümleden olarak : 

a) Teşkilât yeni baştan ele alınmış ve orga
nize edilmiştir. 
'' b) Vaktiyle idareye ait gemilerin bakımı

nı vakit ve zamaniyle sağlıyamıyan tersaneleri, 
bakıma ilâveten yeni gemi ve vasıta inşa eder 
bir hale getirilmiş ve semereleri alınmıştır. 

e) Yalcu gemi durumu ve nakliyat sıkıntı-
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sı göz önünde tutularak kabotaj hatları için cem- j 
an 30 bin tonluk beş yeni gemi sağlamıştır. Ha
len ikisi hizmete girmiş bulunan bu gemilerin 
bugünlerde hepsi faaliyete geçirilmek üzeredir. 

ç) Şehir ve körfez hatlarının 70 - 80 yıllık ı 
gemileri kısmen yenilenmiş^ ve araiba vapuru 
adedi tezyidedilmiştir. j 

d) Ayrıca şilep ve tanker filosuna 14 gemi 
ilâvesiyle bankanın ticaret filo tonajı % 100 i 
artırılmıştır. 

7. Banka kurulduktan sonra (deniz adam
larından) gemi personelinden 132 ve bürolar
dan 146 ceman 278 kişi çıkarılmıştır. 1955 yılı
nın son gününe kadar, 4 sene zarfında, tedricî 
surette 547 si deniz adamı ve 144 ü muhtelif ser
visler için olmak üzere 691 kişilik bir ilâve ol-
muştur. Bunlar da çıkarılanlar yerine alınmış 
olmayıp yeni alınan gemiler, artırılan çeşitli 
liman vasıtaları ve limanların sahalarındaki ge
nişlemelerle yeniden ihdas edilen Yalova Kap
lıcaları işletmesi ile bankacılık kısmının merkez 
ve tstanbul, îzmir ve Ankara şubelerinin hiz
metleri içindir. 

8. Görülen yolcu izdihamı, sefer ve dola-
yısiyle vapur sayısının ve süratlerinin ihtiyaca 
yetersizliğinden olagelmiştir. Bankanın teşekkü
lüne takaddüm eden ve eski yıllardan ve idare
lerden tevarüs edilen bu hali önlemek için bir 
taraftan artık işe yaramaz bir halde bulunan 
Anafarta, Antalya, Çanakkale, îzmir, Mersin 
ve Seyyar gibi vapurlar kadro harici bırakıl
mış, diğer taraftan yukarda arz edilen 5 yeni 
gemi sipariş edilmiş ve daha bugünden bunla
rın ikisi hizmete girmiştir. Emniyet, sürat, kon
for bakımından ihtiyacı karsılıyacak durumda 
bulunan bu klâslı ve yüksek vasıflı gemilerle 
ve muaddel sefer programları ile bu sene sıkın
tı çekilmiyeceği ve bunlarla insan ve hayvanın 
bir arada taşmmıyacağı gibi, sefalet manzarası 
arz eden eski güverte yolculuğu da tarihe gömü- I 
lecektir. 

9. Yolcu tarifelerinde ortalama % 30 nis- I 
petinde zam yapılmıştır. 

Sebepleri : Tarifelerin tesbitinde nazarı dik
kate alınması icabeden maliyet unsurlarıdır. 
Maliyet unsurları hakkında esaslı tetkikler ya
pılmadan tarifelerde tezayüt veya tenakusun sim- | 
diden düşünülemeyeceğini arz ederim. I 

MÜNAKALÂT VEKÎLÎ ARÎF DEMÎRER 
(Afyon Karahisar) — Müfit Erkuyumeu arka- ' 
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daşımm suallerine Maliye Vekili arkadaşım ta
mamen cevap vermiştir. Bizce ilâve edilecek bir 
nokta yoktur. 

REÎS — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlar; sayın vekillerin verdikleri ce
vaplardan dolayı bilhassa teşekkür ederim. 

Arkadaşlar; bizde denizcilik işlerinin maale
sef makûs bir talihi vardır. Mütemadiyen halkı
mız şikâyet eder, ıstırap çeker, fakat bir şey 
yapamaz durumdayız. Yapamıyoruz. Bundan 
evvelki devrede Denizcilik Bankası Kanunu çı
karılırken büyük ümitlere kapılmıştık. Çünkü, 
kanunun müzakeresi sırasında konuşan o za
manki Münakalât Vekili ve komisyon sözcüsü 
Denizcilik Bankasının teşkil edilmesiyle deniz
yollarının ticari bir zihniyetle idare edileceğini, 
suiidare ve israfın önleneceğini, vatandaşın ge
milerde hayvanlarla yanyana, başbaşa yolculuk 
yapmak zahmetinden kurtarılacağını vadet-
mişlerdi. Bunlar güzel şeylerdi, biz de çok ümi
de düştük, fakat bankanın teşkilinden sonra 
maalesef fazla bir inkişaf göremedik. Bugün bu 
fakir milletin 500 milyon lirası Denizcilik Ban
kasının emrine verilmiştir. Ve bununla, hem 
Denizcilik Bankasının bir ticari müessese ola
rak anime ihtiyaçlarını karşılamak ve hem de 
Hazinenin menfaatlenmesi düşünülmüştür, fa
kat maalesef tatbikat böyle olmamıştır. Sayın 
Bakanın verdikleri izahatı bilmem farkettiniz 
mi? Denizcilik Bankasının 500 milyon liralık 
muazzam sermayesinin getirdiği kâr senede 
130 bin lirayı geçmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; hakikatte kâr yok
tur, müessese her sene muazzam miktarda za
rar etmektedir, töğer Hazineden yardım, bil
hassa Hazineden yardım görmemiş olsa Deniz
cilik Bankası bugün iflâs etmiş duruma düşer. 
Bunun sebebi müessese ticari zihniyetle idare 
• •dileeek yerde tamamen gayriticari bir zihni
yetle idare edilmektedir. Müsaade ederseniz bu 
sözlü soruyu verdikten sonra, bir emekli gene
ralden almış olduğum mektuptan bâzı fıkralar 
okuyacağım, çok enteresandır. 

«Denizcilik Bankası esaslı olarak hiçbir tet
kike istinadetmeden kurulmuş bir teşekküldür. 
O şekilde ki, bu teşekkülün muhtevası bulunan 
branşlar bu banka kurulmadan evvel daha ve
rimli çalıştıkları halde bankanın kurulmasından 
sonra daha verimsiz ve daha feci duruma düş-
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ölüşlerdir. Bunun başlıca sebebi, idareciler zih
niyetinin fakir bir memleketin millî bir mües
seseye kumanda ettiklerinden tamamen bihaber 
davranmaları ve sonsuz bir israf ve mirasyedi 
zihniyeti içinde bir devlet malına tasarruf et
menin hiçbir mesuliyeti icabettirmiyeceğine 
inanmış olmalarıdır. 

Muhterem Beyefendi, 25 - 30 sene kadar ev
vel bu idareye başkanlık eden eski Donanma 
Kumandanı Arif Paşa isminde bir zat vardı. 
Bu zat umum müdürlük odası mütevazı sade 
bir odacık idi. Mobilyaları yamalı marokenler
di. Asla kayırma memuriyet ve uydurma hiz
met sahaları kabul etmez ve o bu zihniyetle bu 
millet ve devlet müessesesi üzerine titrerdi. O 
vakitler bu müessesesinin ne böyle fabrikaları 
ne de bahriyeden tevarüs ettikleri havuzları ve 
şantiyeleri yoktu. Fakat vapurları iç hatta ve 
dış hatta mükemmelen çalışırdı, idare tam bir 
tevazu çerçevesi içinde idare olunurdu. Bu dev
let görmüş, ikbal savmış umum müdür amiral 
akşam evine idareden yaya çıkar ve vapura 
binmek suretiyle giderdi. Senelerce bu idare
ye başkanlık eden bu zat idareden ayrıldığı za
man, o zamanın para kıymeti ile idare bilanço
sundan milyonlarca lira kâr temin etmişti.» 

Muhterem arkadaşlar; bugün İdare tam bir 
israf zihniyeti içinde idare edilmektedir. Bu 
millet malını idare eden zevat burasını adeta bir 
çiftlik gibi idare etmektedirler. Şunu arz etmek 
isterim; Denizcilik Bankası bilhassa karasuları
mızda tamamen rakipsizdir. Karşısında rekabet 
edecek kimse yoktur. Yolcu nakliyatı tamamen 
Denizyollarının inhisarı altındadır. Yolcu mu 
yoktur? Yolcuların vaziyetini görüyorsunuz. İn
sanlar hayvanlarla beraber ambarlarda başba-
şa seyahate mecbur edilmektedir. Güverte tık
lım tıklım yolcu ile doludur. Daha evvelden bi
letinizi ayırtmamışsanız seyahate imkân yok
tur. İdare tarifeleri serbestçe tâyin etmektedir. 
İstediği zamları yapmakta, istediği fiyatlarla 
yolcuları nakletmektedir. Buna rağmen İdarenin 
zarar etmesi, en hafif tâbiri ile, israf ve suiida-
reden ileri gelmektedir. Bakanlardan rica ediyo
rum ; bu müesseseyi bu şekli ile idare etmeye im
kân yoktur. Bu fakir memleketin 500 milyon li
rasının israf edilmesine memleket ve Meclis ola
rak göz yummamak mecburiyetindeyiz. Bakan
lardan rica ediyorum ya bu İdareyi eski şekline 
ifrağ etsinler veya - şimdiki şeklini bilmiyo-
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rum - İktisadi Devlet Teşekkülü şekline ifrağ 
ederek bir veçhe versinler, getirsinler. Bu şekil
deki idare devam etmemelidir. 

Zamlar bahsine gelince : Bunların kabili 
müdafaa bir tarafı yoktur. Maliye Bakanının 
söyledikleri % 30 nispetinde tarifelere zam ya
pılmış. Biz bir taraftan Devlet olarak hayatı 
ucuzlatacağımızı vadederiz diğer taraftan da 
Sümerbank mamullerine, Tekel mamullerine zam 
yaparız, Devlet nakil vasıtalarına % 30 gibi mu
azzam bir zam yapmakta tereddüdetmeyiz. Va
tandaş bu durumdan şikâyetçidir. Bu bakımdan 
bu zamlara bir nihayet vermek lâzımgelir. Hat
tâ bunun zamanı geçmiştir bile. Ama denilebilir 
ki, maliyet fiyatları yükselmiştir. Bu itibarla 
Denizcilik Bankası da zam yapmak mecburiye
tindedir. Arkadaşlar, Denizcilik Bankasının iki 
cephesi vardır, bir ticari cephesi, bir de âmme 
hizmetini ifa eden karakteri vardır. Bu itibar
la, âmme hizmetini ifa eden bu müessese icabın
da zararı da göze almalıdır. Eğer devlet olarak 
biz buna ön ayak olmazsak, hayatı ucuzlataca
ğımız yerde nakil vasıtalarına zam yapmak su
retiyle vatandaşa çok fena örnekler vermiş olu
ruz ki, o zaman işin içinden çıkamayız. Bu ba
kımdan muhterem bakanlardan rica ediyorum, 
bu Denizcilik Bankası işini ciddiyetle ele alsın
lar. Ya bir kanun getirerek İdareye başka bir 
şekil versinler yahut da sıkı bir teftiş yapıp 
suiidareyi önlesinler. 

REİS — Maliye Vekili Nedim ökmen. 
MALİYE VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Ma-

raş) — Muhterem arkadaşlarım; Müfit Erku-
yumcu arkadaşıma arz ettim. Kendileri rakam
lara kâr değil, zarardır dediler. Bendeniz tasdi-
ka iktiran etmiş bilançodaki rakamları arz et
tim. Bu itibarla bunu kâr olarak kabul etmek 
icabeder. 

Arkadaşımız, amiralin mektubundan parça
lar okudular. Amiralin ihtisasını bilmediğim için 
bu beyanlarını şahsi görüşü olarak kabul et
mek ıstırarı vardır. 

Ben yalnız şu noktayı tebarüz ettirmek için 
huzurunuza geldim : Denizcilik Bankasının fa
lan ve falanın çiftliği gibi idare edilmesine asla 
müsaade edilmiyecektir. Denizcilik Bankasının 
% 51 hissesi Hazineye aidolması itibariyle mü
essese Maliye Vekâletinin tetkik ve murakabe
sine tâbidir. 
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Tenkidlerde haklı oldukları noktalar var. 

Bunları kısa zamanda gidermeğe çalışacağımı 
arz ederim. 

REİS — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Ne

dim ökmen arkadaşımıza, verdiği cevaptan do
layı teşekkür ederim. 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 

10. — Bolu Mebusu Lûtfi Oğultürk'ün, okul 
ve ordu hijiyen ve tüberküloz durumu ile mem
leketimizdeki tüberküloz ve hijiyen durumunu 
dair sualine Maarif Vekili Ahmet Özel, Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekili Nafiz Kör ez, Devlet 
Vekili ve Millî Müdafaa Vekaleti Vekili Semi Er-
rjin'in şifahi cevapları (6/158) 

REÎS --- Lûtfi Oğıütürk burada im ? 
LÛTFI OĞULTÜRK (Bolu) Buradayım. 
REÎS — Suali okutuyorum : 

Türkiye Büyük ıMillet Meclisi Yüksek 
Riyasetine 

Aşağıdaki sorularınım Maarif, Millî Müda
faa ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekillerince 
sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

1. — Okul hijiyeni ve tüberküloz durumu. 
2. — Ordu hijiyeni ve tüberküloz durumu. 
3. — Memlekette tüberküloz durumu, yatak, 

musap, ölüm aded ve nispetleri, mücadele şekli. 
Bolu Mebusu 

Lûtfi Oğultürk 

MAARİF VEKİLİ AHMET ÖZEL (Sivas) 
— Muhterem arkadaşlarım; okul ve ordu hij
yeni ve tüberküloz durumu hakkında Bolu Me
busu Lûtfi Oğultürk arkadaşımızın suallerine 
arzı cevabediyorum. 

Vekâletimize bağlı resmî ve hususi her dere
celi okullara devam eden 2 350 000 öğrenci ve 
72 000 e yakın öğretmen ve memur vardır. Bun
ların koruyucu sıhhi murakabe hizmetleri üze
rinde imkânlarımız nispetinde hassasiyetle dur
maktayız. 

Orta dereceli okullarda öğrenci, öğretmen ve 
memurların sağlık durumlarının murakabesi ve 
bunların çalışma yerlerinin sıhhi kontrolü, okul 
doktorları tarafından yapılmaktadır. İlkokul
larda hu vazife, İstanbul ve Ankara vilâyetleri 
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hariç, vilâyet sağlık müdürlükleri tarafından ifa 
edilmektedir. Istanfoul ve Ankara vilâyetlerin
de ise bu iş, bu vilâyetler sağlık müdürlükleri
nin iş birliği ile, sağlık müfettişleri ve doktor
lar tarafından görülmektedir. 

Yatılı ve gündüzlü orta dereceli okullarımız
da 327 okul doktorumuz vardır. Okul doktor
larının vazifeleri talimatnamelerle tesbit edil
miştir. Talimatnamelere göre okul doktoru: 

a) Her ders yılı başımla okula yeni giren 
öğrencileri muayene ederek okula devamlarına 
mâni hastalıkları olanları ayırır. 

b) Her ders yılı içinde yatılı ve gündüzlü 
bütün öğrencileri birer muayeneden geçirerek 
neticelerini her birinin dosyasındaki sağlık say
fasına kaydeder. 

e) Pravantoryum ve sanatoryuma gönderil
meleri gerekenleri tesbit eder. 

e) Yılda iki defa Beden Terbiyesi öğretmen
lerinin yardımı ile öğrencilerin boy ve ağırlıkla
rının dosyalarındaki sağlık sayfasına yazılması
nı temin eder. 

d) Her gün okul müdürünün tesbit edeceği 
saatte okula gelerek okul idaresi tarafından .mu
ayeneye gönderilen öğretmen, memur, öğrenci 
ve hizmetlileri muayene ve durumlarını tesbit 
eder. 

e) Uzun müddet tedaviye muhtaç bulunan
ları, had hummalı ve bulaşıcı hastalıklara tu
tulanları bir hastaneye, pravaritoryuına veya 
sanatoryuma gönderir. 

f) Ders yılı sonunda okulun genel sağlık 
durumu ve ihtiyaçları, ders yılı içinde öğrenci
ler arasında çıkan hastalıklar, öğrencilerin ge
nel olarak sağlık durumlariyle alınması gereken 
tedbirleri bildiren bir rapor tanzim eder. 

Okullarda koruyucu sıhhi murakabe hizmet
lerini kısaca arz etmiş bulunuyorum. Bu mu
rakabe sırasında tüberküloz teşhisi konanlar, has
talığın derecesine göre pravantoryum, sanator
yum veya mahallî hastanelerde tedavi altına 
alınmaktadırlar. 

Pravantoryum veya sanatoryumda tedavi gö
receklerin tesibit ve tefrikinde bu hususta hazır
lanmış talimatname hükümlerine uyulmaktadır. 

Vekâletimize bağlı sanatoryum ve prevantor
yumda 1951 -1955 yılları arasında tedavi gören 
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öğreniei ve öğretmenlerin her yıla isabet eden 
miktarları şöyledir : 

öğretmen Öğreniei 
Sana- Pravan- Sana- Pravan-

torvum torvum torvum toryum 

1951 
1952 
1958 
1954 
1955 

Yekûn 

85 
121 
87 
95 
92 

480 

237 
305 
304 
256 
205 

1 307 

268 
205 
182 
178 
244 

1 077 

1 481 
1 571 
1 489 
1 277 
1 410 

7 228 
Okul hijyeni ve sağlık bilgisi mevzularma 

okularımızda müstakil dersler halinde veya Ta
biat Bilgisi dersleri içnde yer verilmekte öğ
renciler bu sahada lüzumlu bilgilerle teçhiz edil
mektedir. Kız enstitülerinde hijiyen müstakil 
bir ders olarak gösterilmektedir. Erkek sanat 
enstitüleri ile öğretmen okullarında, imam - ha
tip okullarında sağlık bilgisi müstakil bir ders 
halinde okutulmaktadır. Liselerde sağlık bilgisi 
mevzuları tabiat bilgisi programı içinde yer al
maktadır. 

Okul ve öğrenci sağlığı mevzuunda biraz ön
ce arz ettiğimiz çalışmalarımıza ilâveten tüber
küloz ile ilgili olarak şu tedbirleri almış bulu
nuyoruz. 

1. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin 
malûmatı ve muvafakati dâhilinde verem savaş 
dispanserlerinin yardımı ile 45 il ve ilce merke
zinde Öğretmen ve öğrencilerin tüberküloz tara
ma muayeneleri yapılmaktadır; 

2. Verem Savaş Haftasının hususiyeti ve 
ehemmiyeti ile mütenasip yeni bir faaliyet prog
ramı hazırlamış, Ulusal Verem Savaş Derneği
nin temennilerini de göz önünde tutarak okul
larda veremle savaş mevzuunda pratik bilgiler 
verilmesine başlamış bulunuyoruz. 

3. Fakir bölgelerdeki mecburi öğretime tâ
bi yoksul öğrencilerin beslenmesi için Türkiye 
Kızılay teşkilâtı ile iş birliği halindeyiz. Ayrıca 
UNICEF teşkilâtı ile bu hususta bir prensip an
laşmasına varmış bulunuyoruz. 

4. Doktoru bulunan okullarda veremden 
korunmak için verem taraması B. C. G. aşısı ya
pılması için öğrencilere ve velilere, devam]ı tel
kinlerde bulunmaktayız. Önümüzdeki dem yı
lından itibaren okullarımızda daha yenis ve ve-
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rimli tüberküloz taraması yapılmasını ve gere
kenlere B. C. G. aşısı tatbik edilmesini derpiş 
eden bir programı Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâletinin tasvibine sunmak üzereyiz. 

Vekâletimizin temel vazifeleri arasında mem
leket çocuklarının eğitim ve öğretim işi birinci 
derecede yer almakla beraber onların ruh ve be
den sağlıklarının korunması ve bu mevzuda ted
birler alınması da bizi yakından alâkadar et
mektedir. 

Vekâlet de okulların sağlık işlerini tedvire 
memur bir sıhhat işleri bürosu kurulmuştur. 
Ancak bu büronun faaliyet sahası pek dardır. 
öğrencilerin ruh ve beden sağlığının korunma
sı ve okullarda koruyucu tedbirlerin alınması 
için maarif, sıhhat hizmetlerini, Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekâleti ile sıkı bir iş birliği ha
linde yürütecek , maarif, sıhhat hizmetleri mer
kez ve taşra teşkilâtının bir an önce kurulması 
lüzumuna kaaniiz. Bu maksatla hazırladığımız 
kanun tasarısı yakında huzurunuza getirilecek
tir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili. 
SİHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİ

Lİ NAFİZ KÖREZ (Manisa) — Aziz arkadaş
lar; Bolu Mebusu Muhterem Doktor Lûtfi Oğul-
türk'ün şifahi suallerinin, vekâletimizi alâkadar 
eden; memleketimizdeki verem durumu, ölüm 
ve musap adedi ile nispetleri, verem yatağı ade
di ve mücadele şekli hakkındaki kısımlarına ce
vaplarımızı arz ediyorum. 

Son on senelik istatistiklere göre 100 000 nü
fusta veremden ölüm nispeti vilâyet merkezle
rinde 217,1 den 137,9 a düşmüştür. 

Vilâyet ve kaza merkezlerinin müşterek is
tatistiklerine göre yine 100 000 nüfusta ölüm 
150,7 den 104,3 e inmiş vaziyettedir. 

1955 senesinin son dokuz aylık neticeleri bu 
adedin 92 ye düşmüş olduğunu göstermektedir. 

Bu nispetlerin tetkiki veremden ölümün bü
yük şehirlerden küçük şehir ve kasabalar gidil
dikçe azalmakta olduğu görülmektedir. Köyler 
de nazarı itibara alındığı takdirde bu nispetle
rin daha düşük olacağını talimin edebiliriz. Bu
nunla beraber Avrupa memleketlerine nazaran 
nispetlerin yüksek olduğuna şüphe yoktur. 

Memleketteki bütün verem musaplarının mut
lak aded ve nispetlerini gösterir rakamlar mev-
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eudolmamakla beraber muhtelif bölgelerde ol
mak üzere 15 vilâyette sondaj mahiyetinde mik-
rofilim usuliyle yapılan verem taramaları çalış- ! 

malarından elde edilen neticelere göre verem ; 
musabının nispeti binde on kadardır. Memleke- i 
timizde umumi olarak verem mücadelesine ge- i 

i 

linçe; evvelâ sağlamların korunması için tatbik i 
ettiğimiz B. C. G. aşısına bir program dâhilinde 
seneden seneye artan bir hızla devam etmekteyiz. 
1953 bidayetinden itibaren memlekete şâmil bir 
kampanya haline getirmiş olduğumuz B. C. G. 
tatbikatı şimdiye kadar otuz vilâyette ikmal edil
miş, halen !5 vilâyetimizde devam etmektedir. 
Refik Saydam Hıfzıhha Müessesesinde tesis edi
len hususi bir lâboratuvarda istihsal olunan 
B. C. G. aşısı ile 1955 yılı Kasım ayı nihayetine 
kadar 9 660 745 vatandaşımız tüberkülin deneyi 
kontrolüne tâbi tutularak tüberküloz bakımından 
tetkik edilmiş ve bunlardan lüzum görülen 
3 739 686 kişiye B. C. G, aşısı tatbik edilmiştir. 
Bundan başka verem muadelesinde ilk kademeyi 
teşkil eden «depistage» ve takip müesseseleri 
olan vekâletimizce verem mücadele dispanserle
rinin bütün vilâyet merkezlerinde açılması pren
sip olarak kabul edilmiş bulunmaktadır ki imkân
ların müsaadesi nispetinde bu hedefe varılmaya 
çalışılmaktadır. Nitekim son 5 sene içinde bu 
dispanserlerin adedi 8 den 43 e çıkarılmıştır. Ke-
zalîk veremlilerin tecrit, bakım ve tedavilerinin 
sağlanması maksadiyle verem yataklarının sayı
larını artırmaya çalışmaktayız. 

Filhakika verem yatağı sayısı 2 107 den 7 277 
ye yükseltilmiştir, önümüzdeki malî yıl bütçesi
ne 500 verem yatağı daha ilâve edilmiştir ki, 
Yüksek Heyetinizce tasvip buyurulduğu takdir
de, bu aded 7 777 ye baliğ olacaktır. Bu suretle 
en kısa zamanda ilk hedefimiz olan 10 000 verem 
yatağı sayısına bir hayli yaklaşmış olacağız. Bir 
taraftan da veremlileri sade tedavi etmenin kâ
fi olmadığı, iyi olan veremlileri geçirdiği hasta
lıkla kabilitelif bir iş sahibi etmenin zarureti na
zara alınarak rehabilitasyon müesseseleri tesisine 
de başlamış bulunuyoruz. 

Arz etmiş bulundum çalışmalarımıza hız ve
rerek daha mesut neticeler istihsal edeceğimize 
inanıyoruz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Millî Müdafaa Vekâleti Vekili Se

mi Ergin. 
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DEVLET VEKİLİ VE MİLLÎ MÜDAFAA 

VEKÂLETİ VEKİLİ SEMİ ERGÎN (Manisa) 
— Bolu Mebusu Lûtfi Oğultürk'ün sorularından 
urlu hijiyeni ve tüberküloz hakkında Vekâletime 
taallûk eden kısımlara ait cevaplarımı arz ediyo
rum. 

Çok önemli bir konu olan orduda veremle mü
cadele 1943 yılından beri esaslı olarak ele alınmış 
olup (Orduda Veremle Mücadele Talimatı) gere
ğince verem mücadelesi yapılmakta ve veremden 
ölenlerin gittikçe azalmakta olduğu memnuniyet
le müşahade edilmektedir. 

Yıl Veremli adedi ölüm adedi 

1943 7 920 1 567 
1948 9 337 919 
1953 9 644 162 
1953 7 513 120 

Halen ordumuzda açık veremliler için Saray-
burnu Hastanesi ve Çalımca Askerî Sanatoryu
munda 650 yatak faaliyettedir. Bu tedavi mües
seselerinde diğer uzmanlardan başka 5 tanesi da
hilî verem uzmanı ve 3 tanesi de cerrahi verem 
uzmanı olmak üzere 8 mütehassıs çalışmakta ve 
hasta başına günde (10 - 12) lira sarf edilmekte
dir. 

Akciğer ve sair âza veremlilerini Gülhane As
kerî Tıp. Akademisi tüberküloz servisinde ve % 
5 - 10 nispetinde olmak üzere 500 er yataklı 5 
askerî hastanemizde ve 100 - 400 yataklı 28 has
tanemizin dâhiliye ve intaniye servislerinde ya
tırmaktayız. Hastane tedavisine ihtiyaç kalmıya-
rak ayaktan tedavi tatbiki mümkün bir hale ge
lenlere iki ihbar fişi tanzim ederek bunlardan 
biri hastaya, diğeri de hastanın mahallî verem 
dispanserine veya Hükümet tabipliğine gönderil
mekte ve mütaakıp tedavinin sivil sağlık teşkilâ
tınca temini sağlanmaktadır. Bu gibilere hava de
ğişiminde bulundukları ilk üç ay zarfında mad
di yardım da yapılmaktadır. 

Biri 40 diğeri 60 yataklı olmak üzere ordu 
personeline ait iki aded prevantoryum da vardır. 

Gizli tüberkülözleri muhitlerine tehlikeli ol
madan erkenden arayıp bulmak ve bu gibileri 
vaktinde tedavi edebilme gayesi ile mi'kro - fi
lim taramaları, pirke kontrolları ve koruyucu 
olarak da B.C.G. verem aşısı imkân nispetinde 
yapılmaktadır. 
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Hali hazırda ordumuzda seyyar mikî?o - filim 

cihazı yok ise de mevcudu 10 aded olan sabit 
mikro - filim cihazları mevcuttur. Celp eratı
nın hepsinin röntgen muayenesinden geçirile
bilmesi için en az 20 aded seyyar mikro - filim 
cihazına ihtiyaç vardır ki bunların suratla te
minini arzu etmekteyiz. Gülhane, Mareşal Çak
mak, Sarayburnu, Diyarbakır, Kütahya, İzmir, 
Gelibolu, Gölcük, Kasımpaşa, Hadımköy has
tanelerinde bulunan sabit mikıto - filim cihaz-
lariyle civarlardaki birliklerde tüberküloz tara
ması yapılmaktadır. Bunlardan başka mahallî 
olarak bâzı yerlerde sivil sağlış teşkillerimin ci
hazlarından1 da faydalanılmaktadır. 

Ordu hijyeni : Ordumuzda yeme, içme, gi
yinme ve barınma gibi hususların yürütülebil
mesi için elde mevcudolaıı kanun, nizamname 
ve talimatnameler bugünün ihtiyaçlarına uya
cak bir şekilde yeniden gözden geçirilerek lü
zumlu değişiklikler yapılmıştır. Şimdiye kadar 
yürütülmekte olan «Tayınat ve Yem Kanunu» 
çok eski olup bugünün fennî ihtiyaçlarına uy
mamaktadır. Bu kanunda asker beslenmesi için 
er başına muayyen bir para ayrılması ve gı
danın jbuna göre tedarik ve ihzarı esası mevcut
tur. Yakında tasvibinize sunacağımız yeni 
«Ordu Tayınat ve Yem Kanunu» nda ise ordu 
beslenmesi muasır ordularda olduğu gibi mo
dern beslenme esaslarına istinadettirilmiş olup 
asker beslenmesinde günlük zaruri gıda ma'd-
delerinin temini esas tutulmuştur. Bu kanun 
yürürlüğe girdikten sonra ordunun beslenmesi 
daha ilmî bir şekil almışj olacaktır. Bu meyanda 
ordu barınma ve giyinme de hükümetimizce ay
nı hassasiyetle ele alınmış bulunmaktadır. 

LÜTFÎ OÖULTÜRK (Bolu) — Üç vekil ar
kadaşımız verem mevzuunda izahatta bulundu
lar. Var olsunlar, sağ olsunlar. 

Verem mevzuu Sayın Vekilin ifade ettiği ka
dar ehemmiyetsiz değildir. Evvelâ Sayın Sıhhat 
Vekiline arza mecburum ki, bugün Türkiye'de
ki veremli miktarı 300 000 dir. Verem yatağı 
ise 8 000 dir. Diğer hastalar ne yapar, kendile
rinden sorarını. 

Maarif Vekâletinin veremli yavruları sayısı 
8 000 dir, yatak sayısı ise 300 ü aşmaz. Geri ka
lan yavrular ne yapar•? 

Millî Müdafaada yıllık veremli sayısı 7 000 i 
aşmaktadır. Yatak sayısı 300 ü aşmıyor. Ve Mil
lî Müdafaa Vekâleti geri kalan veremlileri köy-
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lerine gönderir ^e orada, bunları birer flit&fft 
yapar. (Elindeki grafiği göstererek) Huzurunu
za arz ettiğim şu grafik veremin ölüm grafiği
dir. Avrupa Türkiye'sine aittir ve bunda Türki
ye en başta gelmektedir. Yani Avrupa'da ve
remden ölüm en çok Türkiye'dedir. 

Verem mevzuu geniştir, benim vaktim ise çok 
dar. Bunu saatlerce izaha mecburum. Heyeti 
al iyeyi tenvir etmeye mecburum. Fakat Sayın 
Başkan müsaade ederlerse... 

REİS —- Nizamnamenin müsaade ettiği nis
pette konuşabilirsiniz. 

LÜTFÎ OĞULTÜRK (Devamla) — Sağ olun. 
Şimdi, konuşuşum iki kısımdır. Birisi ikazdır, 
yeni vekiller için. İkincisi tenkiddir, eski vekil
ler için. Beni mazur görsünler. Çünkü mevzu 
milletin hay atiye tiyle alâkalıdır. Bendeniz Sıh
hat Vekâletinde 25 senelik memuriyetimin on 
senesini verem mevzuunda geçirdim. Veremin 
bütün fecaatini orada gördüm. Fakat ben yine 
bu işi anlamamışım. Bundan dört sene evvel 
İtalyan'ların şahsıma vâki davetiyle İtalya'ya 
gittim ve dönüşümde vekâlete muazzam bir ra
por sundum. Bu rapor vekâletçe okunmuş de
ğildir, bir kenara atılmıştır. Bu raporun bâzı 
kısmını Heyeti aliyenize arz ediyorum : 

İtalya'nın verem yatağı 90 bindir ve her yıl 
bu işe harcanan para 1.60 milyon liradır. Bâzı 
vilâyetlerde verem müesseselerinin .yatak sayısı 
üç bindir. Her vilâyette her verem hastanesinde 
her gün için 150 den fazla boş yer vardır. Bir 
hasta bir saat dahi beklemez. Bizde ise 3 yıl bek
liydi ve sonunda hastaneye girmeden ölen has
talar binlercedir. 

İtalya'nın ve bütün Avrupa'nın birer verem 
kanunu vardır. Orada bu iş bir formül ve nizam 
içinde yürür. Bizim Verem Kanunumuz 4 say
fa, onlarınki bin sayfadır. 

Arz ettiğim tenkidler eski vekil zamanına ait
tir. Bugünkü arkadaşımıza sözüm yok. Ekrem 
Hayri Beyefendi, zamanında, bendeniz de o za
man vekâlette idim, bir verem kanunu hazırlan
masını düşündü, kanunu hazırladık ve Mecli
se geldik. Vekâlet mümessili kanunu müdafaa 
etti, kanun lâzımdır, aman çıkarın diye encü
mende rica etti. Fakat vekâlette bu mevzuu an-
lamıyan zevat bu kanunu sabote ettiler, kanu
nun çıkmasına mâni oldular. Ondan biraz son
ra Kenan Çığman arkadaşımızın Verem Kanunu 
geldi. Sıhhiye Vekâletinin Sağlık Encümeninde 
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Verem Kanununu müdafaa eden reisi aynı en-
cdmende Kenan Beyin kanununun lüzumsuzluğu- ı 
nu müdafaa etti. Bu, cidden feci bir hâdisedir. 
Verem Kanununun sağlıyacağı muazzam bir iş 
vardır. Bu iş verem doktorlarının munzam bir 
maaş alması idi. Bütün dünya milletlerinde her | 
verem hekimi, hemşiresi ve diğer bütün perso
neli % 50 - 70 fazla maaş alırlar. Bizim zaval
lı hekimlerimiz, hemşirelerimiz, hademelerimiz 
basilin karşısında aynı maaşı alırlar. (Zavallı | 
değil sesleri) Maalesef zavallıdır. Basilin kar-
şısmda bir insan daima ölüme mahkûmdur, hat- | 
tâ basil kurşundan daha mühliktir. 

Arkadaşlar; Sıhhiye Vekâletinin elinde pre- | 
vantoryum diye bir şey yoktur. Maalesef bunu 
yüksek söyledim, yavaş söyliyeyim, dünya duy
masın. Bir veremliyi veremden kurtarmaktansa, ı 
o hale düşürmemek esastır. Bugün bizde pre
vantoryum yoktur. 

BizcJ£ maalesef iki tane sanatoryum vardır, 
birisi Heybelide, diğer Ankara'da. Heybelideki 
sanatoryum denizin tam dibinde ilim mefhumu
nun tam zıddı, oksijen buharı ile iyot buharı
nın ihtilât haline geldiği bir yerdir. | 

Bir şeyi Sayın Vekile arz edeyim : Heybeli- , 
ada verem basilleri .denize dökülür, basil deniz- ı 
de aylarca ölmez, orada insanlar yıkanır, bu 
bir cinayettir. Heybelide bu verem basilleri 
bütün asfaltlara yayılmıştır, bu mühim bir mev
zudur, halli kolay değildir, fakat hangi Sıhhat 
Vekili Heybeli'den bu müesseseyi kaldirırsa bü
yük dua, peygamber duası alacaktır, tıpkı Fâtih 
gibi. I 

Verem mevzuunda belediyeler maalesef ih
malkârdır. Yollarımızda tozlar çoktur. Bu se
beple otellerimiz, lokantalarımız velhasıl her | 
şeyimiz veremle mülemmadır. Lokantamızda ta
bağımız yıkanmaz; veremli ordan yer, biz de ı 
yeriz. Otellerde takımlar veremle mülemmadır; 
biz de oraya gideriz. 

Sayın Vekil Beye çok mürmetkârım. Kendi
leri veremden öİümün azaldığım söylediler. ı 
Hakları vardır, fakat musap 1. Bize haplar gel- [ 
di, bu haplar öksürüğü keser, ateşi düşürür, I 
hasta iyiyim diye sokağa fırlar. Bugün İstan- I 
bul'da 25 bin basilli vardır. Evet, ölüm azalmış- | 
tır, fakat musap artmıştır. Bunu kabul etmek | 
lâzımdır. Veremli hasta sokağa fırlıyor. i 
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Arz ettiğim gibi verem mevzuu çok geniş 

bir mevzudur. Evlenmeler veremin membaıdır. 
Bizde evlenmeler çok iptidaidir. Hükümet tabi
bi çifti çağırır karşısına, «ağzını aç, gözünü 
yum» der ve raporunu verir. Veremli hasta 
müntendir, çocuğu müntendir.. 

REİS — Üç dakikanız kaldı. 
LÛTFİ OorULTÜEK (Devamla) — Verem 

ilâçlarına geliyorum : Dünyada bizden pahalı 
memleket yoktur. Bugün halkın ilâcı olan kal
siyum sandoz İtalya'da, 220 kuruştur, bizde 595 
kuruştur, yani aynı vergiyi verdiğimiz halde, 
üç mislidir. Niçin böyle olmaktadır, Gümrük 
Vekili burada olmadığı için öğrenmek mümkün 
değildir. 

Şimdi Maarif Vekâletinden aldığım rakam
ları arz ediyorum: Bu rakamlar vekâletten aldı
ğım rakamlardır. Evvelâ Maarif Vekâletinin 
leylî okullarında bir çocuğun günlük iaşesi 110 
kuruştur. 110 kuruşla ne kadar kalorilik gıda 
temin edilebilir? Halbuki bugün bir çocuğun 
ihtiyacı olan kalori miktarı 4 bindir. Bu sebeple 
bütün leylî okullarda daima veremliler ortaya 
çıkmaktadır. 

Bir diğer ve acı cihet de şudur: Yatılı okul
ların yemeklerini tanzim eden zat bir doktor 
değildir, bir idareci, bir öğrencidir. 

Bugün mekteplerimizdeki öğrenci sayısı 
3 500 000' dir. Bunlarda raşitizm binde üç, faal 
verem binde ikidir. Aded olarak 8 bindir. Alerji 
binde 12, diş çürüğü binde yirmi ikidir; şu bu 
ve saire binde 70 i aşar. Acaba Maarif Vekili 
bu hastaları nereye koyar? Sağlık Vekâleti ha
len almış durumdadır. Başvekil şifahen vadet-
tiler, Sıhhiye Vekili kabul ettiler, halâ hiçbir şey 
çıkmadı. Bugün Türk köylüsü para ödemez, has
talığı için. Vekilden rica ederim, bu para mev
zuunu eski haline irca etsinler. 

REİS — Bir cümle ancak söyliyebilirsiniz. 
LÛTFİ OĞULTÜRK (Devamla) — Bir cüm

le ifade edemem. 
REİS — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili. 
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VE

KİLİ NAFİZ KÖREZ (Manisa) — Hakikaten 
memleketimizde verem mevzuu çok ehemmiyet
lidir. Biraz evvel mâruzâtımda da istatistik ola
rak arz ettiğim rakamlar bu mevzua ne kadar 
ehemmiyet verdiğimizi göstermektedir. Haki-
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katen verem musabı çoktur; yatak adedimiz az
dır. Ama arz ettim ki, son beş sene zarfında ve
rem yataklarımızı iki bin küsurdan yedi bine 
çıkardık ve on bin yapmak üzere kararlıyız. İm
kânlarımız nispetinde, elbette yataklarımızı ço
ğaltacağız. 

Bunun dışında muhterem arkadaşımız bil
hassa dedi ki : Benim bir raporum vardı, Sıh
hiye Vekâletine vermiştim ama şimdiye kadar 
bu rapor okunmadı; kendilerine söz veriyorum, 
bu raporu okuyacağız, dikkatle tetkik edeceğiz. 
Bizim iein her halde faydalı olacaktır. 

Kendilerinin i talya'da yaptıkları tetkikler
den istifade edeceğiz. İmkânlarımız nispetinde, 
memleketimiz için kabili tatbik şeyler buldu
ğumuz takdirde elbette ki tatbik edeceğiz. 

Heybeliada Sanatoryomu meselesine gelin
ce, bu, inceden inceye tetkik edilmesi gereken 
bir mevzudur. Çok katî olarak ifade buyurdu
lar, dediler ki «Deniz tamamen tüberküloz ba
silleri ile kirlenmiş vaziyettedir.» Bunun üzerin
de biraz daha ihtiyatlı olmak lâzımdır. Hakika
ten böyle midir, tetkik ettireceğim. Çok eski bir 
mazisi vardır; büyük bir müessese haline gel
miştir, o mmtakada hakikaten yıkananlar da 
mevcuttur. Ben bu hususta icabeden ciddiyetle 
meseleye el koyacağım. Ama yüzde yüz deniz 
suyu bu mikroplarla kirlidir şeklindeki ifadeye 
şimdilik iştirak etmiyorum. 

Bir de, bu bahisle ilgili olmamakla beraber, 
hastanelerde alman paradan bahsettiler. Bun
dan evvel bir döner sermaye mevzuu vardı. Bu 
ayın 15 inden itibaren tatbikine başlanılan yeni 
bir talimatname yaptık, köylü olsun, şehirli ol
sun fakir vatandaşlarımıza daha kolaylıkla ve 
daha ucuz bir şekilde tedavi ve muayene imkân
larını temin edecek rejimi tesbit ettik. 

REİS — Lûtfi Oğultürk. 
LÛTFÎ OĞULTÜRK (Bolu) — Heybeli 

•mevzuunda Vekil Beyin verdikleri izahata te
şekkür ederim. Bendeniz bir verem âlimi dp.-
ğilim. Heybeli mevzuundaki arz ettiğim bütün 
bilgileri bizzat İstanbul Verem ulemasından al
mış bulunuyorum. Hattâ aramızda bulunan 
bir sayın milletvekili arkadaşımız, Heybeli'de 
bulunmaları itibariyle, bendenize şu malûmatı 
^erdiler : Heybeli'de veremin şifa endikasyonu 
vüzde üçmüş. Yani veremli hastalardan an-
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cak yüzde üçü şifa buluyormuş. Bunu söyliyen 
arkadaşımız aramızda bulunna bir dahiliye mü-
+&hassısıdır, bir verem mütehassısıdır. 

Denizin basilli olması hususunu arz edeyim. 
600 den fazla hasta metfuatım ağzından ve 

bağırsaklarından denize akıtıyor. Verem basi-
Unin denizdeki Layatiyeti-mütehassıslarma göre 
<în aşağı 2 veya 3 aydır. Vebali söyliyenin 
boynunadır. 600 hastanın bir günde çıkardığı 
basiller trilyonlarla ifade edilebilir. Bu vazi
yette, bilhassa yazın sular durgunken, nasıl 

J verem sirayet etmez? 
j Millî Müdafaa hakkında da mâruzâtım va~ 
İ rıda kaldı. Millî Müdafaanın sağlık teşkilat* 

üvey olarak çalışır. Sıhhat Dairesi Başkanı bes 
makamdan sonra mâruzâtını vekile arz edebilir. 

İlk kademe sağlık başkanı, ikincisi lojistik 
imiş. Ben mahiyetini bilmiyorum. Üçüncüsü 
ikinci başkan, dördüncüsü birinci başkan müsteşar 
ve bakan. Yani mâruzâtımız 5 makamdan geçirile
rek sayın vekile arz ediliyor. Sayın ]Vfillî Mü
dafaa Vekilimizden rica ve istirham ederim 
lütfetsinler, merhamet etsinler, Sağlık Baş
kanlığını kendilerine bağlasınlar ve bu iş mp 
kamattan geçmesin. 

Bize ümit veren en büyük hâdise, gerek Ma
arif Vekâletinin, gerek Millî Müdafaa Vekâleti
nin ve gerekse Sağlık Vekâletinin bu verem işi 
ile meşgul bulunan elemanlarının kıymetli olu
şudur. Hepsi birer kıymetli hekimlerdir ve ida
recidirler. 

Maarif Vekâleti mevzuunda en mühim konu, 
ariyere olan yavrulardır. Yani zekâ bakımın
dan geri kalmış çocuk mevzuudur. Avrupa 'da 
ve Amerika'da bunlar için müesseseler mevcut
tur. 

Sayın Sıhhiye Vekili, verem yatağından ba
his buyurdular, dediler ki : «1950 de 2 000 değil, 
1 097 idi. Bunun sayısını 8 000 e çıkardık.» 
Bu iktidarımızın büyük bir başarısıdır ve şa
yanı tebriktir. 

Arkadaşlar, şu inleyişim,' şu ağlayışım bü
tün Türk veremlileri namına olmuştur. Ordu
nun köye gönderilen 7 000 eri namına olmuş
tur, ki, bunların her biri üç, beş sağlam in
sanı da enfekte etmektedirler. 

Arakdaşlar, verem tek elden idare edilir.. 
Bizde sigortalarınki ayrı, Millî Müdafaanmki 
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ayrıdır, Sıhhiye Vekâletininki ayrıdır, hepsi 
ayrıdır. Halbuki bunlar fennî kontrola tâbi 
olması icabeden müesseselerdir. 

Hürmetlerimle. 
TALÂT ORAN (Bilecik) — Adım geçmiş

tir, söz istiyorum. 
RE IS — Efendim, sarahaten kimseden bah

sedilmemiştir. \ 

1956 C : 1 
Sual müessesesinde sual sahibinden başkası

na söz verilemez. 
Sual cevaplandırılmıştır. 

Ekseriyet olmadığından 23 Ceak 
günü saat 15 te toplanılmak üzere 
tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 18,25 

Pazartesi 
İnikadı 
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