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I. - 'GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tez

keresinde gösterilen sebep ve sürelerle izin ve
rilmesi kabul olundu. 

Genel Bütçece dâhil dairelerin 1965 ve 1966 
bütçe yıllan, 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü
ğünün 1967 ve 1968 bütçe yılları Kesinhesap 
kanunu taşanları, 

Yalova Kaplıcalan İşletme İdaresinin 1966, 
1967 ve 1968 yıllan hesap işlemleriyle bilân-
çolannın ve 

Ceza ve Islâh Evleriyle iş Yurtları Döner 
Sermayesi 1967 yılı bilançosunun sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay 
Komisyonu raporlan, 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
nün 1966 bütçe yılı, 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 1906 
bütçe yılı, 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 ve 1966 
bütçe yıllan, 

istanbul Teknik Üniversitesinin 1965, 1966 
ve 1967 bütçe yıllan, 

İstanbul üniversitesinin 1967 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasanlan, 

Devlet Orman İşletmeleri ve Kereste Fabri-
kalan ve Anatamirhane ve Yedek Parça Depo 
Müdürlükleri Saymanlıklarının 1964 yılı bilan
çosu ile, 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Döner Sermayesi 1964 yılı konsolide bilançosu
nun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
kereleri ve Sayıştay Komisyonu raporlan ve, 

Tekel Genel Müdürlüğü 1965 ve 1966 büt
çe yıllan Kesinhesap kanunu taşanları ile. 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 126 ncı 

maddesinin 5 nci fıkrasında yapılan değişiklik 
hakkında kanun tasansı ikinci defa açık oya 
sunularak, oylann ayrımının oturum sonunda 
açıklanan sonuçlanna göre, kabul olunduklan 
bildirildi. 

1971 yılı Bütçe kanunu tasansı ve bu tasa
rıda yapılan değişikliğe dair Bütçe Karma Ko
misyonu raporu üzerindeki görüşmelere Maliye 
Bakanının takdim konuşması ile başlanıldı ve 
Demokratik Parti adına yapılan konuşma ile 
bir süre devam olundu. 

Birleşime saat 13,04 te ara verildi. 

ikinci Oturum 
1971 yılı Bütçe kanunu tasansının tümü 

üzerindeki görüşmelere M. G. P. ve O. H. P. adı
na yapılan konuşmalar ve kişisel konuşmalarla 
bir süre daha devam olundu. 

Birleşime saat 19,40 ta ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
1971 yılı Bütçe kanunu tasansmın tümü 

üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından 
sonra maddelerine geçilmesi için ad okunmak 
suretiyle yapılan oylama sonucunda, oylama
ya katılan 405 sayın üyeden 176 sının ret oyu
na karşı 229 kabul oyu ile maddelere geçilme
sinin kabul olunduğu bildirildi. 

16 . 2 . 1971 Salı günü saat 9,00 da topla
nılmak üzere Birleşime (16 . 2 . 1971) saat 
02,03 te son verildi. 

Başkan 
Sabit Osman Avcı 

Kâtip 
Ordu 

Memduh Eksi 
Kâtip 

Manisa 
M. Orhan Daut 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 

6 arkadaşının, 1318 sayılı Emlâk Alım Vergisi 

Kanununa iki fıkra eklenmesi hakkında ka
nun teklifi. (2/486) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

— 250 — 



M. Meclisi B : 50 16 . 2 . 1971 O : 2 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 9,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Talât Köseoğlu 

KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Kemal Ataman (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 50 nci Birleşi
mini açıyorum. 

Hükümet ve Komisyonun bulunmadığı ve 
çoğunluk da olmadığı cihetle birleşimi yarım 
saat sonraya bırakıyorum, 9,30 da açılacaktır. 

Kapanma saati : 9,02 

» I — — ^ — I I 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 9,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Talât Köseoğlu 

KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Enver Akova (Sıivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 50 nci Birle
şiminin 2 nci oturumunu açıyorum. 

Bütçe görüşmelerine devam ediyoruz. 

III - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 257; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1481) 

A - TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BÜTÇESİ 

a) Cumhuriyet Senatosu 
b) Millet Meclisi 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bütçesinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Şimdi, grupları ve şahısları adına söz alan 
arkadaşları arz ediyorum. 

Grupları adına söz alanlar : Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına Sayın Nurettin San-
dıkçıoğlu, Demokratik Parti Grupu adına Sayın 
Rasdım Cinisli, Millî Güvem. Partisi Grupu adına 

Sayın İhsan Kabadayı ve Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Fuat Avcı. 

Şahısları adına söz alanlar ise, Sayın Hüse
yin Yenipmar, Sayın Cengizhan Yorulmaz, Sa
yın İbrahim Cüceoğlu, Sayım Ekrem Kangal, Sa
yın Hasan Tosyalı, Sayın Enver Akova, Sayın 
İbrahim öztürk, Sayın Süleyman Mutlu, Sayın 
Ahmet Buldaniı, Sayın Mustafa Kaftan ve Sayın 
Turgut Artaç. 

Şimdi, söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Sayın Nurettin Sandıkçıoğlu'nun-
dur, buyurun, efendim. Zamanınız 20 dakikadır. 
Saat 9,31. 

C.H.P. GRUPU ADINA NURETTİN SAN-
DIKÇIOĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin bütçesi hakkında 
görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. 
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M. Meclisi B : 50 16 . 2 . 1971 O : 2 

Bütçemizin bu bölümü alabildiğine dertler ve 
meselelerle doludur. Sınırlı bir süne içerisinde 
ancak bir kısım konulara temas edebileceğim. 

iSayın milletvekilleri, 
Anayasamızın 85 nci maddesi, «T.B.M.M. ve 

Meclisler çalışmalarını kendi yaptıkları içtüzük 
hükümlerine göre yürütürler»! demlektedir. Yine 
Anayasamızın geçici 3 ncü maddesi ise, «bu Ana
yasaya göre kurulan T.B.M.M. nin, Millet Mec
lisinin ve Cumhuriyet Senatosunun, toplantı ve 
çalışmaları için, kendi içtüzükleri yapılıncaya 
kadar, T.B.M.M. nin 27 Ekim 1957 tarihinden 
önce yürürlükte olan İçtüzüğü hükümleri uygu
lanır», hükmünü taşımaktadır. Cumhuriyet Sena
tosu içtüzüğü ise, 17 Şubat 1965 tarihinden iti
baren yürürlüktedir. Meclis kanatlan içerisinde 
İçtüzüğünü yapamıyan ise sadece Meclisilmizdir. 
Yeni Anayasamız ve onun getirdiği yeni siyasal 
ve sosyal görüşler, Meclisimizde parbi grupları
nın çoğalmış olması, Meclisimizin çalışma düze
ninin yeni koşullara uydurulmasını zorunlu kıl
mıştır. 

Filhakika, bu alamda hiç çaba sarf edilmemiş 
değildir. Birindi ve ikinci dedemlerde üç ayn 
tüzük teklifi yapılmıştır. Bütün bu çalışmalara 
rağmen «mum dibine ışık vermez» sözünü hak
lı çıkaran bir davranış içinde, bunca kanun ve 
kararlar çıkaran Meclisimizin, kendi çalışma 
düzecimi Anayasanın emri doğrultusunda yeni 
kurallara bağlıyamamış olması cidden üzücüdür. 

İnanıyoruz ki, Meclisimizde daha süratli bir 
çalışma temposu sağlanamaması, beyhude zaman 
kaybına yol açan seçimler ve usul tartışmaları, 
zaman zaman üyeler ve gruplar arasında baş-
gösteren lüzumsuz çatışmalar, aynı zamanda 
PaıriâJnıentonuoı itibarının ister istemez zedelen
mesi, hep 1957 yılından önceki İçtüzüğü uygu
lama mecburiyetinden ileni gelmektedir. Bugün
kü koşullar ve isterler içinde hâlâ eski İçtüzüğü 
uygulamaya çalışmak, okula başladığı zaman 
yeni bir elbise aldığımız çocuğumuza, 20 yaşı
na geldiğinde aynı elbiseyi giymeye zorla
mak gibi garip bir durum yaratmak demektir. 
Çare; içtüzük teklifinde bulunmak şüphesiz 
ki bütün üyelerin hak ve ödevidir. Ancak;, ta
rafsızlık, tecrübe ve teknik bilgiye ihtiyaç 
gösteren bu işte Başkanlık Divanının öncülük 
etmesi ve bu konuya ilgi duyan milletvekil
leri ile siyasi parti grupları arasında çalış-

I maları birleştirici rol oynamaları gerekiyor. 
içten temennimiz, bugünün isterlerine uy

gun, Meclis çalışmalarına çabukluk ve olumlu
luk getirecek yeni içtüzüğün bu toplantı yı
lı içerisinde muhakkak çıkmasıdır. Bir C. H. 
>?. Grupu olarak bu alandaki çalışmalara bü
tün gücümüzle katılmaya hazır olduğumuzu 
hatırlatmakta fayda görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri; 

Son zamanlarda, daha belirgin bir biçimde, 
haklı olan ve olmıyan yönleriyle, kamu oyun
da Parlâmentonun itibarından söz edilmekte-
dii'. Yüce Meclisimizin temeli ölümsüz Ata
türk'ün nurlu elleriyle atılmıştır. Meclisleri
mizin itibarının, onun Devrimleri ve hizmet an
layışı ile yakın ilgisi vardır. Biz yokluktan, 
yoksulluktan ve geri kalmışlıktan kurtulmaya 
çalışan bir milletin çocuklarıyız. Halledilecek 
dağlar kadar işlerimiz var. Halkımıza eğer ger
çekten ümit vermek istiyor isek, bozuk düzene, 
yoksulluğa hayır diyecek, geri kalmışlığa son 
verecek, köklü reform tedbirlerine süratle el 
atacak bir çalışma düzenine girmemiz şartır. 

Meclislerimizde denetim fonksiyonu tam iş
lemez ise,, üyelerin ilgisizliği ve davamsızlığı 
sebepleri ise, devrimci çizgiden biraz daha 
uzaklaşır ise, vatandaşın beklediği önemli ka
nunlar çıkarılmaz ise, bunlara ayrıca demok
ratik rejim düşmanlığının içimizdeki ve dışımız
daki odaklarından yapılan zehirli propagan
daları da ekler isek milletimizde güvensizlik 
've umutsuzluk havasının yerleşmesi olağan sa
yılmalıdır. 

Acaba, denetim Meclislerimizde tam mâ-
nasiyle yapılabiliyor mu? Buna evet demek 
mümkün değildir. Anagörevimiz olan iktidarı 
denetlemede ve kanun yapımında C. H. P. 
Grupu olarak A. P. iktidarından şikâyetçiyiz. 
Beş yıldan beri bir tek gensoru önergesi gün
deme alınmamıştır. Gensorular içerisinde Mec
lis çalışmasını kasten aylarca durduran ar
ka niyetli olanlar da bulunabilir; fakat, bun
lardan, hepsi mi haksız ve önemsizdir? Soru 
önergeleri üzerinden yıllar, aylar geçer, ce
vap alınamaz. Genel görüşme ve Meclis Soruş
turması müesseseleri atâlet içerisindedir. Bu
nun için, milletvekili mecbur kalarak soru 
önergesi vereceğine, gündem dışı konuşmalar 
yapar veya konunun niteliği olmadığı halde 
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gensoru müessesesini zorlamaya çalışır. Gün
demlerde devamlılık yoktur, iktidarın ve Hü
kümetin istek ve havasına göre çoğunlukla 
değişiklik yapılır. Bu suretle, öncelik ve ive
dilik müessesesi dejenere edilmiştir. 

Hülâsa A. P. iktidarı denetimden daima 
meclislerde kaçmak ister durumdadır. Mecli
sin lâyikiyle denetim yapmasına oy çoğun
luğu ile engel olmaktadır, kamunun ve düze
nin yararına olsa bile. C. H. P. Grupu olarak A. 
P. iktidarını meclislerde denetim yollarını 
tıkamakla itham ediyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, 

Mazeretsiz olarak meclislere devam etmi-
yen, hele işyerine ve işine giden parlâmento 
-üyeleri hakkında gereken tedbirler alınmalı
dır. Buraya hiçbirimiz zorla getirilmedik. 
Arzumuz üzerine vefakâr, hizmet bekliyen 
milletimiz bizleri seçerek gönderdi. Yemin 
ettik. Parlâmento üyeliğinin dışında başka meş
gale olamaz, istiyen emaneti teslim eder, on
dan sonra şahsi işine, meslekine dönebilir. 
20 - 30 üye ile en önemli kanunlar kabul edili
yor diye, kamu oyundan gelen kmamaları, Yü
ce Meclisimizin itibarı ile telif etmek imkânı 
yoktur. 

T. B. M. M. üyeliği ile bağdaşmıyan işler 
bu toplantı yılı sona ermeden hazırlamamız 
ve kabul etmemiz gereken kanunların başın
dadır. Anayasamızın 78 nci maddesinin son fık
rasında sözü edilen T. B. M. M. üyeliği ile bağ
daşmıyan görev ve işleri saptıyacak kanunun 
biran önce çıkmasını temenni ediyoruz. 

Genellikle şikâyet konusu olan Meclis zi
yaretlerine kısaca temas etmek isterim. Pro
fesyonel ziyaretçiler dışında köyünden, ken
tinden kopup gelen bu insanları kusurlu bul
maya hiç kimsenin hakkı yoktur. Acaba, ne
den Meclis kapılarına, akın eder bu vatandaş
larımız? Asıl olan bu niçinlerin cevabını bul-
Imak, dertleri, istekleri nedir, onları açıklıkla 
tesbit etmektir. Bir çok kamu hizmetleri, kre
di müesseseleri ve idari kademeler memleketi
mizde halkı ezen bir bozuk düzen içindedir. 
Keyfî işler ve partizanlık alıp yürümüştür. 
Hastasını hastaneye yatıramıyanlar, birçok 
olanaksızlar, T. B. M. M. salonlarını, kulusle-
rini doldurmaktadırlar. Seçtklerine hallerini 
anlatmak istemektedirler. Bu ziyaretleri, şim

diye kadar hiçbir tedbir önliyememiştir. Bun
dan sonra da önliyemiyecektir. Gerekirse im
kânlar yaratarak ve salonlar tahsis ederek 
halkımızın bu izdihamını önlemek mümkün 
olabilir. Yüce Türk Ulusunun seçmeni her za-
<man kendi Meclisine gelebilmeli ve vekillerini 
görebilmelidir. Varsın Meclisin mermer kori
dorları biraz da acaip ve profesyonel ziyaretçi
lerden daha çok, bu Anadolu çocuklarının ayak-
lariyle aşınsın. Bundan ancak gurur ve sevinç 
duymalıyız. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

iktidarın, vatandaşı kanunlara uygun ve 
haklı dâvalarında bile parlömanterlerin aracı-
llığına başvurmaya mecbur eden, partizan ve 
bozuk idare anlayışını değiştirmesini, Anaya
sanın emrettiği sosyal hukuk Devleti anla
yışını hâkim kılmasını, C. H. P. Grupu olarak 
öneriyoruz. Bu takdirde hiçbir vatandaş tavas
sut, iltimas gibi yollara iltifat etmiyecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdiye kadar umursamazlık ile üzerine 

eğilinmiyen diğer bir konu da Millet Meclisi 
Memurları Teşkilât Kanunudur. Bu alanda 
da sonuç alınamamış bâzı çabalar vardır. Ör
neğin, Millet Meclisi örgütünün nasıl kurulma
sı gerektiğini bilimsel açıdan ilgilenmesi Tür
kiye ve Orta Doğu Âmme idaresi Enstitüsünden 
istenmiştir. Uzmanların hazırladıkları rapor 
bundan sonraki çalışmalara ışık tutacak nite
liktedir. Yine geçen dönemde, 903 Sıra Sayı
sı altında basılan Teşkilât Kanunu teklifinin, 
Bütçe ve Plân Karma Komisyonundan da geçe
rek Meclis gündemine girmiş olmasına rağ
men, kanunlaşmamış olması Meclisimiz için 
övünülecek bir durum değildir. 

Millet Meclisinin, gün geçtikçe yoğunlaşan, 
çeşitli yönler gösteren çalışmaları; müşterek 
hizmetlerin iki Meclis arasında lüzumsuz frot-
manlara yol açmadan yürütülraooi, Meçi? me
murlarının görev, yetki, hak ve soumdulukla-
rınm daha kesin çizgilerle belirtilmesi, Millet 
Meclisi Genel Sekreterinin yetki ve görevleri
nin genişletilmesi, Kanunlar şubesinin. Mec
listen çıkacak kanun ve kararların şekil, dil 
ve kapsam bakımından daha olgun, daha 
mükemmel bir şekilde çıkmalarım sağlamak 
amaciyle uzmanlar ve raportörlerle güçlendi
rilmesi ve Teşkilât Kanım unım biran önce çık
masını zorunlu görmekteyiz. 
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T. B. M. M. Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi kadro cetvellerinde, Cumhuriyet Se
natosu siyasi parti gruplarında çalışan memur
ların, müdürlüklerinden a hu arak Genel Sek
reterlik bünyesine bağlamııası öngörülmüştür. 
Bu ayırım Millet Meclisinde yapılmamıştır. 
Millet Meclisinde siyasi parti gruplarında ça
lışan memurların aynı işleme tabi tutulması
nın yerinde ve faydalı olacağına inanıyoruz. 

Elimize geçen tutanak dergilerinin, yazıla
rının bozuk oluşu ve zamanında dağıtılamayı-
şı,makinaların eskimiş olması ve personel sa
yısının azlığındandır kanısındayız. Bu hususun 
Başkanlık Divanınca incelenerek, gerekli ted
birlerin alınması mecburiyeti vardır. 

Türk vatandaşlarının tek tek, ya da, toplu 
olarak başvuracakları en yüksek ve son merci 
T. B. M. M. Karma Dilekçe Komisyonudur. Mü
racaat edenlere istek üzerine olumsuz, ya da 
olumlu bir karar verilmemesi veya çok geç 
karar verilmesi, bırakınız vatandaşın T. B. M. 
M. ne olan güvenini sarsmasını, en azından in
saf ile bağdaşamaz. Karma Dilekçe Komisyo
nunda görüşülmek üzere sıra bekliyen 14 000 
vatandaş dileği vardır. Bu konuda da gereken 
hızlandırıcı tedbirler vakit geçirilmeden alın
malıdır . 

Hepiniz gayet iyi bilirsiniz ki, Kütüphane 
demek, kitap deposu demek değildir. Ama çok 
korkarım ki,, bugün Türkiye'nin sayılı zengin 
kütüphanelerinden biri olan T. B. M. M. Kü 
tüphanesi her yıl kütüphaneye giren onbinler-
ce kitap, broşür, dergi ve gazeteyi tasnif ede
cek, ciltliyecek, fişliyecek ve katologlayacak 
yeterli personelin bulunmayışı yüzünden, çok 
yakın bir gelecekte kitap deposu haline gele
cektir. Kütüphane fonksiyonunun ihtiyaca 
cevap verecek bir şekle sokulması gerekmek
tedir. Ayrıca kütüphane yönetmeliğinin de es
kimiş olduğundan dolayı yenisinin çıkartılma
sı lâzımdır. 

Meclis personelinin kütüphanemizden yarar
lanabileceğine dair yönetmelikte açık bir hü
küm yoktur. Kütüphaneye bu kadar yakın olan, 
T. B. M. M. personelinin de yararlanabilmesini 
sağlıyacak bir kararın, yeni yönetmelik ya
pılırken dikkate alınmasını arzu ederiz. 

Bundan başka, kütüphane statüsüne bağlı 
olarak, parlâmento üyelerinin yabancı dil öğ

renimini geliştirmek amaciyle kurslar ihdas 
edilmesi hususu çok yararlı olacaktır. Bu vesi
le ile Meclislere devamın da sağlanacağına kaa-
niyiz. 

1973 yılında Yüce Meclisimizin 50 nci yılını 
kutlıyacağız. Ulusumuzun büyük kurtarıcısı, 
Cumhuriyet ve T. B. M. Meclisinin kurucusu 
Yüce Atatürk'e minnet ve şükranlarımızı her 
zaman olduğu gibi sunmaya hazırlanıyoruz. Kur
duğu ve yaşattığı Cumhuriyetin anatemeli olan 
T. B. M. Meclisinin uygun bir yerinde ulu ön
derin haşmetli bir heykelini görmek isteriz. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) Henüz zaman 
müsaittir. 50 nci dönüm yılma yetiştirilebilir. 
Sanatçılar arasında hemen konkurlar açılmalı, 
en iyi eser seçilmelidir. Bu hususta Bütçeye ge
reken ödeneğin konmasını teklif ediyoruz. Bu 
Anıt, T. B. M. Meclisinin Atasına anlamlı bir 
armağanı olacaktır. 

1971 yılı bütçesinin ulusumuza ve T. B. M. 
Meclisine hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce 
Meclisimize saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın İhsan Kabadayı, buyurun. Saat 9,50. 

M. G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABA
DAYI (Konya) — Sayın Bakan, muhterem ar
kadaşlarım; Millî Güven Partisinin Meclis büt
çesi üzerinde görüş ve mütalâalarını arz etmek 
üzere huzurunuza çıktım. 

Gariplik, çevresindeki kalabalığın azlık ve 
çokluğundan değil, gönüldeki huzurundan doğ
maktadır. Ben Millî Güven Partili olarak huzur 
içindeyim. Hiçbir zaman gariplik ve yetimlik 
hissetmemişimdir. 

Anayasanın 60 nci maddesine göre Türkiye 
Büyük Millet Meclisi; Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclislerinden meydana gelmektedir. 11 
yıldan beri de Türkiye'de iki Meclisi parlöman-
ter sistem kurulmuş bulunmaktadır. Bu iki 
Meclis, seçimleri, teşekkür tarzları, fonksiyon
ları itibariyle birbirinden farklı ve müstakil 
hüviyettedirler. 1961 yılından beri içine girmiş 
olduğumuz bu yeni parlömanter sistemde, Mec
lislerin Teşkilât Kanunu çıkmamış olduğu için 
bütçede bir kısım fasıllar, hizmetler de müşte
rek yürümektedir. 11 yıldan beri de bu Mec
lisler, tek Meclis zamanından kalma Teşkilât 
Kanunu ile idare edilmektedir. 
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Fiilî ve kanuni duruma göre de kadrolar ke
sin ölçülerle birbirinden ayrılmamış bulunmak
tadır. Cumhuriyet Senatosu, içtüzüğünü 1963 
yılında çıkarmış, Meclis ise maalesef çıkarama
mış, 1927 yılında çıkmış bulunan Dahilî Nizam
name ile idare edilegelmektedir. 

Senato, bizden evvel davranmış, ye çalışkan 
çıkmıştır. Teşkilât Kanununu hazırlayıp 1962 
yılında Meclise sevk etmiş, fakat 1965 ve 1969 
yıllarında kadük olmuş, bu kere sevk edilen ka
nun yine gündemde beklemektedir. 

Millet Meclisi Teşkilât Kanunu ise, maalesef 
bugüne kadar ele alınmamış bulunmaktadır. 
Meclisin Teşkilât kanunlarının ve tüzüklerinin 
çıkmamış olması, her iki Meclisin, maalesef 
koordine çalışmasına da fırsat vermemektedir. 
Hem Teşkilât Kanununun, hem de İçtüzükleri
nin çıkmamış olması halk nazarında Yüce Mec
lise de pek iyi bir puvan kazandırmamış olsa 
gerektir. 

Bugün için Yüce Meclis olarak üzerinde mec
bur olduğumuz ciddi mevzular vardır. Nefsi
mize hâkim, vicdanımıza esir olmaya mecbu
ruz. Disipline çalışmaya, bu Meclisi verimli ve 
rantabl çalışmaya sevk etmeye mecburuz. 

Gündem dışı konuşmalar Yüce Meclis için üze
rinde ciddiyetle durulacak bir konu haline gel
miştir. Her gün, her başkanın üçten aşağı olma
mak şartiyle vermiş olduğu gündem dışı konuş
malar, Meclisin en aşağı bir, birbuçuk saatini 
almakta, Meclisin huzurla çalışmasına fırsat ve 
imkân vermemekte, Meclisin ekseriyetinin kısa 
zamanda düşmesine sebep ve hedefine, hizmeti
ne yönelmesine mâni olmaktadır. Geçen geçti ar
tık. Bugünden tezi yok faydalı olmaktan çıkan, 
Meclisin anahedefine, anaçrayesine varmasına 
mâni olan, sebebolan gündem dışı konuşmaları 
disipline etmeye, ciddi prensip esaslarına bağ
lamaya mecbur olduğumuzu Millî Güven Partisi 
Grupu olarak arz etmeye mecbur bulunmakta
yız. 

Bunun yanı sıra ikinci bir üzerin
de durulacak konu da maalesef gensoru
lar mevzuudur. Gensoru mevzuuna Millî Gü
ven Partisi olarak saygılıyız, hürmetkarız. An
cak ve ancak gensoru mevzuu her vesile ile üze
rinde durulacak, verilecek bir konu değildir. 
Gensoru ölçülmeli, biçilmeli, ağırlığı olan mev
zularda verilmelidir. Muharebede bir hafif si-
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lâhı, her zaman, her vesile ile kullanabilirsiniz. 
Fakat ağır silâhı, yerinde ve zamanında ağır 
hedeflere kullanmaya mecbur olduğunuz gibi, 
Meclisin en ciddî konusu olan, ağır silâhı olan 
gensoruyu da hafif silâh gibi gelişigüzel her 
yerde kullanamazsınız, yerinde ve zamanında, 
ağırlığı olan mevzularda kullanmaya, böylesine 
vermeye hepimiz, hep beraber mecbur olduğu
muzu Güven Partisi Grupu olarak arz etmeye 
mecburuz. 

Meclislerdeki devamsızlık ıstırap konusu 
olmuştur. Açılışında ekseriyet oluyor ise de, 
kısa zamanda ekseriyetten düşmesi Meclis için, 
hepimiz için, halk için ıstırap kaynağı olmuş
tur. Bu hal, Meclisin mehabetini, itibarını sars
maktadır. Hele bütçeler zamanında bu ıstırap 
daha da artmakta, gece ise, Meclisin devam mik
tarı ellerdeki sayılı parmakların adedine kadar 
düşmüş olması hassas gönüllerde, vicdanlarda 
derinliğine üzüntü yaratmakta olduğunu hu
zurlarınızda arz etmeye mecburum. 

Biz, Yüce Meclis olarak, her yönümüzle, her 
halimizle, tekmil hizmetlerimizle, kendi kendi
mizi tashih etmeye, otokritiğe tabi tutmaya, 
otokontrola. tabi tutmaya, yüklenmiş olduğu
muz vazifenin önem ve derecesini, ehemmiyetini 
muhterem halkımıza ispat etmenin zamanına 
ve sınırına gelmiş olduğumuzu hatırlatmaya 
mecburum. 

Anayasanın 78 nci maddesine göre, parlö-
manterlerin, senatörlerin hangi iş ve hizmetler
le iştigal edeceğinin kanunla tasrih edileceği 
emredildiği halde, maalesef bu kanun bugüne 
kadar çıkmamıştır. Bugünden tezi yok, Anaya
sanın âmir hükmü olan bu maddenin emrinin 
yerine getirilmesi ve parlömanterlerin hangi iş 
ve hizmetlerle iştigal edeceğinin kanunla tâyin 
ve tesbit edilmesinin faaliyetine geçip, bunu be
lirtmeye mecbur olduğumuzu ilgililere, Yüce 
Divana, hele güçlü olduklarını sık sık söyliyen, 
büyüklüğün rakam adedinde olduğunu iddia 
eden iki büyük parti mensuplarına bunu Millî 
Güven Partisi olarak hatırlatmayı bir borç bi
liyoruz. 

Meclisin kadroları üzerinde, Meclise alınan 
memur ve müstahdemler üzerinde de sıkı sıkıya 
ince ve seleksiyondan geçirilerek tesbitinin za
ruretine Millî Güven Partisi olarak inanmakta
yız. Zamanında gelişigüzel personel alınması, 
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Yüce Meclise gölge düşüren, itibarını sarsan 
birçok hâdiselere vesile olmuştur. Gerek alına
cakların, gerek alınmış olanların bir kere daha 
seleksiyonuna biz inanmaktayız. Bu gelişigüzel 
ölçülerden alınmaktan mütevellittir M, bir de
fasında bir veznedar, hâlâ hesabının içinden çı-
kılmamış olan parlömanterlerin tasarruf bono
larını alıp gitmiş idi. Yine bir defasında bir 
mutemet, tabanca paralarını alıp gitmiş, toz ol
muş, ortalıkta görülmemişti. , 

Yüce Meclisin yine böyle hâdiselerle karşı
laşmaması için, hep beraber tümü ile bu kadro
ların üzerinde hassasiyetle ve incelikle durma
sının zaruretine biz inanmaktayız. 

Yine, son zamanlarda kritik noktaya gelen 
emniyet ve asayiş üzerinde de Yüce Meclisin il
gililerinin sıkıca durması zaruretini bir kere da
ha burada belirterek; paslanmış kulakların 
uyanmasını, gaflette olanların ayaklanmasını is
temek zaruretini burada biz lüzumlu görmekte
yiz. 

İstanbul'da gafletten, ihmalden, lüzumlu ted
bir alınmadığından; sabotajdan mıdır, emniyet 
noksanlığından mıdır, Kültür Sarayı 3 - 4 saat 
içinde yanıp gitmiştir. Allah korusun; Yüce 
Meclisin de ihmalden veya teşkilât noksanın
dan böyle bir felâkete kurban gitmemesi için 
asayiş, emniyet yönünden, sabotaja karşı, yan
gına karşı her türlü emniyet tedbirlerinin alın
masını zaruri görmekteyiz. 

Zaman zaman nâçiz arkadaşınız istanbul'a 
gitmiştir. Millî Sarayları gezmiştir. Ecdat yadi
gârı olan Sarayların hali yürekler acısıdır. Ge
rek Beylerbeyi Sarayı, gerekse Dolmabahçe Sa
rayının çok güzel, tablo misüllü olan bahçeleri, 
yığılmış olan moloz yığınları ile ıstırap kayna
ğı haline gelmiştir. Tarihimiz bizim bu ilgisiz
liğimizi üzüntüyle seyretmektedir. Bize bun
ları hediye etmiş, bergüzar bırakmış olan aziz 
ruhlar bizleri ıstırapla, gözyaşları ile seyretmek
tedir. 

Yüce Meclisiniz bu saraylara bakım için pa
ra vermektedir. Oradaki ilgililer bu sarayları, 
bakmak, yaşatmak için değil, kendi zevkine gö
re bahçe tanzimine, kıvır - zıvır işlere parayı 
harcamış, sarayların bakımına, yaşamasına el 
atmamıştır. Pek çoğu, çatısı çöker, akar hal
de perişan durumdadır, ilgililerin buna dikkat 

nazarlarının çekilmesinin, bu yolda tedbir al:n-
masmın zaruretine biz inanmaktayız. 

İlgili raporları verdiğimiz halde bugüne ka
dar hâlâ bir netice alınmamış olmasının ıstıra
bını yaşadığımızı, M. G. P. olarak burada be
lirtmeye mecburuz. 

Evet, benden evvelki muhterem arkadaşım 
arz etti, bir kere de ben arz edeceğim. 

Dünyanın her yerinde, hangi iş ve hizmette 
olursa olsun, hattâ aile nizamında dahi alabil
diğine bir lâubalilik, alabildiğine bir keşmekeş-
lik, bir Arapsaçı manzarası göremezsiniz. Evde 
dahi saadetiniz için hanımla, çoluk - çocuğunuz
la kendi aranızda bir mesafe bırakmaya mec
bursunuz. 

Demokrasiye saygılıyız, hürmetkarız, ama 
demokratik nizamı alabildiğine bir seçmen -
parlömanter kaynaşması, altı üste, üstü alta, 
birbirine girift hale getirmek meselesi demek 
değildir. Demokrasinin, bir noktadan sonra 
işi, hizmeti görüp yürütmek için bir disiplin, 
bir nizam mesleği olduğunu unutmamanın zaru
retini şurada belirtmeye mecburum. Lokantaya 
milletvekili olduğum günden bugüne kadar ra
hatça girip yemek yediğimi hatırlamıyorum. 
Alabildiğine misafir kabul etme şekli, parlöman-
teri, bir kafeteryada olduğu gibi ayakta yemek 
yeme şekline mecbur etmiştir. Böylesine bir 
Meclis Lokantası manzarasını dünyanın hiçbir 
yerinde göremezsiniz. Yüce Meclis buna biran 
evvel tedbir almalıdır. Misafirler buyursunlar 
yemek yesinler, yedirilsin; ama bunlara ayrı 
bir lokanta mı kurulacaktır, saatleri mi ayrıla
caktır, bunun zaruretine biz kesin olarak inan
maktayız. Böylesine giderse, şu Mecliste parlö
manterlerin rahat yemek yemelerine, rahat ye
mek yemedikleri için de rahat çalışmalarına biz 
imkân görmemekteyiz. Bu haliyle Meclis Lo
kantası bir kafeterya manzarasındadır. 

Ayrıca, zaman zaman arz ediyorum, kim ne 
derse desin; hakkımda bir gazetenin yazdığı 
gibi, yine yazsın, söylemeye mecburum: Şu Mec
lis Lokantası dünyanın en temiz binasıdır. Bi
na kirası yoktur. Garson, memur ücreti yoktur. 
Işık, demirbaş masrafı yoktur, ama masrafları 
mütemadiyen fırlar gider. Yemekleri kalite ba
kımından düşmüştür, miktar bakımından düş
müştür, pahalılık alıp yürümüştür. 

— 256 — 



M. Meclisi B : 50 16 . 2 . 1971 O : 2 

«Kendi başını bağlıyamıyan gelin başı bağ
lar.» derler. Biz şurada, fiyatları artmıyan bir
çok yiyecek maddeleri yerinde dururken, fiyat
larının artış şeklini, kalitesini, hizmetini, perso
nelini ayarlamazsak, günden güne ıstırabı ar
tan milletin dertlerine hemdem, hemhal olamı-
yacağımızı şurada söylemeye mecburum. 

Yine tekrar etmişimdir; şu Meclis Lokanta
sının mubayaasında, işletilişinde birçok kötü 
söylentiler vardır. Açık kapılar vardır. Bunun 
raporu Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu 
olarak verilmiştir; fakat maalesef bugüne ka
dar ele alınmamıştır. Meclis Lokantasını disip
line etme, parayı ortadan kaldırma, fişlerle ye
meyi ihya etmeye ilgililer mecburdur. Aksi hal
de bu hal keşmekeş olarak devam edecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin de 
misafir kabul etmesi şekli, yine üzerinde önem
le durulacak bir mevzudur. Evet, çarığı ile gel
sin, yamçısı ile gelsin, kepeneği ile gelsin. Ben 
0. H. P. li arkadaşımın dediğine bir şey söyle
miyorum; ama seçmen de buraya vaktinde, sa
atinde gelmesini bilsin. 

Ençok seçmeni olan arkadaşlarınızdan biri
yim. Konyalılara ilân etmişimdir; «Konyalılar, 
12,00 - 14,30 arasında gelirseniz beni bulursu
nuz. Ondan sonra gelirseniz beni içeriden çağır
maya hakkınız yoktur. Benim âmme hizmetleri
ne ayırdığım zamanı almanıza, çalmanıza hak
kınız yoktur.» demişimdir. Hepiniz şu anlayışta 
seçmene bu resti çekmeyi bilmezseniz, günün 
her saatinde, her dakikasında seçmen buraları 
işgal edecektir. Koridora, kulise çıkamıyacağız. 
Şurada ekseriyet bulunamıyacak. Komisyon ça-
lışamıyacaktır. 

Lâf etme, gıdıgıdı etme, seçmenin hoşuna 
gitsin diye lâf etme çok kolay şeydir; ama tüm 
olarak Türk halkının Meclis hakkındaki ıstırap
larını, dertlerini, notlarını dinlersek, o çok ha
zindir. 

Buraya gelen vatandaşın dertlisi değil, da
ha çok açık gözüdür, tiryakileridir. Asıl dertli 
vatandaş, köyünde, yerinde, yurdunda kalmak
ta, buralara gelememektedir. Bizim için bura
ya gelen 3 - 5 seçmeni gönüllemek, onun hizme
tini görmek değil, buraya gelmiyen, ağırbaşlı, 
köyünde, kentinde kalan vakur vatandaşın dert
lerini halletmeye, anavaktimizin o hizmetlere 
yönelmesinin ben zaruretine, ehemmiyetine 
inanıyorum. 

Seçmen Yüce Meclise her istediği yerden gi
rip çıkmaktadır. Kulisleri, koridorları doldur
maktadır. Buna dur diyen yoktur. Dur diyen 
polislere, dur diyen ilgililere seçmenin kafa tut
tuğunu, kavga ettiğini görmüşümdür. 

Milletvekili arkadaşlar, kanun yapan insan
lar, nizam koruyan insanlar, yaptığınız kanun 
ve nizamlara evvelâ sizler saygılı olmaya, siz
ler onu korumaya mecbursunuz. Hal böyleyken, 
maalesef, vazifesini yapan memura, polise yar
dımcı olmak lâzmıgelirken, vazifesini yaptığı 
için onu tahkir edenleri görmüşümdür. Bu kö
tü itiyatlardan vazgeçilmesinin, seçmenin bu
raya gelişinin saatlere, dakikalara bağlanması
nın zaruretine biz M. 6. P. olarak inanmaktayız. 

Seçmeni her dakika alabilirsiniz, ama bu ko
ridorlarda değil. Gider salonda alırsın, hücre
ler var orada alırsın, grup odanda alırsın. Bu
rayı bir kahvehane, Anadolu'da muayyen gün
lerde kurulan bir pazar yeri manzarasında, pa
nayır manzarasında göstererek cümlemizi iş ve 
hizmet görme yeteneğinden, huzurundan yoksun 
etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. 

Kumandanın harbde ve hazarda nasıl ki, hâ
kim bir karar vermede; karar verme sükûn ve 
emniyetine sahibolması lâzımgelirse, milletveki
linin de burada, huzur ve emniyetle vazife gö
rebilmesi için, bu türlü baskılardan, bu türlü 
kalabalıktan Meclisi anmaya, ayırmaya mec
bur olduğumuzun zaruretine ben inanmaktayım. 

Son yıllarda, hangi sınıf ve zümre ile ilgili 
bir kanun teklifi gelirse gelsin, maalesef o sı
nıf ve zümrelere ait gruplar Meclisi ve Meclisin 
koridorlarını işgal etmekte. Karşıda gördüğü
nüz odaları doldurmakta, bir kanun bu yüzden 
anlamına uygun çıkmamaktadır. İnsanız, beşe
riz, elbette baskı altında, tesir altında kalıyo
ruz. Tesir altında kala kala da kanunlar hakiki 
şeklinden, hakiki anlamından uzaklaşmaktadır. 
Bu yüzden, bu yoldan vazgeçelim. 

ilgililer gelirler, kanunlar hakkında müta
lâasını belirtirler. Yolu vardır; parlömanterin 
gardırobunun gözüne atarlar. Grupları ziyaret 
eder, Grup Başkanlarına anlatırlar. Grup Baş
kanları benimsemişse, milletvekilleri gelir bura
da müdafaasını yapar. 

Bir kanun çıkarken tekmil yetkililer, ilgili
ler koridorları işgal eder, baskı grupu halinde 
her birimizi yakalar, «Şu değiştirgeyi ver» der-

— 257 — 



M. Meclisi B : 50 16 . 2 . 1971 O : 2 

se, çıkan kanunlar da maalesef, Personel Kanu
nunda olduğu gibi, Emlâk Vergisi Kanununda 
olduğu gibi kısa ömrüne rağmen yamalı kalır, 
kanun olmaktan çıkar. Pek çoğunu halk beğen
mez. Bir kısmını da Anayasa Mahkemesi boz
mak suretiyle Yüce Meclisin mehabetinde, itiba
rında sarsıntılar doğar. 

BAŞKAN — Sayın hatip, iki'dakikanız kal
mıştır. 

M. G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABA
DAYI (Devamla) — Bitirmeye gayret ediyo
rum efendim. 

Bu hal artık böylesine yürümemeli. Buna 
bir dur deme zamanı gelip geçmiştir, buna bir 
çare bulunmalıdır. 

Belki pekçok arkadaşlarımı kırmış oluyo
rum, beni affetsinler; bunu kahrımdan, gizli 
duygumdan değil, içi, yüreği yanan bir insan 
olarak Grupum adına arz etmekteyim. Bu halin 
devamı; işte «Türkiye demokrasisi onmıyacak, 
gülmiyecek, cici demokrasi bu, Filipinler de
mokrasisi bu, göstermelik demokrasi bu.» diyen
lerin, aşırı uçlarda olup Parlâmento düşmanı 
olanların işine yarar. Bu hale artık biz son ver
meliyiz. 

Meclise de girerken görürsünüz. Askerleri 
biz daha intizamlı bulmaktayız. Yazlık, kışlık 
elbiseleri verilmekte, göze hoş gelmekte. Polis 
ise, maalesef malî imkânları müsaidolmadığı 
için tek elbiseyle kaldığı için pek iyi bir man
zara arz etmemektedir. Meclis polisinin kıya
fetini ele almak, Meclise has bir kıyafetle; yaz
lık, kışlık elbiseyle Meclisin şanına, mehabeti
ne uygun bir hale getirilmesinin zaruretine biz 
inanmaktayız. 

Kanunların, çıkarken çok titizlikle üzerinde 
durulmasının lüzum ve ehemmiyetini bir kere 
daha belirtiyorum. Montaigne: Demokratik dü
zende verimli olmanın asıl yolu seçilenler seçen
lerden her anlamda ileri ve yüksek olmalıdır. -
tleri, yüksek olma beraber dahi olursa hiçbir 
mâna ifade etmez, o Meclis vazife göremez.» 
diyor. Biz hepimiz, cümlemiz iş ve hizmet anla
yışında ileri bir seviyede olduğumuzu verimli
liğimizle göstermeliyiz. 

Türkiye'de birçok kötü zihniyetler, kötü te
şekküller elele vermiştir. Böyle bir hal karşı
sında iyiler de yanyana gelmelidir. Târih bo
yunca, kötü zihniyetlerin yanyana olduğu za-

I manlarda, iyi zihniyette olanların elele verme
mesi memleketler için hüsran olmuştur. Hürri
yet ve nizamların boğuluşunda seyirci kalmak, 
seyredenlere huzur değil, felâket getirmiştir. 
Bugün başkasının hürriyetini, nizamını bozan, 
yarın onunkini de bozar. Başkasına ait nizamın 
bozuluşunda müdahale ederse kendinin de huzu
runu, yarınını korumuş olur. 

BAŞKAN — Sayın hatip, zamanınız dolmuş
tur. 

M. G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABA
DAYI (Devamla) — Yüce Meclisimizde iyi 
duyguda, milliyetçi anlayışta olan tekmil par
tiler, parlömanterler yanyana gelip bu anlayışı 
biz korumaya mecburuz. 

Bitiriyorum efendim. 
Meclislerde kadro dağılışı kifayetsiz ölçüle

re bağlanmıştır. Bir kısmına bir, iki derece ve
rilirken, bir kısmına beş, altı derece verildiği 
bir vakıadır. Dünyanın her yerinde, hiyerarşi 
mesleğinde, rütbeli mesleklerde üst daima alt
tan fazla maaş alır. Fakat Mecliste bir hata ol
muş, emniyet âmiri, emniyet komiserleri 6 ncı 
derecede bırakılmıştır. Kanununda da olduğu 
gibi, emniyet âmirlerini hiçolmazsa 4 ncü dere
ceye yükseltmenin zaruretine inanıyoruz. 

Sık sık birçok dilekçelerle Meclisten kısmet 
bekliyen vatandaşların dertlerini dindirmek 
için bir Karma Dilekçe Komisyonunu çakşır 
hale getirilmiştir. Bir ihtisas komisyonu olan 
bu komisyonu işler hale getirmek için, 140 sa
yılı Kanunun belirttiği gibi, bu Karma Dilekçe 
Komisyonunun da bir müdürlük haline getiril
mesi ve Kanunlar Müdürlüğünden ayrılmasının 
lüzum ve zaruretine inanıyoruz. 

Bu bütçenin memlekete, millete hayırlı olma
sını Yüce Allah'tan temenni eder, gelecek yıl 
inşallah tenkid ettiğim kısımların pek çoğunun 
kalkmış olmasını görmekle de bahtiyar olaca
ğım grupum adına arz eder, cümlenizi saygı ile 
selâmlarım. 

Hürmetlerimle efendim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına 

Sayın Rasim Oinisli, buyurun efendim. Sa
at 10,14. 

D. P. GRUPU ADINA RAStM CiNİSLt (Er
zurum) — Saym Başkan, sayın milletvekilleri; 

D. P. Grupu adına Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bütçesiyle ilgili görüşlerimi arz etmek 
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için huzurunuzdayım. Yüce Heyetinizi saygı ile 
selâmlarım. 

Sözlerime genel bir esastan hareket ederek 
başlıyorum. Demokrasilerde müesseseleşmek 
esastır, iş bölümü yapılmıştır. Devlet idaresin
de kuvvetler ayrılığı prensibi müesseseleşmenin 
hukuk dilindeki ifadesidir. 

Kökü asırları aşan Türk Milletinin 50 yıl
dan beri uyguladığı Cumhuriyet denemesi 1946 
dan sonra çok partili hayata geçişle demokra
siyi olgunlaştırma yolunda ileri bir adım atmış
tır. Çeşitli etkiler altında zaman zaman inkıtaa 
uğnyan genç demokrasimiz bugün dost ve düş-
manlariyle beraber yaşamaktadır. 

Köklü bir milletin tarihinde yaşanan bu kı
sa tecrübe göstermiştir ki, demokrasi bünyemi
ze yakışan en iyi Devlet idaresi şeklidir. An
cak üzerinde] ittifak ettiğimiz demokratik ida
re bizde tam ve kâmil hale gelmiş midir? Bu 
sorunun gerçek cevabını bulmak için müessese
lere bakmak lâzımdır. Müesseseler oturmuşsa, 
şahıs etkisinden çok kanunlar ve prensipler hâ-
kimıse, müesseseler hizmetlerini başarılı yürüte-
biliyorlarsa ve bu sayede kendi varlıklarını mil
lete sevdirebilmiş, saydırabilmiş ve kabul et-
tirebilmişlerse demokrasimizin rayına oturdu
ğu kanaatine varabiliriz. 

Ne yazık ki, bugün bu kanaate müspet ola
rak gönül rahatlığiyle iştirak etmek mümkün 
değildir. Demokrasimizin düşmanları, rejimin 
düşmanları müesseseleri tahribetmekle görevli
dirler. Demokrasiden yana olanlar, rejimden ya
na olanlar hem bu menfi gayretlerle mücadele 
edecek, hem de müesseseleri çalıştırmak ve be
ğenilir, arzu edilir, sevilir halde yaşatmak için 
büyük fedakârlıklara katlanacaklardır. 

İşte bugün Türk münevverleri ilim, ihtisas 
ve kabiliyetleri ölçüsünde ciddî bir tecrübe dev
resi geçirmektedirler. Türk münevverleri topye-
•kûn tarih önünde millî bir imtihan geçirmek
tedirler. 

Sayın milletvekilleri, memleketimizde fevka-
. İade önemli hâdiseler cereyan etmektedir. Mil
letimizin gözleri üzerimize dikilmiştir. Tarihle 
beraber yaşıyan büyük Türk Milletinin son 
Türk Devleti ciddî bir buhranın; içine itilmiş
tir. Bu tarihî sorumluluk karşısında Cumhuri
yet müesseselerine düşen görev, tehlikeyi be
raberce göğüslemek olmalıdır. Yargı organı, 

idari kadro ve yasama meclisleri bu tecrübe dev
resinde başarılı olmaya mecburdur. Gelecek ne
sillere iyi örnekler vermek günüdür. Henüz ol
gunlaşma çağında olan müesseseleri halkımıza, 
milletimize sevdirmeye, beğendirmeye ve say
dırmaya elbirliğiyle çalışmalıyız. Hizmetinde 
olduğumuz milletin itimadı ölçüsünde itibarlı 
olacağız. Demokrasimizin rüknü olan Parlâ
mentonun itibarı üzerinde dikkatle ve titizlik
le dururken Anayasa hiyerarşisi içinde Mec-
lirlerimizin kendi hizmetlerinde örnek gösterile
cek kadar başarılı olma zaruretini gözden uzak 
tutamayız. 

Anayasamızın 63 ncü maddesi «T. B. M. M.; 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundan ku
ruludur» diyor. 

64 ncü madde ile de vazifeleri sayıyor: 
«Kanun koymak, değiştirmek ve kaldır

mak» ibaresi ile en önemli ve esaslı fonksiyo
nun, yasama görevi olduğunu kabul ediyor. Bu 
fonksiyona bağlı olarak da kanunların icra ta
rafından en iyi şekilde yürütülüp yürütülme-
diğini murakabe etmesi için Parlâmentoya yet
ki tanıyor. 

Bugün bütçesini görüştüğümüz T. B. M. M. 
bir otokritik yaparak durumunu tesbit etmek 
mevkiindedir. 

Acaba, kanun yapıcı olarak başnılı olabi
liyor muyuz? 

Saniyen murakabe yetkisini yerinde ölçülü 
olarak kullanabiliyor muyuz? 

Birinci konuda, yani yasama yetkisini yeri
ne getirirken diyebiliriz ki; Millet Meclisi geç
tiğimiz toplantı yılında 140 aded kanun yapmış
tır. 16 aded Millet Meclisi kararı çıkmış, 23 
aded T. B, M. M. Birleşik Toplantısı kararı alın
mıştır. 

Yine aynı teşriî yılında 376 tasarı gelmiş. 
Bunların 87 si kanunlaşmış, 246 tanesi de gün
demde ve komisyonlarda kalmıştır. 

Milletvekili ve senatörler tarafından 389 tek
lif yapılmış, bunlardan 301 tanesi komisyonlar
da, 29 tanesi gündemde kalmış, 42 tanesi de ka
nun olmuştur. 

Meclisimize 328 tezkere intikal etmiş. 149 
sözlü sorunun 11 tanesi cevaplandırılmış 267 
yazılı soru önergesinin de 169 tanesi cevaplan
dırılmış 98 i cevaplandırılmamıştır. 
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Bir diğer ifadeye göre de, Meclislerden çı
kan kanun sayısından çok önemli olan kanun
ların bünyeye uygun, ihtiyaçlara cevap veren, 
tatbik kabiliyeti olan, âdil esaslar getiren ve 
teknik bakımdan noksansız olarak vaz'edilmiş 
hükümler olmasıdır. 

Oysa bâzı misaller var ki bu esaslardan uzak
tır. Meselâ: 

Personel Kanunu... Daha tam tatbik edilme
den tadilleri başlamıştır. Birçok tadil teklifleri 
de Başkanlığa verilmiştir. Bu kanun âdil ohnı-
yan hükümler taşımaktadır. 

Meselâ Finansman kanunları, işletme Vergi
si, Emlâk Vergisi kanunları; tatbik kabiliyeti 
olmıyan, vatandaşı huzursuz eden ağır mükel
lefiyetler yükliyen kanunlar sadedinde sayıla
bilir. işletme Vergisinin tatbikinde gösterilen. 
kararsızlık, Emlâk Vergisinin ertelenmiş olma
sı vatandaşın tereddütlerini artırmıştır. 

Bu türlü tereddütler kanunlara karşı iti
barı zedeleyici istidat taşımaktadır. Kanunların 
itibardan düştüğü yerde Devlet hâkimiyetinden 
söz etmek ancak postu kurtarma sevdasına dü
şen hukuk nosyonundan mahrum yöneticilere 
yakışır. 

Sayın milletvekilleri, 
Bâzı kanunların teknik bakımdan bâzı ku

surlar taşıdığına işaret etmek istiyorum. Kısım, 
bölüm, madde ve bendleri yerli yerinde kullanıl
madığını ve bu ayırımların iyi olmadığını az da 
olsa görmekten müteessiriz. 

Kanunlardaki tadiller kendi bünyesinde ya
pılmalıdır. Bir kanunun tadilini apayrı bir ka
nunla yapmak tatbikatta güçlükler yaratmıştır. 

Fevkalâde önemli bulduğum diğer bir konu 
da, kanunların dili meselesidir. 

Kanunlar hukuk dili ile yapılmalıdır. Hukuk 
istilâhlarmdan mahrum günlük konuşulan dil
le, hattâ uydurma Türkçe ile yazılan kanunların 
tatbikatta doğruracağı mahzurlar kadar Pârle-
mantonun seviyesi bakımından da konuya ehem
miyet atfetmekteyim. 

Değilmi ki, Türkçeyi en güzel konuşan ve en 
güzel yazan müessese Türk Parlâmentosu olma
lıdır. 

Bu türlü teknik aksaklıklara meydan verme
mek için, yapılacak teşkilât kanununda ilmî 
liyâkat sahibi hukuçulardan müteşekkil bir he
yet teşkilinde fayda umarım. Bu heyet hem | 

kanunların tanziminde, hem de hazırlık safha
sında faydalı olur kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, Meclisin murakabe 
görevine gelince : 

Anayasanın 88 nci maddesi T. B. M. M. de
netim yollarını soru, genel görüşme, Meclis 
soruşturması ve Meclis araştırmasını her iki Mec
lisin yetkilerinden saymıştır. 

89 ncu madde gensoru yolunu yalnız Millet 
Meclisine tanımış bu yolu siyasi parti gruplarına 
ve milletvekillerine açık tutmuştur. 

Demek ki, Meclislerin murakabe yollan tâ-
dadedilmiştir. Bu yolların yerli yerinde kulla
nılması lüzumunu takdir edersiniz. Bunun dışın
daki misaller salâhiyetin kötüye kullanılmasına 
emsal teşkil etmiştir. 

Yüce Heyetiniz bütçe müzakerelerinden önce 
haftalardan beri Hükümet hakkında çeşitli ko
nularda gensoru açılması talebiyle verilen öner
geleri müzakere etmiştir. Bu sebeple basında ve 
efkârı umumiyede olduğu kadar bizzat Meclis 
bünyesinde de çeşitli şikâyetlerin ortaya atıldı
ğına şahit olmuşuzdur. Gerçekten uzun süreden 
beri ard arda görüşülen ve ciddî bir sonuca 
ulaşılmıyan gensorular yüzünden Millet Mecli
sinde yasama görevi aksamaktadır. Bu sebeple 
Meclislerin denetim fonksiyonlarını ifa yolların
dan biri olan gensoru müessesesinin işletilmesi 
topyekûn denetimden şikâyet gibi aykırı bir te
celliye yol açmıştır. 

T. B. M. M. nin denetim görevi önemli 
fonksiyonlarından birini teşkil etmektedir. An
cak bu görevin yerine getirilmesi esnasında de
netim yollarının birbirine karıştırılmaması, bin-
netice yasama fonksiyonunun zedelenmemesine 
dikkat etmek lâzımdır. 

Bu konudaki olumsuz gelişmeye tek sebep 
milletvekili arkadaşlarımızın sık sık gensoruya 
başvurmalarından ibaret değildir. Hükümetin 
sorulara geç, yetersiz ve peşin hükümlü cevap
lar vermesi, soruşturma komisyonlarının uzun 
süre çalışmaması, bâzı soru önergelerinin tama
men cevapsız bırakılması ve genel görüşme, Mec
lis araştırması yollarının işlememesi de bu türlü 
durumların ortaya çıkmasına yol açmıştır. 

Tahkikat koimsyonları ve bu komisyonların 
raporlarının Meclislerdeki müzakere tarzları 
daha çok parti politikalarının etkisi altında kal
mıştır. Millet Meclisi hür iradesini parti poli
tikalarına zedelettirmemelidir. Zira T. B. M. 
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Meclisi kendisini teşkil eden siyasi parti grupla
rının üstünde yüce bir müessesedir. Onun ira
desi partiler üstü millî iradedir. Verilen her rey 
alınan her karar millet adına kullanılmaktadır. 

Partiler ve grupları, bu konuda titizlikle ha
reket etmelidir. Pârlemanto çalışmalarını parti 
politikasına uydurma gayretleri «Partilerin 
demokratik rejimin vazgeçilmez unsuru» olma 
niteliğine gölge düşürmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Şimdi de yasama görevini yapan parlöman-

terlerle ilgili görüş ve düşüncelerimi arz etmeye 
çalışacağım. 

Milletvekili ve senatörler millet adına Mec
lis çalışmalarına iştirak ederler ve milleti temsil 
ederler. Bu demektir ki, büyük Türk milleti 
adına vazifesini yaparken milletimizin itimadı
na, tarihine, hasletlerine örf ve âdetlerine yakı
şan bir tutum ve davranış içinde olmalıdır. Bu 
konuda, şahsi müşahedelerimi değil geçmiş yıl
larda Meclis kürsüsünden ve Bütçe Karma Ko
misyonundaki müzakere zabıtlarından çıkardı
ğım neticelere göre maruzatıma devam edeceğim. 

Bu heyetlerde konuşan sayın üyeler genel
likle : 

Şahsi iş takipçisi olanlardan şikâyet etmek
tedirler. Milletvekilleri kendilerine şahsi iş 
için müracaat edenleri peşlerine takıp daire ka
pılarını aşındıracaklarına; Ankara'ya gelebil
me imkânı bulamıyan veya buna lüzum görmiyen 
büyük vatandaş kütlelerinin hakkını koruma ve 
sağlama yolunda hizmet vermelidir. Bu da va
sıf lı ve seviyeli bir çalışma ile Pârlemanto içinde 
olur, diyorlar. 

Vatandaşın Başkant'e koşmasının sebebi, ic
ranın iyi işlememesi ise hizmetin vatandasın aya
ğına götürmenin çaresini yine Meclis murakabe 
yollariyle aramalıdır, diyorlar. Salâhiyetleri
nin dışında çare arıyanlar sistemi dejenere et
mektedirler. Biri memnun dönerken binler ih
mal edilmektedir. 

Parlömanterlerin T. B. M. M. âdap ve pren
siplerine uygun hareket etmeleri isteniyor. Mü
zakerelerin seviyeli olmasından, Meclis kutsiye
tine yakışmıyan söz ve davranışlardan bakınma 
zaruretinden temenni olarak bahsediyorlar. 

Masuniyete sahip yetişkin insanlara haricî 
tesirlerle yön verilemiyeceğini ifade ederek, mil
letvekillerinin milletvekilliği vakar ve ciddiye
tini korumasını diliyorlar. 

TenMdler arasında, parlömanterlerin de
vamsızlığı var. Müzakereleri takibetmeyip ku
lis salonlarında oturulduğu ileri sürülüyor. Ve 
de yoklamalardan hemen sonra oturum salonla
rının terk edildiğinden yakınıyorlar. 

Bu müzakereler sırasında bir sayın üye (Bu
raya büyük ümitlerle geldiğini, büyük ideâller
le geldiğini, fakat bu ümit ve ideâllerinin tek 
tek kırıldığından) acı acı şikâyet ediyor. 

iSayın milletvekilleri 
Bu umutlar ve idealler millet hesabına en 

yüce müessese olan T. B. M. M. de kınlan ümit 
ve ideâllerdir. 

iSayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Meclis yönetimi ile ilgili bahse değer buldu

ğum noktaları işaretlemeden geçemiyeceğim. 
iönce yıllardan beri arzu edildiği halde çıka

rılamamış teşkilât Kanunu ile tüzük çalışmala-
nnın behamahal neticelendirilmesinde Demok
ratik Parti olarak büyük faydalar görmekteyiz. 
Belki de bu sayıp dökülen şikâyetlerin ekserisi 
bu nedene bağlıdır. Teşkilât Kanunu çalışmala
rında şu hususun Sayın Başkanlıkça dikkate 
alınmasını arz ve rica ederim. Bugünkü haliyle, 
Meclis hizmetinde çalışmaların statüleri ma!h-
duttur. Yüksek tahsilli bir kimsenin insan öm
rü içinde çalışıp yükselme imkânını göremedi
ği için Meclis hizmetine talibolmadikları vakı
ası ile karşı karşıya bulunmaktayız. Yüksek tah
silli bir stenografın Mecliste çalışması için cez-
bedici hiçbir sebep mevcut değildir. Halbuki, 
Yüce Heyette cereyan eden seviyeli ve ihtisas
lara dayanan görüşmeleri zaptedecek arkadaş
ların bu bilgilere aşina olması lüzumu vardır. 

Mecliste çalışan memurlar diğer idari organ
lardan f arklı olarak, ziyadesiyle siyasi bir vasat 
içinde hizmet vermektedirler. Meclis memurla
rının siyasi etkilerin tesirinden mâsun kalma
larını temin edecek objektif ölçülerin yine teş
kilât Kanununda yer almasında fayda ummak
tayız. Teşriî hizmete fiilen iştirak eden, bizim
le birlikte gece gündüz çalışan stenograflara, 
Kanunlar Müdürlüğü mensuplarına ve T. B. 
M. M. deki bütün vazifelilere partim adına te
şekkürü vazife sayıyorum. Bu hizmet erbabının 
Yüce Meclisin mehabetine uygun şekilde çalı
şabilmeleri için maddi mânevi bâzı imkânlarla 
desteklenmeleri gereğine inanıyorum. Bu cüm
leden olarak, hizmet içi eğitime ehemmiyet ve-
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rilmesini ve mesai ile mukayyet olmıyan perso
nelin fazla mesai ücreti konusunun halledilme
sini rica ediyorum. 

önemli diye arz etmek istediğim bir diğer 
husus da Anayasamızın 78 nci maddesi emri 
olan T. B. M, M. üyeliği ile bağdaşmıyan işler 
hakkındaki kanunla, üyelerin mal beyanı ver
melerine ilişkin kanun bir an önce iyi bir şe
kilde hazırlanıp çıkarılmasına mütedairdir. 

Demokratik Parti olarak ileri sürdüğümüz 
bu konularda Sayın Meclis Başkanının göster
diği alâkayı şükranla kaydetmek isterim. 

T. B. M. M. teşrifat işlerinin maalesef hâlâ 
halledilmediği görüşüne katılmak zorundayız. 
Başkanlık makamının düşündüğü tedbirler ve 
telkinler çözüm getirmemiştir. Meclis koridor
larının ve kulislerinin durumu meydandadır. 

Ziyaretçiler bölümünün daha iyi hizmet 
yapması için çareler aranmalıdır. Ak saçlı ih
tiyarların, hasta vatandaşların saatlerce bek
ledikten sonra görüşme imkânı bulamadan Mec
lisi terk etmeleri kötü tefsirlere yol açmak
tadır. 

ISayın milletvekilleri, 
Meclis yönetimi ile ilgili hususlarda karşı

lıklı anlayışa muhtacız, işi yalnızca Meclis Baş
kanlığına bırakmak insafsızlık olur. Zira Mec
lis Başkanının bu nizamı tesisde milletvekille
rine icradan gayri bir imkânla müracaat etme
si kabil değildir. 

Konuşmamın başından beri ortaya koydu
ğum meseleler bir salâhiyete bağlıdır. Bu sa
lâhiyeti kullanırken hukukun âdil terazisi olan 
salâhiyet ve mesuliyet dengesinde; Parlöman-
terler mesuliyet hanesindeki müeyyidenin ancak 
vicdanlarda makes bulduğunu bilmektedirler. 
Yani, işlerin daha iyi yürütülmesi, hizmetin 
müesseenin yüceliğine uygun bir seviyede ce
reyan etmesi için milletvekillerinin vicdanların
dan başka başvurulacak merci yoktur. Seçim 
barajını aşan milletvekili ve senatörler almış ol
duğu millî emanetin icaplarını bu vicdan mu-
hasebesiyle yürütmeye memurdurlar. 

Üzerimize aldığımız hizmetin salâhiyet ve 
mesuliyetini âdil bir denge içinde milletin fay
dasına kullandığımız zaman vicdanlarımızda 
beraat etmiş oluruz. 

Bu suretle âmme efkârını tatmin ederek, iti

madına mazhar olacağımız yüce Milletimizin 
gönlünde itibarımızı yaşatmaya muvaffak ola
cağız. 

Bize göre, üzerinde hassasiyetle durulan iti
bar konusu bu esaslarda düşünülmelidir. 

Demokratik Parti adına Yüce Heyetinize 
saygılar sunarım. (D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Fuat Avcı, buyurun. 

AP GRUPU ADINA FUAT AVCI (Denizli) -
Muhterem milletvekilleri, TBMM'nin, 1971 yılı 
Bütçesi üzerinde Adalet Partisinin görüşlerini 
arz ve izah etmeğe çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, 
Son bir iki senedir kamu oyunda Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin itibar ve haysiyeti yö
nünden her zamankinden daha fazla spekülâs
yon yapıldığı ve Parlâmentonun şaibe altında 
bulundurulmak istendiği yolundaki gayretlerin 
keşif ligi hepimizce malûmdur. Demokrasi ile 
idare edilen memleketlerde demokrasinin en be
lirli vasfının ve hattâ demokrasiyi şekillen
diren temel müessesenin parlâmento olduğu 
hukukî bir gerçektir. Binaenaleyh, Parlâmento 
müessesesi üzerinde yapılan polemik ve spekü
lâsyonların çok büyük ölçüde demokrasimiz 
üzerinde yapılmış polemik ve spekülasyonlar ol
duğunu kabul etmek biraz önce ifade ettiğim 
hukukî gerçeğin tabiî bir neticesidir. 

Bu temel görüşten hareketle; geçen sene 
olduğu gibi bu sene de TBMM'nin 1971 yılı 
bütçesi üzerinde Adalet Partisi Grupu olarak 
Parlâmentomuza bilerek veya bilmeyerek düşü
rülmek istenen gölgenin sebep ve saikleri ile 
bunların izalesi hususundaki tedbirleri tetkik-
ederek umumi olarak yüce heyetinize arzetmek-
te fayda gördük. 

Muhterem milletvekilleri, 
Meclis zabıtlarının, parti faaliyet ve pro

pagandalarının ve basın: ile içtimai hadiselerin 
tetkikinden anlaşılacağı üzere, perlâmentomu-
zun itibar ve haysiyetine müteveccih âmillerin 
üç gurupta toplamak mümkündür. Bunlar : 

A) Parlâmentomuzun bizatihi kendi bün
yesinden zuhur eden âmiller, 

B) İkincisi, dış âmiller ve, 
C) Üçüncüsü ise mevzuattaki aksaklık ve 

noksanlar ile mevzuatın sübjektif tefsirinden 
neş'et eden âmillerdir. 
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Şimdi müsaadelerinizle bunlan umumi mâ
nada, tâbir caizse nirengi noktalarına temasla, 
üasa da olsa izahta Parlâmentomuzun, dolayı-
siyle demokrasimizin geleceği bakımından fay
da görmekteyiz. 

Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Parlâmen
tomuza bilerek veya bilmiyerek gölge düşürme
ğe matuf âmillerin birincisi Parlâmentomuzun 
bizatihi kendi bünyesinden zuhur eden âmiller
dir demiştik. Bu iç bünyemizden zuhur eden 
âmilleri de iki grupta toplamak mümkündür. 
Bunlar ise : 

ıa) Parlâmento içi faaliyet ve kürsü konuş
malarında şahsi veya parti menfaatlerinin ba-
zan en büyük memleket ve millet meselelerin
den önce mütalâa edilmesi ile, 

(b) Milletvekillerinin şahsiyetleri üzerine 
şaibe düşürülmesi keyfiyetidir. 

Değerli milletvekilleri, 
Şimdi düşününüz, Anayasa hülkmü gereğin

ce demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez un
surları olan siyasi partiler eşit şartlarla ve ka-
zai murakabe altında seçime gitmektir. Seçim 
beyannamelerinde milletin refah ve saadeti ile 
memleketin kalkınması ve sair hususlardaki 

- görüşlerini ve iktidara geldikleri takdirde ya
pacakları işleri ortaya koymaktadırlar. Milletin 
hakemliği neticesinde muayyen bir parti ikti
dara gelmektedir. Bu durum karşısında iktidara 
gelen partinin seçim beyannamesi ve programı
na aldığı hususları m'emleketin imkânları nis
petinde gerçekleştirmek istemesinden tabiî ne 
olabilir? Hattâ, bu husus iktidardaki parti için 
artık bir istek olmaktan çıkmış vazife haline 
gelmiştir. Zira beyanname ve program millet 
tarafında vize edilmiştir. 

îşte Parlâmentomuzun itibar ve haysiyeti, 
millet ve tasvibedilen bu işlerin meclislerde mü
zakeresi esnasında, parti menfaatlerinin üstün 
tutulmasından ortaya çıkmaktadır. Zira, millet
çe tasvip gören bir işin millet için hangi hal
lerde daha faydalı olacağı yolunda teknik ko
nuşmalar yapılmak icabederken bu mantıki ne
tice bir yana bırakılarak muhalefet partilerince 
milletten tasvip gören bu işin ya hiç çıkarılma
masına gayret sarf edilmekte veya kendi noktai 
nazarlarının aynen kabulünde İsrar edilmekte
dir. Bu durum karşısında da hâdise, olbjektif 
akim icabı olmaktan çıkmakta ve his ve arzu- | 

lann hâkim olduğu bir sen - ben münakaşası ha
lini iktisabetmektedir. Bundan da gayet tabiî 
Parlâmentonun itibar ve haysiyeti rencide ol
maktadır. Kaldı ki, muhalefetin kendi isteğini 
aynen kabul, iktidarın iktidar olmasına ve do-
layısiyle seçime de aykırı düşen bir keyfiyettir. 

Diğer taraftan gene parti ve hattâ şahsi men
faatler önplânda tutularak parti veya şahsı için 
bile olsa gerçekten faydalı olup olmadığı araş-
tırılmaksızm veya ilgili mevzuda salahiyetli ma
kamca gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı, 
alınmışsa yeterli olup olmadığı araştınlmaksı-
zm radyodan ilân ediliyor diye gündem dışı ve 
seçmen indinde güya yatırım konuşmaları ya
pılıyor. Yani bu nevi konuşmaların ağırlığını 
aktüel bir hâdiseyi dile getirmiş olmak değil, 
yatırım yapmış olmak teşkil ediyor. Bundan da 
keza kısmen bile olsa parlâmento itibarı zarar 
görüyor. Zira Millet kürsüsü şahsi âmâl için kul
lanılmış oluyor. 

b) Parlâmentomuzun itibar ve haysiyetine 
müteveccih olup, bizzat Parlâmentonun bünye
sinden zuhur eden en önemli ve önemli olduğu 
kadar çirkin olan diğer bir husus T. B. M. M. 
üyelerinin şaibe altında bulundurulmalarıdır. 

Muhterem milletvekilleri; ' 
Hepimizin malûm olduğu gibi, Meclisimizde 

maalesef, Meclis zabıt ve bandlarmm tahrif edi
lip değiştirildiği iddialarından tutunuz da çok 
zaman mücerret oldukları için bütün parlöman-
terleri şaibe altında bulunduracak şekilde bâzı 
senatör veya milletvekillerinin ecnebi şirketlere 
maddi menfaat karşılığı imkân sağladıkları ve 
pek yakın bir zamanda da muhtelif partilere gi
ren bâzı milletvekili arkadaşlarımız hakkında 
para ile satmalmdıkları iddialarına varıncaya 
kadar illeri sürülmüştür. 

Değerli milletvekilleri, 
Evvel emirde ve istitraten şu hususu ifade 

©delim ki : Biz Adalet Partisi olarak Türk Mil
letini temsil eden ve demokrasimizin sembolü 
olan bu mukaddes çatının altında oturup da 
hangi partiye mensubolursa olsun bağımsız ar
kadaşlarımız ve hattâ bu iddiayı yapan arka
daşlarımız da dâhil olmak üzere hiçbir senatör 
ve milletvekilinin casusluk yaptığına, maddi 
menfaat karşılığı ecnebilere imkân sağladığına 
ve hele hele fikir ve kanaatlerini para mukabili 
satabileceklerine katiyen inanmıyoruz ve bu 
nevi iddiaları reddediyoruz. 
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Esasen yapılan tetkik ve tahkikler neticesi 
bu iddiaların hiçbirinin varit bulunmadığı sa
bit olmuştur. İddiaların aslının olmadığı sabit 
olmuştur, ama bu şekilde ki, iddialardan Par
lâmentomuzun itibar ve haysiyetinin ciddî şe
kilde zedelenmiş olduğu da bir hakikattir. Bu 
hususta netice olarak şunu ifade edelim M, bâzı 
arkadaşlarımız ve hattâ partilerimiz sansasyona 
ehemmiyet vereceğiz derken bilerek veya bil
meyerek Parlâmentoya ve demokrasimize leke 
getirmektedirler. Kanaatimizce sansasyonel ha
diselerden, hele mevhum sansasyondan faide um
mak abesle iştigalin ta kendisidir. Zira sansas
yon huzursuzluğun, karamsar düşüncenin ve 
ihtirasların gıdasıdır. 

Meclis zabıtları tekik edildiği takdirde gö
rülecektir ki, TBMM'nin bütçesi üzerinde yapı
lan müzakerelerde grup sözcülerinin hemen bir
leştikleri bir asgarî müşterek mevcuttur. Bu 
asgarî müşterek ise, umumiyetle «Parlâmento
muzun itibar ve haysiyetine gölge düşürecek 
hareket ve sözlerden sakınmalıyız» şeklinde ifa
de olunmuştur. Muhtelif vesilelerle şahısları ve 
T.B.MM. Bütçesi üzerinde grupları adına 
bu şekilde ifadede bulunan arkadaşların 
maalesef çeşitli vesilelerle bu ifadelerinin tam 
aksina Parlâmento itibar ve haysiyetini büyük 
bir iştiha ile zedeledikleri de zabıtlarla sabittir. 
Şu duruma göre, Parlâmento itibar ve haysiye
tinin bu mevzuda zarar gördüğü husus, ifade
lerle tatbikat veya nazariyatla ameliyat arasın
da tam bir tezat bulunması vakıasıdır. 

Adalet Partisi Grupu olarak, bu hususdaki 
görüşümüz, Ziya Pasa merhumun meşhur mıs-
ra'mda veciz bir şekilde ifadesini bulmuş olan, 
«Ayinesi istir kişinin lâfa bakılmaz» prensibini 
bütün partilerce ve âzalarca yüreklerimize sin
dirmiş olarak hareket ve beyanlanda bulunma
mızın, Parlâmento itibarı bakımından kuvvetli 
bir lâzime oluşudur. 

Parlâmento haysiyet ve itibarına mütevec
cih olup bizatihi Parlâmentonun bünyesinden 
zuhur eden hususlara son vermeden, nihayet 
şunu da ifade edelim ki, Parlâmento itibar ve 
haysiyeti mevzuunda kamu oyu bilhassa Parlâ
mentonun kendi bünyesinden zuhur eden âmil
lerle ilgilenmekte ve Parlâmento ve Demokrasi 
düşmanlığı da keza en çok bu âmirlerden yarar
lanmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Parlâmentomuzun itibarı ile ilgili âmilleri 

yukarda tasnife tabi tutarken ikinci âmiller ola
rak dış âmilleri göstermiştik. Demokratik siya
si hayatın normal seyri içinde şahsi endişeleri
nin tahakkukunu imkân dâhilinde görmeyen şa
hıs ve zümrelerin mevcudiyeti sosyal bir ger
çektir. Bu nevi şahıs ve zümrelerin çok ve çe
şitliliği, zamanın ise darlığı sebebiyle hâdiseye 
demokrasi yönünden detaylarına inmeden te
masta zaruret hâsıl olmuştur. 

Biraz önce izaha çalıştığımız zihniyet ve 
zümrelerden kökü Anayasa harici kılınmış olan 
ve zararlı ideolojilerden nemalanıp destek gö
renlerinden tutunuz da muayyen bir partiye, 
hattâ bir milletvekili veya bakanın şahsına duy
duğu husumet sebebiyle demokrasi ve rejime 
düşman olanlarına raslamak mümkündür. Bu 
zümreler içinde, demokrasimiz için ciddî teh
like bilhassa teşkilâtlanmış olanlarından geldi
ği gerçek bir vakıadır. Bu nevi zihniyet ve züm
relerin gıdasını ise yukarda izahına çalıştığımız 
Parlâmentonun bünyesinden zuhur eden sebep
lerle Parlâmento dışı muhalefet etme gayretle
ridir. Hem Parlâmentoda Türk Milletini temsi-
len bulunacaksınız ve hem de Parlâmento dışı 
muhalefete sebebiyet verecek veya hattâ müsa
maha göstereceksiniz. Bu olur şey değildir. Son
ra da Parlâmentonun haysiyet ve itibarına göl
ge düşürecek hareketlerden sakınalım diyecek
siniz. Diyeceksiniz ama, kimi inandırabilecek
siniz? Bu duruma Parlâmento dışı zihniyet ve 
zümreler de inanmaz, ama inanmadıkları halde 
demokrasiye olan düşmanlıkları sebebiyle, 
elbette ki kendileri için güzel olan bu fırsattan 
istifade edeceklerdir. Diğer taraftan, hem Par
lâmentonun içinde bulunmak ve hem de Par
lâmento dışı muhalefete vesile olmak veya göz 
yummak, gerçekte, içinde bulunduğumuz Par
lâmentoyu inkâr etmek değil midir? 

AP Grupu olarak. Parlâmentonun itibar 
ve haysiveti ile ilgili Parlâmento dışı âmillere 
karsı parti grupları olarak ayrı ayrı değil, tüm 
Parlâmento olarak birlikte çıkarılmasında 
büyük faydalar fförm ekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Parlâmentonun itibar ve haysiyetiyle ilgili 

3 ncü grup âmiller ise, mevzuatımızın boşluk
larından ve hükümlerin sübjektif tefsire tabi 
tutulmasından ileri gelmektedir. A. P. Grupu 

264 — 



M. Meclisi B : 50 16 . 2 . 1971 O : 2 

olarak. 1961 Anayasasına bağlılığıma ve onun 
getirdiği düzenin müdafii olduğumuz çeşitli 
vesilelerle birçok kereler bu kürsüden ifade 
edilmiştir. HukuM hiyerarşide kanun olarak, 
mafevk kanun anayasadır, ancak, anayasanın 
da üstünde, hukukun umumi prensiplerinin yer 
aldığı gerçek bir vakıadır. Demokratik anaya
saların temel felsefesi, «Devlet millet için 
mi,?» «Millet Devlet için mi?» suallerinden 
«Devlet millet içindir» prensibini benimsemiş 
olmaları esasıdır. 

Bir anayasa devlet hayatına hâkimdir ve 
onu tanzim eder, ancak bu hâkimiyet mutlak 
mânada değildir. Demokratik rejimim temel 
felsefesi icabı, yani «Devlet millet içindir» düs
turu gereğince anayasanın hâkimiyeti, milletin 
refah ve saadetiyle kaimdir. Daha doğrusu, 
anayasanın hâkimiyeti, aynı anayasanın mil
lete hâdimliği ile mümkündür. Milletin hadimi 
olmak şartı ile hâkim olan anayasa o millet 
için huzur ve saadeti getiren anayasadır. Bu se
beple, zamanla millî huzur ve saadeti rencide 
eden anayasa hükümleri elbette değiştirilmeli
dir ve değiştirilecektir. Geçen sene Anayasada 
yapılmış olan değişiklikler, Parlâmento itibar 
ve haysiyeti yönünden lehe olan durumlardır, 
bu suretle demokrasimiz güc kazanmıştır. 

A. P. olarak temennimiz, millî huzur ve sa
adet şart olmak üzere partilerimizce birleşilen 
asgari müşterekler mevzuunda bu hususun de
vamlı olarak ele alınmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, 
Mevzuat ve tefsirden neş'et edip, Parlâ

mento itibar ve haysiyetiyle ilgili diğer bir hu
sus da, Meclislerden daha bir kanun çıkmadan 
veva Meclislerce bir karar alınmadan yapılan 
bâzı konuşmalarda güya iktidar partisine göz
dağı verme kabilinden Anayasa Mahkemesin
den bahsedilmektedir. 

Bu şekildeki ifadeler ve davranışlar Parlâ
mentomuzun itibar ve haysiyetini doğrudan 
doğruya rencide eden davranışlardır. Bu su
retle demokrasiyi şekillendiren ve millî irade
nin tecelligâhı olan Parlâmento muayyen bir 
mahkemenin vesayeti laltmda imiş gibi göste
rilmeye çalışılmaktadır. Bir kanun veya karar 
hakkında Anayasa Mahkemesi yolu açıktır. 
Buna hiç kimsenin bir diyeceği olamaz. Ancak 
usulü dairesinde bu hakkı kullanmak durur
ken, «öcüyü çağırırım» gibilerden güya iktida

ra göz dağı verme gayretlerinin neticesi, hem 
Parlâmentomuz ve genç demokrasimiz zarar 
görmekte ve hem de Anayasa Mahkemesi mü
essesesi zarar görmektedir. Göz dağı verilmek 
istenen iktidar partisi elbette Anayasa Mahke
mesi yolunun açık olduğunu bilmektedir. Şu 
duruma göre, bu nevi beyanların iki neticesi 
vardır: Meclisten çıkan kanun veya karar se
bebiyle kanun yolu dururken hissiyatına mağ-
lûbolan şahıs ve partiler psikolojikman deşarj 
olmakta ve fakat Parlâmento ve demokrasimiz 
de bu sebeple esaslı yaralar almaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, 

Hâdisenin künhüne inildiğinde ise durum 
o-österilmek istenen şeklin tam aksinedir. Zira 
Parlamentosuz demokrasi olamaz, ama Anaya
sa Mahkemesi olmıyan demokrasiler mevcuttur. 
Diğer bir ifade ile, şartlar gerektiriyorsa, Par
lâmento Anayasada değişiklik yolu ile, Anaya
sa Mahkemesinin demokrasimiz için lüzumlu 
olup olmadıkına karar verebilir ve fakat Anıa-
vasa Mahkemesinin Parlâmentonun lüzumlu 
oluD olmadığına, bırakınız karar vermeyi bir 
tarafa, düşünmeye dahi salâhiyeti yoktur. 

Gerçek böyle iken, A. P. Grupu olarak ik
tidara göz dağı vermek için vâki bu nevi be
yanları Parlâmentomuz ve genç demokrasimi
zin itibar ve haysiyeti yönünden - çok afeder-
siniz - «kaş yapayım derken, göz çıkarmaya» 
benzetiyor ve bundan ciddî üzüntü duyuyoruz. 

Anayasamız kuvvetler ayrılığı prensibini 
benimsemiş olduğu halde, bu nevi beyan ve 
davranışlar neticesinde belki tatbikatın da 
dahli olarak bugün kamu oyunda Türkiye'de 
hâkimler meclisi, hâkimler hükümeti, kısaca, 
hâkimler diktatoryasından bahsedilmektedir. 

Hükümet, tasarrufları ile idari tasarrufla
rın, yani hâkimiyet tasarrufları ile temşiyet ta
sarruflarının Anayasadaki «idarenin her türlü 
işlem ve eylemi kazai murakabeye tabidir» 
şeklindeki ifadesi karşısında güya aynı şeymiş 
gibi kabul edilerek, Devletin âlî menfaatlarını 
mevzu alan ve icra kuvveti olan Hükümet ta
sarruflarının dahi Şûrayı Devletçe iptal edile
bilir oluşu karşısında kamu oyu şöyle düşün
mektedir: Anayasa Mahkemesi Parlâmentodan 
çıkan kanunları Parlâmento imiş gibi tasarruf
ta bulunarak kaldırabilmekte, Hükümet tasar
rufların, yani hâkimiyet tasıarruflarını da ida-
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ri tasarrufmuş gibi Şûrayı Devlet iptal etmek
te, şu duruma göre teşriî ve icrai kuvvetler 
neticede kazai kuvvet haine gelmekte, diğer 
bir tâbir ile, Türkiye'de kuvvetler bir müesse
sede, yani mahkemede birleşmekte, o halde 
Anayasa her ne kadar kuvvetler 'ayrılığı pren
sibini benimsemiştir dense de, tatbikat kuvvet
ler birliği şeklindedir ve bu şekil de hâkimler 
diktatoryasıdır, denmektedir. 

Değerli milletvekilleri, 
Bu hususa son vermeden önce ehemmiyeti

ne binaen şu hususu da ifade etmekte zaruret 
ve fayda görmekteyim. 

Anayasa Mahkemesi ve Şûrayı Devlet gibi 
müesseselerin; müessese olarak müdafii oldu
ğumuzu yukarda da ifade etmiştim. Ancak, bu 
müesseselerim' kararlarını hukukî zaviyeden 
ciddî bir tetkik ve tahlile tabi tuttuğunuz tak
dirde görünen odur ki, hâkimlerimiz maalesef; 
mücerret hukuk içinde kalarak değil; aktüel 
ve sansasyonel hâdiselerin tesirinde kalarak 
karar vermektedirler. Bu durum ise hukukta 
çok ciddî ve tehlikeli olan bir tutumdur. Zira 
bir memlekette müesseseler tarafından tevzi 
edilen adaletle; her insanda bulunan ve men
şei maşerî vicdan elan nihai adalet duygusu 
arasında tecvizin ötesinde ayrılıklar bulunuyor
sa o memlekette adalete olan güven sarsılıyor 
demektir. Anayasa Mahkemesi ve Şûrayı Dev
let kararları ile kamu oyundaki adalet duygu
sunu rahatsız eder bir duruma girmek istidadı 
göstermektedirler. Hâkimler, hususi hayatla
rında kanunların tâyin ettikleri hudutlar içe
risinde istedikleri gibi olabilirler, ama kararla
rında Atatürk'çü, medeniyetçi, ilerici, gerici 
veya sosyalist olamazlar. Zira hukukî karar
larda bu gibi vasıflardan hareket, peşin hü
kümlü veya dogmatik kanaatli olmak demek
tir. Hâkimler yalnız ve yalnız mücerret hukuk 
kaideleri içinde kalmak mecburiyetindedirler. 
Ancak kanunlar Atatürkçü veya medeniyetçi 
ve saire olabilirler. 

Hâkimlerimizin kararlarında muayyen va
sıflardan hareket veya aktüel ve sansasyonel 
hâdiselerin tesirinden arî mücerret hukuk için- j 
ide karar vermeleri esasen adlî cihazın tabia- I 
ti iktizasıdır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Görüldüğü gibi, Parlâmentomuzun itibar . 

ve haysiyetiyle ilgili olup, gerek Parlâmento- | 

nun bünyesinden zuhur eden, gerek dış ve ge
rek mevzuat ve tefsir ayrılıklarından neş'et 
eden âmillerin izalesinde g&ne bütün mesuliyet 
ve gayret pıarlömanterlere ve parti gruplarına 
düşmektedir. Zira, yukardan beri arz ve izahı
na çalıştığımız mahzurlar, davranışlammız da 
göz önünde bulundurulduğu takdirde, hem 
Parlâmentomuzun bünyesinden zuhur eden 
âmiller bulunmıyacak ve hem de mevzuat ve 
tefsir ayrılıklarından doğan âmillerin izalesin
de de Anayasa gereğince yegâne yetkili mües
sese Parlâmento olduğundan, bu vazifenin ifa
sı suretiyle mezkûr âmiller bertaraf edilmiş 
olacak, dolayısiyle, Parlâmento itibarını ren
cideye matuf dış âmiller gıdalarını bulama
mış olacaklardır. 

Biz A. P. Grupu olarak, Parlâmento haysi
yet ve itibarıyla ilgili bütün tedbirlere iştirak 
etmekte, demokrasimizin geleceği bakımından 
büyük fayda gördüğümüzü, Yüce Meclis ve 
kamu oyu huzurunda ifadeyi vazife telâkki et
tiğimizi beyan ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üze

rinde A. P. Grupunun görüşlerini izaha son 
vermeden önce, Meclisimizin çalışma ve idare
si hakkındaki görüşlerimizi de kısaca ifadede 
zaruret görmekteyiz. Bu hususlar esasen, 4-5 
senedir yapılan müzakerelerde bütün partilerin 
müştereken ifade ettikleri hususlar olup bun
lar : 

1. — İki sene önce Anayasa Komisyonunda 
müzakereleri tamamlanmış olan İçtüzük tasa
rısının bu dönem Meclisimizden mutlaka çıka
rılmasıdır. A. P. olarak, diğer parti sözcüsü 
arkadaşlarımızla aynı fikirdeyiz. 

2. — Meclis memur ve müstahdemlerinin 
tâyin ve terfilerinin Meclis idare amirliklerin
den alınarak Genel Sekreterlik müessesesine 
veril'mesmde zaıruret şrörüvoruz. Zira bir idare 
âmiri tarafından tâyin edilmek istenen bir me
mur veya, müstahdem diğer idare âmiri tara
fından kendisinin tâyin etmek istediği memur 
veya müstahdeme karşılık pazarlık mevzuu 
yapılmaktadır. 

3. — Meclis 'kulis ve salonları bu husustaki 
yönetmeliğe rağmen, ziyaretçilerden geçilme
mektedir. Kabul etmek lâzım ki, mezkûr yönet-

— 266 — 



M. Meclisi B' : 50 16 . 2 . 1971 O : 2 

meliğin tatbik edilememesi bizlerin, yani se
natör ve milletvekiUerinin tutumlarından ile
ri gelmektedir. 

Saniyen müteaddit defalar ifade edilmiş ol
masına rağmen, Başkanlık Divanınca da misa
fir ve ziyaretçiler için gerekli çare ve tedbirle
rin alınmasında yavaş davranıldığı da bir var 
ktadır. 

Yüce Meclisimize A. P. Grupu adına saygı
lar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adına Sayın Hüse
yin Yenipımar, buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN YENÎPINAB, (Tunceli) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1971 malî 
yılı Bütçesi üzerinde kişisel temenni ve görüş
lerimi arz etmek için huzurunuzdayım. 

Büyük Millet Meclisi Anayasa kuruluşları
nın en önde gelen bir müessesesidir. Müessese
ler verimli çalışmalariyle itibar kazanabilir. 
Demokratik parlömanter rejimin devamını is
tiyorsak fert olarak, grup ve partiler olarak 
her birimize ağır ve büyük sorumluluklar düş
mektedir. Her birimiz üzerimize düşen vazife
leri en mükemmel bir şekilde yaptığımız tak
dirde Yüce Meçisin Anayasal görevini arzula
nan şekilde yapması mümkün olacaktır. Kanım 
odur M, Meclis çalışmalarının başarılı olması 
Başkanlık Divanı ve parti grup yönetim kurul
larının başarılı çalışmalariyle doğru orantılı
dır. Şahıslarına erüven duvduğum yeni Başkan
lık Divanının, özellikle Millet Meclisi Sayın 
Başkanı Sabit Osman Avcı'nm İçtüzük ile teş
kilât kanununun çıkarılması konusunda büyük 
bir çabamın içinde bulunmaları memnuniyet 
vericidir. Halisane temennimiz odur M, gecen 
yıllardaki Divan gibi taahhütlerini yerine ge
tirememe durumuna düşmesinler. Teşkilat ka
nunundan ve minün sorunlarına ve koşullarına 
uygun bir tüzükten mahrum bulunan bir mü
essesede çalışmalar elbette ki, gelişigüzel olur 
ve bunun sonucu olarak da müesseseler itiba
rından. çok şey kaybedebilir. Millet Meclisinin 
yıllar önce çıkarılan teşkilât kanunu ve tek 
parti devrinden kalma köhneleşmiş tüzüklerle 
idare edilmesi cidden üzücüdür. 

1961 Anayasası üzerinden on yıl gibi uzun 
bir süre seçmiştir. Parlâmento üçüncü dönem 
çalışmalarının ilk yarısını bitirmek üzeredir. 

Bu süre içinde Anayasanın öngördüğü toplum 
yararına olan yasalardan en önemlileri çıkarıl
mamış ve halen gündeminde bulunan kanunla
rı dahi çıkarmaya bir türlü muvaffak olama
mıştır. Sayın Başbakanın tâbiri ile Parlâmento 
âdeta tıkanmıştır. Tıkanan bu Parlâmentoyu 
çalıştırmak hepinizin vazgeçilmez görevidir. 
Ama en başta A. P. iktidarına büyük sorumlu
luk ve görev düşmektedir. Parlâmentoda, Baş
kanlık Divanında ve komisyonlarda çoğunluğa 
sahibolan A. P. nin Parlâmentoyu çalıştırması 
gerekir. Ne var ki, A. P. nin Yüce Meclisi çalış
tırmaya iktidarı da yoktur. Beceriksiz ve âciz 
bir iktidar ne partisini ve ne de Parlâmentoyu 
çalıştırabilir. Türkiye'nin bugün içinde bulun
duğu bunalımın âmillerinden birisi de A. P. 
nin beceriksizliği yüzünden Meclisin anayasal 
görevini yeterince yapamamasıdır. 

Muhterem milletvekilleri, Meclis çalışmala
rına olumsuz yönde etki eden en önemli sorun
lardan birisi, belki en başta geleni devamsızlık 
konusudur. Kamu görevlileri hakkında en ağır 
müeyyideleri ihtiva eden yasalar çıkarıyoruz 
da devamsız parlömanter hakkında tüzük hü
kümlerini uygulamaktan niçin kaçınıyoruz? 
örneğin, bir saat görevine gelmiyen bir kamu 
görevlisini cezalandırıyoruz da aylarca parlâ
mentoya ve komisyonlara gelmiyen mazeretsiz 
parlömanter hakkında niçin bir işlem yapamı
yoruz? tslâm felsefesine gföre yanılmıvan vazi
fe karşılığında alınan ücret helâl değildir. Ke
za en iyi ibadet, vazifesini mükemmel ifa et
mektir. Oysa ki, son tslâm halifesi rolünde bu
lunan Millî Nizamcı Sayın Erhakan'm avlarca 
Meclise u#ra,madıerı ve Anadolu'yu diyar diyar 
emerek kalelerin ucuna, bebeklerin avncuna 
şiirler va*dı£h neninizin malûmudur. Kusura 
bakmasınlar ama. millî nizamı savunan kişile
rin her şeyden önre Menlisin nizamına uymala
rı. gerekir. Yüce Meclisin itibarını sarsan en 
mühim sorun işte bu devam sorunudur. Hele 
yoklama sırasında dolan salonun yoklamadan 
hemen sonra boşalması dinleyiciler üzerinde ol
duğu kadar o anda konuşmacı milletvekilleri 
üzerinde de menfi etkilerini bırakır ve bu su
retle Parlamento düşmanlarına Parlâmentoyu 
kötüleme fırsatı verir. 

Kanımca. Menlisin Yüce itibarını zedeleyici 
bir mesele de. görüşmeler sırasında milletvekil
lerinin hiç arzulanmıyan bir şekilde karşılıklı 
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küfürleşmeleri ve işi kavga derecesine götür
meleridir. Fikre fikirle mukabele etme esas 
alınarak, Meclisin nezaket ve kudsiyetimi ihlâl 
edici davranışlardan sakınılmalıdır. Tüzükle
rimizde ıbu gibi davranışlardan ötürü üyelere 
ceza tâyinine imkân yoksa da, aziz milletimiz 
bu gibi kişileri cezalandırmasını çok iyi bil
mektedir. Barlâmento tarihimizde bunun ör
neklerine raslıyabiüriz. 

Yüce Meclisin en başta gelen vazifelerinden 
birincisi yasa yapmak, ikincisi de yapılan yasa
ların uygulanıp uygulanmadığını denetlemek
tir. Yasa çıkarırken, komisyonlarda ve Umumi 
Heyette yeterince üzerinde durulmalı, yasala
rın mükemmel olarak çıkması sağlanmalıdır. 
öyle yasalar çıkarıyoruz ki, halk anlamaz, tat-
bikçisi anlamaz, hülâsa doğmadan ölür ve tat
bik kabiliyeti bulamaz 

Milletvekilleri denetleme görevleriniz sözlü 
soru, yazılı soru, Meclis araştırması, gensoru 
ve gündem dışı konuşma şeklinde ifade etmek 
mecburiyetindedirler. Sözlü ve yazılı sorulara 
her nedense cevap vermede ihmal görülür. 
Meclis araştırması ve gensoru isteği de grup 
kararlanma bağlıdır. Oysa ki, parlömanter ko
nuşabilmelidir. Bu onun hem hakkı, hem de 
görevidir. Maalesef bugünkü tatbikat parlö-
mantere bu fırsatı vermemekte, partilere tanı
nan rüçhan hakkı çoğu kez parliömanterin ko
nuşmasını engellemekte ve bir nevi siyasi par
ti oligarşisi yaratmaktadır, örneğin, bütçe mü
zakerelerinde (gruplar adına birer kişi konuşur. 
Eğer ikinci ıdefa söz isterlerse parlömanterlerin 
kişisel konuşmalanna imkân verilmez. Bu im
kân sağlansa bile on dakika içinde ne yapıla
bilir? Bu nedenlerle İçtüzük hazırlanırken 
parlömanterlerin en iyi şekilde denetim ve ya
sa yapma görevlerimi yapabilecek şekilde ol
masına dikkat edilmeli, geçmiş tecrübelerden 
ders alınmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, bozuk düzen ge
reci vaMndnsHnn islerini takibetimek için Hü
kümet daireleri yerine milletvekillerine baş
vurmak üzere köylerinden, kasabalarından ay-
nlıp Ankara'ya kostaklan hepinizin malûmu
dur. Ankara'da milletvekillerini en kolay bu
labilecekleri yer özellikle Türkiye Büyük Mil
let Meclisi binasıdır. Buraya giriş bir nizama 
bağlanmaz ve vatandaşın karşısına ta nizamiye 

kapısında asker çıkarsa, arzusuna kavuşamı-
yan bu vatandaşların milletvekillerine ve par
lâmentosuna gücenmesinde acaba hiç mi haklı
lık yeri yoktur? 

BAŞKAN — Sayın Yenipınar üri dakikanız 
var efendim. 

HÜSEYİN YENİPINAR (Devamla) — To
parlıyorum efendim. 

Bu konuda yeni Divan Başkanlığından rica 
ediyorum. Meclise gelen vatandaşlarım, millet
vekilleriyle daha kolay görüşebilmesi için bu
günkü salonlara ilâveten gerekirse yeni salon
lar ayırmak ve buralara birkaç telefon da yer
leştirmek suretiyle vatandaşların işlerini kolay
laştırmak yollarına gitsinler. 

Meclislerde görevli personel durumuna da 
değinmekte yarar görmekteyim. Teşkilât Ka
nununun çıkanlmaması nedeniyle global bir 
rakamla Meclislerde çalışan 1 400 e yakın per
sonel arasında koordineli bir iş bölümü ve öz
lük haklan yönünden de adaletli bir sistem 
kurmak zorunludur. Yıllarca bu müessesede 
çalışan memurlann mağduriyetleri kısa zaman
da önemlidir. Hele, teşkilât kanununun çık
maması nedeni ile 5 yıldan beri terfi edemiyem 
iki. komiserin mağduriyeti giderilmelidir. 

Muhterem, milletvekilleri, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin hudutlan 

Mnlde bir caminin yapılması için etüt ve proje 
masraf lan bölümüme konulan 370 bin lira öde
nek üzerinde birkaç söz söyliyerek konuşmama 
(som vermek istiyorum 

Bütçe Plân Komisyonunda birinci müzakere
de reiddedilen bu ödeneğin ikinci bir kez tekriri 
müzakere yolu ile ele alınarak kabulünü bir tür
lü iyiye yormak imkânsız. Türkiye'min 67 bin 
küsur köy - kentinin yüzde 65 i yolsuz, yüzde 
55 i susuz ve yüzde 98 i de elektrikten mahrum 
iken, Türkiye Büyük Millet Meclisi için cami 
prloje masrafı olarak 370 bin lira aynlmasını 
çok komik buluyorum. Komik bulduğum kadar 
da iktidann yurt gerçeklerini değerlendirmede 
âciz olduğu gerçeğini de söylemek benim için 
vicdani bir vazifedir. Bu vicdani görevimi yap
mamın huzuru içinde 1971 yılı büıtçiesinin mem-
leketimıize ve Başkanlığa hayırlı olmasını diler, 
Yüce Heyetinize saygılaram sunarım. 

BAŞKAN — Saym Geiügizhan Yorulmaz, 
buyurun efendim. 
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GENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Geçen yıl bendenizin bu kürsüden ilk konuş
ması Büyük Millet Meclisi bütçesi görüşmesi sı
rasında olmuştu, ve o kez konuşurken değerli 
arkadaşlarımın diğer konuşmalarını da izledim 
ve birtakım temennilerde bulundum. Heyecan
landım ve zannettim M bu konuşulan şeyler bir 
sene sonra bu kürsüye gelindiği zaman hep hal
lolur ve yeni bir dâva tekrar bu kürsüde dile 
getirilir. Aradan bir sene geçti, Mille* Meclisi 
'bütçesi için tekrar konuşmaya yine bu kürsüye 
ikinci kez geldim. 

Değerli arkadaşlarım, ben hiçbir şeyin de
ğişmediğini, hattâ problemlerin biraz daha art
tığını teşhis ederek üzüntümü ifade etmek için 
bu kürsüye geldiğimi anladım. Benden evvel de
ğerli grup sözdüleriımiz konuştular, bizden ev
velki yıllarda değerli arkadaşlarımız grup söz
cüleri konuktular, hep konuşmaların özetini şu
raya 4 - 5 satır içerisine aldım : «Devamsızlık 
önlenmelidir, eldeki kanun tasarı ve teklifleri 
mutlaka çıkarılmalıdır, iş takibine son verilme
lidir, müessesenin itibarı korunmalıdır, çalışma
yı düzene koyacak içtüzük getirilmelidir, Mec
liste çalışan memurların problemleri halleldilme-
liidir.>x 

.Yıllardan beri ayını şeyler söyleniyor. Dün 
bütçenin tümü hakkında da konuşurken bir de
ğerli arkadaşımızın belirttiği gibi, nedense hep 
aynı imkânsızlıklar ortada ve telâfisi imkânsız 
oluyor. Bunların yerine getirilmesi kabil değil. 
Ya bir şey vardır veyahut yoktur. Ben bunu 
(başka türlü söylemek istemiyorum, ama Türk 
siyaset hayatıma girmiş bir vecize vardır : «Ya 
varidır, ya yoktur.» Bu müessese de ya varıdır 
ya yoktur. Bu müessese kendi kendini ıslah et
mezse, kendi kendine yararlı olan yola giremez
se idare etmek mecburiyetinde olduğu Türk Mil
letinin pek çok konularını halletme olanağını 
nasıl kendinde bulur, ben bunu çözemiyorum, 
çok özür dilerim. 

Burada konuşmamın dışında bir noktaya de
ğerli arkadaşımın işareti üzerine temas edece
ğim. Grup sözcülerinden bir kısmı dediler ki, 
«Birtakım gündem dışı konuşmalar bu Meclisi 
işgal ediyor ve bundan dolayı da çalışma ya
pılamıyor.») Münhasıran bu arkadaşım konuyu 
buraya bağladı, zabıtlara geçti. 

Milletvekilinin vazifesi, Hükümeti murakabe 
etmek ve Yasama Meclisi olduğu için kanunlar 
çıkartmak. Kanunlar şöyle dursun, toplantılar 
yapılmaz, komisyonlardan geçmez ve Meclisimiz 
işte bugün görüldüğü gibi 40 kişi ile, 30 kişi ile 
- zapta geçsin diye söylüyorum - kendi bütçe
sini görüşür. 

Murakabe yetkisi : Bir sözlü soru verirsiniz 
180 nci sıraya gider ve aylarca, senelerce bek
lersiniz gelmez. Birtakım gensorular ortaya ge
lir, birtakım nedenlerle neticelenmez. E, bu mil
letvekili Hükümeti nasıl murakabe eder gündem 
dışı bir konuşma da olmazsa? Bunu rahatlıkla 
söyliyebiliyorum, çünkü 1,5 yıldır hiç günldem 
dışı konuşma almamış bir arkadaşınız olmanın 
rahatlığı ile konuşuyorum. Ama söylüyorum, o 
üzüntü ile de konuşabiliyorum. Çünkü, mura
kabe imkânını bulamadım ve inanıyorum ki gün
dem dışı söz alan arkadaşlarım da murakabe im
kânını bulamadıkları için bu yolu seçiyorlar. 
Bir kısmı onu yanlış yönden tefsir eder. Ben, 
sureti katiyede bunun yanında değilim. İnanı
yorum (ki, Hükümeti murakabe etmek için yegâ
ne açık yol ancak gündem dışı konuşma kalmış
tır bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde. 

Bu kadar söylentilerden sonra, biraz evvel 
grup sözcülerinin ve değerli arkadaşlarınım 
konuşmalarında açıkladığım gibi, Meclislerimiz 
yönünden eksiklikler bu kadar söylentilerden 
sonra, dönüp bakıyoruz bir adım yol almamış, 
üstelik geri gitmiş, onu da ifade ediyoruz. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Haklarını suiisti
mal edenleri, de tenkidet. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
Şüphesiz, millî iradenin meydana getirdiği bu 
topluluk bir okul disiplini içerisinde çalışamaz, 
onu teslim ediyoruz, ama buraya gelenlerin id
râk ve iradeleri kendilerini seçip gönderenlerin 
hizmet çizgilerinin içinde kalmaya da mecbur
dur. Bu sorumluluğu kenldi vicdanlarımızda duy
mazsak, artık murakabe vicdanlarımıza kalmış
tır, takip vicdanlarımıza kalmıştır, bu vazifeyi 
kendimizde duymazsak dört sene sonra millet 
huzuruna geçtiğimiz zaman emaneti teslim etme 
şerefini kolay kolay, rahat rahat, kişisel şahısla
rımızda bulamayız, dikkat buyurun. 

Geçen yıl da bendeniz bahsettim, değerli ar
kadaşlarımdan hiçbirisi buraya zorla ve iterek 
teşkilât tarafından gönderilip gelmedi, millet ta
rafından itilerek gönderilip gelmedi. Her biri-
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mizin buraya nasıl geldiği Türk kamuoyu tara
fından rahatlıkla biliniyor, İzin verin artık biz
ler kemdi kendimizi aldatımıyalım. Ne zorluk
larla, ne mücadelelerle şuraya geliyoruz millete 
hizmet edelim diye, ne vatan, millet nutukları 
atıyoruz, ama geldiğimiz zaman saat 15,00 de ve 
haftanın üç günü bir tek düğmeye basarız, on
dan, sonra ortada kimse kalmaz, ancak üç kişi 
ile, beş kişi ile bu milletin mukadderatı ile oy
nayan kanunları çıkartırız. Bu, 1,5 sene böyle 
devam etti, eğer 1,5 sene daha böyle devam ede
cekse olmaz arkadaşlarım olmaz, buna mana
sınız, bu, rejim için tehlikedir, buna daha çok 
inanmak lâzım. 

Devam zorunluluğunu belirtmek istiyorum 
bu görüşümle. İşlerin bitmesi buna bağlı oldu
ğu gibi, yitirilen itibarın Sadesi de buna bağ
lıdır. Devam, her şeyi halleder inancındayım. 
Aksini jsavunan 'arkadaşım varsa lütfen buyur
sun söylesin; «devama lüzum yok, her iş baş
ka yollarla da temin edilir» desin. Bu, kabul 
edilecek bir görüş değil. Arkadaşlarım; gelsek 
ne yaparız?.. Pek içok şeyler yaparız, gündem
deki kanun tasarıları ortada, pek çok konu
lar ortada, Tarım - İş Kanunu ortada, Toprak 
Reformu ortada, Sosyal ;Sigortalarla ilgili ka
nunlar ortada, memuru ilgilendiren kanunlar 
ortada, köylüyü - çiftçiyi ilgilendiren tüm ka
nunlar ortada, bugünkü hayat pahalılığını ön-
liyecek tüm tedbirler ortada bekliyor. Ama 
biz, devam olursa ne olur, bu dış memleketler
de de böyledir, dış memleketlerde de üç - beş 
kişi ile kanun... Dış memleketlerin hep kötü ör
neklerini mi alacağız? İzin verin de iyileriyle 
başbaşa kalalım, kötüleri kendilerinin olsun. 

Kıymetli arkadaşlarım; bu konuları tüm ar
kadaşlar konuşmuşlardı, evvelce de konuştuk
ları için bilinen şeylerdi. Bendeniz bunun 
için söz almadım, niçin bugün söz aldığımı ger
çek olarak ifde edeyim. 

BAŞKAN — îki dakikanız var efendim. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 

Sayın Başkan, toparlıyacağım efendim. 
Bendeniz, Bütçe Karma Komisyonunda Mec

lis duvarının tamiri için layrıaln 370 bin liranın 
üzerinde hassasiyetle durdum. Değerli arkada
şım biraz evvel burada konuşurken 37 bin lira 
dedi, zabıtlarda tahmin lederim düzeltilecek, 
370 "bin liradır, bu proje masrafıdır. Meclis 

duvarının nesi yapılacak diye etrafıma baktım, 
hiçbir şey yok. MecHs duvarı yapılmış her şey 
bitmiş, işi eleştirdik, Meclis bahçesinde yapı
lacak bir cami için proje masrafı olduğunu tes
bit ettik. Kıymeli milletvekilleri; İm memle
kette Müslümanlık hiç kimsenin inhisarında 
değildir ve bu memlekette Islâmiyetin siyasi 
konuda istismar edilmesi hususu da hiç kimse
nin hakkı değil.. 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Cami ya
pılması siyasi istismar değildir. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
Değil, değil efendim. Sabredin, sabırlı olun, 
sakin olun. Bendeniz o sözü söylemek isteme
dim, (değerli arkadaşım alınmasın, beraber 
anlaşacağız asgari müşterekte, inıanm onu de
mek istemedim; yani ondan ela ayrılıyorum. 
Bakın bendeniz neler (söylüyorum. Bu 370 bin 
lira proje masrafıdır, yalnız proje masrafı. Tet
kik ettim 3 - 4 milyon liraya çıkacakmış Mec
lisin bahçesindeki bu cami. Büçeyi 45 gün biz 
eleştirirken; 1 liranın, 5 liranın, 1 000 liranın 
10 000 liranın yerlerini böyle sıka sıka, uğra
şa ftığraşa yerleştirdik ve verdik, fakir millete 
hizmetleri aktarabilmek için çok çaba gösterdik. 
İnandık ki, paramız çok dar, gelirimiz çok dar, 
birtakım imkânlar arayalım diye çaba göster
dik, pek çok yerlerdeki ihtiyaçları ve yatırım
ları da kesmek zorunda kaldık. Bu, parasızlı
ğımızın ifadesi, bunda her halde müşterekiz. Dı
şarıdan borç alıyoruz, doğru. Yiyecek buğdayı 
bile borç alıyoruz, doğru. Hattâ yardım ta-
lebediyoruz, doğru. Birçok imkânlar köylü
nün ayağına, çiftçinin ayağına, memurun eline, 
dar gelirli vatandaşın eline götürülememiş, 
doğru. E, bu 3 - 4 milyon lirayı kim için yapa
cağız? Evvelâ bunu tesbit edelim. 

BAŞKAN — Sayın Yorulmaz, zamanınız 
dolmuştur efendim. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. 

Kim için yapacağız, bunu tesbit edelim ar
kadaşlarım. Meclisimizde bir mescit var arka
daşlarımın ihtiyaçlarına yetecek kadar. 

HÎLMİ BİÇER (Sinop) — Günün her saa
tinde 2 500 kişi vardır burada. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
Bizim Meclisin etrafı taş duvarlarla çevrilmiş ve 
giriş müsaadeye bağlıdır. Her vatandaş bu 
bahçeye giremez, yasaktır. Ancak izin alır 
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veya bir milletvekilinin tezkiyesi ile içeriys gi
rer, haberi ile içeriye girer; bu da bir vakıa. 
YasaJk olan bir yere yapılan camide Cuma nama
zı kılınır mı? Bununla uğraşan arkadaşlara so
rayım. Bu da hata. (A. P. sıralarından «kılı
nır» sesleri.) Öyle diyorlar değil, gerçek or
tadadır... 

BAŞKAN 
muştur. 

Lütfen efendim, zamanınız dol-

CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
Müsaadenizle efendim bitiriyorum. 

Mesele o değil arkadaşlarım, yani yasak 
olan bir yerde, cezaevlerinde yapılan camilerde 
Cuma kılınmaz, değerli arkadaşlarım bunu bi
lirler, bunu konuştuğum arkadaşlarım hatırlar
lar. 

IBinaenaleyh, buradaki yapılan cami, eğer 
namaz kılması zorunlu olan 8 - 10 - 50 - 00 ar
kadaşımız var ise, onlar için yapılıyor! gibi ge
liyor bana; ama o da (haftanın üç gününde öğle 
namazından sonra buraya gelir, akşam namazın
da zaten burada yok, düğmeye basıp gider. Kim 
için yapılıyor, bunun tesbitinde fayda var. Ama 
bir şeyden korkuyorum sayın arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Yorulmaz, çok rica edi
yorum. 

CENGİZHAM YORULMAZ (Devamla) — 
Hemen bağlıyorum efendim. 

Bir şeyden korkuyorum, kulağımıza gelen 
şey, Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesini 
süslemek için bu camiyi yapıyoruz diyorlar. 

Eğer bu bahçe süslenecekse arkadaşlarım, 
bu Meclisin temelini atan Yüce Atatürk'ün hey
keli ile süslenecektir. Bunu bilmekte fayda var
dır... (O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) Bunu bilmekte zorunluk vardır. Saygı
lar sunarım, teşekkür ederim. (C. H. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın ibrahim Sıtkı Hatipoğlu, 
buyurun efendim. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) — 
Muhterem arkadaşlarım; Meclisimizde, kendi 
bünyemizle, kendi iç yapımızla ilgili bir mev
zuu konuşurken elbette ki, milletin diğer nıev-
zularına gösterdiğimiz hassasiyetin üstünde 
bir hassasiyet gösterme durumundayız, 

iBen, burada aşırı karamsar olan arkadaşla

rım kadar karamsar değilim. Eylemlerin, işlem
lerin bulunduğu yerde elbette ki hatalar da ey
lem ve işlemle beraber gelecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclislerimizin ça
lışmalarında demokratik rejimi her an selâmete 
götürecek bir istikametin mevcut olduğuna 
millet olarak inanmak mecburiyetindeyiz. El
bette ki, hatalarımız olacaktır, hatalarımızın 
tashihi için de lâzımgelen çare ve tedbirlere 
başvuracağız. 

Muhterem arkadaşlarım, aşırı sağ, aşırı sol, 
rejim ve parlâmento aleyhtarı olan insanların 
ve zümrelerin, milletin gözünü dikmiş olduğu, 
milletin ümit ışığı olarak bakmış olduğu Yüce 
Meclisimizin küçük hatalarını izamda elbette ki 
arka niyetlerini millet olarak da, milletin tem
silcileri olarak da göz önüne almak mecburiye
tindeyiz. 

Aziz arkadaşlarım, birçok mevzularda Mec
lislerimizin ve parlömanterlerimizin hataları di
le getirilirken elbette ki baskı gruplarının, el
bette ki iyi niyetli uyanların önemi hiç bir za
man küçümsenemez; ama muhterem arkadaşla
rım her şeyin, her hatanın başı parlâmonte imiş 
gibi hareket etmek, bu rejime indirilmek iste
nen ağır bir darbenin sahiplerinin arka niye
tinin ifadesi olur. 

(Sevgili arkadaşlarım, son günlerde birçokla
rımızın kendimizle ilgili olduğu için daima ko
nuşmakta imsak ettiğimiz bir maaş mevzuu 
vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahkeme
miz kararını vermiştir, görevini yapmıştır. Hür
met ederiz; ama Parlâmentoya düşen görevler 
de vardır. Anayasa Mahkememizin vermiş oldu
ğu kararın ışığı altında Yüce Meclis kendisine 
düşen vazifeyi elbette ki yapacak, burasını iş 
takipçilerinin, burasını istismarcıların, burasını 
vurguncuların, burasını bir avuç zenginin yata
ğı yapmıyacak, milletin her snıfmdan insanın 
temsil edildiği şerefli meclis hüviyetini muha
faza edecek istikamette tedbir alacaktır. 

iSevgili arkadaşlarım, arkadaşlarımın temas 
ettikleri çok önemli birçok mevzulardan bir 
kaçma bendeniz de temas edeceğim. 

Bizi, milletvekilleri olarak gündem dışı ko
nuşmalara sevk eden, ihtiyaçların zorlamasıdır. 
Bugün yürürlükte olan içtüzüğe göre kabul et
mek lâzım ki arkadaşlar, bir partiler hâkimiye
ti, bir gruplar hâkimiyeti mevzuu bahistir. Mil-

— 271 



M. Meclisi B : 50 16 . 2 . 1971 O : 2 

letvekilleri, milletin dertlerini dile getirmek 
için böylece zorlayıcı yan tedbirlere başvurmak 
mecburiyetini hissetmektedir. Burada, milletin 
dertlerinin zorlamasının doğurduğu yeni bir mü
essese olan, esasen içtüzükte mevcudolan gün
dem dışı konuşmalarında, kabul etmek lâzım ki, 
hükümetin de bu milletvekili murakabe vasıta
ları olan sözlü ve yazılı sorulara zamanında ge
rektiği ehemmiyeti vermemiş olmasının da mut
laka tesiri büyüktür arkadaşlarım. 

Arkadaşlar, bir de ziyaretçiler ve iş takip
çileri mevzuu vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, kabul etmek lâzım 
ki, âmme idaresi başında bulunan muhterem. 
fedakâr arkadaşlarımızın çoğunlukta olduğu 
muhakkaktır. Fakat normal müesseseler ihti
yaçlara cevap veremediği için hastane kapıla
rında vatandaşlar beklediği için, aylarca resmî 
müesseselerde iş takibedip netice alamadıkları 
için vatandaşlar gene milletin tek ümit ışığı olan 
Millet Meclisine koşmaktadırlar, işte, milletve
killeri de bu sebeple iş takipçisi durumuna dü
şer hale gelmektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, teşriî görevini bu 
sebeple aksatan milletvekili arkadaşlarımız ge
ne bir zorunluğun ittiği mecrada yürümek du
rumuna girmektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer âmme hizmeti 
gören müesseseler vazifelerini zamanında yap
salar, elbette ki vatandaşlar Meclis koridorla
rına kadar koşmazlar. Yalnız, değerli arkadaş
larım, gene ifade edeyim ki, bir değerli arka
daşımızın ifade ettiği gibi, Meclis koridorla
rı da profesyonel iş takipçileri, hattâ, hangi 
partiden oldukları belli olmıyan, her partiye ey
yamcı bir şekilde sokulmasını bilen insanların 
yatağı haline gelmektedir. 

(Sevgili arkadaşlarım, her şeyde ve her yer
de bir mesafeyi muhafaza etmek mecburiyetin
deyiz. Nasıl ki, yatak odalarımıza misafir kabul 
etmiyorsak, biz burada Meclis koridorlarına da 
zaruret olmadıkça, Meclis faaliyetlerinin ifası
nı aksatan ve bizi şu parlâmento toplantı salo
nundan dışarıya çeken bu ziyaretçi akımına 
da son vermek durumundayız. 

Muhterem arkadaşlarım, ziyaretçilerimizi en 
iyi şekilde ağırlamak, ziyaretçilerimizin, en ça
buk şekilde dertlerine çare bulmak için Riyaset 
Divanının da bu işe daha olumlu bir şekilde, 

daha verimli bir şekilde eğilmesi ihtiyacının 
mutlak olduğu kanaatini taşımaktayım. 

(Sevgili arkadaşlarım, biz burada teşriî göre
vimizi yaparken işte teşriî vazifemizi böylece 
iş takipçiliği ile aksattığımız için, değerli arka
daşlarım, itiraf etmek lâzım ki, kanunlarımızda 
çelişen, hattâ birbirinden habersiz, birbirini nak
zeden kanunların çıktığı maalesef acı bir haki
kattir. Bunun için, sevgili arkadaşlarım, Ka
nunlar Müdürlüğünü daha çok ihtisas erbabı ile 
dolu bir mütehassıslar heyetiyle takviye etmek 
faydalı olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Hatiboğlu, iki dakikanız 
var. 

İBRAHİM SITKI HATİBOĞLU (Devamla) 
— Teşekkür ederim, Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca hükümetten 
gelen tasarıların içinde, artık Adalet Bakanlı
ğını bir kodifikasyon bakanlığı haline getirmek, 
bir ihtisas bakanlığı haline getirmek zamanı 
çoktan gelmiş, geçmiştir. Hükümetin de bu is
tikamette daha olumlu bir yola girmesini temen
ni ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclisimizin faali
yetleri, iç çalışmaları yönünden bilhassa teşki
lât Kanununun bir an evvel çıkarılması zarureti
ne inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biz parlömanterlerin 
politik tasallutuna, politik baskısına rağmen 
vazifelerini fedakârlıkla yapan Meclis iç perso
nelinin buradaki faaliyetlerini de cidden övmek 
isterim. 

Arkadaşlarım, emniyet teşkilâtımızın burada 
hâlâ tek meclisli devreden kalan kadro ile va
zife görmüş olması cidden ihtiyaca kâfi gelme
mekte, razife gören arkadaşlarımızı da devam
lı surette ayakta kalmak ve fazla mesai yapmak 
suretiyle rahatsızlıklara duçar etmektedir. Şim
dilik başka kodralardan buraya muvakkat va
zifeliler olarak aktarılan insanların teşkilât Ka
nunu çıkıncaya kadar miktarını artırmak sure
tiyle bu yola gidilmesinin de faydalı olacağı 
inancını taşıyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, sözlerimi şu ifadelerle 
bağlamak istiyorum : Türk Parlâmentosu elbet
te ki, hataları olan bir parlâmentodur, ama bil
mek lâzımdır ki, muhterem arkadaşlarım, her 
biri bu milletin içerisinden vatansever, milliyet
perver insanlar topluluğu olarak buraya gel-
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miş olan parlömanterler, Türk demokrasisini, 
Türk halkının dertlerini en iyi yolda bir çare
ye bağlıyacak istikamette çalışacak yetenekte
dir. Demokrasi düşmanları bunu böyle bilmeli
dirler. Onlara imkân verilmiyecektir. Demokra
si de yaşıyaoaktır, parlömanter rejim de yaşı-
yacaktır. 

'Saygılar sunarım, arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Enver Akö-
va'da iken, Demokratik Parti Grupu adına 
ikinci defa Sayın Sami Arslan söz istemiştir. 

Buyurun, ıSayın Arslan. 

D. P. GRUPU ADINA SAM ARSLAN (De
nizli) — Sayın Başkan, sayın (milletvekilleri; 
ikinci defa Demokratik Parti Grupu adına hu
zurlarınızı işgal ettik. 

Millet Meclisinin Bütçesi görüşülürken, ko
nuşmacıların yaptıkları tenkildleri dinledim; 
çok yerinde, memnun oldum. Bilhassa köy köy 
gezerek bu milletten oy almak için, millet na
mına hizmet görmek için Meclise gelen bizle
rin, siyasi partüerimizin çıkarları veya şahsi 
îbâzı işleri için aylarca, günlerce Meclise ço
ğunluk sağbyamadığrmızı, çoğu zaman devam 
etmemek yüzünden, oylamalarda dahi çoğun
luğun sağlanamaması yüzünden kanunların çı
kamadığını görmüş bir insan olarak üzülmek
teyim. Bilhassa parti gruplarından, bundan 
böyle devamı sağlamak için istirhamda bulu
nacağım. Ancak, demin 0. H. P. den bir ar
kadaşımızın şahsı adına yaptığı bir konşma-
da, Büyük Millet Meclisi cam ün in lüzmsuz ol
duğuna, israf olacağına dair beyanını .dinle
yince söz alma ihtiyacını hissettim. 

Camiin lüzumunu doğrudan doğruya söyle-
nıiyeceğim. insanların bu memlekette maddi ve 
mânevi ihtiyaçları vardır... 

HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Ters 
anlamışsınız, «lüzumsuz» demedim. Bir din 
adamısın, bari yalan söyleme... 

SAMİ ARSLAN. (Devamla) — Büyük Mil
let Meclisinde 450 Milletvekilinin, 182 Sena
törün ihtiyaçları için bakınız neler yapılmış : 
Ankara'nın merkezinde yüzlerce berber, bir 
Mebus gelsin de traş olsun diye beklerken, Bü
yük Millet Meclisinde berber dükkânı açmışız. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Cami ile ber
ber bir mi? Cami ile berber nasıl mukayese edi
lir? Ayıp, ayıp. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Bir dakika, 
dinle bir kere. 

Dışarda bir sürü boyacı ayakkabı boya
mak için beklerden, Büyük Millet Meclisinde 
Parlömanterlerin işleri zamanında görülsün di
ye boyacı koymuşuz. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Demek cami 
ile boyacı bir şey, öyle mi? Yazık, yazık.. 

(SAMİ ARSLAN (Devamla) — Dışarda bir 
sürü lokanta beklerken, Büyük Millet Meclisin
de lokanta açmışız. Dışarda bir sürü bayi siga
ra satmak dçin beklerken, Büyük Millet Mec
lisinde Tekel bayii açmışız. Dışarda bir sürü 
kahve ocakları çay - kahve satmak için bekler
ken, çay ocakları açmışız. 

Sayın arkadaşlanlm, içeceğimiz sigara için 
Tekel bâyiinde çalışan memura para veriyoruz, 
yiyeceğimiz yemek için lokantada para ödüyo
ruz, olacağımız traş için berbere para ödüyoruz, 
boyacıya para ödüyoruz; bunlar masraf olmu
yor mu, bu millet için? Bunlara geldiği za
man ses yok, ama ne zaman ki bir cami yapıla
cak, bir itiraz vardır. 

Arkadaşlarım, bir noktayı söyliyeceğim : 
Amerika'nın Parlâmentosunda bir kilise vardır. 
Avrupalı olduğumuzu söylyeoeğiz, ben şahsan 
Şarktan bahsetmiyorum. Şimdi, ben şunu de
mek istiyorum : Nasıl berbere gitmek insanla
rın tabiî ihtiyacı ise, nasıl yemek yemek tabiî 
ihtiyaç ise, Parlâmentoda bulunanlar lâik bir 
Devlet düzeninde camie gitmeye mecbur olma
dıkları gibi, gidenlere de mâni olmaya kimse
nin hakkı yoktur. 

Parlâmentoda yalnız Mebus ve Senatör de
ğil, yüzlerce memur da çalışmaktadır. Bunları 
burada memur yaptık diye, namaz vakti ged
diği zaman, namaz kılacağı bir cami yapılması
nı, Parlömanterler için ve namaz kılacak şahıs
lar için ide namaz kılmasını önleme babında ted-
<bir almayı biz mantıkla bağdaştıramıyoruz, 
Kaldı ki, konan 376 bin lira paranın tümü ca
mi için değildir. Bu hususta raportörün sözü
nü okuyorum, Millet Meclisi raportörünün be
lirtisi : 

«Cami inşaatının mimari, betonarme ve te
sisat projeleriyle bahçe projesi detay plânları 
yapılması için 376 000 lira..» kelimeleri vardır. 

Camiin 3 - 4 milyon liraya çıkacağı söylen
mektedir. Bu, zamanla yapılacak bir inşaattır. 
Ancak, Parlmentoda yapılan bunca milyonluk 
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masraflara göz yumup, Millet Meclisinin bir 
»toplantısının yapılamadığı zaman bunun kaç 
Ibin liraya mal olduğunu unutup, kendi parti 
çıkarlarımız için gerek iktidar partisi, gerekse 
mulhalefet partilerinin Meclisi çok def a terk et
tiği, her hangi bir konu öne alınmasın diye ço
ğunluğu sağlamadığı vâkıdır, arkadaşlarım. 

Binaenaleyh, Millet Meclisinde 3 - 5 Müslü
man arkadaşımızın veyahut da dindarlığını fii
len tatbik eden arkadaşımızın diyelim ona.. 
(Gürültüler) 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Bu Mec-
listekilerin hepiısi Müslümandır. Ne demek, 
«3 - 5 Müslüman?» 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — Sönümü yanlış 
Ibıraktım, beyefendi. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Orada bi
lerek, konuş, öyle ise.. 

NECATİ AKSOY (Urfa)_ — Yalnız Müslü
man ısıiz misiniz? Bu Mecliste herkes Müslü
mandır. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Bir dakika, 
yani Müslümanlığının icabı olan dindarlığını 
yaşamak istiyen arkadaşların, ihtiyaçlarını kar
şılamak için, sizin gibi Müslüman milletvekil
lerinin... (Gürültüler). 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, hatibe neden müdahale etmediniz? Ne 
demek « 3- 5 Müslüman?» Bu çatı altında Müs
lüman 3 - 5 kişi değildir. 

BAŞKAN — Sayın Sami Arslan, iki dakika
nız var, lütfen bağlayınız. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Sizler gibi 
Müslüman milletvekillerinin.. 

HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Sizin 
gibi sahtekâr olacağına hiç lolmasm, daha iyi. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Bu Mecliste 
bulunan parlömanter veyahut da diğer perso
nelin veya ziyaretçilerin namaz kılmasını sağ
lamak için yapılacak bir camie gönülden razı 
olduğuna inanıyor, hepinize saygılar sunuyo
rum. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına ikinci defa söz istenmiştir. 

Sayın Cengizhan Yorulmaz, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA CENGİZHAN 
YORULMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

Bendeniz, burada kişisel görüşlerimi arz 
ederken bir cümle ile başlamıştım konuşmama; 
«Bu vatanın üzerinde Müslümanlık hiç kimse
nin inhisarında değildir» demiştim. Bakıyorum, 
ipotek sahibi insanlar bu kürsüye gelebiliyor. 
Müslümanlığı ipoteğine almış görünen kişiler 
o kadar ağır töhmetlerde bulunuyorlar ki, inan
dıkları dini inkâr edercesine, bir Müslümana 
«Müslüman değilsin» diyecek kadar kâfirleşe-
biliyorlar arkadaşlarım, bunu bilesiniz. (0. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Biz, bu Meclise cami yapılması için, karşı
sında olalım demedik. Biz parasızlıktan, imkân
sızlıktan bahsettik. Parasızlığı eleştirdik; var
sa imkânlarımız, şu imkânlarımızla kullanalım, 
dedik. 

'Şimdi bu arkadaşıma huzurlarınızda bir şey 
söyliyeceğim; Camileri bilirler, ıbelki kendile
rine nasibolmamıştır, ama bu memlekette 1950 
yılından bu yana pek çok cami yapılmıştır, mi
nare yapılmıştır. Nâçiz arkadaşınız bunlardan 
bir - iki tanesini başlatıp, bitirenlerdendir, bu
lunduğu yerlerde. Kendilerine nasibolmamıştır, 
çünkü herkese nasibolmaz kolay kolay. Bu, böy
ledir. Ancak, diyorum ki ben, eğer bu Meclisin 
bahçesinde namaz kılınması için bir yer lâzım 
ise, bunu, o camileri yaptırdığımız gibi kendi
miz yapalım ve sayın arkadaşım ne veriyorsa, 
on mislini vermeye razıyım diyorum. Kendi pa
ramızla yapalım. Yani, bu milletin parasını, 
olmıyan parasını; biraz evvel kullandıkları tâ
birle, 3 - 5 Müslüman kişiye harcamaya hakkı
mız yoktur diye söylüyorum. Kendi sözleriyle 
kendilerine cevap veriyorum ve diyorum ki; 
eğer böyle bir paramız varsa, böyle bir tahsisa
tımız varsa, bu kapalı duvarlar içerisinde ola
cağına, yasak bir bölgede olacağına, hemen yüz 
metre, ikiyüz metre güneyimizdeki Aşağı Ay
rancı semtinde hiç cami yoktur, sadece bir der
neği vardır; parayı oraya verelim, camii yap
sınlar; onlar orada namaz kılarlarken, biz de 
birkaç yüz metre yürüyüp orada namazımızı kı
lalım, bir. 

Eğer böyle bir paramız varisa; 20 yıldır tüm 
müftülerimizi perişan eden, el - etek açtıran, 
bitirilemiyen Kocatepe camii vardır, oraya ve
relim, yine bir vazife ifa edelim diyorum, iki. 

Eğer böyle bir imkânımız varsa; bu 4 mil
yon lira ile en azından 40 köye cami yapabi
liriz, oraya verebilelim, diyorum. 

— 274 — 



M. Meclisi B : 50 16 . 2 . 1971 0 : 2 

Kim oldu şimdi burada Müslüman, kim oldu 
şimdi burada Müslümanın karşısındaki terimin 
sahibi insan? 

Değerli arkadaşlarım. 
Bizim görüşlerimiz caminin karşısında ol

mak değil. Bunun polemiğine girileceğini bile 
bile, ben bunu kişisel görüşüm olarak buraya 
getirdim. Hep beraber yokluğu ifade ediyoruz, 
fakat öbür tarafta - kendi tabirleriyle - 3 - 5 
kişinin namaz kılması için 4 milyon liralık bir 
tahsisata, bir yatırıma yönetebiliyoruz. Bende
niz bunu arz etmek istiyordum. 

Bu itibarla, evvelki görüşlerimde aynı ma
hiyette direniyorum ve Grupum adına söz al
dığı için de aynı şeyleri tekrarlıyorum ve bu 
cami parasının, yıllardan beri bekliyen Koca-
tepe camiine devredilmesi için de bir önerge 
veriyorum, tasviplerinize arz ediyorum. 

'Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Enver Aköva, buyuru
nuz efendim. 

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

'Memleketimizin ücra köşelerinden ve ana 
merkezlerinden gelmek suretiyle, milletimizin 
iradesini kabul eden, teslim eden bir memleke
tin Parlâmentosunda bulunmaktayız. 

Bu vesileyle, zannediyorum ki, gerçekler 
üzerinde durmak ve anaesasları belirtmek ye
rinde olacaktır. 

Bendeniz huzurlarınızı fazla işgal edecek 
değilim, sadece bir anaesas üzerinde durmak 
istiyorum. 

Meclis sahasında bir caminin yaptırılması 
için, bir bölümün etüt ve proje kısmına 300 bi
nin üzerinde bir para tahsisi yapılmıştır. Bu 
para tahsisinde, zannediyorum ki bir yersizlik, 
bir usulsüzlük yoktur. Şüphesiz, dünya bir ka
nunlar ve nizamlar silsilesine bağlıdır. Bu ni
zamlar ve kanunlar iki kuvvetten beslenmekte
dir. Birincisi maddi kuvvet, ikincisi mânevi 
kuvvet. 

Mânevi kuvvetin ilgilendiği bir konu var
dır; lâiklik konusu. Lâiklik; Anayasamızın 
ruhu içinde hâkim umdeleri arasına girmiş ol
makla beraber, vatandaşlar arasında çözülmez 
bir muamma şeklindedir. Halbuki, Garp huku
kuna- göre lâiklik, her şeyden önce Devletin 
memlekette mevcut mâruf ve müesses dinlere 

karşı tarafsızlığı ve her hangi dinin ibadet, 
ahkâm ve erkânına hiçbir suretle müdahale et
memesidir. Buna göre, genellikle lâiklik; «Din 
ile Devlet işlerinin ayrılması ve Devletin din, 
dinin de Devlet işlerine karışmaması» şeklinde 
tarif edilmektedir. Lâiklik, ne münkirüktir ne 
de hususiyle din düşmanlığıdır. Lâik devlette 
din, vatandaşın ruhunda ve ahlâkında, hususi 
ve mânevi hayatında, Devlet ise; cisminde ve 
umumi münasebetlerinde hüküm süreceğine 
göre, ferdin ruhu ile cismi birbirinden ayrıl
mış ve iki ayrı kumanda merkezine bağlan
mış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Meclis kalabalığını gerek Millet Meclisi 

ve Cumhuriyet Senatosu üyelerinin adedini dik
kate almak suretiyle ve gerekse şu Yüce Türki
ye Büyük Millet Meclisinde; Millet Meclisi ol
sun Cumhuriyet Senatosu olsun, bünyelerinde 
çalışan memurların ve müstahdemlerin hukuk
larını bu Anayasa ifadesi içinde gerçekleştir
mek ve haklarını korumak, muhafaza etmek 
mecburiyetindeyiz. Bu bakımdan, çok istirham 
ediyorum; Amerika'da bir üniversitenin değil, 
bir fakültenin yanında bir kilise vardır, Yahu
dilerin havraları vardır. Osmanlılar o güzel şeh
rimiz istanbul'u aldıkları zaman, Fatih'in ken
dilerine ibadetlerinde, ayinlerinde; dünya hu
kukunda «en büyük Türk varlığı» olarak geç
miş olan müsaade verişinden sonra, ibadetlerini 
açık olarak yapmışlardır. 

(Bendenizin, sayın arkadaşlarıma her hangi 
bir tarizde bulunma niyeti yoktur, sadece bir 
gerçeğin üzerinde durmak istiyorum. Bizim 
Yüce Meclisimiz hürriyet içinde değil midir? 
En hürriyetli olan yer işte burasıdır. Bütün hür-
riyetli olan yer işte burasıdır. Bütün hürriyet
lerin burada konuşulması gerekir. Biz Meclisin 
kapılarını kapatmıyoruz ki, Cuma namazı bu
rada kılınmasın'. Cuma namazının farziyetinin 
şartlarından birisi de hürriyettir, islâm huku
kunda hürriyet vardır, İslâm hukukunda «izn-i 
âmm» vardır, bunun müsaadesi alınır. Çok istir
ham ediyorum; Cuma günleri namaz kılınırken 
şu koridora lütfen ininiz, «mescit» denilecek bir 
hususu var mıdır görünüz. Ben şahsan bir 
Müslüman olarak, bir Müslüman Türk çocuğu 
olarak haya duymaktayım. Lâikliğin bu husus
ta her hangi bir mâni yönü yoktur. Şu Mecli
sin sınırlan içerisinde bir cami projesinin ger-
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pekleşmesi için bir tahsisat konulmuş, konulan 
300 küsur bin liralık tahsisatın ne kadarının 
bu projeye ayrılacağını bilmiyorum ama, bunun 
yersiz olduğunu iddia etmek kanaatimce doğru 
olmaz muhterem arkadaşlarım. 

iSonra biz, tarihte bu hususta önderlik yap
mış bir milletin çocuklarıyız. Maltepe'de bir 
camimiz var, Kıocatepe'de bir camimiz inşa edil
mektedir ; buraya senede 1 500 000 lira vermekle 
bunlar bitmemektedir. Sonra, bu yapılan tah
sisat, özel bir teiberruu zorunlu kılmamaktadır, 
istiyen verir, istemiyen vermez. Değerli arka
daşımın bu fikrine ben iştirak etmiyorum. Ben 
parlömanter olarak bu tahsisatın yanında, eğer 
yüz bin lira, elli bin lira veyalhutta yüz lira, 
bin lira gerekiyorsa; o teberruyu da biz millet
vekilleri olarak, senatörler olarak verelim, ama 
bu, tahsisatın ayrılmasına zannediyorum ki, 
gölge düşürmez.. 

BAŞKAN — Sayın Akova, iki dakikanız 
var, lütfen toparlayınız. 

ENVER AKOVA (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkan. 

Meclis sahası içinde yapılması düşünülen, 
caminin, Bayındırlık Bakanlığı tarafından etü
dü yapılmış ve 1971 malî yılında cami inşaatı
nın projesi için 376 bin lira konmuştur. Bu kıs
mın ne kadarı ayrılmıştır şu anda bilmiyorum. 
Türkiyetoıiz, çeşitli insanları kucaklamaktadır. 
Bunların yüzde 99 u Müslümandır. Biz bunların 
ihtiyaçlarına cevap vermek mecburiyetindeyiz. 

Binaenaleyh, Bütçe Karma Komisyonunda 
kabul edilen Senatoda kabul edilen kısmın, Yü
ce Mecliste de kabulünü arz eder, saygılarımı 
sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi gel
miştir. Yeterlik önergesini muameleye koyma
dan önce, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi Başkanlık Divanları adına konuşmak istiyen 
sayın arkadaşlarım varsa, evvelâ vazifeli olan 
o arkadaşlara söz vereceğim, ondan sonra da sı
radan milletvekiline söz vereceğim. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Yeterlik öner
gesinin aleyhinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Cumhuriyet Senatosu adına konuşmak isti

yen arkadaşımız?... Yok;. 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı adına İda

re Âmiri Sayın Mehmet Salih Yıldız, buyurunuz 
efendim. 

İDARE ÂMİRİ M. SALİH YILDIZ (Van) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

T. B. M. M. Bütçesi üzerinde çok istifade
li konuşmaları dinledik. Bu konuşmaların te
mas ettiği hususlarla ilgili olarak zamanınızı 
fazla almak istemiyorum, ancak, bâzı hususlara 
da arzı cevabetmeden geçmek mümkün değil
dir. 

Arkadaşlarımızın konuşmalarında özet ola
rak üzerinde durdukları bâzı noktalar var. 

içtüzük meselesi: 
içtüzük meselesi bu sene ciddiyetle ele alın

mış olup, sayın millet Meclisi Başkanımızın 
Başkanlığında ve parti temsilcilerinden kurulu 
bir heyet arka arkaya toplantılarına başlamış
tır. Bu toplantılarda bir hayli de mesafe alın
mıştır. Meclis Başkanımız, diğer işlerinden feda
kârlık ederek, Meclisin diğer mesaisini bir ta
rafa dahi bırakma pahasına bu komisyona baş
kanlık etmektedir. Parti temsilcileri arkadaş
larımız da, bu komisyon biran evvel bir sonu
ca varabilmesi için en samimî gayretlerini gös
termektedirler. Bendeniz de o komisyonda bu
lunduğum için bunu biliyorum. Binaenaleyh, 
hakikaten ihtiyaca cevap vermiyen eski İçtü
züğün yerine, biran evvel, ihtiyaca cevap vere
bilecek nitelikte bir içtüzüğün çıkarılması için 
son derecede ciddî gayretler içinde bulunuyo
ruz,. 

Devamsızlık konusuna gelince: 
Bu, her sene söylenir ısayın arkadaşlarım. 

Evvelâ Başkanlık Divanı, sayın üyeleri devama 
zorlama yetkisini taşımamaktadır ve böyle bir 
yetkiyle mücehhez değildir. Şüphesiz ki, sayın 
arkadaşlarımın burada devamsızlık konusunu 
dile getirmelerine karşı değilim. Ancak, devam
sızlık konusu, daha ziyade sayın arkadaşlarımı
zın parti gruplarında, ben de dâhil olmak üze
re kendi gruplarımızda, üzerinde duracağımız 
bir mesceledir. Parti yöneticileri, grup yöneti
cileri istedikleri mevzularda bütün grup men
suplarını bulundurabiliyorlar ve bu mevzuların, 
çok defa da memlekete ve Parlâmentoya, mil
lete büyük bir hizmet ifa etmediği de meydan
dadır. Buna mukabil, Meclisin devamalı olarak 
çalışabilmesi ve faydalı sonuçlara varabilmesi 
için sayın arkadaşlarımızın burada dile getir
dikleri tenkidleri, kendi gruplarında da dile 
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getirmiş olsalar, - belki getirmişlerdir - üzerin
de titizlikle dursalar, bu devam meselesi halle
dilir. 

Yalnız, bu «devam» meselesiyle irtibatlı ola
rak bir de «Meclisimizin itibarı» meselesi üze
rinde durulmaktadır ve bu, sık sık söylenmekte
dir; «Parlâmento itibarını kaybetmektedir» di
ye sayın arkadaşlarımız sık sık şikâyet etmek
tedirler. Kanaatimce bunun her vesileyle bura
da söylenilmesi, Parlâmentoya itibar kazandır
mıyor. Eğer Parlâmentonun itibarını düşünü
yorsak - ki düşünüyoruz - bunun evvelâ yegân 
yegân kendi şahsımızda, kendi vicdanlarımızda 
icaplarını yerine getirmeye mecburuz. Ondan 
sonra da, bir grup disiplini içinde çalıştığımıza 
göre, dünyanın her yerinde de bu böyle oldu
ğuna göre, bu disiplin içinde de icaplarını ye
rine getirmeye mecburuz. Aksi takdirde hem 
vazifemizi yapmıyacağız, hem de kalkıp bura
da kendi kendimizi şikâyet edeceğiz. Bugün de
vamsızlık ve Meclis itibarı konusunda söylenen 
sözler, bizzat kendi kendimizi tenkid etmekten 
ibarettir. Yapmamız gereken bir şeyi yapmıyor 
isek, hiç olmazsa tenkidlerimizin de bir ölçüsü 
olmalıdır. 

Anayasamızın âmir hükmü gereğince, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşa-
mıyan işler için bir kanunun getirilmesi husu
sunda Sayın Millet Meclisi Başkanının açık be
yanatları olmuştur. Hakikaten bu hususta ciddî 
çalışmalar vardır ve bunun biran evvel sonuç
lanmasını temenni ediyorum, ümidediyorum. 
Bunu arz etmek isterim. 

Bu arada, 59 ncu maddeye göre, mal beya
nında bulunma durumunu da arz etmek isterim. 
Anayasanın 59 ncu maddesi aynen şu hükmü 
getirmektedir: «Kamu hizmetine girenlerin mal 
bildiriminde bulunmaları kanunla düzenlenir. 
Yasama ve yürütme organlarında görev alan
lar bundan istisna edilemez.» 

Halen sayın üyelerden her dönem başında 
beyanname istenmekte ve büyük bir kısmı da 
beyanname vermektedirler. Keza, ayrıldıkları 
zaman da bu beyannameyi vermeleri gerekli
dir. Bu tatbikat; mevzuatı inceledim, 5440 sayı
lı Memur ve Hizmetlilerden Mal Beyannamesi 
Alınması hakkındaki Kanun hükümlerine göre 
yapılmaktadır. Ancak bu kanundaki müeyyide
lerin de tetkikinden anlaşılacağı üzere, tama
men memurlara ait hükümler getirmektedir. 

Faraza, bu beyanı vermiyen memur hakkında 
ne gibi muamele yapılacağı da bu müeyyideler 
arasında tadadedilmiştir. Disiplin Kuruluna ve
rilir, şu, bu şeklinde birtakım müeyyideler var
dır. Bu müeyyideler Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerine tatbik edilemiyeceğine göre, her 
halükârda mal beyaniyle ilgili birtakım ciddî 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine tat
biki gerekecek ve o şümulü haiz bir kanuna ih
tiyaç vardır. Esasen bu hususta da, Sayın Mec
lis Başkanımızın dedikleri gibi, Başkanlık Di
vanı olsun, Meclis Başkanımız olsun tamamen 
bigâne değildir. 

Arkadaşlarımın ziyaretçiler konusunda bir
çok şikâyetleri oldu. Evvelâ bu şikâyetler yeni 
değildir. Gerçekten şikâyet etmekte de hak
lısınız, ama bu şikâyetlerin sebeplerini de araş
tırmaya mecburuz. 

Evvelâ, sayın üyelerin bizzat riayet etme
leri gereken bâzı meseleler vardır. Muhatapları 
olan Meclis memurları, bir sayın üyeye karşı 
nihayet vazifesini bir noktaya kadar yapabil
mektedir. Onun dışında bir sayın üyeye tatbik 
edebileceği her hangi bir müeyyide yoktur. Bu 
itibarla, iş geniş ölçüde bir anlayış meselesine 
kalmaktadır ve bunun arkasında da bir imkân
sızlıkla karşı karşıya olduğumuzu da arz etmek 
isterim. 

Ziyaretçilerin, hakikaten rahatça kabul edi
lebilmesi ve birtakım dertleri varsa, dinlene
bilmesi için imkânlarımız mevcut değildir, im
kânlarımız en azından yetersizdir. Bunun için 
geçen yıllarda bir hazırlığa giriştik, bir önça-
lışma yaptık, bir ek bina mevzuunu düşündük 
ve bunun aşağı - yukarı maliyetini de tahmini 
hesaplarla ortaya koyduk; bu sene Bütçe Ko
misyonunda teklif ettik. Sayın Bütçe Komisyo
nu üyelerinin çoğunluk oylariyle bu teklif red
dedildi. Bunun reddedilmiş olması isabetli olma
mıştır. Çünkü, ziyaretçilerin rahatça girebilme
leri, kabul edilebilmeleri ve Meclis münasebet
lerinin istenilen noktaya gelebilmesi için buna 
gerçekten ihtiyaç var idi. Bunun reddedilmiş 
olması bir talihsizliktir ve bugün sayın üyeleri
mizin birçok imkânsızlıklarla, sıkıntılarla kar
şı karşıya oldukları bir gerçektir. Binaenaleyh, 
geniş ölçüde bu imkânsızlıklar içerisinde, kar
şılıklı olarak anlayış esasını getirmek suretiyle 
bu şikâyetlere çare bulmak mümkündür. Bu-
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nun dışında bir çare, kolay kolay bulunacağa 
benzemiyor. Ama, hiç olmazsa şu galeri kısmı
na misafir alınmaması mümkün olsa, mesele bü
yük ölçüde halledilecektir. Sayın arkadaşları
mız misafirlerini orada oturtmaktadırlar ve bu 
yüzden de birçok sayın üye oturacak yer bula
mamaktadır. Bu, hakikaten çok hassas olan ve 
nizamlara fazlaca riayetkar olan üyelerin aley
hine işliyen bir tatbikat haline gelmektedir. 
Buna riayet etmeyi, bendeniz de Başkanlık Di
vanı adına saym arkadaşlarımdan istirham edi
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
'Cami konusunda muhtelif görüşler ileri sü

rüldü. Din gibi çok mukaddes bir konuyu po
litikaya âlet etmemek için, bu konuda değişik 
görüşler ileri süren sayın arkadaşlarımın, isim 
ve partilerinden de bahsetmeden, sadece şu hu
susu arz etmek isterim: 

Konulmuş bir tahsisat vardır. Bu tahsisat 
sizin oylarınızla konulmuştur ve bunun icabı 
da yine sizin oylarınıza bir hürmet gereği ola
rak yapılacaktır. 

Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun bir maruza
tı... Yok. 

Simidi, Sayın Hasan Tosyalı'ya söz verece
ğim ve ondan sonra da yeterlik önergesini oy-
lıyacağım. 

Buyurun Hasan Tosyalı, sıra sizindir efen
dim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, çok değerli milletvekili arkadaşla
rını; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin 
siyasi tarihinde ulaşabildiği, elde edebildiği en 
büyük bir müessesedir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi; millî birliğimizin, vatan ve millet bü
tünlüğümüzün, millî irademizin tecelligâhıdır. 
Her şey, bu millete ait her şey Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde şekillenir ve karara bağlanır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin mânevi ve 
maddi varlığının muhafazası ve idamesi de, 
başta yine bizatihi Türkiye Büyük Millet Mec
lisi olmak üzere hür, demokratik ve Parlöman-
ter rejimin bir neticesi olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve onun varlığının bir neticesi 
olan bütün Anayasa kuruluşları; başta Anaya

sa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, üniversite
ler, TRT, sendikalar, Silâhlı Kuvvetlerimiz ol
mak üzere, hepimizin müşterek aslî bir vazife
sidir Parlâmentonun mânevi ve maddi varlığını 
ve idamesini muhafaza etmek. Bunda elbirliği 
yapmak millî bir vazifemizdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin mânevi ve 

maddi varlığını, itibarını muhafaza ve müdafaa 
etmek, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi 
mensuplarının vazifesidir demiştim. Bunun şar
tı, bu Meclise devam ile olur. Türkiye Cumhu
riyetimizi, istiklâl ve hürriyetimizi, vatanımızın, 
milletimizin, Yüce Atatürk'ümüzün dediği gibi 
muasır milletler seviyesine çıkarmamız, ancak 
ve ancak, milletin reyi ile gelen milletvekilleri 
olarak buraya devam ve burada devamlı ça
lışmamızla mümkün olur. Meclise devam etmi-
yen, komisyonlara devam etmiyen bir Parlö-
manter milleti aldatmış olur. («Bravo» sesleri) 
Büyük Millet Meclisinin yasama görevini, de
netleme görevini yapması ancak ve ancak de
vam ile olur. Türkiye Büyük Millet Meclisi ola
rak yasama görevinin Hükümetin icra görevi
nin ve bütün yargı organlarının yaptığı yargı 
görevinin muvaffakiyeti ve memleketimizde
ki, huzur, güven ve refahın temini ancak ve 
ancak başarılı bir Parlâmentonun çalışması ile 
mümkün olur. Biz, bugün memleketimizde çe
şitli huzursuzluk, anarşi, emniyetsizlik, güven
sizlik ve kalkınmada geri kalmışlıktan şikâyet 
ediyorsak, evvelâ Türkiye Cumhuriyetinin bey
ni demek olan Türkiye Parlâmentosunun dü
rüst olarak çalışması lâzımdır. 

BAŞKAN — iki dakikanız var, Saym Tos
yalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; 

Bu bakımdan, vatan ve milletimizin bunca 
hizmeti, yapılacak bunca işi varken, her otu
rumda büyük çoğunluk olmaması bizi çok mü
teessir ettiği gibi, bizi buraya gönderen aziz 
milletimizi daha çok müteessir etmektedir. Bü
tün arkadaşlarımın, arz ettiğim bu fikirlerin id
raki içinde olarak vazifeye devamlarını saygı
larımla arz eder, hepinize hürmetler ederim. 
(«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şu ana 
kadar grupları adına 6 saym üye, şahısları adı-
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na 5 sayın üye ve bir de Başkanlık Divanı adı
na bir sayın üye konuşma yapmıştır. 

Bir yeterlik önergesi gelmiştir. Okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Durum aydınlanmış, yeteri kadar sayın üye 

konuşmuştur. Kifayeti müzakere kararı alın
masını arz ve teklif ederim. 

Sinop 
Hilmi Biçer 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal, yeterlik 
önergesi hakkında konuşacak mısınız efendim? 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurn. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Arkadaşlarım, 
özellikle bu bütçede yeterliğin kabul edilmeme
sini istiyorum. Diğer bütçelerde grupları adına 
belirli fikrin sahibi arkadaşlarımız konuşmakta 
ve fikirlerini söylemektedirler. Oysa, bu büt
çe kendi bütçemizdir. Kendi kendini,tenkid, 
kendi kendini eleştirme, insanlığın vardığı en 
güzel merhalelerden birisidir. 

Şu anda, ister haklı ister haksız olalım, is
ter beğenelim, ister beğenmiyelim, bir güzel iş 
yapmaktayız; kendi kendimizi enine boyuna 
eleştirmek imkânını bulmaktayız. Bizi, her gün 
dışarıda, her halimizle, haklı haksız, didik di
dik etmektedirler. Bu didik didik edişte haklı 
yerler var mı, yok mu? Bunları birtakım arka
daşlarımız kendi görüş ve ölçüleriyle söyledi
ler. Bu görüşlerin bir kısmına iştirak ettiğim 
gibi, bir kısmına da iştirak etmiyorum. 

Zannediyorum beş - altı arkadaşımız daha 
söz almışlardır. Bunların bir tanesi de benim. 
Hiç lüzumsuz yere şu kürsüye çıkıp da bir şey
ler söylemek hevesini duymadım, ama kendi 
kendimizi eleştirmek kendi kendimizi bir nok
tada nasıl görüyoruz ve bundan sonra nasıl ol
mamız gerekir şeklinde düşüncelerimizi arz et
mek için, ben, inanarak söz aldım, ve şimdi bu
rada konuşmayı arzu ediyorum. 

Başka bütçelerde, biraz evvel arz ettiğim 
gibi, ayrı ayrı fikirlere sahip değerli parti söz
cüleri konuşurlar, bir - iki arkadaşımız da bu
na ilâveten kendi görüşlerini söyler, kifayetli
dir. Bu, şahsan benim için mâkûl ve makbul
dür, ama Millet Meclisi olarak kendi bütçemi

zin tenkidini yaparken, kendi kendimizi eleşti
rirken bir sınır koymanın gereği olmadığı kanı
sındayım. Lütfen, benim talebim olarak müm
künse bu bütçeye münhasır olmak üzere kifaye
ti kabul etmiyelim. Zaten saat 13,00 e gelmekte
dir, bir başka bütçeye geçişin pek büyük fay
dası da olmıyacaktır. Saat 13,00 e veya 13,15 e 
kadar çalışmamızı devam ettirerek bu bütçede 
kendi kendimizi eleştirmeye ve tenkide devama 
müsaade buyurmanızı saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Değer'in bir so
rusu var, okutyorum: 

T. B. M. Meclisi Sayın Başkanlığına 

Konu : Meclislerden çıkan kanunlardan ge
rek veto ve gerekse iptal edilenlerin, belirtti
ğim esaslar dâhilinde bildirilmesi hakkında. 

1 Kasım 1965 tarihinden itibaren bugüne ka
dar Meclislerden çıkmış bulunan bütün kanun
lardan kaç adedinin Sayın Reisicumhur tarafın
dan veto edildiğini ve yine yürürlüğe giren ka
nunlardan kaç aded kanunun da Anayasa Mah
kemesince iptal edildiğine dair (a) ve (b) bend-
lerinde yazılı bulunan esasa uygun olarak açık
lanması... 

a) Adı geçen tarihler arasında Meclisler
den geçmiş bulunan kanunardan kaç adedinin 
Sayın Reisicumhur tarafından veto edildiğini 
ve veto edilen kanunların tarih, numarası ve 
adlarının, 

b) Yine mevzuu bahis tarihleri arasında 
çıkmış bulunan bu kanunlardan ayrıca Anaya
sa Mahkemesi tarafından iptal edilen kaç aded 
kanun olduğunu ve iptal edilen kanunların ta
rih, numara ve adlarının tarafıma ivedilikle ya
zılı olarak bildirilmesini saygı ile arz ve tale-
beylerim. 

Diyarbakır 
Hasan Değer 

BAŞKAN — Yazılı olarak bildirilecektir. 
Yeterlik önergesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Yeterlik 
önergesi kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Bölümlere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 
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Bölüm 

A) CUMHURİYET SENATOSU BÜTÇE-

(A/l) Cari harcamalar 
Lira 

11.000 ödenekler 25 739 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 3 858 502 
BAŞKAN — Bu bölümde iki önerce var. 

Bu önergeleri okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bütçe kanunu tasarısına bağlı «Kadro cet

velleri» nin Cumhuriyet Senatosu bölümündeki 
kadroların, unvan, standardizasyonu ve kadro 
paralelliği sağlamak bakımından, ilişki listede 
olduğu şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
©deriz. 

Uşak 
Orhan Dengiz 

Ankara 
M. Kâzim Coşkun 

Çankırı 
Arif Tosyalıoğlu 

Ankara 
Turgut Toker 

Samsun 
Doğan Kitaplı 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Bütçesine ekli kadro 

cetvellerinde «Tutanak Müdürlüğü» kadroları
nın, Millet Meclisi Tutanak Müdürlüğü kadro-
lariyle paralelliği temin ve kadrolara stenograf 
bulunması imkânını sağlamak üzere, aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Muğla 
izzet Oktay 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan Cumhuriyet Senatosu 

ve Millet Meclisi 1971 yılı Bütçe kanunu tasa
rılarına bağlı kadro cetvelleri incelendiğinde 
Meclislerin siyasi parti gruplarında sekreterya 
görevini yapan memurlar, Cumhuriyet Senato
su kadro cetvelinde ve siyasi partiler grupu baş
lığı altında ve Genel Sekreterliğe bağlı olarak 
görünmektedir. Millet Meclisinde ise bu tefrik 
yapılmamıştır. Halen Millet Meclisi siyasi par
ti gruplarında görevli memurlar muhtelif mü
dürlük kadrolarında gözükmektedirler. 

Örneğin; Kanunlar Müdürlüğü, Muhasebe 
Müdürlüğü, Bahçeler Müdürlüğü, 

Millet Meclisi gruplarında göıev yapan me
murlara da Cumhuriyet Senatosunda olduğu 

gibi bir arada ve Genel Sekreterliğe bağlı mü
talâa edilmesi, bu memurların çalışma düzeni, 
izin ve sair özlük işleri yönünden faydalı ola
cağı kanisiyle bu memurların çalışma durumla-
rındaki özellikler de dikkate alınarak birer de
rece yükseltilmek suretiyle halen bağlı bulun
dukları müdürlük kadrolarından çıkarılarak ili
şik cetvelde tertibedildiği şekilde Millet Mec
lisi Genel Sekreterliğine bağlanmasını arz ve 
teklif ederiz. 

A. P. Grup C. H. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

Balıkesir Bolu 
îbraJılm Aytaç Kemal Demir 

Demokratik Parti Grup M. G. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

Sakarya Konya 
Mustafa Vedat önsal Vefa Tanır 

Siyasi partiler Grupu 
Sınıfı - Derecesi Unvanı Adedi 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

BAŞKAN — 

Büro Şefi 
Grup Sekreteri 
Grup Sekreteri 
Grup Sekreteri 
Grup Sekreteri 
Grup Sekreteri 

Sayın milletvekilleri; 

2 
2 
2 
1 
2 
1 

bu üç 
önergeyi muameleye koymadan önce, Anayasa
mızın bütçe ile ilgili maddesinin son kısmını 
okumakta fayda mülâhaza etmekteyiz. 94 ncü 
maddenin son fıkrası aynen şöyledir: 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Büt
çe kanunu tasarılarının Genel Kurullarda görü
şülmesi sırasında gider artırıcı veya belli gelir
leri azaltıcı teklifler yapamazlar.-» 

Bu üç önerge de, derece artırmak suretiyle 
gider artırıcı mahiyette görülmüştür. Sayın Ko
misyon bu konuda bir görüş ifade edecek midir 
efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Baş
kanım, zabıtlara geçmesi bakımından ifade edi
yorum; normal olarak derece yükselmesi gider 
artışı şeklinde telâkki edilmek icabeder. Diğer 
yandan da Meclis ve Senato bütçeleri için kadro 
tasarruflarının olması da muhtemeldir. Bu ba
kımdan Anayasanın bu hükmü, anında yerine 
getirilebilecek ve Komisyon tarafından kesin bir 

280 — 



M. Meclisi B : 50 16 . 2 . 1971 O : 2 

şekilde cevaplandırüabilecek bir mahiyette te
lâkki edilmemektedir. 

Karar Sayın Başkanındır efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; Başkan
dık Divanı, Anayasanın 94 ncü maddesinin açık 
l>eyanl karşısında derece artışını gider artırıcı 
mabâyette gördüğünden bu üç önergeyi muame
l e koymamıştır. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz, bir hususu ifade etmek 
istiyorum? Acaba, Başkanlık Divanı, önergede 
imzası bulunan bir üye olarak bir teklifimi dik
kate alabilir mi? 

BAŞKAN — Mümkün değildir Sayın Demir, 
biliyorsunuz... 

KEMAL DEMİR . (Bolu) — Müsaade edin 
efendim, başka türlü bir teklifte bulunacağım. 
Gerçekte önergede birer derece yükseltilmesi 
hususu vardır, ama bunun yanında bir başka 
husus daha vardır. Bu husus parti gruplarında 
görev verenlerin Genel Sekreterliğe bağlanma
larıdır. 

Şimdi ben önergede imzası bulunan birisi ola
rak, önergede birer derece aşağısını teklif et
mek suretiyle bir artışı ortadan kaldırmış ola
cağım. Acaba bu şekilde bir değişildik mümkün 
müdür? 

BAŞKAN — Mümkün değildir Sayın Kemal 
•Demir. Şunu da arz edeyim; bu izahınız dahi 
Anayasanın maddesi muvacehesinde mümkün de
ğildir. Biz, mevcudolan önerge ile muamele 
^görmekteyiz. O bakımdan önergeniz bir küldür, 
Başkanlık Divanı bu şekilde mütalâa etmiştir 
ve önergeyi muameleye koymamaktadır. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — önergeyi değiş
tirmek istiyorum Sayın Başkan, önergeyi de
ğiştirmek hakkına sahibolduğumu zannediyo
rum. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim, oy
lamaya geçiyoruz. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Ama daha oyla
madınız. 

BAŞKAN — işte geçiyorum efendim. 
KEMAL DEMİR (Bolu) — Ama daha oyla

madınız. 
BAŞKAN — Geçiyoruz, rica ediyorum efen

dim, müsaade buyurun. Sayın Kemal Demir, 
zâtiâliniz bu konuları çok iyi bilen bir zâtsınız; 
ben elimde olan önergeye göre muamele görü

rüm. Bu durumda her hangi bir söz vermiyo
rum ve müzakere açmıyorum efendim. 

Bu bölümü oylarınıza sunacağım efendim. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 627 353 
BAŞKAN -— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 21 852 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler . 506 853 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

33 000 MaMna, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 150 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 4 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

%,000 Borç ödemeleri 35 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisine geçiyoruz efendim. 

b) Millet Meclisi Bütçesi : 

(A/l) Cari harcamalar 
11.000 ödenekler 58 146 200 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 15 072 459 
BAŞKAN — önergeler var efendim, okutu

yorum : 
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KEMAL DEMÎR (Bolu) — Sayın Başkan 
bir yanlışlık olmuş; bizim önergemiz Millet Mec
lisi Bütçesinde idi, siz Senato Bütçesinde oyla
dınız. Şimdi Millet Meclisi Bütçesini oylluyorsu-
nuz. Bizim önergemiz Millet Meclisi Bütçesi ile 
ilgiliydi. Önergemi geri rica ediyorum. 

BAŞKAN — Önerge zaten muameleye kon
mamıştır. iade ediyoruz. Simidi oikunan bölüm
de önergeler varıdır, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
T. B. M. Meclisi Kütüphanesi, Türkiye'nin 

ikinci büyük kütüplhanesidir. Kitap adedi 225 
binden fazladır. Kütüphanemizin daha iyi dü
zenlenebilmesi için yeni kadro ihdasına lüzum 
kalmadan 1971 yılı Millet Meclisi Bütçe Kanu
nu Kitaplık Müdürlüğü kısmında aşağıda belir
tildiği şekilde düzeltme yapıllmasmı arz ederim. 

1. Millet Meclisi Kitaplık Müdürlüğü kad-
rolarındaki unvanların ihtisaslaşmayı temin et
mek ve verimli çalışmayı sağlamak için aşağıda
ki sekilide düzeltilmesinin lüzumlu, olduğunu, 

Manisa Bursa 
Önol Sakar Barlas Küntay 

Sınıfı D. Unvanı Adedi 

Onl. î. H. 

Tek. H. 

Gnl. î. H. 

Tek. H. 

3 Müdür 
4 Müdür Muavini 
5 Şef 
6 Ayniyat Mutemedi 
7 Kitaplık Memuru 
7 Müracaat Memuru 
7 Fiş Kontrolörü 
8 Tahakkuk Memuru 
8 Daktilo Kâtip ve Mua

melât Memuru 
8 Süreli Yayınlar Muha

faza Memuru 
9 Kitaplık Memuru 
9 Süreli Yayınlar Memuru 

10 Daktilo 
6 Mikro - fiilim Teknisyeni 

10 Mikro - filim, Mikro -
kart Teknisyeni 

7 Depo Memuru 
9 » 
S Ciltçi Şef 
8 Ciltçi 
9 Ciltçji Yardımcısı 

2. Millet Meclisi 1971 yılı Bütçe lâyihasın
da memuriyet, unvan, derece ve adedleri belir-
t f en Kitaplık Müdürlüğü ciltçileri bir yanlışlık 
neticesi Millet Meclisi Basımevi Müdürlüğü cilfc-
çileriyle birleştirilmiştir. Bu hatanın giderilebil
mesi ilçn 

(8. Derece, Ciltçi (biri şef) 2 aded) 
(9. » (Ciltçi Yardımcısı 4 aded) 
Kitaplık Müdürlüğü kısmıma ilâvesini, 

3. Belirtilen 225 000 aded kitabın bakım ve 
muhafazasında sorumlu hiçbir depo memuru ol
madığından güçlük çekilmektedir. Halen bu 
hizmetler Millet Meclisi Daire Müdürlüğü kad-
rolarındalki odacılara gördürülmektedir. Millet 
Meclisi Daire Müdürlüğü kadrolarındaki Yrıd. 
H. 7 derece ve 9 derece hademe kadrolarının Ki
taplık Müdürlüğü kısmına (ihdasa lüzum kal
madan) depo memuru unvanıyla ilâvesini, 

Yüksek Başkanlığa 
Şifaen arz etmiş olduğum sebeplerle, Meclis 

Emniyet Âmiri, kadrosunun 4 ncü derece olma
sını teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

îhlsan Kabadayı 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Bütçesine bağlı kadro cetve

linin Bütçe Müdürlüğü kısmında mevcut 2 aded 
Daktilo - Kâtibin, tahsil ve hizmet seneleri iti
bariyle düşünüldüğünde; emsalleri personele ve
rilmiş derecelere nazaran düşük ve mağdur ol
dukları görülmektedir. Biri ortaokul mezunu 14 
yıl hizmeti var, diğeri lise mezunu 9 yıl hizmeti 
vardır. 

Bu 2 aded daktilo - kâtip derecelerinin 7 nci 
ve 8 nci derecelere çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

İsmet Balcı Hilmi Okçu 
Tokat Manisa ; 

Cihat Bilgeihan 
'Balıkesir 

Yüksek ıBaşkanlığa 
1971 yılı Devlet Memurları Kadro kanunu 

teklifinin Millet Meclisi kısmında; 
Levazım Müdürlüğü teksircisine 10 ncu de

rece, Bütçe Müdürlüğü teksircisine 14 ncü dere
ce gösterilmektedir, 
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Halbuki 1322 sayılı Gtenel Kadro Kanununa 
ait genel gerekçenin 5 nci fıkrasında, (. . . 1971 
(bütçe yılı başına kadar yapılması plânlanan un
van standardizasyonu ve organizasyon analizle
rini güçleştirmemek için cetvellerde i'nvan gös
terilmemiştir. İntibakları yapılanla J. yeni de
recelerinde eski görev unvanlarıni kullanmaya 
devam edilecektir.) denilmekte olduğuna göre 
'unvan ve kadroların standardiae edilmesinin ge
rektiği ortaya çakmaktadır. Bu nedenle yukar
da sözünü ettiğim aynı işin ifadesi, bütçe tek-
ısircisinin kadrosunun da 10 ncu derece olarak 
düzeltilmesini arz ve teklif öderim. 

Saygılarımla. 
Cihat Bilgehan 

Balıkesir 

BAŞKAN — Sayın "milletvekilleri; okutmuş 
olduğum bu 3 önerge de daha önce Başkanlık 
Divanının arz etitiğim görüşü istikametindedir. 
Anayasamızın 94 ncü maddesi gereğince, gider 
artırıcı mahiyette görüldüğünden (derece artı
rılmak suretiyle) bu 3 önergeyi muameleye koy
muyorum efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Baş
kan ; zannediyorum (ıbir kararınızı münakaşa 
etmiyeceğim, ancak) gider artırıcı olmıyan, un
van değişikliğine ait bir takrir de okunmuştu. 
Kütüphane için olan takrir, gidter artırıcı mahi
yette olamaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bu önerge, kütüpha
ne memurları hakkında derece artımını tazam-
mun etmiyor mu; yani hiçbir derece artırımı 
yok mudur? Sadece unvan değişikliği midir? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Derece ar
tırımı yok efendim; unvan değişikliği ve Mec
lisin başka bir kısmından diğer bir kısmına na
kil, aynı derece ile nakil hususu vardır. 

İBRAHİM CÜOEOĞLU (Ankara) — Bir 
suali sorabilir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Bu konuda ne müzakere müm
kün ve ne de soru sormak mümkündür. Ancak 
önergeleri muameleye koyabiliyoruz Sayın Cü-
ceoğlu. 

İBRAHİM CÜOEOĞLU (Ankara) — O hal
de, önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Ana
yasaya gör© hiçbir suretle ne lehinde ve ne de 
aleyhinde değiştirme önergeleri hakkında ko
nuşmak mümkün değildir. Maddesi var. 

İBRAHİM CÜCEOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, burada biraz önce bir önerge verildi. 
Dereceyi artırım saydmıa ve oya koymadınız. 
Şimdi arkadaşımız Komisyon Başkanı, «Bir 
maaş artımı yoktur» diyor. Bu hususta aydın
lanmadan nasıl oy kullanacağız? 

SAKIP HİÇERÎMEZ (Ankara) — Bu tak
riri bir daha okutunuz lütfen. 

BAŞKAN — Bu takriri bir daha okutayım, 
dikkatle dinleyiniz. Derece artışı mahiyetinde 
olduğu takdirde, oylamama imkân yok, ama gi
der artırıcı mahiyette olmadığı takdirde, onun 
hakkında muameleyi düşüneceğiz. 

Takriri bir daha okutuyoruim. 
(Manisa Milletvekili Önol Sakar ile Bursa 

Milletvekili Barlas Küntay'm müştereken ver
dikleri önerge tekrar okundu.) 

OSMAN SUĞURPINAR (Ankara) — Şimdi 
(bu bahse konu derecelere bu personel sahip mi
dir? Eğer sahip değilse, bir malî külfet getiri
yor demektir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bu 
önergede gider artımı veya derece artışı sekim
de bir mahiyet var mıdır? Bunu testoit ettiniz 
mi Esas itibariyle bunun komisyonda enine bo
yuna tartışılıp, görüşülmesi lâzımgelen bir key
fiyet olması gerekir. Şu anda Meclisimiz bir 
sürprizle karşı karşıyadır. Şu anda teknik ele
manlarımla bu konuyu müzakere ettim; hiçbirisi 
bu konuda kesin bir malûmat veremediler. İdare 
Âmirinden de ve zatıâliniaden de soracağım, ta
rihi mesuliyet sizlere aittir. 

Buyurunuz Sayın Komisyon. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Zannediyo
rum ki, mesele fevkalâde basit ve hiçbir üyenin 
5 dakikadan fazla zamanını almıyacak olan bir 
meselesidir. Takrir muhteviyatı ile 1971 yılı 
Bütçje kanunu tasarısının 174 ncü sayfasında, 
Kitaplık Müdürlüğüne ait kadrolar karşılaştı
rıldığında görülecektir ki, sadece unvanların 
konulması bahis mevzuudur. Bundan başka, 2 
depo memuru ve ciltçi kadroları da bir kısmı 
Daire Müdürlüğünden, yani depo memurluğu 
kadroları Daire Müdürlüğünden alınarak, aynı 
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dereceleri ile Kütüphaneye; ciltçiler de Bası
mevi Müdürlüğünden ahnarak aynı dereceleriy
le birlikte Kütüphaneye verilmektedir. Takririn 
muhteviyatı budur. Dereceler aynıdır, unvanlar 
konulmaktadır. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Sayın îdare Âımiri, bu konuda sizin bir mü

lâhazanız var mı efendim? 

MÎLLET MECLÎSİ ÎDARE ÂMÎRÎ M. SA-
LÎH YILDIZ (Van) — Arz edeyim efendim. 

Genel Kadro Kanununun 3 ncü maddesi ge
reğince, buna imkân yoktur. 

Maddeyi aynen okuyorum : 
«657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 

gösterge tablosunun i, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri
ne girecek kadrolar ve bu kadroların unvanları, 
aynı kanunun 34 ncü maddesi hükümleri çerçe
vesinde 1970 malî yılı içinde Bakanlar Kurulun
ca tesbit edilir. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi kad
roları için bu tesbit, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanlık Divanlarınoa yapılır» 

Binaenaleyh, kana/timca bu önergenin tasvi
bine imkân yoktur. Başkanlık Divanına ait bir 
meseledir. Kaldı ki, unvan değişikliği, kadro 
değişikliğini de icaJbettirecektir. Bu itibarla 
mümkün görmüyoruz efendim. 

AHMET SAKIP HÎÇERÎMEZ (Ankara) — 
Konu hakkında görüşmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, Anaya
sa icabı mümkün değildir. Milletvekilleri bu ko
nuda konuşma yarramazllaır efendim. 

AHMET SAKIP HÎÇERÎMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, bu konuda Komisyon fikrini söy
lüyor; bir başka arkadaşımız fikrini söylüyor... 

BAŞKAN — Evet, katılıp katılmıyacağı hu
susunda söylüyor. 

AHMET SAKIP HÎÇERÎMEZ (Ankara) — 
Arz edeyim efendim. Eğer siz de mutabık oldu
ğunuz takdirde oylamaya koyacaksınız. O za
man, aydınlanmamış bir milletvekilinin oy ver
me meselesi doğacaktır. 

Soracağımız iki sual aydınlanmayı tevlidede-
cektir "fendim. 

BAŞKAN — önergeler üzerinde müzakere 
mümkün değildir ve bu bir Anayasa hükmüdür 
efendim. 

YUSUF ZÎYA YAĞCI (Ankara) — Bakana 
dah; 7iml sorulabilir efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, müsaade 
ederseniz bu önergeler hakkındaki muameleyi 
ben beyan edeceğim. Sayın Komisyon Başkanını 
dinledik. Sayın îdare Âmirini dinledik ve tek
nik müdürlerimle temas ettim. Bu konu, Baş
kanlık Divanının görevleri dahilindedir; orada 
halli mümkündür. Bu konuyu Başkanlık Diva
nına aktarmamız lâzımıdır. O bakımdan bu öner
geleri muameleye koymuyorum efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Usul hakkın
da söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhterem 
arkadaşlar, usul hakkında söz istediğim için 
meseleye katiyen temas etmek istemiyorum. 
Sadece arzum, Başkanlık Divanını yanlış bir iş
lem yapmaktan korumaktır. 

Bir takrir verilmiştir, takririn zam mahiye
tinde olmadığı açık, sarih bir şekilde izah edil
miştir. Ondan sonra Başkanlık Divanı bu tak
riri oya koymak mecburiyetindedir. Bu mese
leyi Başkanlık Divanına almak şeklinde Riya
seti işgal eden zatın bir yetkisi bahis mevzuu 
değildir. «Başkanlık Divanınca karar verile
cektir» demek, yeni bir şeyi ortaya sürmektir. 
Ne takdirde mevcuttur böyle bir usul., ne İçtü
zükte mevcuttur. Dolayısiyle yapılan muame
lenin hangi esasa istinadettiğini, Anayasanın 
hükmüne mi istinadettiğini - ki, bunun imkân
sız olduğunu teknik bir Komisyon olarak söy
lüyorum - nereden böyle bir yetkiyi Riyaseti 
işgal eden Sayın Başkanımızın aldığını bende
niz anlıyamadım .Bir hata, yanlış bir teamül 
doğurmaması için bir meseleyi izah etmek mec
buriyetini hissettim. Mesele o kadar mühim bir 
mesele değildir ama, bir yanlış teamülün tesis 
edilmesi çok daha mühim bir meseledir. Bu ba
kımdan izah lüzumunu hissettim. 

Hürmetler ederim efendim. 
BAŞKAN — Şimdi Sayın Yılmaz Akçal bir 

noktada haklıdır. Ben biraz önceki beyanımda, 
«Bu Başkanlık Divanına gider, orada halledi
lir» şeklinde bir ifadede bulundum. Bu, «Ben 
gönderirim» mânasına değildir, Başkanlık Diva
nına bu konuda bir müracaat vâki olursa, o za
man bu konu orada görüşülür mânasmdadır, 
Bu doğrudur, 
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Bunun dışında; bu mevzu Başkanlık Divanı
nın görevleri arasındadır, kanunun açık metni 
budur. Kanunun açık metni karşısında bir 
muamele yapmamız mümkün değildir. «Unvan, 
kadro gibi muameleleri Başkanlık Divanı veya 
Hükümet yapar» diye kanunun metni açıktır. 

Bölümleri okutuyorum. 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 15 072 459 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 386 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet öderleri 863 602 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 798 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli liderler " 4 856 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 376 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu bölümde iki önerge mev
cuttur, önergeleri okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
B. M. M. bütçesinde bölüm 21.000, 

Madde 21.610 da (Etüt ve proje giderleri) ola
rak gösterilen 376 000 Tl. nm iptalini arz ve 
teklif ederim. 

Niğde Konya 
Nuri Kodamanoğlu Sadi Koçaş 

Y. Meclis Başkanlığına 
Millet Meclisi Bütçesinin bölüm 21 ve mad

de 21.610 sırasındaki 376 000 Tl. tahsisatın. 
Yıllardan beri bitirilemiyen ve yarım du

ran Kocatepe Camii'ne aktarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Ankara 
Cengizhan Yorulmaz 

BAŞKAN — Şimdi bu önergelerden birisi 
376 bin liralık ödeneğin iptali, ikincisi., bu 
376 bin liralık ödeneğin Kocatepe Camiine ak
tarılması şeklindedir. 

Aykırılığı itibariyle ilk olarak 376 bin lira
nın iptaline ait önerge hakkında Komisyonun 
mütalâası nedir? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Görüşünü 
izah etmiştir efendim, takrirlere iltihak etme
mekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 
MÎLLET MECLÎSİ İDARE AMÎRÎ MEH

MET SALÎH YILDIZ (Van) — Oylamanın ne 
şekilde sonuç vereceğini bilemediğim için bir 
hususu arz etmek isterim. 

Bu 376 bin lira içerisinde 20 bin lira bahçe 
giderleri ile ilgilidir. Yani 376 bin liranın tama
mı proje için değildir. 

BAŞKAN — Şimdi Komisyon katılmıyor, 
Sayın İdare Âmiri 20 bin liranın bahçe giderle
rine aidolduğunu söylüyor. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

İkinci önerge, bu 376 bin liranın Kocatepe 
Camiine aktarılması hakkındadır. Böyle bir 
fasıl mevcut değildir. Bunun Maliyeye yardım 
şeklinde mi telâkki edilmesi lâzımdır Sayın Ko
misyon Başkanı? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Şimdi önergenin mahiyeti şu
dur : Tabiî, «Kocatepe Camiine yardım» diye 
bir fasıl olmadığından Maliyeye yardım faslı 
şeklinde anlaşılması gerekmektedir. 

Bu görüşle önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Bölümü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlere devam ediyoruz. 

Bölüm Lira 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 1 319 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 1 516 500 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

34.000 Malî transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

65 201 

35.000 Sosyal yardımlar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler..> 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 182 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi Büt
çesi Meclisimizce kabul edilmiştir, hayırlı ol
masını temenni ederiz. 

Vakit gelmiş olduğu cihetle saat 14,30 da 
toplanmak üzere Birlegime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 12,57 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Talât KÖseoğlu, 

KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Kemal Ataman (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin üçüncü otu
rumunu açıyorum. Görüşmelere devam ediyoruz. 

B) — CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ; 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı bütçesi gö
rüşülecektir. Söz alan sayın üyelerin isimleri
ni okuyorum:. 

Grupları adına, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adma Sayın llhami Sancar, Millî Güven 
Partisi Grupu adma Sayın Salih Yıldız, De
mokratik Parti Grupu adına Sayın Kubilay 
imer, Adalet Partisi Grupu adma Sayın Mü
nir Daldal. 

Şahıslan adına: Sayın Tufan Doğan Av-
şargil, Sayın Hüseyin Dolun, Sayın ibrahim 
Cüceoğlu, Sayın Ekrem Kangal, Sayın Hasan 
Tosyalı, Sayın Enver Akova, Sayın ibrahim, 
Öztürk, Sayın Kenan Mümtaz Akışık, Sayın 
Hüseyin Yenipmar, Sayın Mustafa Kaptan, 
Sayın Ahmet Buldanlı, Sayın Turgut Artaç. 

Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adma Sayın ilhami Sancar'ındır. Buyurun Sa
yın Sancar. 

C. H. P. GRUPU ADINA İLHAMİ SANCAR 
(istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

Cumhurbaşkanlığı 1971 malî yılı Bütçesi 
üzerinde C. H. P. Grupunun görüşlerini arz et
mek için huzurlarınızda bulunuyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 
Elimizdeki dokümanlara ve bütçenin artış 

hızına bakarak Cumhurbaşkanlığı 1971 maH 
yılı Bütçesinin umumi bütçe harcamaları için
de israfçı bir zihniyetten uzak ve ölçülü ola
rak Yüksek Meclise takdim edildiğini işaretle 
sözlerime başlamak isterim. 

Cari harcamalarda kanuni ve zaruri sebep
lerden doğan normal artışlar ile yatırım har
camalarında,, Plânlamanın da incelemesinden 
gaçen klinik cihaz ve malzemeleri ve çeşitli hiz
metler için bir küçük otobüs ile özel tipte 
bir aded pick-up alınması derpiş edilmiştir. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları mü-
tevazi ve zaruri yardımlar karşılığı olarak mu
hafaza edilmiştir. 
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Cumhurbaşkanlığı dairesi, 1923 tarihli eski 
bir Kanun ile tanzim edilmiş olup buna göre 
yönetilmektedir. 

Bu Kanunun da, yeni ihtiyaçlara göre de
ğiştirilmesi ve bilhassa malî yönden 1050 sa
yılı Umumi Muhasebe Kanunu da göz önüne 
alınarak düzenlenmesi gerektiği kanaatinde
yim 

Anayasamızın 6 ncı maddesi gereğince yü-
{rütme görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Ku
rulu tarafından yerine getirilir. Bakanlar Ku
rulu, Cumhurbaşkanınca T. B. M. M. üyeleri 
arasından atanan Başbakan ile onun tarafın
dan seçilen ve yine Cumhurbaşkanınca atanan 
bakanlardan meydana gelir. Anayasaya göre 
yürütme organımız böyle teşekkül eder. 

Bu kuruluşa göre, yürütmeyi temsil eden 
Cumhurbaşkanıdır. Yürütme görevini yerine 
getiren ise Bakanlar Kuruludur. 

Son günlerde, Parlâmentoda ve basında 
Cumhurbaşkanının seçimi ile ilgili Anayasamı
za aykırı bâzı yeni mütalâalar ileri sürülmek
tedir. Bu mütalâaları bir noktada toplamak 
mümkündür, Cumhurbaşkanı halk tarafından 
seçilmeli, icranın başı ve sorumlusu olmalı
dır. 

Bu fikirler 1961 Anayasası hazırlık devre
sinde tartışılmış, millî bünyemize, gerçekle
rimize, geleneklerimize uygun görülmediği için 
itibar görmemiştir. Anayasayı hazırlıyan Ko-
îmisyonun raporunda, bugünkü usulün kabu
lü için ileri sürülen birçok sebepler arasın
da Cumhurbaşkanı seçimlerine demogojik ce
reyanların karışmasını önlemek, tarafsız ve 
itibarlı bir organ olması gereken Devlet Baş
kanının seçiminin kamu oyunda polemiklere 
yol açmasına engel olmak gibi çok ciddî bir 
sebebin de ileri sürüldüğünü görmekteyiz. 

Lâtin Amerika memleketleri, bu görüşü 
teyideden en güzel misallerdir. Bu memleket
lerde Cumhurbaşkanını halk seçer, Cumhur
başkanı üzerindeki tartışmalar günlük hayat
larında başta gelen bir polemik konusu olduğu 
gibi, her gün birinin düşürülüp diğer birinin 
işbaşına getirildiği, istikrarsızlık içinde bu
lundukları hepinizce bilinen bir hakikattir. 

Şili'deki Ailende misali gözümüzün önün
dedir. ileri sürülen bu görüşe memleketimizde 
itibar edilmiyeceği kanısında olduğumu bu 
vesile ile işaret etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri; 
Anayasamıza göre Cumhurbaşkanının belli 

başlı görev ve yetkileri bildiğiniz gibi; 
Devlet ve Devletin birliğini temsil, 
Devleti dış münasebetlerde temsil, 
Bakanlar Kuruluna, Millî Güvenlik Kuru

luna ve Askerî Şûraya Başkanlık, 
Kanunların ve kararnamelerin imzası, ya

yınlanması ve icrası, 
Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine ka

rar vermek, 
Milletlerarası andlaşmalan onaylamak, 
Af, ve 
Başkomutanlığı temsildir. 
Geçtiğimiz yıl içinde bu görev ve yetkiler, 

temsil sıfatından doğan bâzı beyanlar ile sık 
sık Danıştayın iptal kararlariyle karşılaşan 
kararanmeler yüzünden, Parlâmento ve kamu 
oyunda, ölçülü ölçüsüz tartışmalara konu ol
maktadır. 

Cumhurbaşkanlığı teşkilâtında, birer idari 
ve hukukî tasarruf olan kararnameleri inceli-
yecek yetkili şahısların danışman olarak bu
lunmayışı bu iptal kararlarının doğuşuna se-
bebolmakta ve Devlet Başkanlığının prestijine 
ve hukuk Devleti ilkelerine zarar vermektedir. 

Beyanlarına gelince; tarafsızlığından şüp
hemiz olmıyan Cumhurbaşkanımızın, iktidarla
rın sarsılması veya düşmesi gibi demokratik 
ve doğal bir olayı zihinlerinde büyütüp en
dişe duymalarından ileri geldiği kanısında
yız. Tarafsız, endişesiz beyanları kamu oyuna 
ne derece sükûnet vermekte ve ışık tutmakta 
ise, taraf tutar intibaını uyandıran bayenla-
rının da iktidarın karşısında bulunanları o 
derece huzursuz bırakacağı ve tenkidleri ken
disi üzerine çekeceği tabiîdir. 

Biz, Devlet Bakanının Anayasa çizgileri için
de Türkiye'mizin gerçeklerine uygun bâzı fon-
siyonları olduğuna ve bunu yerine getirirken 
kendisinin hiçbir tartışmaya konu olmaması 
gerektiğine inanıyoruz. 

Bu sebeple, bu sahadaki aksiyon ve reak
siyonlarda özel bir dikkat göstermemiz ge
rekir. 

Yurt içi gezüerinin, millî birlik ve beraber
liği sağlamak, halk ve Devlet arasındaki sorun
ların çözümünde uyarıcı olmak bakımından 

I lüzumlu ve faydalı olduğu kanısındayız. Bu 
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gezilerde-de, diş gezilerde olduğu gibi parti 
temsücilerinin hazır bulundurulmasında ya
rar görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri; 
Sosyal ilişkilerde huzuru sağlamak, Ana

yasa gereklerini sadakatle ve süratle yerine ge
tirmek hepimizin müşterek görevidir. 

Toplumumuzdaki siyasal, ekonomik ve sos
yal tartışmaların vuruşmalara varan bugünkü 
zıtlaşmalarının önlenmesinde, uzlaşmaya ulaş
tırılmasında hiç şüphesiz Sayın Cumhurbaşka
nımıza ve T. B. M. M. ne özel bir görev düş
mektedir. 

Sayın milletvekilleri; 
Şimdi; Devlet Başkanlığı bütçesi vesiyle-

siyle genel olarak toplum ve Devlet düzeni
mizle ilgili bir iki noktaya değinerek sözle
rimi bitirmek isterim: 

Tutarsız bir ekonomik politika yüzün
den D.P.T Karma ekonomide özel sektöre kay
dırılmış,, tekrar her mahallede yeni yeni mil
yonerler yaratmaya yöneltilmiş, sosyal ada
let ilkeleri çiğnenmiş, süratle artan hayat pa
halılığında, Devlet sektörü öncülük eder ha
le getirilmiştir. 

Plâna göre yurdumuzda çalışanların % 70 
ni teşkil eden tarım sektörü, plânda özel te
şebbüsün teşvik ve himaye politikası kadar 
bir yer işgal etmemiş, ilgi görmemiş, bu yüz
den bu alandaki işsizlik ve yabancı mem
leketlere bir lokma ekmek için göçler hızını ar
tırırken, geride kalanlar da hâlâ yiyecek ek
meğini yabancı memleketlerden ithal etme zo-
runluğu ile karsa karşıya bırakılmıştır. 

Bu bozuk ekonomik düzen içerisinde, bil
hassa son günlerde emekleri ile geçinenler, dar 
ve saibit gelirler âdil olmıyan ağır vergi yükü 
altında, tahammül edilmez hayat pahalılığı ile 
karşı karşıya kalmış,, her türlü sosyal güven
sizlik içinde, Devlet himayesinden mahruF». ıs
tırapları ile başbaşa bırakılmış görünüyor. 

Eğitim sistemimiz, müesseselerimiz tarihi
mizde görülmemiş, bir anarşi ve kifayetsizlik 
içerisinde, Anayasa ilkeleri, imkân eşitliği, em
niyet, hepsi bir yana itilmiş görünüyor. 

Siyasal Bilgiler Fakültesindeki facia kar
şısında bir yüksek öğretmen okulu öğretme
ninin, (Geçilebilecek ırzı dâhi kalmamış birta
kım mahlûklar, linç edilmesi gereken profe
sörler.... Sovyet gençleri...) diye gazetelere ma

kale yazabilecek bir Devlet düzeni bu. Nere
sinden alsanız bu sözlerde insanlık duygu
ları ile yakınlık görmek mümkün olmadığı gi
bi, Sovyet gençlerinden daha anarşist ve baş
tan aşağı suç mahiyeti görülüyor. 

Bu yazı karşısında Devlet, Hükümet olarak 
ne yaptık? Hiç. Seyredeceksiniz, âkibetine kat
lanacaksınız. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Ne yapa
bilirsiniz? Basın hürriyeti var. 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmi-
yelim. 

C. H. P. GRUPU ADINA İLHAMI SANCAR 
(Devamla) — Tabiatı müsait değil. 

ilkokul çağına gelen çocuklarımızın yarısı 
okulda, yarısı okulsuz, sokakta, nurcuların, Sü
leymancıların rahlesinde; ilkokuldan sonrası 
gittikçe facia. 

Makyavelist bir politika ile aşırı uçların, 
komando, gerilla özentili hareketler;, üst üste 
gencecik çocuklarımızın ölümü, soygunlar, 
suçluların ortaya çıkarılmayışı her yerde sürüp 
giden siyasi, irticai cinayet ve tecavüzlerin 
her gün bir yenisi ile karşılaşılması, Devlet 
otoritesinin itibarının sarsılması, herkesin biz
zat ihkakı hakka, kendini savunmaya dönüşü
mü neticesini doğurmaktadır. 

Meclis araştırmaları, yargı kararları ida
redeki partizanlığın reddedilmesinin imkânsız 
delilleri haline gelmiştir. 

Devlet memurları ile ilgili Kanunların gö
revli veya emekli memuru içine düşürdüğü 
huzursuzluklar sokağa dökülmüştür. Her ye
ni düzeltme ile verilen yeni tavizler bu hu
zursuzluğu bir kat daha artırmıştır, idarede 
aklın almıyacağı bir istikrarsızlık yaratılmış, 
Devlet mekanizmasının bu istikrarsızlık neti
cesi verimsiz partizan bir idarenin temeli ha
line getirildiği görülmüştür. 

Bugünkü iktidarın beyanlarındaki aldat
macalar, aşırılıklar vatandaşta inançsızlık ve 
hattâ tiksinti yaratmış, yeni mukabil bir pro
pagandaya çığır açmıştır. Bu propaganda çı
ğırı fısıltı ve aşırı kışkırtmalardır. Görülü
yor ki kullandığı silâh geri tepiyor. Bu defa 
bundan sinirlenerek, Anayasa uygulamasını 
hızlandıracağı yerde, bir yana bırakıp yeni ye
ni kanun tadilleri ile kurtulacağını zannedi
yor. Bu görüş ve tedbirlerin hem hatalı, hem 
de zararlı olduğu kanısındayız. 
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KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Mil
lî Eğitim Bakanlığı bütçesi mi bu? 

C. H. P. GRUPÜ ADINA İLHAMİ SANCAR 
(Devamla) — Siyasi tarih gösteriyor, söylü
yor. Kötü kanunlar dürüst, akıllı, âdil Devlet 
adamları elinde en iyi neticeleri verir, buna 
mukabil en iyi kanunlar da elverişsiz Devlet 
adamları elinde en kötü neticeyi verirler, hat
tâ bu türlü siyaset adamlarının iktidarları
na da son verirler. 

Yüce Meclisin Sayın üyeleri; 
işte bu tablonun yaratıcısı, şu boş sırala

rı işgal etmesi gereken iktidar partisidir. 
Kısaca Anayasa yeminine sadık olarak 

görüşlerimizi arz ettim. Takdir Yüce Meclisin
dir. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Ne 
{alâkası var Sayın Sancar, yanlış bir şey oku
dun galiba? 

İLHAMİ SANCAR (istanbul) — Ben med
dahlığa alışık adam değilim. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi adına Sa
yın Salih Yıldız, 

VEFA TANIR (Konya) —Ben konuşaca
ğım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

M. G..P. GRUPU ADINA VEFA TANIR 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; 

Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde Millî 
Güven Partisi Meclis Grupunun görüşünü bu 
Yüce Makama duyduğumuz derin saygı hisle
ri içinde arz edeceğim. 

Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı Devletin 
başıdır. Bu sıfatlarla Türkiye Cumhuriyetini 
ve milletin birliğini temsil eder. Böylesine pek 
önemli ve şerefli göreve sahip bu Yüce ma
kamın bütçesini malî yönden ele almak istemi
yoruz. 

Birçok demokratik devletlerde bu bütçe tar
tışma zeminine bile getirilmez. Bugüne kadar 
Meclis zabıtları incelendiği zaman da görüle
ceği üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde 
bu Meclisimizde uzun münakaşalar olmamış
tır, ama 1971 bütçesi ve 1971 idaresi, Cumhur
başkanlığı bütçesi üzerinde biraz durulması 
Sazım gelen bir atmosfer içerisinde bizi bu kür
süye getirmiş bulunuyor. Bu anlayış içeri
sinde bir hususu da kaydetmek isterim: Rejimi 

sevmiyen, idareden bunalan, Hükümeti beğen-
miyen herkes, söz ve yazı ile, imalı da olsa 
Cumhurbaşkanlığı müessesesine çatmış olu
yor. Bizim düşüncelerimiz bundan uzakta. 
Cumhurbaşkanlığı müessesesini sadaret mü-
ı'hürü veren bir makam olarak da görmüyo
rum. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
Neden 1971 de Cumhurbaşkanlığı bütçesi 

önem kazandı? 1971 in aktüalitesine bakarsak, 
Cumhurbaşkanlığı bütçesi neden önem kazan
mış, buradan çıkarabiliriz. 

26 Aralık 1970.. Ankara iktisadi Ticari ilim
ler Akademisi Profesörler Kurulu yaptığı top
lantıda, son vahim öğrenci olayları nedeniyle 
akademide öğretim, eğitim, can ve mal güven
liği kalmadığını üzüntü ile tesbit ederek oku
lun süresiz olarak tatil edilmesine karar ver
miştir. Bildirimin sonunda, «bu karar Cumhur
başkanlığına da sunulmuştur» yazılı.. 

Ve yine Ankara Üniversitesi Senatosu; 
Türk toplumunun huzuru, Anayasal düzeni, öğ
rencilerin ve vatandaşların hayat ve özgürlü
ğünü tehdit eden silâhlı olayları 26 Aralık 
1970 tarihli toplantısında tekrar tartışarak; 
«Aşağıdaki hususları başta Sayın Devlet Baş
kanı olmak üzere ilgililere arz eder» der. 
Yine aynı Ankara Üniversitesi Senatosunun 
arz ettiği bu bildiri,, içerisinde, mal can gü
venliğinin kalmadığını, buna Cumhurbaşkanı
nın bir çare aramasını yakarır.. 

Ve yine aziz arkadaşlarım, istanbul Ede
biyat Fakültesi 10 Haziran 1970 tarihinde, 
Edebiyat Fakültesinde derse devam imkânı 
olmadığını, değil f alcültelerdeki öğretim üye
lerinde, memurunda dâhi can ve mal emniyeti 
kalmadığını, yakarır. Burada da, altında; 
«Cumhurbaşkanlığına sunulmuştur» der. 

Bu resmî müesseselerin dışında, Kadınlar 
Birliği, aklınıza gelen bütün dernekler, ebe
veynler ve bunların yanında bir siyasi parti 
bir muhtıra ile Cumhurbaşkanının huzuruna 
çıkar.. 

Şimdi, Anayasamızda «Cumhurbaşkanı gö
revleriyle ilgili işlemlerden sorumlu değil
dir» der, ama yine aynı Anayasamızda «yürüt
me görevi kanunlar çerçevesinde Cumhurbaş
kanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine 
getirilir» der. Yani, biz burada, «Görevleriy-
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le ilgili işlemlerden sorumlu değil» derken, 
Cumhurbaşkanlığının görevlerinin de şartlara 
ıgöre, hâdiselere göre ağırlaştığmın kanısın
dayız. Anayasamız, «Yürütme görevi kanunlar 
çerçevesinde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Ku
rulu tarafından yerine getirilir» dediğine gö-
jre, Cumhurbaşkanlığının da bu memlekette ağır 
görevleri var ki, büyük müesseseler çok yere 
başvurduktan sonra son çare olarak Cumhur
başkanlığımızın huzuruna çıkmışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bundan sonra ne olmuştur? Bundan sonra 

Sayın Cumhurbaşkanının 1968 den itibaren 
bayramlarda; halkı uyanı1, anlamak istenildi
ği saman çok ağır mesajları ve uyarıları ol
muştur. Bu memlekette pek çok uyarı ol
muştur. Böyle kırmızı mürekkeple işaretle
nen uyarılar olmuştur, «Orta - Doğu Teknik Üni
versitesi Öğrenci Birliği» diye çıkarılmıştır, 
elden ele dolaştırılmıştır; «amacımız yeni bir 
toplumun doğması ve Türk halkının yeni bir 
Devlet düzenine kavuşmasıdır» diye uyarılar 
olmuştur, ama basınımızda, ama birçok mües
seselerimizde «niye herkes uyarıda bulunu
yor?» denmemiştir? Büyük müesseselerin baş
vurduğu Yüce makam uyarıya başladığı za
man da, «Bu uyarılar nereden geliyor?» diye 
endişe duyan müesseseler olmuştur. 

Biz Cumhurbaşkanımızın son uyarısının, 
«Memleketin huzuru, rejimin selâmeti, bu du
rumun süratle düzelmesini ve benzer hâdi
selerin önlenmesini gerektirmektedir» diye 
bayramda çıkan son uyarısının hemen yanın
dayız.. 

Ve yine aziz arkadaşlarım, Anayasamızda 
belirtildiği gibi, yürütme görevi kanunlar 
çerçevesinde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Ku
rulu tarafından yerine getirilir. Bakanlar Ku
rulunun başı Sayın Başvekildir. Şimdi, bir 
yürütme görevi içerisinde iki makamı yanya-
na getiriyorsunuz, bu yürütme görevinin içe
risinde iki Yüce makam.. Biri Bakanlar Kuru
lu başında Başvekil, biri Yüce Cumhurbaş
kanlığı Makamı.. 

Ve Yüce Cumhurbaşkanlığı makamına gün
de 5 -10 tanesi birden postalanan bildirilerin, 
uyarıların, ebeveynlerin müracaatlarının he
men bir kaçını okudum. Bu bildirilerin ışığı 
altında bayram mesajı veren; memleketin 
bir vahamet içinde olduğunu doğru olarak 

teşhis eden Cumhurbaşkanının mesajından 
bir - iki gün sonra, bir Başvekil çıkıyor, hâ
diseleri normal, olağan karşılıyarak; «demok
rasilerin icabında anarşi vardır. Bunlar ta
lebe olaylarıdır, üniversitenin kendine hac 
olaylarıdır» diyor. 

Şimdi, gelin Yüce Mecliste, yürütme göre
vini bir arada yürütecek iki yüce makamın 
memleketin kaderinde nasıl bir düşünce anla
yışına varabileceklerini siz kestirin aziz ar
kadaşlarım. 

Yine Anayasamızın 111 nci maddesinde, 
«Millî Güvenlik Kuruluna Cumhurbaşkanlığı 
başkanlık eder» der. Cumhurbaşkanlığımız Yü
ce makamına başkanlık etme imkânını ve
ren bu 111 nci maddenin gerçeğinde topla
nan Millî Güvenlik Kurulu, son bildirisinde, 
olayların karşısında Anayasa müesseselerinin 
uyanıklığını tarif ederken, Hükümetin kud
ret ve kararlılık içinde olduğundan da bah
seder. Bunu bir talihsiz beyan olarak kabul 
ediyoruz. Türkiye'nin böylesine huzursuz bir 
duruma sürüklenmesinde, yıkıcı faaliyette 
bulunanlarla bunlara destek olanlar gibi (ye
tersiz ve kararsız beyanlarından bahsettim.) 
Hükümetin de sorumluluğu münakaşa kabul 
etmiyecek kadar açıktır. Bu açıklık karşısın
da bu senenin bütçesi önem kazanmıştır. 
Onun için bu Yüce Makamın bütçesi üzerinde 
birkaç söz söylemek için huzurunuzu fazla iş
gal ediyorum. Aslında bu söylediğim sözlerin 
îdevammı yarınki Başbakanlık bütçesinde bu
lunacaksınız. 

Grupumuz Yüce Cumhurbaşkanlığı Makamı
na ve Sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğumuz 
saygı ve itimat hisleri içinde bütçenin hayırlı 
olmasını diler, Yüce Meclisin sayın üyelerini 
saygı ile selâmlarım. (M. Gt. P. sıralarından al
kışlar) , 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın Kubilay İmer, buyurun. Saat 14,57. 

D. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KUBÎ-
LÂY İMER (Konya) — Sayın Başkan ve muh
terem milletvekilleri; 

Demokratik Parti Grupu adına, Cumhurbaş
kanlığı 1971 yılı bütçesi hakkında görüşlerimizi 
arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. Grupum adına hepinizi saygı ile selâmla
rım. 
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Muhterem arkadaşlar, 
Demokrasi açıklık rejimidir. Hele Demok

ratik Parti mensuplarının gerçekleri bütün açık-
lığiyle dile getirmesi, her şeyden önce bir vatan 
ve millet borcu olduğu kadar inaîid:ğımıs de
mokratik rejimin icabıdır, işte bu mülahazalar
la gerçekleri açıkça dile getirmiş oluyorsak, 
inandığımız dâvanın savunuculuğuna hamlet
menizi istirham edeceğiz. 

Tenkit ve temennilerimiz bir makamı zede
lemek değil, bilâkis gölgendirmekten korumaya 
matuftur. Şüphesiz ki, 1961 Türkiye Cumhuri
yeti Anayasası, Cumhurbaşkanına icrayı denet
leyici olarak «insan haklarına dayanan demok
rasi ve hukuk ilkelerinden ve tarafsızlıktan ay
rılmamak, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şere
fini koruyup yüceltmek» gibi ağır sorumluluk
lar yüklemektedir. 

Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek bakla
na sahibolan Sayın Cumhurbaşkanı, vatan ve 
milletimizin ic ve dış güvenliğinden de sorumlu 
bulunmaktadır. Bu bakımlardan bizler, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın, zaman zaman uyarıcı be
yanlarını, bâzı hususlarda yerinde bulmaktayız. 
Ancak, bu beyanların icraya aksini de arzula
maktayız. Bunlar icrada yerini bulduğu takdir
de, Cumhurbaşkanlığı makamı çok daha yapıcı 
ve güvenilir hale gelmiş olacaktır. 

Kâğıt üzerinde kalmış sözlerin, emir ve di
rektifler yaşanılan hayata aksetmediği takdir
de vatandaş nazarında ümit kırıcı olduğunu 
söylemek yerinde olacaktır. Çünkü Büyük Türk 
Milleti, Devlet büyüklerinin sözlerinin yerine 
getirilmiş olmasına alışagelmiştir. Eğer söy
lenilenler yerine gelmiyorsa, buna Hükümetinin 
aczine yoran milletimiz, aynı zamanda Cumhur
başkanının sözünün icraya geçmediğine yorar
sa, bu yüzden Devlet otoritesi yeniden sarsıntı
ya uğrayabilir. 

Geçerli olan diğer bir cihette, demokrasiyi 
savunan Cumhurbaşkanımızın Hükümete yapa
cağı telkinlerle demokratik nizamm anaprensip-
lerinden olan kanım Devletinin hâkimiyetinin 
sağlanmasıdır. Kanunların tatbik edilemediği, 
kanunsuzlukların, yolsuzlukların hüküm sürdü
ğü, mal ve can emniyetinin sarsıldığı bir ülke
de, halka itimadı telkin etmek zorlaşır. Bunun 
sorumluluğu sonunda Cumhurbaşkanlığına ka
dar uzanabilir. 

Şurası muhakkaktır ki, bugün icranın başı 
Başbakan ve onun yetersiz Hükümeti, mevcut 
kanunları uygulama cesaret ve gücünde değil
dir. Böyle bir Hükümeti en cesur kanunlarla 
takviye etmiş olsanız dahi, alacağı netice bu
gün ve yarın için yine aynı olacak ve belkide 
memleketi daha büyük çıkmazlara sürûkliyeeek-
tir. Yıprannnş bir başm başkanlığındaki bir 
Hükümeti ayakta tutmaya çalışmanın, tarafsız
lığa gölge düşüreceğinden korkulur. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, bundan bir müd
det ence, yurdumuzda her gün biraz daha ge
lişen, bugün için ise banka soygunculuğuna ve 
hattâ adam kaçırmaya kadar varan, Devlet 
kuvvetleriyle adeta eğîenircesine her gün biraz 
daha hızını artıran anarşik hareketlere çare 
aramak için parti liderleriyle ayrı ayrı görüştü. 
Üniversite rektörleriyle de... Milletimiz, Cum
hurbaşkanının bu tutumundan memnuniyet du
yarak, ümide kapıldı. Daha sonra Başbakanla 
görüşüldü. Buna rağmen gerçek bir çıkar yol 
bulunamadı. 

Şu hakikati de belirtmemiz yerinde olacak
tır : 

Tarafsızlığına inanmak istediğimiz Cumhur
başkanımıza işgal eylediği makama, bugünkü 
iktidar gölge düşürmektedir. Cumhurbaşkanına 
ait her türlü ev eşyasının gümrüksüz olarak 
memlekete ithal edilmesi mevzuunda Hüküme
tin çıkarmış olduğu ve basma bu şekilde akse
den tabasbur örneği kararname, bunun tipik mi
salidir. Zira, Türk Milleti, her türlü yaşayışta 
Başkanlarının önderliğini ister. Türk malına 
baştakilerin itibar göstermesini diler. Sıkıntıda 
olan Devletimizin dar boğazlardan geçebilmesi 
için, önderlerinin âzami tasarrufa itina göster
mesini bekler. 

Yeri gelmişken arz edelim ki; Cumhurbaşka
nımızın, fazla ilişkimiz olmıyan dış ülkelere yap
tığı gezilerde maiyetindekilerin çokluğu nazarı 
dikkati celbetmekte ve hoş karşılanma maktadır. 

Yurt içi gezilerine de önem veren Cumhur
başkanımızın halkın ıstırabını, Hükümet icraa
tının yetersizliğini tesbit etmiş olduğunu tah
min etmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
Hükümetin yetersiz ve kifayetsiz icraatına çare
ler araması ve demokratik rejimin bekası bakı
mından, geçerli çareler üzerinde durması ge
rektiğine inanmaktayız. Adalet Partisi iktida
rı demokrasinin gerektirdiği tarafsız bir idare-
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yi de gerçekleştirmiş olmaktan çok uzaktır. 
Menfaate dayanan bir idare tarzının öncülüğü
nü yaptığı gibi, gerçek ehliyetli, kabiliyetli 
memleket adamlarını değerlendirememekte, his
si sebeplerle vazifelerinden almaktadır. Buna 
mukabil tutulmaması gereken, siyasi emellerine 
âlet olabilecek kimseleri de her ne pahasına 
olursa olsun, yerinde tutmaktan kaçınmamak
tadır. 

Fazilet rejimi olan demokrasi, faziletli eller
de değer ve itibar kazanacağına göre Cumhur
başkanlığı Makamının bu keyfî gidişata dur 
demesi beklenmektedir. Nâzım rol oynıyacak 
"bir makamın keyfî tasarruflara engel olacağına 
inanmaktayım. 

Hulasaten söylemek gerekirse Hükümetin 
tutumu ile Türk Devletinin zaıfa uğradığı ve 
milletimizin ümitsizliğe kapıldığı bu buhranlı 
devrede, güçlü ve güvenilir bir iktidara hasret 
duyulduğunu Cumhurbaşkanının da bilmesini 
isteriz. 

Bu hususta Parlâmentoya düşen vazife ya
nında Sayın Cumhurbaşkanımıza da sorumlu
luklar düşmektedir. 

Sayın Cumhurbaşkanının Parlâmento çalış
malarına paralel olarak millet ve memleketimi
zin içinde bulunduğu buhrandan kurtulması yo
lunda olumlu çabalar sarf edeceği ümidiyle D. 
P. Grupu adına hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Münir Daldal, 

A. P. GRUPU ADINA MÜNİR DALDAL 
(İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Cumhurbaşkanlığı Dairesinin 1971 malî yılı 
bütçesi hakkında Adalet Partisi Grupunun gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızı işgal et
miş bulunuyorum, 

Muhterem arkadaşlarım; içinde yaşadığımız 
demokratik düsen, Anayasa nizamı ve geniş 
hürriyetler içinde Cumhurbaşkanlığı bütçesini 
müzakere ederken, her türlü tenkit ve temenni
yi izhar etme imkânına sahip bulunmaktayız. 

Burada söylenecek sözler, Cumhurbaşkanı 
Makamının Devletin en yüksek mevkii olması 
itibariyle ulviyetine, yüceliğine ve kutsiyetine 
her hangi bir gölge düşürmiyecek tarzda olma
lıdır kanaatindeyim. 

Cumhurbaşkanlığı dairesinin 1971 malî yılı 
bütçesi öteden beri tasarrufa âzami derecede 
riayet edilmek suretiyle hazırlanmaktadır. Bir 
yıl evvelki bütçeye nazaran özlük haklar hari
cindeki cari harcamalarda görülmekte olan 
540 440 lira artışın, 10 Ağustos devalüasyon 
kararları ve buna ait tedbirlerin tevlidettiği ta
rife değişikliklerinin yüklediği farklar sebebiy
le yapılmış olduğu görülmektedir. 

Bu tasarruf zihniyeti ve titizliğin bütün mü-
esseselerce kabullenerek örnek alınmasını dile-
ria. 

Sayın Cumhurbaşkanının zaman zaman yap
tığı yurt içi ve yurt dışı gezileri Hükümetimi
zin aktif iç ve dış politikası icabı olduğunu arz 
etmekle memnunluk duyarız. Bunun içindir ki, 
dışarıda ve içeride milletini her bakımdan en iyi 
bir şekilde temsil eden Sayın Cumhurbaşkanı
nın, faydalı olduğuna inandığımız bu gezilerin 
aynı olgunluk ve vakar içerisinde devamını te
menni etmekteyiz. 

1961 Anayasamızın Cumhurbaşkanlığına 
taniidığı hak ve vecibeler yanımda hukukî ve si
yasi görevleri de vardır. Devletim başı ola
rak Cumlhurbaşkanı mlillî bütünlüğün klorun-
nuaisınd'a, rejimin a/yafkta durmasında her türlü 
şaibeden uzak, uzlaştırıcı vazifeler ifa et
tiği gözden kaçmamaktadır. 

^Cumhurbaşkanı millî birlik ve beraberli
ğin Devlet bünyesi içerisinde sembolüdür. 
Her türlü şartlar içerMnde Anayasanın mü-
dafaacısıdır. Bu vazifeyi, Türk Devletinin şan 
ve şerefine uygun, dünyada en büyük mede-
niyeltleri kurmuş, Tüılk Milletine lâyılk, en bü-
^ük destanlar yaratmış miHe'tin çocuklarını 
temsili eden kişıi olarak yapar. ^ 

ıCumlhurlbaşkanı, Devletin 'başı olarak taraf
sız bir kiişitdir. Bu tarafsızlığını temin için 
Anayasamız kendisine 7 'senelik ve bir defaya 
mahsus olmak üzere seçilime hakkı tanınmıştır. 

Milletin biriliğini temsil eden Cumhurbaş
kanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ka-
Ibul etıfciği kanunları yayınlar ve lüzum gör
düğü takdirde, tekrar görüşülmesinde fayda 
mülâhaza ettiklerini, iade eder. 

Yabancı Devlet temsilcilerini kabul eder, 
yabancı devletlere temsilciler gönderir. Mil
letlerarası anlaşmaları tasdik eder ve yayın
lar. icabında Bakanlar Kuruluna başkanlık 
eder. Seferde Türk ordularının başkuman-
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damdır. Hususi af çıkarma yetkisine sahiptir. 
1901 Anayasasının meydana getirdiği demiok-
ıratik müesiseseleılden biri olan Millî Güven
lik Kuruluna başkanlık eder. Kontenjan sena
törlerini seçer. Millî beraberlik ve bütünlü
ğün temimi için hiçbir siyasi kuruluş ve 
kanaatin tesiri altında değildir. Üzerine dü
şen millî vazifeleri, tarafsızlığın icabı olarak 
(büyük bir titizlik ve anlayış içerisinde yerine 
getirmeye çalışır. Şimdiye kadar bu lâzime 
üzerine şüpheyi davet edecek en ufak bir toz 
dahi düşınemiştlir. 

Cumhurbaşkanı, millî ve kutsal vazifeleri
ne ilâveten, yüksek dereceli memurların tâ
yinlerine ait kararnameleri tasdik eder. Bu 
tasdik keyfiyeti ifa edilirken, şimdiye kadar 
her hangi bir haksızlığın yapıldığına şahido-
lunmamıştır. 

Bugünkü kalkınma hızına ayak uyduramia-
mıış, politik düşüncelerin esiri, Hükümetin ic
raatını engellemek çabasında olan kimsele
rin kararnameleri üzerinde bütün ti'tüzliğ3! ile 
rol oynamıştır. 

Bütün bu imkân ve şartlar muvacehesinde 
Cumlhuıibaşkanı, Anayasanın en önde gelen 
müdafii olarak melhuz rejim tehlikesini ön
leme babında milletine karışı gerekli uyar
ımları yapar ve doğru yolu göstermeye çalı
şır. , 

ıSayın Cumhurbaşkanımız da memleket v'e 
millet işlerinin daha iyi yürümıesmd temin için 
zamanında yüksek görüşlerini serd etmek fır
satını bulmaktadır. Son zamanlarda görülen 
aşırı uçların anarşik hareketleri, memlekette 
huzuru bozmakta ve fertleri tedirgin etmek
tedir. 

ıCumhuTİbaşkanının zaman aaman yaptığı 
doğru yolu gösterici konuşmalar, ferahlatıcı 
ve rahatlatıcı olmaktadır. Demokratik reji
min dayandığı prensipler üzerinde görüşlerini 
(aksettiren mesajlarında belirttiği Mbi, Tür
kiye'deki hürriyetlerin geniş imkânlarından is
tifade eden anarşistlerin huzursuzluk meydana 
getirmek, nifak çıkarmak, fesat tohumlarını 
ekmek için hareketlerine devam etmek isti-
yenlere karışı ikazları büyük önem taşımakta
dır. 

Türk Milletti, Cumhurbaşkanının nezdinde 
hak, hukuk ve kardeşlik ilkelerine Dağlı bü
yük bir aile reisinin varlığını görmektedir. 

Türk Ulusunu daima uyarmak, her türlü 
tehlikeler karşısında par'tileriistü davranışla-
riyle müstakbel yolu göstermek, onun yüce ma
kam anlayışı ve asil vazifesi icabı bulunmaktadır. 
(Bu beyanatlar ile memleketin kaderinde 
hisse almış her kimse, her sınıf vatandı^ nar 
sibini almaktadır. 

Bu hassasiyetleri, birlik ve beraberliğin 
sağlanmasında mühim bir faktör olacağı aşi
kârdır. icabında memleket menfaatlerinin 
zarar görmesi karşısında, yüce makamının 
ağırlığını hissettirecek şekilde vatandaş ru
hunda belirmiş endişeleri izale etmek, Cum
huriyeti ilkelerine uygun, demokrasimizi mu-
ıhafaza etmemin yollarını bulup, irşadetmek, 
yolundan şaşırmış olanlara Atatürk yolunu 
ve ülküsünü göstermek Cumhurbaşkanından 
beklediğimiz enerjik davranışlardır. 

Türkiye Cumhurbaşkanı sosyal ve siyasi 
hayatımızı aksatacak, Anayasal prensiplere 
uygun düşmiyen noktaları ortadan kaMınmı-
yaoak, politik cereyanlara karışmıyacak, aşın 
uçlara «dur» demiyecek bir tutum içerisinde 
göremeyiz. Tarafsızlığının icabı olafak miillî 
sıkıntılar geniş halik kütleleri üzerinde çö
reklenmek istidadı gösteriyorsa, bunların ber
taraf edilmesi için her türlü teşebbüsü yapa
cak ve icabediyorsa bu sıkıntılara karşı katî 
ve sert tedbirlerin alınmasında yardımcı ola
caktır. 

ISayın Cumhurbaşkanı 31 Aralık 1970 
günü, bâtırlatdlmasında fayda gördüğümüz 
konuşmasının bir bölümünde şöyle diyor. 

«?özlemiııe ve sevincine bü'tiün insanlığın or
tak olduğu 1 Ocak gününe, bu defa sadece 
geçmişe şükran, geleceğe ümit duyarak de^ 
ğil, Devletimiz aleyhinde ı tnar'şık faaljfyet gös
teren aşırı sol ve aşırı sağın ideolojik gaye
leri için, millî birlik ve bütünlüğümüz ile re
jimimizi tehdide yeltenen bâzı gafillerin çı
kardıkları kanlı hâdiseler sonucunda, bir hiç 
uğruna kaybettiğimiz gençlerin derin acısı 
ve hâsıl olan kuşkulu durumun, memleketin 
her köşesine yaydığı türlü endişeler içinde gir
dik. 

Fakat hemen belirtmek isterim ki, Türk 
Milletinin hürriyete, adalete ve fazilete âşık, 
uyanık evlâtlariyle vatana, Cumhuriyete ve 
bunlara ait vazifeleri için hayatlarını fedaya 
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and içmiş olan Türk Silahlı Kuvvetleri, millî 
bağımsızlığa, millet egemenliğine, Türk mdl-li-
yeıfcçilğine ve bunları gerçekleştiren Atatürk 
devrimlerine bağlılığın tam sununa salhibolarak 
her tehlikeyi karşılamaya ve bertaraf etmeye 
(bir bütün halinde hazır ve muktedirdir. 

Devlet igörevine başladığım tarihten itiba
ren ımillî, demokratik, lâik ve sosyal bir Hu-
Ikuik Devleti olan Cumhuriyetimizin her nite
liği zararına, her ortamda başgösteren menfi 
eğilimlere karşı korumak ve kuvveltlendirmek 
için gereğinde vaziiyst aldım ve aşırı akımlar 
üzerinde ısrarla durdum. İBu yoldaki gayretle
rinle devam edeceğim.» diyor. 

6 Şubat 1971 günü de Sayın Cumhurbaşka
nı Cevdet Sunay, Trük Milletine karşı şu uyar-
ımayı yapıyor : 

«Memleketin birçok yerlerinde uzunca bir 
mamandan beri başigösıteren türlü lolaylar, mil
letimizin umumi hayatını etkiliyen huzursuz 
bir durum yaratmış ve Devletimizin siyasi, ik
tisadi, sosyal, kültürel varlık ve faaliyetleriyle 
Atatürk Idevrim ve ilkelerini tehdideden yıkı
cı Ibirer ımahiyet iktiisabeltmişlerdir. 

Millî (güvenliğimize ve milletlerarası itiba
rımıza gölge düşüren bu durumu bir sarsıntı
ya uğratmadan süratle bertaraf etlmek, Ata
türk devrim ve ilkelerini koruyabilmek için; 
Ibütün vatandaşlarımızı, gençlerimizi, millî bir
lik ve beraberliğe, millî kuruluşlarımızı, Ana
yasayı. tam ve doğru uygulıyarak Cumhuriye-
timiizin niteliklerini kuvvetlendirmeye ve Ana
yasa gerekleri ile ımiUetiçe kalkınmamızı kısıa 
zamanda gerçekleştirmeye davet ederim. 

Bunun için de : Memleketimiz aleyhinde 
çok zararlı gelişime ihtimalleri kapsıyan kanun 
dışı ıharefeetler ile yayın ve beyanlara nihayet 
verilmesi, her türlü öğretim kurumları ile öğ
renim kaynaklarının sürekli ve verimli faali
yette bulundurulmaları ve bunları sağlamak 
üzere ihtiyaç duyulan kanunların, ilgili kuru
luşların iştirakiyle hazırlanması, tükenmez 
(gücünü esas itibariyle adaletten ve hukukun 
üstünlüğü ilkesinden alması gereken Devlet 
otoritesinin,, her çareye başvurularak, her yer
de hâkim kılınması ve korunması, en Ibüyük te
minatımız olan Silâhlı Kuvvetlerimizi tahrik 
ve komutanlarını rencide eden yayın ve beyan
lardan kaçınılması, bünyeleri, hizmetleri ve 
münasebetleri Anayasayla düzenlenmiş bulu

nan Cumhuriyetin temiel kuruluşlarının ve kuv
vetler dengesi üzerinde işletilen Parlömanter 
rejimin, siyasi partilerin de dâhil bulunduğu 
vazgeçilmez ve biri diğerine peşin hükümle ter
cih edilmez bütün .unsurlarının kendi işlerinde 
ve aralarında özel kanun ve tüzüklerine ıgiöre 
demokratik icaplara uygun usullerle çalıştırıl
ması lüzumunu, son defa yaptığım temasların 
sonuçlarına dayanarak önemle belirtmek iste
rim.» demekle münakaşası ıkalbul edilmiyen, 
aksine bir beyana tahammülü olmıyan bir aıçık-
üııkla tarafsızlığını ortaya koymuş olmaktadır. 

Millî şuur içinde uyarıcı ikazlar yaparak, 
millî bir vahdet temini için daha da artan bir 
aktlvite içinde hareketinin devamında zaruret 
görüyoruz. Yüce Makamının icaplarının taraf
sız bir hüviyeti içinde ifaya bilhassa dikkat 
eden Cumhurbaşkanına, vatandaş gözünde göl
ge düşürmeye çalışmak, millî duyguları aşan, 
tecavüz mahiyeti taşıyan ölçüsüz ve şuursuz 
davranışlar olarak karşılanmalıdır. 

'Türk Devletinin temsilcisi, milletinin Yüce 
Makamı olarak her türlü dedi - kodulardan da 
uzak tutulmalıdır. O makamı işgal eden şahsi
yete her ne şekilde olursa olsun toz kionrurma-
maya, onu günlük münakaşa ve dedikiodular-
dışmda tutmaya mecburuz. Bu yüce müessese
ye yapılan Mam ve hücumlara cevap verip po
lemiğe sebebolaıcak bir kimseyi aynı müessese 
içinde bulmakta güçlük çekeriz. 

'Cumhurbaşkanlığı G-enel Sekreterliği- de 
memur statüsüne tabi !feir organ bulunduğuna 
göre, haksız ve insafsız- ithamlar ekseriya ce
vapsız kalmaya mahkûmdur. 

İBu vesile iıle ifade etmekte kendimizi mec
bur hissettiğimiz husUs da Cumhurbaşkanlığı 
müessesesinin büyük bir titizlik, ciddiyet ve 
düzen içinde çahışma imkânını sağlıyan bugün
kü Genel Sekreterlik mensubuna takdirlerimizi 
(bildiririz. 

Netice olarak sayın arkadaşlarım, demok
rasi, ahenk içinde çalışan Devlet manzumesidir. 
Bu Devlet manzumesinin başına canı isteyen is
tediği şeyi söyliyecek, yasacak, imaen de 
olsa taarruz edecek olursa anarşinin önünü al
mak mümkün olmaz. Hepimizin zarar göreceği 
Ibu tutuma ilk önce Cumhuriyet savcılarının 
karşı koyacağı inancı ve imanı içindeyiz. Ana
yasanın vaz'ettiği esaslar dâhilinde Cumthurbaş-
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kanının kendi takdir ölçülerine göre vazife 
yaptıklarım telâkki ediyor, ibunıın memleke
timizde demokratik gelişmemiz bakiTnmdan 
(hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 

Adalet Partisi adına 1971 yılı Cumhuribaş-
fkanlığı Büfeçelsiriin Devlet ve milletimize uğur-
lu olmasını diliyor ve Yüce Meclisi saygıları-
miizla selâmlıyoruz. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Tufan Do
ğan Avşargil, buyurunuz. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Sayın Başkan, muhterem. milletvekilleri, 

Cumhurbaşkanlığı gilbi saygıdeğer bir maka
mın bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi arz et
mek üzere söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı 1961 
Anayasası ile daha demokratik ve sağlam bir 
hukukî bünyeye kavuşmuş yüksek bir makam
dır. Bu makama saygılı olmak her vatandaşın 
[borcudur. Eleştirimi bu duygu ve inanç açısın
dan yapacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanının, 
vatanın bütünlüğünü parçalamaya yönelmiş suç
lan hariç, diğer her hangi bir eyleminden do
layı sorumlu, tütulamıyacağı Anayasal bir ger
çektir. Ancak, bu sorumsuzluk bu makamın, ya 
da bu makamda bulunan sayın »kişinin eleştiri-
lemiyeceği anlamını da taşımaz. Her ne kadar 
'bu makama demokratik yollarla gelmiş olan ki
şi siyasi sorumluluk taşımıyorsa da, kamu oyun
da eylemleri açısından taraflılık taşıdığı yay
gın ise bu makamda bulunan sayın kişi kendi
sini bir sorumluluk altına sokmuş demektir. 

Sayın Cumhurbaşkanlığı makamına gölge dü
şürülecek bir şekilde halk efkârında genel ka
naat halinde pekişen olayları Yüce Meclise arz 
etmekte, ilgilileri tedbirli olmaya davet etmek
te hakkımız vardır. 

Bulgun aşağıda sıralamaya çalışacağım bir 
kısım olaylar, Sayın Cumhurbaşkanının taraf
sız davranmadığı kanısını uyandıran olaylar ni
teliğindedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, meslek
ler arasında seçme yaparak, meslek mensupları
na o yolda davranarak tarafsızlığına gölge dü
şürmektedir. 

Örneğin; öğretmenden kontenjan senatörü 
olamıyacağım 1968 yılında Türkiye Öğretmen
ler Federasyonu temsilcilerinin bir talöbi üzeri

ne şu cümlelerle düşünüşünü açıklamıştır: «Ben 
Meclise ağır adam seçerim. Öyle ilkokul öğret
meni, ortaokul öğretmeni, lise öğretmeni gön-
deremem.» 

Muhterem milletvekilleri, oysa ki bir meslek 
diğerinden üstün ve mukaddes değildir. Meslek
leri üstün ve mukaddes yapan o mesleke hiz
met eden insanların hizmet anlayışı ve kalitesi
dir. Unutmamak gerekir ki, öğretmen Saym Su-
nay'm «ağır adam» dediği kişiyi de yetiştiren 
insandır. 

Siyasal partiler karşısında her nasılsa taraf
sız davrandığı kanısını vermemektedir. Zira, 
son yaptıkları Çankaya görüşmelerinde Demi-
rel gibi acz içinde olan ve yolsuzluk iddiaları 
Meclis duvarları dışına taşan bir Başbakanın 
aczini örtmek, Türk kamu oyunda tutabilmek 
için, getirmek istediği antidemokratik kanunla
rın Meclislerden geçmesi için muhalefeti Demi-
rel çizgisine ikna etme yolunu tutar bir pozis
yona girmiştir. 

Partiler karşısında olduğu kadar çeşitli ku
ruluşlar karşısında da tarafsız kalmadıklarını 
gösteren beyanları olmuştur. Örneğin; Çanka
ya'da gençlik olayları üzerinde Saym inönü ile 
görüşürken, «Bugün Türkiye'de Mao'cu gençler 
var.» demesi üzerine Saym inönü'nün, «ülkü 
ocakları da var.» demesi üzerine Sayın Cum
hurbaşkanımızın, «Ülkü ocakları mensupları va
tansever gençlerdir, komünizmle mücadele et
mektedirler.» demek suretiyle kanun dışı dav
ranışların içerisine giren, silâhlı iki uçdan biri
sini himaye edici ve şımartıcı bir duruma düş
tüğü maalesef görülmüştür. Halbuki, «vatan
perver» diye nitelendirdikleri gençler sokaklar
da, «Komünistlerle Hükümet el ele», «Hain cep
hede.» sloganları ile dolaşmaktadırlar. Anayasa 
gereği olarak tarafsız davranacağına yemin et
miş olan Saym Cumhurbaşkanımızın bu tutumu
nu tarafsızlık ilkesiyle bağdaştırmak mümkün 
değildir. 

Saym Cumhurbaşkanımızın gezileri de özel
lik taşımaktadır. Bilhassa yurt içi gezilerinin, 
turistik bir mâna taşımanın ötesinde, az da olsa 
Türk halkının sosyal, iktisadi ve siyasal buna
lımlarına çözüm yolu getirici nitelik taşıdığı ka
nısında değilim. Bu geziler, Anayasanın Türk 
halkına vermeyi kapsamına aldığı işsizliğin ön
lenmesi, sağlık ve eğitim sorunlarının çözüm
lenmesi, hızla artan nüfus karşısında çoğalan 
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konut ihtiyacı ve bir kısım varlıklı kişilerin top
raklarında çalışan köylüyü toprak saJhilbi yapma 
ve diğer konularda neyi halletmiştir? 

Dış geziler de üzerinde durmaya değer nite
liktedir. Büyük Atatürk 18 yıllık Devlet Baş
kanlığı süresinde bir kez olsun dış ülkelere git
meksizin, inönü ise ikinci Cihan Savaşında ül
kemizin üzerinde yoğunlaşan ulusal yararları
mıza zıt davranışları önlemek için, bir de Türk -
Amerikan münasebetlerinde ortaya çıkan pü
rüzü temizliyebilmek için yurt dışına çıkmış ve 
«kim bizden değil, kim bizden» politikasiyle 
yurtta sulh cihanda sulh ilkesini rahatça uygu-
lıyabilmişlerdir. 

Halbuki Sayın Sunay'ın çok sıklaşmış olan 
dış gezileri kamu oyunda bu ölçülerde değerlen-
dirilebilme niteliğini kaybederek tebessümlerle 
karşılanmaya başlanmış, bir kısım dedikodula
rın yayılmasına sebebolmuştur. 

ORHAN CEMAL FERSOY (İstanbul) — O 
sizin kendi görüşünüz. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGÎL (Devamla) — 
Önemli bir nokta da, Sayın Cumhurbaşkanımı
zın kendilerinin atadıjkları bir Başbakanın Yüce 
Meclisleri günlerce uğraştıran, kamu oyunu ge
niş ölçüde etkiliyen yolsuzluk iddialarına adı 
karışması karşısında hareketsiz kalışı ve etkili 
bir biçimde davranmayışıdır. Bunun açıklan
masını, bir saym senatörün bu bütçe dolayısiyle 
Yüce Senatoda yaptıkları konuşmada görmekte
yiz. Tutanaklardan, bunu Meclisimizle de ak
tarmayı. uyarıcı buluyorum. 

Sayın Senatör diyor ki, «Bir gün Cumhur
başkanı Başbakana suiistimal iddialarının ©sası
nı sormuş. Başbakan da, aman Saym Paşa Haz
retleri Paralı Askerler filminde kolaylık sağ
lamak, Tunus gübre işinde aracı olmak, sizin 
adınıza bir Dışişleri memurunu tutup, diğerini 
attırmak, son model araba getirmek, Yeşilköy-
de sahil arsalarını kapatmak gibi türlü şe
kilde mahdum bey hakkındaki söylentiler gibi 
benimki de biı söylentidir.» dediği dillerde do
laşmaktadır. 

FUAT AZMlOĞLU (Kütahya) — Hezeyan 
bu, sen bir müfterisin. 

ORHAN CEMAL FERSOY (İstanbul) — 
Seviyesiz dedikoduları buraya getirmeye hak
kınız yok. 
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TUFAN DOĞAN AVŞARGÎL (Devamla) — 
Daha önce belirtmeye çalıştığımız acz içinde ve 
şaibeler altında kalmış bir Başbakanın kendi
siyle ilgili konuları soran Saym Cumhurbaşka
nımıza, ijkna sadedinde mukabelede bulunduğu, 
mukabele şekil ve muhtevası kamu oyunda dal
galanmalar yaratmıştır. 

Bu dalgalanmaları karşılamak üzere bir da
nışma kurulu olan ve asker yanı ağır basan 
Millî Güvenlik Kurulu ile bir icra organı olan 
Hükümetle, Hükümete bağlı bulunna tarafsız 
Genelkurmay Başkanlığı bildirileri ile karşılan
maya çalışılması kamu oyunda olumsuz etkiler 
yaratmış ve bu durumu bir saym senatör «apo
let gösterisi» olarak nitelemiştir. 

Saym milletvekilleri, Saym Cumhurbaşka
nımız çıkacağı daha önceden her vatandaş ta
rafından kestirilen ve toplumda patlama nokta
sına gelen olaylar çıkmazdan önce, icrayı ve ka
mu oyunu uyarıp tedbirler alacağı yerde, olay
ların peşinden giderejk zaman zaman beyanatlar 
vermektedir. Bu uyarılar bugüne dek gözle 
görülebilecek bir netice vermemiş, bu olaylar 
daha da hızlanmıştır. 

Sayın miletvekilleri, gönül istiyor ki, 'Türk 
Devletinin başı olan Saym Cumhurbaşkanı
mız Türk Ulusunun içinde yaşadığı çağın gerek
lerine uygun olarak insanca yaşamasında etjkili 
olabilsin; gönül istiyor ki, Anayasamızın kişiye 
sağladığı hak ve özgürlüklerin özüne dokunul
madan kişi kendi vatanında sefil, perişan ve 
vatansız insanların mutsuzluğunu duymasın, Sa
ym Cumhurbaşkanımız, Tükriye'nin yurt so
runlarının çözümlenmesinde yüce ma!kammm 
gerektirdiği ağırlığı zamanında koyabilsin, gö
nül bunu istiyor. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Hükümet adına Devlet Bakanı 
Sayın Turhan Bilgin, buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI TURHAN BÎLGÎN (Er
zurum) — Muhterem arkadaşlar, Devletimizin 
en yüce makamı olan Cumhurbaşkanlığı bütçesi 
görüşülürken Hükümet adına söz alıp görüş 
belirtmek âdet olmamıştır. Ancak, 1923 yılın
dan beri Meclisin zabıtlarını eleştirdiğimiz, 
tetkik ettiğimiz zaman görürüz ki, hiçbir Par
lâmento üyesi, benden evvel bu kürsüde konu
şan arkadaş kadar, Anayasanın kendisine ver
diği, milletvekilliğinin özgürlüğünü, onun 
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her türlü cezai sorumluluktan uzak olmasını te
mine matuf espirisini bir kenara iterek, bu yü
ce makamı Ibu derece (maalesef kelime bulmak-

" ta güçlük çekiyorum; «tezyif edici» de diyemi-
yeceğim) saygı ve edepten uzak bir beyan hu
susunda kullanmamıştır. 

Cumhurbaşkanı hakkındaki konuşmalar... 

TUFAN DOĞAN AVŞARGÎL (Kayseri) — 
Ben kamu oyuna akseden olayları anlatmaya 
çalıştım... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz 
efendim. Siz konuştunuz... 

DEVLET BAKANI TURHAN BÎLGÎN (De
vamla) — Gazete dedikodularını, tekzibedil-
miş beyanları burada bir vakıaymış gibi, bir 
gerçekmiş gibi hu kürsüye getirmek; hele hele 
Devrim gazetesinin tekzibedilen bir iftirasını bu 
îkürsüye getirmek, asgari saygısızlıktır. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri.) (C. H. P. sırala
rında «Şahsı adına konuşma idi» sesleri) 

Açık ifade ediyorum Savın C. H. P. yöneti
cilerine, «şahsi konuşmadır» dedi arkadaşımız. 
Ama, kendilerine bu kürsüden, haklı olarak, bir 
görev tahmil ediyoruz; lütfen arkadaşımızın 
beyanlarını tetkik etsinler. Hangi kaynakların, 
hangi doktrinin, hangi yıkılası zihniyetin Türk 
Milletini yanlış istikametlere sevk etmek için 
yaptığı alçakça bir propagandayı doğruymuş 
gibi buraya getiren arkadaşın beyanlarını tet
kik etsinler. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

TUFAN DOĞAN AVŞARGÎL (Kayseri) — 
Türk kamu oyuna yansıyan olaylardır onlar. 
Ben en az sizin kadar vatanseverim. 

DEVLET BAKANI TURHAN BÎLGÎN (De
vamla) — Türk kamu oyunda yansıyan olay de
ğildir. Bu, ancak komünist mihrakların yan
sıttığı fikirlerdir. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGÎL (Kayseri) — 
îade ediyorum sana bunu. 

DEVLET BAKANI TURHAN BÎLGÎN (De
vamla) — Burada tekzibedilecektir; kamu oyun
da da tekzibedilecektir. 

Yapılan hücumların şahsilik durumu için
de kalabilmesi için, kişisel konuşma yaptığı 
için, sözlerimin mâtufiyeti, bu sözlerin bu kür
süden tekrarına vesile veren şahsa karşıdır. 
Millî partilerimiz millî mevzularda olduğu ka
dar, millî müesseselerde de mutlak bir iştirak 

halinde olmalıdırlar. Devrim Gazetesinin bir 
dedikodu sütununda çıkan, katiyen ve katiyen 
yanlış olan bir mizansenin hazırlanışı neticesi 
yazılan ve tekzibedilen bir beyanı buraya ge
tirmek; hele hele Türk Devletini temsil eden 
Sayın Cumhurbaşkanının gezilerini bir turis
tik gezi niteliğinde gösteren, onun bu seyahat
lerde bâzı fısıltılar söylediği şeklindeki bâzı 
alçak ağızların beyanını bu kürsüden ifade et
mek millî bir partinin üyesine yakışmaz. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Alınız, muhterem ve vatanperver olduğu
muzdan hiçbirimizin şüphe etmediği C. H. P. 
yöneticileri! Alınız lütfen, bu zapta geçen ar
kadaşımızın beyanını tetkik ediniz, mutlaka 
tetkik ediniz! Ve ondan sonra sizden hiçbir şey 
istemiyoruz. Ama, sadece bu beyanlarla bera
ber olmadığınıza inanıyoruz ve bunun bu kür
süden veyahut başka bir vesileyle başka bir 
kürsüden Türk Milletine duyurulmasını istiyo
ruz. Bu, bizim hakkımızdır. 

Yapılan konuşmaların hiçbirine burada ce
vap verecek değiliz. Ama, bir arzuyu ifade 
ederiz. Parlömanter rejimde hükümetler deği
şir. Bunun bir mekanizması vardır, bunun bir 
yolu vardır. Padişahlık devrinde olduğu gibi, 
«Mühri Hümayunumu bana geri ver! Aldım, 
sen sadrazam değilsin!» Yahut da kalkıp gidi
lecek - arkadaşımızın beyanına cevap veriyo
rum - «Falan başvekil yara alıyor; o halde 
mühri hümayununu al ondan» gibi bir söz Cum
huriyetin temeline aykırıdır, temel görüşe ay
kırıdır. _ 

Bütün bu konuşmayı, sadece Cumhurbaş
kanlığı gibi çok yüce bir makama karşı yapı
lan saygısızlığa cevap vermek maksadiyle yap
tım, bunun için söz aldım. Hepinize saygılar 
sunarım. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri 
alkışlar) 

TUFAN DOĞAN AVŞARGÎL (Kayseri) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Hüseyin Do
lun, buyurun. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGÎL (Kayseri) — 
Sayın Başkan, Dolun'dan sonra söz istiyorum, 
sataşma var. 

BAŞKAN — Efendim, sataşma dolayısiyle 
söz istediğinizi kaydettim. 

HÜSEYÎN DOLUN (İstanbul) — Mustafa 
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Kemal'in Meclis üyeleri; çok hassas bir konu 
üzerinde tartışıyoruz. 

Büyük kurtarıcı Atatürk'ü bile eleştiririz 
biz. Artık bugünkü Cumhuriyetin insanı «padi
şahım çok yasa» demiyecektir. 

ORHAN CEMAL FERSOY (İstanbul) — 
Hüseyin Bey, yalan söylemez, yalan söylemez, 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Bu ül
kenin, içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal bu
nalımların yanında; boğaz boğaza, gırtlak gırt
lağa boğuşan kardeşlerin kanı yollarda dökü
lürken; anfide, caddede kardeşleriniz beynin
den kurşunlanırken Cumhurbaşkanını ben bura
da eleştirmiyeceğim, öyle mi? Öyle eleştirece
ğim ki... Sayın İçişleri Bakanı, Saym Başbakan 
Yardımcısı keyfi dilediği zaman piposunu tüt
türecek, kanı dökülen kardeşimi seyredecek; 
Cumhurbaşkanı köşkten buraya gelmiyecek ve 
ben bunu eleştirmiyeceğim... Olmaz böyle de
mokrasi. (A. P. sıralarından «Yaa» sesleri) 

Yaa... Alıştınız meddahlığa. Olmaz öyle şey. 
Değerli arkadaşlarım, bir ülkede fikir öz

gürlüğü milletvekiline tanınmazsa, bir ülkede 
bir ay şu çatının altına gelmiyen parti liderle
ri olursa... Anayasa «bir milletvekili bir ay 
Meclis müzakerelerini takibetmezse milletve
killiği düşer» diyor. Ama millî bütünlüğü mah
vetmek pahasına yurdu karış karış dolaşan 
parti liderleri vardır. Bunu hepiniz biliyorsu
nuz. Acaba bunların dün, bayram yokken, sey
ran yokken A. P. bütçesine «evet» demesinin 
mânası neydi? (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Herkes vic
danının sesine göre oy kullanır. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, Cumhuriyet Türkiye'sinin 
Sayın Cumhurbaşkanı bu Yüce Meclisin oyuy
la o makama gelmiştir. Bu değerli makamı iş
gal eden, yani Mustafa kemal'in sandalyesinde 
oturan insan, Mustafa Kemal Türkiyesine lâ
yık olmak zorundadır. (AP sıralarından anla
şılmayan itirazlar) 

Ülkeyi, Anayasayı «savunacağım» diye ye
min içen Saym Cumhurbaşkanına soruyorum: 
Devlet Şûrası kararlan ayaklar altında çiğne
nirken neden Sayın Başbakanın kulağından 
tutmaz; «arkadaşım, uygula» demez. Yok öyle 
şey.. (A.P. sıralarından «Terbiyeli konuş,» 

«Yuh» sesleri) Yasa yoluyla, yasalar yoluyla. 
tutacaktır bunun. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Er
zurum) — ne biçim konuşuyorsun; bu ne bi
çim beyan? (A.P. sıralarından anlaşılmayan iti
razlar) 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Ben öğ
retmenim, ben eğitimciyim; size terbiye vermek 
zorunluluğundayım. 

A.P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVEKİ
Lİ — Hastasın sen. 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU 
(Niğde) — İn aşağıya terbiyesiz adam. (A.P. sı
ralarından gürültüler anlaşılmayan itirazlar) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Dolun, sizi lisan 
nezahetine davet ediyorum. (A.P. sıralarından 
gürültüler) 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Bundan 
sonra «çağdaş Türkiye» yerine «şeriat Türkiye-
si» kurmak için.. (A.P. sıralarından şiddetli 
gürültü ve itirazlar) 

BARKAN — Savın Dolun, sizi nezahete da
vet ediyorum. (A.P. sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla} — Benim 
özgürlüğüm var. Meclis içinde, Meclis dışında 
söz sövleme hakkım var benim.. Yok öyle şey. 

BAŞKAN — Lisanı münâsiple efendim.. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Ben dört 
yıl önce Savın Cumhurbaşkanına verdiğim bir 
cevaptan ötürü bir bucuk yıl yargılanmış, bera-
et kararmı cebine sokmuş bir öğretmenim. 

Depremden, çöküntüler altında ezilen kar
deşlerim inim inim inlerken bunun imdadına 
Alman saS-bk kurulları ulaşacak; koleradan 
ölüm dua l a r ı ülkemin üstünde dört dönecek, 
Savm Cağlavanpil atmosferi dört dönüp Cum
hurbaşkanına davetiye sağlıyacak; ben bunu 
söylemiyeceğim. Böyle şey mi olur? 

BAŞKAN — Zamanınız dolmuştur, Sayın 
Dolun, lütfen bağlayınız. 

CEVDET AKÇALI (Adana) — Beyaz tren
den bahset. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — O, cezasını 
çekmiş. Beyaz trenin yolcusu, bu millete 6 lira 
yol vergisi koydu, diye yirmi senedir sınıfta bı
rakılıyor. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Daha kötü ola
cak. 
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BAŞKAN — Sayın Hüseyin Dolun, sözünü
zü kesmeye mecbur kalacağım. Lütfen bağ
layınız. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, köşkteki 20 tane Mersedes ara
basından, 25 bin liraya yükseltilmek istenen 
maaştan bahsetmiyeceğim. İstirhamım şudur ki, 
Cumhuriyet Anayasasını eline alıp, buna bağlı 
kalacağına, sadakatle inanacağına, bunu savu
nacağına yemin içmiş Sayın Cumhurbaşkanı
nın tarafsızlıktan dem vurup bir taraftan Ülkü 
Ocaklarını ya da alternatifini savunmamasını 
salık vereceğim... 

A.P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVEKİ
Lİ — Nereden öğrendiniz 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Er
zurum) — Doğru değil o söz. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Sayın 
Başbakan yardımcısı, milletvekilinin sözünü 
kesmeye hakkınız yoktur. Sizi ikâz ederim. 

Başkanlık Divanı yoktur, size saygılar su
narım. (A.P. sıralarından «Yuh», «Defol» 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Kenan Mümtaz Akışık, 
buyurun efendim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Sayın Başkan, bana sataşma oldu, cevap ve
receğim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, za-
tıaliniz söz istediniz. Ben size söz sırasına kay
dettim. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, Grupumun heyetiumumiyesini itham eden 
bir sataşma olmuştur. Söz istiyorum. Hatip «si
zi terbiye edeceğim bir öğretmen olarak» diye 
söylediler. Bunu cevaplandırmak istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Mümtaz Akışık 
kürsüdedir, ondan sonra bunu görüşeceğiz. 

Buyurun Sayın Hatip. 
KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Yüce Devletimizin çok Yüce Başkanı ve 

temsilcisi ile ilgili bir bütçenin tartışmasını 
yapıyoruz. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarım vukuf
la, çok derinlemesine bilgiler getirdiler. Bun
ların içinde iştirak ettiklerim oldu, etmedikle
rim oldu Öyle sanıyorum M, bu hususta belki 

aşın gitmiş olanların töhmetleri, bugünkü de
mokrasi anlayışımız ve yüce bir mevkiin bu
günkü ihtiyaçlara cevap vermesi lâzım gelen gö
revleri bakımından yerindedir. 

Konuşmacının sinirleri kadar dinleyicinin de 
sinirlerinin sağlam olması lâzımdır. Eğer sinir
ler bozuluyorsa bunların bir anlamı vardır. Lüt
fedip değerlendirmenizi istirham edeceğim. 

Bu yüce makam Devletimizin başıdır, millî 
bütünlüğümüzün en yüce yetkili temsilcisidir. 
Bu sıfatları dolayısıyle dokunulmazdır, sorum
suzdur. 

Benim konuşmalarım, eleştiri olmaktan ziya
de, bu yüce makamın, benim nazarımda sınırsız 
olan yetkilerinden bâzı temennileri ihtiva edi
yor. 

Az evvel konuşan arkadaşlarımın ileri sür
dükleri mütalâalardan da anladığıma göre, bu
günkü Anayasamızda Cumhurbaşkanlığına tev
di edilmiş görevler tahdidi mahiyette: İcra or
ganına başkanlık, Millî Güvenlik Kuruluna 
başkanlık, kanunları onaylama, temsilci gön
derme, kabul etme gibi... Bunlar vardır, bunlar 
sayılmıştır ama, bunlar yüce mevkiin, Cumhur
başkanlığının sadece icra etmek zorunda olduğu 
mahdut sayıdaki görevleri değildir, görevleri ve 
yetkileri dolayısiyle çok daha üstündür, çok da
ha geniştir. Genişliği, evvelâ Anayasanın savu
nuculuğu oluşundan gelir. Bu genişliğin anla
mını, yapılan yeminden çıkarmak mümkündür, 
icra organına başkanlık yapmasından çıkarmak 
mümkündür, bir devletin en yüce temsilcisi 
oluşunun ifade ettiği anlamdan çıkarmak müm
kündür. 

Zaten, bu görevin sınırsızlığı, bir Devlet baş
kanının döneminde hâdiseler ne türlü cereyan 
ederse etsin, o başkanın damgası o döneme vu
rulur. Bu devlet başkanı ister «kral» olsun, 
ister «şah» olsun, ister «padişah» olsun, bu 
böyledir, değişmez. 

Bunu böyle kabul ettiğimize göre, Anayasa
mızın saydığı görevleri, • Cumhurbaşkanının 
mahdut görevleri mahiyetinde görüp, onu bu sı
nırlar içinde kapalı tutmak, benim anladığım ka
darı ile, bu Anayasanın hedefi ve gayesi değil
dir. 

Hiçbir sey olmadığı zaman dahi, bu Anayasa
nın anlamında, Cumhurbaşkanının bütün icra 
organına direktif verme ye+kisi vardır. Bu yet
ki, Anayasanın her hangi bir maddesinde bir 
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fıkrasında yazılı değildir ama, Anayasanın tü
münün ortaya koyduğu bir yetkidir. 

Günün icaplarına göre direktif ve istikamet 
verecek haller neleri gerektiriyorsa, bunu, mil
letin kendisinden veya bu milletten bir insan ola
rak hepimizin isteme hakkı vardır. Muhterem 
Cumhurbaşkanı bu yetkisinin varlığına herkes
ten çok daha bilinçle sahibolmak durumunda 
ve zorunluğundadır. Direktif vermeye kalkış
tığı zaman yazılı bir emirle vermez, verdiği za
man da olur, buna mâni bir şey yoktur, ama, 
aslında böyİe bir emir vermeye tenezzül dahi et
mez. öyle bir makamdır, öyle bir temsilci güç
tür ki, onun varlığı, onun ağırlığı, onun ağır 
başlılığı,-onun bilgiye, güvene, sevgiye, her tür
lü pozitif bilime dayanan ağırlığı, bu yönü tâyin 
etmeye kâfi gelir, bu istikâmeti eğilimi ile orta
ya koyar. En müdebbir icra organı, Cumhur
başkanının ne demek istediğini, nasıl hareket 
edilmesi lâzımgeldiğini onun açık açık emirle
riyle değil ama, eğilimi ile anlar, anlamaya mec
burdur. 

Cumhurbaşkanı isterse böyle eğilimi ortaya 
koysun veya koymasın, biraz evvel arz ettiğim 
gibi, devir, o başkanın damgasını alır. Eğer bu 
damgayı müspet olarak tarihe intikâl ettirmek 
istiyorsa, o eğilimi, o değerlendirmeyi gösterme
ye mecburdur. 

Şimdi buradan çıkan anlama göre, birçok 
hâdiseler oluyor, beğeniyorsak, devlet çapında, 
devlet hüviyetini aksettiren hâdiseler ise, bu
nun beğendiğimiz tarafını da zımnen hiç olmaz
sa, bu yüce makamın bizden gördüeü sewi ve 
saypnnm da ifadesi vardır. Ama beğenmedikle
rimiz oluyorsa, müsaadenizle bunun yüce makam 
da kabul etmeli M, o hâdisede damgası vardır, 
ama tesiri yoktur. Fakat öyle tesir gerekir ki, 
oradaki damga aleyhe ise bu şilinsin. Ama si-
linmemişse, bu yüce makamın ve makamın tem
silcisinin adına koydolur ve tarihe geçer. 

Tarihimizden alabileceğimiz birçok örnek
ler vardır. Bugün içinde bulunduffumuz olaylar 
bunların bir aksi sedası gibidir. Birçok dönem
lerde fikir münakaşaları eyleme intikal etmiş, 
birbirimizi boğazlıyan hâdiseleri gerektirmiş, 
birçok fiilî hareketler olmuştur. Devlet, bu hâ
diselerin müsbetinin de, menfisinin de sahibidir. 
Devlet Başkanı, aynı sıfatın temsilcisi olduğuna 
göre, onun sahibidir. Ama, bunlardan birisinin 
kefesinde ağırlığını, biraz evvel arz ettiğim üs-
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tünlüğünü, bütünlüğünü koyar, diğerinin aley
hine bir tutum içine girer veya bu intibaı uyan-
dırırsa o zaman sorabileceğimiz, sormamız lâ-
zımgelen çok meseleler vardır. 

Soracağız: Çünkü, yüce makam, bu millet 
adına «var» olan makamdır. Yetkiler ve bütün 
yetkilerin icra esasının kaynağı bu milletten gel
diğine göre, millet adına, icabında milletin 
eğilimi adına şahsan milletvekilleri olarak veya 
milletin tümünü ifade eden güçlerimiz ile bunu 
soracağız. Sormadığımız gün vazifelerimizde ak-
sakjık yapmış olduğumuzu da kabul edeceğiz. 

Eğer bu fikir tartışmalarına, eylemlere siya
sal makam olan yüce temsilcimiz, makamiyle 
veya şahsiyle karışırsa, korkarım ki, bütün is
lâm âleminin veyahut doğu uygarlığının hâlâ ıs
tırabını çektiği bir hâdise ile karşılaşırız. Ne
rede siyasal eğilim, nerede icra gücü, o günün' 
adiyle nerede şeriat bir fikrin tarafını tutmuşsa, 
orada kanlar akmış, kelleler feda edilmiş, hattâ 
bununla da kalmamış, içtihat kapılan kapan
mıştır. Bu içtihat kapılarının kapanması, hâlâ 
koca bir uygarlığın büyük kamburu halinde de
vam edip gitmektedir. Diyebileceğim ki, bugü
ne kadar yaptığımız, daha çok yapacağımız ça
balar, bu kamburu hafifletmek gayesini güdü
yor. 

Şuurlu veya şuursuz, biz hâlâ bu mücadele
nin içindeyiz. Umarız ve hattâ arzu ederiz ki, 
belki birçoklarınızın çok cesaretle ve çok saygı
sızca bulduğunuz bu konuşmaları yaparken, fi
kir tartışma sahalarında kendi ellerimizle kendi 
beceriksizliklerimizle yeni bir içtihat kapılarının 
kamnması gibi bir felâketi kapımızın önüne ge 
tirmiyelim. 

Bu hâdiseler, fikri tartışma imkânlarının yok 
edilmesini gerektiren hâdiseler, eğer bunların 
kanlı bıçaklı, birbirine girmiş eylemli hallerine 
de intikal ederse, o zaman elbette ki fecaattir. 

Buffün muhterem arkadaşlarımın temas ettik
leri birçok meseleler oldu. Gerçekten bunlar sra-
zetelere ereçmistir, tekzip edilebilir. Yüce Cum
hurbaşkanına, yüce temsilcimize öyle şeyler iza
fe edilmiştir ki, bunlardan hiçbirisi tekzibedil-
memiştir, tekzibedilmediği için üzülmüşümdür. 
Taleplerimden birisi, bu tekzibedilmiyen hâdise
leri bugün buraya getiriyorsak, eğer bu bir ka-
bahatsa, bundan dolayı mazur görülmemiz ge
rekir; hiçolmazsa bundan sonra bu hâdiselerin 
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mutlaka zamanında, en fazlasiyle kamu oyuna 
duyurulacak şekilde tekzibedici bir müessese
nin, Cumhurbaşkanlığı adına çalışması şarttır. 
Bir gün, bir yüce makam, bu Devletin bütünlü
ğünün temsilcisi şahıs çıkar da, «Ülkemin şura
sında veya burasında şöyle bir bölücülük var
dır.» derse, bunun üzerinde durmaya mecburuz. 
Gazetelere geçmiş, tekzibedilmemiş bir hal bu. 
Bunun üzerinde duracağız. 

Bu, her şeyden evvel bir bölgeyi diğer bir 
bölgeye rakip, hasım hale getiren bir ifade ol
duğu kadar, bir bölge aleyhinde koca bir kamu 
oyunu uyandıran bir hâdise oluyor. Bunu bir 
yüce makamın değerlendirememesine ihtimal ve
remiyorum. Eğer, tekzibedilmeme bir ihmalin 
neticesi ise bunu da söylemeye mecburuz. 

Biz bugün böyle bir bölücülük hâdisesinin 
son haddiyle son sınırı ile - Allah gös
termesin, ülkemizde demryeceğim, çünkü ar
zu edilmiyen bir hal - Dünyanın her han
gi bir ülkssinde böyle bir hâdise cere
yan ettiği zaman, o ülkenin Devlet baş
kanı bunu bu sıfatla kamu oyuna arz etmez, bu 
vasfı içinde, kendi damgası altında sunmaz. 
Çünkü bunun ağır sorumluluklarının, bugün 
olmasa bile, nesiller boyu içinde gerektirebileceği 
tehlikelerin farkında olur da onun için sunmaz. 

Ama, bugün biz bu Yüce Devletin yüce tem
silcisine, biraz evvel arz ettiğim, âdeta sınırsız 
olarak varlığını kabul ettiğimiz görevlerine ve 
yetkilerine sığınarak diyoruz ki, bugün bir 
bölgenin diğerine husumetini çekecek, kamu oyu
nun bir bölgeye husumetini çekecek bu lâfların 
yerine, eğer bir tedirginlik, bir karışıklık varsa 
bunun üzerinde durulması lâzımdır; bunu o yü
ce direktif yetkisi ile ele alması lâzımgelen bir 
yüce makam olarak biz Cumhurbaşkanlığını gö
rüyoruz. 

Bugün eğer tetkik mahiyetinde ise bu yapıl
malıdır, ama zannediyorum ki, artık her şey 
açıklanmıştır, ayan beyan olmuştur, aydınlan
mıştır, bir tetkike de lüzum yoktur. O halde. 
burada icra organına bir politik yöntem ver
mek lâzımgeliyor. Bu yüce makamın eğilimi: 
«Arkadaş, burada durum tamamdır, burada özel 
ölçüler içinde çalışan bir Devlet plânlaması ile 
ben Devlet temsilciliğimi za'fa uğramış görüyo
rum. Burada icra organının özel anlayışları 
içinde getirdiği icraatı noksan görüyorum. Eği
limim budur, buraya öyle bir özel değer vere

ceksin, öyle bir özel plânlama ile buranın huzu
runa çıkacaksın ki, ne ben bunları töhmet al
tında tutayım, ne de bu benim sınırlarım içinde 
olan kişiler, insan haysiyetinden mahrum bir 
yaşantı içinde kalsın.» olmalıdır. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur efendim, 
toparlayınız. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sabırlarınıza 
teşekkür ederim ve bu vesile ile saygılar suna
rım. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, bir evvelki hatibin konuşmalarında grupu-
ma sataşma olduğu cihetle söz istiyorum. 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, ben A. P. Grupu arkadaşlarımı tenzih 
ederim, grupu hedef almadım. Yalnız, Çanak
kale Milletvekili Mesut Önür, edep dışı bir dav
ranışta bulunduğu için... 

İBRAHİM AYTAÇ^ (Balıkesir) — Tavzih 
ettiler, lüzum kalmadı efendim. 

BAŞKAN —-Peki, teşekkür ederim efendim. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGÎL (Kayseri) — 

Sayın Başkan, Sayın Bakan konuşurlarken, «al
çak, komünist taktiği» v. s. gibi basit sözlerle be
nim konuşmama mukabele ettiler. Bunun için 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, benim tesbit ettiğim 
şu: Bu gibi mevzularda sizin bahsettiğiniz ke
limeleri bâzı basının yaydığını söyledi ve sizin 
bunu burada izahınızı yadırgadı. Ben bu şekil
de anladım. Yani, sizin şahsınızı hedef alma
mıştır. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Düpedüz şahsıma söyledi. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Avşargil'in 
şahsım mı hedef aldınız, yoksa yapılan neşriyatı 
umumi olarak burada aksettirmek bakımından 
mı ifade ettiniz. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Er
zurum) — Sayın Başkan, zabıtlarda vardır. 

BAŞKAN — Zabıtlarda vardır, bu şekildedir. 
Mesele bitmiştir. 

Şimdi, yeterlik önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerindeki görüş

melerin yeterliğini arz ve teklif ederim. 
İsparta 

Ali ihsan Balım 
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BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Komisyon veya İdare Âmirlerinden konuş
mak istiyen?.. Yok. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunacağım. 
Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Kabul et
miyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Bölümleri okutup oylarınıza sunacağım. 

B 

Bölüm 

CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
Lira 

11.000 ödenekler 245 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 544 908 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 016 440 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 212 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 60 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesi kabul edilmiştir. 
Memleketimize hayırlı olsun. 

G — SAYIŞTAY BÜTÇESİ : 
BAŞKAN — Sayıştay Başkanlığı bütçesine 

geçiyoruz. Grupları adına söz alan arkadaşları 
arz ediyorum ; Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın Ekrem Dikmen, Millî Güven Partisi Gru
pu adına Sayın Mehmet Türkmenoğlu, Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Hasan 
Ali Gülcan ve Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Mustafa Kaptan. 

Şahısları adına; Sayın Cevat Sayın, Sayın 
Hüseyin Yenipınar, Sayın İbrahim Cüceoğlu, 
Sayın Ekrem Kangal, Sayın Hasan Tosyalı, Sa
yın Enver Akova ve Sayın Turgut Artaç. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Ekrem 
Dikmen, buyurun. 

D. P. GRUPU ADINA EKREM DİKMEN 
(Trabzon) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin say
gı değer üyeleri, 

Sayıştay, çok eski, köklü, ananesi olan millî 
bir malî murakabe ve yargı organımızdır. Va
tandaştan vergi alınmaya başlandığı günden 
itibaren «verdiğim vergi acaba yerine sarf olu
yor .mu» fikri doğmuş ve muhtelif tarihî istiha
lelerden sonra bugünkü Sayıştay ortaya çıkmış
tır. 

Anayasamızın 127 nci maddesi, Sayıştayın 
tarifini ve görevlerinin tesbitini şöyle derpiş 
etmiştir : «Sayıştay, genel ve katma bütçeli dai
relerin bütün gelir ve giderleriyle mallarını Tür
kiye Büyük Millet Merlisi adına denetlemek ve 
sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme 
bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, de
netleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla 
görevlidir. 

Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usul
leri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev 
ve yetkileri, hakları ve yükümleri ve diğer öz
lük isleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanun
la düzenlenir.» demiştir. 

Anayasada zikredilen kanun da «832 sayılı 
kanun» namiyle, bugünkü sosyal bünyemize uy
gun olarak çıkarılmış bulunmaktadır. 

'Sayıştay denetlemesi bugün, daha çok Dev
let harcamaları üzerinde yapılabilmektedir. Hal
buki, bu denetlemenin Devlet gelirlerine de teş
mil edilmesi bir zarurettir. Fakat bu görevi bu
gün, daha doğrusu imkânları itibariyle bu göre
ve yetişememektedir. Bu görev, idari organlar 
tarafından, Maliye Vekâletine bağlı teftiş he
yeti, hesap uzmanları ve maliye kontrol memur-
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lan tarafından veya diğer talî kontrol organla
rı tarafından yapılmaktadır. 

Büyük Meclis adına Devlet gelirleri üzerin
de bugün Sayıştay murakabesinin yapılamama
sı bir imkân meselesidir. Sayıştayın bu bakım
dan kuvvetlendirilmesi ve güçlendirilmesi lâzım 
gelir. Bugün gelir denetimini bu sebeple yapa
mamaktadır. 1934 senesinde, Devlet bütçesinin 
222 milyon lira olduğu bir sırada denetçi sayı-. 
sı 180 iken, bugün 17 bütçe yekûnu 30 milyar 
liranın üzerinde olduğu halde, vazifelilerin sa
yısı, yüz, yüzelli misli bütçe rakamları artışı 
muvacehesinde aynı oranda artmamıştır. Ancak, 
832 sayılı Kanunla kadroları tesbit edilmiş ve 
5 senelik bir müddet tanınmak suretiyle bu 
kadrolara liyakatli elemanların yerleştirilmesi 
hususu öngörülmüştür. Tesbit edilen kadrolar, 
yapması lâzımgelen tetkikata kifayet edecek 
derecede tesbit edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, Sayıştay, Fransa 
ve diğer Avrupa memleketlerinde birinci sınıf 
bir müessesedir. O itibarla da yetişmiş eleman
lara en çok kıymet verecek, ehemmiyet verecek 
bir müessese olmasına dikkat etmek mecburiye
tindeyiz. 832 Sayılı Kanun, elemanlar bakımın
dan kadroların beş senede doldurulmasını der
piş etmiş ve birtakım şartlar koymuş ve bu 
elastikiyeti tanımıştır. 

Zaman zaman ihmal edilmiş olmasına rağ
men, dar imkânlar içerisinde Sayıştay kendisi
ne mevdu vazifeleri bihakkın yapmıştır ve yap
maktadır. Bugün müessesenin başında bulunan 
muhterem arkadaşımız. Sayıştayı vazife bakı
mından ileriye götürecek değerde bir insandır. 
ISayıştayda vazife gören diğer vazifeliler de ses
siz sedasız hizmet görmekte ve mümkün olduğu 
kadar fazla hizmet vermenin şevki içerisinde 
çalışmaktadırlar. Kanaatimizce müessese takdire 
lâyık bir müessesedir. 

Yeni imkânlar buldukça, yeni binalarına ta
şınmaları, mekanik sistem yerine elektronik 
sisteme geçmeleri suretiyle bu denetimi daha 
raihat ve zamanında yapmak imkânını da bul
muş olacaktır. Sayıştay, uygunluk bildirilerini 
daha evvel, zamanında yetiştiremezken bugün 
mümkün mertebe bu hususda daha iyi bir hale 
getirilmiştir. 

!Sayıştay, Devlet harcamalariyle ilgili mura
kabeyi iki bakımdan yapmaktadır. Birisi har
camaya yetkili dairelerin, harcıyan dairelerin 

yargı murakabesini yapmaktadır. Bir diğeri de 
objektif olarak bu dairelerin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından, kendilerine verilmiş 
olan sarf mezuniyetini ne surette kullandıkla
rını murakabe etmesidir. Bunu da Türkiye Bü
yük Millet Meclisine takdim ettiği uygunluk 
bildirileriyle ifa etmektedir. 

Arzu edilen husus şudur şi, bu şekli ve malî 
murakabenin ötesinde bir de iktisadi açıdan mu
rakabe yapılabilmesidir. Devlet muhasebesi bir 
maliyet muhasebesi şekline gelmedikçe ve hiz
met dilimlerinin standartları belli olmadıkça 
Sayıştayın iktisadi bakımdan murakabe yap
ması biraz anlamsız olur. Çünkü verecekleri ka
rarlar indî olur. 

i832 sayılı Kanunla Sayıştaya verilen yeni 
vazifelerden birisi de bütçe dışında tedvir edi
len bir kısım malî muamelâtın denetimidir ki, 
burada sabit sermayeler, döner sermayeler ve 
fonlar denetlenmektedir. Sayıştay, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine takdim ettiği raporlarda 
bu müesseselerin başarılı çalışıp çalışmadıkla
rını ve bilhassa gayelerine uygun hizmet verip 
vermedikleri hususunu da beyan etmek mecbu
riyetindedir. Verilen raporların değerlendirilme
si, uygunluk bildirilerinin tetkiki ve bir kısım 
müesseselerden sorulması lâzım gelen hususların 
sorulması ise tabiî ki, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, dolayısiyle ona niyabeten vazife gö
ren Sayıştay Komisyonunun vazifesidir. 

Bu millî müessesemize yeni hizmet yılında 
Demokratik Parti Grupu adına muvaffakiyetler 
ve hayırlı hizmetler diler, Yüce Heyetinizi saygı 
ile selâmlarım. (D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Melhmet Türkmenoğlu, buyurun. 

M. G. P. GRUPU ADINA MEHMET TÜRK
MENOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, 

Millî Güven Partisi Meclis Grupu adına Sa
yıştay bütçesi üzerindeki görüşlerimizi arz ve 
izah etmek için huzurlarınızda bulunuyorum. 

Malûmlarınız olduğu gibi, Sayıştay bütün 
Devlet Dairelerimizin Genel ve Katma Bütçe
lerinin hesap ve işlemlerini inceler, yargı yo
luyla hükme bağlar; kesinhesap kanun tasarı
larının genel uygunluk bildirimini Yüce Mecli
se sunarak T. B. M. M. adına görev ifa eyliyen 
bir Anayasa müessesemizdir. 
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Sayıştayın Bütçesini eleştirmeden önce, bu 
kurul hakkında bilgilerimizi tazelemek, konu
ya ışık tutabilmek için, kurulun tarihî ve mor
folojik istihalesi seyrini kısaca anlatmakta fay
da mülahaza etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sayıştay müesseseleri bütün Dünyada iki 

tip şeklinde ortaya çıkmışlardır. 
Birinci tip, Orta Avrupa Devletlerince kabul 

edilen ve kullanılan, harcı - alem olan tip'ki 
biri hesap muhakemesi, diğeri de, yargı organı 
şeklinde çalışan sistemdir. 

ikinci tip ise, Anglo - Soksıon sistemi olup, 
bütün âmme müesseselerinin muhasebe kontrol 
ofisi şeklinde tezahür etmiştir. 

Bizim kabul ve tatbik ettiğimiz sistem orta 
Avrupa tipidir. Memleketimizde ilk olarak 
tanzimattan sonra bütçeden ve bütçenin kont-
rollarından bahsedildiği bir vakıadır. 

1861 senesinde Abdülmecidin ölümü ile ye
rine geçen kardeşi Sultan Abdülaziz, daha cü
lusu ile birlikte hemen Devletin maliyesiyle meş
gul olmaya ve özellikle, titizlikle bütçe üzerin
de durmaya başlamıştır. 1865 yılında İ2 üyesi-
de kendi tarafından atanmak suretiyle biri he
sap diğeri de Maliye Dairesi şeklinde çalışan 
Bugünkü Sayıştayımızın kurucusu olmuştur. 

Zamanın kıymetli sadrazamlarından Âli ve 
Fuat Paşalar da bozulan Devlet Maliyesinin ra
yına oturması çabasını Padişahın gayretlerine 
katarak büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. 
Böylece Sayıştay tarihimizde Sultan Abdüla
ziz daima hayırla yadedilen bir Padişah olarak 
geçmeye hak kazanmıştır. 

1878 yılında 1295 sayılı Nizamname ile Di
vanı Muhasebat adı ile yeniden hüviyetle-
nen bu kurul 1908 senesinde daire adedini iki 
den üçe çıkartarak bu haliyle 1922 yılına kadar 
devam etmiştir. 

1923 yılında Sayıştay yeni bir tedvinle ve 
1924 Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 100 ncü 
maddesiyle daire adedi de dörde çıkartılarak 
T. B. M. M. sine bağlanıp yeni bir hüviyet ikti-
sabetmiş oluyordu. 

1934 yılında çıkarılan 2514 sayılı Divanı 
Muhasebat Kanunu ile bu kurumu bir hesap 
mahkemesi şeklinde bütün gerekliliği ve yeter
sizliğiyle çalışır vaziyette görmekteyiz. 

1939 da Danıştaya ait Temyiz yetkisini de 
Sayıştaya bu Kanunla devri sağlanınca artık 
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bu kurul şanına lâyık ve daha bağımsız işler 
hale getirilmiştir. Fakat, bu arada, bir şûra, 
Sayıştayın güçlüklere mâruz kaldığı bir dö
nem olmuştur. 

Bunun da nedenlerini kadrosuzluktan ve 
malî imkânsızlıklarda görmekteyiz. Nihayet 
27 Şubat 1967 tarihinde çıkartılan 832 sayılı 
Sayıştay Kanunu ile bu imkânsızlıklar da gide

rilerek bugünkü Türkiyemizin ihtiyaçlarına ce
vap verebilecek bir şekle getirilmiştir. 

1961 Türk Anayasasının 127 ve 128 nci mad
delerinde görev ve yetkileri tadadedilen Sayış
tayımızın son Kanunla şanına yakışır ve günün 
modern ihtiyaçlarına cevap verecek hale getiri
lerek bir Anayasa müessesesi özelliğiyle çalış
maya bağlamıştır, ilerde ihtiyaçlara cevap ver
mesi için teknik terakki ve tekâmüller muvace
hesinde Sayıştayımızın da yeniden teçjhizi ve 
teşkilâtlanması (her müessese gibi) gayet tabiî 
olacaktır. Böylece, Yüce Meclise Sayıştayımı
zın kısaca tarihçesi hakkında bilgiler sunmuş 
bulunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
insanlar uygarlıkta ilerledikçe, seviyeleri 

yükseldikçe inkişaf eden hayat standartları ge
nişledikçe; bunların tatmin ve temini insan
oğlunu uzun uzun düşündürmüştür. Evvelâ gi
derini gelirine denkleştirecek bir aile bütçesi
nin tanzimini gerektirmiştir. Hele bu hal, bir 
çok aileleri ihtiva eden bir topluluk, Devlet 
meydana gelince onun ehemmiyeti ve derecesi 
daha düşündürücü olmuştur. Bugün, bütçe bü
tün devletlerin âzami ciddiyet ve samimiyetle 
üzerlerinde durdukları en önemli meşgaleleri
dir. 

Bütçe fikri, bir milletin hâkimiyetinin esas 
rükünlerinden birisidir. Milletin istikbali ve 
istiklâli, memleketin bekası, şerefle yaşamak ve 
yükselmek istiyen ulusların önemli bir müesse
sesi jlarık doğmuştur. 

Vergiyi ödiyen millet olarak, ödenen bu ver
gilerin nerelere ve nasıl sarf edildiğini aynı mil
letin bilmesi kadar tabiî bir hak olamaz... Bu 
bakımdan bütçenin hazırlanması, tertibi, tanzi
mi ve tasdikinden sonra denetleme safhası ge
lir ki; bu safhada kendilerine mevdu bu vazi
feyi hakkiyle icra edip etmedikleri keyfiyetinin 
denetlenmesi gelmektedir. 
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Bakanların kendilerine verilen bu vazifeleri 
hakkiyle ve muvaffakiyetle ifa edip etmedik
leri; yaptıkları işûer ve bunların müspet netice
leriyle ölçmek imkânını vermiş olmasından teş
riî denetlemenin ehemmiyeti kendiliğinden teza
hür ediyor. 

îşte, millet mümessillerinin bütçedeki haiz 
oldukları hudutsuz tetkik ve denetleme haklan 
bu prensipten doğmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; 
Cumhuriyet rejimi kurulduktan bu yana, 

bültçe tatbikat ve denetlemesi de her yıl inki
şaf etmektedir. Bütçede başlıca ilmî esaslar ise; 
umumiyet, vahdet, samimiyet, vuzuh, iktisat; 
(tevazün ve hakkaniyet prensipleridir. Bu açıdan 
bütün mütekâmil devletlerde teftiş ve denetle
me yetkisi; idari, kazai ve teşriî organlarda te
celli etmektedir. Kazai denetleme, T. B. M. M. si 
adına Sayıştayca, teşriî denetleme; kesin hesap
lar üzerinden Yüce Meclisçe, idari denetleme 
ise; tahsisatların kullanılışı, taahhütlerin yapıl
ması, masrafların tahakkuku, ita emrine bağlan
ması ve masrafların tediyesi gibi vazifelerin ye
rine getirilmesi de aidolduğu Bakanlık ve Hazi
ne tarafından yapılmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Bütçenin tanzim ve tasdiki nasıl millete ait 

bir yetki ise, buna paralel olarak bütçenin tat
bikatının denetlenmesi de yine millete ait bir 
yetkidir. Millet Meclisi bu yetkiyi kendi adına 
mütehassıs bir kurula «Anayasamıza göre» Sa-
yıştaya yaptırmaktadır. 

Bir Devlet bütçesinin sağlamlığı, o Devlet 
Hazinesinin intizam, malî itibarı ve o Devletin 
bütçe tatbikatı ve bütçe denetlenmesiyle ölçü
lür. Şimdi, T. B. M. M. si adına bu görevi ifa 
eden Sayıştayımızın aşağıda sıraUyaeağım hu
suslarda dikkatli ve hassas olmasını Grupum 
adına temenni edeceğim. 

1. Kesinhesaplann Sayıştay Komisyonunca 
tetkikinde yalnız mutabakat beyannameleriyle 
sınırlı kalmaları, iptal edilen tahsisat ve harca
malar üzerinde durulmamasını denetlemede ba
riz bir noksanlık olarak görmekteyiz. 

2. Muayyen bir hizmetin ifası için tefrik 
edilen tahsisatın iptal edilmesi veya her hangi 
bir yatırım konusunu yapılmamış olmasının tah
lil ve münakaşa edilmemesi denetlemenin kifa
yetsizliği kanısını yansıtmaktadır. 

3. Sayıştay Kanununa muvazi hazırlandığı
nı zannettiğimiz İhale ve Genel Muhasebe ka
nunları da, Yüce Meclise gelerek kanunlaşmalı 
ve tatbikata dinamizm getirilmelidir. 

4. Milletten alınan vergilerin yerli yerine 
sarf edildiğine dair mükelleflerine tatminkâr 
bir tatbikat yapıldığının açıklanması yapılma
lıdır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Grupum adına, tenkid ve temennilerimizi 

açıklamış bulunuyorum. Gerek tatbikatçılar, ge
rek ilgili kuruluşların dikkatlerine sunduğumuz 
hususlar üzerinde eğilmelerini diler, bütçenin 
Sayıştay mensuplarına, Millet ve memleketimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (M. G. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Hasan Ali Gülcan, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN ALÎ GÜL
CAN (Antalya) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, 

1971 Sayıştay Bütçesi hakkındaki Cumhuri
yet Halk Partisi Grupunun görüş ve tenkidleri-
ni aşağıda arz ediyorum. 

Konumuz Sayıştay Bütçesinin görüşülmesi 
olduğuna göre, evvelâ Sayıştayın tarihçesi ile 
kuruluş sebebini tanımamız şarttır. 

Vatandaş, vergisini öderken, ödediği bu pa
ranın vatan ve millet hizmetinde kullanılmasını 
ve bunun bu yolda kullanılıp kullanılmadığının 
kontrol edilmesini arzu eder. Aksi halde vergi 
ödemez ve bunda direnir. İşte Devlet harcama
larının çarçur edilmemesi ve suüstimallere mey
dan verilmemesi için bunun kontrolü fikri doğ
muştur. 

îşte bu zaruretledir ki, 1861 de Osmanlı Pa
dişahlığı devrinde Divanı Muhasebat Nizamna
mesi ile biri «mahkeme», diğeri «Maliye» olmak 
üzere iki daire olarak kurulmuştur. Bilâhara 
Cumhuriyet devrinde 1924 Anayasasına uygun 
olarak çıkarılan 2514 sayılı Kanunla Sayıştay 
Devlet gelir ve giderlerini kontrol eden ilk he
sap mahkemesi olarak kabul olunmuştur. 1961 
Anayasası ile de Devletin gelir ve giderlerinin 
ve mallarının Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına denetimini kesin sonuçlara bağlıyan bir 
yargı organı olarak kabul olunmuş ve Sayışta
yın kesin yargısına karşı kaza yoluna gidilemi-
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yeceği Anayasa Mahkemesi kararı ile tescil 
olunmuştur. 

1961 tarihlli Anayasamızın 127 ve 128 nci 
maddelerinde Sayıştaym yer almış ve buna dair 
127 nci ımadde de aynen şöyle tedvin olunmuş
tur : (Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairele
rin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türki
ye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve 
sorumluların hesap ve işlemlerini, kesin hükme 
bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme ve 
hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. 

Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usul
leri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev 
ve yetkileri, hakları ve yükümleri ve diğer öz
lük işleri, başkan ve üyelerinin teminatı kanun
la düzenlenir. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisince denetlenmesi kanunla dü
zenlenir) demektedir. 

128 nci madde de kesinhesap kanunu taşa
nlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lacağını emreder. Bu maddenin uygulanması, 
şimdiye kadar müddetinde yapılmıyarak birkaç 
sene tehiri ile Türkiye Büyük Millet Meclisine 
ısunulabilmiştir. 832 sayılı Sayıştay Teşkilât Ka
nununun çıkarılması ile kadro genişletilmiş ve 
Anayasanın 128 nci maddesindeki müddetlere 
yakın zamanlar içinde kesinhesap kanunu tasa
rıları Türkiye Büyük Millet Meclisine sunula
bilmek imkânına erişebilmiştir. Fakat kâfi de
ğildir. Denetimi yapacak kadronun doldurulma
sı ve kadroyu dolduracakların süratle yetiştiril
mesi gerekmektedir. 

Bâzı müesseseler devlet bütçesi ile idare edil
diği halde bu müesseselere ait fon hesapları Sa
yıştay Kanununa göre denetim dışı bırakılmış
tır. Bu da başlangıçta Sayıştay görüşünden 
uzak olduğu için, eksiklikler, kanunsuz, hattâ 
keyfî tasarruflara yol açmaktadır. Denetim dı
şında kalan müesseselerin mutlaka Sayıştay de
netimine tabi tutulmasını, israf, keyfilik ve sui
istimallere bu sebeple meydan verilmiyeceğini 
belirtmek isteriz. 

Devlet mallarının denetiminin de Sayıştayca 
yapılabilmesinin sağlanması şarttır. Bu deneti
min yapılamaması Sayıştayın zarfından değil, 
Devletin ayniyat hesabını vermesindeki intizam
sızlıktan ileri gelmektedir. 

Ayrıca ayniyat talimatnamesi çok eski olup, 
yetersizdir. En kısa zamanda Maliye Bakanlı
ğınca yeni şartlara uygun hale getirilmesi lâ
zımdır. Bu suretle yönetim ve denetim kolaylaş
mış olacaktır. 

Mühim masrafların sarfını öngören kanunla
rın çıkışında Sayıştayın mütalâasının alınması 
zarureti, bâzı misalleriyle ortaya çıkmaktadır. 
Aksi halde, birçok çelişiklikler doğmakta ve tat
bikatta güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 

Bundan gayri üzerinde eğilinmesi gereken 
bir durum da 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
ihale Kanununun eksik ve her türlü suiistimale 
ımüsait bir durumda olması, denetimi güçleştir
mektedir. Hemen hemen ihaleyi yapan şahsın 
takdirine bağlı olup, onun tanzim edeceği belge
ler ve vesikalarla denetçi âmel etmek zaruretin
dedir. Böyle olunca da, denetimin gerçeklere uy
gun olarak yapıldığının kabulü güç olur. 

Memuriyet kadrolarının verilmesinden önce 
Sayıştayın vizesinden bakanlıklarca geçirilmesi 
yerinde olur kanaatindeyiz. Zira bâzı keyfî, ha
tır ve gönüle dayanan kadro ihdasları bu suret
le önlenmiş olacaktır. Böylece tâli ve ek görev
ler için kadrolar verilmemiş olacak ve masraf
lar önlenecektir. 

Kalkınma Plânının tatbikinin Devlet bütçe
sinden Verilecek para ile gerçekleştirilmesi za
ruri bulunduğuna göre, Sayıştayca plân tatbika
tının denetiminin yalnız malî yönünden değil, 
iktisadi yönünden de denetime tâbi tutulması, 
başarıya ulaşıp ulaşılamadığının, uygulanmıyan 
kısımların sebeplerinin neler olduğu, hata ve 
noksanların neden yapılmış olduğu bir rapor ha
linde Yüce Meclislere verilirse, plân uygula
masındaki ihmaller veya hatalar ortadan kal
kar, uygulayanları daha dikkatli ve ihmallerden 
uzak kalmaya sevk eder. 

Türkiye'mizde bir de Taşıt Kanunu vardır. 
Bugün kanun tamamiyle israfa müsait ve araba 
saltanatını getiren bir durumdadır. Masraf bel
geleri, maalesef istenilen şekilde tanzmi edilme
ye müsaittir. Altına araba verilen yetkilinin, 
başka illere Devlet arabası ile gittiğini, sinema
ların, tiyatronun önünde resmî plâkalı araba
ların mevcudolduğunu, plajdan şehre limon al
maya gidildiğini ve yetkililerin üzerinde şoför
lük öğrendiğini görürsünüz. İşte bu durumlar 
Devlete pahalıya mal olmaktadır. 
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Bu hususlarda benim temennim, Taşıt Ka
nununun biran evvel tadil olunmasıdır. Kanaa
timizce, Devlet vasıtaları için illerde tek bir 
garaj yapılıp, tamirhaneleri de bu garaj içinde 
olmalı, görevden dönen her vasıta hemen göz
den geçirilmeli ve garaja konulmalıdır. İş için 
vastıa çağrılmalı, onun dışında vasıta garajdan 
çıkmamalıdır. Denetim ancak böyle kolayca 
yapılabilir. 
Yeri gelmişken, Sayıştay Başkanının 18 ya

şındaki makam arabasının çok eskimiş ve tehli
keli bir hal almış olduğunu, ilgililere buradan 
hatırlatmayı bir görev sayıyorum. 

Bir de bâzı bakanlıklarca, sene sonuna doğ
ru harcanmamış paraların mutlak olarak har
canması telâşına düşülür ve o para sarf edilir. 
Bu acele sarf edilişlerde tahsisin- dışında, lü
zumlu olmıyan yere harcanmasında isabetli har
camalar olmadığından, Devlet parası âdeta 
heder edilmektedir. Sayıştayın bu hususlarda
ki denetimde hassasiyet göstermesini temenni 
ederiz. 

Son olarak, bugün Sayıştayın elektronik bir 
çalışma içerisinde bulunmaması büyük bir nok
sanlıktır. Bir elektronik işlem merkezi kurul
ması temennilerimiz arasındadır. Bu suretle 
gelecek hesap cetvellerinin tetkiki kolay ola
cak, insan gücünden ve zamandan tasarruf 
sağlanacak, kontrol sıhhatli olacak, dolayısiyle 
Sayıştayın müessiriyeti artacaktır. Bunun da 
kaçınılmaz bir zaruret olduğunu arz ederim. 

Sözlerimi burada bağlarken, Sayıştay büt
çesinin milletimize, vatanımıza, Sayıştay mün-
tesiplerine hayırlı olmasını diler, saygılar su
narım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Hü
samettin Başer. 

A. P. GRUPU ADINA HÜSAMETTİN 
BAŞER (Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri, 

Sayıştay bütçesi hakkında A. P. nin görüş
lerini arz etmek üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

Vatandaştan vergi alındığı andan itibaren, 
alınan bu verginin kontrolü fikri doğmuştur. 
Vergi ödemek vatandaş için ne derece bir vatan
daşlık borcu ise, onun sarfını denetlemek de 
aynı derecede bir, vatandaşlık hakkıdır. 

Vatandaşlar bu hakkını, kendisini temsile 
yetkili organlarla, genellikle yasama organları 
eliyle kullanırlar. Çünkü, vatandaştan alınan 
vergi gelirlerinin sarfında, mezuniyet veren ya
sama organları olduğu için, sarfiyata mezuni
yet vermekle yetkili organın sarfiyatı da kont
rol etmesi kadar tabiî bir şey olamaz. 

Ancak, yasama organının kuruluş ve çalışma 
tarzı teknik bir kontrol ve murakabeye el ver
mediğinden, yasama organları bu yetkisini bü
tün Batı demokrasilerindeki bir teknik kuruluş 
vasıtasiyle kullanmak usulünü tercih etmiştir. 

Bizde Sayıştay, «Divanı Muhasebat» adı ile 
ilk olarak 1801 tarihinde Tanzimat Devrinde 
bir nizamname ile kurulmuştur. 1876 Anaya
sası ile milletimizin, egemenliğin kullanılma-
ısında söz sahibi olmasından sonra, Divanı Mu
hasebatın bir Anayasa müessesesi olarak Anaya
sada yer aldığını ve yetki ve görevlerinin ge
nişletilmiş olduğunu görmekteyiz. 

Cumhuriyetin ilânından sonra, milletin ege
menliğine kayıtsız şartsız kavuşmasının tabiî 
bir sonucu olarak 1924 Anayasasında Sayıştayın 
«Divanı Muhasebat» adı ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adına kontrol ve murakabe ya
pan bir hesap mahkemesi olarak yer aldığını gö
rüyoruz. 

Nihayet, 1961 Anayasasının kabulünden son
ra, Anayasamızın 127 nci maddesinde Sayışta
yın bir Anayasa müessesesi olarak şu şekilde 
yer aldığını görmekteyiz : 

«Sayıştay genel ve katma bütçeli dairelerin 
(bütün gelir ve giderleri ile anallarını Türkiye 
Büyük Millet Meclisi âdına denetlemek ve so-
rmluların hesap ve işlemlerini kesin hükme 
bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, de
netleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla 
görevlidir.» 

Mezkûr maddenin 2 nci fıkrasında; «Sayışta
yın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, men
suplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yet
kileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer öz
lük işleri, başkan ve üyelerin teminatı kanun
la düzenlenir.» denilmektedir. 
Anayasamızın bu modern görüş ve anlayışına 

uygun şekilde 6 yıllık bir çalışana sonucu ha
zırlanan 832 sayılı Sayıştay Kanunu A. P. si
yasi iktidarı zamanında Meclislerimizden geçip 
kanunlaştıktan sonra, _ 27 Şubat 1967 tarihinde 
yürürlüğe giırnıişitir. 
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832 sayılı Teşkilât Kanununun 1 nci mad
desinde Sayıştayım, Anayasanın 127 nci mad
desindeki şekilde tarif edildiğini görmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri; fazlaca teknik ma
lûmata girip, Yüce Meclisin kıymetli zamanını 
İsraf etmek ve sizleri yormak niyetinde deği
lim. Ancak, birkaç amanoktaya temas etmeme 
cmıüsaade buyurmanızı istirham edeceğim. 

Sayıştay, tasdik eittiğimiz ve kabul buyur
duğumuz bütçeyle konulan ödeneklerin nere
lere harcandığını, doğru harcanıp harcanmadı
ğını ve bu harcama sırasında suiistimal yapı
lıp yapılmadığını tetkik ve teslbit eder. 

Sorumlular bulunursa, bunlar hakkında 
(tazminata hükmeder. Yıllık mutabakat beyan
namelerini verir ve bunlar Yüce Meclisinize mi-
yabetem görev ifa eden Sayıştay Komisyonuna 
gelir. Sayıştay Komisyonu bunları karara bağ
lar. Bu kararlar Yüce Meclise sevk edilir, ka
nun olarak çıkar. 

Sayıştayım başlıca vazifelerini M anamok-
(bada toplamak mümkündür : 

1. Sarftan önce vize, 
2. ıSarftan sonra Vize. 
Sarftan önce vize, harcama yapılmadan ev

vel yapılır. Şöyle ki; harcamadan önce vize
ye sunulan belgeleri, Birinci Başkan tarafın
dan görevlendirilen grup şefi ve gözetiminde
ki denetçiler, mevzuat dairesinde inoeliyerek 
vize ©derler. Vize sırasında tereddütlü bir du
rum hâsıl olduğu takdirde, bunun ne şekilde 
çözümleneceği, kanunun 32 nci maddesinde 
(belirtilmiştir. 

İkincisi, sarftan sonra vize ise, hesap ve 
işlemleri Sayıştayın denetimine giren idare ve 
kurumların kanunlarıma göre bir bütçe veya 
hesap yılı veya hesap devresi içindeki butun ge
lirlerinin, giderlerinin ve mallarının hesapla-
m saymanlar tarafından en geç mahsup devre
sini takibeden bir ay içerisinde Sayıışıtaya veri
lir ve Sayj&Jtayca denetlenir. 

Ayrıca, mahallî idarelerin hesap yönünden 
denetlenmesi de (muvakkat bir görev olarak 
832 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesinde Sayış-
ftaya verilmiş bulunmaktadır. 

Mahallî idareler için Sayııştaya benzer bir 
denetim kurulunun kurulması gereğine, A. P. 
olarak inanmaktayız. 

Değerli milletvekilleri; bütçeyle verdiğimiz 
tahsisatın kuruşu kuruşuna Yüce Meclislerimiz 
adına, Anayasa ve kanunlarımız çerçevesinde, 
Sayıştayca denetlendiği ve Sayıştayın verilen 
görevleri bihakkın yaptığı hususundaki samimî 
kanaatimi belirtir, sözlerime son verirken; bü
tün modern devletlerde olduğu gibi, bizde de 
bu müessese, Anayasamızın temel bir müessese
sidir. Bu müessese vatandaşın ödediği vergile
ri sonuna kadar denetler, hesap verir ve yüzü
nün akı ile milletin karşısına çıkar. 

Sayıştayım 1971 yılı Bütçesinin memleketi-
ımiize, miUeıtimize ve Sayıştayım değerli mensup
larıma hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce 
Meclise saygılar sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayım Cevat Sayım, 
buyurun. 

CEVAT SAYIN (Edirne) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, 

Sayıştay 1971 bütçesi üzerinde kişisel görüş
lerimi çok kısa olarak arz edeceğim. 

Bir Anayasa kuruluşu olan Sayıştay, Ana
yasanın 127 nci maddesine uygun olarak Dev
let bütçesini denetlemekle görevlidir. 

Nitekim, 127 nci maddeye göre; «Sayıştay, 
genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir 
ve giderleriyle, mallarını, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi adına, denetlemek ve sorumluların 
hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve 
kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hük
me bağlama işlemini yapmakla görevlidir.» 

Bu çalışmalarını da Sayıştay, 832 sayılı Teş
kilât Kanununa uyarak yapmaktadır. 

Her halde Sayıştayın önde gelen görevi, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin teşrî fonksiyonu
na, yüksek hesap mahkemesi olarak yardım 
olup, bütçeyle konulan tahsisatların doğru ola
rak harcanıp harcanmadığını, suiistimaller olup 
olmadığını tesbit etmek, sorumlusu varsa taz
minini hükmetmek, uygunluk bildirimlerini za
manında Meclise takdim etmek olmakla bera
ber, mal denetimi de görevleri arasındadır. 

Buna rağmen genel ve katma bütçeli daire
lerin mallarının tesbiti, yani envanteri bugüne 
kadar yapılmış değildir. Mal denetiminin yapıl
mamasında, denetçi sayılarının azlığı rol oyna
dığından, Sayıştay, kadrolarındaki noksanlığı 
süratle tamamlıyarak bu işe önemle el atmalı
dır. 
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Sayıştayın görevleri arasında olup eksik ka
lan işlerden birisi de mahallî idarelerin, yani 
özel idarelerin ve belediyelerin hesaplarının de
netimidir. Bu denetimin de demokratik rejim
de asla ihmal edilmemesi lâzımdır. 

Sayıştayda çalışanların bir karınca gibi ça
lıştıklarını, yığılan dosyalar arasında hakika
ten büyük emek verdiklerini biliyoruz. Denetçi 
kadrolarını tamamladıklarında, bizim eksikliği
ni hissettiğimiz mal envanterlerinin çıkarılma
sını ve mahallî idarelerin, yani özel idarelerin, 
belediyelerin denetiminin de yapılacağı inan
cıyla 1971 malî yılını Sayıştaya kutlar, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Yenipmar?.. 
Yok. Sayın ibrahim Cüeeoğlu?. Yok. Sayın 
Ekrem Kangal?. Yok. Sayın Hasan Tosyalı?.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Vazgeç
tim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Enver Akova?.. Yok. Sayın Turgut 

Artaç?.. Yok. 
Bu suretle söz istiyen kalmamıştır. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutup oylarınıza sunacağım. 

C — SAYIŞTAY BÜTÇESİ : 

(A/l) Cari harcamaları 
Böl'üm Ödeneğin çeşidi Lira 

12.000 Personel giderleri 11 536 821 

BAŞKAN — Bu bölüm üzerinde üç tane 
önerge vardır, bu önergeleri okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe tasarısına ekli kadro cetvellerinde 

Sayıştay meslek mensupları için gösterge dışı 
ödemeler tablosuna yer verildiği görülmüştür. 

Sayıştay meslek mensupları Devlet Memur
ları Kanunu kapsamına dâhil değildir ve ilâve 
göstergeye istihkakları 657 sayılı Kanunun ek 
geçici 8 nci madesiyle aylık derecelerine göre 
ayrıca düzenlenmiştir. 

Bu itibarla Bütçe Kanununda ilâveten bir 
düzenlemeye mahal olmadığı aşikârdır. 

Binnetice Sayıştay meslek mensuplarına ait 
gösterge dışı ödemeler tablosunun tasarıdan çı
kartılmasını arz ve teklif ederim. 

Bütçe Plân Komisyonu adına 
Erzurum 

Rıfkı Danışman 

Yüksek Başkanlığa 
Sayıştay kadro cetvelinde 4 ncü dereceden 

Temyiz Kurulu raportörü unvanlı kadroların 
sayısı 7 olarak gösterilmiştir. Bu kadro kalemin
den 2 adedinin tenzilini ve gene 4 ncü derece
den başdenetçi kadrolarına ilâvesini arz ve tek
lif ederim. 

Bütçe Plân Komisyonu adına 
Erzurum 

Rıfkı Danışman 

Yüksek Başkanlığa 
Sayıştay Bütçesinin cari harcamalar kısmın

da tazminatlar başlığı altında 12.571 madde nu-
marasiyle (İşgüçlüğü, iş riski ve teminindeki 
güçlük zammı) unvanı ile bir tertip ihdasını ve 
bu tertibe 12.370 (Emekli keseneği karşılıkla
rı) maddesinden (1) lira aktarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe Plân Komisyonu adına 
Erzurum 

Rıfkı Danışman 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri tekrar oku
tarak oylarınıza sunacağım. 

(Komisyonun 1 nci önergesi tekrar okun
du) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet adına 
Sayıştay Başkanı Sayın Rıza Turgay bu öner
geye katılıyorlar mı efendim?.., 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Katılıyo
ruz. 

SAYIŞTAY BAŞKANI RIZA TURGAY — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Sayıştay Başkanı 
önergeye katılıyorlar, önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyonun ikinci Önergesini tekrar okutu
yorum. 

(İkinci önerge tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon ve Sayıştay Başkanı 

önergeye katılıyorlar mı efendim?... 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
RIPKI DANIŞMAN (Erzurum) — Katılıyo
ruz. 

SAYIŞTAY BAŞKANI RIZA TURGAY — 
Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Sayıştay Başkanı 
önergeye katılıyorlar, önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyonun vermiş olduğu üçüncü önerge
yi tekrar okutuyorum. 

(Üçüncü önerge tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon ve Sayıştay Başkanı 

önergeye katılıyorlar mı efendim?... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Katılıyo
ruz. 

HÜKÜMET ADINA SAYIŞTAY BAŞKA-
.NI RIZA TURGAY — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Sayıştay Başka
nı önergeye katılıyorlar, 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 nci bölümü bu değişiklik önergeleriy
le birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer bölümleri okutuyorum,. 

(A/l) Cari harcamaları 
Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 1 724 844 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 6 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 81 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat alımları ve 

onarımları 130 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 130 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

36.000 Borç ödemeleri 5 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Sayıştay Bütçesi bitmiştir, mem
lekete hayırlı olmasını temenni ederim. 

Ç) ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKAN
LIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Bugünkü programımız notun-
daki: «Günlük program saat 19,30 dan önce 
bittiği takdirde bir gün sonraki bütçelerin gö
rüşülmesine başlanacaktır ve saat 19,30 a ka
dar görüşmelere devam olunacaktır.» kaydına 
göre yarınki programın Anayasa Mahkemesi 
Başjkanlığı Bütçesinin görüşülmesine .başlıyo
ruz. 

Anaya Mahkemesi temsilcisi ve komisyon 
buradalar, görüşmelere başlıyoruz. 

Grupları adına söz alan sayın üyeler; O. H. 
P. Grupu adına Sayın Nermin Neftçi, D. P. 
Grupu adına Sayın Şükrü Akkan, M. G. P. 
Grupu adına Sayın Salih Yıldız, A. P. Grupu 
adına Sayın Ertuğrul Mat. 

Şahısları adına söz alan milletvekilleri; Sa
yın Mustafa Kaftan, Sayın Turhan özgüner, 
Sayın ibrahim Cüceoğlu, Sayın Ekrem Kangal, 
Sayın Hasan Tosyalı, Sayın Enver Akova, Sa
yın Ahmet Buldanlı, Sayın Turgut Artaç. 

Söz 0. H. P. Grupu adına Sayın Nermin 
Neftçi'nindir. Buyurun Sayın Neftçi. 

C. H. P. GRUPU ADINA NERMİN NEFT
Çİ (Muş) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

O. H. P. Grupu adına Anayasa Mahkemesi 
Bütçesini eleştireceğim. 

Bugünkü konumuz günümüzün konusudur. 
Uzun süredir Anayasa ve Anayasa Mahkeme
si, haklı haksız birtakım eleştirilere uğramak
ta ve bu konu her şeyden çok toplunıumuzca 
bugünlerde tartışılmaktadır. 

Bütçe tartışmasında Anayasa Mahkemesi 
faslı görüşülürken, bir yandan Yüce Mahkeme
nin çalışmaları ve olanakları saf bütçe açısın
dan ele alınmalı, bir yandan ise Anayasa anl-
yışı ve bu konudaki tartışmalar üzerinde durul
malıdır kanısındayız. 

1961 Anayasasının kabulünden günümüze 
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dek çeşitli yorumlara uğramış bu Anayasamız 
ve çeşitli maksatlar için kullanılmak istenmiş
tir. 

Bir yasanın, hele Anayasa gibi temel hak ve 
özgürlükleri çeşitli Devlet güçlerini, siyasi ve 
sosyal kurumları düzenliyen bir temel yasanın 
başka başka siyasi akımların kendi görüşleri 
açısından yorumlanması kadar doğal bir şey ola
maz. Fakat sadece düşünce yönünden bir tar
tışma olanağı olarak kalmayıp günlük hayatı 
da etkileyici bir duruma geldiği zaman bu yo
rumlar, bu tartışmalar biraz akım halini alır
lar ve büyük çekişmelere sebebiyet verirler. 
Bugün Türkiye'miz bir bakıma bu durumdadır. 
Anayasayı kendi görüş açılarına göre yorumlı-
yan veya onu kendi amacı için kullanma ola
nakları ariyan değişik akımlar ve anlayışlar 
vardır. Bunların başında katı Anayasa madde
cileri gelir. 

Onlara göre, Anayasa bir maddeler ve ku
rallar bütündür. Anayasanın tartışılması ancak 
bu durgun, yani statik bir bünye üzerinde ya
pılabilir. Bunlar, Anayasanın bir maddesine 
dokunulacak olsa Anayasanın bütün ilkeleriyle 
birlikte bozulması gibi bir anlayışa kapılırlar. 
Bu sebeple Anayasanın hiçbir maddesine doku-
nulmamalıdır. Kaldı ki, dokunulamaz da, çünkü 
yapılacak her değişikliği Anayasa Mahkemesi 
er- geç bozacaktır kanısmdadırlar. 

Bu anlayış, kendi yarattığına kendi tapan 
ilkel din kavramları kadar eski ve köhnemiş 
bir anlayıştır. 

Bunun yanında aynı anlayışı görünüşte pay
laşan, fakat amacı bambaşka olan bir dünya 
görüşü vardır ki ona göre Anayasamız iyidir, 
hoştur, Anayasadaki özgürlükler sonuna kadar 
kullanılmalı, kullanıldığı sürece de hiçbir mad
desine dokunulmamalıdır. Fakat günü geldi
ğinde bütün demokratik kurumları hak ve öz
gürlükleriyle birlikte Anayasa tüm olarak or
tadan kaldırılmalıdır. 

Bu fikri gizlemeye çalışırlar, ama esas amaç
ları budur. Çünkü onlara göre bu Anayasa, bur
juva demokrasisi Anayasasıdır. Bütün fazileti 
kendilerine çalışma olanağı tanımasından ge
lir Anayasanın, özel olarak bunlara göre Ana
yasa gerçek demokrasiye ulaşmak için kullanı
lan bir nevi atlama tahtasıdır. 

Bu iki Anayasa yorumunun karşısında üçün
cü bir anlayış vardır. 1961 Anayasası, yürütme-

ı nin haklarını sınırlandırmış, elini ayağını bağ
lamıştır, memleketi anarşiye götüren geniş hak 
ve özgürlükler tanımıştır, iktidarların gücü çe
şitli denetleme halkalariyle sınırlandırılmış
tır. 

Yani, bir yandan Parlâmentodaki muhale
fet, bir yandan idarenin kazai denetimi, kanun
ların Anayasa Mahkemesinin süzgecinden geç
mesi gibi çemberler vardır ve bunlar serbest 
çalışma imkânı vermiyorlar. 

Buna karşılık, devleti yıkmaya yönelen 
akımlar serbest bırakılmıştır. Bu anlayış bir ba
lkıma bugünkü iktidar partisinin aşılamaya ça
lıştığı bir görüştür. Bizim, parti olarak Ana
yasa görüşümüz, bunların hiç birisi değildir. 
Böyle olmadığını da çeşitli vesilelerle ortaya 
koyduk. Bir tereddüde göre, Anayasa hiçbir 
maddesine, hiçbir virgülüne dokunulamıyaoak 
kadar donmuş, kalıplaşmış ve o şekliyle de Eer 
derde deva, 40 kollu bir buda heykeli değildir, 

Anayasa, toplumla birlikte var olan, toplum 
giıbi canlı yaşıyan bir kurumdur. Anayasa bir 
oluşum aşaması da değildir. Çünkü, biz çok 
partili demokratik sistemin dışında oluşmasını 
istediğimiz bir toplum düzeni tanımıyoruz.. 

Bize göre toplum düzeni için model de, 
amaç da Anayasanın kendi içindedir. Aslolan, 
Anayasanın içindeki bu model ve hedefe göre 
Türk toplumunun oluşturulması ve şekillendi-
rilmesidir. ^ 

Muhterem milletvekilleri; biz düzen deği
şiklisinden bahsederken, tamamen Anayasaya 
uygun, demokratik temel üzerinde, lâik ve 
sosyal hukuk devletini öngören ilkeleri ve 
proerramları ile bugünkü bozuk düzeni ileri 
bir Anayasaya, modern bir Anayasaya, yine 
kendi koşulları içinde değiştirmek ve uydur
mak amacı güderiz. 

BMm düzen derişikliğimiz, tamamen Ana-
vas^daki sosyal devlet ilkesine uyabilmek sek
linde yorumlanmalıdır. Bu oluşumun icindeM, 
bu oluşmanın ereregi olarak Anayasanın tanı
dığı temel hak ve özoiirlükler ile bunlara bağ
lı dem fitim vnlîarmın özüne dokunmadan ere-
rfikli deo-î «iVKkler yanılabilir. Hanod derişikli
ğin ne «fikiîde va.Tyılabilfineoi. kaliTvn olmıvan 
Kir "hnlnılr amlpvısı ile d firfiri fvndirilmeli ve Ana-
vaŝ -nı-n. ilk*»ifiriTifi. sosyal dfivlfit amacına ters 
düşmemek şartiyle ele alınmalıdır. 
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Parti olanak, teini bugüne kadar olumlu f 
yönde oy kullandığımız Anayasa değişiklikleri 
ibu şartlara uygun getirilmiş önerilerdir. 

Anayasanın, yürütme organını engellediği, 
birtakım hak ve özgürlüklerin anarşiyi körük
lediği yolundaki telkinlere de Cumhuriyet Halk 
Partisi asla itibar etmemektedir. Toplum için- | 
de bilinçlenen sosyal güçlerin ve sınıfların ken- I 
di haklarına sahip çıkmaları, birtakım rahat
sızlıklar doğuracaktır. Çünkü, bir toplumda, 
o toplumun sosyal, siyasal, ekonomik ve siya
sal hayatını düzenliyen Anayasa arasında olu
şan, gelişen bir ilinti bir alışveriş, bir olay, as
lında alışveriş vardır. 

Muhterem arkadaşlar; burada Cumhuriyet 
Halk Partisinin köklü bir Anayasa, yorumunu 
yapmasını öngörüyoruz. Çünkü, hakikaten 
toplumumuza çeşitli akımlar, kendi yöntemle
rine göre, Anayasa yorumlan yapmaktadırlar. 
Cumhuriyet Halk Partisi, bugünkü Anayasanın 
içindeki siyasal, sosyal kurumları, demokratik 
müesseseleri, özerk müesseseleri, Anayasa Mah
kemesi de dâhil olmak üzere, yıllar yılı bu 
memlekette savunmuş ilk partidir. 

9 ncu Kurultaydan tutunuz, ondan evvelki 
kurultaylarda, 10 ncu kurultayda, hattâ Ana
yasa Komisyonunun yapmış olduğu ankete ve
rilen cevaplarda, 1961 Anayasamız meydanda 
yokken, Cumhuriyet Halk Partisinin bu konu
daki fikirleri meydandadır. Toplumun oluşu
muna göre ilerici bir parti olarak, bütün bu 
kurumları yıllar yılı savunmuş bir partiyiz biz. 
Onun için, çeşitli yöntemlerde Anayasa yorum
lan yapılırken, kendi Anayasa görüşümüzü ve 
Anayasa yorumumuzu yapmayı da görev bili
riz. 

Bize göre Anayasa, donmuş, statik bir mad
deler geçidi değildir. Anayasanın temel ilkeleri 
asla değişmesine razı olmıyacağımız temel ilke
lerinin dışında, yaşıyan toplumun, gelişen top
lumun ihtiyaçlarına cevap verecek değişmele
re elbette gidilecektir. Anayasa donmuş bir 
belge değil, yaşıyan, canlı ve diğer kanunlan 
toplumun oluşumuna göre kendi kapsamına 
çeken bir belgedir. 

Esasen, yeni Anayasamızla toplum arasın
da şu şekilde bir alışveriş vardır; bir yandan 
Anayasanın tanımış olduğu geniş özgürlükler 
ve haklar, toplumdaki çeşitli sosyal güçleri be
lirli bir bilince doğru götürürken, öbür taraf- | 
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tan Anayasamız, kendi bilincine doğru demok
ratik bir temel içinde kavuşan bu sosyal güç
lere kendi olanaklannı, yine sosyal devlet ilke
siyle çeşitli reformlarla ıaüacağı sosyal tedbir
lerle vermektedir. Yani, gelişen toplumla, mo
dern Anayasamız, toplumun ihtiyacını öngöre
rek hazırlanan, bizatihi kendisi reform olan 
Anayasamız arasında bir alışveriş vardır. Top
lumun sorunlan ve bu sorunlara verilen cevap
lar, Anayasanın kendi bünyesindedir. 

4şte bu, karşılıklı denge ne kadar süratli 
ve tutarlı bir şekilde meydana çıkarsa, de
mokrasimizin keskin dönemecinden o kadar 
süratle g'eçeüek, hiçbir müdahaleye lüzum kal
madan klâsik demokrasi sosyal muhtevisma, 
en az klâsik devamlılığına ve dayanıklılığına 
kavuşacaktır 'kanısındayız. Bu, Cumhuriyet 
Halk Partisinin Anayasa görüşüdür. 

Bu oluşumdan, sosyal güçlerin kendi bi
linçlerine yönelen oluşumundan korkmamak 
lâzımdır. Çünkü, bütün demokrasilerde bu olu
şum olmuştur. Sosyal muhtevaya kavuşmak 
için, bu karşılMı denge ve dinamik güçle
rim, sosyal güçlerin bilinçlenmesi şarttır. Bun
ların dışında demokrasi düşünülemez 

O halde, bu oluşuma cevap verec'ek bir 
Parlâmentonun mevcudiyeti, partilerin mev
cudiyetiyle şarttır, Sadece, birtakım zengin
lerin besliyeceği, birtakım zenginlerin bir ve
rip beş istiyeceği partilerle bu oluşum ye
rine getirilemez aziz arkadaşlaranı, 

Bu oluşumun kanalize edilmesi lâzımdır. Bu 
oluşumun kanalize edilmesi bir kamu görevi
dir, kamu vazifesidir kanısındayız. 

Öte yandan, bu bilinçlenme az gelişmiş bir 
ülkede elbet'teki birdenbire olmamaktadır. Şu 
anda toplulumuzu bu bilinçlenmeye doğru 
bir yöneliş vardır ama, bu sosyal güçler tam 
olarak bilinçlerine kavuşmamıştır. İşte, teh
like de bu noktadadır. Henüz bu sosyal güç
ler kendi bilinçlerine kavuşmadan, birtakım 
aşın akımlar, kaçık uçlar, bu sosyal güç
leri kendi modellerine göre bilinçlendirmek 
için birtakım davranlşlann içine girerler. 

O halde, Anayasanın öngördüğü reformlar, 
soisyal tedbirler ne kadar süratle alınırsa, bu 
kaynıyan, daha doğrusu bilinçlenmeye doğru 
yönelen dinamiklikler o kadar tatmine doğru 
gidecek ve aşırı akımlar kendiliğinden de-
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^nlolkrasimin içindeki kendi silâhiyie kenara I 
ıdfoğru itilecektir. 

Esasen, reformları yapmıyan, aynı zaman
da Sosyal tedbirleri getirımiyen, Anayasanîn 
îm esprisini henüz anlamıyan, Anayasa sanki 
sonu sıkı, altesten bir gömlekmiş , gibi sıkıyor 
'zanneden bir iktidar, ken'di beceriksizliğini' 
ötftmek iıçin, bütün kusuru Anayasanın getir
miş olduğu özgürlüklere yülkliyeibilir. Bu da 
Türk demokrasisi bakımından büyük bir tehli
kedir, Bu durumu Parlâmentonun görmesi 
ve bu durumun üzerime parmak basaı'&sı, bi-
dim denen parlömanterl'&rimizin en büyük gö
revidir sanıyoruz. 

Biliyorsunuz ki, yeni Anayasamız, hakika
ten çok sesli bir Anayasadır. Nasıl ki bir "Şaıik ı 
müziğine, Şark müziğinin sade nağmelerine » 
alışmış, kulak birdenbire Bethover'i, Baeh'ı 
dinüyemlez ve anlıyamazsa, bizim Anayasamı-
sın getirmiş olduğu çeşitli kurumların birfbiri-
aıi dengelemesini, birbiriyle blir ahenk yarat

masın* ve topluma en yararlı bir şekilde or
taya çıknüasını, geiçmiış iktidarların alışkan
lığı ile şkndiiki iktildlarımuzı da anlıyamamaik-
itaJdır. Anlıyamamâkta ve ken'disii çevresine, 
•saniki kaibalha't Anayasadayım!} gibi bir dav-
ırani'şın, bir aşılamanın içine girnırktedir. Bıı 
»da son derece tehlikeli bir noktadır. 

Yeni Anayasamız, yargıçlara en büyük kıy
meti vermiştir. Kuvvetlerin ayırımı prensibine 
gidilirken, yargı gücünü ve yargı organlarını 
en üstün bir mertebeye oturtmuştur. Yargıç, 
kanaatimce, bizim partimizin inancınca; ancak 
demokraside gerçekçiliğine ulaşır. Vakıa, sol 
totaliter, sağ totaliter rejimlerde idareye karşı 
durmuş büyük yargıçlar vardır ama, yargıç, 
vicdanına göre, kanunlara göre, halika göre 
gerçek kişiliğini ancak demokratik ortam içinde 
bulur. Anayasamız bunu çok iyi bildiği için
dir ki; bir bölümünü büyük bir şekilde yargı or
ganlarına ve yargıçlarla ilgili kısımlara ayır
mıştır. Yüksek mahkemeler bu bölümde ifade 
(edilmiştir. 

Bizim buraya kadar anlattığımız Anayasa 
yorumiyle ilgili hususlardan sonra, elbette ki, 
toplum ve Anayasa ilişkileri, toplumla Anayasa 
ilişkilerinin yanında, Parlâmentodan çıkacak 
olan kanunların Anayasaya uyup uymadığının 
denetlenmesi de önemli bir konudur. Bu denet
lenme, teoride çeşitli yönlerde olmuştur. Bâzı-
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lan bu denetlemeyi sadece Parlâmentoya ver
miştir. Meselâ; 1924 Anayasamız bu şekildey
di. Bâzıları, Parlâmentonun da içinde, meselâ; 
Napolyon zamanında bu şekilde düşünceler 
ortaya atılmış, büyük jüriler kurulmuş ve bun
lar iâyüsel, Parlâmentonun da üzerinde, mutlak 
şekilde karar veren teşekküller halinde çalış
mışlardır. 

Onun dışında yargı organlarına denetleme 
verilmiştir. Yargı organlarına denetlemenin ve
rilişi de çeşitli şekiller almıştır. Doğrudan doğ
ruya hiyerarşik bir süre.ile yargı organlarının 
bu denetlemeyi yapması ve en sonunda kesin sö
zü söyliyecek olan bir yüksek mahkemenin ku
rulması, usullerden birisidir, 

Biz, bunların hiçbirisine rağbet etmemişiz. 
Karışık bir sistem kabul etmişin. Bu karışık 
sistemde bir yandan mahkemeler, Anayasaya 
uygunsuzluğun ikazında bulunabilecekler, ke
sin haklariyle, vatandaşlar mahkemelerdeki 
görüşülen dâvalar suretiyle taraflardan birisi 
olmak suretiyle, Anayasaya aykırılık iddiasın
da bulunabilecek. Bunun dışında da, belirli 
statülerde ancak, siyasi partiler Meclis içi veya 
Meclis dışı olmak üzere, Anayasamız bunların 
belirli ölçülerini koymuştur. Bir yasanın, Ana
yasaya uygunsuzluğu gerekçesiyle iptalini işe
yebilecekler. 

BAŞKAN — Sayın Neftçi, 2 dakikanız var 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NERMİN NEFT
Çİ (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Bizdeki usul karışık bir usuldür. 
Özür dilerim, benim hazırlığım çoktu. Ko

nuşmamı yarın yapacağım diye düşünmüştüm. 
Fakat Meclisin maraton çalışması sonucu, apar-
topar evden geldim, irticalen toparlamaya ça
lışıyorum. Onun için, Sayın Başkanımın hima
yelerine sığınarak bendenize biraz müsaade et
melerini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Estağfurullah, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA NERMİN NEFT
Çİ (Devamla) — Bizdeki usul karşık bir usul
dür. Hem mahkemelerden gelebilir uygunsuz
luk iddiaları, hem de iptal işlemleri siyasi par
tilerden, Parlâmentodan, siyasi partilerin mer
kezlerinden belirli ölçüler içerisinde gelebilir. 

Şimdi, Anayasa Mahkememiz 8 seneye ya
kın bir uygulamanın içindedir, Anayasa Mah-
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kememiz yeni bir müessesedir ve mutlak suret- I 
te varlığına ihtiyaç duyulan bir müessesedir. 

Anayasa Mahkememizin kararları tetkik 
edildiği zaman, kararların esasına, ruhuna gir-
miyeceğim, onu bilim adamları yapsınlar, usul 
bakımından pek çok aksamalar görüyoruz. Te
mennimiz, bu Yüce Mahkememizin bu aksaklık
ları düzeltmesi ve tamamlanmasıdır. Bu konuda 
Parlâmentoya düşen görevler varsa, parlöman-
terler olarak bir araya gelip mahkememizin ek
sikliklerini tamamlamak bizim görevimizdir. 

Meselâ bazan gerekçeler son derecede gecik
mektedir. Gerekçelerin bu şekilde gecikmsi bü
yük kargaşalıklara sbebiyet vermektedir. Bir 
uygulama kanunu iptal edilmiştir, malûmunuz. 
Şöyle bir yanlış uygulama oluyor; Anayasa 
Mahkemesinin Sayın Başkanı bir iptal istemini 
kendi imzası ile Parlâmentoya gönderiyor. Bu 
bir karar özetidir. Halbuki 44 sayılı Anayasa 
Mahkemesi Kanununun 39 ncu maddesine gö
re sarih hüküm var. Diyor ki: «Kararlar ge
rekçeli ve muhalefet şerhli yazılır. Kararlar 
taraflara hemen bildirilir.» Bunlar maalesef bu 
şekilde uygulanmıyor. Meclisimiz de bir hata 
yapmıştır. Bendenizin Kanunlar Müdürümüz
den öğrendiğime göre, yakın zamana kadar 
Anayasa Malhkemesi Başkanından da tezkere 
gelmezmiş. Sadece radyolardan, gazetelerden 
Anayasa Mahkemesinin filân kanunu iptal et
tiği duyulurmuş. IBilâhara Kanunlar Müdürlüğü 
kendilerine yazı yazmışlar, demişler ki, tarafla
ra bildirilmesi lâzım. Biz de tarafız, Kanunu 
çıkaran biziz. Binaenaleyh, vaziyetin bize bildi
rilmesi lâzım. Onun üzerine Başkanın imzası ile 
bu karar özeti gönderiliyor ve iptal isteminde 
bulunuluyor. 

Bu da yanlış. Kanaatımızca kararların gerek
çeli ve muhalefet şerhli olarak taraflara gönde
rilmesi lâzımdır. 

Meselâ bir uygulama kanunu iptal edilmiş
tir. Uygulama kanununun iptal edildiğine dair 
iptal kararı başkan imzası ile gönderilmiştir 
Meclisimize, fakat gerekçesi yoktur meydan
da. Kanunun iptalinden sonra mahkemeden sa
yın birtakım üyeler, ©5 yaşlarını doldurdukları 
için ayrılmışlardır. Şimdi gerekçeli karara, ge
rekçeye kim imza atacak? Hakikaten usul hu
kuku bakımından enteresan bir nokta ortaya 
çıkmaktadır; acaba yargı yetkisi kendilerinden | 
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kalkan kişiler mi imzayı atacaklar, yoksa yeni 
gelen ve kararın konuşulmasında, tartışılma
sında, verilmesinde hiç bir daMi olmıyan yeni 
üyeler mi imza atacaklardır?.. Görüyorsunuz ki, 
büyük bir usul düğümü karşımıza çıkıyor. 

Size çok daha yeni bir misal vereyim. Ana
yasamızın geçici 11 nci maddesi vardır; siyasi 
suçların affı ile ilgili, geçen senelerde bu 11 nci 
madde yürürlükten kaldırılmıştı ve geçici 11 nci 
madde olarak seçimin ertelenmesiyle ilgili bir 
madde kabul edilmişti. Bilâîhara siyasi suçlu
ların affı ile ilgili olan hususu Anayasa Mahke
mesi usul bakımından iptal etti. Ne oldu şimdi? 
iki tane geçici 11 nci madde şu Anayasamızın 
aynı yerinde üstüste durmaktadır. Usul bakı-
roından ikinci bir düğüm. Biz bunu nasıl halle
deceğiz? 

Dikkat ettim; bütün kararları okudum, bil
hassa 44 sayılı Kanunla ve Anayasa Mahkeme
sinin Anayasa mddeleriyle ilgili kararları oku
dum. Resmî gazete ile hemen, derthal ilân edilir 
meselesi var. Vakıa ilk bakışta mecbur etmiyor, 
fakat bu «derhal, hemen» kelimeleri üzerinde, 
müzakerelerde maddenin görüşülmesi sırasın
da ısrarla durulmuş. Bunun sebebi şu : O za
man idareye güven yok, bir ihtilâlden sonra 
gelmiş bir Anayasa... Yani meselelerimizi açık 
ve samimî olarak, geniş yüreklilikle, samimi
yetle konuşmakta her zaman fayda vardır. Za
ten demokrasinin fazileti, erdemi buradadır. 
O zaman şüphe edilmiş; resmî gazete ile kara
rın neşri gecikebilir. Onun için «derhal» kelime
si konmuştur, süratlendirmek için «çabuk» sö
zü konmuştur, başka bir sebebi yoktur; dikkat 
ve titizlikle okudum, fakat şurası muhakkak ki, 
gerekçeli ve muhalefet şerhli kararların hemen 
verilmesi şarttır. Çünkü meselâ İş Kanununda 
olduğu gibi boşluğu hemen doldurmak lâzımdır. 
Hayat durmuyor ki, uygulama devam ediyor. 
Boşluğu doldurmak için, iptali duyar duymaz 
Parlâmento acele bir kanun yapmak durumun
da kalabilir. Gerekçeyi bilmeden nasıl kanun 
yapacak? Yani aynı şekilde hata işliyebilir. As-
lolan kararları burada şekillendiren gerekçele
ridir. Anayasamızda bile «mahkeme kararları 
gerekçeli olarak verilir» denilmektedir. Gerek
çesiz karar çok tehlikeli oluyor kanısındayım. 

BAŞKAN — Sayın Neftçi, zamanınız geç
miştir, lütfen toparlayınız. 
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C. H. P. GRUPU ADINA NERMİN NEFT
Çİ (Devamla) — Efendim bendeniz özetliyo
rum. 

Elbetteki yüksek mahkememizin Türk de
mokrasisinde büyük görev göreceğine inanıyo
ruz. Bilhassa Anayasanın, «Demokratik, lâik, 
sosyal hukuk devleti» ilkeleri yönünden bu il
kelerin toplumla ilintisi, toplumla Anayasa olu
şumu, toplum ihtiyaçlarına cevap verecek ka
nunların Anayasaya uygun olarak çıkarılması 
konusunda Anayasa Mahkemesine büyük görev
ler düşmektedir. Eğer bu şekilde usul hataları 
varsa, bu hatalar her zaman için düzeltilebilir. 
Uygulamaları henüz sekiz senelik bir zamana 
dayanmaktadır, kendi aralarında da bir komis
yon teşkil edebilirler, geçmiş kararlar tetkik 
edilebilir ve kendileri için gerekirse kanun de
ğişikliği bile yapılarak Parlâmento ile Anayasa 
Mahkemesi arasında daha süratli, daha Anaya
saya uygun bir alışveriş, karşılıklı denge, ya
rarlı bir çalışma kurulabilir kanısındayım. Ay
rıca, Anayasa Mahkemesi kararlarını, yani bir 
kararı, belirli bir zaman geçtikten sonra deği
şik bir şekilde de verebilir. Veremez diyemiyo
rum, çünkü toplumun oluşumuna göre - Bir 
toplumun yerinde durmadığını düşünürsek -
zaruretler ve ihtiyaçlar değişecektir, fakat bu. 
esasa göre hesaplanmalıdır; Anayasa Ma'hkeme-
sindeki üyelerin kişisel olarak değişmeleriyle 
değil. Meselâ bir karar bir oy fazlasiyle alın
mış diyelim, aradan belirli bir zaman geçmiş, 
üyeler değişmiş, bu sefer o karara taban taba
na zıt ikinci bir karar alınıyor. Bu şekilde de
ğişiklikler olabilir ama, bu, Anayasanın espri
sine, Anayasanın esaslarına, toplumun oluşu
muna, büyük bir çizgideki gelişimi temin etmek 
amaciyle olabilir. Kişilerin değişmesi, kişilerin 
kanaatinin değişmesi, şu çoğunluğun, bu çoğun
luğun Anayasada meydana gelmesi sebebiyle 
olmaz kanısındayım. Hepinize saygılar sunarım. 
(O. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adı
na Sayın Şükrü Akkan, buyurunuz. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Biz söz hakkımızı sonra kullanacağız. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Salih Yıldız, buyurunuz. Saat: 17,25. 

M. G. P. GRUPU ADINA SALİH YILDIZ 
(Van) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Anayasa Mahkemesi Bütçesi üzerinde Millî 
Güven Partisi Grupunun görüşlerini arz etmek 
üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Demokratik idarelerde ancak Anayasa Mah
kemesi gibi müesseselere rastlanmaktadır. Ser
best seçimlerle işbaşına gelen idarelerde, idare
nin devamı süresince kanun hâkimiyetine, ka
nunların varlığına riayetini temin edebilmek için 
bu müesseseye lüzum görülmüştür. 

Türk siyasi tarihi göstermiştir ki, Türkiye'
de kısır çekişmeler çoğu kere rejimi birtakım 
çıkmazlara kadar götürmüştür. Anayasa Mahke
mesinin bir çıkış yolu getirmesi bakımından 
önemi gerçekten büyüktür. Zira partilerarasm-
da, ilim çevrelerinde uzun süre çekişmelere, mü
nakaşalara yol açan bir mesele, Anayasa Mah
kemesinin kararı ile bir son bulmakta ve böy
lece meseleye bir çıkış yolu getirilmekte ve kı
sır çekişmelere son verilmektedir. Bu bakım
dan Anayasa Mahkemesinin önemi gerçekten 
büyüktür. 

Anayasa Mahkemesi dâhil olmak üzere, bü
tün Anayasa kuruluşlarının yekdiğerlerinden üs
tünlüğünü münakaşa etmek, kanaatimce yersiz 
bir görüşten ibarettir. Anayasa müesseselerinin 
hepsinin Anayasa içinde ayrı ayrı yerleri var
dır, herbirinin kendine göre yetkileri, sorumlu
lukları vardır. Binaenaleyh, bir müessesenin di
ğer bir müesseseye üstünlüğü şeklinde faydasız 
birtakım münakaşalara girmenin de hiç gereği 
yoktur. Bu gibi münakaşalara sık sık rastlan
maktadır ve bu müesseselerin hepsi de varlık
larım demokratik sistemden almaktadırlar. De
mokratik sistem olmadığı takdirde ne Anayasa 
Mahkemesi, ne Parlâmento, ne de diğer Anaya
sa kuruluşlarından asla bahsedilemez. Nitekim 
Anayasa Mahkemesi kendisine, itiraz veya ip
tal dâvası şeklinde intikal etmiyen meseleler dı
şında her hangi bir meseleye re'sen el koyma yet
kisini haiz değildir. Ancak usulüne uygun ola
rak itiraz veya iptal dâvası yoluyla kendisine 
intikal eden meselelere Anayasa çizgisi içerisin
de el koymaya ve bir karar vermeye yetkili ve 
vazifelidir. Binaenaleyh, Anayasa Mahkemesinin 
T. B. M. M. ni devamlı şekilde kontrol altında 
tuttuğu şeklinde bir zehap veya düşünce tama
men yersizdir. Keza Anayasa Mahkememiz sis
tem itibariyle düşünce bildirmekle de yetkili ve 
vazifeli değildir. Yani bizde Anayasa Mahkeme
si bir istişari organ vasfını taşımamaktadır. 
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Bâzı anayasalarda bu vasıf Anayasa Mahkeme- I 
sine tanınmıştır, ama bizdeki ise buna iltifadet-
memiştir. 

Sayın Milletvekilleri, «Anayasa Mahkemesi 
kararları münakaşa olunamaz, hiç münakaşa 
konusu olamaz» meselesi üzerinde muhtelif fi
kirler vardır. Hiç şüphesiz ki, Anayasa Mahke
mesi kararları bir eleştiriye tabi tutulabilir ve 
tutulmalıdır da. Ama bir eleştiriye tabi tutulur
ken, bunun bir edebi vardır, bir hukukî lisanı 
vardır ve bunu TBMM üyeleri de, politikacı
lar da yapabilir. Bir Anayasa Mahkemesinin bir 
çok kararları mahiyeti itibariyle siyasîdir. Bina
enaleyh siyasî neticeler doğuran bir karar üze
rinde bâzı siyaset adamlarının fikir sahibi olma
ması diye bir şey düşiünülemez. 

Anayasa Mahkemesi kararları bizatihi ken
di içinde dahi eleştiriye tabi tutulmaktadır. 
Şöyle ki, kararların bir kısmı ve pek çoğu ek
seriyetle çıkmaktadır, ıama ekseriyetle veril
miş olmasına rağmen hiç şüphesiz ki, riayeti 
mecburi olan kararlardır. Binaenaleyh, muha
lif kalan üyeler bir nevi, karan eleştirmekte 
ve muhalefet şerhlerini bildirmek suretiyle 
muvafık rey kulananlann aksine birtakım 
mütalâalar bildirilebilmektedirler. Bütün mese
le bu münakaşalara, bu eleştirilere girerken hu
kuki açının cinde kalmak, Anayasa Mahkeme
sini iıstenmiyen bir müessese şeklinde karşıya 
almamaktır. 

Kanaatimce asıl Anayasaya saygısızlık şu
radadır : 

Henüz Anayasa Mahkemesince bir karara 
bağlanmamış her hangi bir meselede «Peşinen 
Anayasa Mahkemesi mutlaka şu şekilde karar 
verecektir veya vermelidir» sekinde, birtakım 
görüşler ileri sürülmektedir. Bu ilim adamlan 
içinde doğru bir hareket tarzı değildir, politi
kacılar için de değildir. Anayasa Mahkemesine 
intikal eden bir mesele hakkında görüşler bil-
dirilebilir, ama «Anayasa Mahkemesi mutlaka 
şu şekilde karar verecektir» şeklindeki peşin 
hükümler Anayasa Mahkemesinin mehabetine 
uygun düşen davranışlar olmamalıdır. 

Anayasa Mahkemesi gerçekten vazgeçilmesi 
asıla düşünülemeyecek bir müessesedir. Bunu 
samimiyetle şu bakımıdan 'arz ediyorum; Ana
yasa Mahkemesi kararlarının birtakım eksik
likleri olabilir, birtakım şartlar itibariyle beğen

mediğimiz taraf lan olabilir, ama Anayasa Mah
kemesinin yokluğu halinde çok daha büyük sı
kıntılara düşeceğimiz muhakkattır. Bu itibarla 
Anayasa Mahkemesinin varlığına karşı yönelen 
görüşleri asla iltifat görmemesi gerekir. 

Yukarda arz etmiştim; Anayasa Mahkemesi 
rejimi bâzı çıkmazlardan kurtarmak için büyük 
bir görev yapmaktadır. Ama Anayasa Mah
kemesi yalnız başına bâzı hallerde rejimi ya-
yaşatmıya ve yürütmeye yeterli midir? Hiç 
şüphesiz ki, hayır. Anayasa Mahkemesi yanın
da bütün Anayasa kuruluşlarının da kendileri
ne düşen görevleri aynı ciddiyetle yapmaları 
icabeder. Burada bir misâl arz etmek isterim. 
Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanının Bay
ram Gazetesinde bir beyanatı var. Başında son 
derece titizlikle her hangi bir şahsı, her hangi 
bir müesseseyi asla hedef almadığını belittiği 
halde sadece o da büyük ricalardan sonra ka
bul ettiği bir benayat, sadece hukuki nokta
lar, hukukî açı içinde kalmak üzere verdiği 
bir beyanat, birtakım çevrelerce Anayasa Mah
kemesiyle muayyen bir beyanat sahibini karşı 
karşıya getirme çabası âdeta sistemli bir şe
kilde işlenmiştir. Halbuki ne Anayasa Mah
kemesi Başkanının böyle bir kastı vardır, ne 
de bu Anayasa Mahkemesinin kararlarına bir 
saygıdır, ne de Anayasa müessesesinde bir hiz
mettir kanaatindeyim. 

Netice olarak bütün dertlerin demokratik 
rejim içinde halledilebileceğine dair Yüce Par
lâmentonun kesin bir inanç taşıması başta gel
mektedir ve gerçekten de Anayasaya uygun 
olarak, Türk Milletini temsil ağırlığını hisse
derek halledemiyeceğimiz meseleler yoktur. 
Yeter M, objektif olabilelim ve meselelerin cid
diyeti üzerine eğilme özelliğini gösterebilelim. 

Bu meyanda bâzı temennilerim de olacak
tır. Benden evvel konuşan sayın arkadaşım da 
işaret ettiği gibi Anayasa Mahkemesinin ver-
ıdiği kararların gerekçelerinin geç yazılmış ol
ması hakikaten bir eksikliktir. Karar ancak 
gerekçe ile bir bütündür ve bir varlık ifade 
eder. Gerekçesi olmıyan bir karar kanaatimce 
evvelâ hukukan eksiktir. Tatbikat yönünden de 
•mahzurları meydandadır. Gerekçesi olmıyan 
bir karar karşısında bu karara uyma mecburi
yeti olan parlâmentonun ne yapacağı belli ol
maz .Faraza bugün özel yüksek okullar hakkın-
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da verilmiş çok önemli bir karar vardır. Bin
lerce çocuğumuz bu okullarda okumaktadır ve 
zannedilmesin ki, bu okullarda okuyan çocuk
ların büyük bir kısmı zengin çocuklarıdır, asla 
böyle değildir. Bu okullarda okuyan çocukların 
büyük bir kısmı fakir ailelerin çocuklarıdır ve 
eğitim sistemleri yetersiz olan bölgelerden gel
miş üniversiteye giremiyen fakir aile çocuk
larıdır. Bunlar gündüzleri şurada, burada 
iş bulmakta gece okumaktadırlar. Bunlar hak
kında çok önemli bir karar verilmiştir, ama bu 
kararın gerekçesi henüz daha yazılmamıştır. Ne 
zaman yazılacağı da belli değildir. Bir de süre 
konulmuştur. Binaenaleyh bugün parlâmento 
bu meseleye bir hal çaresi bulmak gayreti içi
ne girse de, elinde Anayasa Mahkemesinin bir 
gerekçesi olmadığı için, isabetli hareket et
mesi asla düşünülemez. Bu bakımdan Anayasa 
Mahkemesinin gerek hukukî bir zaruret ola
rak, gerekse tatbikatta sık sık rastlanan güç
lükleri bertaraf edebilmek bakımından karar
larını gerekçeli olarak yazmasını temenni edi
yoruz. 

Bütçe yönünden de her sene söylenir; Ana
yasa Mahkemesinin oturduğu bina evvelâ Mali
yeye büyük külfetler tahmil etmiştir. Aklımda 
kaldığına göre dörtyüz bin liraya yakın kira 
bedeli ödenmektedir. Bina asla yeterli de de
ğildir. Anayasa Mahkemesinin mehabetine uy
gun, çalışmasına elverişli bir binanın biran ev
vel yapılması temenni olunur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Saygılarımı su
narım. (M. G. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Er-
tuğrul Mat buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA EETUĞRUL MAT 
(Bursa) — Yüce Meclisin Sayın Başkanı, sayın 
üyeleri; 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında insan 
haklarına, hürriyetlerine ve haysiyetine saygı 
duyan hiç kimse Anayasa ve Anayasa müesse
seleri karşısında güven duygusundan uzak ya-
şıyamaz. Bu sebeple modern Devlet anlayışı, 
ihukuka bağlı Devlet anlayışına ulaşmıştır. 
Türkiyemizde kanun karşısında eşidıolmanın, 
insan hak ve hürriyetlerinden en ileri mânada, 
istifade etmenin ve Devletin Sosyal Devlet ol
ması icaplarını yerine getirilmesini istemesinin 
mücadelesi yüz yıla yakın bir zamandan beri 
yapılmaktadır. 1961 Anayasasının Anayasa 

Mahkemesini modern bir teminat ve murakabe 
müessesesi olarak getârmesim, insana sevgi ve 
hürmet duyulan bir rejimin hasretini en acı 
mânada yaşamış bir siyasi grup olarak mem
nuniyetle karşılıyor ve bu müesseseyi yaşatma
nın bütün tedbirlerini almaya taraftar bulunu
yoruz. 

Müesseselerin yaşaması kendilerine sevgi 
ve güven duyulmasına bağlıdır. Bu Yüce Mah
kemenin kuruluş ve işleyişinin millî iradeye 
ortakmış gibi bir görünüşe dönüşmemesine dik
kat etmek gerekir. Böyle bir intıfba hâsıl olur
sa bütün ıstırap verici şartlara rağmen irade
sinin hâkimiyetinin güzelliğini yaşamış ve bu
na alışmış miUetimıize bu müesseseyi kabul et
tirmekte, kararlarının hukukun umumi pren
siplerine ve Anayasanın ruhuna uygun bulun
duğuna inandırmakta güçlüklere uğrarız. 

Devletin diğer her hangi bir organı gibi 
şayet Anayasa Mahkemesince objektif kıstas
lara, ilmî ve hukukî ölçülere aldırış etmeden 
bir çok sahalarda mulhtaç bulunduğu tecrübe ve 
bilgilere yabancı kalarak kendisini geniş yetki 
maceralarına kaptıracak olursa mânevi otori
tesini ve prestijini yitirme gibi hiç birimizin te
menni etmiyeceği durumları ister istemez ya
ratmış olur. 

Doktrinde, Anayasa Mahkemesinin bâzı si
yasi kuruluşların davranışlarına karşı şiddetli 
bir allerji beslediğini ve sırf bu sebeple yetki
lerini en son noktalara kadar götürmek ve yay
mak ihtiyacını duyduğunu ileri süren görüşler 
vardır. Bu görüşlere göre, kişinin hak ve hür
riyetlerini Devlete feda eden bir anlayış ve 
temayül içindedir. Bâzı siyasi kuruluşlara kar
şı yetkilerini genişletmek temayülünü gösteren 
Anayasa Mahkemesi kişi hak ve hürriyetleri 
konusunda yetkisini daraltmak istidadını taşı
maktadır. Misal olarak, Anayasa Mahkemesi
nin, jandarmada müstahdem uzatmalı eratla, 
gedikli erbaşların bağlı bulundukları komutan
lıktan izin almadan evlenmelerini yasaklıyan 
kanunla, yalbancı kadınlarla evli olan şahısların 
memuriyet yapmak ve yedek subay olmak hak
kını kaybetmelerini ioalbettiren kanunları yir
minci yüzyılın hukuk anlayışı ile çatışmasına 
rağmen Anayasaya uygun bulması zikredilmek
tedir. 
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Anayasa Mahkemesinin bâzı siyasi kuruluş
lara karşı allerji beslediği zannı ilim adamların
da doğunca vatandaşların da ilim adamlarının 
duyduğu bu endişe ve tereddütleri duymasını 
kınayanlayız. 

Geçen yıla kadar Anayasa Mahkemesinde, 
bir ihtilâl mahkemesinde görev almış şahısların 
bulunması bu ihtilâl mahkemesinin mahkûm 
ettiği insanlara ait siyasi haklara dair Anayasa 
Mahkemesinin verdiği kararın hukukun umumi 
prensiplerine ve Anayasa'nın ruhuna uygunlu
ğunu millî iradenin eksriyetini teşkil eden kit
leye kabul ettiremeyiz. Zira giyotine giderken, 
«İhtilâl Mahkemesini kurduğum için insanlar
dan ve Allahtan af dilerim» diyen Danto'nun 
sesi halâ kulaklarımızda çınlamaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin bâzı kararları üze
rinde durmak, esas mânada Anayasanın va
tandaşlara tahmil ettiği ikaz görevini yapmak
tır. Anayasa Mahkemesinin kararlarının ge
rekçelerinin geç yasılıp açıklanmasından şikâ
yet artık bütün siyasi gruplara ve teşekküllere 
mal olmuştur. Bu şikâyetleri önleyecek tedbir
lerin alınmasını temenni ederiz. 

Son zamanlarda Anayasa Mahkemesinin 
verdiği bâzı kararlar efkârı umumiyede ge
niş yankılar yaptı. Bunlardan bâzıları üzerin
de durmak ve görüşümüzü açıklamak istiyo
ruz. Anayasa Mahkemesinin 933 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin iptali, ekonomik gelişme ve 
genişlemeğe sekte vurmuş, iptal gerekçesinin de 
açıkianmayışı teşvik mekanizmasının çalışma-
yışıyla plânın tesbit ettiği hedeflere ulaşmayı 
emreden kalkınma plânımızın tatbikatının ak
samasına yol açmıştır. 933 sayılı Kanunun bâzı 
malum çevrelerce maksatlı olarak devlet eliyle 
fert zengin etmenin bir misâliymiş gibi takdim 
edilmesine karşı başka türlüdür. 933 sayılı Ka
nunda bir teşvik mekanizması kurulmuştur. Bu, 
yatırımların teşviki mekanizmasıdır. Yatırım
ları teşvik mekanizması deyince de sadece özel 
sektörün değil kamu sektörünün de istifade et
tiği bir mekanizma anlaşılmalıdır. Anlaşıldığına 
göre Anayasa Mahkemesi 933 sayılı Kanuna 
göre çıkarılacak bâzı kararnamelerin kanun ma
hiyeti kazanacağı ve Maliye Bütçesinden tefrik 
edilerek kurulacak teşvik fonlarının Meclisin 
malî murakabesinden uzaklaşacağı düşüncesiy
le hareket etmiştir. Muhalefet sözcülerinin, büt
çenin meclislerde müzakeresinin muhtelif saf-
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halarmda bu konulara temas etmeleri ve bu 
görüşleri benimsemeleri sebebiyle biz de görüş
lerimizi açıklayacağız. 

Anayasa Mahkemesi 1962 -198 esas 1962 -111 
sayılı 10 . 12 . 1962 tarihli bir kararında 1918 
sayılı Kanunda yer alan ve kaçakçılığın men ve 
takibi için Bakanlar Kurulu kararlariyle emni
yet bölgeleri ihdas olunabileceğine ve yine Ba
kanlar Kurulunca tesbit ve ilân olunacak mad
de ve eşyaları kanunla belirtilen mercilerden 
müsaade almaksızın emniyet bölgelerine so
kanlar hakkında hürriyeti bağlayıcı cezalar ve
rileceği ve suç mevzuu olan şeylerin müsade
re edileceğine dair hükümlerin Anayasa'nın 
5 nci ve 33 ncü maddelerine aykırı olmadığına 
hükmetmiştir. 

Anayasa Mahkemesine göre, yumuşak kuv
vetler ayrılığı esasını kabul etmiş olan Anaya
samız, yasama organının kanun yapma kudre
tini başka ellere bırakması mümkün değildir. 
Fakat yasama organı kanun yaparken bütün 
ihtimalleri gözönünde bulundurarak teferruata 
ait hükümleri de tesbit etmek yetkisini haiz 
ise de zaman gereklerine göre sık sık değişik 
tedbirler alınmasına veya alman tedbirlerin kal
dırılmasına ve yerine göre tekrar konmasına 
lüzum görülen hallerde esaslı hükümleri tesbit 
ettikten sonra ihtisas ve idare tekniğine taal
lûk eden hususların düzenlenmesi için Hüküme
te yetki vermesi, yasama yetkisini kullanmak
tan başka bu birşey değildir. 

933 sayılı Kanunun getirdiği yatırım 
indirimi tatbikatının sektörlere dağılma
sını ve nisbetinin değişmesini Bakanlar Kurulu 
kararnamelerine bırakması, Anayasa Mahke 
meşinin yukar da arzolunan kararında belirtil
diği gibi, yasama yetkisinin kullanılmasından 
ibarettir. 

933 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (a) 
fıkrasında zikredilen ve Maliye Bakanlığı büt
çesinden gelişme ve teşvik fonları tesis 
edilmesine benzer tatbikat ve fonlara mevzua-
tırnızî5ia rastlanmaktadır. 7126 sayılı Kanunun 
36 nci maddssiyle teşkil eldilen Sivil Savunma 
Fonu, katı ödeme MtoliğhDdeditr vs aynı 
zam'anda 39 ncu maddesi gereğince Sayıştay 
vizesine tâbi değildir. 6086 sayılı Kanunun 
30 ncu maddesiyle teşkil edilen Turiznı Kredi 
Fonu, kredi niteliğindedir, kontrolü banka 
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tarafından yapılır. Bunlardan başka orfganize 
sariayi bölgeleri kuruna fonu ile gemi inşası 
kr'edi fonu yönetmeliklere müsteniden teşkil 
olunmuştur, kanuni mesnetler yoktur ve krsdi 
niteliklerindedirler. 

Misal olarak sayılanların dışında Devlet büt
çesinden beslenen dajıa birçok fon mevcu-
dolduğu gibi, bütçe dışı kaynaklardan tem!in 
edilmiş olan a'sjg'ari 20 kadar mulbJtelif gayeli 
üonlar da bulun'maktadrr. 933 sayılı Uygula
ma Kanunu ile fonlar, kanuni bir mesnede 
kavuşturulmakta, kullanılış es'asları ve şart
lan açıklığa ve objektif ölçülere tabi* olması 
(bakımından da finansman imkânının plâaı he
deflerine uygun olarak kullanılmalını temin 
etmiş bulunmaktadır. 

'Görülımdktedir M, 933 sayılı Kanun Mec
lisim akçeli denetiminden kaçmak için ç.1ka-
rılmiamıştır. 

Yatırım indirimi mleselesine gelince : 
Esasen 202 sayılı Kanunla, (Mir Vergisi 

Kanununa eklenen maddelerle bir teşvik ta
lep tedibiri f olarak vaz'edilmişti. 933 sayılı 
Kanun ise, sınai yatınımJiarda yüade 30, zi-
ı'a.a yatıranlarda yüzde 40, mahrumiyet böl
gelerinde yüzde 50 ola.n nöbeti âzami had ola
rak yüzde 80 e çıkarmıştır. 

Gümrük muafiyeti meselesi ise, 474 sayılı 
'Kanunla vaız'edilen esasların tatbikattaki 
aksaklıklarını giderici;, plâna aylkırı bâzı du
rumları önleyici bir tarzda ele alınmıştır. 

933 sayılı Kanunla ilgili bir yanluş takdi
me de burada dokunmak istiyoruz. 

Maksatlı olarak Devllet Plânlama Teşkilâtı 
fonksiyonlarını ifade ederken kredi dağıtan 
(bir müessese gibi gösterilmektedir. 

lOysa ki, Devleit- Plânlama Teşkilâtı, ne 
(kredi viermiektedir, ne de yatırım indiirimini 
fbizzalt tatlbiik etmektedir. Devlet Plânliama Teş
kilâtı yatıranları Teşvik ve Uygula,ma Dai
resinin tetkikleri jonunlda yatırumları teşvik 
belgesi verir. Bu toelgfeyi alan müteşeibibis. il
gili bakanlıklara giderek meselelerini çözer. 

(Bankaların kredi me&eleslne gelinde : 
Bankalar, tamamiyle krediyi verip verme

mekte serbesttir. Plânlama Teşkilâtından ve
rilen belge, yatınınım plân ve programa uy
gunluğunu gösterir. Yatırımcının malî du
rumu, ödeme imikânl'an bankaya tatminkâr gö-

rünmezse banka bunu reddeder. Bunun bir
çok misalleri varıdır. 

933 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin ip
tali üzerimde uzunca durmak ihtiyacını his
settik. Çünkü, bu 'bize 1933 da başkanlığa se
çilen Ro!ozwelt'im ekonomik güçlükleri yen
mek, iktisadi büyümeyi fert menfaatine yö
neltmek için New Deal programı içinde ele 
aldığı tedbirlere karşı Amerikan Yüksek Mah
kemesinin aldığı iptal kararını hatırlattı. 1938 
seçimleri, kamu oyunun Anayasa Mahkemesi ta
rafından değil Rooswelt'in yanında olduğunu 
göstermişti. Biz de programımızı tatbik etmek, 
Plânın gösterdiği hedeflere ulaşıp bu hedefleri 
aşmak için Anayasa Mahkemesi görüşünün açık
lanmasını bekliyoruz. 

Anayasa Mahkemesinin en önemli kararla
rından birisi de 132 nci madde ile ilgili olarak 
verdiği karardır. 

Anayasa Mahkemesi bu kararı ile, Meclis 
kararlanna, içtüzük tâdili mânasını verip ka
nunla kendisine verilmiyen yetkilere yönelmiş
tir. Bilindiği gibi, Meclis kararlarını tetkik, 
Anayasa Mahkemesinin görevleri dışındadır Ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 . 4 . 1970 
tarih ve 227 sayılı Kararı, içtüzük düzenlenme
sindeki usullere göre hazırlanmadığına, objek
tif, umumi ve benzer hâdiselere tatbik edilecek 
bir kaide olmadığına, yürürlükte bulunan bir 
içtüzüğü de değiştirmediğine göre İçtüzük tâ
dili mahiyetinde değildir ve bu sebeple de ileri
de Anayasa Mahkemesinin bâzı siyasi kuruluş
lara karşı duyduğu allerjinin bir misâli olarak 
zikredilecektir. 

özel yüksek okulları ilgilendiren 625 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin iptali de önümüz
deki aylarda Türkiye'mizi meşgul eden bir me
sele halini alacaktır. 9 Temmuz 1971 tarihine 
kadar bir tedbir alınabilmesi için kararın ge
rekçesinin biran evvel açıklanması lâzımdır. 
70 bin talebenin, 400 milyon lirayı aşan bir ya
tırımın kaderini Anayasanın esaslarını ve pren
siplerini zorlamadan iyiye yönelteceğimize ina
nıyoruz. 

, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Demokratik rejimin yerleşmesi ve güçlenmesi 

mücadelesinin yapıldığı her ülkede fert hak ve 
hürriyetlerinin insan haysiyetinin en büyük te
minatı hâkimlerin faziletidir. 
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Anayasa *Mshkemesinin Sayın Başkanının 
^ifadelettiği gibi, hâkim çekinmiyecektir. Mesle
ğe girerken ve meslekini icra ederken bilecektir 
ki, zorba da gelecektir, nüfuzlu da. Hâkim di
renecektir. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Rejimi, insan hak ve hürriyetlerini tahribet-

mek için molotof kokteyllerinin atıldığı, dina
mit lokumlarının patlatıldığı, saatli bombaların 
kullanıldığı bir devirde hâkimlere de politika
cılar, idareciler kadar vazife düğmektedir. 

Hâkim korkmıyacaktır, bilecek, inanacaktır 
ki zorba, kanun kadar güçlü değildir. Hâkim 
Âllahtan başka kimsenin önünde eğilmiyecektir. 
Böylece yüceliklerine yücelikler katacaktır. 

Yüce Meclisin sayın üyelerine, Yüce Mahke
menin mümtaz hâkimlerine saygılar sunarım. 
(A. P, sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın Kubilây imer, buyurun. 

DEMOKRATİK PARTt GRUPU ADINA 
MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — Sa
yın Başkan ve muhterem milletvökilleri; 

Demokratik Parti Grupu adına,. Anayasa 
Mahkemesinin burada görüşülmekte olan 1971 
yılı Bütçesi hakkında görüşlerini aksettirmek 
üzere huzurlarınıza çıkmış bulunmaktayım. 
Grupum adına hepinizi en derin saygılarımla 
selâmlarım. 

Burada görüşmekte olduğumuz mevzu, Dev
letin nizamını alâkadar eden ve anakanun 
olan Anayasanın ortaya koymuş olduğu husus
lar bilinmedikçe, bunlar üzerinde durulmadık-
ça, Anayasamızın sistemi üzerinde fikri amal 
edilmedikçe bir neticeye varılması imkânsız 
olur. 

Bugünkü Anayasamız, 1924 tarihli Anayasa
dan ayrı bir sistem getirmiş bulunmaktadır. 
Filhakika değişen Anayasa hükmü ve hüküm
leri «Hâkimiyet kayıtsız, şartsız milletindir.» 
sözünü «Bunun yegâne tecelli ve temerküzgâhı 
Büyük Millet Meclisidir.» demek suretiyle kuv
vetler birliği sistemine Devletin idaresini bı
rakmış bulunmakta idi. Son ve bugün tatbik 
edilmekte olan Anayasamızın hükümlerinde 
bunun değişmiş bulunduğunu, kuvvetler birli
ği değil kuvvetler ayrılığı sistemine gidildiğini 
görmekteyiz. -

16 . 2 . 1971 O : 3 

Filhakika Anayasanın 4 ncu maddesinde; 
«Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir. 
Millet egemenliğini Anayasanın koyduğu esas
lara göre yetkili organlar eliyle kullanır.» de
mektedir. Bunu demek suretiyle, yetkili organ
lar diye ayırım yapmak suretiyle organların hiç
birinin diğerine tefevvuk etmediğini, üstün ol
madığını belirtmiş olmaktadır. 

Bu durumda fonksiyon olarak Anayasamızın 
üçüncü kısmında yasama görevi parlâmentoya 
yani bugünkü durumda Millet Meclisi ve 
Senato ile beraber mütalâa edilen Türkiye Bü
yük Millet Meclisi denilen Parlâmentoya veril
miştir. Bunun dışımda icra ve idare görevi Hü
kümete, kaza görevi ise bunlardan ayrı olarak 
bildiğimiz üzere kaza organlarına tevdi edilmiş 
durumdadır. Bu noktaların üzerinde durmadık
ça, bunları kavramiadıkça, ihufcuk yönünden 
bunların neyi gerektirdiği üzerimde ısrarla bir 
tetkik mevzuu ile mesele anlaşılmadıkça yapı
lan tenkidler bir neticeye varıcı olmaktan uzak
laşır. 

Yine Anayasamıza göre, «Türkiye Cumhuri
yeti insan haklarıma ve başlangıçta belirtilen te
mel ilkellere dayanan millî demokratik, lâik ve 
sosyal bir hukuk devletidir.» deniliyor. Bu du
rumda Anayasanın getirdiği nizamı bu çevre içe
risinde ele almak, başkanun olan, anakanun 
olan Anayasaya kanunların bu ölwjüler içerisin
de riayetini sağlamak mecburiyeltimdeyiz. Ana
yasanın varlığını kabul ettikten sonra onun ge
tirdiği müesseseleri de hükümler cari kaldığı 
müddet içerisinde tatbik etmek, bu hükümlere 
göre işliyen müesseselerin varlığını da foilmetk 
zorundayız. Bu durumda nasıl Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin varlığı varsa, nasıl icra ve ida
renin başında bulunan, bunu icra eden, bunu 
yürüten bir Hükümetin varlığı varsa, kaza or
ganlarının ve bu arada da şüphesiz Anayasa 
Mahkemesinin bir varlığı, bir vazifesi ve bir 
fonksiyonu vardır. Fonksiyon meselesi anlaşıl
madığı müddetçe bu hususta söylenilen Sözler 
hukukî olmaktan çıkar, daha ziyade avamı bir 
mahiyet taşır. 

Bilindiği üzere Anayasamıza »göre yargı or
ganları; askerî yargı, Yüksek Hâkimler Kuru
lu, Danıştay, Sayıştay, Yargıtay ve Anayasa 
MaJhkemesi olmak üzere muhtelif bölümlerd'efki 
müesseseleri getirmiş bulunmaktadır. 
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Anayasa Mahkemesi, Anayasamızın 147 nci 
maddesi ile iki vazife ile görevlidir. Birincisi; 
içtüzüklerin ve kanunların Anayasaya uygun
luğunu denetlemek; ikincisi, yüce divan sıfa-
tiyle en yüksek mahkeme olarak vazife görmek. 

Anayasa Mahkemesi hu belirtilen geniş vazi
fe çemberi içerisinde hiçbir kimseye karşı vic
danından başka hesap verme durumu içerisinde 
olmadan kararlarını hukuka ve ilme bağlı ola
rak vermek durumundadır. O, bu dumanda ol
duğu kadar, onun bu durumunun da karşıisında 
bulunanlarca tescili gereklidir. 

Bugün içinde bulunduğumuz sistem çok par
tili demokratik parlömanter sistemdir. Bu Bis-
min yürümesi yolunda bütün Anayasa kuru
luşlarının bir koordinasyon içerisinde, Devletin 
kuruluşunu belirten Anayasanın kendilerine ta
nıdığı sınırlar içerisinde hareketlerini tanzim 
etmeleri gereklidir. Filhakika, Anayasamızın bi
rinci maddesinde : «Türkiye Devleti Ibir Cum
huriyettir» denilmekte ve 9 ncu maddesinde : 
«Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkında
ki Anayasa hükmü değiştirilemez, değiştirilmesi 
teklif edilemez» denilmek suretiyle Anayasanın 
bu hükmü dışındaki diğer hükümlerinin de de
ğişikliğe tabi tutulabileceği kabul edilmiş bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasamızın 1 nci 
maddesiyle Devlet oluşumuz ortaya konulduğu 
takdirde, bir kere Devletin ne olduğunu bilme
miz gerekmektedir. Bunların burada bir hukuk 
dersi içerisinde değil, ama bilinmesi lâzımgelen 
gerekçesi içerisinde görüşülmesi lâzımdır. Bu
gün bizim yaşadığımız ülkede bir kavramlar 
anarşisi de hüküm sürmektedir. Sadece sokak
taki anarşi değil, fikirlerde ve vicdanlarda da 
birtakım anarşik hareketler yürümekte, anar
şik davranışlar gelişmektedir. O halde mesele, 
sonuç olan birtakım fiillere bakmaktan ise, 
bunun vicdan ve fikirdeki, hukuktaki kasıt 
unsurunda ele alman kısmına bakmak mecburi
yeti içerisindeyiz. O halde, bugün birleşmemiz 
lâzımgelen bir husus varsa Türk Devletinin 
mevcudiyeti ve bu mevcudiyetin Anayasa ile 
hukukî kıymetini kazanmış olmasıdır. Filhaki
ka, bir hukukçu olan Esmein'in tarifine göre, 
Devlet, milletin hukukan teşahhusudur, 
yani teşkilâtlanmış şeklidir. Devlet, mil
letin ülkesi ve hâkimiyeti ile vardır. 
O halde, bu üç anaunsurdan birinin olmadığı ah

valde Devletin varlığından bahsetmek imkânı 
olmaz, işte Anayasa, anakanun olarak bu mev
zuu hukukî yönden şekillendirmiş, müesseselere 
bağlamış ve bu husustaki anafiMrleri ortaya 
koymuştur. 

Bugün gerek fikrî yönde, gerek sokak hare
ketleri yönünden Devletin varlığına kastedildi
ğini görmekteyiz. Devletin varlığına kastedil
mek demek sadece bütün varlık halinde ele 
alınması değil, müessese ele ahnmasiy-
le mümkün olur. Vücudun bir tek or
ganına karşı yapılan taarruz onun tümüne kar
şı yapılandır. Bir insanın başına vurmakla eli
ne vurmak arasında vücudun tümüne, insanın 
şahsiyetine karşı yapılan tecavüz arasında an
cak organ farklılığı vardır. O halde müessesele
ri bu yönden ele almak ve bu yönlerden yıkıl
mak istenilen müesseseleri muhafazaya çalışmak 
lâzımdır. 

Bugün Parlâmentomuz, nasıl Parlâmento dı
şı muhalefet lâflariyle Parlâmento düşmanları 
tarafından bir yıkıntıya götürülmek isteniyorsa, 
Devletin diğer müesseseleri de bu yıkıntıya gö
türülmek istenilmektedir. 

O halde, Parlâmentonun mevcudiyeti Ana
yasa gereği olduğuna ve Anayasa bir Parlâ
mento müessesesi olduğuna göre, diğer mües
seseleri de aynı şekil altımda ele almak ve bü
tün müesseselerin önce söylediğim gibi, bir ko
ordinasyon içerisinde birbirlerinin varlığını ka
bul etmek, muhafaza etmek ve hattâ müdafaa
sını yapmak mecburiyetleri vardır. Bugün bir 
parlâmento mensubu veya parlâmentonun tü
mü yasama organı dışındaki fonksiyon ifa 
eden organların varlığını kabul etmek, müda
faa etmek durumundadır. Bu organları yık
makla bizatihi devlet dediğimiz müesseseyi ze
delediğimizi* bilmek mecburiyetindeyiz. 

Prlâmentonun, bilfarz Anayasa müessesesi 
olan Anayasa Mahkemesi karşısında olması 
veyahut Anayasa Mahkemesinin parlâmento kar
şısında olması gibi bir şey, hukukî bir düşü
nüş içerisinde, devletin varlığı içerisinde, Ana
yasanın varlığı içerisinde ele alınmaz, ele alma-
mamalidır. Bu ölçülerle hareket edilmediği tak
dirde müesseseler yıpratılmış olur. 

Biran için düşünün; parlâmentonun orta 
yerde bulunmadığı bir dikta idaresinde veyahut 
daha ilerisini düşünelim; bugünkü parlâmento 
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düşmanlarının ortadan kaldırmak istedikleri 
parlömanter sistemin, bizatihi parlâmentonun 
ortadan kalkmasiyle sağlanması gibi bir key
fiyet orta yere çıkarsa, parlâmentonun çıkar
dığı kanunların ve onun çıkardığı İçtüzüklerin 
Anayasaya aykırı olup olmadığını inceliyecek 
Anayasa Mahkemesine de, parlâmentoya lü
zum kalmadığı ve ortadan kalktığına göre, 
böyle bir müesseseye de lüzum kalmıyacak, de
mektir, 

O halde, yumurta mı tavuktan, tavuk mu 
yumurtadan çıkar, misali belki burada pek ye
rinde olmıyacaktır, ama müesseselerin varlığı
nın diğerinin varlığına bağlı olduğunu kabul et
mek zorundayız. 

Ben, burada Anayasa Mahkemesinin çıkar
dığı birtakım kararların tek tek ele alınarak 
siyasi yönden tetkiki içerisinde bulunmanın, bu 
yönden tenkidini yapmanın lüzumsuzluğuna 
kaniim. 

Anayasa Mahkemesi bir mahkeme olduğuna 
göre, verdiği kararlar siyasetten uzak bulun
ması lâzımgeldiğine göre, bizatihi parlâmento 
olarak biz, Anayasa Mahkemesi kararlarını si
yasi ölçüye getirmemek, siyasi münakaşalar içe
risine sokmamak mecburiyetindeyiz. Bu mecbu
riyet içerisinde olduğumuz takdirde bir mües
sese kendi çizdiği yolda, kendi ifa ettiği vazife
de devamlı ve müstakar kararlar verme yolun
da olur. 

Muhterem arkadaşlar, hukuk ilminde ilmî ve 
kazai içtihatlar vardır. îlmî içtihatlar her za
man için düşünme, fikir ve söz hürriyeti içeri
sinde yapılabilir. Kazai içtihatların tenkidi ise, 
her zaman için mümkün değildir. Ancak, kesin 
hükümlerin, katı hükümlerin, tenkidi kazai yön
den caizdir. 

Anayasa Mahkemesinin yine Anayasa hük
müne göre vermiş olduğu kararlar kesin oldu
ğuna göre, bunlar üzerinde siyasi duruma git
meden hukuk ilmi açısından tenkidleri her za
man için yapılabilir ve hattâ bu tenkidler bu 
ölçü içerisinde kaldığı takdirde Anayasa Mah
kemesine yol gösterebilir. Filhakika, bir mah
kemede bir avukat müdafaa veya iddia ile her 
zaman için hâkimi karar verme yolunda aydın
latabildiği gibi, mahkemelerin verdiği hükümler 
de bu yolda tenkide tabi tutulmak suretiyle il
mî yönden, bunların hukukî yönden birliğine 
gidilir. Filhakika, hukulkta bir içtihat durumu 

bu sebeple ortaya çıkmış, bir birleştirme duru
mu bu sebeple orta yere atılmıştır. 

BAŞKAN — Saym İmer, iki dakikanız var. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Devamla) — 
Bitiriyorum, bağlıyorum. 

İşte, Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu 
kararlar bu ölçülerle ele alındığı takdirde el
bette netice daha iyiye gitme durumunu gös
terecektir. 

Burada kısaca üzerinde durmak istediğim 
bir - iki mevzu var, Anayasa Mahkememizin 
verdiği kararların umumi ölçüde tenkidi yönün
den, Anayasa Mahkememiz, burada bir kısım 
arkadaşlarımızın da belirttiği gibi, hükümlerde, 
kararlarda bulunması lâzımgelen gerekçeyi 
önce gayet kısa, özür dilerim, bir hukuk mah-
kemesindeki dâva bitmiştir, hüküm eklidir, kı
sa gerekçesiyle ortaya koyması doğru değil
dir. Çünkü, hukuk mahkemelerinde bu durum 
varken, ceza mahkemelerinde neticeyi hemen is
tihsal edebileceğimiz hükümlerde bu durum 
yoktur. Ceza mahkemeleri kararları cezanın 
miktarını ve gereken hususlarını orada sanığın 
yüzüne tefhim eder, varsa müdahilin yüzüne 
tefhim eder, gerekçeli kararını bilâhara açık-
lıyabijir, fakat bunlar da müddetle bağlı olmak 
gerekir. Hukuk mahkemelerinde daha ziyade 
ara yere giden hüküm verilen husus iki şahıs 
arasındaki hukukî tasarruflara değindiği ve 
bunları ilgilendirdiği için belki daha geniş bir 
zaman içerisinde gerekçesi ortaya konulabilir, 
ama Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar 
bugünkü idarenin mademki, kanunlarla tanzim 
edilmektedir, o halde bu kanunlar orta yerde 
bulunmadığı veyahut bu hususta hükümler bu
lunmadığı sürece yapılacak tatbikat netice ve
rici olamıyacaktır. Bu arada verilen hükümle
rin parlâmentonun, eğer bir iptal kararı veril
mişse, yeni bir hüküm getirmesine uygun ola
cak bir müddeti de içine alması lâzımdır - ki 
bu vardır - fakat bu müddete riayet edilmek 
suretiyle kararda konulmuşsa aynı zamanda ge
rekçenin de orta yere konulması lâzım ki, bu
gün kesif bir çalışma düzeni içerisinde bulunan 
ve ayrı ayrı iki Meclis halinde çalışan parlâ
mentonun bir kararı çıkartması mümkün olsun. 

Sözlerimin başında söylediğim gibi, müesse
seler birbirlerinin fonksiyonlarını bilmedikçe, 
birbirlerinin fonksiyonlarını kabul etmedikçe, 
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birbirlerinin çalışma düzenlerini realite içerisin- I 
de ortaya koyup, bu hususta karar verirken, 
kararlarını bu şekle göre ayarlamadıkça fonk
siyonların icrası da zorlaşma durumunda olur. 
Kanaatimce bugünkü orta yere çıkan ihtilâflar 
hukukî yönden ananoktalar olarak bu esaslar
da toplanabilir. 

Sözlerimin başında söylediğim gibi, yaptı
ğımız tenkidler bir Anayasa müessesesini göl
gelemek değil, bilâkis onu gölgelemekten ko
rumaya matuftur. Şurada Demokratik Parti 
Grupu adına yaptığım konuşmada kasdım bu 
ölçülerle ele alınmalıdır 

Bu görüş açısı içerisinde Anayasa Mahke
mesi bütçesinin, gerek mensuplarına, gerekse 
büyü Türk milletine hayırlı ve uğurlu olmasını 
niyaz eder, hepinizi Grupum adına hürmetlerim
le selâmlarım. (D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Mustafa 
Kaftan, buyurunuz. Saat 18,15 tir. 

MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Muhte
rem Başkan, sayın milletvekilleri; 

Anayasa Mahkemesi Bütçesi münasebetiyle 
şahsi görüşlerimi, tenkidlerimi ve temennilerimi 
arz etmek üzere huzurunuza geldim. 

Anayasa Mahkemesi kararlarının hukukî 
niteliği üzerinde her hangi bir şekilde bu küs-
süden bir şeyler söylemek niyetinde değilim. 
Her şeyden evvel açıklamayı bir görev saya
rım ki; 1961 Anayasası ile kazanılmış yeni bir 
kuruluş olan Anayasa Mahkemesi, Parlâmento
da parlömanter demokrasisinin en büyük temi
natı olarak bizlerden beklediği saygıyı, karar
ları ne şekilde olursa olsun, daima bulacaktır. 
Bu noktada işaret ettikten sonra, bizzat Anayasa 
Mahkemesinin müstesna varlığını her türlü şüp
heden âri tutmak için bir - iki önemli noktaya 
temas etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, istisnasız bütün 
yargı organlarında temel bir kural vardır. Bu 
kural; yargı organlarında çalışan insanların, 
yargıçların ihsası reyde bulunmamaları kuralı
dır. Hukukçu olmıyan arkadaşlarımız belki bil
mezler, bu kural o kadar önemlidir ki, kararı
nı vermeden evvel, kararının mahiyeti
ni açıklama durumuna düşen bir yar
gıç ilgililer tarafından derhal reddedilir -
Hattâ kararını her hangi bir şekilde ih
sas etmiş olan bir yargı adamı, bakmakta olduğu [ 

I dâvadan istinkâf etmek durumunda kalır. Ge
çen sene Adalet Bakanlığı Bütçesi görüşülür
ken, Adalet Partisine mensup Erzurum Millet
vekili arkadaşım Naci Gacıroğlu, bu konuya te
mas etmiş, bir kısım yargı organlarının daha 
önceden oylarını ihsas ettiği yolunda şikâyette 
bulunmuştu. Konuşmasından sonra söz sırası 
bana geldiği için ben de bu arkadaşımı, üzüle
rek beyan edeyim ki kınamıştım. Ama, aradan 
geçen bir senelik müddet, beni değil, maalesef 
o arkadaşımı haklı çıkardı. 

Muhterem arkadaşlarım, ihsası reyde bu
lunmuş olmanın, hukukî sonucu, hukukî teh
likesi üzerinde uzun uzun söz etmiyeceğim. Ne 
var ki, en büyük yargı organı olan ve demok
rasimizin, parlömanter demokrasinin teminatı 
olarak kabul ettiğimiz Anayasa Mahkememizin 
bâzı kararlarını maalesef kamu oyu ve millet
vekili olarak bizler daha önceden sezinledik. 
«üç bomba patlıyacak» dediler, üç bomba pat
ladı, «11 e 4, 10 a 5» dediler - ki, bunu hepi
miz biliyoruz, sokaktaki vatandaş da biliyor, 

. Yargıtaydaki hâkim de biliyor, Meclisteki mil
letvekili de biliyor - dedikleri gibi bir karar 
çıktı. Bunun tehlikesi üzerinde, bizzat Anayasa 
Mahkemesini her türlü şüpheden âri tutmak 
için, bir nebze durmakta fayda olacağı kanı
sındayım. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Ketenoğlu'nun söylediği 
gibi, Bayram Gazetesinde vermiş olduğu bir de
meçte zikrettiği gibi, «insanlar da hata edebi
lirler, kusurlu hareket edebilirler.» Her hangi 
bir vesileyle böyle bir duruma düşmüş olan, ya
ni oyunu ihsas etmiş bulunan her hangi bir yar
gı adamına karşı, ceza usulünde, hukuk usulün
de; hâkimi reddetmek, hâkimin istinkâf etmesi 
gibi bir silâh veya araç vardır. Anayasa Mah
kemesinde karşılıklı iki taraf olmadığına göre, 
nihayet bir insan olan Anayasa Mahkemesi hâ
kiminin, kararını açıklama durumuna düştüğü 
zaman elimizdeki silâh nedir?.. Hiçbir silâhımız 
yoktur. Kuruluş kanununun itibariyle çok ye
ni olan Anayasa Mahkemesinin tatbikatlarında 
bunun cevabını bulmak mümkün değildir. El
bette bir gün, bizzat Anayasa Mahkemesinin 
kendisi her hangi bir şekilde reyini açıklamış 
veya ihsas etmiş bulunan Anayasa Mahkemesi 

j hâkiminin yapacağı şeyi, gideceği yolu göstere-
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çektir Biz, burada da yine, en büyük teminatı 
yine Anayasa Mahkemesi hâkiminin vicdanında 
buluyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, bu konuda ilgile
rinizi çekerek örnekler vermek isterdim, fakat 
üzerine cesaretle eğilmek durumuna düştüğü
müz konuyu politika kürsüsünde fazla istismar 
etmek veya istismar edilmesine fırsat verme
mek için sözlerimi burada bitirirken, Anayasa 
Mahkemesi hâkimlerimizin konu üzerinde hassa
siyetle durmalarını, parlâmanter demokratik 
rejim adına beklediğimi beyan etmek isterim. 

Dünyanın her tarafında Anayasa Mahkeme
si olmadan parlâmanter rejimin yürüdüğü gö
rülmüştür, fakat dünyanın hiçbir tarafında 
Parlâmento veya parlamenter rejim olmadan 
Anayasa Mahkemesinin var olduğu görülme
miştir. 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. ve C. H. 
P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Turhan Özgüner, şahsınız 
adına konuşmak üzere buyurunuz efendim. Sa
at 18,25 tir. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, «ayın milletvekilleri; 

Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerinde kişi
sel görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesinin ne ol
duğu ya da ne olmadığı üzerinde, daha evvel 
konuşan saym konuşmacılar uzunca durdular. 
Anayasanın 145 nci maddesinden başlayıp de
vam eden maddeleriyle,, Anayasa Mahkemesinin 
kuruluş ve işleyişi ve Anayasa Mahkemesine 
müracaat yolları etraflıca belirtilmiştir. 

Kıymetli arkadaşlarım, bunlarla zaman al
mak gerekmez, esasen bunun için - benim za
manım da 10 dakika olduğuna göre - vakit yok
tur, fakat hassaten üzerinde durulacak ve ar
kadaşlarımın fikirlerine ilâve edilecek cihetler 
var olduğu için söz aldım. 

Arkadaşlarım, şüphesiz Anayasal kuruluş 
olan Anayasa Mahkemesinin de eleştirisi yapıla
caktır ve bir ölçüde bu Anayasal kuruluşun 
eleştirilerde şüphesiz karşımıza almak şeklinde 
değil, bundan sonra vereceği kararlarda da 
ışık tutmak şeklinde değerlendirileceği belirtile
rek bunun üzerinde durmak gerekir. Şimdi, ne 
var ki, anayasal bir kuruluş olan Anayasa Mah-
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f kemesinden, bâzı hallerde ve bir noktada, bir 
ölçüde şikâyetçi olduğumuzda burada çıkıp da, 
Danton'un sözünü tekrarlamak gerekli olmama
lı idi. Danton demiş ki; «Anayasa Mahkemesi
ni kurduğum için çok pişmanım, vicdan azabı 
çekiyorum.» Ne gereği var arkadaşlarım bu sö
zün? Ben derim ki, Anayasa Mahkemesi, 1961 
Anayasasının getirdiği yeniliklerden ve anaya
sal teminatlardan biridir. Mühim olan anaya
sal kuruluş olan bu Anayasa Mahkemesi gerek
li midir, rejimin teminatı ve temel teminatı mı
dır, bu ayrı bir konu. Anayasa Mahkemesi, iş
leyişinde, bir ölçüde, bir noktada hakikaten 
eleştirmemizi gereken bir çizgi üzerinde midir, 
o ayrı bir konu. Danton'un sözünü tekrarla
manın, şüphesiz kıymetli arkadaşımın hiç de kö
tü niyetle olmamasına rağmen, yanlış anlama
lara sebebiyet vereceği için, üzerinde bir nok
tada değinip geçmeyi münasip gördüm. 

Arkadaşlarım, bu tür konuşmalar, anayasal 
I kuruluşlardan biri olan Anayasa Mahkemesine 
I ve topyekûn anayasal kuruluşların hepsine kar

şı, adeta bu kuruluşlardan sıkıntı duymakta 
imişiz gibi, bir imaj yaratır kamu oyunda. Oy
sa ki, demokratik parlâmanter rejim varsa, ana
yasal kuruluşlar vardır. Anayasal kuruluşla
rın işleyişi hatalı olabilir, ama anayasal kuru
luşların hatalarında şikâyet ederken, adeta on
lardan sıkıntı duymakta imişiz gibi bir deyiş 
içine girmemek ve bundan sakınmak gerekir. 
Kıymetli Adalet Partili arkadaşımın şüphesiz 

I şikâyet etmek istediği noktalarda haklı olduğu-
I na iştirak edeceğim birçok noktalar var. An

cak, söyleyiş tarzı yanlış anlaşılabilir diye bel
ki kendilerine yardımcı olmak istiyorum. 

Arkadaşlar, şikâyet ediyoruz, Anayasa Mah
kemesinde birçok kararlar iptal ediliyor, ama 
biraz da otokritiği yapalım; Meclislerin işleyi
şinde acaba değerlendirme yapmak gerekmez 
mi? Yalnız bütün sorumluluğu Anayasa Mah
kemesine bulup geçivermek, isabetli olmaz ka
nısındayım arkadaşlarım. Bir Anayasa Mahke-

I mesi bir noktada kanunu iptal etmiş, Meclise 
I gelmiş ve ancak kanunun iptal gerekçesi de açık 

ve seçik iken, ona karşı direnmek ve ondan son
ra bir kere de Anayasa Mahkemesi bozuyordu 
diye şikâyetçi olmak, her halde bile bile, Ana
yasa Mahkemesinin bozacağını bile bile hareket 
içine girmek olur. Bazan böyle olmaz mı.. Eleş-

I tirileri yaparken, Anayasa Mahkemesini kınar-
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ken, denetlemeyi şüphesiz yapmakta olan bu 
anayasal kuruluşa karşı otokritiği kendimize 
de yapmanın, vakit olsa, gerekli olduğu kana
atindeyim. arkadaşlarım; sadece değinip geçme
yi münasip gördüm. 

1961 Anayasası; değerli arkadaşlarım bir re
aksiyon Anayasasıdır bir ölçüde. Sabık bir ikti
darın, Anayasa karşı çokça çıkardığı kanunlar, 
her hangi bir anayasal kuruluşun süzgecinden 
geçemediği için, 1961 Anayasası bunu demok
ratik parlâmanter rejimin bir teminatı olarak, 
Anayasanın 145 ve mütaakip maddelerine hü
küm olarak getirmiş ve Anayasa Mahkemesini 
Türkiye'de rejimin temelleri olarak oturtmuş
tur. 

Şimdi, arkadaşlarımın da değindiği gibi, 
Anayasanın 4 ncü maddesi; «... Millet, egemen
liğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yet
kili organlar eliyle kullanır.» der ve yetkili or
ganlar meyanmda 145 nci madde ile getirilmiş 
olan Anayasa Mahkemesi de vardır. Yine Ana
yasanın 8 nci maddesinde, «Kanunlar Anayasa
ya aykırı olamaz.» hükmü vazedilmiştir. 

Arkadaşlarım, kanunlar Anayasaya aykırı 
olursa ne olur? Bunun prosedürü, yine aynı 
Anayasada gösterilmiş, kanun yolları gerek 
Meclisler tarafından, yetkili organlar tarafın
dan, gerekse mahkemelerde davacılar veya dâ
vâlılar tarafından hâkimler kanaliyle Anayasa 
Mahkemesine ne şekilde gider, ne şekilde bir 
usul takibedilir, gösterilmiş. Ancak, bu ara
da, yine anayasal kuruluşlardan biri olan, şüp
hesiz Meclisten sonra ikinci Meclis Senatonun 
işleyişinde de adeta; bir kanun gelmiş Meclis
ten, bu Meclis bu kanunu kabul etmiş olduğu
na göre, bâzı noktalarda Anayasaya aykırılığı be
lirtmekte ise de, hele geçiştiriverelim havası, 
ben tetkik ettim Senatonun bâzı mihraklar teş
kil eden kanunların münakaşasında göze bat
maktadır arkadaşlarım. Yani, otokritiği yapa
lım, Mecliste de yapalım, Senatoda da yapa
lım; Anayasa Mahkemesinde bozulması bahis 
mevzuu olan birçok kanunların, Meclislerden 
geçtikten sonra Senatoda zaman kaybına vesile 
vermemek için aynen tatbik edilip kanunlaştırıl-
dığı, ama zaman kaybetmemek için yapılan bu 
hareketin büyük zaman israfına vesile verdiği 
tatbikatta görülmüştür. Senato, bugün kuru
luş sebebine adeta hiç de uygun görülmiyecek 
kadar üzerinde şimşekleri toplayan, münakaşa

ları celbeden bir tatbikçi Meclis durumuna geç
miştir İd, oysa ki biz, 1961 Anayasasının gelme
sinden evvel hepimiz çok yerde politika ile uğ
raşan bütün lokallerde görülmüştür; biz, ikinci 
Meclisin süzgeci müdafaasını yapmış idik. Sa
yın Senato üyeleri beni bağışlasınlar, o ancak, 
ne var ki, Anayasa Mahkemesinin bozabileceği 
bahismevzuu olduğu hallerde dahi bu süzgeç 
vazifesini yapmamıştır ve bu sebeple sadece şi
kâyetlerimizi Anayasa Mahkemesine karşı yap
mış olmak yeterli değildir deyip, geçiyorum ar
kadaşlarım. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — 
Şahsınız adına konuşuyorsunuz, grupnnuz adı
na değil. 

TURHAN ÖZaüNBR (Devamla) — Evet, 
grupum adına konuşmuyorum efendim, kişisel 
görüşüm. Sizin de, hukukçu olarak iştirak etti
ğinizi zannederim. Senatonun bir süzgeç vazi
fesini yapması temennisi, çokça hepimizin bahis 
mevzuu ettiği hususlar. 

Arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi şüphesiz 
bir tabu değildir. Anayasa Mahkemesinin ka
rarları da şüphesiz eleştirilecektir. Anayasa 
Mahkemesinin kararları eleştirilmesi bahismevzuu 
olduğunda karşı çıkışımız, şüphesiz hukuk ölçü
sünde, karşı çıkışımız ilim çerçevesinde olmalı
dır ve özellikle ilim çevrelerinde Anayasa Mah
kemesinin kararları, hem de enine boyuna bir 
eleştiriden geçmelidir. Ben de buna katılıyo
rum. Bunda müttefikiz. Ancak ne var ki, Ana
yasa Mahkemesinin her kararma adeta bir alış
kanlık içinde daima karşı çıkılmak, şüphesiz 
Anayasa Mahkemesinin kararlarında haklı eleş
tirileri dahi gölgede bırakırız arkadaşlarım. 

Bugüne kadar tatbikat ne olmuştur? Değerli 
arkadaşım Adalet Partisinin sayın sözcüsü, 
- yanlış anlamadıysam eğer - Anayasa Mahke
mesi bir ölçüde bâzı siyasi örgütlere karşıdır 
demek ister. 

Arkadaşlarım, işte bu imajı kamu oyunda 
yaratmak çok tehlikeli. Anayasa Mahkemesi 
siyasi bir rejim içinde Anayasal bir teminat ise, 
şu Parlâmentoda Anayasa Mahkemesini şu ya 
da öbür siyasi partinin karşısında gösterme 
gayreti rejime bir şey kazandırmaz arkadaşla
rım. Anayasa Mahkemesinin kararlarını eleş
tirelim, ama bir yerde otokritiği yapalım, Ana
yasa Mahkemesinin kararlarına karsı 1961 Ana-
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yasasının işlemeye başladığı günden bugüne ka
dar Meclislerin tutumu ne olmuştur? Meclisler
de siyasi kanatlardan bir tanesi, her zaman de
ğilse de çokça, Anayasa Mahkemesinin kararla
rına karşı çıkmış mıdır, çıkmakta mıdır? Çık
mıştır. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesinin karşısına çık
ma görüntüsü içinde değil, Anayasa Mahkemesi
nin kararlarını bir ilim ölçüsünde değerlendir
mek gerekir arkadaşlarım. Ancak, Anayasa 
Mahkemesinin kararlarının hepsine toptan kar
şı çıkmak, her halde rejime bir yarar getirmez. 

SABAHATTİN ARAŞ (Erzurum) — öyle 
biı* şey mi söylendi? 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Ben, 
öyle bir şey denildiği şeklinde anlaşılır diye 
yardımcı olmak istiyorum arkadaşlarım, özür 
dilerim, böyle anlaşılır. 

Sayın sözcünün «Anayasa Mahkemesi karar
ları çokça bir siyasi partiye, birini tutar, öbü
rünü tutmaz şeklinde görüntü içindedir.» ifa
desini böyle anlamak, her halde yararlı değil. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesinin kararları 
eleştirilmelidir şüphesiz. 

Arkadaşlar, bir Anayasa Mahkemesi, bütün 
adlî organlardan beklediğimiz tarafsızlık içeri
sinde kararlarını vermelidir. Beklediğimiz bu. 
Ancak, Anayasa Mahkemesi de insanlardan mü
teşekkildir. Anayasa Mahkemesi de hakikaten 
kararlarında hata edebilir. Ne var ki; Anayasa
nın sarih hükmü gereğince Anayasa Mahke
mesinin kararları kesindir. Kesindir ama, eleş
tirisi yapılmaz ise, bundan sonraki kararlarına 
şüphesiz ışık tutulmamış olur. Eleştirisi yapı
lacak. 

Arkadaşlarım, yalnız biz Anayasa Mahke
mesinin kararlarına karşı, demin şikâyet ettiği
miz şekilde; şikâyet ettiğimiz ne? Çok alışılmış 
usullerde daima karşı çıkmanın karşısındayız. 
Evvelâ bu. Bu, Anayasa Mahkemesinin şüp
hesiz hissî kararlar vermesine götürmemeli idi. 
Ama, öyle bir çizgiye gelindi ki, - ben de şikâ
yete aynen katılıyorum - işte arkadaşımın ba-
hismevzu ettiği, sanki bir siyasi örgüte karşı 
zannı ile öylesine ona karşı çıkıldı ki, günün bi
rinde hiç de tasvibedemediğimiz üzere, hukuk
çu daima hislerinden tecerrüt edebilmelidir. Gü
nün birinde ve son kararlariyle Anayasa Mah
kemesi, bu kendisine karşı devamlı tarizin et

kisi altında, benim hukukî görüşüme göre hissî 
kararlara gidebildi, gitti arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, iki dakikanız 
var efendim... 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Şimdi, 
kamu oyunda Anayasa Mıahkemesinin de hissî 
kararlara gidebildiğini eleştirecek kadar me
seleleri derinliğine götürelim. Ama, Anayasa 
Mahkemesinin her kararının karşısında değil. 
Ben diyorum ki, Anayasa Mahkemesi kendisine 
mütemadiyen vâki tarizlerin, her kararma kar
şı çıkılmış oluşunun ve bu karşı cılkısın bir ik
tidar kanadından gelişin etkisi altında hissî 
kararlar vermiye yönelmiştir ve bu hakikaten 
üzerinde hassasiyetle duracağımız ve bumdan 
böyle rejimin teminatı olan, anayasal kuruluş 
olan Anayasa Mahkemesinin bundan böyle ka
rarlarında hissî davranmaması gerektiği temen
nisini söylememize vesile teşkil etmektedir. 

Arkadaşlarım, sözlerimi şöylece bağlamak 
isterim: Anayasal kuruluş olan Anayasa Mah
kemesinin kararlarına ilim çerçevesinde eleşti
rileri yapmak gereklidir ve bu şüphesiz kamu 
oyunda yapılmaktadır ve haklıdır. Ancak ne 
var ki, Anayasa Mahkemesinin kararları, her 
ne şekilde tecelli ederse etsin, onun karsısına 
çıkma alışkanlığı yaratılmıajmalıdır. Ne var M, 
bu böyledir diye Anayasa Mahkemesi de ken
disine haksız çıkışlar dahi olsa, çizgide hiıssî 
(kararlara, 'bugün görebildiğimiz htesî kararla
ra gitmemelidir. Bunu böylece belirtir, saygı
lar sunarım efendim. (0. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, yeterlik 
önergesi gelmiştir. 

Sayın Bakan, konuşacak mısınız efedim? 

ADALET BAKANI YUSUF ZİYA ÖNDER 
(Sivas) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Şu halde önergeyi okutaca
ğım. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Daha 
vakit var, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir 
Sayın Gacıros-lu. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Saat 
19,30 a daha vakit var. önerge aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Peki. 
önergeyi okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerinde yete

rince görüşme yapılmıştır. Müzakerenin kifa
yetini arz ve teklif ederim. 'Saygılarımla. 

Naime ikbal Tokgöz 
istanbul 

BAŞKAN — Sayın Gacıroğlu, aleyhte bu
yurun. 

NAOi GAClROĞLU (Erzurum) — Muhte
rem Başkan, muhterem milletvekilleri; 

önergenin aleyhinde şahsım adına söz ister
ken, bir bakıma söz sırası kendi şahsına gelmiş 
bir milletvekili alarak, kenidi lehime bir söz 
hakkı temin babında bir zehap ve konuşma ar
zusu içerisinde değilim. 

BAŞKAN — Sayın Gacıroğlu, daha size 4 
kişi var. Bunu bilmeniz lâzım. 

NAOi GACIROĞLU (Devamla) — Muhte
rem Başkan, şu hususu kemali hürmet ve vic
danen fevkalâde hisler içerisinde belirtmek is
terim M,Anayasa Mahkemesinin bütçesi konu
şulurken, muhterem milletveMllerinin, muha
lefete mensup sayın sözcülerin mevzua vukufi-
yet itibariyle yaptıkları konuşma hakikaten 
bizleri şayanı şükran ve iyi duygular içerisin
de bırakmıştır. Bunu kabul ederim. Fakat 
önergenin laleyhinde bulunmamın sebebi şudur 
iki, bende Sayın Asut'ay gilbi aynı minval üze
rinde yürümek istemiyorum. Fakat '«Suiistimal 
emsal teşkil etmez» bunu bilmekle beraber aynı 
konuyu işlemeyi de şahsan kabul edemiyorum. 
Anayasa Mahkemesi bütçesi üzeninde vuzuha 
'kavuşmamış çok mühim noktalar varidi. Ana
yasa Mahkemesi her şeyin fevkinde, bir parti 
kapatma yetkisiyle mücehhezdir. Bu salâhiyeti 
hangi noktadadır ve niçin şimdiye kadar kul-
lanılmamıftır? Hiıdbir grup sözcüsü, Anayasa
da sarih olarak belirtilen Anayasa Mahkemesi
nin bu hakkını eleştirmemiş ve süzgeçten geçir-
memiştir. Bu manâda otokritiği, Anayasa Mah
kemesi bütçesinin otokritiği elyak olarak ye
rine getirilmemiştir. Bu bakımdan, Anayasa 
Mahkemesi bütçesinin milletimiz huzurunda, 
Millet Meclisinde' tam konuşulduğu kanaati içe
risinde değilim. 

16 . 2 . 1971 0 : 3 

Lâyemut ve lâyenazil, yani ölümsüz ve azli 
mümkün olmıyan bir müessesenin hiç bir za
man aleyhinde değilim,. Anayasanın, bizatihi 
Anayasa Mahkemesi bir parçasıdır. Bunu ka
bul mecburiyetindeyiz. Parlâmento Anayasa 
Mahkemesinin karşısında olmadığı gibi, Anaya
sa Mahkemesi de ne parlâmentonun üstünde 
ve ne de karşısınıdadır. Dengeli bir demokrasi, 
Anayasa müesseselerinin bir arada işlemesi ba
kımından, demokrasinin tam tarifi olması ba
kımından Anayasa Mahkemesi ve Anayasa mü
esseselerinin bir arada dengeli çalışması duru
mu esastır. 

Muhterem milletvekilleri; bu bakımdan, 
Anayasa müessesesi bütçesinin vuzuha kavuş
tuğu kanaatinde değilim. Bu Anayasa komü
nizme kapalıdır. Bu da vuzuha kavuşmamıştır. 
Hürriyetçi, ferdiyetçi bir Anayasa dibacesinde 
yazılı bulunan ve Yurtta Sulh, Cihanda SuJh 
vecizesi gayet kati olarak gösterilmiş bulunan 
bir Anayasa, ferdiyetçi bir Anayasa elbetteM 
komünizmin karşısındayız. 

Televizyonda, ben kpminist değilim diyemi-
yen bir Behice Boran, bir işıçi Partisi Genel Baş
kanının Anayasa muvacehesinde Anayasa hari
ci kaldığı gayet açıktır. Niçin Anayasa Mahke
mesi bu vazifesini yerine getirmemiştir? Cum
huriyet Başsavcısına buradan sesleniyorum; 
avucumu, parmağımı, elimi uzatıyorum; yaka--

sına uzatıyorum, nerdedir? Cumhuriyet Başsav
cısı, Anayasa haricinde kalmış, kominizin içeri
sinde bu müdafaa içerisinde bulunmuş bir parti 
hakkında niçin kanuni kovuşturmaya gidilme
miştir? 

Arkadaşlar; Anayasa müessesesine, Anayasa 
Mahkemesine büt-çenin hayırlı olmasını temenni 
eder, beni, vaktin bu geç saatinde önerge aley
hinde olmakla beraber dinlediğiniz için, hür
metlerimi arz ederim. (O. H. P. sıralarından 
«önergeyi ne yapalım?» sesleri) 

ıSöz hakkı verirseniz konuşuruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo

rum; Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Ç — ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKAN
LIĞI BÜTÇESİ : 

(A/1) Cari harcamaları 

Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

12.000 Personel giderleri 163 030 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 588 801 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 41 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.0100 Çeşitli giderler 8 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 80 000 

Bölüm Lira 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

35.000 ISosyal transferler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece Anayasa Mahkemesi bütçesi tamam
lanmıştır. Memlekete hayırlı olmasını temenni 
ederim. 

Vaktin gecikmiş olması, yarınki program
dan bir bütçeyi tamıamlamıs olmamız ve diğer 
bütçe sözcülerinin de bulunmamaları sebebiyle 
Birleşimi 17 . 2 . 1971 Çarşamba günü saat 
9,00 da toplanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,47 

I M M « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

50 NCt BİRLEŞİM 
16 . 2 . 1971 Sah 

Saat : 9,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karına dKmisyonu raporu ile 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarlısında yapılan değişikliğe 
daür Cumhuriyet ıSenatasu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Kanma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) 
(Millet Meclisi (S. Sayısı : 257; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1481) (Dağıtma tarihi : 
12 . 2 .1971) 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raploruna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
teskereleri (Millet Meclisi 1/388; Cumhuriyet 
ıSenaJtosu 1/1163) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
261; Cumhuriyet Senatosu S. Sayının : 1483) 
(Dağıta tarihi : 12 . 2 .1971) 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 ytfı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu basjkanklkları tezkere
leri (Millet Meclsi 1/401; Cumhuriyet Senato
su 1/1154) (iMilet Meclisi S. Sayısı : 260; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1496) (Dağılttma 
tarihi : 12 . 2 .1971) 

X 4. — Ankara Üniversitesi 1971 yılı Büt

çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma. Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclsi 1/387; Cumhuriyet Senatosu 
1/1160) (Millet Meclisi S. Saylsı : 265; Cum
huriyet (Senatosu S. Sayısı : 1482) (Dağıitnra 
tarihi : 12 . 2 .1971) 

X 5. — Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karana Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet eSnatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/392; Cumhuriyet Senatosu 
1/1159) (MdlM MecM ıS. Sayısı : 266; Cumhu
riyet Senatosu İS. Sayısı : 1487) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 2 .1971) 

X 6. — Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet İSenatösu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/393; Cumhuriyet Se
natosu 11161) (Millet Meclisi S. Sayısı : 263; 
Cumhuriyet eSnatosu S. aSyısı : 1488) (Dağıt
ıma tarihi : 12 . 2 .1971) 

X 7. — İktisadi ye Ticari ilimler Akademi
leri 1971 yık Bütçe ıkanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Kanma Komisyonu Başkan
lıikları tezkereleri (Millet Meclisi 1/397; Cum
huriyet Senatosu 1/1162) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 264; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1492) (aDğııtma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 8. — İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/395; Cumhuriyet Senatosu 
1/1157) (Millet Meclisi S. Sayısı : 267; Cum-
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1490) (Dağıtma 
tarihi : 12 .2 .1971) 

X 9. — istanbul Teknik Üniversitesi 1971 
yık Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başjkankıkları tezke-

(Devamı arkada) 
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releri (Millet Meclisi 1/396; Oıımhuriyeıt Se
natosu 1/1158) (Milelt Meclisi S. iSayılsı : 262; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1491) (Dağut-
ımatoariki : 12.2.1971) 

X 10. — (Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1971 yık Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato-
sıu ve Bütçe Karina oJKmiisyonu ha§kanhlkları 
tezkereleri (Milelt Meclisi 1/390; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1166) (Millet MecM S. Sayısı : 
268; Cumhuriyet ıSenatosu S. Sayısı : 1485) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 2 .1971) 

X 11. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 
yık Bütçe kanunu tasarısı ve 1971 yılı Bütçe 
(kanunu tasarisıında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet 'eiSmatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mac-
ılisi 1/389; Cumhuriyet -Senatosu 1/1155) (Mil
let Meclisi S. (Sayısı : 271; Cumhuriyet Senatio-
!9U IS. Sayısı : 1493) (Dağıtma tarihi : 12.2.1971) 

X 12. — Hudut ve Sahiller Sağkk Genel Mü
dürlüğü 1971 yık Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Ktomiisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatiotsu ve Bütçe Karma Komisyonu 
(başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/394; 
Ouımlhuriyet Senatosu 1/1156) (Millet Meclisi 
S. (Sayısı : 259; Cumhuriyet ıSenatosu S. Sayı
sı : 1439) (Dağıtana (tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 13. — Tekel Genel »Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve 1971 yılı Bütçe kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cuım-
ihuriyet Senatosu Başkanlığı itezker&si ve Bütçe 
(Karma Koımisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/400; Cumhuriyet Senatosu 1/1168) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 273; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1495) (Dağitma tarihi : 12.2.1971) 

X 14. — Devlet Üretme - Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

1971 yık Bütçe kanunu tasansında yapılan de
ğişikliğe (dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı1 

tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/391; Cumhuriyet Senatosu 
1/1165) (Millet Mecksi S. Sayısı : 270; Cumhu
riyet Senatosu ıS. Sayısı : 1486) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 2 .1971) 

X 15. —Orman Genel Müdürlüğü 1971 yık 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Culmhuriyelt [Senatosu ve 
Bütçe Karma (Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/399; Cumhuriyet Se
natosu 1/1169) (Millet Meclisi S. Sayısı : 258; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1494) (Dağıt
ıma tarihi : 12 . 2 .1971) 

X 16. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve 1971 yık Bütçe kanunu tasarısında yapıt-
îan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/389; Cumhuriyet Se
natosu 1/1164) (Millet Meclisi S. Sayısı : 272; 
Cumhuriyet ıSenatosu S. Sayısı : 1484) (Dağıt
ma târihi : 1:2 . 2 . 1971) 

X 17. — Petrol Dairesi Başlkankğı 1971 yı
lı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Gıımhuriyelt Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/402; Cumhuriyet Se
natosu 1/1167) (Miltet Meclisi S. Sayısı : 269; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1497) (Dağıt
ma tarihi : 12 .2 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNIÖİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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