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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri kanun teklifi 
açık oya sunularak, kabul edildi. 

1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, isim 
okunmak suretiyle yapılan açık oylama sonun
da maddelere geçilmesi kabul olundu. 

17 Şubat 1972 Perşembe günü saat 9,00 da 
toplanmak üzere Birleşime saat 23,25 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
••Sabit Osman Avcı Kayser» 

Şevket Doğan 
IKâtiıp 

(Kayseri 
T. Doğan Avşargil 

iSORUIiAR 

A) Yazılı sorular 

1. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cum
huriyetin ilânından bugüne kadar inşa edilen 
demiryolu miktarına dair yazılı soru önergesi, 
Ulaştırma ve Bayındırlık bakanlıklarına gönde
rilmiştir. (7/928) 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, köy 
ve şehir konutlarının durumuna dair yazılı soru 
önergesi, İmar ve İskân Bakanlığına gönderil
miştir. (7/929) 

3. — İçel Milletvekili Celâl .Kargılı'nın, Cum
huriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'de 
konut sayısına dair yazılı soru önergesi, İmar 
ve iskân Bakanlığına gönderilmiştir. (7/930) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ki
racı ve ev canibi vatandaşlarımızın sayısına dair 
yazılı soru önergesi, imar ve iskân Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/931) 

5. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,' Tür
kiye'de gecekonduda yaşıyan insanların sayısına 
dair yazılı soru önergesi, İmar ve İskân Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/932) 

6 — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cum
huriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'de 
tüketilen yapacak ve yakacak odun miktarına 
dair yazılı soru önergesi, Orman Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/933) 

7 — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cum
huriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'deki 
orman yüksek mühendisi, teknikeri, muhafaza 
ve kesim memuru sayısına dair yazılı soru öner
gesi, Orman Bakanlığına gönderilmiştir. (7/934) 

8. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cum
huriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'deki 

avukat ve hâkim sayısına dair yazılı soru öner
gesi, Adalet Bakanlığına göndeilmiştir. (7/935) 

9. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cum
huriyetin ilânından bugüne kadar cinayetle öl
dürülen insan sayısına dair yazılı soru Önerge
si, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (7/936) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar hapisa-
nelerdeki insan sayısına dair yazılı soru öner
gesi Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. ((7/937) 

11. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar icra ta
kibine verilmiş dosya miktarına dair yazılı soru 
önergesi, Adalet Bakalığına gönderilmiştir. 
(7/938) 

12. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar evlenme 
ve boşanma miktarına dair yazılı soru önergesi, 
Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (7/939) 

13. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar, ilk, orta 
ve yüksek öğrenim yapanların miktarına dair 
yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/940) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki tarihî esenlerin adedine dair ya
zılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/941) 

15. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türki
ye'de araştırma yapan arkeolog miktarına dan* 
yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/942) 

16. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki kütüphane, kitaplık ve kitap sayı-
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sına dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/943) 

17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türki
ye'de okuma olanaklarından yoksun çocuk sa
yısına dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/944) 

18. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türki
ye'de okuma - yazma bilmeyen insan sayısına 
dair yazılı soru önergesi Millî Eğitim Bakanlı
ğına 'gönderilmiştir. (7/945) 

19. — İçe! Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türki-
'ye'de Türkçe konuşamayan insan sayısına dair 
yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/946) 

20. — İçeil Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türki
ye'deki öğretmen ve öğretim görevlisi sayısına 
dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/947) 

21. — içel Milletvekili Celâl Kalgılı'nm, 

1970 -1971 ders yılı sonunda ilk, orta, lise, üni
versite ve yüksek öğretimde sınıfta kalan öğ
renci sayısına dair yazılı soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/948) 

22. — İçel Milletvekili Celâl Kalgılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türki
ye'deki ilk, orta, lise, gece lisesi, kız ve erkek 
sanat enstitüsü ile üniversite ve yüksek okul
lardaki öğrenci sayısına dair yazılı soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/949) 

23. — içel Milletvekili Celâl Kalgılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türki
ye'deki hekim, diş hekimi ve eczane sayısına 
dari yazılı soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/950) 

24. — içel Milletvekili Celâl Kalgılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türki
ye'deki, ebe, hemşire ve sağlık memuru sayısı 
ile kaç kişiye bir ebe, sağlık memuru ve hem
şire düştüğüne dair yazılı soru önergesi, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/951) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (1/610) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 
5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna iki ek ve bir geçici madde ile 44 
sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluşu vo yar
gılama usulleri hakkında KaniT.nun 18 nci mad
desinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı. (1/611) (iç
işleri, Adalet, Anayasa ve Plan komiyonlarma) 

3. — Danıştay Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ve 

geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı (1/612) (Adalet, içişleri ve Plân komisyon
larına) 

4. — Askerî Yargıtay hakkında kanım tasa
rısı (1/613) (Adalet, Millî Savunma ve Plan 
komisyonlarına) 

5. — 357 sayılı Askerî Hâkimler ve Askerî 
Savcılar Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve üç ek, iki geçici madde eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısı. (1/614) (Millî Savun
ma, Adalet ve Plan komisyonlarına) 

6. — Yargıtay kanunu tasarısı (1/615) (Ada
let ve Plan komisyonlarına) 
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BİRİNOİ OTURUM 
Açılma saati : 09,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Âdil Turan (Uşak) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 41 nci Birleşimini açıyorum. 

III . — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karana Komisyonu raporu ile 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/554; Cumhuriyet Senatosu 1/8) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 475; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 10) 

A) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİ
Sİ BÜTÇESİ 

a) Cumhuriyet Senatosu 
b) Millet Meclisi 

BAŞKAN — Program gereğince bugün, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerinde 
görüşmelere başlıyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 
İbrahim Sıtkı Hatiboğlu, buyurunuz efendim. 

Saat 09,00, konuşmalar 20 dakika ile kayıt
lıdır, buyurunuz Sayın Hatiboğlu. 

O. H. P. GRUBU ADINA İBRAHİM SITKI 
HAMBOLU (Ankara) — Sayın Başkan, saygı 
değer milletvekili arkadaşlarım; Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi 1972 malî yılı bütçe
leri üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına, görüşlerimizi arza, Sayın Başkanı ve Yü
ce Meclisi saygı ile selâmlayarak başlamak is
terim. 

Değerli arkadaşlarım, her İM meclisimizin 
de bütçeleri dikkatle tetkik edildiğinde, tasar
rufa azamî derecede ve hatta bazı bölümlerde 
ifrata kaçarcasma hareket edildiği tarafımız
dan müşahede edilen Meclis bütçelerimizi gönül 
isterdi ki, diğer devlet daireleri de bu tasarruf 
zihniyetini örnek alsınlar. Gerek başkanlık di
vanlarını ve gerekse Bütçe Karma Komisyonu
nu, bu tasarruf zihniyetinden dolayı, yürekten 
tebrik etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, aşın uçların memleke
timizde pervasızca at oynatmasından sonra, 
Cumhuriyetimizin tehlikeye düştüğü ve parla-
manter demokratik rejimin dinamitlenmek is
tendiği bir ortamda İüjhizmet Kanununa göre, 
Cumhuriyetimizi korumak ve kollamak görevin
de bulunan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin vermiş 
olduğu 12 Mart 1971 Muhtırasından sonra ilk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçelerini görüş
meye başlamış bulunuyoruz. 

Demokratik düzene k&sdeden asın akımla-
nn güç kazanması ve administrasyon zafına 
sebebolduğu 12 Mart 1971 Ültimatomundan 
sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi, bazı cılız 
ve maksatlı seslere rağmen, meselelerine ve de
mokratik düzene sahip çıkmış, büyük partilerin 
liderleri ve sorumlu Parlamento grublan karar-
lanyle yurdumuz Parlamentosuz bırakılmamış ve 
partisiz bir Hükümet kurularak anarşistlerin 
canı gönülden bekledikleri hükümetsizlik ve 
anarşinin devamına fırsat vermeyen Büyük 
Meclis, demıokratik düzenin devamı bakımından 
tarihî büyük bir şeref kazanmıştır. Bir yıla ya
kın süreden beri hiç tatil yapmadan çalışmak 
suretiyle de Cumhuriyet tarihinde taçbir mecli
se nasibolmayan bir çalışma rekoru kırmıştır. 

Değerli arkadaşlanm, böylece de «Meclis ça
lışmıyor» diyerekten Parlamento itibarını zede
lemek ve parlömanter rejime son vermek heves 
ve arzusunda olan aşın uçların, yıkmak ve 
anarşi yaratmak arzulan, iştihalan bu şekliyle 
büyük partilerin ve Türk Parlömanterlerinin 
şerefli, haysiyetli gayretleriyle kursaklannda 
bırakılmıştır. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, 
Grubumuzun sorumluluk taşıyabilme bilincine 
erişmiş kişileri olarak bundan sonraki amacı-
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mızm yurt gerçeklerinin ve gerektirdiği reform
ların gerçekleşmesinde, seçim kanunlarının ısla
hında ve Partiler Kanununun aşırı uçlara fırsat 
veren aksaklıklarının giderilmesinde ve siyasî 
partilerin kongre basmalarına, rey hırsızlıkları
na, delege sahtekârlıklarına ve kongre yolsuz
luklarına son veren kanunların getirilmesinde 
ve realize edilmesinde, tüm Meclis olarak, el
birliği ile çalışılması gerektiği inancını bir kere 
daha açıkça ifade etmek isterim. 

Demokratik Cumhuriyetimizin bu sosyal ya
ralarını tedavi edebilmeleri ve gerekli tedbirle
rin büyük Meclislerce alınması ile yaşayabilme
sinin mümkün olabileceği ve mevcudiyetinin de
vam ettirilebileceği inancı içinde olduğumuzu, 
açık seçik olarak, belirtmek isterim. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, biraz da 
otokiritiğimize geçmek arzusunda olduğumuz 
noktada şu hususları arz etmek zorunluğunda-
yım: 

Meclisimizin iç emniyeti mahremiyet ve ma-
halbeti bugün maalesef hiç kalmamış durumda
dır. Kulislere, parti gruplarına, komisyonlara 
kadar parlamento üyesi vasfını ihraz etmemiş, 
ne idiği belirsiz kişiler rahatça girebilmekte, 
parlömanter arkadaşlar aralarında en önemli, 
en mahrem şeyleri konuşup oluşturmamakta
dır. 

Kulisler, adeta kahvehane haline gelmiştir. 
Riyaset Divanı bu mevzuda, esefle ifade edeyim 
ki, görevini gereğince yapamamaktadır ve ma
alesef konulan yasaklara Riyaset Divanının ya
nında bazı parlömanter arkadaşlarımız uyma
mayı, forslu parlömanter intibaını verebilmek 
kompleksiyle bozmaktadırlar. Görevli olan me
mur ve polisler, yasakları parlömanter arkadaş
lara hatırlattıkları zamanlarda, maalesef müsta
hak olmadıkları halde, şeref ve haysiyetle göre
vini yapan bu polis ve memur arkadaşlar za
man zaman müstahak olmadıkları hakaretlere 
uğramaktadırlar. 

Bunun yanında bazı parlömanterler aracılı
ğı ile Mecliste vazife alan Meclis personelinin 
içerisinde de nizamlara uymayan insanların bu
lunduğunu Başkanlık Divanımızın sayın üyele
rinin ve Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Sekreterliğinin nazarı dikkatine arz et
mek isterim. 

Parlömanterler ile vatandaşların görüşmele
rinin bir zabtırabta bağlanmasına, eğer müm
kün olabilirse bu münasebetlerin Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin merkez binasının dışında 
bir yerde yapılmasına katı olarak lüzum ve za
ruret olduğu inancını taşırız. 

Bu sayede sayın senatör ve milletvekilleri 
genel kurullarda rahatça çalışabilmek ve komis
yonlarda müzakerelere devam etmek fırsatı bu
labilsinler. Her şeyden önce galerileri bir kah
vehane görümünden ve parlömanterleri istismar 
gayretinde bulunan alışkan, yılışkan, şımarık 
ve sırnaşık, partici geçinen eyyamcı kişilerden 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
eteklerine tutunarak yükselmek isteyen ehli
yetsiz bir kısım müziç memurlardan kurtarmak 
gereğine inanırız arkadaşlarım. 

Bunun için de, Başkanlık Divanından ve 
idareci üyelerden hassasiyetle ve önemle istir
ham ediyorum arkadaşlar; bir daha seçilmeme 
pahasına da olsa bu tedbirleri acilen almalılar 
*ve parlömanter rejime her yönden gölge düşür
mek isteyen insanlara böylece imkân verilme
miş olur. 

Sayın Milletvekilleri, Anayasamız gereğince 
hazırlanması gereken Millet Meclisi İçtüzüğü 
maalesef bugüne kadar hazırlanıp çıkarılma
mıştır. Bu hususta Sayın Başkan ve Başkanlık 
Divanını, Büyük Meclis huzurunda müsamaha
larına sığınarak vazifeye davet etmek isteriz. 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Kuruluş 
Kanunları da maalesef bugüne kadar çıkarılma
mıştır. Bunların da biran önce hazırlanarak Bü
yük Meclisin gündemine indirilmesinin, Baş
kanlığın ve Başkanlık Divanının vazifesi cümle
sinden olduğunu hatırlatmak isterim. 

Bugünkü Anayasamıza göre, ihtiyaca cevap 
verebilecek bir içtüzük çıkarılmalıdır ki, böyle
ce de gerek komisyonlarda, gerekse genel ku
rullarda devam ciddi olarak disiplin altına alı
nabilsin. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 78 nci 
maddesi, senatörlük ve milletvekilliği ile bağ
daşmayan işler konusunda önemli hususları 
kapsamaktadır. Son fıkrasında, «Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeliği, ile bağdaşmayan di
ğer görev ve işler kanunla gösterilir» dendiği 
halde bugüne kadar bu mesele ele alınmamıştır. 
Her cemiyette olduğu gibi Parlamentomun içe-
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risinde, sayıları çok da az olsa, bazı parlöman-
terlikİe bağdaşmayan vazifeler yapan arkadaş
larımız Ibu şekliyle, parlömanterlikle bağdaşma
yan işlerden alakonmuş olurlar. 

Geçen sene Sayın Millet Meclisi Başkanımız 
bu husustaki vadini tahakkuk ettirememiş du
rumdadır. Bunun özlemini üzüntü içinde belirt
mek isterim. 

Meclis lokantasının berberlerin vesair hiz
metlerin ihdasından maksat ve murat, Parla
mento üyesi arkadaşlarımıza çalışma yönünden 
zaman kaybına sebebiyet vermemek ve zaman 
kazandırmak olduğu halde, bugün buralarda 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi arkadaşla
rımızın dışında kişiler, hatta hiçbir Parlâmento 
üyesi ile temas daıhi etmeden, müracaattan veya 
döner kapılardan giren kişiler ve bazan bir kı
sım Meclis personeli, hakları olmadığı halde, 
(buraları meşgul etmektedirler. Bunun neticesi 
olarak da Parlamento üyesi arkadaşlarımız ko
misyon ve genel kurul çalışmalarına katılmada, 
zaman kaybı dolayısiyle, gecikmektedirler. 

Sayın idarecilerin bu hususa katî ve ciddî 
bir şekil vermesini, görev çalışmalarımızın ak
samaması yönünden, grubumuz adına bir kere 
daha rica etmek isteriz. 

Meclisler personeline, tanınmaları bakımın
dan, istisnasız kimliklerini belirten isimle tanıt
ma tanıtaçları takılmalıdır ve bunun haricinde
ki kişilere Türkiye Büyük Millet Meclisi için
de, pazar yerlerinde dolaşıyorlar gibi, dolaşma 
fırsatı, müsaade ve müsamahası verilmemelidir. 

Bu sayede Parlamentoda görevli olanlar da, 
ortada gayriciddî gezmemiş ve görevleri başın
da bulunmuş olacaklar; kendileri de rahatlıkla 
kontrol edilmiş bulunacaklardır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, 
Millî mefahirimiz olan Millî Saraylar bugün 

için maalesef «gereğince ve tam ehil ellerde iyi 
bir şekilde idare ediliyor» dersek biraz hilafı 
hakikat beyanda bulunmuş oluruz. Bünyeden 
yetişen ehil kişiler varken Millî Saraylara dı
şardan personel tayin etmenin realiteye uygun 
hareket olmadığı kanaatini taşırız. Bu paha bi
çilmez saraylarımızın bakım ve muhafazası yö
nünden hiçbir ödenek esirgenmemeli ve bütçe 
derdine düşürülmemelidir. 

İşte bu sebepledir ki, bu ata yadigârı değer
lerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı | 

bulundurmakta sayılamayacak kadar yararlar 
vardır. Ancak, son zamanlarda bütün milletimi
zin yüreğini sızlatan, çok kısa süre önce yana
rak harap olan Kültür Sarayının, hafızalarımız
da silinmiyen acı hâtırası dolayısiyle değer bi
çilmez bu millî mefahirimiz, saraylarımız bakı
mından ilgilileri uyarmak ve bakım ve muhafa
zası bakımından önemli tedbirlerin alınmasının 
yerinde olduğunu hatırlatmak isteriz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Muhafız 
Taburunda giyim, kuşam v. s. bakımından özel 
bir ihtimam gösterilirken, Meclisin iç güvenli
ğinde görevli emniyet mensuplarına da, dünya 
parlamentolarında tatbik edildiği gibi, özel kı
yafet ve ihtimam gösterilmesini temenni ederiz. 
Çok az bir kadro ile fedakârca görev yapan bu 
arkadaşlarımız, her balamdan onore edilmelidir
ler. Bu yıl kadrolarının artırıldığını memnuni
yetle müşahede ediyoruz. Bu kadrolara da Türk 
polisi içerisinde, Büyük Millet Meclisinin şeref 
ve vakarını ehliyetle koruyabilecek yetenekli 
polis arkadaşların tayin edilmesini öneririz. 

Sayın Milletvekilleri, parlömanterlerin sağ
lık problemlerinin halledildiği bugünlerde Mec
lis personelinin sadece kendi şahıslarına sağlık 
yardımı yapılmakta, milletvekilleri ve senatör
lerde olduğu gibi, bakmakla mükellef olduğu 
ailelerine yardım imkânı tanınmamaktadır. Bu, 
aynı çatı altında yaşayan insanlar arasında bir 
sosyal adaletsizlik ve doğru olmayan bir hare
kettir. Muhterem Başkanlık Divanından derhal 
gerekli mevzuat noksanlıklarının giderilerek bu 
işin biran evvel yapılmasını, sosyal adalete ina
nan, sosyal haklardan yana olan Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu olarak istirham ederiz. 

Bu arada bir başka adaletsizliği de burada 
belirtmeden geçemeyeceğim. Parlamentoya, gö
reve alman personele kadro aylıkları verildiği 
halde bir yıldan beri vazifeye alınmış Meclis 
personeli içerisinde 53 kadar personel, ehliyet
lerini ispat ettikleri, dairelerince asaletleri tas
dik ettirildiği halde, diğer emsalleri gibi, ken
dilerine kadro aylıkları verilmemektedir. Bu
nun için ayrıca bir mevzuat değişikliğine lüzum 
yoktur. Riyaset Divanımızın bir kararı ile rea-
lize edilebilecek bu mevzuun da biran evvel 
halledilmesini Meclis Riyaset Divanından say
gıyla rica ederiz. 

ıSaygı değer arkadaşlarım, demokratik dü
zene gönülden bağlı olan, yurdumuzun hükü-
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metsiz kalmasına hiç tahammülü almayan, mem
leketimizin demokratik parlamenter düzeninde 
hürriyet içinde kalkınacağına inanan, aşırı cer-
yanlara ve anarşiye şiddetle karşı olan, Atatürk 
ilkelerinin savunucusu Cumhuriyet Halk Parti
si Grubu adına Sayın Başkanı ve Millet Mecli
sinin sayın üyelerini, değerli milletvekili arka
daşlarımı saygı ile selâmlar, Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi bütçelerinin millet ve 
memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 
Sayın Rasim Cinisli, buyurunuz efendim. 

D. P. GRUBU ADINA RASÎM CİNİSLt 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Yüce Meclislerin bütçesi hakkında Demok
ratik Parti Grubunun görüşlerini huzurunuza 
getirirken, geçmiş yılların müzakerelerinden or
taya çıkan bir neticeyi takdim ederek sözlerime 
başlıyorum. 

Hemen söyleyelim İd, 1972 bütçesinin görü
şüldüğü bugünde aynı konular çare ve çözüm 
beklemektedir. Evvelki yıllara nispetle daha 
iyimser olmanın yollarını bulamıyoruz. Bu mese
lelerin ehemmiyeti her g&çen. gün daha da art
maktadır. 

Sayın milletvekilleri; 
Son bir yıl içinde bütün dikkatler Parlamen

to üzerine dikilmiştir; içte ve dışta dost ve düş
man bütün dikkatler... Millî iradenin ysgâne 
tecelligâhı, Devletimizin temel organı olan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi tarihinin önemli bir 
dönemini yaşamaktadır. Bu dönemde büyük 
umutlar da, çetin hücumlar da Parlamentoya 
yönelmiştir. Pahalılık altında ezilen vatandaş
tan, karakışta yarım hırka ile titreyen ihtiyar 
nineye kadar olan umutlar... Rejim düşmanı ko
münist militandan, milyonları kaçıran Şellef-
yan'ların açık kapı arayan hücumları hep Par
lamentoya yönelmiştir. 

Anayasamızın üçüncü kısmında Cumhuriye
tin temel kuruluşu diyen birinci bölümde yasa
ma yetkisine sahip organ Türkiye Büyük Mil
let Meclisi olarak kabul edilmiştir, ikinci bölüm
de yürütme görevi başta Reisicumhura ve Ba
kanlar Kuruluna verilmiştir, üçüncü bölümde 
ise yargı yetkisi tanzim edilmiştir. Böylece kuv
vetler arasındaki münasebet tesis ve tespit 
edilmiş olmaktadır. Anayasalar kudret ve mü-

1971 yılını da içine alan 'on yıllık sürede, 
her yıl hemen her sözcü aynı konuları işlemiş. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçesi dertli 
dolap gibi dönmüş durmuş. Yıllar değişmiş dert
ler ve şikâyetler değişmemiş. 1961 den sonra 
yıllar ilerledikçe ağırlık kazanan hususlar şöyle 
sıralanabilir : 

— Parlamento itibarı, 
— Meclis iç Yönetmeliğinin yapılmamış ol

ması, 
— Teşkilât Kanunu, 
— Meclis çalışmalarına devamsızlık, 
— Kanun yapımındaki teknik aksaklıklar, 
— Anayasanın 78 nci maddesinin son fıkra

sında öngörülen üyelikle bağdaşmayan işlerle 
ilgili kanunun çıkmamış olması, 

— Seçmen işi takibinin hale - yola bağlan
ması, 

— Meclis ziyaretlerinin düzene sokulması, 
— Meclis kütüphanesinin ıslahı, 
— Millî (Saraylar ve Müzeler, 
— Meclis personeli ile ilgili dilek ve temen

niler, 
— Meclis Başkanının, Başkanvekillerinin ve 

İdare Âmirlerinin tutumu, 
Yurt dışında Meclislerimizin temsil keyfiye

ti, 
Gibi konular veya buna benzer konular... 

Bu dönemde Parlamento, tarihine ve milleti
ne yakışan hizmeti başarı ile yerine getireceğin
den emin bulunmaktayız. Hür seçimlerle teşek
kül eden Meclislerin her türlü güçlüğü yenece
ğine Demokratik Parti olarak inancımız tamdır. 
Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir, felsefe
sine gönülden bağlıyız. Kaynağını milletten ve 
hukuktan almayan hâkimiyet iddialarına her 
hal ve şart içinde karşı olduğumuzu tekrarla
maktan gurur duyarız, işte bu inançla yük
sek heyetinizin huzurunda her şeye takdimen 
üzerinde önemle durulması lâzımgeldiğine inan
dığımız konu Parlamentonun itibarını koruma 
konusudur. 

Anayasamız Devletin organlarını ve görev
lerini tanzim etmiştir. Bizim sistemimizde Ana
yasanın üstünlüğü ile kuvvetler ayrılığı prensi
bi hâkimdir. Hukuk devletinde kaynağını Ana
yasadan almayan yetki iddiaları söz konusu edi
lemez. 
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kemmeKyeftini tatbikattan alırlar. Aslolan dü-
rütt ve faziletli bir yönetimle hukukun üstün
lüğüne inanç ve bu inançla Devlet hayatına hiz
mettir. Bu noktadan bakarak Parlamentonun 
görüşünü ve itibarını incelemek gerekir. 

Sayın milletvekilleri, 
Takdir buyurursunuz M, parlömanter de

mokratik rejime ve Anayasa organlarına her
kesten Önce bu düzen içinde yaşayan organların 
yetkili ve aynı ölçüde sorumlu kişileri saygılı 
olmalıdır. Bu saygıyı kendi arasında tesis ede
meyen Devlet yönetimi kusuru rejimde değil, 
demokratik cumhuriyet ahlâkına ve inancına 
kâmil mânada varamamış yönetici kadrosunda 
aramalıdır. 

Şimdi her fırsatta demokratik cumhuriyeti 
koruma ve yaşatma gayretlerini savunan Ana
yasa organlarının yetkili kişilerin Parlamento 
itibarına ne derecede saygı gösterdikleri nok
tasında duracağım. 

«Parlamentosu olmayan bir Hükümetin baş
kanı olmayacağını» söyleyen Sayın Erim hudut
suz bir anlayış ve imkânlarla 12 Marttan sonra 
Başbakan oldu. 12 Mart Sayın Erim'den, demok
ratik düzen içinde Anayasanın kapsadığı tedbir
lerin süratle alınmasını istiyordu. Muhtıra, Par
lömanter demokratik rejimin tehlikeye düştü
ğü gerekçesiyle müessir bir icra kurulmasını, 
Parlamento itibarının korunmasını öngörüyor
du. 

Her sabah 12 Mart Muhtırasını yeniden oku
duğunu hatta Birinci Hükümet programının 12 
Mart Muhtırasının muhtevası olarak hazırlan
dığını tescil ettiren Sayın Erim, parlamenter re
jime saygıyı öngören muhtırayı ilk defa Birin
ci Erim Hükümetini kurarken ihmal etmiştir. 
Zira Birinci Erim Hükümetinin üyelerini seçer
ken Parlamentoya inançlı elemanları bir araya 
getirmesi gerekirdi, örnekleri tek tek sayarak 
ispatlayabiliriz ki, Birinci Erim Hükümetinin 
bazı üyeleri Parlamento itibarına gölge düşür
müşlerdir. 

İkinci olarak; Muhtıradaki partilerüstü bir 
anlayışla ibaresini Sayın Erim «Partiler üstü 
Hükümet» formülü ile değiştirmiştir. Bu buluş 
demokratik parlamenter rejimi sağlama almak 
düşüncesi ile ortaya getirilmiş ise de, neticede 
sağlama alınan şeyin yalnızca Sayın Erim'in Baş
bakanlığı olduğu ortaya çıkmıştır. Eşi ve em

sali olmayan bu formül kısa zamanda semere
sini verdi. Çözüm getireceğine, buhranlar üs
tüne buhranlar davet etti. Bu formülde selâhi-
yet var, mesuliyet yok idi. Koalisyon kanatla
rı diledikleri an muhtalef et yapabiliyorlardı. Gö
nüllerince buhran yaratabiliyorlar, seçmene se
lâm dağıtabiliyorlardı. Muhalefet o kadar re
vaçta idi M, koalisyon kanatları dışında Par
lamento dışı muhalefetin Hükümet içindeki ik
tidar kanadı olarak. 111er hareketi ile Hükümet 
kendi kendisiyle muhalefete düştü. Onu kay
detmek gerekir ki, Birinci Erim Hükümetinin 
harika teknisyenleri de demokratik parlamenter 
rejimi kurtarmak için lütfen görev kabul etmiş
lerdi. 

Bugünkü Hükümetin, görüşünü değişik bir 
manzara arz etmiyor. Çünkü, partilerüstü Hü
kümet formülü ayaktadır ve henüz açıklık ka
zanmamıştır. 

Son örfî idare müzakereleri sırasında Sayın 
Erim Hükümetinin koalisyon Hükümeti olduğu
nu açıklamıştır. Halbuki, Hükümet kanadını 
teşkil eden partiler seçmene dönüp iktidar olma
dıklarını savunuyorlar, bütçe müzakerelerine çı
kıp muhalefet partilerine yakışan bir üslûp için
de konuşuyor, tenkitlerini yapıyorlar, oylamaya 
gelince iktidar partisi durumuna geçip kabulle
rini takdim ediyorlar. Bu suretle Hükümetin ba
şı ile, organları arasında Hükümetin niteliği 
hakkında ihtilâf ortada devam ediyor. 

Hem muhalefet, hem iktidar tuluatı sona er
melidir. Bu hal Parlamento itibarı ile telifi ka
bil gözükmüyor, vatandaşın tereddütlerine yol 
açıyor. 

12 Mart müdahalesinden sonra Sayın Reisi
cumhurun buyurdukları üzere, yeni bir dönem 
başlamış oldu. 11 ay 5 günden beri bu dönem 
içindeyiz. Bu zaman içinde Devletin ve milletin 
bir numaralı meselesi demokratik parlamenter 
rejimin devamlılığı ve korunması konusudur. 
Her yetkili veya kendisini yetkili sayan her İri
şi bu uğurda yılmadan gayretlerini ortaya koy
duklarını ifade ederek gerekirse bir ferdî millet 
olarak hürriyet mücadelesi yapacağım duyuru
yorlar. Yine belgelerle Devlet yetkililerinin ve 
Parlamentoda etkili kişilerin beyanlariyle Par
lamento ve rejim itibarı üzerinde ne tesir yap
tıklarını takdire sunmaya çalışayım; 

1924 Anayasasına göre Reisucumhur her iç
tima yılının başında iradedeceği bir nutukla geç-
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miş yılın siyasî dökümünü T. B. M. Meclisine 
sunar idi. 1861 Anayasası Reisicumhurun ta
rafsızlığını ve Meclislere riyaset etmeyeceği ge
rekçesiyle bu hükmü tadil etmiştir. Reisicumhur 
yasamanın değil, yürütmenin başıdır. 

Böyle olmasına rağmen, Sayın Reisicumhur 
muhtelif mesajlarında, Meclislerimizi ilgilendi
ren yasama görevi ile ilgili konularda beyanda 
bulunmuşlardır. 30 Ekim 1971 tarihinde Sayın 
Sunay'ın basında çıkan beyanını okuyorum : 
«Hükümetçe T. B. M. Meclisine sunulan kanun 
tasarılarının, hiçbir ard düşünceye ve özel mak
sada yer verilmeden hazırlandıklarını ve müşte
rek çalışmalarla memleketin imkan ve ihtiyaç
larını telif edici bir olgunlukta çıkarılması lü
zumunu bilhassa belirtmek isterim. 

T. B. M. Meclisi ulvî çatısı altında çalışan
lardan ancak bu suretle hareket etmelerini iste
rim.» diye buyurmuşlardır. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret buyurduk
ları tasanlar, sonradan ikinci Erim Hükümeti
nin de beğenmeyerek geri aldığı toprak refor
mu kanun tasarısıdır. 

Bir zamanlar, Sayın Erim'in de budama ol
madan çıkaracağını söylediği ve zamanın Baş
bakan Yardımcılarından Sayın Karaosmanoğlu'-
nun Meclislerde karşılaşacağımız her türlü en
gele rağmen çıkaracağını savunduğu tasarı, söz 
konusu ettiğim geri alınan tasarıdır. Neticeye 
bağlamak istediğim hüküm şudur; Parlamento
nun itibarını korumak istiyenler ve demokratik 
Cumhuriyeti muhafaza etmek isteyenler her şey
den önce Anayasa yetkilerinin dışına taşmamak 
zarureti ile karşı karşıyadırlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Meclislerimizde grubları bulunan siyasî par

tilerin yetkili organları tutum ve davranışlarıy
la Parlamento itibarını ençok etkileyen unsur
lardır. Bu sebeple şimdi size Türk âmme vicda
nını son derece rahatsız eden ve Parlamento iti
barına indirilen en ağır darbeyi teşkil eden iki 
vesika açıklıyacağım: 28 Ekim 1971 günü basın
da Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı Sayın 
Nihat Erim, kendisinden önceki Türkiye Cumhu
riyetinin Başbakanı hakkında şu beyanatı dosta, 
düşmana duyuruyor. Erim; «Demirel şahsi çı
karları için buhran yaratmıştır.» diyor ve ilâve 
ediyor; «Bir demokraside kardeşlerini Devlet 
imkânlariyle kayıran bir lider, bu hal meydana 

çıkınca acaba politika sahnesinde cnplanda kala
bilir mi? 12 Martı yaratan olaylarda bu ters 
tutumun etkisi nasıl inkâr edilebilir?» Erim'in 
beyanatı bu. 

29 Ekim 1971 tarihli basında eski Başbakan 
sayın Demirel şimdiki Başbakan Sayın Erim'e 
şu cevabı veriyor. «Siyasî hayatı yıllık, aylık ve 
günlük zikzaklarla dolu olan ve antidemokratik 
zihniyeti malum, gönlü demorkatik inanıştan 
mahrum hiçbir davası bulunmayan siyasî fırsat
çılığı kendi kişiliğine damga olan, maskesi düş
müş entrika, hile ve yalanlarla adam yemeyi mu
bah sayanların elebaşısı...» diye daha birçok şey 
sayıp döküyor, işte milletin ve dünya kamuoyu
nun gözü önünde cereyan eden vitrinimiz de bu. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Ci-
nisli. 

D. P. GRUBU ADINA RASİM CİNİSLİ (De
vamla) — Bize ayrılan sürenin beş dakikasını 
daha kullanmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
D. P. GRUBU ADINA RASİM CİNİSLİ (De

vamla) — Bu söylenenler doğru mudur, değil 
midir? Kiminki doğrudur, kiminki değildir? Bu 
konumuzun dışındadır. Bu konu Yüce Milletin 
yüksek vicdanında hükmünü giyecektir ve Yü
ce Parlamentonun bileceği iştir. Bizim üzerinde 
durmak istediğimiz husus şudur: Gönlünde de
mokratik inanış olmayan, antidemokratik oldu
ğu malum bir zata çoğunluk reyleriyle demok
ratik rejimi koruma ve kurtarma görevi nasıl 
verilmiştir? Hal bu iken büyük fedakârlıklara 
katlanarak bir ferdi millet olarak hürriyet mü
cadelesine çıkma iddiasında olan zatın gerçek 
niyetinin açığa çıkması lâzım değil midir? Bu 
karşılıklı ithamların rejim ve Parlamento itiba
rına düşürdüğü gölgenin hesabını kim verecek
tir? 

Maksadımız; bir siyasî polemik açmak değil
dir. Her şeyin unutulduğu ve herkesin yaptığı
nın kesesine kaldığı yolunda bir tedirginliğin 
halk vicdanında yerleşmesini önlemek için bu 
hususları bir kere daha hatırlatmakta fayda um
maktayız. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Sayın milletvekilleri; 
Bunları kaydettikten sonra, şimdi Meclisle

rimizde cereyan eden müzakereler sırasında ken
di kendimize, Parlâmentoya ve demokratik Cum
huriyet rejimine ne kadar saygılı olduğumuzu 
değerlendirelim. 
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5 Mart 1971 günü Mecliste önemli bir otu

rum akdedilmektedir. Sayın Genel Başkanımız 
Bozbeyli, gündem dışı söz talep ettiği halde 
Meclise Riyaset eden zat bu talebi reddetmişti. 
O günün Devlet bakanlarından Sayın Dinçer, 
gündem dışı konuşma yapmak için kürsüye çık
tı. Rejime yönelen hareketler son derece yoğun
laşmış, 4 Amerikalı komünistler tarafından ka
çırılmış idi. Sokaklarda bombalar patlıyor, ban
kalar soyuluyordu. Bu olaylar hakkında Sayın 
Bakan Yüce Meclise bilgi vermek için söz iste
mişti. Konuşmasının sonunda Türkiye Halk Kur
tuluş Ordusu imzasıyle yayınlanan komünist ma
nifestosunu okumaya kalkışınca başta Sayın Ge
nel Başkanımız Bozbeyli olmak üzere Demok
ratik Partili üyelerin sert tepkileriyle mukabele 
gördü. Demokratik Parti, milletin kürsüsünden 
eli kanlı üçbuçuk komünistin tehdidinin okuna-
mıyacağını savunuyordu. 

O zaman Meclise riyaset eden zât bu bildi
rinin okunmasında Yüce Meclisin mehabetini 
zedeliyerek hususları göremiyordu. 

Neticede Bakan, gösterilen bu hassasiyete 
teşekkür etmiştir ve okumaktan vazgeçmiştir. 
[Burada dikkate değer gördüğümüz bu kürsü
den neyin okunup, neyin okunamayacağını en 
iyi bilmesi lâzımgelen Başkanlık Divanı ve ISa-
ym Bakanın bu hassasiyetten uzak oluşu idi. 
Üyelerin reaksiyonunu gördükten sonra komü
nizm hakkındaki Meclislerin hassasiyetini anla-
yabilmişlik asgari geç intikaldir. O gün kendi
sine söz verilemeyen ıSayın Genel Başkanımız 
basma şu kısa açıklamayı yaptı: Aynen okuyo
rum «Dünkü ve bugünkü hâdiseler belki daha 
ileri ve daha şiddetli biçimde ortaya konulacak 
yeni tasavvurların habercisidir. Memlekette 
huzur ve güven kalmamıştır. Acze düştüğü 
kendi sözleriyle sabit olmuş Hükümet çekilme
lidir. Aksi halde Anayasa ve demokrasi dışı 
heveslere delil vermiş olacağız.» Sayın Bozbey
li'nin sözlerinden tedirgin olanlar 7 gün sonra 
12 Mart muhtırasiyle Hükümeti terk edip git
mek zorunda kalmışlardır. 

12 Mart Muhtırası, o gün Millet Meclisi Baş
kanlık Divanının sunuşu olarak Yüce Heyetini
zin huzuruna getirilmiştir. 12 Mart Muhtırası 
zabıtlarda şu şekilde takdim edilmektedir. «Ge
nel Kurmay Başkanı Orgeneral Sayın Memduh 
Tağmaç ile Kuvvet kumanlarmın Parlâmento 
ve Hükümetin tutumunu eleştiren demokratik 

düzen içinde Anayasanın kapsadığı tedbirlerin 
süratle alınmasını öngören, bu yapılmadığı tak
dirde Türk Silâhlı Kuvvetlerinin idareyi doğru
dan doğruya ele almaya kararlı olduğunu belir
ten yazısı» 

Bu sunuşun karşısında da yine Demokratik 
Parti Grubu Başkanvekili arkadaşımız karşı 
çıkmış üyeler bu muhtıranın muhatabının Bü
yük Millet Meclisi olmadığını ifade etmişlerdir. 
Buna karşılık Başkan - «Muhatabı Parlâmento
dur efendim, müsaade buyurunuz okutayım» 
diye mukabelede bulunmuştur. Aynı muhtıra 
13 Mart 1971 Cumartesi günü Yüce iSenatoda 
da söz konusu edilmiştir. Orada da okutulmuş 
fakat Sayın Senato Başkanı tarafından muhtı
ranın muhatabı iSenato olmadığı ifade edilmiş
tir. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altın
da yasama görevini yapan iki Mecliste, iki ayrı 
tatbikatı böylece belgelemiş olmaktayım. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, vaktiniz sona 
erdi. İsterseniz diğer beş dakikayı da kullanın, 
başka konuşma istemiyorsanız. 

RASİM CİNİSLİ (Devamla) — Anlayama
dım efendim. 

BAŞKAN — Beş dakikalık uzatma müddeti 
de sona erdi. Arzu ediyorsanız diğer beş daki
kalık hakkınızı da vereyim. 

RASİM CİNİSLİ (Devamla) — Başkanım, 
belki sonunda tekrar huzurunuza çıkma ihtiya
cını duyarım diye bu zamanı kullanmak istemi
yorum. Müsaade ederseniz konuşmamı bitire
yim. Kalan zaman içerisinde, ihtiyaç olursa arzı 
malumat ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
RASİM CİNİSLİ (Devamla) — Sayın mil

letvekilleri, 
12 Mart Muhtırası üzerinde gizli açık çok 

şey söylenmiştir. Bir yıldan beri ortaya çıkan 
belirgin vasıf, muihtıranm samimiyetle Demok
ratik Cumhuriyeti koruma ve yaşatma gayre
tiyle verilmiş olduğu niteliğidir. Türk Ordusu
nun adına, Genelkurmayımızın ve îSayın Reisi
cumhurumuzun Parlâmentoyu ve demokratik 
rejimi koruma ve yaşatma konusundaki üstün 
gayretlerini takdir ve minnetle hatırlatmak iste
riz. Dileğimiz, konuşmamızın başından beri 
söz konusu ettiğimiz yetkililerin bu gayretleri 
engelleyici tutum ve davranışlardan vazgeçme
leridir. 
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12 Mart şartlarını hatırlatırken bile eza 
duymamak imkânsızdır. Teessür duya duya, 12 
Mart günü Türk kamuoyuna hâkim olan ka
naatleri, basınımızda çıkan şu komanteri oku
mak suretiyle hatırlatacağım. Basında çıkan 
komanteri aynen okuyorum; «Bir parlamento 
ki, bir Hükümet ki, etrafta olup bitenlere göz
lerini kapatır, bir parlâmento ki, bir hükü
met ki, Türkiye'deki çalkanmalar hızla artar
ken, incir çekirdeğini doldurmayacak işlerle 
uğraşır durur. Bir parlâmento ki, bir hükümet 
ki, Türkiye uçuruma gidiyor ihtar ve ikazla
rına kulak tıkar, aldırmaz; ona karşılık elbet-
teki birgün sabırlar taşacak, elbetteki bir gün 
müdahale olacaktır. Çünkü devlet çöküyordu, 
çünkü devlet bütünlüğü parçalanmak tehlike
siyle karşı karşıya idi ve Türkiye Cumhuriyeti 
yerine, halk cumhuriyetlerinin kurulması ha
zırlıklarına girişilmiş, hareketler tezgahlanmış
tır.» 

A. P. sıralarından bir Milletvekili - bunlara 
kim sebebiyet verdi. 

RASİM CİNİSLİ (Devamla) — Kimin sebep 
verdiğini tarih yazıyor, kimin sebep verdiğini 
belgeler yazıyor, kimin sebep verdiğini Yüce 
Millet kaydediyor. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Başkası söy
lesin, siz söylemeyin. 

RASİM CİNİSLİ (Devamla) — En iyi söy
lemesi lâzımgelen ve en haklı olan biziz de, 
onun için biz söylüyoruz. 

Demek ki, aranan yol demokratik yoldur ve 
çözüme muhtaç bir durum vardır. Nitekim, isti
fa eden Hükümetin Dışişleri Bakanı Sayın Çağ-
layangil, «Ordu, duruma demokratik bir çözüm 
yolu arıyor» diyor. Bunu siz söylüyorsunuz, 
biz söylemiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu maruzatımla iç açı
cı olmayan bir tablo çizdiğimin farkındayım. 
Fakat, ne yapayım ki, gerçek budur. 

Meclislerimizin çıkardığı kanunların parla
mento itibarı üzerindeki etkisini takdir buyu
rursunuz. Finansman kanunlarının ve Personel 
Kanununun kördüğüm edildiği bir vasatta tak
dir edilmediğimizi düşünmeliyiz. Hayat paha
lılığında, hükümetler kadar Meclislerimizin de 
rolü olduğu kanaati vatandaşımızda hâkimdir. 
Bu kanaatlerin sızılarını her arkadaşımız kendi 
bölgelerinde ve çevrelerinde kolaylıkla müşa
hede edeceklerdir. 

Geçtiğimiz yaz, tatilini yapmadan çalışan 
Meclislerimizin büyük gayretler göstermediğini 
iddia edecek değilmi, aksine parlamentonun 
tarihinde rekor seviyede bir çalışma kaydedil
diğini ifade etmek isterim. 1 Kasım 1969 tari
hinden bugüne kadar çıkarılan kanunların ade
di 339 dur. 927 soru yazılı önergesi verilmiştir. 
669'u cevaplandırılmış 3'ü geri alınmıştır. Sözlü 
soru adedi 221 dir. 2 nci toplantı yılından 
bugüne kadar 225 birleşim akdedilmiştir. 
Önemli kanun tasarıları komisyonlarda görü
şülmektedir. Anayasa tadilleri konusunda grub-
ların ve Yüce Meclislerin olağanüstü gayretle
rini gururla kaydetmek isterim. 

Yüce Heyetinize dikkate değer bulduğum 
bir hususu meclis zabıtlarından okuyarak söz
lerimi tamamlıyorum. 

5 . 9 . 1971 tarih, Millet Meclisi 162 nci 
Birleşim. 

Riyaset eden, Sayın Başkanımızdır. 
Burada bir sayın üye, bir başka sayın üye

ye, Meclis tarihinde eşi az olan, usule aykın bir 
harekette bulunmuş, bir tokat atmıştır. 

Bunun üzerine, grup arkadaşlarımız tarafın
dan Mecliste bu hareket protesto edilmiş ve 
bendeniz şu şekilde Başkanlık Divanından ri
cada bulunmuşum; zabıttan okuyorum: 

«Rasim Cinisli - Burada bir çift söz söyleyen 
arkadaşa 2 ihtar verdiniz Sayın Başkan. Tokat 
atan için, niçin muamele yapmıyorsunuz? 

Başkan — Sayın Cinisli siz her söyleye-. 
nin, her tokat atanın ayrı ayrı vekili değilsi
niz, efendim ben size samimiyetle arz ediyo
rum. Görmedim hâdiseyi, ayırdılar gördüm. 
Ama aradan 15 dakika geçti. 

Talat Asal — Tokat atana hiç ceza verme
yecek misiniz? 

Başkan — Efendim tokat atana kim ceza 
vermiş şimdiye kadar? Hangi ceza verilmiş? 
Bunlar Mecliste olağan şeyler» 

Bu zaptı Sayın Meclis Başkanımız Sabit 
Osman Avcı Beyefendiye ithaf ederek Yüce 
Heyetinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, konuşmanız 
bitti. 20 + 10 = 30 dakika kullanılmıştır. 

Adalet Partisi grubu adına Sayın izzet Ok
tay, buyurunuz efendim. 

AHMET FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — 
(Rasim Cinisliye hitaben') Meclisi birbirine 
katmadı o. 
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RASİM CİNISLİ (Erzurum) — Yazık olu
yor size. 

BAŞKAN — Meclis bütçesi görüşülüyor. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşülüyor üs
telik. 

Buyurunuz Sayın Oktay. 
VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Orayı niçin 

ikaz etmiyorsunuz? 

BAŞKAN — Ettim efendim, orayı da ettim. 
VEDAT ÖN1SAL (Sakarya) — Deminden 

beri havlıyordu biri.. 
AHMET FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — 

Senin anandır havlayan. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım rica ede
rim. Rica ederim. Fuat Beyefendi rica ederim. 

VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sustursanıza 
Sayın Başkan, görmüyor musunuz? 

BAŞKAN — Beyefendi, ben size ihtarda 
bulunmadım - ki, siz reaksiyon gösteriyorsu
nuz. Umumi Heyete söylüyorum, kimseye ihtar
da bulunmadım. 

AHMET FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — 
Pis haysiyetsiz. 

BAŞKAN — Azmioğlu, rica ederim. 
VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, deminki sözleri bana bakarak söylediniz. 
BAŞKAN — Hayır efendim, Heyeti Umumi-

yeye bakıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçesi görüşülüyor, rica ederim. 

Buyurun Sayın Oktay, Saat : 09,52. 

A. P. GRUBU ADINA İZZET OKTAY (Muğ
la) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Dünya milletlerinin çoğunun çetin mücade
leler vererek bugün eriştikleri ve bir fazilet ida
resi olarak kabul ettikleri, milletlerin siyasî, 
sosyal ve iktisadî hayatlarında en mühim rolü 
oynayan, millet iradesine dayalı, insan hak ve 
hürriyetlerine saygılı, meşruiyetçi ve demokra
tik parlömanter nizama kavuştuklarını gören 
aziz milletimiz, asırların ihmallerinden, istibdat 
idarelerinin zulümlerinden kurtularak medenî 
milletler seviyesine ulaşmak ve kendi kendini 
idare edebilmek çarelerini aramak için çetin 
mücadelelerden sonra, nihayet hür ve demokra
tik idareye kavuşmuş ve millet hâkimiyetini 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin varlığında te-
er "âb ettirmeye muvaffak olmuştur. 
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Aşırlardan heri hürriyetin ve meşruiyetin 
kavgasını yaparak, memleketin kalkınmasını ve 
güçlenmesini ve kendi refahını bu idare tarzında 
gören Yüce Milletimiz, zekâsı ve üstün kaabili-
yeti sayesinde bu şekli idareye intibakta asla 
güçlük çekmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, aziz vatanımızın ve bü
yük milletimizin biricik mümessili, temsil gücü
nü, şerefli hayatını, mukaddes vazifelerinin yet
kilerini millî iradeden ve onun Anayasasından 
alan Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçelerinin 
müzakere edildiği şu anda, düşünce ve kanaatle
rimizi arz ve izaha çalışırken, konuşma tarzı
mızın, ifade ve üslûbumuzun bu yüce varlığın 
manevî değerine yakışır bir şekilde olmasına 
itina gösterirken, gerçeklerin ifadesinde her tür
lü endişe ve kuşkudan uzak kalarak, bu büyük 
müessesenin inançlı fertleri ve Türk Milletinin 
hakikî mümessilleri ve mesul kişileri olmanın 
haklılığına dayanarak, Türkiye'de cereyan et
miş olaylarla ilgili fikir ve kanaatlerimizi de 
açıkça belirteceğiz. 

öne süreceğimiz düşünce ve kanaatlerimizin, 
hiçbir zaman yıkıcı, yıpratıcı ve bölücü değil, 
aksine, yapıcı, düzeltici, birleştirici mahiyette 
olmasına da büyük ölçüde dikkat göstereceğiz. 

Sayın milletvekilleri, 1961 Anayasasının ka
bulünü müteakip yapılan genel seçimlerle te
şekkül eden Türkiye Büyük Millet Meclisine, 
onun maddî ve manevî varlığına zaman zaman 
yönelen tecavüzler, hepimizin malumudur. Bu 
saldırıları yapanların, amaçları; şartlandırılmış 
kafalarında bir papağan ezberciliği ile nazari
yatının refah ve saadet vadettiği ve fakat tat
bik edilen ülkelerde Devleti ve milleti esir ve 
dünyasını zindan eden bir rejimi, yani komü
nizmi veya faşizmi Türkiye'deki demokratik ve 
hür idarenin yerine ikâme etmek idi. Fakat, 
Büyük Türk Milleti, kendisine refah yerine se
falet, saadet yerine felâket getirecek idare şek
lini uygulamak isteyenlere, hürriyetçi ve meş
ruiyetçi güçler. Büyük Atatürk'ün «Bu Dev
letin istisnadettiği esaslar, istiklâli tam ve 
bilâkaydüşart hâkimiyeti milliyeden ibarettir. 
Millet, bu hâkimiyetten bir zerresini, sıfatı, is
mi ne olursa olsun, hiçbir makama vermemek ve 
verdirmemek demektir. Bununla kasdettiğim 
manada suhuletle anlayabilirsiniz. Türk Mil
leti için yegâne mümessil, teşrü salâhiyeti haiz 



M. Meclisi B : 41 17 . 2 . 1972 O : 1 

olan kendi Meclisidir, Türkiye Büyük Millet 
Meclisidir. Yani, millet hakimiyetini bilâkaydü-
şart, kendi elinde bulundurmasıdır. Milletin 
mukadderatını doğrudan doğruya şunun veya 
bunun elinde değil, bizzat kendi elinde tutması 
ve böyle şekli idare ile dünya milletleri içinde 
bulunması, o milletin şerefine, namusuna ve sa
adetine daha mutabık gelir» sözünü daima ha
tırlatmışlar, ayrıca Türk Milletinin, demokratik 
ve lâik Cumhuriyet idaresine kavuşmak için 
ne gibi fedakârlıklara katlandığının tarihî ger
çeklerinden güç alarak, bu aziz varlığı yok et
mek isteyen maceraperestlere, hürriyet ve de
mokrasi düşmanlarına lâyik oldukları muame
leyi uygulamışlardır. 

Sayın milletvekilleri, nihayet, sene 1965. Ge
nel seçimler yapılmış, Türk Milleti hür iradesini 
ortaya koymuş ve iktidarı tâyin etmiştir. Ka
derini teslim ettiği siyasî iktidarın bütün icra
atını çok yakından ciddiyetle ve titizlikle taki-
betmiş ve müteakip seçimlerde de itimadını ve 
bunun mahsulü olan iradesini ortaya koymuştur. 
iktidarlar, bir yandan millete karşı müteahhidi 
bulunduğu refah Devleti anlayışı içinde hizmet
leri yürütürken, diğer taraftan da Anayasa 
ve kanunlarla çerçevelenmiş, hak ve hürriyetle
rin de korunmasına azamî gayreti göstermiş, 
aynı zamanda hukuk nizamı dışına da hiçbir za
man taşmamıştır. 

Ne var ki, hakların en geniş manada alındığı, 
hüriyetlerin istimali suiistimal derecesine var-
dırıldığı, Anayasanın vatandaşa ve müessese
lere tanıdığı hürriyet ve özerkliğin kullanılma
sında Devlet nizamını bozucu ve yıkıcı istika
metlere yöneltildiği de gözden kaçmamakta 
idi. 

Hemen şunu da açıkça ifade etmek isterim 
ki, millet iradesine dayalı, insan haklarına say
gılı, demokratik hür nizamın Türkiye'de var ve
ya yok olduğu üzerinde münakaşaların dahi ya
pıldığı bir vakıa iken, milletin varlığına, vata
nın bütünlüğüne kasdetmek, şanlı Türk tarihine 
gölge düşürmek isteyen fırsatçıların, şer kuvvet
lerin, aşırı solcuların, hürriyet ve demokrasi 
düşmanlarının bu yıkıcı ve yıpratıcı faaliyet
leri, millî iradenin temsilcisi Türkiye Büyük Mil
let Meclisini yok etmek için sarf ettikleri gay
retleri ve giriştikleri mezbuhane davranışları, 
maalesef bir kısım matbuat ile bir kısım Ana

yasa kuruluşları tarafından teşvik ve tahrik 
görmekte idi. Bir nevi, idarei maslahat ve tâ
viz politikası takibetmek suretiyle, bu tahrik ve 
teşvik gayretleriyle şımartılan bazı gafiller, 
hürriyet ve demokrasi düşmanları, bir avuç sa
tılmış uşaklar kendi sapık ideolojilerine göre 
Parlâmentoyu yeni kılıklara sokmak ve istedik
lerinin tahakkuku için banka soymak, adam 
kaçırmak, adam öldürmek, masum çocukları re
hin almak gibi, gayriinsanî fiilleri işlemekte 
hiçbir sakınca görmemişler, hatta şımarıklıkla
rını, çirkin saldırılarını artırmaya devam etmiş
lerdir. Bununla da kalmayıp, her türlü tahrik
lerin, tahrip unsurlarınnı dışında bulunması ge
reken millî hâkimiyetin varlığını benliğinde top
lamış Türkiye Büyük Millet Meclisinin itiba
rına gölge düşürmek küstahlığında da bulun
muşlardır. 

İşte sayın milletvekilleri; yurdun korunma
sı, onun imarı, milletin refahı, demokratik ve 
hür nizamın hayatiyeti bakımından en büyük 
millî ilham kaynağımız ve kudret birliğimiz olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin korunmasında, 
yaşaması ve yaşatılması hususunda Adalet Par
tisi Grubu olarak azimliyiz, kararlıyız, bu 
azim ve kararımıza karşı başta Parlamentodaki 
Anayasa gereği demokrasinin vazgeçilmez un
surları bulunan siyasî partileri, tüm Anayasa 
kuruluşlarını ve bütün Türk Milletini, demok
ratik ve layik Cumhuriyeti, hür iradeyi yok et
mek isteyenlere karşı mücadeleye bu millet kür
süsünden davet ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri; bu yüce varlığın ira
desi üzerinde hiçbir güç ve kuvveti asla kabul 
etmeyen Büyük Atatürk, «Millet önünde, onun 
istihkakı ve istikbali önünde, onun liyakati, te
rakki ve teceddüdü önünde her kuvvet, ancak 
milletin irade ve emeline uymak suretiyle yaşa
yabilir. Milletin irade ve emeline uymayanla
rın talihi hüsrandır, izmihlaldir. Bu muazzam 
iradenin huzurunda kemali hürmet ve inkıyat 
ile eğilelim.» buyurmuşlardır. 

Türk Milleti, şimdiye kadar olduğu gibi, bun
dan sonra da hayatına ve istikbaline, bütün 
varlığına bizzat kendisine hâkim olabilmesi, 
kendi iradesinin temsilcisi olarak gördüğü ve 
asla vazgeçemiyeceği millî hâkimiyeti ve onun 
tecelligâhı Türkiye Büyük Millet Meclisi saye
sinde, hür nizam içinde hükümran olabileceğine 
inanmış bulunmaktadır. 
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Atatürk bu hususta, «Efendiler, Heyeti içti-
maiyetinizde en yüksek hürriyetin, en âli müsa
vatın ve adaletin temini istikrarı ve mahfuziyeti 
ancak tam ve kâmil manasiyle hakimiyeti milli-
yenin müesses bulunmasiyle mümkündür. Bina
enaleyh, Hürriyetin de, müsavatın da, adaletin 
de noktai istinadı hakimiyeti milliyedir.» de
mek suretiyle millî hâkimiyete olan güvenini bu 
sözleriyle ortaya koymuş bulunuyorlar. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın başında 
hürriyetlerin sonsuz, hattâ suiistimal derecesine 
vardırıldığma değinmiştim. Evet, şahısların 
ve toplumun kanun ve nizam içinde hürriyetle
rini kullanmalarının en tabiî hakkı olduğuna as
la şüphemiz yoktur. Fakat bu hakkın sureti is
timali, kanun ve nizamları hiçe sayıcı, koca bir 
milletin varlığını ve istiklâlini tehlikeye düşü
rücü, o milletin insanlarına zarar verecek olur
sa, bu hakkın hiçbir zaman şayanı kabul olma
nın mümkün olmadığına inanmaktayız. 

Bu itibarla, böyle bir hakkın ve hürriyetin 
istimali karşısında milletimizin bölünmezliği, 
refahı ve saadeti için hayatımız, namusumuz, şe
refimiz, istikbalimiz ve mukadderatımız... Niha
yet en kıskanç nişlerimizle bu bütün gücümüzle 
millî hâkimiyetin savunucu kesilmek mecburi
yetindeyiz. 

Bakınız, Atatürk bu hususta da; «Efendiler, 
nihayetsiz bir hürriyet kab'ilî tasavvur değildir. 
Hakların en büyüğü olan hakkı hayat bile mut
lak değildir. İntihara karar veren bir zatın 
neticei cürmü hududu yalnız şahsına maksur 
olduğu halde, zabıta onu men ile mükelleftir. 
Aynı zatın aynı hareketini biraz daha büyük 
mikyasta tasavvur eder, düşündüğümüz cürmü 
bir şahıstan bir aileye teşmil edersek, müteşeb
bisin mevkii derhal hunhar bir cani manzarası 
arz eder. Binaenaleyh, hâkimiyeti milliye düş
manlığı, bir mevkii izzet ve şerefi haiz bulunan 
bir milletin her şeyine kasdetmek cürmünden 
başka bir şey değildir.» diyerek, hürriyetlerin 
suiistimaline karşı böylece çıkmış bulunuyor
lar. Atatürk, her fırsatta koruduğu, yaşaması
nı ve yaşatılmasını bizden evvelki nesillere, biz
lere ve bizden sonraki nesillere emanet ettiği 
demokratik ve lâik Cumhuriyetine karşı yönel
tilmiş ve yönelecek olan yıkıcı ve yok edici fa
aliyetlerin faillerine, hürriyet düşmanlarına kar
şı en ağır dili kullanmakta hiçbir zaman tered
düt etmemiştir. 

Atatürk, bu yüC3 varlığa karşı çıkmak iste
yenlere Meclisi açış konuşmalarından birinde 
şöyle buyuruyorlar; 

«Efendiler; Büyük Millet Meclisinin feryadı 
küşadmda, kendi meşruiyetine kavlen, fiilen, 
tahriren ve her hangi bir vasıta ile tariz eden
leri Meclis; hangi hak ile haini vatan saydıysa, 
Misaki Milliyeye karşı aleyhtarlık edenleri, han
gi esbabı siyasiye ve içtimaiye ile hain tanıdı ise 
ve nihayet bütün ihtişam ve şevketi ile, bütün 
kavanin ve kuvveti ile Meclisin ve Millî Misa-
kın aleyhinde vaziyet alan asırdide bir -idare 
ile onun mensuplarını hangi sebepler ve hangi 
haklarla hıyanetle vasfeyledik ise, bugünkü 
hâkimiyeti milliye düşmanlarını da aynı hak
lar ve aynı sebeplerle hain telâkki eyleriz.» di
yerek bu büyük Meclisin varlığına yönelecek ha
reketleri tasvlbetmediğini açıkça belirtmişler
dir. 

Sayın milletvekilleri; milletin hür iradesinin 
toplandığı, demokratik, lâik Cumhuriyetin, in
san hak ve hürriyetlerinin hayatiyete ulaştığı 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin varlığına ve 
bugünkü Anayasa nizamına kasdetmek isteyen 
hürriyet cellâtlarına, kanunları ve nizamları hi
çe sayarak hareket edenlere ve onları destekle
yenlere Büyük Atatürk'ün, «içtimai hayatımız
da ve Devletimizde hürriyete ancak onun hudu
dunu tâyin ve tespit eden nizamların muhafa-
zasiyle kaim ve mahduttur.» sözlerini hatırlatı
rım. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün içinde bu
lunduğumuz siyasî durumu izahtan vareste tut
mak mümkündür. Lâkin iç huzurun bozulmuş 
olmasından da müteessir olmamak mümkün de
ğildir. Geride bıraktığımız bir yıl içinde iç po
litika haaytımızda çok ehemmiyetli olayların 
cereyan ettiği hepimizin malûmudur. Fakat, bu 
olayların bıraktığı teressübatı ortadan kaldır
mak da medeni insanlar topluluğu, millet irade
sinin tecelligâhı, meşruiyetin temel direği bü
yük Meclisimizin çok önemli vazifelerinden biri 
olmalıdır. Bu bakımdan işlerimiz çoktur, ehem
miyetlidir ve ağırdır. 

Ne var ki, bütün bunların başarılacağına da 
güvenimiz tamdır. Çünkü Meclislerimiz, vatan
perverliğin, çalışkanlığın, tedbirde isabetin sa
yısız örneklerini vermiş ve en yüksek çalışma 
gücünü ortaya koymuştur. Asil ve vatan per-

— 128 — 



M. Meclisi B : 41 17 . 2 .1972 0 : 1 

verlik duyguları ile dolu bulunan Büyük Mecli
simizin, Anayasanın çizdiği istikamette demok-

- ratik ve insan haklarını koruyucu, hürriyetçi, 
Cumhuriyetçi ve millî hâkimiyete ters düşme
yen doğru yolu bulacağından hiç kimsenin kuş
kusu olmamalıdır. 

Aziz arkadaşlarım, Türk milletinin büyük 
millî dâvalarını şimdiye kadar sokaklarda değil, 
Büyük Millet Meclisinde halledilerek sonuca 
bağlandığını, Cumhuriyet tarihimizin ve Birinci 
Meclisten itibaren tarihî birer vesika mahiyetini 
taşıyan mevcut tutanak dergilerinin tetkikin
de görmek mümkündür. Fakat, bu tarihî ha
kikatleri görmemezlikten gelenler, Türk Mille
tinin geleceğini, refaha ve saadete ulaştırmak 
yerine fukaralığa ve sefalete giden karanlık yol
lara itmek suretiyle memleketi ve milleti dönül
mesi mümkün olmayan meçhuller girdabına sok
mak suretiyle bir ihtilâl düzeyine oturtmak iste
yenler çıkabilir. 

Bu durum karşısında fert ve millet olarak, 
bütün Anayasa kuruluşları olarak Büyük Ata
türk'ün işaret ettiği medeniyetçi, milliyetçi, 
ve demokratik hür nizamı korumak için çok ce
sur ve uyanık olmamız lâzımgeldiğine tekrar işa
ret etmek isterim. 

Aynı zaamnda millet ve memleket için bir 
ümit kaynağı olarak vücut bulmuş hür nizamın 
teessüsünde, insan haysiyet ve şereflerine yöne
lecek tecavüzleri, Parlâmentonun varlığını yok 
edici ve itibarını sarsıcı her türlü saldırı ve te
şebbüsleri de göğüslemeye azimli ve kararlı ol
duğumuzu bu kürsüden belirtmek isterim. 

Söz buraya gelmişken, her zaman ve her yer
de dün de, bugün de, Türkiye'de mevcut demok
ratik nizamı yıkmak için cılız ve cüce düşünce
lere saplananlara sesleniyorum: Asırlar sonra 
kavuşabildiğimiz ve ancak varlığı ile milletin ve 
memleketin kalkındırılacağına gönülden inandı
ğımız Parlamenter nizamın yok olmasını arzu
layan bir siyasî partinin, bir şahsın veya bir 
zümrenin mevcudolduğuna millet yararı bakı
mından inanmak istemiyoruz. 

Bu itibarla tek arzumuz şudur; muazzez va
tan sathında ve Türk Milletinin bünyesinde hu
zurun temini, iktisadî refahın sağlanması ve 
güçlenmesi hususunda her zamankinden daha 
fazla, siyasî partiler ve millî müesseseler ve Ana
yasa kuruluşları olarak, engin bir vatan perver-

lik duygusu ile meselelerin üzerine ehemmiyet
le durmamızın gerektiğine inanmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, sırası gelmişken bir 
hususa daha değinmekte büyük millî menfaatle
rimizin olduğuna bilhassa işaret etmek isterim. 
Bir yandan biz Meclisler olarak, diğer yandan 
Hükümet olarak en başta gelen ve en esaslı gö
revlerimizden birisi de demokrasiye inanmış, 
Cumhuriyeti korumak ve kollamak için yemin 
etmiş ve hürriyete âşık Türk Silâhlı Kuvvetleri
mizi ve onun güzide mensuplarını siyasî tahrik
lerin çalkantıları içine itmek değil, bilâkis 
politikanın dışında ve kendi kumanda zinciri 
içinde şerefli görevleriyle başbaşa kalmalarını 
temin etmek olmalıdır. Bu yüce varlığı tahrik
le cüce emellerini tahakkuka çalışanların, her 
zaman olduğu gibi, bugün de karşılarında oldu
ğumuzu Adalet Partisi Grubu olarak bilhassa 
belirtmek isteriz. 

Çünkü biz, millî varlığımızın temelini millî 
şuurda, millî birlikte ve topyekûn millî bütün
lüğümüzde, Cumhuriyet idaresinde ve egemen
liğin kayıtsız şartsız millette olduğunun idraki 
içinde bulunmaya itina göstererek vazife, sala
hiyet ve millete vaat ettiğimiz hizmet anlayışı
nın sorumluluğu altında Cumhuriyetin kurucu
su Büyük Atatürk'ün ilkelerine sadık kalmakta 
görmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, bir dakikanız kal
dı. Lütfen toparlayınız. 

İZZET OKTAY (Devamla) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz beş dakika içerisinde 
tamamlayayım. 

BAŞKAN — Diğer ikinci konuşma hakkın
dan veriyorum. Buyurunuz. 

İZZET OKTAY (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

Sayın milletvekilleri; kurduğu ve korunma
sını nesillere emanet ettiği Cumhuriyeti her var
lığın üstünde tutan ve «Bir gün benim nâçiz 
vücudum toprak olacaktır, fakat Cumhuriyet 
ilelebet yaşyacaktır.» diyen Atatürk, millî hâ
kimiyetin üzerine hiçbir zaman gölge düşürüle
meyeceğine. her fırsatta ortaya koymuştur. Mil
lî hâkimiyete olan inançlarını belirten beyanla
rından birinde, Annesinin mezarı başında yap
tığı konuşmadan bir parçayı almakla iktifa ede
ceğim : 

«Validemin ziyamdan şüphesiz müteessirim. 
Fakat bu teessürümü izale ve beni müteselli 
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eden bir husus vardır ki, o da Anamız Vatanı 
mahvu harabiye götüren idarenin artık bir daha 
avdet etmemek üzere mezarı âdeme götürülmüş 
olduğunu görmektir.» 

Validem bu toprağın altında, fakat hâkimi
yeti milliye ilelebet payidar olsun. Beni mü
teselli öden en büyük kuvvet budur. Evet, 
hâkimiyeti milliye ilelebet davam edecektir. 
Validemin rulhuna Ve bütün ecdat ruhuna mü-
teaJhlhit olduğum vicdan yeminini tekrar ede
yim. 

Validemin metfeni önünde ve Allanın huzu
runda ahdü peyman ediyorum; bu kadar kan 
dökerek milletin istihsal ve tespit ettiği haki
miyetim mtûualfaiza ve müdafaası için, iıcabê  
'derse validemin yanına gitmekte asla tered-
diüt etmityeceğim. Hakimiyeti milliye uğrunda 
canıma vermek benim için vicdan ve namus 
btorcu olSun.» 

Diyerek millet hâkimiyetine, Cumhuriyete 
ve demokratik hür idareye olan güvenini ga
yet açık ve seçik olarak ortaya koymuşlar-' 
dır. 

iSayın milletvekilleri; sözlerimin sonlarına 
gelirken bir nebze de seçim kanunu üzerinde 
estirilmek istenen havaya değinmek Merim. 

ISeçim sisltemlerimizide değişiklik yapılması 
bir Anayasa gereği karşısında, bazı çevreler
de muayyen bir tahlsdl sedyesinden sonra oy 
kullanılması öngörüleceği fikri yayjgın bir 
hale sokulmak istenraılektedir. Bu hususta 
fazla detaya girmeden Büyük Atatürk'ün, mil
letin çağunluğunu teşkil eden Türk köylüsü 
için yaptığı bir konuşmasını sizlere arz et
mekle iktifa edeceğim. Bakımız ne diyorlar; 

«Türkiye'nin hakiki sahibi» efendisi, ha
kiki müstahsili olan köylüdür. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi hükümetlerinin iktisadî siya
seti, bu asli gayeyi istihsale matuf yedi asır
dan beri cihanın dört köşesine sevkederek 
kanlarını akıttığımız, kemiklerini yabancı Çop
ralarda bıraktığımız ve yedi asırdan beri emek
lerini ellerinden alıp israf eylediğimiz ve bu
na mukabil de daima tahkir ile mukabele et
tiğimiz, bunca fedakârlıklarına ve ihsanları
na karşı nankörlük, küstahlık v« oebbarlıkla 
uşak menzilesine indirmek istediğimiz bu asil 
Sahibin huzurunda buıgün ihtiramla hakiki va
ziyetimizi alalım.» diyerek Türk köylülsüne 
olan borcumuzu ödemeye davet etmektedir. 

i iSayın milletvekilleri, 
Tekerleklerinde Türk tarihinin asırlarım 

taşıyan, Kurtuluş (Savaşımızın en kıymetli un
suru olan kağnı ve onun mahir sürücüsü 
Türk köylüsünün sesi, ancak demokratik hür 
nizamın gerçekleşmesi sayesin'de çıkmıştır. Bu 
selsi kelsımek isteyenlere kemdi şahsi ikbal ve 
menfaatlerini bu büyük varlığın hür iradesi
ne hükmetmek isteyenlere sözümüz şudur : 
Türk Milletinin özgürlüğünü yok etmek için 
hayallerinde bir ideal olarak varlık kazanan 
k$hne, köhne olduğu kadar da yıkıcı niyetlere 
ısahilbolanlar daima Adalet Partisini karşıla-
rmlda bulacaklarından şüpheleri olmamasını 
bir kere daha açıkça ifade etmek isteriz. 

İSayın milletvekilleri, 
IBizleri hizmetleriyle şereflendiren, Büyük 

Türk Milletinin emaneti Yüce Meclisimizin de
vamlı kılınmasında kararlı ve her türlü te
cavüzlere karşıkoymaya azimli ve hiçbir kayıt ve 
şart altında Zor kabul etmeyeceğimizi bu Millet 
Kürsüsünden, Adalet Partisi Grupu adına, 
Bü^ıük Türk Milletine arz eder, hepinize gru-
puım adına saygılar sunar, Bütçenin Meclisle
rimize Ve Türk Milletine hayırlı ve uğurlu ol-
maSını dilerim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

IBAŞKAN — Adalet Partisi Grubunun ikinci 
konuşma hakkından beş dakikası da kullanıl
malı bulunmaktadır. 

İSayın Turigut Topaloğlu, Gülven Partisi 
Grubu dma buyurunuz efendim. Saat 10,15. 

M. G. P. GRUBU ADINA TURGUT TO
PALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Millî Güven Partisi Grubu adına, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 1972 yılı Bütçesi hakkın
da maruzatta bulunmak üzere huzurunuzda-

I ylrn, 

Türkiye Cumhuriyetinin demokratik yapısı 
içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, temel 
müessese olarak üstün bir yer işigal eder. Dev
let hayatında yasama, yürütme ve yargı 

I olarak başlıca üç alanda yürütülen faaliyetler
den yasamaya aidblanlar, bilindiği gibi, Ana
yasamızın 5 nci maddesi uyarınca münhasıran 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisine 
dahil bulunmaktadır. Anayasada son defa ya-. 

| pılmış olan değişiklikler sırasında da bu temel 
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ilke, titizlikle saklı tutulmuş ve kararname 
yloluyla HüküMetin belli şartlarla hukukî 
kaideler koyalbilmeisd Büyük Millet Meclisi
nin iradesine baiğlanmiştır. 

Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri, bir 
taraftan kanun yapmak, diğer taraftan ka
nunları yürütmekle görevli icra kuvvetini 
denetlemek suretiyle tezahür eder. Bir ülke
nin fertlerini «tebaa» değil «vatandaş» ka-
İbul eden ve yalnız vatandaşların değil, Devle
tin de hukuka bağlı olduğu anlamını taşıyan 
hukuk devleti ikinci Parlamentonun yerine 
geçebilecek her hangi bir müessese yoktur. 

Ancak, unutmamak lâzımıdır ki, demiokrasi 
sadece bir kalıp veya şekilden 'ibaret değil
dir. Demokrasi, her şeyden önce, bir düşü
nüş ve yaşayış, sistemini ifade eder. Bu dü
şünce ve sistemin de insan haysiyetinin ve in
sanın dokunulmaz, vazgeçilmez, devredilmez 
haklarının korunması ve gösterilmesi hukukî 
hayatın temel unsurları sayılır. 

Hukuk, bir inanç sistemi olduğu işin, ka
nunları yapmakla görevli ve bu hususta yet
kili olan Parlamentonun da vatandaşlar ta
rafından içtenlikle benimsenmiş olması şart
tır. Bu şart ancak genel, eşit, gizli seçim
lerle milletin hür iradesinin belirmesine im
kân Verildiği zaman gerçeklenmiş olur. 

IKı:.acai7>ı; Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
meşru kaynağını millet iradesinden alan ve 
'millî hâkimiyeti tecelli ettiren temel müessese 
durumundadır. Hür demokratik düzenin yı-
kılmaJsma çalışan çevreler, bundan dolayı en 
dok Parlamento aleyhtarlığında birleşmiş gö
rünürler. Bir kere Parlamento yıkılırsa, hür 
demlokratik rejimin diğer müesseselerinin de 
ayakta kalamayacağını iyi bilmektedirler. Ger
çekten millet iradesiyle yönetilen, millet ira
desiyle yönetim arasındaki bağlantı kesildik
ten sonra artık hür basına da, hür sendika
ya da, hür teşdbibüse de, bağımsız mahkemeye 
de yer kalmayacaktır. 

iMulhterem arkadaşlarım, 
Parlamento faaliyetlerini, sadece Genel Ku

ruldaki çalışmaların görünüşü ile değerlendir
mek eksik ve hatalı olur. Kanun koyucu ola
rak Parlamento faaliyetlerinin asıl önemli kıs
mı çıok defa komisyon çalışmalarında belirir. 
Bununla beralber, Parlamento üyelerinin ve 
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bazan da siyasî parti gruplarının olumsuz tutum 
ve davranışları kamu oyunda ters izlenimler ya
ratabilir. Bu bakımdan, parlamento üyelerinin 
ve Özellikle milletten aldıkları temsil görevi se
bebiyle siyasî parti gruplarının inanç sarsıcı 
davranışlardan uzak durmalarına ihtiyaç ve 
zorunluk vardır. 

Şüphesiz, parlâmeto çalışmalarında İçtüzük 
hükümlerinin yetersizMğd yanında, meclislerin 
yönetimi ile görevli olanların hatalı davranış
ları da bazan çalışmaların' aksamasına yol aç
maktadır. Bu bakımdan, özelikle Millet Mecli
simizin zaman kaybına sebep olan usul hüküm
lerini düzeltmesi ve içtüzükteki boşlukları bi
ran önce doldurması önemle gerekmektedir. 
Millî Güven Partisi Gurubu olarak içtüzüğün 
aksayan taraflarının bugüne kadar giderilmemin 
olmasından duyduğumuz üzüntüyü bir kere 
daha ifade etmek isteriz. 

Parlamenter demokratik hayatın daha ve
rimi ve arızasız işleyebilmesi, bilhassa seçim 
sistemine bağlıdır. Nisbî temsil üzerinde de bu 
gün artık siyasî partilerimiz arasında tam bir 
görüş birlği mevcuttur. Buna karşılık, partile
rin seçimlere girenken seçmene sundukları aday 
listelerinin tanzimi hususunda henüz fikirler 
tam bir açıklığa kavuşmuş sayılamaz. 

Parlamento seçim yoluyla kurulduğuna ve 
kurulacağına göre, siyasî partileremizin aday 
tesbitindekd jbaşarı veya başarısızhik derecesi, 
netice itibariyle parlâmentonun yapısını da, 
onun faalyetlerind de büyük ölçüde etkilemek
tedir. Siyasî partilerin parlamentodaki temsil 
gücü, seçmen vatandaşların iradelerine aşmama-
lıdır. 

Burada kesin bir inancımızı belirtmek iste
riz.. ıSiyasî partilerin birden fazla olması, de
mokratik siyasî hayatın devamı bakımından ne 
kadar zorunlu ise, siyasî güçlerin alabildiğine 
dağılmasını, sunî ve etkisiz bazı kuruluşların 
meydana çıkmasını önlemek de o kadar lüzum
ludur. 

Bundan başka, seçmeni sadece partilerin 
dondurulmuş listelerine bir tercih yapmaya zor
lamak, bu gün artık demokrasi ile yönetilen hiç 
bir medenî memlekette uygun görülmemektedir. 
Seçmen, yalnız şu veya bu siyasî parti arasında 
bir tercih yapmayı yeterli saymamakta, seçim 
yolu ile parlâmentoya girecek şahıslar hakkın-
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da da karar vermek yetkisi istemektedir. Bu is- j 
tek, seçim ımevzuatı üzerinde ciddî çalışmaları 
gerektirmiş ve nispî temsilde tercih oyunun na
sıl kullanılacağı, karma listenin yapılıp yapıla
mayacağı konularında çeşitli görüşler ileri sü
rülmüş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, yurt hizmetinde iktidar veya 
muhalefet partisi olarak sorumluluk yüklenen 
siyasî partilerin, parlâmentoda grublarmm te
şekkülünde muhtaç oldukları elemanları seçtire-
(bilme imkânları sağlanmalıdır. Bu konuda bazı 
demokratik devletlerde seçmenlere ayrıca bir 
millî liste sunmak suretiyle halledilmek isten
miştir. 

Görüşlerimizi, ana hatları içinde, şöyle özet-
leyebil'iria: 

Siyasî partiler parlâmentoda, vatandaştan 
aldıkları oy oranında temsil edilmelidirler. 

Siyasi güçleri alabildiğine dağıtacak usullere 
yer verilmelidir. 

Partiler, parlâmento grublarmda başarılı ola
bilmek için, muhtaç oldukları elemanların se
çilebilmelerini kolaylaştırabilmek imkânlarından 
mahrum edilmemelidirler. 

Seçmen, sadece dondurulmuş parti listeleri 
arasında bir tercih yapmava zorlanmamalı. ken
disine, seçilecek şahsıları tercih eitme hakkı da 
tanınmalıdır. 

Aday yoklamaları, bugün genel şikâyet 
konusu olan durumdan kurtarılmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Parlamento ile İlgili çalışmalar bakımından 

önemli gördüğümüz diğer bir konu da, Anaya
samızın 78 nci maddesinin ıson fıkrasında öngö
rülen kanunun biran önce hazırlanmasıdır. Bi
lindiği üzere sözü geçen madde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelimi ile' bağdaşmayan bazı 
işleri fföstermiş ve diğer görev ve işlerin kanun
la gösterileceği hükme bağlanmıştır. Bu kanu
nun bu güne kadar yapılmayışını ciddî bir nok
sanlık saymaktayız. 

Türkiye Büvük Millet Meclisi, Millî Mücade
lenin daha başında en güç ve en karanlık şart
lar altında göreve camrı^n ve ihn «rfrirevini ]i-
yâketle başarmıştır. Büyük Milletimizin hizme
tinde ve bu kutsal çatının altında bulunan biz
ler de, bizlerden sonra burada görev yapacak 
olan parlamento üyeleri de millî demokratik, 
lâik ve sosyal hukuk devletimizin itibarını ko- j 

| rumaya mecbur olduğumuzu hiç bir zaman unu
tamayız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, millet ya
rarına daha başarılı hizmetler görebilmesi dile
ği île huzurunuzdan ayrılırken, grubum adına 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (M. G. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Kişisel konuşmalara geçiyo
rum. Şahısları adına yapılacak konuşmalar on 
dakika ile kayıtlıdır 

Bîr numaralı sırada kayıtlı Kemal Ataman 
var, fakat •yerini bir yazı ile Şinasi Özdenoğlu'-
na devrettiğini belirtmiştir. Bu sebeple, Sayın 
Özdenoğlu, buyurunuz efendim. Saat 10,28. 

ŞİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Parlamentomuzun meselelerini görüşüyoruz. 
Elbette ki, parlamentomuzun haysîyeti hepimi
zin haysiyetidir. Bundan hiç şüphemiz yoktur. 

Yalnız, seçimle gelmiş, milletin oyu ile seçi
lerek gelmiş insanlar olarak zaten Meclisin şe
refini, ağırlığını, haysiyetini benimsemek, aslın
da bizim tabiî görevimizdir. 

Biz sanki, milletvekilleri olarak bu haysiye
ti paylaşmıyormuşuz gibi bir hava içerisinde 
bazı arkadaşların yaptıkları konuşmalara da 
katılmaya imkân yok. Elbette ki, aslolan, seçi
lip gelmiş bir insanın, seçilip geldiği yerine şe
refine sahip çıkmasıdır. Bunun aksi düşünüle
mez. 

Değerli arkadaşlarım yalnız, bazı meselele
rimizi de toz pembe görmeyelim. Milletin, hal
kın; parlamentosu hakkında hükümleri vardır. 
Bunları açıklıkla, samimiyetle, içtenlikle bura
da görüşmeye mecburuz. Parlamentonun mese
leleri varsa, halkın ve milletin karşısında parla
mentonun berraklığa, açıklığa kavuşması gere
ken taraflar varsa, bunları da elbette açıkça bu 
kürsüye getirip, ortak kaderin içerisindeki in
sanlar olarak, demokratik kaderin içerisindeki 
milletvekilleri olarak burada açıklıkla tartışma
ya ve meselelere de çözüm yolu getirmeye mec
buruz. 

Değerli arkadaşlarım; elbette ki, parlamen
tomuzun meseleleri var, zaman zaman bunalım
ları da oluyor. Normaldir. Toplumun bunalım
ları yanında, o toplumdan etkilenen bîr parla
mentonun da bunalımları olacaktır. Ama, arz 

I ettiğim gibi, gerçekçi açıdan meseleye bakmak 
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lâzımdır. Bakarsak hallederiz. Bakamazsak ro-
mantizma içerisinde halledenleyiz. 

Şimdi, ortak hedefimiz nedir? Parlamento 
çalışmalarını daha veılmli hale getirmektir. An
cak, böylelikledir ki, bu Meclis halkın gözünde 
halkın vicdanında daha etkili ve daha değerli 
bir yer alır. Çünkü, kabul etmek gerekir ki, 
millet her problemde çözüm yolunu Meclisten 
bekliyor. Meclisin üstünde bir başka kuvvet ol
madığını her vesile ile burada söylüyoruz, öyle 
ise fedakârlıkları önce kendimizden başlatarak, 
kendilerinden fedakârlık beklediğimiz insanla
ra örnek olmamız ve böyle bir gerçekçi zihni
yetin içerisine girmemiz şarttır. 

Halkta bir Meclis imajı, hepimizin izlenimle
rimiz, kanaatlerimiz var elbette. Çünkü içinde
yiz, bunları açıkça görüyor, tespit ediyoruz. 
Halk, parlamentosunun daha verimli çalışması
nı istiyor. Hiç şüphe yok, biz de istiyoruz, öyle 
ise bunun tedbirleri nelerdir? Bunu da araştır
maya mecburuz. 

Bazı. arkadaşlar, içtüzük gelmemiştir, yeni 
İçtüzük meseleyi çözümleyecek bir araç, b;r va
sıta olabilir, bir çare olabilir diyorlar. Doğru
dur. Gerçekten, mevcut İçtüzük hükümlerine 
göre de bu parlamentoyu daha verimli çalıştır
maya imkân yok değerli arkadaşlarım. Bir pro
ses zinciri içerisinde zaman gidiyor, zaman ölü
yor ve gayet kısa bir zaman içerisinde çözüm
lenmesi gereken bir konu, günlerce, haftalarca, 
hatta aylarca sürüp gidiyor. Oysa M, ülkenin 
beklemeye tahammülü yok. Oysa ki, memleket
te birtakım problemlerin hızla çözüm yoluna 
kavuşturulması şart. 

Yalnız bizim öteden beri bir inancımız var. 
Bu bir inançtır, katılan arkadaşlar olur, katıl
mayanlar olur. Katılmayanların fikirlerine de 
saygı duyarım. Biz öteden beri, Kurucu Meclis
ten beri parlamenterlerimizin sayıca fazlalığı
nın da verimli çalışmayı engellediği inancında
yız. 450 milletvekilinin ve seçimle gelen 150 se
natörün de aslında bizim millî gerçeklerimize 
uygun olmadığı ve azaltılması inancını savun. 
muşumdur. Bu bir görüştür. Aksini savunan ar
kadaşlarımın da fikirlerini dinlerim. Neden bu
nu savunduk? 

Değerli arkadaşlarım; bizim bir gerçeğimiz 
var. Önce onu dile getirmek istiyorum. Millet

vekilinin fazla olduğu yerde söz de fazla olu
yor. Yani çok milletvekili, çok söz demektir. Bu 
bizim gerçeğimiz, bunu kabul edelim. Şimdi bu
rada rahat görüşüyorsak biraz da azlığımızdan-
dır. Bakınız, son derece önemli bir bütçe görü
şüyoruz, daha meselenin başındayız, önemli bir 
kanun olan bütçeyi görüşüyoruz, şurada her 
halde Yüce Meclisimiz üyelerinin onda biri ya 
var, ya yok. Şimdi, demek ki, bu kadar say
lavla da olabiliyor. Adet, her şeyi halletmiyor 
değerli arkadaşlarım. Eğer, adet birçok şeyi 
halletse idi, o takdirde Meclisi 1 500 kişiye de 
çıkarırdık yani... Vatanın çıkarlarına uygun ol
duğuna inansak 1 500 kişi de yaparız, ama şim
di diyoruz ki, her memleketin bir gerçeği var; 
ekonomik gerçeği var, nüfus faktörü var, gele
neği var ve nihayet bir parlamento geleneği var 
değerli arkadaşlarım. Efendim, imparatorluk 
Meclisi Mebusanı 120 kişi idi. Koskoca impara
torluk meselelerini çözüme bağlayan Meclis 120 
kişi... Cumhuriyetimizin temelini atmış olan ilk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 200 kişi. Demek 
ki bu-memleketin geçmişinde tecrübeleri*var
dır. Mutlaka adet çoğunluğu meseleyi halletmi
yor kanısındayız. 

Başka ülkelere bakıyoruz. Başka memleket
ler mutlaka bizi bağlayacak örnekler olmamalı, 
ama başka memleketlerde, başka ülkelerde fay
dalı örnekler varsa, onlardan da gayet tabiî ya
rarlanmak bizim görevimiz. Nüfusu bizden çok 
daha fazla olan, meselâ Japonya 120 milyon ol
masına rağmen millet meclislerinde 486 millet
vekilleri var. Hindistan'ın, 600 küsur milyon 
tahmin ediliyor nüfusu, sadece 522 milletvekili 
var. Eğer, bizdeki gibi nüfus oranı dikkate alı
nacak olursa 7 bin küsur kişi olması lâzım Hin
distan'da Millet Meclisinin. Birleşik Devletler 
435 milletvekili, Bizden az, sadece 100 senatör. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bununla şunu söylemek istiyorum, sayı, 

önemli bir faktör değil, mesele, sistemi getire
bilmektedir. Yani, en uygun sistemi getirdiği
niz takdirde sayı önemini kaybediyor. En uy
gun çalışma projesini getirebildiğimiz takdirde, 
inancım odur ki, 450 milletvekilinin yerine 300 
milletvekili, seçimle gelmiş olan 150 senatörün 
yerine 100 senatör pekâlâ yeter inancındayım. 
Öteden beri bu inancı savunmuş bir arkadaşını
zım. 
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BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın özden-
oğlıı. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Seçim 
sistemi, dediler arkadaşlarım. Doğrudur. Seçim 
sisteminin de parlamento çalışmalariyle, parla
mento çalışmalarını aksatma, daha verimli ol
masını engellemesi yönünden elbette etkisi var. 
Seçim sistemi bugün hepimizin ortak meselesi
dir. Hatta, yalnız demokratik rejimin değil, da
ha ileri giderek ifade edeyim, mübalağa sayma
yınız lütfen; Cumhuriyetin kaderinde seçim sis
teminin rolü var. Buna inanıyorum. Biz eğer, 
ulusal egemenliğe, delegenin değil milletin ira
desine dayatabilirsek, buraya gelen saylav doğ-. 
rudan doğruya millet oyu ile gelirse değerli 
arkadaşlarım, güçlü olur, Parti başkanına karşı 
da güçlü olur, genel merkeze karşı da güçlü 
olur, tabana karşı da güçlü olur, Hükümete 
karşı da güçlü olur. Fonksiyonunu gerektiği 
gibi ifa eder. 

BAŞKAN -— Lütfen tamamlayınız Sayın Öz-
denoğlu. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) —- Ta
mamlıyorum Saym Başkan. 

Bu derece önemli bir konuda zaten Hükü
met bir çalışma içerisindedir. Fikirlerimizi açık 
seçik ifade etme imkânlarını bulacağız, ama 
prensibi bu kürsüden bir kere daha tespit ede
rek huzurunuzdan ayrılacağım. 

Arz ettiğim gibi, milletvekilini, eğer gerçek 
anlamda millî iradeye dayatmak istiyorsak, onu 
delege iradesinin üzerinde halk kütlelerinin oyu 
ile getirmeğe mecburuz değerli arkadaşlarım. 

Bu sözümün içerisinde daha büyük bir an
lam yattığı inancı ile seçim sistemi sorununa da 
Yüce Meclisin büyük titizlikle sahip . çıkacağı 
inancı ile hepinizi saygılarla selâmlarım. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Saym Ekrem Kangal, buyuru
nuz efendim. Saat 10,38. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Saym Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, 

Bu yüce çatı altında çeşitli kanun teklifleri 
ve tasarıları görüşülmekte, çeşitli memleket so
runlarına çözüm yolları bulunmakta, ancak yıl
da bir defa kendi kendimizi tenkit ve denetim 
imkânı bulmaktayız. Bana, bir yönü ile, «otok
ritik» demek daha doğru olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 
görüşüldüğü bir oturumda kullanılan üslûp ve 
ifade tarzının, Yüce meclislerin manevî varlığı
na yakışır bir dille olmasını yürekten dilemek
teyim. Hele ülkemizin içerisinde bulunduğu özel 
durum dikkate alınırsa, her türlü siyasî endişe 
ve görüşlerin çok ötesinde, vatansever bir yü
rekle ve dosdoğru konuşulmalıdır. Ben, bu 
amaç çerçevesinde görüşlerimi kısaca arz ede
ceğim. 

Değerli milletvekilleri, 
Altı asırlık bir uğraşı ve istibdat idaresinin 

yıkılmasından sonra kurulan Cumhuriyet ida
resi ve onu tamamlayan demokratik düzenimiz, 
hiçbir dönemde bu denli bir komplo ile ve de
mokrasi düşmanları ile karşı karşıya kalmamış
tır. 

Nitekim, Saym Başbakan bir konuşmasında : 
«Memleketimizde demokratik rejim düşmanları 
türemiştir. Hükümet - parlamento ilişkilerini, 
parlamento - Silâhlı Kuvvetler ilişkilerini boz
mak isteyenler vardır. Bunların oyununa gemle
yelim.» diyordu. 

Son iki senedir kamu oyunda Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin itibarı ve haysiyeti üze
rinde her zamankinden fazla spekülâsyon ya
pıldığı ve parlamentoya dil uzatıldığı bir vakı
adır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarı, 
Yüce Türk Ulusunun itibarının ta kendisidir. 
Bugün, yalnız Yüce Milletimizin değil, dünya 
milletlerinin de gözü üzerimize çevrilmiştir. Bu 
tarihî sorumluluk karşısında Cumhuriyet mües
seselerine düşen görev, tehlikeyi beraber göğüs
lemek olmalıdır. Yargı organı, idarî kadro ve 
yasama meclisleri bu geçit devresinde başarılı 
olmaya mecburdur. Başka da bir kurtuluş yolu 
yoktur. 

Türkiye neden bu ortama geldi? Sebepleri 
ne idi? Kimler sorumludur? Bugün bu sorula
rın cevabını araştırmakta hiçbir fayda ummam 
ve cevap da vermem. 

1971 Türkiye'sinde küçük hesapların, inat
laşmaların, zıtlaşmaların ve şunun bunun pEşin
de sürüklenmenin zamanı çoktan geçmiştir. 
Türkiye'yi çağdaş medeniyet düzeyine çıkara
cak oıan parlamentomun üstünlüğünü, hak ve 
yetkilerini hep birlikte ve elbirliği ile koruma
ya mecburuz. Parlamentonun manevî varlığın^ 
vukubulacak her nevi taarruzları, siyasî görüş 
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farkları gözetmeden, hep birlikte karşılamaîı-
yız. Ülkemizin geleceği ve daha aydınlık günle
re ulaşması İçin, bir elin sıkılan yumruğu gibi, 
hep birlikte hareket etmeğe ve reform kanunla
rını ülke yararına ve süratle çıkarmağa mecbu
ruz. 

Değerli milletvekilleri; 
Zaman zaman kamu oyunda, basında ve hele 

üzüntü ile söyleyeyim bu çatı altında bazı şa
hıslar; «Bu parlamento ile Türkiye'de bir mese
le halledilmez. Bu parlamento halka dayanmı
yor. Bu parlamento halkın meselelerini bilmi
yor.» şeklinde, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan 
sözler söylemekte ve görüşler ortaya atmakta
dırlar. Ben şimdi soruyorum değerli milletvekil
lerine ve şöyle bakıyorum : Çoğu köyden, kent
ten gelen, tüm memleket meselesine çeşitli mes
lek branşları itibariyle vakıf olan bu Yüce Par
lamento memleket meselesini bilmiyor, halka ve 
köylüye dayanmıyor da, hangi kurum, hangi 
müesseseye dayanıyor?.. 

Şunu kesinlikle söylemek istiyorum ki, Dev
let sektöründen gelen ve Devlet sektörünün iş
leyen düzenini bilen insan sıfatiyle, Parlâmen
to Türkiye'de hiçbir kurumdan daha geri de
ğildir. Fikrî yapısı daha az değildir. Her teşki
lâttan ve her kurumdan çok daha üstündür. 
Bunu kesinlikle söylemeyi bir görev sayıyorum 
değerli arkadaşlarım. 

Sayın milletvekilleri, 
Grub sözcüleri bir nebze değindiler ve Se

çim Kanunundan şikâyetlerini söylediler. Ben 
de kısaca arz etmek istiyorum. 

Seçim mevzuatı, mutlaka bu dönemde göz
den geçirilmelidir. Daha âdil, daha az ihtilâfla
ra yer verecek ve tüm halkı tatmin edecek bir 
seçim kanunu çıkmalıdır, «delege oyunu» orta
dan kalkmalıdır. Delege oyunu dedim. Fakat 
bunu bir dönem görmek imkânını buldum. Me
selâ Sayın Başkanın iki dönem, bilemiyorum, 
belki üç dönem bu «delege» meselesiyle karşı 
karşıya kaldığını ve hattâ buradaki birçok üye
lerin de bu «delege» meselesiyle karşı karşıya 
kaldıklarını tahmin ediyorum, öyle ise seçim 
kanununda önemli bir durum olan bu «delege» 
meselesi ortadan kalkmalıdır. 

Oy oranı düşmekte, seçimlere ilgi azalmak
tadır. Keza, adaylar arasında, bildiğiniz gi
bi, büyük çapta kırgınlık doğmaktadır. Bu iti

barla, ülke yararına, memleket yararına ve ger
çeklere uygun bir seçim kanununun getirilme
sinde mutlaka zorunluk vardır, 

Değerli arkadaşlarım, 
Tarihî eserlerden de kısmen bahsetmek isti

yorum. Geçenlerde bir gazetede, Topkapı Sara
yının 51 milyar Türk lirası değerinde olduğu 
yazılıyordu. Şimdi Versay iSarayını görenler, 
bizim Topkapı 'Sarayı yanında hiçbir değer taşı
madığını; ne tarihî yönden, ne de diğer manevî 
yönden bir değer taşımadığını bilirler, ama mü
kemmel şekilde korunuyor, mükemmel şekilde 
denetimi ve gözetimi yapılıyor. 

Millî varlığımızın sembolü ve ecdat yadigârı 
olan millî sarayların yeterince korunmadığı gö
rüşündeyim. Meclis Hesaplarını inceleme Ko
misyonunun raporları dikkatle gözden geçiril
melidir ve Sayın Başkanlık, bu konu üzerinde 
bu dönem önemle eğilmelidir değerli arkadaşla
rım. 

Bir nebze de 231 sayılı Teşkilât Kanunun
dan kısaca bahsetmek istiyorum. «Mum dibine 
ışık vermez» sözünü haklı çıkaran bir davranış 
içinde, bunca kanun ve kararlar çıkaran mec
lislerimiz, kendi çalışma düzenini Anayasa emri 
doğrultusunda yeni kurallara bağlayamamıştır. 
Elbette ki, en büyük sorumluluk üyelerden da
ha çok Başkanlık Divanına düşmektedir. 

231 sayılı Teşkilât Kanunu ihtiyaçlara cevap 
vermekten çok uzaktır. Yeni bir teşkilât kanu
nu çıkarılmalı; idare Âmirleri, Genel Sekreter, 
daire başkanları ve ilgililerin görevleri açıklık 
kazanmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Meclis kadrosunda 
çalışan değerli uzmanlar, değerli teknisyenler 
vardır ama, modern sevk ve idarenin en iyi şe
kilde uygulandığını da söylemeye imkân yok
tur. 

Bugün Âmme idaresi Enstitüsünün, bilemi
yorum, Meclisin sevk ve İdaresinde - bu çatının 
dışında idarî kademeyi kastediyorum - bir çalış
ma yapmış mıdır ve bunu bir kurula bağlamış 
mıdır? Bunu, Sayın Başkan konuşmalara cevap 
verdiğinde belki açıklama imkânı bulacaktır. 

Keza, hâlâ bugün Mecliste modern sevk ve 
idarede önemli bir unsur olan OM grubu, yani 
organizasyon - metot grubu yoktur. Son derece 
faydalı bir teşkilât olacaktır ve Meclisin idarî 
kademesinin daha iyi yürümesine bu OM grubu 
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imkân sağlayacaktır. Bu hususu Sayın Başka
nın, sayın yetkililerin dikkatine sunmak istiyo
rum. 

Yine ziyaretçi konusuna da bir nebze değin
mek istiyorum. Tüm üyelerin şikâyetçi olduğu 
ve zaman zaman burada bir gövde gösterisi 
şeklinde, önde milletvekili bir bölük asker şek
linde muhtelif şahısların gelip dolaştığı bir va
kıadır. Bunun hiç iyi bir yol olmadığını söyle
mek istiyorum. Elbetteki vatandaş gelecek, me
selesini anlatacak ve bunun için her türlü im
kânları araştıracak ama, bundan tüm üyelerin 
şikâyetçi olduğunu, bunun kesin bir şekle bağ
lanmasının da yararlı olduğu inancındayım. 

Sayın milletvekilleri. 
Yüksek Heyetin dikkatine iki teklif sunarak 

sözlerimi toparlamak istiyorum. 
Birisi, iş takibini önleyici bir çözüm yolu

nun bulunması. Elbette ki, köyden, kentten, 
yurdun dörtbir köşesinden gelen parlamenter
ler vatandaşın birçok meselesini takibedecek-
lerdir. Brnlar zaman zaman münakaşa konusu 
olur, gelen bir hastayı hastaneye götürmek par
lamenterin görevi değildir denir ama, şöyle dü
şünüyorum; benim seçim bölgemden, Sivas'ın 
her hangi bir köyünden gelen ve Ankara'yı bil
meyen, hastaneyi bilmeyen, yol bilmeyen yor
gam bilmeyen bir fakir insan buraya geldiğinde 
ona yardımcı olmak parlamenterliğin dışında 
insanî bir görev de oluyor ve bu inançla elimiz
den gelen yardımı yapıyoruz. Ama bunlar bit
meyen ve tükenmeyen işlerdir. Meselâ, şu saat
te Millî Eğitim Bakanlığına gitsek, orada, bir
çok arkadaşlarımızın bazı küçük işleri takibet-
tiğini, falan öğretmenin filan yere tayini müm
kün oldu mu, olmadı mı şeklinde zaman kaybı
na imkân verdiğini göreceğiz. 

Benim teklifim şudur : Çok sevdiğim, say
dığım Sayın Başkanıma sunmak istiyorum. 
Böyle küçük işlerin takibi bitmeyecektir. Öyle 
ise şu bir çözüm yolu olabilir ; Türkiye gelişen 
memleketler gibi zengin ve her parlamentere 
bir oda, bir sekreter verebilecek durumda de
ğildir. Şu halde, parlâmento içerisinde uygun 
bir salonda ve odada yetkili ve yetenekli şahıs
lar tefrik edilir ve keza, her bakanlıktan yetkili 
bir eleman daimî surette Meclis kadrosunda ça
lıştırılırca, arkadaşlarımızın yapılacak küçük 
dileklerini buraya götürdüklerinde, gerek Mec

liste tefrik edilen yetenekli elemanlar ve gerek-
sa her bakanlıktan gelen yetenekli eleman, ar
kadaşlarımızın küçük işlerini kısa zamanda çö
züm yoluna bağlayacak ve en kısa zamanda ar
kadaşlarımıza İşin ne şekilde olduğu şeklinde 
bir görüş getirecektir. O zaman hiçbir arkada
şımız Millî Eğitim Bakanlığının koridorlarında 
falan öğretmenin tayini ne oldu, şu ne oldu şek
linde zaman kaybetmeyecek ve bu büro kısa 
zamanda bu işlerin sonucunu arkadaşların dik
katine ve görüşüne sunacaktır. 

BAŞKAN — iSayın Kangal, lütfen tamamla
yınız. 

EKREM KANGAL (Devamla) — Tamamlı
yorum Sayın Başkan. 

İkinci önerim, parlamenterlerin yazıhane, 
büro, muayenehane gibi işyerleri mutlaka ka
panmalıdır. Biz burada bazı kurumların, bazı 
meslek teşekküllerinin tam gün çalışmasını is
terken kendimiz tam gün çalışmazsak ve zama
nımızın büyük kısmını büromuzda, yazıhane
mizde ve muayenehanemizde öldürürsek inanç
lı olamayız, gerçekçi olamayız. Öyleyse bu ko
nuya da bir çözüm yolu bulunmalı ve değerli 
parlamenterler bütün gününü bu çatı altmda 
ve bu çatı ile ilgili meselelerin hallinde sarf et
melidir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, sözleri
mi şöyle toparlamak istiyorum. 

Demokrasilerde iktidarlar ve hükümetler 
geçicidir. Demokratik sistemimiz ve yüce mil
letimizin temsilcisi olan parlamento daimîdir, 
ebedîdir ve dünya durdukça ebedî kalacaktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım. T B. 
M. Meclisi Bütçesi üzerindeki müzakerelerin 
yeterli görüldüğüne dair önerge gelmiştir. 
Önergeyi muameleye koymadan önce Meclis 
adına konuşmaları cevaplandıracak yetkili ki
şiye söz vereceğim. Onu takiben, son söz millet-
vekilinindir, hükmüne göre sırada bulunan ar
kadaşıma söz vereceğim. Ondan sonra da yeter
lik önergesini oyunuza sunacağım. 

Buyurunuz Sayın Salih Yıldız. 
M. MECLÎSİ İDARE AMİRİ M. SALİH 

YILDIZ (Van) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri, 

Bütçelerimiz vesilesiyle, gerek parti grup
ları adına, gerek şahısları adına yapılan konuş-
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malarda gösterilen iyi niyete teşekkürlerimizi 
arz ederim. 

Bu meyanda siyasî parti grublarınm sayın 
sözcülerinin rejim konusunda gösterdikleri has
sasiyete elıbetteki iştirak etmemek mümkün de
ğildir. Demokratik sistem gerçekten bekamızın 
temel şartıdır. Yüce Parlamento demokratik 
sistem içinde Türk Milletinin bütün meselele
rinin halediletoilir olduğunu ispat görevine her 
zamanki gibi devam edecektir. Bu gayrete de
vam, başka alternatifler arayanları da elbette 
hüsrana uğratacaktır. 

Bu kısa maruzatımdan sonra bazı tenkit ve 
temennilere de cevap vermek istiyorum. 

C. H. P. sayın sözcüsü, ziyaretçi konusunda 
bazı dileklerde bulundular. Hiç şüphesiz dilek
leri haklı. T. B. M. M. binasına gelecek ziyaret
çi ve görevlilerin hareket tarzlarına ilişkin bir 
yönetmeliğimiz vardır. Bu yönetmelik sayın 
üyelere bizzat dağıtıldığı gibi, muhtelif vesile
lerle de devamlı şekilde izah edilmektedir. Bu 
yönetmeliğe riayet evvela bir anlayış meselesi
dir, bir kolaylık gösterme meselesidir. Takdir 
buyrulurki bunun dışında tatbik edilir bir mü
eyyide yoktur. Saym üyelerin bir çoğunun bü
yük bir dikkatle bu yönetmeliğe riayet ettikle
ri hakikaten müşahede olunmaktadır ama, ria
yet etmeyenler de mevcuttur. 

Bu, diğer bir ihtiyacı hatırlatmaktadır. 1970 
Bütçesi görüşülürken, Bütçe Karma Komisyo
nunda ihtiyacı temelden halletmenin tek çare
sinin bir ek bina olduğunu arz etmiştim. Ve bu 
ek binanın katiyen lükse kaçmadan, son derece
de ihtiyaca cevap verir ve fakat basit bir bina 
şeklinde olmasını uzunboylu müzakere etmiş 
idik. Netice itibariyle Komisyon bu görüşmede 
teklifin yerinde olmadığına karar verdi. 

Şimdi, Başkanlık Divanı olarak sayın Par
lamenterlerden, - Allah nasip ederde gelecek yıl 
bütçesinde bu meselenin tekrar görüşülmesine 
iştirak edersek, - bu ek binanın tahakkuku hu
susunda yardımlarınızı rica edeceğim. Aksi 
takdirde meseleyi esasından halletmek mümkün 
değildir. Sadece iyi niyet, sadece riayet mese
lenin hallinde kâfi bir unsur olmamaktadır. Bu
nu tecrübelerimizle ortaya koymuş bulunuyo
ruz. 

Yine 0. H. P. sözcüsü sayın arkadaşımız 
Mecliste bazı memurların birtakım sayın üyeler

den cesaret aldıklarını, tabir caizse, onlara sırt
larını dayadıklarını ve bu vesile ile inzibatın te
mininde, hizmetlerin yürütülmesinde güçlükler
le karşılaşıldığını ifade ettiler. 

Bunun son derecede doğru bir teşhis oldu
ğunu ve bundan şikâyetçi bulunduğumuzu hu
zurlarınızda arz etmek isterim. 

Bir memur hakkında herhangi bir muame
lenin, çok haklı muamelenin ifası sırasında bir
çok sayın üyelerin ricacı oldukları müşahede 
edilmektedir. Ee, hem hizmeti yürüteceğiz, hem 
de hizmetin ne şekilde yürütüldüğünü bilen in
sanlara yardımcı olma yerine bu gibi ricalar 
takdir buyurulur ki hizmet ciddiyetini büyük> 
ölçüde aksatmaktadır. O bakımdan bu temenni 
aynı zamanda bir şikâyetimizdir. Sayın Hatip-
oğlu'na hatırlatmak isterim. 

İçtüzük konusunda da Yüce Meclise maru
zatta bulunmak istiyorum. Bu, senelerden beri 
tenkit ve temenni edilen bir husustur. Partiler 
arası bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon 
bir seneden beri Saym Millet Meclisi Başkanı
nın Başkanlığında toplantılarına devam etmiş 
ve mesaisini bitirmiştir diyebilirim. İçtüzük baş
tan sona kadar parti temsilcilerinin mutabakatı 
ile olumlu bir noktaya getirilmiştir. Bundan 
sonrası Yüce Parlamentonun, siyasî parti grup
larımızın gösterecekleri dikkate ve biran evvel 
bu İçtüzüğün çıkması için gösterecekleri gay
rete kalmıştır. Bunu arz etmek isterim. 

Anayasamızın 78 nci maddesi gereğince sa
yın üyelerin yapamayacakları işlerle ilişkin ka
nunun bir an evvel hazırlanıp çıkartılması şüp
hesiz ki şayanı arzudur. Ama takdir buyrulur 
ki bu Başkanlık Divanının yetkileri ve görev
leri içinde direkt olarak mütalaa edilmesi müm
kün olan bir husus değildir. Kanunların ne şe
kilde hazırlanıp ne şekilde çıktığı yüksek ma
lumlarınızdır; bunu tekrar etmek istemiyorum. 

(Saraylarla ilgili temennilere de kısaca değin
mek istiyorum. 

Saraylar hususunda Başkanlık Divanı kendi 
üyeleri arasından tefrik ettiği saym üyeler va-
sıtasıyle devamlı kontrol yaptırmaktadır. Alı
nan neticeleri Başkanlık Divanında müzakere 
konusu haline getirmektedir ve bu konu üzerin
de gerçekten değerine mütenasip ve imkânlar 
nispetinde titizlikle durulmaktadır. 

— 137 — 
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Bir sayın arkadaşım, gerçekten büyük fera
gatle hizmet veren emniyet mensuplarının du-
rumlariyle ilgili bir noktaya temas ettiler. 

Polis Kıyafet Tüzüğü gereğince bütün em
niyet mensuplarına verilen giyecekler Meclis 
Emniyet Amirliği mensuplarına da verildiği 
•gibi, ayrıca, ilâve olarak Millet Meclisi Giyim -
Kuşam Yönetmeliği gereğince de kendilerine 
giyim yardımı yapılmaktadır. 

Maruzatım bundan ibarettir. ıSözlerinıin ba
şında da arz etiğim gibi bütçelerimiz vesilesiy
le göstermiş bulunduğunuz büyük ilgiye ve 
olumlu tenkitlerinize, temennilerinize teşekkür
lerimi arz ederim. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 
müsaadenizle bir sualim var efendim. 

BAŞKAN — Sayın İdare Âmiri Salih Yıl
dız, bir dakikanızı rica edeceğim. 

MÎLLET MECLÎSİ ÎDARE ÂMİRİ M. SA
LİH YILDIZ (Devamla) — Estağfurullah... 

BAŞKAN — iSayın Salih Aygün arkadaşı
mız bir soru sormak isterler. 

Buyurunuz iSayın Aygün. 
ıSALÎH AYGÜN (Amasya) — Meclisdeki 

sevk ve idare kademelerinde çalışanlardan üç 
üst dereceden beş üst dereceden maaş alanlar 
var mıdır ve bunun esbabı mucibesi nedir? 

Fazla mesai tanınan kişilerle fazla mesai 
tanınmayan kişiler arasındaki fark nereden ile
ri gelmektedir? 

Biz şahsan, diğer arkadaşlarımızın da be
lirttiği gibi dışarıdaki koridorlardaki izdiham
dan şikâyetçiyiz. Bunun bir çaresinin olduğu 
inancı içerisindeyiz; bir çaresi düşünülür mü; 
bu keşmekeşe ne zaman son verilecektir? 

BAŞKAN — Peki Sayın Salih Aygün. 
Buyurunuz Salih Yıldız. 
MÎLLET MECLÎSİ ÎDARE ÂMİRİ SALİH 

YILDIZ (Devamla) — Sayın AygünHin intibak
larla ilgili sorusuna şöyle cevap vermek istiyo
rum : Personel Kanunu yürürlüğe girdikten 
sonra Başkanlık Divanı, yetkileri dahilinde, o 
anda Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları 

* olan sayın arkadaşlarımızı, Cumhuriyet Sena
tosu kendi kademeleri içinde, Millet Meclisi de 
kendi Başkanlık Divanının yetkileri içerisinde 
intibaklarını yaptılar. Bu intibaklar yapılırken, 
Başkanlık Divanı bünyesi içerisinden bütün 
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partilere mensup ve hiçbir fark gözetmeksizin 
bir komisyon kuruldu ve bu komisyon uzun boy
lu hazırlık yaptı. Bu hazırlık Millet Meclisi 
Başkanvekili iSayın Fikret Turhangil'in başkan
lığında oldu. Çok kıymetli emekleri geçmiştir. 

Hazırlanan rapor Başkanlık Divanında gö
rüşülerek, intibaklar tamamen objektif esas
lara göre yapılmıştır. Arz etmek isterim. 

Fazla mesai hususundaki suallerine gelince : 
Fazla mesai için bir yönetmelik yapılmış ve tat
bike konmuştur. Bu yönetmelikte fazla mesai 
alan veya almayan diye bir tefrik katiyen bahis 
konusu değildir. Fazla mesai yapmanın çok âdil 
ölçülere bağlanmasına bilhassa dikkat edilmiş
tir. Sıraya konulmuştur. Faraza bugün Leva
zım Müdürlüğünde bir kişi kalıyor ve bunu adı 
Ahmet ise, yarın başka bir arkadaş kalacaktır. 
İşin önemine ve nsvUne göre münavebe usulü 
ile ve hakkaniyet ölçüleri içerisinde hareket 
edilmektedir. Emin olunmasını rica ederim. 

ISaym Aygün, ziyaretçilerle ilgili çarenin 
olduğunu ifade buyurdular. Kendilerinden rica 
edeceğim, münasip bir zamanda kendileriyle 
temas kurarız. Mümkündür, bizim düşünemedi
ğimiz birtakım çareler olabilir. Fikirlerinden is
tifade etmek, gösterecekleri çarelerden fayda
lanmak yollarını arayacağım. 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANVEKİLİ FİK
RET TURHANGÎL (Aydın) — Müsaade eder
seniz bir beyanda bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil, itham edici 
mahiyette beyanda bulunmak istemektedir. Bu
yurunuz. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANVEKİLİ FİK
RET TURHANGİL (Aydın) — Sayın Başka
nım, iSayın Rasim Cinisli'nin, Başkanlığa tevcih 
ettikleri, soru mahiyetinde olan bir noktaya ce
vap arz etmek istiyorum. 

5 . 9 . 1971 tarih ve 162 nci Birleşimden 
bahsederek bir beyanda bulundular. Zabıtlara 
geçmiş olması hasebiyle, tekrar etmeksizin'ken
dilerine şu şekilde cevap vereceğim. 

27 . 8 . 1971 tarihli 156 ncı Birleşimde Sa
yın Enver Akova ile Sayın Çakıroğlu arasında 
geçen muhavereyi tetkik buyururlarsa, ihtar 
cezasının mahiyeti bakımından tatmin edilmiş 
olacakları kanısındayım; çünkü kendileri ora
da beyanı fikretmek suretiyle Başkanlığın da 
muhatabı olmuşlardır. Zapta geçmesi bakımın
dan arz ederim. 
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RASİM OÎNtSLl (Erzurum) — Soru sora
cağım efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, sıranız geldiği 
zaman takdim ederim. 

Buyurunuz Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (îzmir) — Sayın 

Başkan, iki noktanın açıklanmasını istirham 
ediyorum. 

Milletvekillerinin sağlık muayeneleri ve yar
dımları Meclisçe karşılanmaktadır. Bu yıl bir 
sağlık yönetmeliği çıkarılarak bu aile efradına 
da teşmil edildi. E, imtiyazsız sınıfsız kaynaş
mış bir millet olduğumuza göre, bu Yüce Mec
lis çatışı altında bulunan müstahdeminden me
muruna kadar neden bu sağlık yönetmeliğe tabi 
olmuyor. Ya bizi de hariç tutun, ya hepsini... 

BAŞKAN — İzahına lüzum yok; soruyu so
runuz. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Te
şekkür ederim. 

İki : Yedi aydır tespit edilmiş olan fazla me
sai bordroları bozulur çizilir, bozulur çizilir... 
Bu para ne zaman ödenecektir? Tam yedi ay... 
Ne zaman ödenecektir? 

BAŞKAN — Peki efendim, 
Buyurunuz Sayın Salih Yıldız. 
MİLLET MECLÎSİ İDARE AMİRİ SALİH 

YILDIZ (Van) — Efendim, fazla mesailer öden
meye başlanmıştır. Bordrolarda hiç şüphesiz 
ki birtakım yanlışlıklar olmuştur. Bu yanlışlık
ları bizzat Genel Sekreter, ilgili daire müdürüy
le birlikte en ince teferruatına kadar tetkik et
mektedir. Zira kendilerine böyle bir vazife ve 
mesuliyet terettübetmektedir. Bu tetkiki müte
akip muntazaman ödenmeye başlanmıştır efen
dim. 

BAŞKAN — Diğer soru cevapsız kaldı. Me
mur ve müstahdemlerin eş ve ailelerinin de yö
netmelik hükümlerine göre tedavi masraflarının 
karşılanması niçin mümkün değildir, dediler. 
Onun cevabını istiyorlar. 

MİLLET MECLİSİ İDARE AMİRİ SALİH 
YILDIZ (Van) — Bu husus Personel Kanunu 
muvacehesinde üzerinde düşünülmesi gereken 
bir husustur. Bunun icabı zaman içinde düşünü
lüp, Personel Kanununa uygun bir şekle bağla
nacaktır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, buyurunuz efen
dim. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, bendeniz konuşmamda zabıtları okudum 
ve zabıtlardaki mevcut hadiseyi yüce takdirle
rinize takdim ettim. Sayın Başkanvekili Tur-
hangil'in, Çakıroğlu'na verilen ihtarı buna em
sal göstererek cevap vermiş olmasının nedenini 
anlayamadım. Bunun gerekçesi? 

İkincisi : Sözle, Yüce Meclisin mehabetine 
uymayan bir şekilde konuşan arkadaşlarımıza 
verilen ihtarı normal buluyorum; fakat konuş
mamda belirttiğim şey; sözle ihtar alan kimse
nin yanı sıra tokat atan kimseye verilmeyen ce
zanın nedenini soruyorum. Tarafsızlığın ihlâl 
edilip edilmediğini, şu andaki düştükleri hissi
yatı, tereddütü anlamak istiyorum. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil, cevap vere
cek misiniz efendim? 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANVEKİLİ FİK
RET TURHANGİL (Aydın) — Arz edeyim 
efendim. 

Zabıtlar Sayın Cinisli'nin ifadesi şeklinde 
değildir. Zabıtlar meydandadır. Celseyi yöne
ten Sayın Başkan müteaddit defalar görmedi
ğini ifade etmiştir. Görülmeyen bir konuda tak
dirin kullanılması mümkün değildir. Bendeniz, 
zapta geçmiş olması hasebiyle ihtar sebepleri
nin tekrarına lüzum görmedim. Çünkü bu gibi 
olayların tekrarı Meclisimiz için hiçbir zaman 
fayda vermez. Beyanı dahi hatalıdır. Bu bakım
dan, beyanlarımızı, zabıtları okumak suretiyle 
değil, zabıtların tarih ve numarasını ifade etmek 
suretiyle Yüksek Heyeti tekrar aynı kelimele
rin kullanıldığı bir güne götürmek arzusunda 
olmadığımız için ifade etmedim. Arz ederim. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Soru efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Cinisli. Yal
nız, soru izahla birlikte olmasın; daha net şe
kilde soru sorulsun. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, Sayın Turhangil, zabıtların böyle olmadığı
nı ifade buyuruyorlar. Kendileri biraz önce, gö
revli bir arkadaşla zabıtları bana gönderdi; 
ben altını çize çize ıSaym TurhangiFe göster
dim; okuduğum şeylerin aynen mevcudolduğu-
nu gösterdim.. 
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BAŞKAN — Bu soru değil.. 
RASÎM CÎNİSLi (Devamla) — Böyle olma

sına rağmen, zabıtların okunmasını rica ediyo
rum ve Sayın Turhangil'in bu zabıtların öyle 
olmadığını iddia etmesinin sebebini öğrenmek 
istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz zabıtların 
böyle olmadığını ifade ettim. «Görmedim» ifa
desini teyidediyorum. «Görmedim» demiştir Sa
yın Başkan diyorum. (Demokratik Parti sırala
rından itirazlar) 

BAŞKAN — Buyurun, rica ederim efendiler. 
Zabıtta mündemiç ifadelerde Başkanın, bu ko
nuda bir görgüsünün mevcut bulunmadığını te
barüz ettirmek istediler. 

Sayın Kâzım Ulusoy, sorunuzu yüksek ses
le buyurunuz sorunuz lütfen. 

KÂZIM ULUSOY (Amasya) — Sayın Baş
kan, Millet Meclisinde on beş on altı tane bağım
sız milletvekili vardır. Sayın Meclis Başkan
lığına yapmış olduğumuz yazılı müracaatla ve 
müteaddit defalar söylemiş olduğumuz şifahî 
sözlerle bağımsız milletvekillerine birer oda 
tahsis edilmesini rica etmiştik... 

BAŞKAN — Birer oda?.. 
KÂZIM ULUSOY (Devamla) — Yok, bir 

oda... 
BAŞKAN — Tamam, bir oda. 
KÂZIM ULUSOY (Devamla) — Bu husus

taki yazılı ve şifahi müracaatlarımız bir netice 
vermedi. 

BAŞKAN — Niçin netice vermedi?.. Soruyu 
sorun lütfen. 

KÂZIM ULUSOY (Devamla) — Merak için
deyiz, cevap bekliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız, bu konuda 
siz mi cevap vereceksiniz? 

MÎLLET MECLÎSİ ÎDARE ÂMÎRÎ SALÎH 
YILDIZ (Van) — Efendim, Siyasî Parti Grup
larının ve her gün sayısı artan komisyonların 
miktarı malûm. Yer imkânlarımız müsait olsa, 
hiçbir usule bağlı kalmaksızın, formalitelerin 
hepsini bir tarafa iterek sayın arkadaşımızın 
temennilerine yardımcı olmak isterdik. Haki
katen bağımsız arkadaşlarımıza da bir oda ver
meyi son derecede arzu ederdik. Ama maalesef 
imkânlarımız müsait değildir. 
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I BAŞKAN — Başka soru soran yok. Buyuru
nuz Sayın Salih Yıldız, teşekkür ederiz. 

Sayın Hasan Tosyalı, buyurunuz. Son söz 
milletvekilinindir. o hükme göre konuşuyorsu
nuz. 

Sözünüz on dakika ile kayıtlı, biliyorsu
nuz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, Yüce Meclisin değerli mensupları; 

Türk Milletinin birliğinin ve daimiliğinin, 
Türkiye Cumhuriyeti rejiminin temeli olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçesi hak
kında şahsî düşünce ve temennilerimi sunmak 
için söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerime evvelâ Baş
kanlık Divanından başlayacağım. 

1963 ten bugüne kadar faaliyette bulunan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başkanlık Di
vanlarının tarafsız, yapıcı, birleştirici ve Mec
lisi daha çok çalışmaya ve daha çok verimli 
kılmaya sevk etmeleri neticesinde, bu devre 
her zamankinden daha çok ahenkli, daha çok 
uzun mesai veren ve daha çok başarı elde eden 
bir devre olmuştur. Meclis Başkanlık Divanla
rının bütün mensuplarına ve Başkanlık Divanı
nı bu şekilde başarılı kılmaya yardımcı olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün müdür
lükleri ve mensuplarına teşekkür ve takdirle
rimi suanarak sözlerime başlıyorum. («Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

(Muhterem arkadaşlarım, Meclisimizin başarı
lı çalışması, milletimizin muvaffakiyetinin sır
rıdır. Meclisimizin ahenk içinde çalışması, mem
leketimizdeki huzurun, ahengin temelidir. Mec
liste parti farkı gözetmeksizin milletin vekili 
olan, temsilcisi olan bizlerin birbirimizi sevmesi, 
memleket meselelerine birlik, beraberlik, içerisin
de eğilmesi, başarımızın temel şartıdır. («Bravo» 
sesleri.) 

Bu bakımdan fevkalâde şartlar altında işba
şına gelmiş yeni Hükümeti muvaffak kılmanın, 
Silâhlı Kuvvetlerimizi, milletimizi, Meclisimizi 
ve Hükümetimizi birlik ve beraberlik içinde 
memleket hizmetlerine sevk etmenin yegâne te
meli Millet Meclisidir. Biz burada nasıl bir gö
rüntü içerisinde olursak, milletimizin birliği ve 
beraberliği de o şekilde olur. Bu bakımdan gerek 
Senato, gerekse Millet Meclisi üyesi bütün ar-

I kadaşlarıma ve Başkanlık Divanlarına bu bir-
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lik ve beraberliği, güzel ahengi sağlayıp, devam 
ettirmelerini temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, milletimiz, vatanı
mız bizden çok fazla hizmet beklemektedir. Bu 
hizmetin ifası için Meclise ve komisyonlara 
muntazam devam etmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir avukatı düşü
nelim; bir vatandaşın mahkemedeki celsesine 
girecektir. Bir avukat o vatandaşın müvekkili 
olarak mahkemeye gitmediği zaman vatandasın 
ne düşündüğünü takdir etmemiz lâzım. Milletin 
reyi ile dört senelik bir müddetle milletin ve
kili olan milletvekilinin ve senatörün Meclis 
Genel Kurul çalışmalarına veya komisyon ça
lışmalarına devam etmemesinin mahzurlarını ar
kadaşlarımızın takdir buyurulması lâzımdır. 
(«Bravo» sesleri) Bunun müeyyidesi Allah kor
kusu, vazife korkusu, vicdan korkusu, millet 
korkusu olmalıdır. («Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Sayın Başkanım, muhterem arkadaşlarım, 
Parlamentodaki değerli arkadaşlarımızın va
zifelerinde başarılı olması için seçmenleriyle 
daha iyi şartlar altında görüşme imkânının sağ
lanması şarttır. Milletvekili ve senatörün teşriî 
görevini yapabilmesi için, memleketinin âmme 
hizmetlerini görebilmesi için ve vatandaşların 
şahsî ve fakat çok haklı olan işlerini görebilme
si için bu Mecliste, dünya Parlamentolarında 
olduğu gibi, vilâyet esasına göre ayrılmış bir 
odada görev yapan ayrı bir sekreter vasıtasıyle 
vatandaşlariyle temas etmesi lâzımdır. («Bra
vo» sesleri.) 

Seçimden seçime vatandaşlarla temas eden 
bir milletvekili veya bir senatörün muvaffak 
olmasına imkân yoktur. Her zaman seçmenin 
Meclise gelmesi ve Meclis üyeleriyle temas et
mesi ve devamlı olarak parmaklarımızın vatan
daş nabzında olması çok mühimdir. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir dakikanız 
var, lütfen ona göre ikmal buyurun. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Baş
kanım, toparlayacağım. 

Sayın Salih Yıldız arkadaşımızın da bahset
tiği gibi, bu arz ettiğim konuda ziyaretçiler için 
ayrı bir binanın yapılması Meclisin muvaffa
kiyeti için şarttır. 

Sayın Başkanım, temas etmek istediğim 1 - 2 
husus daha var, onun için yetiştiremeyeceğim, 
iki dakikanızı istirham edeceğim. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, son cümlenizi 
söyleyiniz ve bağlayınız, müddetiniz bitmiştir. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Peki Sa
yın Başkanım, bağlayacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, hiçbir arkadaşımı
zın görüşmediği bir mühim konuya temas etmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, «Alet işler, el öğü-
nür» derler. Biz burada çalışıyoruz; bizim çalış
mamızı değerlendiren, Meclis mesaisi sona erdik
ten ve biz evlerimize gittikten sonra dahi bu
rada uzun müddet kalmak suretiyle tutanakla
rı değerlendiren, zabıtları çözen, Mecliste faz
la mesai yapan pek çok arkadaşımız vardır, pek 
çok müdürlük personeli vardır. Devlet Personel 
Kanunu mesai ücreti verilmesini emrettiği hal
de, maalesef her nedense başta Tutanak Müdür
lüğü mensupları olmak üzere Mecliste fazla 
mesai yapan değerli memurlara fazla mesai üc
reti yeterince veya tamamiyle verilmemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Meclisin çalış
masını değerlendiren, zabıtları deşifre eden, 
bunları dokûmante eden ve milletvekili arka
daşlarımızın istifadesine amade kılan insanların 
yaptıkları çalışmaları görmemezlikten geleme
yiz. Bunlar en azından lise mezunudur, arala
rında pek çok üniversite mezunu vardır. Bu ar
kadaşlar iki sene müddetle stenografi, tutanak 
ve teknik yönden özel olarak yetiştirilmektedir
ler. Yetişmesi güç, temini güç ve teknik olan 
bu elemanları küskün, dargın bir vaziyete so
kamayız. 

Bizim yüzümüzün akı olan ve şu ânâ kadar 
fazla mesai ücretleri verilmemiş olan bu'kim
selere fazla mesai karşılıklarının verilmesini Yü
ce Başkanlık Divanından önemle talebederim. 

BAŞKAN — Tamam değil mi, Sayın Tos
yalı?. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bir cüm
le daha var, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Son cümle... 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın ar

kadaşlarım, Meclisin muvaffakiyetinin ikin
ci bir âmili de Meclis kütüphanesidir. Üç 
yıldır buradayım, çok değerli hizmetine takdir 
ve teşekkürle borçlu bulunduğumuz Meclis 
kütüphanesine maalesef bütçe imkânlafiyle ye
teri kadar destek olunmamıştır. Bir Parlâmen
tonun yüzünün akı kütüphanesidir. Buraya da 
gerekli önemin verilmesini talebediyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Seçim sis
temi hakkında bir cümle söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, hiç olmazsa Mec
lis bütçesinin müzakeresinde usule riayet ede
lim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) 
yır. Başkanım... 

Son, Sa 

Muhterem arkadaşlarım, demokrasinin, Par
lâmentosunun itibarının ve her şeyin esası va
tandaşın dilediği kimseyi seçmesi imkânının 
sağlanmasıdır. («Bravo» sesleri.) 

Vatandaş, o memleketin en iyisini, en şeref
lisini, en bilgilisini bu Meclise gönderme imkâ
nından mahrum olduğu müddetçe rejim tehlike
dedir. Yapacağımız Seçim Kanununda bu im
kânın yerine getirilmesini de son söz olarak ta-
lebeder, bunun üzerinde çalışma yapmamızı di
lerim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bütçesi üzerinde yapılan görüşmelerin yeterli 
görüldüğüne dair önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üze

rinde yeteri kadar üye konuşmuş, durum ta
vazzuh etmiştir. Bu bakımdan müzakerenin 
yeterliğini saygı ile arz ederim. 

Muğla Milletvekili 
Ahmet Buldanlı 

BAŞKAN" 
yın Asutay. 

Yeterlik aleyhinde buyurun, Sa-

BURHANKTTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, sorularıma Sayın Salih Yıldız ar
kadaşımız cevap verdiği için yeterlik önergesi
nin aleyhinde görüşmeye mahal kalmadı. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm ve maddelere geçilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosundan başlıyoruz. 

Bölüm 

a) Cumhuriyet Senatosu 

Ödeneğin çeşidi Lira 

(A/l) Cari harcamalar 
11.000 ödenekler 24 407 200 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 9 883 766 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın Baş
kan, bu bölümle ilgili bir önergem olacak. 

BAŞKAN — Siz Sayın Eroğan, 12.000'de 
12.911, 12.912, 12.913, 12.921, 12.922, 12.923, 
12.931 ve 12.941'deki harcamaların tayymı ar
zu ediyorsunuz. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Eroğan 12. nci bölümde 

«Personel giderleri» olarak yazılı 9 883 766 lira
nın çıkarılmasını talebediyor. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın Baş
kan, personel giderleri değil, müsade ederseniz 
izah edeyim. 

BAŞKAN — Anayasaya göre mümkün de
ğildir. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, yanlış ifade ettiniz, onun için. 

BAŞKAN — Yanlışı yerinizden söyleyin de 
anlaşalım. Yalnız burada önergeleri izah gibi 
bir usulî kaide yok. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Personel gi
derleri değil. 

BAŞKAN — Bölüm 12.000 demişsiniz. O 
halde onu bırakalım. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Müsaade bu
yurunuz, usul hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — 12.000 nci bölümde maddenin 
çıkarılmasını istiyor musunuz, istemiyor musu
nuz? 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Madde 12.911, 
12.912, 12.913, 12.921, 12.922, 12.923, 12.931'in 
çıkarılmasını arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, onu oku
dum, biraz evvel Yüce Meclise ifade ettim. Yal
nız burada hata sizde, biz onun için yanılıyo-
ruz. önergenizde «12.000 nci maddeyi» demiş 
olduğunuz için iş karışıyor. Şimdi o halde 12.000 
nci bölümde. 
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NURİ EROĞAN (İsanbul) — Sayın Başkan, 
lütfen dikkat buyurun, önergemde bölüm 12.000 
demişim. 

BAŞKAN — Yani personel giderlerinin çı
karılmasını istemiyorsunuz? 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Tamam. 
BAŞKAN — Peki, anladım. 
Bölüm 12.000'i, personel giderleri 9 883 766 

lira olarak Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Eroğan, 12.911'de «Avrupa Assamible 
ve daimî komisyonlarına iştirak edeceklerin 
yollukları» olarak düzenlenmiş 250 000 liranın 
çıkarılmasını istiyorsunuz? 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Tamam, ayrı ayrı oya koyaca

ğım. 
Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

12.912'de «Balkan istişari Meclisine iştirak 
edeceklerin yollukları: 1 lira. Tamam mı efen
dim? 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Evet efen
dim; arkasından aktarma gelecek de o endişe 
ile çıkarılmasını istirham ettim. 

BAŞKAN — (1) liralık ödeneğin çıkarılma
sını isteyen önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

12.913'te kayıtlı «NATO Memleketleri Par
lamenterleri Birliği Assamble ve Daimî Komis
yonlarına iştirak edeceklerin yollukları: 150 
bin lira. «Bunun çıkarılmasını istiyorsunuz? 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

12.921'de kayıtlı «Parlâmentolararası Bir
liği Türk Grupunun birlik, konferans ve Daimî 
komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları : 
80 000 lira» Bunun çıkarılmasını istiyorsunuz 
değil mi? 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 
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12.922'de kayıtlı «Parlâmentolararası Tu
rizm Birliği Türk Grubunun birlik, konferans 
ve Daimî komisyonlarına iştirak edeceklerin 
yollukları (1) lira.» Bunun çıkarılmasını isti
yorsunuz değil mi? 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

12.923'te kayıtlı «Avrupa' Parlâmanter As
amblesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisince 
müştereken kurulan Ortaklık Parlâmentosu ko
misyonlarına katılacakların yollukları; ahdî 
münasebetler yollukları toplamı: 80 000 lira» 
Bunun çıkarılmasını istiyorsunuz değil mi? 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

12.931'de kayıtlı «Cumhuriyet Senatosunun 
3âvet edildiği milletlerarası kongre, konferans 
ve bunların komisyonlarına iştirak edeceklerin 
yollukları: 25 000 lira» Bunun çıkarılmasını is
tiyorsunuz değil mi? 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Bu kadar değil mi Sayın Eroğan? 
NURİ EROĞAN (istanbul) — 12.941 de var 

efendim. 
BAŞKAN — Buraya yazmamışsınız. 
NURİ EROĞAN (istanbul) — Şifahen ilâve 

ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Biliyorsunuz şifahen ilâve ede
mezsiniz, önergeyi göndereyim oraya yazın 
efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, yazı ile de tespit 
ve tescil ettiriyorum: Sayın Eroğan, 12.941'de 
kayıtlı «Cumhuriyet Senatosunun diğer memle
ketlere yapacağı ziyaret, tören ve dostluk te
maslarına katılacakların yollukları» için ay
rılan «350 000» liralık tahsisatın kaldırılmasını 
talebediyorlar. Bu talebi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 
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Buna göre, daha önce personel giderleri ola
rak 12.000 nci bölümü aynen kabul etmiştik. 

Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira 

(A/l) Cari harcamaları 
13.000 Yönetim giderleri 623 753 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 60 503 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

16.000 Çeşitli giderler 502 603 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 1 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 36 225 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 95 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Bütçesinin bölümlerini oku
tuyorum. 

b) Millet Meclisi 

Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

(A/l) Cari harcamaları 
11.000 ödenekler 60 157 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 12.000'i okutmayacağım. Daha evvel 
çünkü önergede bazı şeylerin tayyı talebedili-
yor. Bölüm 12.000'de yazılı madde 12.911 -
Avrupa Konseyi Assamble ve Daimî kom-
misyonlara iştirak edeceklerin yollukları : 
500 000 lira konmuş. Sayın Eroğan bunun 
tayyını talebediyor. Talebi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

12.912'de Balkan istişare Meclisine iştirak 
edeceklerin yollukları: (1) lira konmuş. Sayın 
Nuri Eroğan tarafından bunun kaldırılması ta-
lebediliyor. Talebi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

12,913'de NATO Memleketleri Parlamenter
leri Birliği Assamble ve Daimî komisyonlarına 
iştirak edeceklerin yollukları: 200 000 lira kon
muş. Sayın Eroğan bunun tayyını talebediyor. 
Talebi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

12.921'de Parlamentolararası Birliği Türk 
Grubunun birlik, konferans ve Daimî komisyon
larına iştirak edeceklerin yollukları: 200 000 
lira konmuş. Sayın Eroğan bunun tayyını tale
betmektedir. Talebi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

12.922'de Parlamentolararası Turizm Birli
ği Türk Orupunun birlik konferans ve Daimî 
komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları: 
(1) ödenek konmuştur. Sayın Eroğan bunun 
tayyını talebetmektedir. Talebi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler. Ka
bul edilmemiştir. 

12.923'te Avrupa Parlâmanter Assamblesi 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisince müşterek 
kurulan Ortaklık Parlâmentosu komisyonları
na katılacakların yollukları : 120 000 lira öde
nek konmuş. Sayın Eroğan bunun tayyını ta
lebetmektedir. Talebi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

12.931'de Millet Meclisinin davet edildiği 
milletlerarası kongre, konferans ve bunların 
komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları: 
35 000 lira ödenek konmuş. Sayın Eroğan bu-
p.un tayyını talebetmektedir. Talebi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 
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12.941'de Millet Meclisinin diğer memleket
lere yapacağı ziyaret, tören ve dostluk temas
larına katılacakların yollukları olarak 335 000 
lira ödenek konmuş. Sayın Eroğan bunun tay-
yını talebetmektedir. Talebi oyunuza sunuyo-
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Bu şekliyle bölüm 12.000'de yazılı olan ve 
ödeneğin çeşidi olarak zikredilmiş bulunan per
sonel giderleri toplamı 48 026 304 liradır. Bö
lümü Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Aynen ' kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutmaya devam ediyorum. 
Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 
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Bu şekliyle Türkiye Büyük Millet Meclisini 
teşkil eden Cumhuriyet Senatosu ve (Millet 
Meclisi bütçeleri Millet Meclisince kabul edil
miştir. Memleket ve milletimiz için hayırlı, 
uğurlu olsun. 

B - Cumhurba§kanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Şimdi, program gereğince 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerindeki görüşme
lere geçiyoruz. 

Komisyon ve Cumhurbaşkanlığı erkânı yer
lerini aldılar. Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin mü
zakeresine başlıyoruz. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde grupla
rı adına şimdiye kadar söz talebetmiş ve sıraya 
girmiş bulunan arkadaşlarımın isimlerini tak
dim ediyorum; 

Demokratik Parti Grubu adına Sayın Sa-
met Güldoğan. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sa
yın Şinasi Çoîakoğlu. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Tevfik 
Koraltan. 

Millî Güven Partisi Grubu adına Sayın 
İsmet Kapısız 

Şahısları adına şimdiyedek söz talebinde bu
lunmuş arkadaşlarımın isimlerini sırasiyle tak
dim ediyorum: 

1. Kemal Ataman. 
2. Bahri Karakeçili. 
3. Enver Akova yerine Ahmet Buldanlı. 
4. Ekrem Kangal. 
5. Hüseyin Abbas. 
6. Sami Arslan 
7. Hüseyin Balan. 
8. Mehmet Türkmenoğlu. 
Demokratik Parti Grubu adına Sayın Samet 

Güldoğan, buyurunuz efendim, saat 11,40. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
SAMET GÜLDOĞAN (Elâzığ) — Şaym Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Cumhurbaşkanlığı 1972 malî yılı bütçesi üze
rinde Demokratik Parti Grubunun görüşlerini 
sunacağım. 

Anayasamızın, Türkiye Cumhuriyetini ve 
milletin bütünlüğünü temsil görevi olarak tayin 
ve tespit ettiği Cumhurbaşkanlığı makamı ile 
ilgili her konunun özel bir önem taşıması tabiî
dir. Bu bakımdan, Devletimizin en yüksek ma-

13.000 Yönetim giderleri 5 522 650 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 979 589 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 975 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 7 417 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 1 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri 200 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 2 651 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 137 001 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 174 225 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 197 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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kamını ilgilendiren bir bütçenin müzakeresinde I 
politik aktüaliteye girilmemesi icabetmektedir. 
Ancak, 12 Mart 1971 olayı, bu olaydan sonra 
meydana gelen gelişmeler, Sayın Cumhurbaşka
nımızın ister - istemez siyasî hâdiselerin içine 
girmesi sonucunu doğurmuştur. Sayın Cumhur
başkanının çeşitli hâdiseler içinde aktif olarak 
bulunması, tabiatiyle bu hâdiselerin kamu oyun
da çeşitli yönlerden değerlendirilmesine sebebol-
maktadır. Yapılan bu değerlendirmenin çeşitli 
çevrelerde memnuniyet uyandırıcı bir tespite 
veya memnuniyetsizlik belirten bir eleştiriye yol j 
açması tabiîdir. Ancak, Cumhurbaşkanlığı ile 
ilgili olarak yapılacak her değerlendirmenin, 
milletlerin tarihinde pek az faniye nasibolan bu 
makamın ulviyetini dikkate alacak ölçülerden 
uzak bulunmaması da gerekmektedir. 

Biz, Sayın Cumhurbaşkanının siyasî aktüali
teye intikal eden karar ve tutumlarını gözden 
geçirirken, bu ölçüleri itina ile dikkate alacağız. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 12 Mart öncesi ve 
12 Mart sonrası tasarrufları üzerinde bir nebze 
durmakta fayda mütalâa etmekteyiz. 

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki; Anayasamı
zın 96 ncı maddesinde yer alan Cumhurbaşkan
lığı andının ihtiva ettiği hususlar, sorumsuzluğu 
esas olmakla beraber Cumhurbaşkanlarına ge
rektiğinde büyük görevler düştüğünü göster
mektedir. Devletin bağımsızlığına, vatanın ve 
milletin bütünlüğüne yönelecek her tehlike kar
şısında Cumhurbaşkanı, Devletin hukuk içinde
ki bütün güçlerini harekete geçirmek hususun
da Devletin başı olmak prestişini kullanmak du
rumundadır. Bu, Anayasanın verdiği bir görev 
ve yetkinin tabiî icabıdır. 

Sayın Cumhurbaşkanının 12 Marttan çok ön- i 
çeki tarihlerde, meydana gelen anarşi olayları- j 
nı, vatan ve Cumhuriyete karşı yönelmiş tehdit- j 
ler olarak değerlendirdiği, yayınlanan bildiri ve 
mesajlardan anlaşılmaktadır. Aynı devrede J 
Cumhurbaşkanının yine, Anayasaya göre ge- j 
rekli gördükçe başkanlık* edebildiği Hükümet, 
bu olayları daha hafife alan bir görüşü benim
semiştir. Sayın Cumhurbaşkanının tehlikeyi ha- I 
ber veren mesajlariyle, devrin hükümetinin be- j 
yanları ters düşüyordu. ] 

işte, bu noktada Sayın Cumhurbaşkanının, i 
Hükümeti doğru teşhise getirmek için gerekli j 
çabayı gösterip göstermediğini kesin olarak bil- i 

memekle beraber, bunun temin edilemediğini 
görmekteyiz. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı, kendi 
mesajlarında belirttiği ölçüde anarşinin tehlike 
ve tehditlerini, Devleti yıkmaya ve ülkeyi böl
meye yönelen teşebbüslerin vahametini hükü
metlere inandırabilse, gaflet içinde bulunan hü
kümetleri uyandırabilse idi, Türkiye'de, Devleti 
yıkma amacı taşıyan hareketler bu ölçüde geliş
meyebilirdi. Bu konuda asıl sorumluluğun, 
Cumhurbaşkanlığı makamının ikazlarına, diğer 
bütün uyarlar gibi kulak tıkayanlarda olduğu
nu da belirtmek isteriz. 

'Sayın Cumhurbaşkanının 1970 yılında Par
lamentonun çok haklı gerekçelerle düşürdüğü 
Hükümeti, kurma görevini, yine derhal düşürü
len Başbakana vermesi çeşitli tenkitlere yol aç
mıştı. Parlâmento iradesinin bu olayda hemen 
beklenmeksizin reddedilmesi, düşürülen Başba
kanın o gün ve bugün bin kere çekilmesini ge
rektiren ağır şartlar ortadan iken, adeta Parla
mentoya meydan okumasına yol açmıştır. Bu 
zat, yeniden Başbakanlık görevini aldıktan son
ra, ekseriyeti temin maksadiyle demokrasiye 
gölge düşürücü yollara başvurmuştur. Türkiye' 
nin 12 Marta gelişinde bu gelişmelerin büyük 
rolü bulunduğunu inkâr etmek mümkün değil
dir. 

Sayın Cumhurbaşkanının 12 Marttan sonra 
da, yıkıcı faaliyetlere karşı, hükümetlerin kendi 
teşhislerine paralel bir uygulamaya girmelerini 
sağladığını gösteren delillere raslayamamakta-
yız. Sayın Cumhurbaşkanı bildiri ve mesajların
da yurt bütünlüğü ve millî bünyeye yönelen 
tehlikeleri gayet isabetle ortaya koyarken, Hü
kümetin bu gerçekler karşısındaki tutumu net 
ve kararlı olamamaktadır. 

Bilhassa Birinci Erim Hükümetinin beyan 
ve davranışları, kararsızlıkları, Sayın Cumhur
başkanının teşhislerinden tamamen farklı bir 
tutum seyretmiştir. Birinci Erim Hükümetinin 
yıkıcı, aşırı sol faaliyetlerin önlenmesinde fay
dalı olamadığı gibi, ekonomik ve sosyal faaliyet
lerde de başarılı olamadığı görülmüştür. Buna 
rağmen Hükümetin ikinci defa kurulması zaru
reti ortaya çıktığında, Başbakan olarak, Sayın 
Cumhurbaşkanının yeniden Sayın Erim'i görev
lendirmesi hususu da, gerekçesini kavrayama
dığımız tasarruflardandır. Biz, bu ikinci dene
menin yapılmasında mecburiyet olduğunu pay
laşamıyor ve tasarrufu, memleketimizin içinde 
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bulunduğu ağır şartlar bakımından isabetli bul
madığımızı ifade etmek istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanımızın 
millî şuur ve ülküler etrafında toplanmayı te
min etmek maksadıyle yayınladığı mesajları 
memleketimiz ve milletimiz için olumlu sonuç
lar doğurduğu kanaatindeyiz. Bilhassa memle
ketimizin içinde bulunduğu ahvalde, kardeşlik 
duygularını geliştirici temennilerini takdirle 
karşılıyoruz. Komünizm konusundaki istikrarlı 
ve kamuoyunun görüşlerini takviye edici tu
tumları milletimizde emniyet ve memnuniyet 
uyandırmaktadır. 

Bununla beraber, Cumhurbaşkanlığı maka
mının çeşitli istismarlara, çeşitli yorum ve tar
tışmalara yol açan bildiri ve mesajları da ol
maktadır. Bunların birçoğu kamuoyunun has
sasiyeti, hukuk inancı ve Anayasa anlayışının 
bir icabı olarak tartışılmaktadır, tartışılacaktır. 

Cumhurbaşkanlığı makamı ile ilgili her ko
nunun halk tarafından titizlikle takibedileceği 
ve değerlendirileceği hiçbir saman dikkatten 
uzak tutulmamalıdır. Demokratik rejimlerde 
hukukun ve Anayasanın kaim çerçevesi içinde 
her müessese ve kuruluş gibi Cumhurbaşkanlığı 
makamı ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bulun
maktadır. Bunun istisnası yoktur. 

Sayın Cumhurbaşkanının son bayram mesa
jında yer alan bir husus, çeşitli istismarlara yol 
açmıştır. Bayram mesajında ordunun hükümeti 
desteklemesinden bahsedilmesi, orduyu siyasî 
aktüalite içinde tutmak isteyen çevrelerin ve or
dunun sırtından politik manevralar çevirme he
veslilerin işine yaramıştır. 

Bugünkü hassas şartlar altında, Hükümetin 
her hareketinin sorumluluğunu orduya yükle
mek ve kendi ağır sorumluluklarını unutturmak 
çareleri arayanlar da, Sayın Cumhurbaşkanı
nın bayram mesajına sarılmışlardır. 

Sayın milletvekilleri, herkesin Anayasadaki 
yerini alması ve milletin hakemliğine başvurul
ması şartlarının, vakit israfından kaçınılarak 
hazırlanması gereken günümüzde en ağır görev
lerden birisi de Sayın Cumhurbaşkanına düş
mektedir. Milletimizin, demokrasinin güçlendi
rilmesi ve fazilet rejiminin kurulmasında Sayın 
Cumhurbaşkanının üzerine düşeni yapacağı 
umuduna devamlı ihtiyacı vardır. 

Milletimizin demokrasiye ve demokrasinin 
bir fazilet rejimi olduğuna inancını ayakta tut-
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mak gerekmektedir. Bu inanç Türkiye'de reji
min kaderi kadar, Devletin varlığını da ilgilen
dirmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı 1972 malî yılı bütçesinin 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

Yüce Meclise Demokratik Parti Grubunun 
saygılarını sunarım. (D. P. sıralarından, alkış
lar.) 

IBAŞKAN — Cumihuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Şinasi Çolakoğlu, buyurunuz 
efendim. 

İSaat 11.55. 
C. H. P. GRUBU ADINA SİNASİ ÇO

LAKOĞLU (Gaziantep) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

)Gu'm!huribaişkanlığı bütçesi üzerinde Cumhu
riyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini kı
saca ve özet olarak açıklayacağım. Hepinizi 
ısayıgılarla selâmlarım. 

Anayasamız, «Yürütme başlığı altında aç
tığı ikinci bölümde, Cumhurlbaşkanlığı kuru
munu düzenlemiştir. Anayasa hükümlerine 
göre Hükümet Başkanlığıidan, belirli ve önemli 
çizgilerle ayrılmıştır. Meclislerce belli oranda 
oylarla özel bir usule göre seçilen tarafsız, 
andiçmesinden, görev ve yetkilerine, bunların 
kullanılmasındaki sorum'suzluğuna değin, eski 
Devlet Başkanlığı sisteminden farklı bir biçim- , 
de, yeni Devlet anlayişı ve espirisi içinde dü
zenlenmiş bir yüce makamdır. 

!Türk toplumsal yaşantısında Cumlhurlbaş-
kanlığı, öMlikle 1961 den başlayarak, sosyal 
ihukuk Devleti kavramı içinde ayrı bir anlam 
ive önem kazanmıştır. 

Üstün manevî değerlere sahip, fakat maddî 
ve ekonomik, sosyal olanakları açısından geri 
(bırakılmış bir toplumda, Devlet Başkanlığının 
demokratik, sosyal 'hukuk Devleti anlayışı 
içinde yeri ve fonksiyonu büstbütün önemlidir. 

Cumhurbaşkanı, bu açıdan bakılınca, in
san hak ve hürriyetlerini millî dayaniışmayı, 
sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve 
refaJhını gerçekleştirmeyi ve teminat altına 
almayı mümkün kılacak demokratik hukuk 
Devletini, bütün hukukî ve slosyal temelleri 
üzerinde tutmak, yurtta sulh, cihanda sulh 
ilkesini millî mücadele ruhunun, millet ege
menliğinin Atatürk devrimlerine bağlılığın v 
tam bilincine sahilbolmanın örneği ve sembolü 
olmak görevleriyle yükümlüdür. 
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'Türk toplum hayatında belli ve önemli , 
.bir aşama olan 27 Mayis 1900 lardan (başla
yarak, özellikle sösyıo . ekonomik yapımında
ki tutarsızlık, adaletsizlik ve dengesizliklerin 
giderilmesi, ulusumuzun her yönü ille gelişti
rilmesi için, Anayasamızın verdiği görevlerin 
yerine getirilmemiş olması, Türkiye'yi 12 Mart 
olgusuyla karşı karşıya bırakmıştır. 12 Mart, 
siyasal tarihimizde Devleti, bütün kurumları 
»söz ve yetki saMlbi olarak görevli, herkesi uya
rıcı niteliktedir, 

Anaıyajsımızın öngördüğü reformların yapıl
mamasında, bunların Atafcürklçü bir görüşl'e 
ele alınmayar'ak geciktirilip, geçiş'tirilımesinde 
katkılsı bulunan herkesi eleştiren konuşmalar 
lolmuiş, çareler önerilmiştir. 

iGeçen yıl bu: çatı altında acı - tatlı söyle-
nen,fakat tutanak sayfaları henüz basılıp ya
yınlanmadan 12 Mart 1971 günü radyolardan 
Silâhlı Kuvvetler Muhtırası okunmuştur. 

Şimdi, demokratik kurallar içinde kurul
ması önerilen Hükümet, Sayın Cumhurbaş
kanının zaman zaman Meclislere, siyasal parti 
genel başkanlarına gönderdikleri yeni uyarı 
mektupları ile de desteklenerek bu reform
ları yapmak için görevlidir. 

Sayın Cumhurbaşkanının, 7 Aralık 1971 
tarihli Muhtırası ile anlaşılıyor ki, 12 Mart 
Muhtırasının amaçlarının gerçekleştirilmesi 
için Hükümetin, parlâmentoca siyasî denetimi 
esastır. 

Ülkemizin biran önce bu amaçlarına ula
şabilmesi, olağan demokratik hukuk Devle
tine hızla geçilmesi doğrultusunda, Cumhuri
yet Halk Partisi Gurubu olarak elimizde olan 
çabayı göstermenin tam bilinci içindeyiz. Bu 
doğrultuda olumlu ve yapıcı katkımız eksil
meyecektir. Zor bir devreden geçtiğimiz bu 
dönemde her mertebede bulunan görevleri 
önemlerimle kavrayarak, yardımcı olacağımız 
doğaldır. 

IBu noktaya gelmişken, Türk Tloplumunun 
Devlet başkanlarına, Orta - Asya Bozkır dev
letlerinden esinlenmiş bir önem, hattâ kutsal
lık duygusuna da işaret etmek isteriz. Ancak, 
Devlet başkanları da, toplumun bu eğilimle
rini, sadece yasalardaki kuru deyimler üzeri
ne oturtmadan, ortaklaşa toplumsal tasarım
ların maşeri vicdandaki hükümleriyle canlı ve 
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uyanık tutacaklardır. Ulusça olumlu izlenim
ler bırakan tutum ve davranışlar, tarihimi
zin Devlet başkanlarına ayrılacak sayfalarını 
süsleyecektir. Devlet başkanlarımız, Ata
türk'ten başlayarak, birbirinden ince ve kalın 
çizgilerle belirlenmiş olarak tarihe dönüştük
çe, asıl ve gerçek yerlerini de almış bulunacak
lardır. 

Yüce Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı sayın 
temisilcilerini Gurubum adına saygı ile selâmla-
rıım, 

İBAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın Tevfik Koraltan, buyurunuz efendim. 
iSaat : 12,00. 

A. P. GRUBU ADINA TEWSK KORAL
TAN (ISivas) — iSayın Başkan, sayın millet
vekilleri : 

1972 malî yılı Cumlhıurbaşkanlığı Bütçesi 
üzerinde Adalet Partisi Millet Meclisi Grubu 
adına görüşlerimizi açıklamak üzere huzur
larınızla gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bütçe müzakere
lerinin Bütçe Kanununun teknik yönden mü
nakaşası yanında; yürütme origanının, siyasi, 
idarî ve ekonomik yönden her yıl genel bir de
netimi mahiyeti arz ettiği, hepinizin malum
larıdır. Bu nedenle, Cumhurbaşkanlığı Büt
çesi üzerindeki görüşlerimizi arz ederken, bir 
noktaya vüzulh vermeyi uygun mütalâa etmek
teyiz; 

Anayasamızın 98 nci maddesi, «Cumhur
başkanı, görevleriyle ilgili işlemlerinden so
rumlu değildir.» Ihükmünü getirmiştir. Bu siyasî 
sloruımlulııtğun şümulü çok geniş anlamdadır. 
Hattâ, vatan hainliği dışında, Yüce Meclislere 
karşı görevlerinden dolayı hiçbir sorumlu
lukları bulunmamaktadır, işte bu ademi mes'u-
liyet prensibi, yine Anayasamızın 97 nıci 
madesinde ifadesini bulan, «Cumhurbaşkanı 
Devletin başıdır. Bu sıfatla, Türkiye Cumhu
riyetini ve Milletin birliğini temsil eder» cüm
leleriyle Cumhurbaşkanlığının temsili sıfatları 
ve onun her türlü cereyanının üstünde tarafsız 
Türkiye Cumihuriyetini, içte ve dışta temsil 
etmek, Anayasayı saymak ve savunmak, Cum
huriyetin şan ve şerefini koruyup, yüceltmek 
gibi çlok üstün sıfat ve görevlerinin tabiî ne-
ticesi olarak değerlendirilmelidir. 
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Demek ki; mademki, Cuınhurfoaişkanı ken
dilerine izafe edilen üstün temlsfli sıfatları ve 
deruMde ettikleri mânevi Sorumluluğu çok ağır 
olan bu görevleri nedeniyle siya'sî bakımdan 
töoruımjsuzdtor. O halde, bu sorumsuzluğun 
(bazı hukuM ve maddi neticeleri olmak lâzım-
igelir. Buraları da şöyle sıralayabiliriz : 

'Cumhurbaşkanı, kanunen muayyen süreden 
önce arzledilemez; istifaya mecbur edilemez 
ve yine bu sebeple de madem ki, azledilemez 
ve istifaya davet edilemez ve siyasî sorumlu-
luğu ve görevlerinden dolayı Yüce Meclislere 
karşı sorumsuzlukları vardır. O halde, mura-
kaibe de edilemezler. Kendilerine, Anayasamız
da mevcut statülerinin imkân vermediği, mu-
rakeibelerine Anayasamızın mevcut statüleri
nin imkân vermediği yüce makamların, Bütçe 
müzakereleri sırasırada da yapılan tenkitlerin, 
«murakabe, nitelik ve karakterinde olmaması 
ve gerektiği kanısındayız. 
İşte bu sebeple, Cumhurbaşkanlığı bütçeleri 

üzerindeki görüşlerimizi Yüce makamlarına 
saygılarımızı ifade ederek, yalnız bütçe tek
niği yönünden açıklamaya ve mlüöamalhanıız 
müspetinde de bazı temennilerde bulunmaya 
çalışıacağum. 

Muhterem milletvekilleri; gurur ve şükranla 
müşahede etmekteyiz ki; Cumhurbaşkanlığının 
1972 yılı bütçeleri, her zaman olduğu gibi, sa
mimî, mütevazi ve gerçek yapılı hazırlanmış; 
âdeta tasarruf yönünden diğer müesseselere ör
nek ve rehber olabilecek bir nitelik arz etmiştir. 
Bütçe taşanlarının tetkikinde görülmektedir ki, 
mubayaalarının hemen hepsi, Devlet teşekkülle
rinden yapılmak suretiyle bu tip harcamalarda, 
şahısların istismarlarına mahal bırakılmamıştır. 
Onarım ve bakım işlerinde mevcut teknik perso
nellerinin emeğiyle yetinilerek, ücret ödemele
rinde azamî tasarrufa riayet edilmiştir. Bütçe
lerinin hazırlanmasında, program - bütçe esasın
dan hareket edilerek, lüzumsuz kabarıklıklara 
yer verilmemiştir. Malî yıl sonlarında, tahsisat 
bakiyeleri lüzumsuz yerlere sarf edilmeyerek, 
Maliyeye iade edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca; 
Camlı ve Çakmak köşkleri çok küçük masraf
larla çok değerli bir şekilde, değerli dış konuk
larımızı ağırlayacak bir şekle ve hüviyete getiril
miştir. Yüksek makamın şerefiyle mütenasip bu 
tasarruflardan dolayı, huzurlarınızda başta Sa

yın Genel Sekreterleri olmak üzere, Cumhurbaş
kanlığı dairelerinin ilgili personellerine teşek
kürü borç saymaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; bir misal vererek, 
Cumhurbaşkanlığı bütçelerinin hizmetin ve ma
kamın büyüklüğü ile kıyas edildiği zaman, cid
den tasarruf ve tevazuun eşine az rastlanacak 
bir örnek verdiğini, ifade etmek istiyorum. Bu
nu, 1970 -1971 ve 1972 yıllarının Genel Bütçeye, 
Cumhurbaşkanlığı bütçelerinin mukayesesini ya
parak arz edeceğim : 

1970 malî yılı genel bütçesi 28 860 265 000 
lira; Cumhurbaşkanlığı bütçeleri 4 618 000 li
radır. Genel Bütçeye, Cumhurbaşkanlığı büt
çelerinin oranları 1,6/100 000 gibi çok cüzi bir 
kıyas ifade etmektedir. 1971 yılında da aynı 
şeyi müşahede etmekteyiz. Genel Bütçe 1971 yı
lında 37 092 000 000 liradır. Cumhurbaşkanlığı 
bütçeleri 3 290 000 liradır. Genel Bütçeye Cum
hurbaşkanlığı bütçelerinin mikyası 1970 yılında 
0,9/100 000 dur. 1972 malî yılı bütçe taslağın
da da Genel Bütçe, mülhak bütçeler hariç 
50 310 000 000 lira; Cumhurbaşkanlığı bütçeleri 
ise 9 693 000 liradır. Yine 1972 yılında da, Cum
hurbaşkanlığı bütçelerinin Genel Bütçeye oranı 
1,9/100 000 dur. Burada da görülüyor ki, Cum
hurbaşkanlığı bütçesi, Genel Bütçenin 100 000 de 
küçük cüz'ilerini teşkil etmektedir ve yıllar ara
sında da büyük farklar yoktur. Ancak, 1971 yı
lı bütçeleriyle 1972 yılı bütçeleri arasındaki fark 
dikkati çekmekte ise de, aslında Cumhurbaşkan
lığı genel bütçelerinin yekûnu olan 9 693 000 
liranın, 6 535 000 lirası özlük hakları karşılığı 
personel giderleri olup; bu fark sadece Personel 
Kanununun getirmiş olduğu yeniliğin, 1972 yılı 
bütçelerinde uygulanmasından neşet eden, kanu
nî bir lazimeye riayetin neticesi olmaktadır. Bu 
personel giderlerini, genel bütçelerinden çıkar
dığımız zaman, geride 3 104 000 lira gibi bir 
Cumhurbaşkanlığı bütçesi göze çarpmaktadır. 
Buna biraz vuzuh verelim. Yani, 1971 yılında 
Cumhubaşkanlığı bütçeleri 3 milyon küsur iken, 
neden 1972 yılında 9 milyon küsur liraya yük
selmiştir. Aradaki büyük farkı, 6 535 000 lira 
gibi (A/l) cetvelinde işaretli, personelin özlük 
haklarına taallûk eden giderlerin, Personel Ka
nunu ile kabarmış olmasından ibarettir. Yani, 
9 milyon liralık Cumhurbaşkanlığı bütçelerinin 
6 535 000 liralık bir miktarı, sadece personel gi-
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derlerine harcanmaktadır ki, yani bütçenin 2/3 ü, 
personel için ödenecek özlük haklan giderlerini 
teşkil etmektedir. Geride kalan 3 104 000 lira 
gibi bir miktar, Cumhurbaşkanlığı giderlerinin 
esas karşılığını göstermektedir ki; bu da, (A/l) 
işaretli cetvelde, yönetim giderlerine 2 846 000 
lira; (A/2) işaretli cetvelde, taşıt alım, maki-
na ve teçhizat giderleri için 200 000 lira; muh
telif yardımlar faslında (A/3) işaretli bölümde 
de 60 000 lira gibi bir rakamı ifade etmektedir. 
Personel giderleri tam ve gerçek olarak hesap
lanarak bütçeye aktarıldığı için, bunda yapıla
cak bir kısıtlama veya indirim, personelin maaş 
almaması gibi nahoş bir neticeyi husule getire
ceği için, 1972 yılı bütçe kanunu tasarısının, Büt
çe Karma Komisyonunda değiştirilen 69 ncu 
maddesi gereğince yapılacak yüzde 10 "tasarru
fun, yahut tabiri caizse mecburî tasarrufun, 
Cumhurbaşkanlığı bütçelerinde ugulanmaması 
lâzımgeldiği kanaatindeyiz ve bunu yine Bütçe 
Kanununun 68 nci maddesi gereğince, âmiri ita 
durumunda bulunan Yüce Meclisin Başkanlık 
Divanından istirham etmekteyiz. 

Diğer taraftan; genellikle küçük bütçeli ku
ruluşların, bilhassa program - bütçe ile hazırla
nılmış olan, program bir bütçe olarak huzurla
rınıza getirilmiş bulunan küçük bütçelerde, yüz
de 10 kesinti uygulanması, bu kuruluşlarda hiz
metin aksaması veya borçlu kalınması gibi bir 
kötü netice ile bizi karşı karşıya bırakacağı 
için, Cumhurbaşkanlığı bütçelerinin (A/l), 
(A/2), (A/3) işaretli cetvellerinin, biraz önce 
arz ettiğim 3 104 000 liralık kısmını teşkil eden 
bölümlerde de yüzde 10 tasarrufa gidilmesini 
doğru bulmamaktayız. Bu yüzde 10 kısıtlama, 
(A/l), (A/2), (A/3) cetvellerine uygulandığı 
zaman nasıl bir netice ile karşılaşacağız? Ya, 
Cumhurbaşkanlığı daireleri personelinin maaşı
nı ödemeyecek, veya sosyal harcamalarını yapa
mayacak ki, bunlar personelin yiyecek, yakacak 
vesaire gibi, yani sarfı hizmetin yürümesi yö
nünden mecburî olan tasarruflardır. Diğer, 
200 000 liralık makina ve teçhizat alım giderleri 
ise biraz önce arz ettiğim gibi, bütçelerinin pro
gram - bütçe olarak hazırlanmış olması nedeniy
le alınacak yatırım mahiyetindeki makinalann 
proforma faturalara bağlanmak suretiyle hatta 
Türkiye'ye ithallerinin gerektirdiği masraflar, 
Planlamaca kuruşu kuruşuna hazırlanmış bu

lunduğu sebeple, ihtiyacı karşılayacak olan mik
tar giderden yüzde 10, yani bu küçük nispetler 
üzerinde yüzde 10 tasarrufa gidildiği zaman, 
hizmeti gerçekleştirmek mümkün olmayacaktır. 

Diğer taraftan; hemen bütün sarf bölümle
rinde bir küçük bloknottan, bina onarım ve teç
hiz masraflarına kadar, resmî müesseselerden 
alınmış olan faturalarla; meselâ möble ve tef
riş işlerinin, ağaç işlerinin sanat enstitüleri gibi 
resmî, müesseselerde yaptırılmış bulunması se
bebiyle, bu tip harcamalarda yapılacak olan yüz
de 10 kısıtlama, hizmeti âdeta, hizmetin büyük
lüğü ile kabili kıyas olmayacak bir güçlük içine 
itmiş olacağından; yine amiri ita sıfatını taşı
yan Sayın Meclis Başkanı ve Divanlarından, 
Cumhurbaşkanlığı bütçeleri üzerinde, kanunun 
kendilerine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak, 
yüzde 10 tasarruf uygulamasına gitmemelerini 
arz etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım; Cumhurbaşkanlığı 
bütçesinin teknik yönü üzerinde bu şekilde ma
ruzatta bulunduktan sonra, değerli iki arkadaşı
mın konuşmalarına kısaca arzı cevap ettikten 
sonra, temennilerime geçmek istiyorum. 

Demokratik Parti Sözcüsü değerli arkadaşım 
Samet Güldoğan, Cumhurbaşkanlığı tasarrufla
rını 12 Mart öncesi ve 12 Mart sonrası şeklinde 
bir değerlendirmeye tabi tutarken, «12 Mart ön
cesi tasarrufları arasında Cumhurbaşkanlığı 
uyarmalarıyle devrin Hükümetinin tutumları 
ters düşüyordu.» şeklinde bir ifade kullandı
lar. Biz, bu mücerret ifadeye katılmadığımızı 
ifade ederken; biraz önce arz ettiğimiz hüviyet
leri ve yüksek mânaları sebebiyle, Cumhurbaş
kanlığı bütçeleri üzerinde siyasî münakaşalara 
girmemeyi prensip edindiğimiz için, bu noktayı 
açıklayarak, kendilerini cevaplandırmaktan im
tina etmek istediğimi de arz etmek isterim. 

Sayın Şinasi Çolakoğlu'nun da, «sosyo - eko
nomik yapımızdaki dengesizlik ve adaletsizliğin 
Türkiye'ye 12 Mart'ı getirdiği» yolunda bir id
diaları oldu. Bu değerli arkadaşıma da, biraz 
önce arz ettiğim gibi, pek Sayın Cumhurbaşkan
lığı bütçelerinin müzakerelerinin hukukî yapı
ları, siyasî münakaşaya gitmeye cevaz verme
diği sebebiyle, kendileriyle münakaşaya girme
yeceğimi; ancak 12 Mart'a Türkiyemizi getiren 
gerçek sebeplerin en iyi teşhis edilmesi lâzımgel
diği günlerde olduğumuzu, hatırlatmakla iktifa 
ediyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, temennilerimizi arz- I 
ediyorum. Bek sayın Cumhurbaşkanımızın yurt 
içi gezilerini, onun temsil görevinin tabiî bir ica
bı saymaktayız. Harsında büyüğüne saygılı ol
ma bilinç ve şuurunu taşıyan büyük Türk Mille
ti, Devletin başkanını aralarında görmekten 
ve ona derdini dökmekten büyük bir haz duy
makta ve moral kazanmaktadır. 

Bu nedenle; pek sayın Cumhurbaşkanımızın 
yurt içi gezilerinin programlı [bir sekilide devam I 
etmesini temenni etmekteyiz. 

Cumhuriyetimizi içte ve dışta temsil sıfatını 
taşıyan yüce makamlarının milletlerarası itibarı
mızı korumak, yükseltmek, idostluk ve komşu
luk münasebetlerimizi ve ekonomik ilişkileri
mizi en iyi şekilde geliştirmek amacıyle dış sey-
yahatfler programlamasını ve yabancı konutlar 
davet ve ağırlamalarını gönülden arzu etmek
teyiz. 

Anayasamızın savunucusu, millî birliğimizin I 
ve Cumhuriyetimizin temsilcisi sıfatlariyle, Yü- I 
ce Meclislerin ve bugünkü olağanüstü Hükü
metimizin ahenk içinde çalışmasını sağlamak- I 
ta tarafsız, samimî, yapıcı gayretleri sayesinde, 
içinde bulunduğumuz fevkalâde halden en iyi I 
şekilde çıkacağımıza, siyasî ve iktisadî reform- I 
lan memleket gerçeklerine en uygun şekilde I 
gerçekleştireceğimiz inancı içinde bulunduğumu
zu arz ederken, Adalet Partisi olarak bu isti- I 
kamette üzerimize düşen her görevi, Devletimi
zi her türlü düşüncenin üstünde tutan bir an- I 
layış içinde gerçekleştirmeye kararlı ve hazır I 
olduğumuzun da bilinmesini istemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, beynelmilel komü- I 
nizmin, Devletimizin bağımsızlığı ve milletimi
zin bütünlüğüne sinsice tasallutu neticesinde si
yasî ve içtimaî buhranlar içinde bulunduğumuz 
yakın geçmişte ve hatta tam mânasiyle huzur 
ve sükunun avdet etmemiş bulunduğu şu günle- I 
rimizde, verdikleri her hizmet kademesinde j 
gösterdiği idarî, siyasî tecrübe ve dirayetleriyle I 
temayüz etmiş Devlet Başkanımız pek Sayın 
Cumhurbaşkanı Cevdet iSunay'm Devletin başın- I 
da oluşunun Ibüyük milletimiz için iyi şans ol- I 
duğu kanısını taşımaktayız. 

Sevgili milletvekilleri, Devlet dâhil hemen I 
bütün toplumlarda onu başarıya ve hayatiyete 
götüren üç unsur mevcut olmuştur. Bunlar: I 
îdekitle, lider. 
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ide'yi yani fikri Devlete uyguladığımız za
man; Devletin bekası, tümlüğü, milletin refah 
ve saadeti, kütleyi millet, lideri ve bütün mil
lî unsurları Devletin tümlüğü ve milletin refah 
ve saadeti lehine akort edebilecek, kaynaştı
racak, inançlı ve samimî bir insan olarak ka
bul etmek gerekmektedir, işte onun noksanlı
ğı toplumu inkıraza kadar götürebilir. 

Bu sebeple diyebilirim ki; Devletimizin tüm-
lüğünü ve milletimizin birliğini temsil gibi en 
ağır sorumluluğunu taşıyan kişilerin sahibol-
ması lâzımgelen en büyük meziyet, milletine 
ve onun büyüklüğüne inanmış olmalarıdır. Bü
yük Atamızın başarısının belki de tek sırrı, mil
letine inanmış, onu sevmiş, ona kendisini vere
bilmiş olmasındadır. Bugünkü şansımız da, pek 
Sayın Devlet Başkanımız ve değerli mesai ar
kadaşlarının aynı inançla ıdolu oluşumladır. 
Tanrı, Atatürk'ün haleflerini onun inancından, 
onun izinden ayırmasın der, Yüce Meclisimizi ve 
Cumhurbaşkanımızın değerli temsilcilerini hür
metle selâmlarken 1972 yılı Cumhurbaşkanlığı 
malî bütçelerinin milletimize hayırlı olmasını 
diler, teşekkür ederim. (Adalet Partisi sırala
rından «Alkışlar») 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın ismet Kapısız, buyurun efendim. 
Saat : 12.20. 

M. G. P. GRUBU ADINA İSMET KAPISIZ 
(Yozgat) — Sayın Başkan, çok değerli arka
daşlarım ; 

1972 malî yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin 
görüşüldüğü şu İsında Millî Güven Partisi Mec
lis Grubunun görüşlerini ve temennilerini Yüce 
huzurunuzda arz edeceğim. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi, genel bütçe hac
mi içerisinde 9,5 milyon lira civarındadır. Büt
çe, değeri arkadaşlarımın da belirttikleri gibi 
mütevazi bir görünüm arz etmektedir. Geçen 
seneye nazaran görülen farklılık memur maaş
larının artışından ileri gelmektedir. Bu tasar
ruf anlayışı grubumuzun öteden beri savunduğu 
bir husustur. Bu sebeple; Anayasamızın öngör
düğü şekilde Devlet ve milleti temsil gibi pek 
önemli ve şerefli göreve sahip bir makamın büt
çesinin malî yönünü eleştirecek değiliz. 

Muhterem milletvekilleri, Cumhurbaşkanı
mız Türk Devletinin başıdır. Millî birldk ve be
raberliğimizin temsilcisidir. Bakanlar Kurulu-
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na ve Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık elder. 
Meclislerimizin manevî varlığımda Türk «Silâh
lı Kuvvetlerinin Başkumandanıdır. Görevleri
ni Anayasamız muvacehesinde partilerüstü bir 
tutum izleyerek, tarafsız olarak ifa eder. 
Sorumluluğu yoktur, ancak bu tarafsızlık ve 
sorumsuzluk ilkesinden «Cumhurbaşkanı hâdise
lere seyirci kalır» anlamını çıkarmamak da lâ
zımdır. Cumhurbaşkanlarının tarih ve millet 
önümde manevî sorumlulukları ve bundan doğan 
görevleri elbette mevcuttur. Anayasamızın, 
Cumhurbaşkanının sorumsuzluğunu kabul etme
sinin dayandığı sebep; Cumhurbaşkanlarının 
bütün partilerin üstünde, Türkiye Cumhuriye
tini ve Türk Milletinin birliğini temsil ederken, 
her türlü 'endişelerden uzak kalmasını teminidir. 
Cumhurbaşkanı bu görevinin icabı olarak siya
sî sistemimizin ve hukuk düzenimizin temeli 
olan Anayasanın temel ilke ve görüşleri korur, 
millî bütünlüğü sağlar. 

Sayın Cumhurbaşkanı S.unay'ın son yıllar
da ülkemizi sarsan anarşik olayları, Anayasa 
dışı yıkıcı faaliyetler, millî bütünlüğümüzü 
yok etmeye çalışan tehlikeli eylemler karşısında 
haklı bir hassasiyet göstererek yaptığı uyarma
ları bu açıdan değerlendirmek lâzımdır. 

Sayın Cumhurbaşkanı, dinî ve milî bay-
ramlardaki konuşması ve yeni yıl mesajlariyle 
herkese mesuliyetini hatırlatmış, idareyi uyar
mış, (birlik ve beraberlik teminine gayret et
miştir. Bunun yanı sıra vakit vakit yaptığı 
yurt gezilerinde bölgelerin ihtiyaçlarını tespit 
ve ilgililere görevlerini hatırlatmada çok yerin
de irşadları olmuştur. 

Tabiî âfetlere mâruz kalan bölgelerde yaşa
yan 10 binlerce yurttaşın ve ıstıraplarının gi
derilmesinde de Sayın Cumhurbaşkanı daima 
yakın bir ilgi göstermekten geri kalmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşka
nımızın son bayram mesajları da önceki ko
nuşmaları gibi yıkıcı faaliyetlere karşı uyar
malarla doludur. 

Sayım Cumhurbaşkanı, bu mesajında özetle 
şöyle demektedir; «Bu görevi Cumhurbaşkanı 
olarak yapmak için, millî huzuru ilgilendiren 
bazı konularda kısaca durmak ve Devletimizin 
bütün unsurlarını istiklâl ve istikbâlimizin temi
natını teşkil eden Atatürk ilkelerinin gayeleri
ne ve tatbikatına yöneltmek isterim. Hepimi

zin özlediği normal duruma umulan zamanda 
başarı ile geçilebilmesi için Devlet işlerini çık
maza götüren aykırı düşünce ve davranışlardan 
dikkat ve itina ile kaçınılmasını, her şeye rağ
men başgösterebilecek güçlüklerin birlikte ye
nilmesini tavsiye ederim.» 

Muhterem milletvekilleri, biz Millî Güven 
Partisi olarak kendimize düşen görevi yapmış 
olmanın vicdanî huzuru içindeyiz. Zira dün 
de, bugün de parti kaygusundan daima sıyrı
lıp, Devletimizin her alandaki yüce menfaatini 
korumuş ve kollamışızdır. Komünizmin batak
lığına Türkiye'yi sürüklemek isteyen bedbaht
lara, anarşistlere ve aşırı sol militanlara karşı 
yürekle savaş açmışızdır. Ayrıca vatanı ve 
Cumhuriyeti yıkmak isteyenlerin, demokratik 
rejim (düşmanlarını Türkiye'yi bir gaflet uçu
rumuna sürüklemek yolunda hayli mesafeler 
katettiği gerçeğini 12 Marttan önce ve sonra, 
Sayın Cumhurbaşkanının partilerle yaptıkları 
temaslar vesilesiyle arz etmek imkânını bul
duk. Bu konularda Sayın Devlet Başkanımı
zın mesajlarında beliren görüşlerine muvazi dü
şüncelerimizin Yüce Meclis kürsüsünden bir de
fa daha ifade etmeyi milletimizin geleceğinin 
daha güçlü olmasını sağlamak amaciyle yararlı 
görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, Millî Güven Partisine 
hâkim olan düşüncenin memleketimizi, içinde 
bulunduğu dar geçitten selametle çıkarmak ol
duğunu bilhassa belirtmek isterim. Aşırı uç* 
ların tahrikleriyle yoğun bir hal alan anarşik 
ortamın 12 Mart'dan sonra nispî Ibir sükuna 
kavuştuğu bir gerçektir. Bütün millî müessese
leri yıpratmaya, millî ve manevî değerleri tah
ribe, Türkiye Cumhuriyetini içten çökertmeye 
çalışanlar bugün bir ölçüde sinmiş gözükmekte
dirler; ancak bu tehlikeler sona ermiş, yok edil
miş değildir. 

Devletimizin sayın Başkanı, aşın uçların çe
şitli yıkıcı faaliyetlerini teşhis ve Türkiye Cum
huriyetini bunların şerrinden korumak için ye
rinde uyarma ve ikazlariyle Cumhuriyeti ve hür 
demokratik rejimi koruma görevini yerine ge
tirmektedirler. 

Devlet Teşkilâtına yıkıcı faaliyetlere bulaş
mış insanların sızmış olduğu da bir gerçektir. 
Bunların ayıklanması ve yeni sızmaların önlen
mesi Hükümete düşen hayati bir görevdir, bu 
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vazifenin ifasında sayın Cumhurbaşkanımızın, 
Hükümeti gerekli şekilde uyaracaklarından 
eminiz. 

İçinde bulunduğumuz şartlarda ,büyük mil
letimiz sayın »Cumhurbaşkanından rejimin nor
mal şartlara ulaştırılmasında rehberlik ettikleri 
gibi, hür ve demokratik Cumhuriyetimizin 12 
Mart'tan önceki anarşik duruma tekrar sürük
lenmemesi için gerekli tedbirlerin zamanında 
alınmasını sağlamalarını da ayrıca rica ediyoruz. 

Bugünkü imkânlar iyi değerlendirilmediği, 
yıkıcı faaliyetlere ve bunların kışkırtıcılarına 
karşı yarım değil /kesin bir zafer sağlanamadığı 
takdirde ilerde memleketin başına büyük dert
lerin açılmasından endişe duyuyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanı, hür ve demokratik 
rejimi Anayasa dışı yıkıcı faaliyetlere karşı ko
rumak ve Türkiye'yi huzur, sükun ve istikrar 
içinde normal düzene kavuşturmak amaciyle 
sarfedecekleri gayrette Millî Güven Partisinden 
daima destek ve saygı göreceklerdir. 

Yüce Cumhurbaşkanlığı makamına saygı 
hisleri içinde, bu bütçenin Cumhurbaşkanlığına 
ve aziz milletimize yararlı ve hayırlı olması di
leğiyle Yüce Meclise Grubumun saygılarını su
narım. (Millî Güven Partisi sıralarından «alkış
lar») 

BAŞKAN — Bu şekliyle grupları adına ko
nuşmuş olan arkadaşlarım sözlerini bitirmiş
lerdir. Kişisel görüşlerini beyan etmek için söz 
alan sayın Kemal Ataman, sırasını yazı ile sa
yın Hüseyin Abbas'a vermiştir. Buyurun sayın 
Abbas, saat : 12.30. Kişisel görüşmeler 10 da
kika ile kayıtlıdır. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Muhterem 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Yüce Meclisimizde, Riyaseticumhur Bütçesi
nin görüşüldüğü şu anda, bu mevzuda şahsî 
gömüşlerimi arzetmek üzere söz almıış bulunu
yorum. 

Bendeniz vaktin müsaadesizliği dolayısiyle 
Riyaseticumhur Bütçesinin malî teferruatı üze
rinde durmayacağım .Maruzatım sadece millî 
bünyemize ve Anayasamızın temel prensiplerine 
daha uygun düştüğüne inandığını «BarakanMk 
sisteminin» getirilmesi lüzumuna işaretten iba
ret olacaktır. 

Bilindiği gibi, halen birçok Batı demokrasi
lerinde, ezcümle Amerika ve Fransa gibi mem

leketlerde, reisicumhur, meclisler tarafından 
değil, doğrudan doğruya millet tarafından ve 
tek dereceli olarak seçilmekte, aynı zamanda 
icra organının da başı bulunmaktadır. Kanaa
timizce millî ibünyemlize en uygun olan sistem 
de budur. 

Daha hızlı kalkınmaya mecbur olan Türki
ye'mizde Devlet hizmetlerinin daha verimi, sü
ratli ve kudretli yürütülebilmesi; icraî organın 
daha kudretli olması ve süratli çalışabilmesi ve 
Devlet, millet münasebetlerindeki tesanüt ve 
verimail'iği artırabilmek için, Reisicumhurun 
tek dereceli olarak millet tarafından seçilmesi 
daha doğru ve daha faydalıdır. 

Esasen, Anayasamızın 55 nci maddesi de, 
bütün siyasî seçimler için, tek dereceli seçim 
esasını temel prenşibolarak vaz'etmektedir. Rei
sicumhurun ıseçimine ait 95 noi maddede zikre
dilen 2 dereceli seçimin, aynı Anayasanın 55 
nci maddesindeki temel prensibe aykırı düştü
ğü kanaatindeyiz. Kaldı ki, başkanlık siste
mi süratli kalkınmayı engelleyen ve siyasî ve 
dolayısıyla ekonomik hayatta istikrarsızlık do
ğuran birçok mahzurları da ortadan kaldıran 
bir sistemdir. Sık sık hükümetlerin düşmesi, 
koalisyonların bozulması ve idarenin sık sık de
ğişmesi, böylece kalkınmadaki tatbikatın deği
şik olmasına ve çok kere birbirine zıt fikirlerin 
uygulanmasına sebebolmaktadır. Bu durum 
muvacehesinde, henüz başkanflık sistemine geç
memiş olan bazı Batı memleketleri dahi huzur
suzluğa, Hükümet buhranlarına sürüklenmek
tedir. Bizde bu mahzurlara ilâveten, ayrıca bir 
de süratli kalkınma mecburiyeti olduğu için, 
öncelkle başkanlık sistemine geçilmesi zarureti 
vardır. 

Biraz önce Millet Meclisi bütçesinde Sayın 
Şinasi özdenoğlu arkadaşımızın, milletvekili 
ve senatörlerin gerek sayısı ve gerekse seçim 
sistemi üzerinde durduklarını gördük. Doğru
dan doğruya vatandaşa daha iyi ve isabetli se
çim yapma hakkının tanınması hakkındaki ka
naatlerine iştirak etmekteyim. Temel reform
lar yapmakla meşgul olunduğu bu devrede Sa
yın Erim Hükümetince ve Yüoe Meclisçe bu 
en önemli reformun da, 1973 genel seçimlerin
den önce başarılmasını ve bu hususta gerekli 
Anayasa değişikliklerinin süratle yapılarak, 
Cumhuriyetin 50 nci yıldönümüne rastlayan 
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önümüzdeki yılda yapılması mukarrer olan ye
mi Reisicumhur seçiminin 1973 genel seçimi ile 
beraber, milletçe ve tek dereceli seçimle yapıl
ması hakkınm millete bahsedilmesini Yüce Mec
listen saygılarımızla rica eder; bütçenin hayırlı 
olmasını dileyerek, Yüce Meclise saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı bütçesi üze
rinde, Cumhurbaşkanlığı makamını temsilen 
görüşme yapılacak mı efendim; Sayın Alpan? 

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRE
TERİ CİHAT ALPAN — Hayır efendimi, 

BAŞKAN — Peki. Sayın Bahri Karakeçili?.. 
Yok. Sayın Enver Akova yerini Sayın Ahmet 
Buldanlı'ya bırakmış; buyurunuz İSaym Bul-
danlı. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Cumhurbaşkanlığı 
bütçesi dolayısiyle şahsım adına söz almış bu
lunuyorum. Malumuâlinizdir ki, Devlet Baş
kanlığı müessesesi, hassaten Devlet Başkan
lığı milletimizce bir ihtiram mevkii olarak ka
bul edilmiş ve Devlet Başkanları daima bir şe
ref payesi ile halelendirilmiştir. Devletimizin 
kuruluşundan bugüne kadar, hangi nam altın
da olurlarsa olsunlar, Devlet Başkanlarımız 
Türk Devletinin bekasına, milletimizin birliği
ne, dünya milletler camiasımdaki yerini tarsine 
gayret sarf etmişlerdir. 

Bugünkü ve bundan önceki Anayasalarımız
da da kaydedildiği gibi, vatan hainliği hariç, 
icraatından dolayı hiçbir mesuliyet deruhte et
mezler. Anayasamızın tadadettiği görevleri 
saymıyorum. * Bu muhterem makamın vazifesi, 
Anayasamızın saydığı, tadadettiği maddeler de
ğildir. Onun yanında en muhlim ve en büyük 
görev muhakkak ki, Türk birliğinin kurulma
sı ve devamında Devlet Başkanımıza büyük 
hizmetler ve görevler düşmektedir. Bugün dün
ya üzerinde gelişmiş, gelişmemiş her ülkede 
müthiş bir tahrip gücü içinde çalışmakta olan 
beynelmilel komünizmin, 1961 den bu yana 
hürriyetçi, demokratik, insan haklarına daya
lı Anayasamızın tanıdığı geniş hürriyet reji
minden faydalanarak giriştiği menfur faaliyet
ler nihayet rejimimize, Cumhuriyetimize, mil
letimizin bütünlüğüne dahi tecavüzler haline 
gelmiş bulunmaktadır.. 

Bazı teşekküllerin ve arkadaşlarımızın iddia 
ettikleri gibi bu anarşik faaliyetlerim ve bun
ların neticesinde 12 Mart Muhtırasının verilme
si ve bunların netayioi; Türk sentaksına, Türk 
gramerine ve Türk diline uygun gelmeyen, sos-
yo - ekonomik tabiri ile tarif edilen ve Anaya
sanın öngördüğü reformların yapılmamasından 
mütevellit bir aksülamel, bir reaksiyon gibi gös
terilmesi, bugünkü realite ile kabili telif de
ğildir. Az gelişmişliğimizin bahanesi ile re
formların yapılmamasından mütevellit bir ha
reket olsa idi, bu yalnız geri kalmış memle
ketlerde görülen bir faaliyet olabilirdi. Ama, 
bugün gelişmiş, hattâ gelişmenin üzerine çık
mış medeni memleketlerde dahi komünizmin 
tahrip gücüne sahibolması; italya gibi, Alman
ya gibi, ingiltere gibi memleketlerde dahi gö
rülmesi, beynelmilel komünist emperyalizmi
nin, dünyaya yayılma maksadından başka bir 
maksada matuf olarak değerlendirilemez. 

Bugün Türkiye'de Anayasanın öngördüğü o 
reformlar yapılsa dahi komünizmin durdurula
cağını tahayyül etmek abesle iştigal olur. 
(A. P. sıralarından «Bravo ve doğru» sesleri) 

Bu tecavüzlerin yurdumuzda yarattığı tah
ribatı ve bu tahribatlara karşı Sayın Devlet 
Başkanımızın halkımıza iman ve teminat ver
mekte olan ikazlarını, İSaym Cumhurbaşkanı
mızın gösterdiği bu gayret ve tutumlarını şaya
nı şükran olarak kabul ediyorum. Yurdumuz 
üzerinde, asırlardır bir büyük komşumuzun, 
temin ettiği yerli işbirlikçilerle, sürdürdüğü 
komünist faaliyetlerin boşa çıkarılması için mü
esseselerimize daima telkin ve ikazlar hallinde 
irşatlarda bulunmaları, Sayın Reisicumhuru
muzun deruhte ettiği büyük makamın şahsiyeti 
ile mütenasibolarak devam etmektedir. Kendi
lerinin yüksek şahsiyetlerinin umumî efkârı
mızda yarattığı yüksek itimat duygusu ve bu 
yoldaki her beyanı mutlaka faydalı olacaktır. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesi dolayısıyla daima 
ihtiram mevkiinde bulunması lâzımgelen Devlet 
Başkanlığı makamının ulviyetine inanmış bir 
milletvekili olarak şu hususu Sayın Devlet Baş
kanımızdan hassaten istirham etmekteyiz. Her 
müessese ve teşekkül Anayasanın çizdiği çerçe
ve ve salâhiyetlerine bağlı kalmalıdır ve Sayın 
Başkanımız bunu kendilerine mevdu Anayasa 
hükmü olarak değerlendirmelidir. iSaym Dev-
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let Başkanımız, Devletimizin Cumhuriyetçi, 
hürriyetçi ve insan haklarına dayalı demokra
tik rejime bağlı kalmasını temin ve buna vaki 
teşebbüsler nereden gelirse gelsin yeminlerine 
sadık olarak bunlara karşı çıkmalıdır. Bir kâ
bus gibi yurdumuz üzerine çökme tehlikesi gös
teren komünizm mevzuunda uyarıcı, ikaz edici, 
aydınlatıcı rollerini daha müessir bir şekilde 
kullanmalıdırlar. 

Bir ide, birtakım çevrelerde konuşulmakta 
oflan Sayın Devlet Başkanımızın bâzı müşavirle
rinin şu veya bu teşekküle sempati ve antüpati 
duydukları şayiasının üzerinde mutlaka durul
ması gerekiir. Ayrıca, Türkiye'mizin bugünkü 
fiilî durum ve ekonomik buhranlardan çıkması, 
milletimizin şiddetle muhtaçolduğu huzur içinde 
kalkınma hamlelerine başlayabilmesi hususun
daki gerekli gayretlerin en müessiri, mutlaka 
Sayın Devlet Başkanımızın teşebbüsleri olacak
tır. 

Bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanlığı bütçe
mizin milletimize ve Başkanlık çevrelerine fay
dalı olmasını niyaz eder, saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 
görüşülmesinin yeterli olduğuna dair önerge 
gelmiştir. Yalnız, sırada ismini yazdırmış 
olan, arkadaşlardan şu anda söz isteyen olma
dığı cihetle yeterlik önergesini ide oya sunma
yacağım. Çünkü, şu anda söz istemiş de söz 
talebi yerine getirilmemiş arkadaşımız yok. Bu 
sebeple Cumhurbaşkanlığı bütçesinin tümü gö
rüşülmüş olduğundan, bölüm ve maddelere ge
çilmesi hususunu Yüce Meclisin oyuna sunuyo • 
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

B) CUMHURBAŞKANLIĞI : 

(A/l) Cari harcamaları 
Bölüm Lira 

11.000 Ödenekler 245 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

; 12.000 Personel giderleri 6 290 089 
! BAŞKAN — Kabul edenler... 
| Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 580 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. . 

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

15.000 Kurum giderleri 3 000 
BAŞKAN —• Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

16.000 Çeşitli giderler 262 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları, ve onarımları 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Muhterem, arkadaşlarım, bu şekilde Cumhur
başkanlığı 1972 yılı Bütçesi Millet Meclisince 
kabul edilmiş bulunmaktadır; memleketimiz 
için hayırlı olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, program gereğince 
Sayıştay üzerindeki müzakereye geçeceğiz. Sa
yıştay bütçesi üzerinde konuşacak olan sözcü
ler şu anda hazır mı? («Değil» sesleri.) 

Saat 14,30 da toplanmak üsere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 12,45 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Âdil Turan i(Uşak) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 41 nci Birleşi
minin 2 nci oturumuna başlıyoruz. 

C) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ: 

BAŞKAN — Program gereğince Sayıştay 
Başkanlığı Bütçesi üzerinde görüşmeye başlıyo
ruz. 

Sayıştay Bütçesi üzerinde şimdiye kadar 
grupları adına söz istemiş bulunan sayın millet
vekillerini takdim ediyorum: 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 
Niyazi Gürer, Demokratik Parti Grubu adına 
Sayın Vehbi Engiz, Millî Güven Partisi Grubu 
adına Sayın Hamdi Hamamcıoğlu, Adalet Par
tisi Grubu adına Sayın Muzaffer Akdoğanlı. 

Şahısları adına söz alan milletvekilleri ise; 
Kemal Ataman, Mustafa Aksoy, Enver Akova, 
Hüseyin Balan, Mehmet Türkmenoğlu. 

Cumlhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 
Niyazi Gürer, buyurun. Yok... 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Eniğiz, 
buyurunuz. Saat 14,80. 

D. P. GRUPU ADINA VEHBİ ENGİZ (Ko
caeli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;, 

Sayıştay, Anayasamızın 127 nci maddesine 
göre faaliyet gösteren bir Anayasa kuruluşu
dur. Anayasamızın 127 nci maddesi, Sayıştay; 
«Genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir 
ve giderleri ile mallarını Türkiye B. M. M. adı
na denetlemek ve sorumluların hesap ve işlem
lerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla ve
rilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama iş
lerini» yapmak görevini vermiştir. Yine Ana
yasamızın 127 nci maddesi «Sayıştaym kuru
luşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının 
nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hak
ları ve yükümleri ve diğer özlük işleri, Baş
kan ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir» 
hükmünü getirmiştir. 

Anayasamızın bu hükmüne göre tedvin edi
len 832 sayılı Kanun, Sayıştaym çalışmalarını 
düzenleyecek istikamette çıkarılmıştır. Sayıştay, 

yurdumuzun en eski ve köklü kuruluşlarından 
birisidir. Kendisine mevdu hizmetleri, zor şart
lar ve kıt imkânlar içinde bugüne kadar başarı 
ile yürütmüştür. Vatandaştan alman verginin 
mahalline sarf edilip edilmediğinin murakebe 
edilmesi ve sarfiyatın millet ve Devlet yararına 
yapıldığına vergi mükellefinin inandırılması 
elbette gereklidir. Vatandaşın seve seve vergi 
vermesinin önde gelen şartı budur. Anayasamız 
bu maksatla, Sayıştaym gelir ve gider deneti
mini milletin mümessili T. B. M. M. adına yap
ması hükmünü getirmiştir. 

Bir asırdan uzun bir mazisi olan ve kuru
luşu tanzimata kadar dayanan, geçirdiği muh
telif istihalelerden sonra 1961 Anayasası ile 
bugünkü hüviyetini iktisabetmiş olan Sayışta
ym, Anayasamızda kendisine verilen görevleri 
en iyi şekilde yapabilecek kanunî ve teknik im
kânlarla teçhizi elbette gereklidir. 

Sayıştay, ancak genel ve katma bütçeye dâ
hil saymanlıklarla, sabit ve döner sermaye say
manlıklarının tamamını murakabe edebilmekte 
ve yargılayarak hükme bağlayabilmektedir. 

Belediye ve özel idare saymanlıklarıyle, ay
niyat saymanlıklarının hesaplan ise yeteri öl
çüde kontrola tabi tutulamamaktadır. 

Sayıştay denetlemelerinin bugün daha ziya
de Devlet harcamaları üzerinde yapılabildiği, 
Devlet gelirlerinin ise umumiyet denetleme dışı 
kaldığı da bir vakıadır. Bu görev, Maliye Ve
kâletine bağlı teftiş heyeti, hesap uzmanları ve 
Maliye kontrol memurları veya diğer tali kont
rol organları tarafından yapılmaktadır. Bunda 
Danıştay kadrolarının kifayetsizliği önemli bir 
faktördür. Ancak, modern teçhizattan istifade 
edilememekte olması daha önde gelen bir sebep
tir. 

Devletin bütün gelir ve giderini kontrol gi
bi son derece geniş ve o nisbette önemli bir 
görevle yükümlü olan Sayıştaym elektronik ci
hazlarla ve kompitürlerle teçhiz edilmemiş ol-
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ması büyük bir noksanlıktır. Bugün teknik se
viyesi bize nazaran çok ileri ülkeleri mukayese 
baz olarak almasak dahi, yurdumuzda birçok 
müessesenin elektronik işlem merkezlerine saJhi-
ıbolduğunu düşünürsek, Sayıştay gibi çok önem
li fonksiyonu olan bir müessesenin böyle teçhi
zata malik olmamasının izahı mümkün olamaz. 

Yetişmesi uzun seneler ve meslekî tecrübe is
teyen uzmanların işgücünden tasarruf edebil
mek ve Sayıstayın müessiriyetini artırmak için 
bu önemli müessesenin en son teknik teçhizat
la cJhazlandırılmasında katî bir zaruret görüyo
ruz. 

Yukarda da ifade etmiş olduğum gibi Sayış
tay, harcamalarla ilgili murakabeyi iki şekilde 
yapmaktadır. 

Bunlardan birisi harcamaları yapan dairele
rin yargı murakaibesidir. Diğeri ise; dairelerin, 
T. B. M. M. tarafından verilen sarf mezuniyeti
nin ne şekilde kullanıldığının murakabe edil
mesidir. 

Bu şeklî ve malî murakabenin dışında bir de 
iktisadî açıdan murakaJbe yapılmasında büyük 
zaruret görüyoruz. Bunun için Devlet muraka
besi sisteminde gerekli değişiklik yapılmalıdır. 

Kanunî, teknik ve personel bakımından için
de bulunduğu büyük müşkülâta rağmen üstün 
bir vazife şuuru içinde hizmet eden bu köklü 
müessesemizin hizmetlerini takdirle karşılıyo
ruz. 

Devlet hayatımız bakımından büyük bir önem 
taşıyan ve Anayasamızca kendisine verilen gö
revleri daha iyi başarabilmesi için kanunî, idarî 
ve teknik her türlü yardımın bu değerli mües
sesemize temininin zaruretine inanıyoruz. 

Demokratik Parti Grupu olarak, yeni hizmet 
yılında Sayıştaya daha üstün hizmetler temen
nisiyle Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Hamdı Hamamcıoğlu, buyurunuz efen
dim. 

Saat 14,38. 

M. G. P. GRUBU ADINA HAMDİ HAMAM
CIOĞLU (Afyon KaraJhisar) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

1972 yılı için Sayıştay bütçesi hakkında Mil
lî Güven Partisinin görüşlerini kısaca arz et
mek üzere huzurunuzu işgal etmiş bulunuyo
rum. , ,„yv. 

Vatandaşın, emeğinden, alınterinden alınan 
vertgilerin yerinde sarf edilip edilmediğini, ve
ren kimse olarak araştırıp sorması en tabiî hak
kıdır. Hele bu senelerde ekonomik alanda ma
ruz kaldığımız sıkıntılı günler itibariyle bu mu
rakabe hakkının daha da önem kazandığına dik
katlerinizi çekmek isterim. 

Bu itibarla milletin, denetim hakkını Par
lamentosu yoluyle ifa etmesi zarureti muvace
hesinde karşımıza yine millî iradenin yegâne 
tecelligâhlı olan Parlâmento adına denetim gö
revi, eski adiyle Divanı Muhasebata bugünkü 
adiyle Sayıştaya verilmiştir. 

Bu kadar önemli bir görevi yüklenen bu 
Anayasa kuruluşumuz, ifa ettiği hizmetin bü
yüklüğü ile ters orantılı bir tevazu ve sesesiz-
lik içinde çalışmaktadır. 

Sayıştayımızm tarihi 1861 yılma ta Sultan 
Abdülaziz devrine kadar uzanmakta ve bu se
beple köklü bir kuruluşumuzdur. 

1961 Anayasamızın 127 nci maddesinin açık 
hükmüne göre, genel ve katma bütçeli dairele
rin bütün gelir ve giderleriyle mallarını Türki
ye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve 
gerektiğinde hüküm tesisine Sayıştay yetkili 
kılınmıştır. 

Bugün Türkiye'de 2 bini aşkın saymanlığın 
tüm hesaplarını incelemekte ve icabında yargı 
görevini de Sayıştay ifa etmektedir. Bu kadar 
geniş bir çalışma alanını denetlemekle yüküm
lü bu kuruluşun kanunun istediği anlamda ve 
sürede görevini yapabildiğini iddia etmek el
bette mümkün görünmemektedir. 

Ancak, işaret ettiğimiz bu noksanlığın, Sa
yıstayın adalet veya ihmalinden ileri geldiğini 
de söylemek insaf dışı bir ĝ örüş olmaktadır. 

1970 tarihinden bu yana Türkiye'de yapılan 
sözleşmelerin tescili, ödenek ve kadro dağıtım
larının önceden vizesi Sayıştaya verilmiştir. 

Kesinhesap kanun tasarılarının Parlâ
mentoya şevkinden itibaren bunlara iliş
kin olarak Sayıştayca düzenlenen genel 
uygunluk bildirimlerinin en geç 6 ay içerisin
de Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması 
hususu gibi kesin süreli hizmetler 'Sayıstayın gö
revi içindedir. Bu kadar geniş bir tetkik ve yar
gıyla bağlanan, bu kadar kesin süreli işlemleri 
ikmal ile görevlendirilen Sayıstayın bilhassa 
taşra denetimine yetişemediği bir vakıadır. 
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Bir tezatlar ülkesi olan Türkiye'mizde birçok 
kuruluşlarda açık insan israfı ve bolluğu var
ken Sayıştaym gerektiği kadar yetişkin eleman
larla takviye edilememesi, bugünün fennî im
kânlarından yoksun bırakılması bu tezadın açık 
ibir delilidir kanısındayız. 

Sayıştaym, yukarda arz ettiğim imkânlarının 
noksanlığı itibariyle bilhassa Devlet malların
daki murakabesinin tamamen yeterli olduğuna 
inanmak mümkün değildir. Bu noksanlık bir öl
çüde Sayıştaym personel ve teknik imkân yok
sunluğundan doğmaktadır. 

Bütçesine hâkim olmayanlar aileleri gibi, 
Devlet giderlerinin Sayıştaya yeterli bir deneti
me taJbi tutulması halinde, Hükümetlerin de 
bütçe gelir ve giderlerinde bir gün ipin ucunu 
kaçırması ihtimali daima mevcudolacaktır. 

Türkiye'mizin bugün maruz bulunduğu eko
nomik bunalımdan biran evvel çıkması, adam 
kayırmalarının Önlenmesi, insan israfının aslga-
rî seviyeye getirilmesi için Sayıştaym değerli 
mensuplarının kadro dağıtımlarında çok dik
katli ve hassas davranmalarını bilhassa rica 
ediyorum. 

Diğer yönden, bazı dairelerin, yeni malî yıl 
yaklaşırken, carî yıldaki ödenekleri, tâbir ma
zur görülürse, yangından mal kaçırırcasına bir 
mirasyedi zihniyetiyle harcamasının önüne geç
mek ve demirbaş eşya, lüks hevesi ve saltana
tının mutlaka önlenmesi için Sayıştaym gerekli 
tedbirleri almasını, kaçınılmaz bir görev olarak, 
hatırlatmak isterim. 

1972 malî yılı Bütçesinin milletimize ve Sa
yıştaym değerli mensuplarına hayırlı olmasını 
ve başarılarının devamını saygılarımla temenni 
eder, Yüce Meclise hürmetler sunarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın Muzaffer Akdoğanlı, buyurunuz efen
dim. 

Saat 14,45. 
A. P. GRUBU ADINA MUZAFFER AK-. 

DOĞANLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, sa-
y,n milletvekilleri; Adalet Partisi Millet Mec
lisi Grulbu adına 1972 malî yılı Sayıştay Baş
kanlığı Bütçesi üzerindeki görüş ve temennile
rimizi arza çalışacağım. 

Bildiğiniz üzere Sayıştay genel ve katma 
bütçeli dairelerle, sermayesinin yarısı veya da
ha fazlası bu daireler tarafından verilmek su
retiyle kurulan kurumların bütün gelir ve gi-
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derleriyle mallarını denetlemek, sorumluların 
hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak, 
kesinhesap kanun tasarıları hakkında genel uy
gunluk bildirimi tanzim etmekle görevli bir 
Anayasa kuruluşudur. 

Muhterem arkadaşlar, bütçenin tetkik ve 
tasdiki nasıl millet adına onun Yüce Meclisine 
mevdu bir yetki ise, tatbikatının denetimi de 
millî egemenliğinin neticesi olarak aynı meclis
lere ait bulunmaktadır. Ancak, Anayasamız 127 
nci maddesi ile bu görevin kazai denetimini 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Sayıştay 
Başkanına bırakmıştır. Teşriî denetleme ise 
kesinhesap tasarıları üzerinden Türkiye Büyük 
Millet Meclisince yapılmaktadır. 

işte böylesine mühim ve Anayasal bir kuru
luş olan Sayıştay, kendisine verilmiş görevleri 
nasıl ve ne derece yerine getirmektedir, bilvesi
le onu inceleyelim. 

Sayıştay daire çalışmalarını anlatmadan ön
ce, Devlet bütçesindeki saymanlık ve denetçi 
adedindeki değişmelerin bilinmesinde fayda ol
duğu kanaatindeyiz. Bütçenin ödenek yönünden 
1934 ve 1971 yılları itibariyle mukayese netice
sinde genel ve katma bütçe yekûnu olarak 1934 
yılında ödenek toplamının 222 934 502 lira ol
duğunu, 1971 yılında ise 44 329 464 387 Tl. olup, 
aradaki farkın 44 106 529 885 liradan ibaret 
bulunduğunu ve böylece artışın % 19,86 civa
rında bulunduğunu görürüz. 

Saymanlık adetleri ve değişmeleri ise, 1934 
ve 1970 yılları itibariyle genel bütçe, katma 
bütçe, döner sermaye, özel idare ve belediyeler 
yekûnu olarak nakit saymanlıkların 1934 yılın
daki adedi 815, 1970 te ise 3 589 olmuş, 2 774 
gibi yüksek bir miktar artış göstermiştir. 

Ayniyat saymanlıkları da buna muvazi ola
rak 394 iken, 3 434 olmuş ve artış miktarı 
3 040 ı bulmuştur. Fiilî denetçi sayısının kıyas
lanması ise, 1934 ve 1971 yılları olarak, 1934 
te 180, 1971 de 333 olmuş, 27 yıldaki artış farkı 
maalesef 153 ten ibaret bulunmuş, nispet ise 8,5 
civarında kalmıştır. 1934 ve 1971 yıllarında be
her denetçi tarafından vize edilen ödenek mik
tarının mukayesesi de şöyledir; 1934 yılında 
bir denetçiye 1 238 525 lira isabet ederken, 1971 
yılında bu miktar 13 312 152 ye yükselmiş, 
% 17,403 bir artış göstermiş. 



M. Meclisi B : 41 17 . 2 . 1972 O : 2 

Aynı yıllarda her denetçiye düşen sayman
lık adetleri ise 1934 yılında 8, 1971 yılında 22 
ve artış nispeti % 275 i bulmuştur. 

Yukarda arz ettiğimiz mukayesede bütçe 
ödemeleri ve saymanlık miktarı süratle artar
ken, denetçi sayısının artış miktar ve nispeti
nin çok düşük kaldığı neticesi çıkmaktadır. İş 
hacmıyla işgücü arasındaki bu büyük nispetsiz
liğe rağmen, genel ve katma bütçeli dairelerin 
nakit saymanlığı hesaplarıyle, döner sermaye 
saymanlığı hesaplarının tamamı Sayıştayca de
netlenmekte ve her biri birer hesap mahkemesi 
niteliğindeki dairelerde yargılanarak hükme 
bağlanabilmektedir. Ayrıca bu hesaplara ait 
yargılamanın iadesi müracaatları da neticelen
dir ilmektedir. 

Yukarda tebarüz ettirdiğimiz nispetsizlik, 
özel idare, belediye ve ayniyat hesaplarının ta
mamının denetimini mümkün kılmamaktadır. 
Bilindiği üzere denetçilerin incelemeleri, işlem
lerin mevzuata uyup uymadığı noktasından ol
duğu kadar, maddî hatalara da şamildir. Bu iş 
ise, iş güçlerinin ve zamanlarının büyük bir kıs
mını almaktadır. Dairelerce 1967 ve 1970 yılla
rı hesaplarının yargılanmaları sonunda tazmin 
hükme bağlanmış meibaliğ ise, 1967 yılında 
11 000 463 498,48 lira iken, 1970 te 1 milyar 
943 milyon 911 bin 2 lira 2 kuruşa inmiş bulun
maktadır. 

Temyiz kurulu çalışmalarına gelince; Sayış
tay dairelerince verilen ilâmların son mercii 
Temyiz Kuruludur. Bu kurulun faaliyeti ise 
1964 ilâ 1971 yılları itibariyle şöyledir; 1964 
yılında bir evvelki yıldan 1 259 dosya devredil
miş, 855 dosya gelmiş, mecmuu 2 114 etmiş, 
347 dosya çıkmış, geriye elde 1 767 dosya kal
mışken, 1971 yılında gelen dosya adedi 700 ü 
bulmuş evvelki yıldan müdevver dosya ile 966 
olmuş, 480 i çıkmış, 516 sı elde kalmıştır. 

Böylece bu kurulun faaliyeti de son yılda 
artış göstermiştir. 

1260 sayılı Kanunla evvelce merkezde yapı
lan sözleşmelerin tescil işlemi genişletilerek 
Türkiye'ye teşmil edilmiştir. Sayıştay deneti
mine tabi dairelerin yaptıkları sözleşmeler ve 
her türlü bağıtlar 3 gün içinde Sayıştaya gön
derilerek 15 gün içinde tescil edilmektedir. Har
camaların taahhüt safhasında denetimini te
min eden bu sistem usulsüz ödemeleri önle

miş olmaktadır. 1971 yılı Ekim ayma kadar 
16 599 sözleşme tescil edilmiştir. 

Kesinıhesap kanun tasarıları hakkındaki ge
nel uygunluk bildirimlerinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulmasında kısmî gecikmeler 
olmaktadır. 1967 bütçe yılma ait bütün ke-
sinhesaplar incelenmiş ve genel uygunluk bil
dirimleri ise, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulmuştur. Bu gecikmenin sebebi de kadro 
yetersizliğidir. 

Yukardan beri arz ettiğimiz malumat ve 
mukayese göstermektedir ki, Sayıştay Mües
sesi imkânlarının üstünde sessiz ve sedasız bir 
gayret sarfetmektedir. 

Bütçe teklifi hakkındaki görüşlerimize ge
lince; Sayıştay Başkanlığının 1972 yılı Bütçe
sinde cari harcamalar için 40 213 058 lira ya
tırım harcamaları için 140 000 lira ve transfer 
harcamaları ve sermaye teşkili için 170 001 li
ra ki, ceman 40 513 659 lira ödenek teklif edil
mektedir. 

Bu yıl bütçesinin geçen yıl ile mukayese ne
ticesinde c/c 3,6 miktarında bir artış göster
mektedir. Ancak, ödemelerin gerçek ihtiyaç 
için teklif edildiği ve tasarrufa da itina gös
terildiği gözden kaçmamaktadır. 

Bu suretle Sayıştay Başkanlığının bütçesi, 
hizmet aksatılmaksızm tasarruf edilmesinin 
mümkün olduğunu gösteren örnek bir bütçe 
vasfı taşımaktadır. 

Temennilerimiz: 
Denetçi adedi çoğalan iş hacmi nispetinde 

artırılmalıdır. 
Denetçilerin maddî bakımdan vâki incele

melerinin işigücünün büyük bir kısmını aldığı 
göz önünde tutularak, elektronik kompüter sis
temin tatbiki lâzımdır. 

Belediye ve özel idare hesaplarının denet-
lenebilmesini teminen teşkilâtlanmakta fayda 
görmekteyiz. 

Ayniyat saymanlıkları hesaplarının ince
lenmesinin kolaylaştırılması .ve Devlet malları
nın envanterinin sıhhatli bir şekilde yapılabil
mesi için ayniyat talimatnamesinin ilgasiyle mo
dern kartotesk sisteminin tatbikinin temininde 
saruret vardır. 

Muhterem arkadaşlar, mütalâa ve tenkitle
rimizi böylece arz ettikten sonra, Sayıştay 
Başkanlığı bütçesinin memleketimize ve sayın 
Sayıştay camiasına hayırlı olmasını diler, Ada-
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let Partisi Grubu adına Yüce Meclisi saygıla
rımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
(bu adına Sayın Niyazi Gürer, buyurunuz. 

Saat 14,53 
C. H. P. GRUBU ADINA MEHMET NÜYA-

Zl GÜBER (Balıkesir) — Sayın Başkan ve de
ğerli milletvekili arkadaşlarım; Sayıştay büt
çesi nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. 

ıBildiğiniz gibi Sayıştay bir Anayasa kuru
luşudur ve ifadesini 1901 Anayasasından 127 ve 
U28 nci maddelerinde bulur. Bu Anayasa kuru
luşunun, yani iSayıştayın görevi şu şekilde 
özetlenebilir: 

1. iSayıştay, bütçenin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi adına uygulanmasını denetler. 

2. Hükümetin verdiği katî hesabı uygula
nan bütçeye ve gösterilen belgelere göre uy
gulayarak, bu hesabın maddî ve hukukî ba
kımdan doğruluğu hakkında Türkiye Büyük 
Millet Meclisini aydınlatır. 

3. Bütçeyi uygulayanların ve Devlet mal-
lariyle paralarına elkoyanların hesaplarını tet
kik ederek, hizmetleri, mesuliyet ve beraetleri 
(hakkında kazaî kararlar verir. 

4. Malî reformlar hakkında Türkiye Bü
yük Millet Meclisine raporlar verir. 

Millî irade, vergi hakkı ve devlet kavram
ları önemli kavramlardır. Bu nedenle de Sayış-
tayın önemi Ibir defa daha ortaya çıkmakta
dır. 

İSayıştay, incelemelerini, denetimini ve yar
gıya dayanan kararlarını halk adına, ulusun 
ve Anayasanın kendisine verdiği yetkiye daya
narak verir. 

Sayın milletvekilleri, tohumu Tanzimatla al
mış olan bu kuruluş 1860 dan başlamak üzere, 
1934 e kadar çeşitli revizyonlarla Divanı Muha
sebat olarak görev yapmış ve ömür sürmüştür. 
1939 da temyiz yetkisini almış, bilindiği gibi 
1961 Anayasasıyle de tamamiyle bağımsız bir 
Anayasa kuruluşu olarak Sayıştay isimiyle var
lığını korumuştur. Son şeklini de 1971 değişik
liğinde bulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, Sayıştay Anayasadan 
aldığı yetkiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına bir denetim organıdır. Keza, kendisi de 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından dene-
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1 time tabidir. Denetim, Anayasal bir hak ve yet-
I kidir. Denetimin verimli olabilmesi için yetiş-
I miş ve bilgili elemanlarla modern metotlara ih-
I tiyaç vardır. Verimli bir denetim ancak bu şe-
I kilde mümkündür. Yurttaş vergi verir; yurtta-
I şm yükünü azaltmak, israfı önlemek, kalkmma-
I yi sağlamak ve refahı temin etmek, ancak ve-
I rimli bir denetimle mümkün olur. 
I Sayıştayımızm bütün bu imkânsızlıklara rağ-
I men, bir gayretin içinde olduğundan şüphemiz 
I yoktur. Nitekim, Sayıştay bütçe rakamları da 
I bunu açıkça göstermektedir. Bu rakamlara gö-
I re Sayıştay Bütçesi cari harcamalara 40 milyon 
I küsur, yatırım harcamaları 140 bin küsur ser-
I maye ve transfer harcamaları 190 bin küsur ol-
I <mak üzere cem'an 40 milyon küsur liradır. 
I Sayıştay Bütçesinin önemli kısmının perso-
I nel, yönetim ve görev giderlerine ayrıldığı açık-
I ça görülmektedir. Sayıştayımızm süratli, ve-
I rimli ve daha değerli hizmetler verebilmesi için 
I daha fazla paraya ihtiyacı bulunduğunu elbette 
I takdir ediyoruz. Ancak, ülkemizin iktisadî gü-
I cü bütün çıplaklığı ile gözümüzün önündedir. 
I Bu nedenle azamî tasarrufa dikkat etmek zorun-
I dayız. 

I Kıymetli arkadaşlarım, bütçe hazırlık, tan-
I zim, tasdik ve uygulamayı mütaakıp denetim 
I safhalarını geçirmekle son bulur. Her bakanlı-
I ğm bütçe hazırlığı safhasında görevlerini yasa-
I lara, tüzüklere ve yönetmeliklere uygun yapma-
I sı gerekir. Bu konudaki aksaklıklar ancak de-
I netimle ortaya çıkar. Bütçenin verimli olabil-
I mesi için objektif, samimî, denk ve gelecek için 

ümit verici olması gerekir. Bu, Anayasaya gö-
I re, teşriî, idarî ve kazai denetimle olur. Gelir ve 
I gider hesapları hakkında usul, genel muhasebe 

kanunlariyle konur. Bütçe, Türkiye Büyük 
I Millet Meclisinde kabul edildikten sonra uygu-
I lama safhasına geçer, bu safhada önleyici de-
I netim başlar. 

I Devlete ait para ve malların korunmasında, 
I görevlerin yapılmasında, gelirlerin tahakkuk ve 
I tahsilinde, Devlet masraflarının ödenmesinde 

önleyici denetime dikkat etmek gerekir. 
Ayrıca, bütçenin tatbik ve icrası sırasında 

I yolsuzlukları ortaya çıkaran ve mesulleri teczi
ye amacını güden cezai denetimin de yapılması 

I gerekir. Bütçede önemli olan az masrafla çok 
I verimin elde edilmesidir. Bu da modern eko-
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nomi bilgisi ve sıhhatli neticeyi verecek usul ve 
metotlarla olur. 

Genel hizmetler halktan alınacak vergilerle 
karşılanır. Eu nedenle de halkın almteri olan 
bütçe gelirlerinin yerine kusursuz olarak sarfı 
gerekir. 

Sayıştay, kesin hesapları tekik ederken mu
tabakat beyannameleri ile yetinmemelidir, iptal 
edilen tahsisat üzerinde durulmaması, denetim
de bir noksanlıktır. Tahsisat görevin karşılığı
dır. Tahsisatın kullanılmaması ve hizmet kar
şılığı tahsisatın iptali, yatırımların yapılmamış 
olması, hizmetin yerine gelmemesi demektir. 

Bütün bunların malî ve siyasî sorumluluğu 
vardır. Denetimde bunların gözönünde bulun
durulması gerekir. 

Politik mülâhazalarla birtakım memurların 
merkeze atanmaları ve hizmetlerden uzak bıra
kılmaları, kendilerine fuzuli para verilmesi de
mektir. Bütçede tasarruf, samimiyet ve dene
timle sağlanır. Sayıştaym tahakkuk memurları 
ve saymanlar hakkında, keza amiri italar hak
kında Meclise gereği gibi rapor vermesi gere
kir. 

Keza, bütçe aktarma kanunlarının esası da 
kifayetsizdir. Bunda hizmetin mahiyeti, sebep 
ve lüzumu açıklanmamaktadır. Ek ödeneklerin 
de bütçede ne sebep ve şekilde karşılanacağı 
belirtilmemektedir. Sadece bütçeden tasarruf
la temin edilir, denmektedir. Tahsisat aktar
maları malî yılın sonuna getirilmektedir ki, bu 
da illâ yarılan tahsisatın sarfı gibi bir düşünceyi 
akla getirmektedir. Tahsisat olmadığı halde 
ertesi yıla borç devri hizmetin noksan yapılma
sıdır. 

Devlet mallarının denetlenmesi için bugüne 
kadar modern bir talimatname de hazırlanmış 
değildir. Bakanlıklar kadro isteklerinde, hangi 
ihtiyaçlar için kadro istediklerini bildirmelidir
ler. Çok zaman bu kadro istekleri yeni bir hiz
met için değil, ek görevler içindir. Bu da is
rafı artırmaktadır. 

Temsil ödeneklerinin sarfında israftan ka
çınmak lâzımdır. 

Tediye muvazenesinde de büyük aksaklıklar 
ve haksızlıklar var. Devlete iş yapan müteah
hitlerin hak ettikleri ve zamanında alamadıkları 
istihkakların mevcudiyeti ve bu yüzden yakın
maları mevcuttur. Harcamaların tediye muva
zenesine uygun yürütülmesi gerekir. Bu konu

da sıhhatli tedbirlerin alınması ve aksaklıkların 
düzeltilmesi gerekir; bu bir Devlet itibarıdır. 

Hulâsa, Maliyemizin modern metotlarla ge
liştirilmesi, bu teşkilâtın iyi bir yapıya, muha
fazalı arşivlere, modern cihazlara kavuşturul
ması gerekmektedir. Bilhassa Türkiye'miz gibi 
kalkınmayı amaç edinen geri kalmış bir memle
kette maliye ve denetim gerçekten büyük bir 
önem arz etmektedir. Yurt sever teşkilâtımızın 
kısa zamanda bu konuda yapılması gereken re
formları yaparak, fakir milletimizin bir kuru
şunun dahi israfına meydan vermeyeceğine ina
nıyoruz. 

1972 yılı malî bütçesinin hazırlanmasında 
emeği geçen personele şükranlarımızı bildirir, 
bütçenin yüce ulusumuza hayırlı olmasını dile
rim, saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Ataman?... Yok. 
Sayın Mustafa Aksoy?.. Yok. 
Sayın Enver Akova... Vazgeçti. 
Sayın Hüseyin Balan?.. Yok. 
Sayın Mehmet Türkmenoğlu?.. Yok. 
Başka söz isteyen var mı?.. Yok. 
Sayıştay adına Sayın Başkan, cevap verecek 

misiniz? 
SAYIŞTAY BAŞKANI RIZA TURGAY — 

Sayın Başkanım, sadece teşekkürlerimizi ifade 
edeceğim, başkaca maruzatımız olmayacak. 

BAŞKAN — Bu şekliyle Sayıştay Başkan
lığı bütçesinin tümü üzerinde müzakere sona 
ermiştir. Bölümlere geçilmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

C. — SAYIŞTAY BAŞKANLŞĞI: 

(A/l) CARİ HARCAMALARI 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 38 406 156 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 457 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 6 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

I Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

16.000 Çeşitli giderler 232 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 140 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİL t VK TRANSFER 
HARCAMALAR i 

35.000 Sosyal transferler 170 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 25 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekliyle muhterem arkadaşlarım, Sayış
tay Başkanlığı 1972 yılı Bütçesi Millet Mecli
since kabul edilmiş bulunmaktadır; memleket 
için hayırlı olsun. 

(J - ANAYASA MAHKEMEM BAŞKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Daha önce dağıtılmış bulunan 
çalışma programında da yazılı olduğu üzere, 
günlük program bitirildiği takdirde, saat 19.30 
da gelmemiş ise, ertesi günkü programa devam 
olunur, denmekte idi. 

Buna göre, bugünkü program bitirildiği ci
hetle yarınki programa geçiyoruz. Yarınki 
programın birinci sırasında yazılı Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığının bütçesi üzerindeki 
müzakereye başlıyoruz. 

Anayasa Mahkemesi Bütçesinde yetkili ki
şiler lütfen yerlerini alsınlar... 

Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerinde şim
diye kadar grupları adına söz istemiş olan arka
daşları takdim ediyorum. 

D. P. Grubu adına Kubilay İmer, O. H. P. 
Grubu adına Osman Yeltekin, M. G. P, Grubu 
adına Salih Yıldız, A. P. Grubu adına Ertuğrul 
Mat. 

Şahısları adına söz isteyenler : Kemal Ata
man, Hüseyin Abbas, Enver Akova, Hüseyin 
Balan, Mehmet Türkmenoğlu. 

[ D. P. Grubu adına Sayın Kubilay tmer?.. 
I Yok. 
i C. H. P. Grubu adına Saym Osman Yeltekin, 
I buyurun. 
| C. H. P. GRUBU ADINA OSMAN YELTE-
\ KİN (Kars) — Sayın Başkan, muhterem üye; 

ler; 
Anayasa Mahkemesinin 1972 malî yılı Büt

çesi münasebetiyle C. H. P. Grubu adına maru
zatta bulunacağım. 

I Anayasamızın büyük kuruluşlarından birisi 
j olan yüksek Anayasa Mahkemesi, 1961 Anaya-

sası gereğince 44 sayılı Kanunla kurulmuş ve 
28 . 8 . 1962 gününden beri fiilen göreve baş
lamıştır. 

I Görevleri : 1. Devlet gücünü elinde bulun
duran veya sorumlu önemli mevkileri işgal eden 
yetkililer hakkında Yüce Divan vazifesi gör
mek. 

2. ıSiyasî Partilerin malî ve siyasî deneti
mini yapmak, bunlar hakkında icabeden karar
ları almak. 

3. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması 
halinde vaki itirazları inceleyip karara bağla
mak. 

4. Meclisler tarafından kabul edilen kanun 
i ve içtüzük hükümlerinin Anayasaya uygunluğu

nu denetlemek. 
5. Danıştay Başkan, üyeleri ile Başkanun-

sözcüsü, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığını 
yapacak hâkimi seçmek. 

Muhterem milletvekilleri, 
Anayasamızın 4 ncü maddesi, «Egemenlik 

kayıtsız şartsız Türk Milletinindir. Millet, ege
menliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, 
yetkili organlar eliyle kullanır.» hükmünü koy
muştur. 

Böylece yasama organları tasarruflarında 
bu hükme sadık kalmakla mükelleftirler. 

8 nci maddede de bunu tekrarlamış ve Ana
yasanın üstünlüğünü tasrih ve teyidetmiş bu
lunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Anayasaya muhalefet aşağıda gösterilen şe

killerde tezahür eder : 
1. Yeniden çıkarılan kanun veya tüzüğün 

Anayasaya veya Anayasa değişikliğinin Ana
yasada gösterilen usul ve şartlara uygun olma-

I ması. 
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2. Anayasa gereğince öngörülen reformla
rın ve hizmetlerin yerine getirilmemesi halinde 
olabilir. 

ıSaym milletvekilleri, 
Yukarıda izaha çalıştığım bu iki noktada 

Anayasa muhalefetin netice ve hal çareleri yi
ne Anayasamızın maddei mahsuslarında tâyin 
edilmiştir. Bu noktaya gelmişken şu hususu bil
hassa belirtmek isteriz ki, olur olmaz her yer 
ve zamanda yersiz Anayasa ile uğraşmayı ve 
eleştirmeyi doğru bulmamaktayız. Memlekette 
husule gelen her türlü hareket ve eylemlerin 
kusurunu da sadece Anayasada değil, onu tat
bik eden idarî ve siyasî teşekküllerde ve şahıs
larda aramak lâzımgelir. 

Bu gibi hallerde Devleti yönetenlerle, siya
sî teşekküllerimize titiz ve temkinli davranma
ya mecbur olduklarını hatırlatmayı kaçınılmaz 
bir görev sayıyoruz. 

Yine bir hususu da önemle belirtmek isteriz 
ki, bu yüksek mahkeme dahil, bütün Anayasa 
kuruluşlarının, gerek ittihaz edecekleri karar
larla ve gerek birbirleriyle olan vazife münase
betlerinde, birbirlerine karşı saygılı ve vazife 
şuuruna sahibolmaları şarttır. 

Sayın Milletvekilleri, 
Bu maruzatımdan sonra Yüksek Anayasa 

Mahkemesi hakkındaki temenni ve dileklerimizi 
arz edeceğim. 

1. Yüksek Mahkemenin şahsiyeti manevi-
yesine uygun bir binaya biran evvel kavuşturul
ması lâzımdır. 

2. Siyasî Partilerin malî denetimi ödevin
de siyasî partilerimizin bu yüksek kuruluşa 
müzahir ve yardımcı olmaları şarttır. 

3. Kadro tevziinin bu kuruluştan esirgen-
memesi lâzımdır. Bilhassa Maliye Bakanlığının 
bu hususta dikkatini çekmek isterim. 

4. Vesait sıkıntısının çektirilmemesi lâzım
dır. 

ıSaym arkadaşlarım, bugün Türkiye'de görü
yoruz ki, her kuruluşta en küçük bir şube mü
dürünün emrine dahi bir vesait verilmiştir. Fa
kat Türkiye'nin bu kadar önemli mevkiini iş
gal eden Yüksek Mahkemeye yalnız bir araba 
tahsis edilmiştir. 15 tane sayın üyesi bulunan 
bu müessesenin mensupları en aşağı 30 - 35 se
ne hizmet görmüş kimselerdir ve en yüksek mev-
kiye çıkmışlardır. Bunlar vazifelerine gelirken 

duraklarda otaibüa veya dolmuş beklemektedir
ler. Bu hal gördükleri vazifenin ve mevkilerinin 
icabı ile kabili telif değildir. Bunun biran evvel 
giderilmesi şarttır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Maruzatımı bitirirken 1972 malî yılı Bütçe

sinin bu yüksek kuruluşun mensuplarına ve 
memleketimize hayırlı olmasını diler. Yüce He
yetinizi saygı ile grubum adına selâmlarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Salih Yıldız, buyurunuz efendim. 

M. G. P; GRUBU ABINA SALİH YILDIZ 
(Van) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Anayasa Mahkemesi bütçesi dolayısıyle Mil
lî Güven Partisi Meclis Grubunun görüşlerini 
arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

«Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir» şek
linde özetlenen temel görüşün, siyasî rejimler 
içindeki adı ve yeri; «Halkın kendi kendini ida
resi» olarak tarif edilen demokratik idare tarzı
dır. Bu tarz idarelerin başta gelen kaidelerin
den biri serbest seçimlerdir. Serbest seçimle 
Devlet idaresini çoğunluk partisi deminde eder. 

Ferdî hak ve hürriyetlerin teminat altına 
alınması, cemiyette insan unsuruna verilmesi 
gereken önemin korunup geliştirilmesi, bu se
beplerle fert yararına olarak Devlete tahmil 
olunan sosyal görevlerin yerine getirilmesi ko
nularında hiç şüphesiz M, bu tarz idare ideal bir 
idare tarzıdır. 

Ancak, bu kadar ideal esaslara rağmen, in
san hak ve hürriyetlerini yok etme çabaları, 
kendilerine tahmil olunan görevleri bir başka 
anlayış içinde değerlendiren Devlet idarelerine 
bilhassa sık, sık rastlanmıştır. Bu gerçekler ve 
endişeler sebebiyle, kanun hâkimiyetini tesis 
edebilmek daima aranan bir gaye olmuştur. 

Demokratik düzende serbest seçimlerle ve 
meşru yoldan iktidara gelmek ne kadar önemli 
ise, iktidarların devamı sırasında meşruluğun 
muhafazası da en az. o derecede önemlidir. 

Ülkemizde 1945 - 1960 arası, siyasî hayat 
15 sene müddetle demokratik hak ve hürriyet
lerin çok çetin mücadeleleriyle geçmiş olup, ya
sama ve yürütme organlarının yetkilerine bir 
hukukî sınır aranmıştır. Bu sınırın ne olabile
ceği veya ne olması lâzımgeldiği hususunda bir
çok görüşler ileri sürülmüştür. 
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Bu çetin mücadeleler, Türkiye'mizi 27 Ma
yıs İhtilâline kadar getirmiştir. 27 Mayıs İhti
lâli ile 1961 Anayasası hazırlanmıştır. 

27 Mayıs İhtilâlinden sonra kurulan idare, 
Türk Milletine en kısa zamanda demokratik dü
zene geçileceği hususunda vaadde bulunmuş ve 
hemen bu vaadinin tahakkuku için gereken ha
zırlıklara girişmiştir. 

Demokratik düzene geçiş hazırlıkları meya-
nında akla gelen ilk husus; Anayasa ihlâllerini 
önlemek ve bir çıkış yolu bulmak için tedbir 
aramak olmuştur. Bu tedbirler meyanında; 
Anayasaya riayet yemini, çift meclis usulü, 
Devlet Başkanına tanınan sınırlı şekildeki veto 
hakkı bilhassa ve son derecede isabetli bir gö
rüş sonunda da Anayasa Mahkemesi teşkiline 
ağırlık tanınmıştır. Bu tarz bir Anayasa siste
mi ile bizde mevcut teminatlara ilâveten kazai 
murakabe usulü getirilmiştir. 

Bu sistem sayesinde, mevcut usul ve esaslar 
dairesinde yasama organlarının tasarrufları, 
kazaî murakabeye talbi tutulmuştur. 

'Bu noktada, maruzatıma vuzuh veremek mec
buriyetindeyim; Anayasa Mahkemesi, yasama 
organlarını her manada murakabe eden, teftiş
ten geçiren ve millî iradenin tecelligâhı olan 
Türk Parlamentosunun üstünde bir kuruluş 
değildir. Anayasa Mahkemesi, rejimin temel di
reklerinden ve hiç bir zaman vazgeçilmesi 
mümkün olmayan yüksek bir kuruluş olmakla 
beralber vazifelerini ve yetkilerini, konuşmamın 
başka bir yerinde arz etmeye çalışacağım, 

Bu meyanda hemen arz edeyim ki, Anayasa 
Mahkemesi, siyasî hayatın huzur içinde deva
mı için gerçekten bir çıkış yolu olarak da önem
lidir. Anayasa Mahkemesi, yetkilerine giren 
konularda, devam eden ve memleketin siyasî 
tansiyonunu yükselten mücadeleler için bir boş
luğu doldurmuş olup, Anayasanın aykırılık 
iddialarının uzun süre boşlukta kalmasını ve 
kısır çekişmelerin son bulmasını önlemek bakı
mından büyük bir ihtiyaca cevap vermiştir. 

Diğer taraftan, birhassa asrımızda iktisadî, 
sosyal ve fikrî sahada Devlet müdahalesi git
gide artmaktadır. Ferdin hak ve hürriyetlerini 
Devlet müdahalesi yönünden teminata bağla
yabilmek için durdurucu güce sahip ve Anayasa 
Mahkemesi niteliğinde hukukî önemi büsbütün 
kendisini hissettirmiştir. İktidar ve muhalefet 
olarak ve hattâ bu Yüce Mahkemenin üyeleri 
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olarak bu kuruluşun önemi ve kıymetini hep 
beraber bilmeye mecburuz. 

iSayın milletvekilleri; 
Anayasa Mahkemesinin görevlerinin başın

da, kendisine iptal dalvaöı veya itiraz şeklin
de intikal eden işlerde kanunların, Türkiye 
(Büyük Millet Meclisi içtüzüklerinin Anaya
saya uygunluğunu denetlemek gelmektedir. Şu 
halde Anayasa Mahkemesi, kendilerine mev
cut usul dairesinde intikal etmeyen hususlar
da relsen murakabe görevini yapan bir kurut-
luış değildir. Bir başka ifadeyle Anayasa 
Mahkemesi kendi kendine denetim yapan, oto
matik işleyen bir denetim sistemi esasına ka
vuşturulmuş değildir. 

Diğer taraftan Anayasa Mahkemesi 
6 . 9 . 19612 tarihinde verdiği bir kararlla 
da; «Her hanigi bir konuda düşümce bildir
mekle görevli olmadığım1» da belirtmiştir. 
Böylece Anayasa Mahkemesi iştilşari manada 
bir organ niteliğini de taşımuımaktadır. 

IBazî anayasalar bir maselenin u&un süre 
siyasî havayı sertleştirmemesi ve henüz Ana
yasa Mahkemesine hür iptal v.3 itiraız şeklinde 
konu intikal etmeden evvel meseleyi Ana
yasa süzgecinden geçirmeyi uygun bulmuş
lar ve böylece Anayasa Mahkemesine istişari 
mahiyette bir görev tahmil etmişlerdir. Bi
zim Anayasamuz bu sistemi kabul etmemiş
tir. Şüphesiz ki, bu sistemi kabul eden dev
letlerin verdikleri yerinde bir ağırlıktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılima&ı ha
linde yapılacak itirazları inceleyip karara bağ
lamak görevi de bu Mahkemeye tanınmıştır, 

Bütçe yönümden geçen yıllardaki temenni
lerimizi maalesef yine arz etmek durumunda 
kalıyoruz; 

Anayasa Mahkemesi halen geçen yıllarda 
olduğu g;Jbi kira ile tutulan bir binada kal
maktadır. Devlete büyük malî külfet tah
mil eden bu durum ayrıca Anayasa Mahkeme
sinin çalışmasına, şanına yakışır bir bina ni
teliğini ide taşımamaktadır. Binaenaleyh, Ana
yasa Mahkemesinin gerek çalışmasına uygun 
ve gerekse Devletin bu malî külfetten kurta
rılması için biran evvel bir binaya kavuştu
rulması gerekmektedir. Anayasa Mahkemesi
nin emrinde bir tsrdüme bürosunun bulundu^ 
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ruimasını faydalı addediyoruz, bunu tekrarda 
(hiçlbir salamca görnUiiyoruz. 

Keza bu Mahkemenin siyaJsî partilerin de
netimini yapalbilmesi için gereken imkânlara 
kavuşturulimaisınuı da lüızumuna işaret etmek 
istilyorum. 
Anayasa Mahkemesi bütçesi vesilesiyle yapı

lacak konuşmaların temeli ve konusu bir ba
kıma bizzat Anayasanın kendisidir. Tanınan 
sfiire içinde anahatlarıyle Anayasamız hakkın
da ıbazı miâruzatlanmız olacaktır. 

Anayasamız, genel esasları koyduktan sonra, 
temel hak ve görevler, kişinin hakları ve ödev
leri, sinyal ve iktisadî haklar ve ödevler, si
yasî haklar ve ödevleri tespit ederek unsurla
rını açıklıkla ortaya koymuştur. 

Anayasamız birici maddesiyle «Türkiye Dev
leti bir Cumhuriyettir» esasını koyduktan son
ra, ikinci maddesiyle «Türkiye Cumhuriyetinin, 
insan haklarına ve başlangıçtan belirtilen te
mel ilkelere dayanan millî, demokratik, layik 
ve sosyal bir hukuk devleti» olduğunu tarif et
mektedir. 

Bu temel maddenin unsurlarından birini 
diğerinden ayırmak mümkün değildir. Unsur
lar arasında bulunan «hukuk devleti» niteliğini 
ihmal ettiğimiz takdirde, demokratik unsur
dan bahsolunamaz. Cumhuriyetimizin «millî, de
mokratik, layik ve sosyal bir hukuk devleti» olu
şunun ve hayatiyetinin çok tabiî bir sonucu 
parliömanter demokratik sistemi reddeden aşı
rı sol ve aşırı sağa kapalı oluşudur. Zira, dik
ta rejimleri demek olan bu uçların felsefe ve 
tatbikatında Cumhuriyetimizin unsurlarından 
biri olan «demokratik» olma vasfı yoktur. Ana
yasamız çok partili hayatı demokratik niza
mın vazgeçilmez unsurları olarak kabul et
miştir. Bu esası, 4 ncü maddesinde «Egemenlik 
kayıtsız şartsız Türk Milletinindir.. Egemenli
ğin kullanılması, hiçbir suretle belli bir kişi
ye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz» demek 
suretiyle bütün şüpheleri silip atmıştır. 

Anayasamız, temel ilkelerini arz ve izaha 
çalıştığım Cumhuriyet idaresinde, Devlete, 41 
nci maddesi ve diğer hükümleriyle «İktisadî 
ve sosyal hayatın, adalete, tam çalışma esası
na, herkes için insanlık haysiyetine yaraşır 
bir yaşayış seviyesi sağlanması amaciyle» gö
revler tahmil etmiş olup iktisadî, sosyal ve 
kültürel kalkınmayı demokratik yollarla ger

çekleştirmek hükmünü 41 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasında bilhassa tasrih etmiştir. 

Anayasa ve diğer hukukî teminatlara rağ
men demokratik hayatın, Anayasa nizamının 
hiçbir tehlikeye maruz kalmadan devamı için 
başka unsurlara da muhtacolduğumuzu aynı 
bütçe vesilesiyle geçen yıllarda grubum adına 
yaptığım konuşmalarda arz etmiştim. 

Ezcümle: Müesseseler ve politikacılar ola
rak demokratik nizama yürekten inanmış ol
mak ve bu inancın tezahürlerini vermek, bü
tün vatandaşları hallerinden ve geleceklerin
den emin sosyal güvenlik esasına kavuştur
mak, iktisadî temele dayalı istismarları ön
lemek için demokratik yollarla bölgeler ve 
fertler arası iktisadî dengesizliği Anayasa ku
ralları içinde gerçekleştirmek mecburiyetin
de bulunduğumuzu belirtmiştim. 

Sayın milletvekilleri; 

Yüksek malumunuz bulunan geçmiş olay
ları dile getirmenin büyük faydaları sağlaya-
'bileceğine inanmıyoruz. Sedece; 12 Mart muhtı
rası ile Anayasa nizamının, Türk Devletinin ül
kesi ve milletiyle uçurumun kenarından kur
tarıldığını belirtmekle iktifa ediyoruz. Bu ara
da; 1971 yılı içinde Yüce Meclislere gerçekleş
tirilen Anayasa değişikliklerinin bir kısmı, esa
sen Anayasamızda mevcut bulunan ve fakat 
yıllar yılı sistemli faaliyetlerle başka yönle
re çekilen kavramlarda husule gelen karışık
lığı gidermek şeklinde Sah olunabilir. Deği
şikliklerin diğer bir kısmı ise, 1961 - 1971 yıl
ları arasında on yıllık süre zarfında devlet ve 
millet hayatında beliren ihtiyaçlara daha iyi 
cevap verebilmek için, tabir caiz ise teknik 
manada yapılan değişikliklerdir. 

İstikbale muzaf temennilerimizi, benimse
diğimiz bir görüşü tekrarlamak suretiyle arz 
etmek isterim; bugün Türkiye'de açıkça iki 
görüş karşı karşıyadır. Bu görüşlerden biri, 
Türkiye'nin, meselelerinden hiçbirinin demok
ratik nizam içerisinde halledüemiyeceği şek
lindeki görüştür. Bu görüş, kanuni yasak
lara, mevzuatımızın müsaade etmemesi sebe
biyle kapalı şekilde de olsa ve fakat sistemli 
şekilde yürütülen bir görüştür. Bu görüşün 
karşısındaki diğer bir görüş de, Türkiye'nin 
meseleleri, demokratik nizam içinde halledi
lebilir ve ayrıca demokratik nizam, Türk Dev-
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letinin, Türk Milletinin bekası için de yegâ
ne çıkış yoludur şeklindeki görüştür.. 

Bu son görüşün, başarıya ulaşabilmesi için, 
Parlamentomuzun, Türkiye'nin muhtacolduğu 
bütün meselelerin bu sistem içinde halledile
bilir olduğunu ispata devam etmesi şeklinde 
olacaktır. Bütün meselelerimizin bu sistem için
de halledilebileceğine hiç şüphesiz ki inan
maktayız. Ama bu inanç kafi değildir, bunu 
defvamlı şekilde yaymak, anlatmak ve ayrıca 
bunun bu şekilde olduğunun ispatını her tür
lü imkânlarla ortaya koymak zaruridir. Ak
sini düşündüğümüz takdirde, Türk Milletinin 
ülkesi ve milletiyle büyük bir tehlike ile kar
şı karşıya bulunduğunu kabul etmek, maalesef 
bir gerçek olarak karşımızdadır. 

Durum böyle olunca, Türkiye bakımından 
.en önemli problem, Türk Devletinin, ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünü ne pahasına 
olursa olsun sürdürüp, demokratik parlöman-
ter rejimi bu temel ilke üzerinde işler halde 
tutmaktır. Geçen olayların bize öğrettiği bü
yük ders, bu olmalıdır. Gerçekten de devleti
miz, 1971 yılı içinde büyük bir tehlike ile kar
şılaşmıştır. Geçirdiğimiz smarvdan öğrenilen
ler ve elde edilen tecrübe ile bundan böyle tek 
tek vatandaş olarak ve topyekûn müessese
ler olarak, başta politikacılar olarak inançlı 
ve şuurlu şekilde yeni millî ödeve sahip çık
mamız gerekiyor, öğrenmemiz gereken ve ar
tık gün ışığına çıkan gerçek şudur; demok
rasinin, millet ve yurt yararına işlemesi, sa
dece lâfla başarılacak bir iş değildir. Anaya
sa ve metinler kâfi değildir. Bu amaca var
manın başta gelen vasıtaları arasında bu il
kelere inanmak ve bu inanca uygun çaba ve 
davranışlar göstermektir. 

İktisadî kalkınmamızın, sosyal adaletin ve 
tahakkuku gereken diğer bütün meseleleri
mizin, demin de arz ettiğim gilbi, demokratik 
nizam içinde hallinin mümkün olduğunu is
patlamak görevini inançla devam ettirmeli
yiz. Demokratik parlömanter rejimin devamı 
için en büyük vasıta ve teminat, bu yoldaki 
'başarılar manzumesidir. Böyle olduğu süre
ce, rejim en büyük teminatını bizzat içinde 
bulmuş demektir. Böylece başka alternatifler 
arama hevesleri de tesirsiz kalmaya mahkûm 
edilmiş bulunacaktır. 

Konuşmamı böylece bitirmiş bulunuyorum. 
Millî Güven Partisi Millet Meclisi Grubu adı
na Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlar, bütçe
nin Anayasa Mahkemesine ve Türk Milletine 
uğurlu ve hayırlı olmasını saygı, ile arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Kubilay îmer, Demokra
tik Parti Grubu adına, buyurunuz. Saat 15,35. 

D. P. GRUBU ADINA KUBÎLAY ÎMER 
(Konya) — Muhterem Başkan, kıymetli mil
letvekilleri ; 

1972 yılı Bütçesi münasebetiyle, Anayasa 
Mahkemesi bütçesini konuşmakta olduğumuz 
şu sırada, gnıibum adına yapacağım konuşma
ya başlamadan evvel hepinizi hürmetle selâm
larım. 

Muhterem arkadaşlarım, yine g&qen yılki 
Anayasa Mahkemesi bütçesi tenkidini yapmak 
vazifesi, grup adına nâçiz şahsıma tevdi edil
miştir. O sırada bu bütçe ile ilgili olarak arz 
etmiş olduğumuz hususlar, birçok noktalarda 
haklı olduğumuzu ve ne nispette haklı oldu
ğumuzu bütün açıklığıyle ortaya koymuştur. 
'Malumları olduğu üzere Anayasamız, 192i ta
rihli Anayasa hükümlerinden ayrılmak sure
tiyle kuvvetler ayrılığı sistemini getirmiştir. Bu 
sistem içerisinde kaza, teşriî ve icraî fonksiyon
lar ayrı ayrı organlar tarafından yürütüle
cek ve her organ bağımsız bir durum içerisin
de bulunacaktır. Ama, bu bağımsızlık, hiçbir za
man, aradaki ahengi kaldırıcı mahiyet ve ni
telik içerisinde değil, bir koordinasyonu sağ
layıcı nitelikte olacaktır. Devlet dediğimiz 
varlık, ülke ve milletiyle var olduğuna göre, 
hâkimiyet hakkı bunu tamamladığına göre, 
bu hususların kazandığı kıymet elbette ayrı 
ayrı ele alınmak sorundadır. 

Fonksiyonları ifa eden organların büyük
lüğü nispetinde, bunların yaptıkları faaliyet
lerin de büyüklüğünü nazarı itibara almak lâ
zımdır. Teşriî organ olan Parlamento, elbette 
ki bu memleketteki düzeni sağlayan kanun
ları - başta Anayasa olmak üzere - tanzim ede
cektir. Parlâmentonun çıkarmış olduğu ka
nunlar, icra ve idare organı olan Hükümet ta
rafından yürütülecek ve bunun denetimi de 
Parlâmento tarafından yapılacaktır. Diğer ta
raftan, kaza organı içerisindeki gerek adlî, 
gerek idarî kaza da yine ayna ölçüler içerisin-
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de, Parlâmentonun çıkarmış olduğu kanunla
ra göre bu memlekette kanunları tatbik duru
munda olacaktır. 

Devlet, milletin hukukan teşkilâtlanmış bir 
şekli olduğuna ve bir hükmî şahsiyet durumun
da bulunduğuna göre, organların arasındaki 
ahengin elbette bulunması gereklidir. Bu ahen
gi sağlarken, kanunların yapılan Anayasaya 
uygun olması ve Anayasanın da, Devletin kuru
luşunu belirten bir kaideler mecmuası olduğu
nun gözönünde tutulması zaruridir. 

Anayasa Mahkemesi bütçesini bu ölçüler 
içerisinde konuştuğumuz şu sırada, muhterem 
Parlamentomuzun geçtiğimiz yıl yapmış oldu
ğu Anayasa değişiklikleri arasında 38 nci mad
de ve tali birkaç madde haricindeki bu değişik
likleri grüb olarak desteklemiş olduğumuzu ha
tırlatmak isterim. Bu, desteklediğimiz madde
lerdeki haklılık derecesi kadar, üzerinde muha
lefet ettiğimiz maddeler ve bilhassa 38 nci mad
de üzerinde yapmış olduğumuz muhalefet, bu
gün toprak reformu adı altında getirilen tasa
rının hangi ölçüler içerisinde getirilebildiğinin 
açık bir nişanesi olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, yapılan değişiklik
ler Anayasa Mahkemesi ile ds ilgili olarak ya
pılmıştır. tik değişikliğin, Anayasa Mahkemesi
nin görev ve yetkileri ile ilgili olanından baş
lamak üzere, üzerinde durmak istiyorum. Daha 
evvelki hükme göre, Anayasa Mahkemesinin 
iki görev ve yetkisi vardır. Birincisi, kanunla
rı, içtüzüğü denetleme durumunda bulunmak, 
ikincisi de birtakım organların başında bulu
nan, - içinde Cumhurbaşkanı da dahil olmak 
üzere - kişilerin işledikleri suçlardan dolayı 
Yüce Divan sıfatiyle yargı görevini ifa etmek. 
Daha evvelki metinde mevcudolan bir hükümle 
Anayasa Mahkemesi kendisini, kanunların ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüklerinin 
Anayasaya, Anayasa değişikliklerinin de tümü
nü birden incelemeye haklı gören bir havada 
bulmuştu. Son değişiklikle, Anayasa değişik
liklerinin de Anayasada gösterilen şekil şartla
rına uygunluğunu denetler hükmü getirilmek 
durumunda olmuştur. Bu hükmün getirilmesi, 
Anayasa Mahkemesinin, daha evvel sözlerimin 
'başında söylediğim gibi, fonksiyonu yönünden 
yasama meclislerinin üstüne çıkar mahiyette, 
âdeta kanun koyucu niteliği içerisinde vermiş 

olduğu birtakım kararlar dolayısıyiedir. Bu ka
rarların Anayasanın ruhuna aykırı olup olma
dığı noktasından, Anayasa değişikliklerine de 
sari olalbileceği yolunda verilmiş olan bir ka
rar ,yine geçen yıl burada bahsettiğimiz üzere, 
bu müessesenin fonksiyonu yönünden Parla
mento ile bir çatışma haline gelmesini önlemek 
için Anayasa değişikliğinde bir hükümle bu hu
sus açıkça belirtilmiştir. 

Bundan sonra, biliyorsunuz Meclis içerisin
de Siyasî Partiler Kanununun, Meclis İçtüzü
ğünün arz ettiği hükümler muvacehesinde grub 
teşkil etmek hakları bulunmayan birtakım par
tilerin, Anayasa Mahkemesine adeta bir hakkı 
iyi niyetle kullanmayacak bir eda içerisinde 
mütemadiyen başvurdukları görülmüştür. Bun
ları önleme kastiyle, Anayasa değişikliğiyle, 
Mecliste grup teşkil edebilecek olan partilerin, 
149 ncu maddenin 1 nci fıkrasıyle Anayasa 
Mahkemesine dava açabilmeleri hakkı olduğu 
tescil edilmiştir. Diğer taraftan, yine geçen se
ne burada belirtmiştik, Anayasa Mahkemesi bir 
mevzuda karar veriyor, ama bu kararın açık
lanması uzun zaman bekleniyordu. Bu da tatbi
kat durumunda olanları birşey yapamaz duru
ma getiriyor, tatbikatçıyı elikolu bağlı bir hal
de bırakıyordu. 

iSon yapılan değişiklikle, altı ay içerisinde 
kararın verilmesi ve açıklanması hükmü geti
rilmiş diğer taraftan Anayasa Mahkemesinin 
verdiği kararın Resmî Gazete ile yayınlandık
tan sonra hüküm ifade etmesi hususu da açıkça 
belirtilmiştir. Bunun belirtilmesi ve bu hüküm
lerin getirilmesi suretiyle, tatibikat yönünden, 
hukukun pozitif kaideleri yönünden, bunların 
tatbikatı yönünden elbette ki, ileri bir adım 
atılmış ve bir sarahat yaşama düzenimizde, hu
kuk düzenimizde sosyal açıdan sağlanmıştır. 
Bundan sonra yapılan birtakım değişiklikler, 
kuruluş ile ilgili olanlardır. Bu da Meclisleri
mizce Anayasa Mahkemesine üye seçimleri, da
ha evvel Anayasa hükmü ile birtakım kaidelere 
^bağlanmışken, bu husus çıkarılacak, bir kanun
la düzenlenir, şekliyle daha rahat ve kolay bir 
duruma getirilmiş, bu suretle Anayasanın umu
mîliği prensibi muhafaza edilmek durumu mev-
cudolmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, geçen yüki Ana
yasa Mahkemesi bütçesi görüşülürken, Devle-
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te karşı işlenen suçlardan bahsetmiş ve bu ara
da sokaklarda Devletin bütünlüğü ve ülkenin 
bölünmezliği aleyhine birtakım hareketlerin 
yapıldığını ortaya koymuştum. Bunlara karşı 
Anayasa müesseselerinin, fonksiyonları ifa 
eden organların müştereken hareket etmeleri 
lüzumundan bahsederek bilfarz, Parlâmentoya 
karşı yapılan hareketlerle, Parlâmentonun orta 
yerden kaldırıldığı bir ortam düşünülürse, bu 
ortamda ne icraya, idareye ve ne de kaza fonk
siyonunu ifa eden en yüksek mahkeme olan Ana
yasa Mahkemesine lüzum kalacak durum olmaz, 
demiştik. Bu ölçülerde ileriye sürdüğümüz fi
kirlerin 12 Mart ile meydana gelen hâdiseler ve 
12 Mart müdahalesi sonundaki Sıkıyönetim 
mahkemelerinde devam etmekte olan dâvalarla 
daha açık olarak anlamış bulunmaktayız. 

Filhakika, Sıkıyönetim mahkemelerinde de
vam eden davalarda Türk Ceza Kanununun 
146/1 maddesi hükmü içerisinde yer alan, Ana
yasayı tebdil ve tağyir ve Meclisleri ilgaya gi
decek şekildeki hareketlerin büyüklük taşıdığı 
ve davaların büyük bir ekseriyetinin bu nokta
dan mahkemelerce ele alındığı bilinmektedir. 

O halde, bu şekilde açılan davalar da gös
termektedir ki, Devletin bütünlüğünü korumak 
görevi sadece teşriî vazifeyi ifa eden veya icra 
ile idare vazifesini ifa eden Parlâmento ve Hü
kümetin değil, kaza organlarının da bu husus
ta üzerlerine düşen büyük vazifeler vardır. (D. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri) Bu vazifeler 
tümü ile yerine getirildikçe ve söylediğimiz gibi 
müesseseler Anayasa gereğince aralarında bir 
koordinasyonu sağladığı müddetçe Devletin 
varlığı devamlı surette birtakım taarruz ve ta
sallutlardan kurtarıldığı gibi, Devletin devam
lılığı da sağlanmış olur. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen sene yine bu
rada ifade ettiğim gibi, hukuk ilminde iki tür
lü içtihat vardır. İlmî içtihat, kazai içtihat. İl
mî içtihatlarda, her zaman için tenkit; menfi 
ve müspet tarafı ele alınmak suretiyle kabildir. 
Kazaî içtihatlarda ise, kesinleşmiş bir ilâm, ke
sinleşmiş bir karar - içtihat mevcudolmadıkça, 
mahkemeleri tesiri altında bırakmamak için 
bir eleştirme yerinde olmayacaktır. Ama kesin
leşmiş hükümlerin tenkidi her zaman için ilmî 
açılar içinde kalmak ve bir müesseseyi yıprat
mak değil, ona, yapıcı tenkitlerle daha iyi ya
pabilme yolunu göstermek yönünden eğer ten

kitler orta yere konursa, o müessese kadar bu 
Devletin de menfaatinin olacağı kanaati içerisin
deyiz. 

Bu ölçülerde 12 Mart öncesi ve sonrasındaki 
birtakım hadiselerin doğumunda rol oynayan 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleriyle 
146 nci maddesini ihlâl edenlerin hangi çatılar 
altına yerleştikleri, yeşerdikleri ve büyüdükle
ri orta yerdedir. Nitekim Anayasa Mahkemesi
nin 1971/3 sayılı partiler mevzuunda vermiş ol
duğu 20 . 7 . 1971 tarihli (T. i. P.) Türkiye işçi 
Partisinin kapatılma kararı bunlardan birisi
dir. Bu kapatılma karan, hakikaten yerinde ve
rilmiş bir karardır. 1972 yılının Ocak ayının 
6 smda neşredilen, Resmî Gazetede yer alan 
Anayasa Mahkemesi kararında delillerin eleşti
rilmesi kısmında, bu partinin bu memleket ve 
Devlet için hangi ölçüler içerisinde yıkıcı oldu
ğu noktası delilleriyle ortaya konulmaktadır. 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Anayasa 
Mahkemesine açılan dâva, Partiler Kanununun 
87 ve 89 ncu maddeleri ve bunların delâletleriy-
le 111 nci maddenin 2 nci fıkrası gereğince bu 
partinin kapatılması yolundaydı ve bu Anaya
sanın 57 nci maddesine istinaden yapılmıştı. 

Muhterem arkadaşlarım, Partiler Kanunu
nun 87 nci maddesi, «Siyasi partiler Türkiye 
Cumhuriyetinin ülke bütünlüğünü bozmak ama
cını güdemezler.» demektedir. 89 ncu madde 
ise azınlık yaratılmasının önlenmesi yolundadır. 
«'Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üze
rinde millî veya nillî kültür farklılıklarına ya
hut dil farklılıklarma dayanan azınlıklar bulun
duğunu ileri süremezler. Siyasi partiler, Türk di
linden ve kültüründen gayrı dil ve kültürleri 
korumak veya geliştirmek veyahut yaymak yo-
luyle Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azın
lıklar yaratarak millet bütünlüğünün bozulma
sı amacını güdemezler.» 

Anayasa Mahkemesi, iddianame ile mahke
meler bağlı olmadığına giöre, hükmünü vermiş
tir. Ancak, verilen hüküm 89 ncu madde ile il
gilidir ve ona dayandırılmıştır. Azınlık yaratıl
masının önlenmesi hükmüne göre bu partinin 
kapatılması cihetine gidilmiştir. Bu arada iddi
anamede bulunan husus, ülke bütünlüğünün ko
runması kısmı her ne kadar kabul edilmemiş 
ise de biz bunun da hükümde nazarı itibara 
alınmasını ve hattâ iddianameye bağlı olmamak 
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tarafı, yeni çıkacak birtakım delillerle mahke
menin bildirilenin dışında, hattâ daha şiddetli 
bir kararı vermesini de sağlayacağı noktasından 
ihareket ederek Anayasa Mahkemesinin, 12 Mart 
hâdisesinin ışığı altında orada orta yerde çıkan 
hâdiselerin oluşu şekline bakarak Ceza Kanu
nunun 146 ncı maddesini de nazarı itibara al
mak suretiyle, burada ihlâl edilen keyfiyetin 
hiç olmazsa tenkidinin Anayasa MaJhkemesi ka
rarı gerekçesinde mevcudolmasını arzu ederdik. 

Bu nokta mevcudolmakla beraber Anayasa 
Mahkememiz, bugüne kadar verdiği kararlarla 
Türkiye'de hukuk içtihadı yönünden büyük ham
leler yapmıştır ve birçok faydalı kararlar da al
mıştır. Bu arada Siyasî Partiler Kanununda, par
tilere yardım müessesesi etrafında bu mahke
menin vermiş olduğu karar, bir zaman bu Mec
liste çıkarılmak için iki büyük partinin büyük 
gayret sarf ettiği siyasî partilere yardım kanu
nu meselesinde ne derece haklı olduğunu ortaya 
koymuştur. 

Filhakika biz de bu kanunun çıkartılması 
içim yapılan çabalara hukukî ve kanunî ölçüler 
içerisinde kalmak suretiyle direnişimizde, Ana
yasa Mahkemesinin esbabı mucibesi üzerinde 
durmuştuk. Nitekim bu husustaki haklılığımız, 
bu getirilen değişikliğin, komisyon tarafından 
geri alınışı ve Hükümetin de bugün Anayasa 
Mahkemesi kararı doğrultusunda ve bizim iddi
alarımızın haklılığını kabul eder şekilde yeni 
değişiklikler getirmek yolunda olmasiyle açık
lığa kavuşmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, burada Anayasa 
Mahkemesi bütçesi görüşülürken, Anayasa mev
zuu görüşülürken, Devlet ve Devletin düzeni 
görüşülürken elbette üzerinde durulması lâzım-
gelen hususlar vardır. Geçmişten mütenebbiih 
olmayan, gelecek için kendisini hazırlama duru
mu içerisinde bulunamaz. Eğer bu Devletin bü
tünlüğüne karşı birtakım hareketler olmuşsa, 
eğer bu Parlamentoya, Parlâmento dışı muha
lefet adı altında birtakım sarkıntılıklar yapılmış 
ve ona karşı çıkışlar olmuşsa, bu Devletin niza
mının sarsılması yolunda birtakım hareketler 
olmuşsa, bunların hangi ölçüler içerisinde ve 
kimlerden ve hangi çeşit hukuk kaidelerinin 
mevcudiyetinden veya âdemi mevcudiyetinden 
kuvvet aldıklarının da düşünülmesi iktiza eder. 

BAŞKAN — Sayın İmer, bir dakikanız kal
dı, toparlayınız. 
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MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 
Sayın Başkan, ikinci konuşma hakkımız da var 
zannediyorum, müddetim 20 dakikayı aşarsa, bu 
müddetin içerisine alınmasını Sayın Başkanlık
tan rica edeceğim. 

BAŞKAN — Evet, hay hay, buyurun. 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) — 

Bu düşünülmediği takdirde, muhterem arkadaş
larım, bu şekilde meydana gelen hadiselerin üze
rinde Parlamento olarak ve Anayasa müessese
leri olarak eğilme durumunda bulunmazsak, 

v «bir atlar çekirge, iki atlar çekirge, üçüncüsün
de ele geçer çekirge» diye halk arasında söyle
nen bir ata sözünün gerçekliği meydana çıkar. 
Olan hadiselerden mütenebbiih olmak suretiyle 
gerek Anayasa bakımından, gerek Anayasaya 
aykırı olmamak şartiyle çıkarılacak kanunlar, 
nizamnameler ve yönetmelikler bakımından üze
rinde durmak lüzumunu hissettiğimiz taraflar 
olmalıdır. Bunlar, çıkarıldıkça bunlar hakkında 
ileriye sürülecek olan iddialar, Anayasanın son 
yapılan değişikliğine sebebolan ölçüleri de na
zarı itibara almak, Devletin bütünlüğünü de 
nazarı itibara almak suretiyle nasıl Parlâmento 
tarafından bu şekilde kanunlar çıkarılıyorsa, 
yapılacak her hangi bir müracaat karşısında 
bunların hukukî açıdan mahkemeler önünde, ge
rek ilmî yönden incelenmesi de elbette bu ölçü
ler içerisinde olacaktır. 

Anayasanın getirdiği hükümleri, bu Devle
tin varlığını kabul etmiş olanlar, madem M, 
benimsenmektedirler ve bu hususta samimidir-
lar, o halde bu Devletin muhafazası zaviye
sinden ve esas gerekçe bu olmak suretiyle hare
ket etmenin lüzumu vardır. Sadece pür ilim 
zaviyesinden birtakım meselelerin ele alınması 
doğru olmayacaktır. Filhakika Anayasa Mah
kemesi T. i. P. i kapatma kararında birtakım 
delillerin incelemesini yaparken, bunun sadece 
bilgili insanlar seviyesi içerisinde söylenen söz
lerin bırakacağı tesirler değil, onun dışında da 
insanların bu Devletin sınırları içerisinde yaşa
makta olduğu ve onlar tarafından yanlış anlaşı
labileceği gibi birtakım istismarcıların da bu 
hususları istismar edebileceği noktası üzerinde 
durulmuştur. 

O halde dediğimiz bu kanaat, Anayasa Mah
kememizin düşünüşü içerisinde de yer almakta
dır. Bizim arzu ettiğimiz husus, madem ki, Par
lamentonun kendi üzerine düşen vazifelerinden 
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olarak, Anayasa ve Anayasaya uygun kanunlar 
çıkarmak ölçüsünde hassasiyetle üzerinde dur
ması lâzımgelen noktalar vardır diye kaJbul edi
yorsak, aynı şekilde bu husus Anayasa Mahke
mesinden tutun, bütün mahkemelere kadar işle
nebilecek bir mevzu olarak ele almak mecburi
yeti içerisindeyiz. Bunları yaptığımız ölçüde bu 
Devletin bekası temin edilecek, ülke ve milletiy
le bu ülke ve milletle beraber hakimiyetiyle 
mevcudolan Devletin varlığı ve bekası temin 
edilmiş olur. Aksi halde bunun üzerinde ileriye 
sürülecek iddialar ortaya konulacak fikirler 
tatbik kabiliyetini taşımazlar. Kanunlar çıktık
ları veyahut daha doğrusu hitabettikleri cemi
yetin inanış, örf, âdet ve tutumlarını dile getir
mek durumundadırlar. Bu ölçüler içerisinde ol
madıkları takdirde çıkan kanunlar, çıktıkları 
andan itibaren ölü doğarlar. 

O halde ölü kanunlar doğurmamak hükmü, 
başkamın olan Anayasadan başlamak suretiyle 
derece derece diğer hukuk kaidelerine kadar 
inmek durumundadır. Bu şekil içerisinde çıka
rılacak olan kanunlar elbette yaşama durumunda 
olacaktır. Hukukun ve hukuk kaidelerinin di
ğer bir prensibi de onun devamlılığı ve devam-
lılığmdaki müddetin uzunluğu ile ölçülür. Bu 
kaide eğer, uzun bir müddet bir ülke içerisin
deki, topluluğu, bir milleti idare edebiliyor ve 
onun ihtiyaçlarına cevap verebiliyorsa, o kanun 
hakikaten yerinde hükümlerle orta yere konul
muş bir hukuk kaidesi mecmuasıdır. Ama bunu 
temin edemiyor ve bu müddet azalıyorsa o za
man bunun üzerinde durulacaktır. Nitekim, Par
lâmentonun çıkardığı kanunların Anayasaya 
uygunluğu kadar, birtakım değişikliklerin kı
sa bir müddet sonra yapılması yönü de ele alın
mak durumundadır. Kısa bir müddet sonra de
ğiştirilmek durumunda olan bir kanun, Ana
yasa Mahkemesi iptal etmiş olmasa, yani Ana
yasaya aykırı hükümler taşımış olmasa dahi, 
yine devamlılık unsurunda müddetin kısalığı 
yönünden eksik bir karakter taşıyacaktır. O 
Ih&lde, Anayasa Mahkemesi, çıkarılacak olan 
kanunların Anayasa aykın olup olmadığını in
celerken, bu hususta Anayasa Mahkemesi has
sasiyetle bunun üzerinde dururken, bizim de çı
karacağımız kanunlarda, Anayasa Mahkemesi
nin inceleme durumunda olmadığı devamlılığın 
uzunluğu yönünden kanunların cemiyetin ihti
yaçlarına cevap verecek nitelikte olmalarını te

mim etmek de vazifemizdir. Böylece belirlen
miş oluyor ki, bir ülkede hukukun üstünlüğünü 
prensibi mevcutsa, Devlet eğer hukuk Devleti 
ise orada hukuk en üstün kaide halindedir. 
Hukukun kuvvetini yitirdiği yerde kuvvetin 
hukuku başlar ki; bu anlaşılan manâ içirisin-
deki bir hukuk nizamı değil, bir anarşi nizamı
dır. O halde bu birliğin temin edilmesi baş ga
yemiz olmalıdır. Bu ölçüler içerisinde gerek 
Parlamentomuzun, gerek kazaî fonksiyonu ifa 
eden mahkemelerimizin, - başta Anayasa Mah
kemesi - bu Devletin devamlılığı yönünden çı
karılacak kanunlardaki değişiklikler ve iptal
lerde, Devletin devamlılığı ve Anayasm getir
diği hükümler içerisinde birleşeceklerine, bu 
hususta kâfi derecede bilgi sahibi olduklarına 
ve hissiyat yönünden, inanışlar yönünden millî 
hislere bağlılık yönünden hepsinin aynı ölçüler 
içerisinde aynı yüksekliği taşıdığı kanaati içe
risindeyiz. 

Bu kanaat içerisinde olarak, Parlamento
nun içerisinde bulunan grublardan Demokra
tik Parti Grubunun bir üyesi ve onun adına 
konuşan bir insan sıfatıyla, son olarak söz
lerimi şu şekilde bağlıyorum. 

1972 yılı için çıkacak olan Anayasa Mahke
mesi Bütçesi, gerek Anayasa Mehkemesine, 
gerekse memleketimize, milletimize ve Devle
timize hayırlı ve uğurlu olsun. 

Hepinizi Demokratik Parti Grubu adına 
en derin hürmetlerimle selâmlarım. (D. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
sayın Ertuğrul Mat, buyurunuz efendim. Saat 
16.03. 

A. P.-GRUBU ADINA ERTUĞRUL MAT 
(Bursa) — Yüce Meclisin sayın Başkanı, sayın 
üyeleri; 

Türkiyenin içinde bulunduğu güçlüklerin 
yenilmesi, Türkiye'mizin güzel günlere eriş
mesi bir hayâl sayılmasın. Gazi Mustafa Ke
mal'in dediği gibi : «Meclis bir nazariye değil
dir. Bir hakikattir ve hakikatlerin en büyüğü
dür.» 

Yüce Heyetiniz, şu geçtiğimiz bir yıl içinde 
bir nazariye, bir göstermelik müessese olmadı
ğını ispatlamış, rejime, millet ve Devlet bü
tünlüğüne kast teşebbüsleri karşısında bir ger
çek olduğunu ispatlamıştır. 
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Geçtiğimiz bütçe yılı içinde demokratik Cum
huriyet, tehditlere, yıkıcı teşebbüslere ve Ana
yasa 'dışı davranışlara maruz kalmıştır. Demok
ratik Cumhuriyetin tehditlere, yıkıcı teşebbüs
lere ve Anayasa dışı davranışlara maruz kalması, 
Anayasal düzenin yıkılması, millî hakimiyetin ve 
siyasî iktidarın halk çoğunluğu yerine bir zümre
ye terk edilmesi, «Hukuka bağlı bir devlet yerine 
hakim olması gereken kanun değil, kuvvet
tir.» diyen Marksist devlet anlayışının doğuş 
tehlikesinin belirmesi demektir. Bu geçtiğimiz 
yıl içinde Anayasa müesseseleri büyük imtihan
lar vermiştir. Demokratik Cumhuriyet kurtul
muş, güçlü devlet yolunda önemli adımlar atıl
mıştır. 

Anayasanın önemli bir kısmı değiştirilerek 
tatbikatta beliren zaaflardan kurtarılmış ve 
sosyal ihtiyaçlara cevap verir hale getirilmiştir. 

Hukuk yaratan iki müesseseden biri olan 
Parlâmentonun, Devletin ve milletin bütünlü
ğünü koruyacak demokratik Cumhuriyeti ebe-
dileştirecek bu çalışmalarına paralel olarak 
Anayasa Mahkemesi de, Anayasa hukukunun 
gelişmesinde ve siyasî partilerin Anayasa çiz
gisi içine girmesinde derin izler bırakacak, is
tismarı ve tahribi önleyecek kararlar almıştır. 

Geçtiğimiz yıl içinde Anayasa Mahkemesi
nin üç siyasî partinin kapatılmasına karar ver
mesi, üzerinde önemle durulacak bir hâdisedir. 
iSiyasî hürriyetlerin suiistimal edilmediği ülke
lerde birbiri ardınca üç siyasi partinin kapatıl
ması, hürriyetlere gönül vermiş yurttaşların 
tepkisine sebebolur. Bizde bu tepkinin doğma
ması âmme vicdanının bu kapatma kararları
nın haklılığından şüphe duymadığını gösterir. 
Şüphesiz ki, siyasî partiler, Anayasamızın ka
bul ve ifade ettiği gibi, demokratik siyasî ha
yatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu vasıfları 
dolayısıyle anayasal düzenin yaşamasını, ko
runmasını savunmayı kendi varoluş sebepleri
nin de savunulması addetmelidirler. Demokra
tik düzenin ve siyasî parti kurma hürriyetleri
nin bulunduğu her yerde faşistler ve Marksist
ler, bu düzeni ve bu hürriyetleri, düzeni değiş
tirmek veya tahribetmek için kullanmışlardır. 
Muvaffak oldukları yerlerde insan haysiyetine 
sevgi ve saygı kalmamış, zulüm ve ıstırap, mil
letlerin kaderine hâkim kılınmıştır. Türk Mille
ti, o emsalsiz sağduyusuyla teşhisini koyup la
netini tevcih ettiği içindir ki, Türkiye tşçi 

Partisinin kapatılmasını, demokratik Cumhuri
yetin yaşaması ve fertlerin siyasî haklanyle 
hürriyetlerinin kullanılması bakımından bir 
tehlike, bir endişe unsuru saymamış, Anayasa 
Mahkemesinin millet ve Devlet bütünlüğünü 
muhafaza yolunda attığı bir adım olark yorum
lamıştır. 

Ankara Gazeteciler Cemiyetinin yıllık kong
resinde açıkça; Türkçenin sadece Devlet daire
lerinde resmî dil sayıldığını ifade edip, kürt-
lerin de kendilerine mahsus dili konuşma ser
bestîsine kavuşmasını müziklerinin ve radyo
larının bulunmasını isteyen bir zihniyetin, Çe
koslovakya 'daki bağımsızlık arzularını Rus 
tanklarının çiğneyişini protesto etmeyi bir 
suç sayan bir partinin, Ankara Televizyonunda 
tertiplenen bir açık oturumda Millî Güven 
Partisi Başkanı Sayın Turhan Feyzioğlu'nun 
«Komünist olmadığınızı açıkça beyan ediniz.» 
davetine inatla icabet etmeyen bir liderin, ka
derde, kıvançta ve tasada ortak olmayı emre
den Türk Milliyetçiliğini her vesile ile inkâr 
eden bir lider kadrosunun, Devlet ve millet 
bütünlüğü için taşıdığı tehlikeleri, bu partinin 
kurulduğu günden beri kanunları tatbikle gö
revlilere anlatmaya çalıştık. 

Demokratik Cumhuriyetin mâruz kaldığı 
nice tehlikelerden sonra, yapılan tahrikle
re bigâne kalmış Cumhuriyet Başsavcılığının 
11 . 6 . 1971 de harekete geçmiş olması ve bu 
kadar geç kalması elbette Anayaas Mahkemesi
ne atfedilecek bir kusur değildir. 

Millî Nizam Partisinin kapatılması ile ilgili 
karar da âmme vicdanında büyük aksülameller 
yapmamış, din ve vicdan hürriyetinin kulla
nılmasına tanınan imkânlar, din eğitimi ve din 
adamı yetiştirilmesi için girişilen gayretler, 
Devlet Bütçesinden mahalle ve köy imamları 
için kadro karşılığı verilmesi göz önünde tu
tulunca, demokratik hak ve hürriyetlerin vic
dan hürriyetine taallûk eden kısmının tehli
kede olmadığı anlaşılmıştır. Yalnız, Millî Nizam 
Partisinin kapatılması dâvası esnasında, parti 
kapatılması davalarının duruşmalı olarak ya
pılmasının Anayasanın 148 nci maddesinin ikin
ci fıkrasına aykırı olduğunun tespit zaptının 
tanzimi sırasında düşünülmeyip, beşinci otu
rumda bekletici mesele olarak ele alınmasını ve 
bundan sonra karara bağlanmasını, bu Yüce 
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Yargı Organı için büyük bir dikkatsizlik ad
dediyoruz. 

648 sayılı Kanunun emredici şekil ve kuru
luş şartlarına riayet etmediği için kapatılan 
Türkiye İleri Ülkü Partisinin, adını siyasetle 
uğraşanlara bile duyuramamış olmasını göz 
önünde tutarsak, üzerinde durmaya değmeye
ceği kanaatına varırız. 

Anayasa Mahkemesinin son bir yıl içinde 
yaptığı çalışmalar, bu Yüce Mahkemeye karşı 
duyulan bazı tereddütlerin giderilmesine yar
dımcı olmuştur, ihtilâl mahkemelerinde görev 
almış bazı üyelerin emekliye ayrılmaları, bu 
Yüce Mahkemenin, bazı siyasî kuruluşların dav
ranışlarına karşı allerji beslediği izleniminin 
kaybolmasına yol açmıştır. 

Bazı konularda Anayasa Mahkemesi karar-
larıyle Parlamentonun bu konularda İsrarı, 
Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama mec
lislerini de bağlayıcı vasfı zedelenmeden telif 
edilebilmiştir. Bu, Anayasa hukukumuz bakı
mından önemli ve sevindirici bir merhaledir. 

Yüksek Hâkimler Kanunu ile, Hâkimler Ka
nununun bazı maddelerinin Anayasaya aykırı 
olduğu gerekçesiyle açılan dâvada, Yüce Mah
keme, Parlamentonun kanun yapma görevini 
kısıtlayıcı bir davranış ve yorumdan kaçınmış, 
buna'mukabil Parlamento da Anayasa değişik
liği esnasında Yüce Mahkemenin üzerinde ti
tizlikle durduğu Cumhuriyet savcılarının temi
natı meselesini açıklığa kavuşturmuştur. 

ISiyasî partilere Devlet Bütçesinden yardım 
meselesi de Parlamento ile Anayasa Mahkeme
si arasında görüş ve yorum ayrılıklarının doğ
masına ve Anayasanın, Parlamentonun görüşü
ne uygun olarak tâdiline yol açmıştır. 

Geçen yıl üzerinde hassasiyetle durduğumuz 
933 sayılı Kanunun iptalinin gerekçelerini bü
tünü ile kabul etmemiz mümkün değildir. Bu 
kanunun bazı maddelerinin iptalinin, ekono
mik gelişmeye ve büyümeye sekte vurduğu 
inancını muhafaza ediyoruz. Bu kanatimiz, Sa
yın Erim Hükümeti tarafından da paylaşıldığı 
içindir ki, Ticaret ve Turizm bakanlıkları tara
fından yatırımı ev ihracatı teşvik edici fonların 
tesis edilmesini öngören yetki kanun tasarısı 
hazırlanmaktadır. 

Bu arada, Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve çalışmalariyle ilgili olarak siyasî partilerin 
tüm ünce benimsenmiş ve ileri sürülmüş aksak

lıkların giderilmesini de memnuniyetle karşılı
yoruz. 
. Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerince 

seçilecek üyenin seçiminin sürüncemede kalma
sının ve bu Yüce Mahkemede görev alacak 
mümtaz hâkimlerin yıpranmasının önlenmesini 
önemli bir değişiklik sayıyoruz. 

Kararların gerekçelerinin geç yazılması şi
kâyetlerine kulak verilmiş ve Anayasaya Yüce 
Mahkemenin kararlarının gerekçesi yazılma
dan açıklanamıyacağı hükmü ilâve edilmiştir. 

Yüce Mahkemeye, Yasama Meclislerince se
çilecek üyelerden birer kişinin, üniversitelerin 
hukuk iktisat ve soyal bilimler öğretim üyele
rinin birlikte toplanarak gösterecekleri adaylar 
arasından seçilmesi, 1962 yılında üniversite ile 
Yasama Meclisleri arasında ihtilâfa sebebiyet 
vermişti. 

Anayasa değişikliği sırasında Yasama Mec
lisleri kendilerini, seçecekleri üyelerden birisi 
için de olsa, üniversitenin tavsiyesiyle bağlı tut
mamak yolunu seçmişlerdir. Bu davranışa Tür
kiye'nin ve demokratik Cumhuriyetin buhran
larla karşılaşmasında, anarşik ve Marksist ey
lemlere sahne olmasında bazı öğretim üyeleri, 
dekan ve rektörleri Ve öğrencileriyle, üniversi
telerin önemli bir rol oynadığının amme vicda-
nmca tespit ve kabulü sebebolmuştur. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlardan ya
rının daha güzel, daha medenî, daha hür şart
larına intibakta Anayasa Mahkemesine önemli 
görevler düşmektedir. Devlet otoritesiyle fert 
hak ve hürriyetleri arasındaki dengenin kurul
masında Anayasa Mahkemesi hâkimlerinin va
tan sevgileri büyük rol oynayacaktır. Bu görev 
yerine getirilirken Meclisin bir nazariye değil, 
bir hakikat olduğu unutulmayacaktır. 

Bunu ifade ederken, bir Cumhuriyet Sena
tosu üyesinin dokunulmazlığının kaldırılması 
kararının iptali esnasında, bu kararın Türkiye'
mizin içinde bulunduğu tehlikeler bakımından 
taşıdığı önemin düşünülmediği kanaatini taşıyo
ruz ve biliyoruz ki, demokratik Cumhuriyet ya
şamazsa Anayasa ve Anayasayı koruyacak mü
esseseler de yaşamaz. 

Yasama Meclislerince yeni kabul edilmiş bu
lunan Sıkıyönetim Kanunu hakkındaki Anayasa 
Mahkemesinin tutumu da, üzerinde hassasiyetle 
durulmayı gerektirecek mahiyettedir. Bu tutu
mu, Yüce Mahkemenin bir yıllık faaliyetlerini 

— 172 — 



M. Meclisi B : 41 17 . 2 . 1972 0 : 2 

değerlendirirken, tespit ettiğimiz iyiniyet belir
tilerinin üzerinde bir istifham çizmiştir. 

Türkiye'nin gerçekleri, ıstırapları, sıkıntıla
rı hukukun sırçadan sarayı içinde değil, bu ger
çekleri yaşayanlar, bu ıstırapları çekenler, bu 
sıkıntılara katlananlar arasında değerlendiril
melidir. Hukukla hayat arasındaki gerçek bağ
lantı ancak o zaman doğar. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Mustafa Kemal Meclisin açılışı gününe ka

dar çektiği sıkıntıları, karşılaştığı zorluklan 
anlattıktan sonra; «Artık benim için en mukad
des vazife millî iradeye itaat etmeyi her şeyin 
üstünde görmekti,» der. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Demokratik Cumhuriyetin ve Anayasal dü

zenin tahribi için beynelmilel komünizmin bü
tün gücüyle ülkemize, millet ve vatan bütünlü
ğümüze karşı tertipler kurduğu bugünlerde en
gin vatan sevginizle karşı koyacağınıza, vata
nın, milletin ve Devletin bütünlüğünü koruyaca
ğınıza, milletin kayıtsız şartsız egemenliğine 
bağlı kalacağınıza, lâik ve demokratik Cumhu
riyete inanacağınıza, halkın mutluluğu için ça
lışacağınıza, tasada, kıvançta ve kederde bera
ber olacağınıza. Türkiye'mizi güzel günlere ulaş
tıracağınıza olan inancımı arz eder, hepinize yü
rekten saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bu şekilde, Anayasa Mahke
mesi Başkanlığı bütçesi üzerinde grubları adına 
yapılacak konuşmalar bitmiştir. 

Şahısları adına konuşacak arkadaşlara geçi
yorum. Sayın Kemal Ataman?.. Yok. 

Sayın Hüseyin Abbas... Buyurunuz. Saat 16,18. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Muhterem 

Başkan, muhterem milletvekilleri, 
Anayasa Mahkemesi bütçesi münasebetiyle 

demokratik rejimin mevcudiyeti ve hayatiyeti 
bakımından çok ehemmiyetli bir mevzuya te
mas etmek için söz almış bulunuyorum. Bu 
mevzu, Anayasa Mahkemesinin parti davaların
da takibetmeye bağladığı yargılama usulüdür. 

Hemen belirteyim ki, bendenizin bu maru
zatımdan maksadım, Anayasa Mahkemesinin 
bir süre önce bazı partileri kapatmak hususun
da aldığı kararların esasta haklı olup olmadığı 
konusunu eleştirmek değildir. Maruzatım sade
ce bu adalet cihazımızın daha salim bir usulü 
mahkemeye kavuşturulması maksadına matuf
tur. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bir süreden beri Anayasa Mahkemesince si

yasî partilere ait davaların hazırlanmasında, 
açılmasında ve rüyet edilip karara bağlanma
sında usul bakımından takibedilen yol, Anaya
sa Mahkemesince yapılan bazı kanun iptalleri, 
içtihatlar ve ara kararlan ile halen öyle bir ha
le getirilmiştir ki, bugün Türkiye'mizde siyasî 
partilerin mevcudiyet ve idamelerinin hukukî 
teminatının varlığından bahsedilemez. Zira 
halen yürürlükte tutulan muhakeme usulüne 
istinaden milyonlarca bağlısı bulunan ve dola-
yısıyle mîlletin büyük bir kısmını temsil etmekte 
olan mevcut siyasî partilerimizden her hangi 
birisi yarın şu veya bu sebepten dolayı kapa
tılmış olduğunu ansızın bir radyo haberinden 
duyabilir. Zira bazı partiler hakkında yapılmış 
olan tatbikatın ortaya koyduğu gerçek şudur : 

Partiler aleyhinde açılan davalar, Cumhu
riyet Başsavcılığınca tamamen gizli olarak ha
zırlanmakta ve Anayasa Mahkemesine yine 
gizli olarak sevk edilmektedir. Yani mahkeme
ye verilen parti temsilcilerine ve ilgili kişileri
ne partileri hakkında saruşturma açıldığı bildi
rilmemekte, ifadelerine müracaat olunmamakta 
Anayasanın 31 nci maddesi ile kesin olarak ta
nınan sonış'turmadaki müdafaa hakkı ihlâl 
edilmekte ve tek taraflı iddialarla yetinilmek-
tedir. 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 108 
nci maddesi bu tahkikatın Ceza Usulü Muhake
meleri Kanununa göre yapılmasını emrettiği ve 
Ceza Usulü Kanunu da, hazırlık ve ilk tahki
katta soruşturma yapılmasını, yargılananların 
ifadelerinin alınmasını ve müdafaa delillerinin 
dinlenilmesini mecburî saydığı halde, bu vazi
feler tamamen terk edilmekte ve haklar ret 
olunmaktadır. Böylece ilgili parti yöneticileri, 
şayet keyfiyet mahkemece TRT ye bildirilse, 
tıpkı üçüncü şahıslar gibi dâvanın Anayasa 
Mahkemesine sevk edildiğini bir radyo habe
rinden duyabilmektedirler. 

insan Hakları Evrensel Beyannamesine va
rıncaya kadar her türlü hukuk kurallarına ay
kırı olan mevcut bütün siyasî partilerin gelece- t 
ği için âdeta bir tehlike teşkil eden bu hukuk 
dışı tutumun ıslâh edilmesi ve müdafaa hakla-
ımm tanınması ve davanın ondan sonra açıl
ması gerektiğine dair ilgili partilerce Anayasa 
Mahkemesine yapılan itirazlar, Mahkemenin 
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8 . 4 . 1971 tarihli ara kararının (b) bendi ile 
reddedilmiştir. 

Hazırlanışı ve açılışı bu usule bağlanmış 
olan davanın mahkemeye intikalindan sonra 
dahi tabi tutulduğu rüyet usulü de bundan 
pek farklı değildir. Zira Anayasa Mahkesinin 
bir süre önce dâvalardan biri münasebetiyle 
usulü muhakeme hakkında aldığı bir prensip ka
rarına göre bu davaların rüyetinde aleniyet ve 
müdafaa hakkı prensiplerini reddetmiş ve ev
rak üzerinde gizli celselerde yapılacak tetkik 
ile neticeye varılması usulünü kendisine pren-
sibolarak kabul etmiştir. Hattâ bu neticeye 
varmak için parti dâvalarının açık duruşma ve 
müdafaa hakkı kullanarak yürütülmesini em
redici Siyasî Partiler Kanununun 108 nci mad
desindeki ve kendi kuruluş ve yargılama usul
lerini tâyin eden 44 sayılı Kanunun 32 nci mad
desindeki ilgili hükümleri iptal etmiş ve bizzat 
Anayasanın 31 ve 131 nci maddelerindeki mü
dafaa hakkı esaslarını tanımamış ve Başsavcıyı 
mahkemeye sokmamıştır. Usulü mahkemeyi ta
yin eden bu çok mühim hayatî karar 14.4.1971 
tarihinde yediye sekiz ekseriyetle alınmıştır. 

Şu duruma nazaran dâva partiden haber
siz hazırlanıp açılabilecek, mahkeme duruşma-
sız olarak görülecek, şayet mahkeme dilerse 
dâva edilen siyasî teşekkül nâmına sadece bir 
kişiyi, basın mensuplarının dahi sokulmadığı 
bir celsede dinlemek üzere çağıracak, dilemez 
ise buna da mahal kalmadan aleyhte bir karar 
verebilecek ve yine bu kararı yazılı olarak par
tiye tebliğ etmek mecburiyetinde olmayacak
tır. Her ne kadar 44 sayılı Kanunda yeralan 
sözlü açıklamaya davet imkânı varsa da bu 
usul, Temyiz Mahkemesinin veya Danıştayın 
tatbik ettiği mecburî olan murafaa hakkı ma
hiyetinde bile farklı olup, yukarda da arz et
tiğim gibi mahkemenin ihtiyarına bırakılmıştır. 

1961 Anayasası ile parti dâvalarına gereken 
ehemmiyet verilmek ve teminat kazandırılmak 
için bu vazife ceza mahkemelerinden alınarak 
fevkalâde mahkeme olan Anayasa Mahkemesi
ne verilmiştir. Halbuki gerek kanunların vu
zuhtan uzak oluşu veya gerek Anayasa Mahke
mesinin yukarda açıkladığımız demokratik hu
kuk devleti prensiplerine aykırı düşen içtihat
ları neticesinde böylece bugün, bu dâvaların 
siTÎh ceza mahkemelerinde rüyet edildiği devir-

I lerdeki hukukî teminatlara nazaran çok daha 
antidemokratik olan ve Anayasanın ruh ve 
maksadıyle tezat teşkil eden bir noktaya ge
linmiştir. Zira eskiden bu dâvalar sulh ceza 
mahkemelerinde görülürken, daha dâvaların 
hazırlıkları safhasında partinin ve partililerin 
müdafaaları alınmakta, usul hukukun bahşet
tiği itiraz hakları tanınmakta, dâva aleni ola
rak duruşmalı görülmekte ve temyiz hakkı bile 
tanınmaktaydı. 

Bugünkü neticeler ister mahkemenin içti
hatlarından veya isterse Anayasanın boşlukla
rından tevellüdetmiş olsun, halihazır usulü mah
kemenin olduğu gibi muhafaza edilmesi ve de
vam ettirilmesi demokratik hukuk devleti pren
siplerine ve siyasî temel hak ve hürriyetlerin 
istikrar ve sağlam teminata kavuşturulmasını 
âmir bulunann Anayasa hükümlerine açıikça 
aykırı düşmektedir. 

Her hanlgi bir vatandaşın yangılanmasında 
kanunların tanıdığı savunma haklarının dahi mil
yonlara yakın müntesibi bulunan siyasî parti
lere tanınmaması makul sebeplerle izah oluna
maz. Lalettayin bir derneğin yargılanmasında 
ve kapatılmasında dâhi bütün kanunî, hukukî, 
ve vicdanî savunma imkânları tanınırken, de
mokrasinin ve rejimin, ister muhalefette olsun 
ve ister iktidarda bulunsunlar, vazgeçilmez un
surları sayılan siyasî partilerin bu haklardan 
tamamen mahrum bırakılması demokratik hukuk 
devleti prensipleri ile bağdaşamaz. Nitekim gerek 
Alman Anayasası ve gerekse diğer Batı ülkele
rinin anayasaları gibi demokratik hukuk devle
ti prensibine dayalı bütün diğer ülkelerde yan
lış içtihat, görüş ve tatbikata mahal bırakmaya
cak şekilde âmir ve açık hükümler yürürlükte 
bulunmaktadır. 

I Bu itibarla hem Anayasa Mahkemesinin bu 
tenkitlere hedef olan usulü mahkemeden kur
tarılması ve hem de demokrasinin vazgeçilmez 
unsurları siyasî partilerin mevcudiyet ve ha
yatiyetlerinin teminatı olan müdafaa haklarına, 
temel hukuk prensiplerine uygun bir veçhe ve
rilmesi bir zaruret olarak ortadadır. Bu vazife 
Yüce Meclisimize düşmektedir. Hukukî müesse
selerimizin ve ilim adamlarımızın henüz dikka-

I tini çekmemiş olan bu hayatî meselenin bir 
an önce halledilmesi için bu konuda bir Meclis 

I araştırması yerinde olacaktır. 
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Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Balan?.. Yok. 
Sayın Mehmet Türkmenoğlu?.. Yok. 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı adına Hükü

met yönünden cevabı gerektiren bir hal var mı 
efendim? 

ADALET BAKANI SUAT BİLGE — Bir 
maruzatımız yok, efendim. 

BAŞKAN — Bu şekliyle, Anayasa Mahke
mesi Başkanlığı Bütçesinin tümü üzerindeki 
müzakereler sona ermiş bulunmaktadır. 

Bölüm ve maddelere geçilmesi hususunu 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum: Kabul eden
ler.. Etmeyenler... Bölüm ve maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Bölüm ve maddeleri okutuyorum : 

Ç) Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
(A/l) CARÎ HARCAMALARI 

Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

4 109 507 12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN"— Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Yönetim giderleri 698 051 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 41 002 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 5 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul 
1er... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul 
1er... Etmeyenler... 
edilmiştir. 

eden-
Kabul 

eden-
Kabul 

18 000 

7 000 

Bu şekliyle, 1972 yılı Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı, bütçesi Millet Meclisince kabul edil
miş bulunmaktadır. Hayırlı olsun. 

D) Başbakanlık Bütçesi 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, daha 

önce bütün milletvekillerine ve aynı zamanda 
Hükümete de gönderilmiş olması gereken prog
ram gereğince, «Saat 19 dan önce günlük prog
ram bitirildiği takdirde onu takip eden günkü 
programa geçilir.» kaydı vardır. Bu kayıt ge
reğince şu anda yarınki programın bir bütçesi
ni bitirmiş bulunuyoruz. İkinci bütçesi Başba
kanlık bütçesidir, ona geçiyoruz. 

Yalnız, bugün bu bütçe programının ilk uy
gulamasını yapmış olduğumuz cihetle, bazı ar
kadaşlarımızın söz hakkından mahrum olabilme
si gibi bir keyfiyetin ortaya çıkmaması için grub-
larda yoklama yapacağım. 

A. P. Grubu adına Zekeriya Kürşad, sözcü 
olarak hazır mısınız? 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Hazı
rım efendim. 

BAŞKAN — D. P. Grubu adına Sayın Kadri 
Eroğan, hazır mıdır efendim? 

HASAN KORMAZCAN (Denizli) — Sayın 
Başkan, haberdar edeceğiz efendim. 

BAŞKAN — Haberdar edeceksiniz ve bura
da bulunmasını ve konuşmasını temin edeceksi
niz... 

HASAN KORMAZCAN (Denizli) — Evet, 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
M. G. P. Grubu adına Sayın Hamdi Hamam-

cıoğlu, acaba hazır mı efendim?. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Haber 

verdik gelecek. Yukarıda daktilo ettiriyor. Bir 
daha haber vereyim. 

BAŞKAN — Peki efendim, gelecek ve ko
nuşması imkân dahilinde olacak. 

O. H. P. Grubu adına Sayın Lebit Yurdoğlu, 
hazır mısınız? 

LEBİT YURDOĞLU (İstanbul) — Hazırım. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Başbakan adına zatıâliniz mi bulunuyorsu

nuz Sayın Kitaplı?.. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Evet, efendim. 

BAŞKAN — O halde bu müzakereye başlı
yoruz. 
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A. P. Grubu adına Sayın Zekeriya Kürşad, 
buyurunuz efendim. Saat 16,30, söz hakkı 20 da
kika ile kayıtlıdır. 

A. P. GRUBU ADINA MEHMET ZEKERİ
YA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri, 

Başbakanlık bütçesi üzerinde A. P. Grubu 
adına görüşlerimi sunmak üzere huzurlarınızda 
bulunuyorum. Bu vesile ile saygılarımı sunuyo
rum. 

Sayın milletvekilleri; 
Rakamları bir yana bırakarak bütçeyi hu

zurlarınıza getiren ve onu daha önce takdim 
ettiği programlarının ışığında sarf edecek olan 
Başbakan Sayın Erim ve dolayısiyle yönetimin
de bulunan Hükümetinin tutum ve niteliği üze
rinde değerlendirme yapmaya gayret edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere Devle
timizin idaresi kuvvetler ayrılığı prensibine is
tinat etmektedir. Yürütme görevi, kanunlar da
iresinde Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kurulu ta
rafından yerine getirilmektedir. Anayasanın 105 
nci maddesi gereğince bakanlıklar arası iş birli
ğini sağlayan ve Hükümetin genel siyasetinin 
yürütülmesini gözeten Başbakandır. 

Bu kanunî durumlar muvacehesinde Başba
kan, memleketin iç ve dış meselelerinin birinci 
derecede sorumlu yürütücüsü durumunda bu
lunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; 
Memleketimiz iç ve dış durumlarının çok na

zik bir safha arz ettiği cümlenizce malumdur. 
Zamanımız harpleri, artık ordulann karşı karşı
ya gelerek savaşmaları şeklinde yapılmamakta
dır. Memleketler birbirlerini Atatürk'ün deyi
miyle, daha ziyade kendi öz evlâtlarının gaflet, 
dalalet ve hıyanetlerinden istifade suretiyle iç
lerinden çökerterek fethetmektedirler. Hükümet 
birçok defalar eylem ve anarşik olay adı veri
len hainane, vahşiyane ve hunharca işlenen olay
ların dış etkilerle yapıldığını ve köklerinin dı-
şarda bulunduğunu açıklamıştır. Daha önceki 
olaylara ilâveten son Levent Mahallesi olayı bir 
kıpkızıl örgütün ne kadar güçlü, kararlı ve 
azimli olduğunu göstermektedir. Durumun va
hameti açıkça ortadadır. Memleketimiz hayatî 
önem taşıyan olağanüstü haller içerisindedir. 

özellikle, 1960'tan bu yana her geçen gün 
memleketimiz hayatında daha derin maddî ve 
manevî rahleler açan planlı, programlı ve mo

dern silâhlarla mücehhez gizli bir savaş devam 
ettirilmektedir. 

12 Mart'tan bu yana, sarahatle anlaşıldığına 
göre çalman bu çanlar, Sayın Genel Başkanımı
zın da belirttikleri gibi, Cumhuriyetimize tasal
lut eden komünizmin öz vatanımız, mukaddes 
varlığımız ve yer yüzündeki son Türk Devletini 
yok edebilmek içindir. 

Üniversitelerimiz içinde, şehir ve köylerimi
zin sokaklarında ordumuzun subay, mehmetçik 
ve emniyet kuvvetlerine makinalı silâh, bomba 
ve dinamitlerle saldıran bu satılmış çılgın va
tan hainleri memleketimizde en modern bir ge
rillâ harbini sürdürmektedirler. 

Türkiye'miz bir darboğazı, bir sırat köprüsü
nü geçer haldedir. Bu devrede A. P. nin tek is
teği, bütün vatandaşların vatandaşlar ve mües
seseler olarak küçük ve kısa vadeli hesapların
dan sıyrılarak, bütün varlıklariyle şer kuvvet
lerin karşısında birlik ve beraberlik içinde uya
nık bulunmalarıdır. A. P. liler millet varlığımı
zın felahı uğrunda kendilerine müteveccih va
zifelerini derin bir vatanseverlik duygusu için 
de yapma gayretindedirler. 

Bu nedenle, Sayın Erim Hükümetleri parti
mizin oylariyle desteklenmektedir. 

Bu itimadın hakikî sebebi, güvenliğimizi, 
millî varlığımızı tehdit eden vahim devrenin bir 
neticesi olarak, şanlı ordumuzun güzide komuta 
heyetiyle, Devlet Başkanımızın vatanperverane 
bir duygu ile izhar eyledikleri temayüllerine ay
nı duygular içinde iştirak halimizin bir ifade
sidir. 1 

Bu sebeple, Sayın Erim Hükümetlerine veri
len oyların sayısına bakılarak yanlış bir değer
lendirme yapılmamalıdır. Bu oylar, Türk Mil
letinin ve Devletinin varlığını, bütünlüğünü ko
ruma isteğinin bir neticesidir. Zira, A. P. millî 
birlik ve beraberlik içinde bulunmanın zarure
tine candan inançlıdır. Bu inancın temeli, Ata
türk'ün 10 ncu Yıl Nutlmnda; «Türk Milleti 
millî birlik ve beraberlikle zorlukları yenmiş
tir.» ifadelerinin bir yankısıdır. 

Sayın Erim, partiler üstü bir Hükümetin 
Başkanıdır. Parlamento sistemimizde parti hü
kümetlerinin yapmakta zorluklarla karşılaşacak
ları ve fakat millî güvenliğimiz açısından her 
Hükümet ve kuruluşun yapmaya mecbur olaca
ğı müşterek prensipler vardır. Bunlar ancak, 
partiler üstü bir Hükümet tarafından kolaylık-
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la yapılabilir. Buna rağmen, Sayın Erim Hü
kümetinin, bu istikamette ciddî, verimli ve uzun 
vadeli tedbirlerin alınmasında kararsızlıklar içe
risinde bulunduğu görülmektedir. Atatürk, mil
letle ordunun hiçbir zaman karşı karşıya gelen 
kuvvetler olmamasını, millî birlik ve beraberlik 
prensibiyle ortaya koymuşlardı. 

Bu hakikati 10 ncu Yıl Nutkunda; «Az za
manda çok işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü 
temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kül
türü olan Türkiye Cumhuriyetidir. Bundaki mu
vaffakiyet, Türk Milletinin ve onun değerli or
dusunun bir ve beraber olarak azimkârane yürü
mesine borçluyuz.» veciz sözleriyle belirtmişler
dik. 

A. P. Atatürk'ün özlediği nüfusu büyük, 
kendisi büyük Türkiyesinin süratle kalkınması 
için millî hedefler olarak verdiği 10 ncu Yıl 
Nutkunu genel prensip olarak daima ve samimi
yetle gözönünde tutmuştur. 

Memleketimiz nüfusunun büyük çoğunluğu
nu temsil eden A. P. ölçüsüz isnat ve mukave
metlere rağmen ve bazı çevrelerce zannolundu-
ğu gibi hiçbir zaman küçük hesapların içinde 
olmamıştır. Şanlı ordumuzun güçlendirilmesi ve 
onun her rütbedeki er ve subaylarla komutan
larının en iyi şekilde yetiştirilmeleri, refah için
de büyük milletimize layık ve ona şerefler ka-
tabilen bayraklar olabilmeleri için, her zaman 
azamî gayret ve itinayı samimiyetle göstermiş
tik 

Sayın milletvekilleri; 
Başbakanlık bütçesi münasebetiyle görüşle

rimizi arz ederken, millî güvenliğimizin esas ve 
müşterek prensipleri üzerinde kısaca durmayı 
uygun görmekteyiz. 

Anayasamızın ışığında Cumhuriyetimizin ge
çirdiği istihaleleri gözönünde tutarak, millî gü
venlik konularının planlanmasında beliren pren-
sipHeri şöyle özetleyebiliriz : 

Millî siyasetimizin anaprensibi, «Hakimiyet 
kayıtsız ve şartsız milletindir.» düsturuna isti
nat etmektedir. Bu anaprensibe uyularak inkı
lâpçılık, milliyetçilik, devletçilik, Cumhuriyetçi
lik, halkçılık ve lâiklik prensiplerini buna ek
leyebilirim. 

Hemen ifade edelim ki, bu prensiplerin çeşit
li suretlerde yorumlanması, iç düzenimizde görüş 
ayrılıklarına ve dolayısiyle memleketin millet 
ve Devlet olarak yaralar almasına sebebiyet ver

dirmektedir. Bu durum, memleket meseleleri
nin çözümlenmesinde birlik ve beraberliğin ku
rulma ve korunmasında aşılması güç bir engel 
olarak görülmektedir. Çeşitli tahlillerle anlaşıl
maz meseleler haline getirilmek istenilen bu 
prensiplerin realist ve berrak ifadelerinin tespit 
edilerek çelişkilerin bertaraf edilmesi zaruri
dir. 

Anayasada yer alan «Yurtta sulh, cihanda 
sulh» ilkesi de millî güvenliğimizin dikkate alı
nacak diğer bir prensibidir. Atatürk, 1928'de 
Büyük Millet Meclisini açış konuşmalarında; 
«Memleketin masuniyetini, emniyetini, vatan
daşların haklarını her hangi bir tecavüze karşı 
bizzat müdafaa edebilmek kudreti de bilhassa 
gözde tuttuğumuz noktadır.» demişlerdir. Bu 
direktiften de diğer bir prensibi tespit edebili
rim : 

«Hazır ol cenge eğer ister isen sulhu saıâh.» 
Ancak, bu prensibin ışığında askerî gücümüzün 
kudretini gözönünde tutarak, siyasî bakımdan 
bunun daha ziyade değerlendirilmesi memle
ket diplomasisine düşen bir görevdir. Atatürk, 
Montrö ve Hatay meselelerini Türk askerî ve 
ekonomik güçlerinin desteğinde politik bir güç
le halletmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 
Sayın Erim, Atatürkçü görüntüsü ile dozunu 

ve ölçüsünü kaçırmış, vergi ve memleketimizin 
yapı ve sosyal bünyesinin yeter derecede uymak
tan çok uzak bulunan nazarî toprak ve benzeri 
reform tasarılariyle aylarca ve aylarca memle
keti oyalamış ve kendisi de ırgalanmıştır. Pi
yasanın süratle ve anî tedbirler isteyen konula
rına eğilecek yerde, maalesef her türlü teşeb
büsü korkutan tutum ve açıklamalariyle büsbü
tün sarsmıştır. Kontrolsuz fiyat artımlarına ön-
olmak, destek olmak, göz yummakla da vatan
daşı büyük bir sıkıntı ve güvensizliğe mâruz 
bırakmıştır, işbaşına bütün yetkileriyle geldiği 
26 Mart 1971 de devraldığı 38 milyarlık büt
çeyi de şimdi 10 milyara yaklaşan ilaveleriyle 
48 milyarla kapatacaktır. 

Umumî efkâr, komisyon ve Meclislerimizde 
tartışılan ve önemli kısmı karşılıksız olan, bü
yük açıklarla getirilen 1972 yık Bütçesinin de 
yılı sonunda hangi rakamlara yükseleceğini kes
tirmek Hükümetin de inisiyatifinin haricinde 
olsa gerektir. 
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Bu hal ile, Erim Hükümetinin millî güvenli
ğimiz açısından, Atatürk'ün; «İdare masrafı
na müsavi, mütevazin bütçe kurmalıyız» düs
tûru karşısında Atatürkçü malî düşüncenin 
savunucusu olduğu ileri sürülebilir mi? 

Sayın milletvekilleri, 
Hiçbir vatansever tasavvur edilemez ki, 

Türk Milletinin her cebhesiyle medenileşme ar
zularına karşı olsun, milletin bu yodaki çaba
larına katılmasın. Ancak, bugün medeniyet ve 
batılılaşma konusunda münevverlerimiz arasın
da başlıca iki görüş dikkati çekmektedir : 

Bunlardan biri, Batı medeniyetinin Türk 
muhitine uygun gelen ilkelerini almak ve Türk 
hars ve vasıflarını muhafaza edecek surette 
çağdaşlaşmak fikridir. 

ikincisi ise; «Medeniyet bir bütündür, ba
şarı için bütünü toptan, her yönüyle almak ge
rektir. Tarihî, kültürü ve bütün varlığiyle geç
mişi terk etmek icabeder,» denmektedir. 

Hemen belirtmeliyiz ki, bu görüşün esasla
rından olan kültür ile medeniyet başka bagka 
şeylerdir. Avrupa medeniyeti bir olduğu hal
de, ayrı dil ayrı düşünce tarzı, ayrı örf ve 
âdet ve ayrı f olklörler vardır. 

Esasen inkilâplarımız da Türk toplumunu ta
mamen değiştirmek gayesiyle yapılmamıştır. 
Türkün unutulmuş kültür hazinelerinin hasre
tiyle heyecanlanan ve onuncu yıl nutkunda 
«Yurdumuzu Dünyanın en mamur ve en medenî 
memleketler seviyesine çıkacağız.» dedik
ten sonra da, kültür ile münasebette olmak üze
re, «Millî kültürümüzü muasır medeniyet se
viyesinin üstüne çıkaracağız.» diyen Atatürk'ün 
dil çalışmaları bu istekleriyle ilgili olmak lâ
zımdır ve dile verdikleri önemi de «Türk olmak 
dil demektir,» şeklinde ifadelendirmişlerdir. 

Atatürk, milleti muasır medeniyet seviyesine 
yükseltecek taklit ve kopyacılığın cemiyet için
de husule getirdiği aşağılık duygusunun ira
deyi mahveden zavallı bir cemiyet yerine, kendi 
gücüyle medenî hamleler yapmaya muktedir 
bir toplum haline getirecek tek kaynağın Türk 
millî kültürü olduğuna inanıyordu. Çünkü 
Atatürk, Batı medeniyetinin şu üç temel pren
sibini en iyi takdir eden müstesna bir deha 
idi. 

Bu prensipler; din, hukuk ve ilimdir. 
Her medenî kavmin, ahlâk kuralları sağla

yan, manevî güç kaynağı, bir iman sistemi, bir 
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dini vardır, islâmiyet bu dinlerden biridir. Mo
ral kaideleri ve çok daha hayatî telakkileriyle 
bütün dinlerden daha üstün olduğu malumdur. 
Ancak, onun batıl itikatlardan temizlenmesi, 
parazit inançları istismar edenlerin zararsız ha
le konulması ve tamamen ferdî ve vicdan (mese
lesi olarak alınması lâzımdır. Atatürk'ün lâ-
yiklik anlayışı da bu gerçeğe dayanmaktadır. 

Batının ikinci prensibi hukuktur, insanın 
şeref ve haysiyetini koruyan, haklara katı su
rette riayet edilmesi keyfiyetidir. Böyle bir 
yükselişe mazhar olamamış toplumlarda her 
çeşit kanım hükümleri kâğıt üzerinde kalmaya 
mahkûmdur. 

Batının üçüncü ilkesi müspet ilimdir. En 
basit konfordan fezanın fethine kadar, modern 
teknik müspet ilmin esiridir. Açık ve kesin 
metotları dolayısıyle benimsenmesi en kolay 
olan da budur. Ancak, hakikî medenî bir 
millet seviyesine çıkabilmek için her üç pren
sibin eşit değerde tutulması ve birbirleriyle tam 
bir ahenk içinde geliştirilmesi icabetmektedir. 

Atatürk, prensiplerini vaz'ederken şu veciz 
sözleriyle gelecek nesillere yol göstermiştir. 
«Hakikî inkılâpçılar onlardır ki terakki ve te
ceddüt inkilâbma sevk etmek istedikleri insan
ların ruh ve vicdanlarındaki temayülü hakiki-
yeye nüfuz etmesini bilirler.» 

Atatürk'ün bu uyarısından diğer bir prensip 
doğmaktadır : Bu, millî vicdana ve millî şuura 
dayanarak hareket etmek ve onun üstüne asla 
çıkmamak prensibidir. 

Sayın Erim Hükümetinin, reform tasarıları
nı Atatürk'ün bu ilkeleri içerisinde hazırlamış 
olarak Yüce Meclislerimize getirmeleri bütün 
milleti ve efkârı hoşnut edecektir. 

Türk milletinin millî vicdan ve millî şuuru
nun kökleri, onun engin tarihinin ve asaletinin 
içinden gelmektedir. Batılılaşmada, gerek Türk 
milletinin hasletleri, gerekse Atatürk'ün bu ya
rışları göz önünde tutulmaz ise millî birlik sar
sılır, güvenliğimizin kuvveti eksilir. 

Sayın milletvekilleri, memleketimiz bugün 
iki kalkınma hamlesini gerçekleştirme mecburi
yetindedir : Bunlardan birisi, sanata, ilme ve 
tekniğe aidolan maddî sahada kalkınmadır. Di
ğeri, bilhassa son yüzyılın maddecilik ve faide-
cilik zihniyetleriyle, asrımızın komünizm sistem
leri gibi cemiyetlerimizi ve nesillerimizi manen 
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ve maddeten harabeden fikir ve haraketleri ber
taraf etmeye matuf manevî kalkınmadır 

ISon senelerde maddî ve ekonomik kalkın
maya ait hamlelerin esaslı adımları atılmıştır. 
Ancak, manevî kalkınma hamlesi sahasında cid
dî bir adımın atıldığını söyleyebilmek mümkün 
değildir. 

Sayın milletvekilleri, bütün müesseselerin 
genellikle ivazsız surette destekledikleri Erim 
hükümetleri, bu uzun sürede çok önemli hizmet
ler yapabilirlerdi. Huzurun sağlanmasında ge
celi gündüzlü gayretler içinde bulunan sıkıyö
netimin getirdiklerinin ötesinde Hükümet, şim
diye kadar elle tutulur neler yapabilmiştir? 

Çok geniş yetkilerle işe başlayan Saym Erim'-
in, bizzat üzerinde çalışarak nevama hükümet 
tasarısı şeklinde getirdiği Anayasa da Türk 
Devleti için zanedildiği gibi kâmil bir başarı sa
yılamaz. Son haliyle de Türk Devletinin gelece
ği için yeterli bir teminat olmaktan uzaktır. 
Misal olarak, Hükümetle ilgili 102 ve 105 nci 
maddelerinin durumu itibariyle; itimadı sarsıcı, 
keyfî idareye açık, diktaya müsait, iç kabine 
faaliyetlerinin teşekkülüne uygun ve hizipleş
melere, dolayısıyle huzursuzluklara imkân vere
bilecek-olan Hükümet kuruluşundaki boşluklar, 
gelecek için kuvvetler ayrılığı prensibini de ze
deleyici mahiyette görülmektedir. 

BAŞKAN — Saym Kürşad, bir dakikanızı 
rica edeceğim. Konuşmanızın bir dakikalık 
müddet içerisinde bitmesi gerekir. Uzun ise, 
ikinci konuşma hakkınızı işaret ederek tespit 
edeceğim. 

MEHMET ZEKERtYA KÜRŞAD (Devam
la) — Hayhay efendim, ikinci hakkımızı da kul
lanacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
MEHMET ZEKERtYA KÜRŞAD (Devam

la) — Senatoda daimî üyelik müessesesinin 
Atatürk'çü, demokratik cumhuriyet ve hukuk 
devleti anlayışına aykırı durumu devam etmek
tedir. 

Parlamento üstü durum ve tutumuyla Ana
yasa Mahkemesi, millî iradenin üzerinde bir 
haile olarak kalmıştır. 

Millî güvenliğimizle ilgili olan Millî Güven
lik Kurulunun vazife ve salâhiyetlerine ait 111 
nci madde yetersiz, anlamsız ve çelişkili haliyle 
bırakılmıştır. 

' Görülüyor ki, Saym Erim'in eline Türk mil
letince verilen bu çok değerli fırsat lâyıkıyle 
değerlendirilememiştir. 

Saym Erim'in asayiş konusundaki başarı 
ifadeleri de hakikate uygun bulunmamaktadır. 
Zira sıkıyönetimin çalışmalarına yardımcı olu
nacak yerde ters yönde etki yapıldığı dahi İddia 
edilemez mi? 

Memleketin içinde bulunduğu komplonun ; 
elemanları yurt içinde müessir faaliyetlerini 
sürdürürlerken, dış ülkelerden de yardım sağ
lamanın yollarını ustalıkla bulmaktadırlar. Bu
na misal olmak üzere, dünyaca solcu olduğu bi
linen bazı Fransız gazetelerinin yayını Saym 
Erim Hükümetince ilgi ile ele alınmıştır. Yazar
ları Türkiye'ye davet edilmiştir. Sıkıyönetimin 
tutukevleri bunlara teftiş ettirilmiştir. Böylece, 
tutuklular üzerinde yoktan bir hami ve muha
fazadan sorumlu olanların üzerinde de psikolo
jik bir baskı şekli bulunmuştur. 

Bu suretle Saym Erim Hükümetinin sıkıyö
netime ne derecede yardımcı olduğu cidden 
eleştirilmeye değer olmalıdır. > 

Sadece konuşmalarla işlerin yürütülemeye-
ceği bir devrede bulunduğumuzun bilinmesi lâ
zımdır. 

Asayiş ve emniyetin düzeltildiği yolundaki 
konuşmalar, Sayın Erim ve Hükümetine bir çı
kar sağlayamaz. Bir başarı varsa, sıkıyönetim 
makamlarının fedakâr ve vatanperver er, subay 
ve komutanlariyle, ilgili emniyet mensuplarının 
gayretlerinin bir sonucudur. 

Kendi kurduğu kabinesinden bihaber bulu
nan bir başbakanın memleketin bu çok nazik 
devresinde asayiş ve emniyetin nerede bulundu
ğunu tespit edebilmesi mümkün değildir. Turist 
Renetta'nın katilini on beş günde idam ettiren 
aynı kanunlar ortada iken Devleti yıkmak iste
yen öğrenci, profesör ve rektörlerin hâlâ orta
larda serbestçe dolaşmaları karşısında Saym 
Erim Hükümetinin 12 Mart muhtırasının temel 
anlayışı içerisinde ciddî bir çaba harcadığı ka
bul edilebilinir mi? 

Şayet bu hal kanunların yetersizliğinden 
İleri gelmekte ise bir zamanların meşhur, bir 
günde makable şamil kanunlar çıkartarak asıp 
kesmekten söz eden ve herkesi güldüren Sayın 
Adliye Bakanı niçin bu kanunları ve güvenli
ğimizle ilgili özel güvenlik mahkemelerini ge-
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tirmemiş ve kendileri de buna seyirci kalmışlar
dır. 

Hâlâ direnen müessese, üniversite, yurt ve 
talebe toplumları olduğuna göre, Millî Eğitim 
Bakanlığına getirilen sayın yeni bakanın, bu ko
nudaki hassasiyeti ve alacağı tedbirler, umarız 
ki İlerde bizleri kendisine güldürtmiyecektir. 

Daha mahkemeler bitmeden ve hükümler 
kesinleşmeden zanlıları cesaretlendiren ve «siz
leri kurtaracağız, endişe etmeyiniz!» şeklinde 
teminat verme çabasında bulunanların, Orta Do
ğu Teknik Üniversitesinde yaralanan ve şehide-
dilen genç, Türk subay ve Mehmetçiğinin aziz 
hâtırasını unutmakla Türk maşerî vicdanına 
tam ters düştüklerini ve günün birinde Türk 
Milleti tarafından şiddetle terslenecekleri de 
unutulmamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Erim'in 1 nci 
Hükümetine verilen büyük oy çoğunluğunu, 
kurduğu Hükümet ve onun icraatiyle faydalı 
bir şekilde değerlendiremediği aşikârdır, ikin
ci Hükümetine verilen oyların değerlendirilme
si, yalnız kendisinin Senatoya gidip oturmasına 
yaramayacak, milletin inkisarını da beraberin
de götürecektir. Umarız ki Sayın Erim, memle
ketimizin bu çok nazik devresinin hayırla anı
lan değerli bir devlet adamı olarak şanlı tari
himizde yerini alsın. 

Bu münasebetle Yüce Meclisi Adalet Partisi 
Grubu adına saygı ile selâmlarım. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 
Sayın Kadri Eroğan... 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Sözcümüz biraz sonra gelecek Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. Millî Güven 
Partisi Grubu adına Sayın Hamdi Hamamcı-
oğlu... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bizim
ki de aynı şekilde. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Lebit Yurdoğlu, buyurunuz 
efendim. Saat 16,55. 

C. H. P. GRUBU ADINA LEBİT YUEDOĞ-
LU (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri, 1972 yılı Başbakanlık Bütçesinin eleşti
rilmesinde Sayın Nihat Erim'in Hükümet genel 
siyasetini gözetleme görevi üzerinde durmak is
tiyoruz. 

12 Mart beyannamesinin gösterdiği hedefle
ri gerçekleştirmeyi amaç bilen, Millet Meclisini 
daha ileri müdahalelerden korumağa ve bugün
kü dar boğazdan geçirmeğe çalışan olağanüstü 
şartların meydana getirdiği bir Hükümetle kar
şı karşıyayız. 

Kurulması, yaşaması ve gelişmesi için uğru
na yıllarımızı verdiğimiz, büyük fedakârlıklar 
yaptığımız ve yürekten bağlı olduğumuz de
mokratik rejim ciddî bir buhrandan geçmekte
dir. 

Memleketin yarınları karşısında görevimiz, 
gerçekleri olduğu gibi görmek, sathî, hissî dav
ranışlara kapılmadan, eski hatalarımız varsa 
israr etmeden tedbirler aramak, yolumuzu bul
mak ve Hükümetin bu yoldan sapmamasına dik
kat etmek, o yolda yürümesine yardımcı olmak
tır. 

Yoiun istikametini beraber arayalım. 
12 Mart sonrası Hükümetini her gün çığ gi

bi büyüyen bir anarşi ortamı meydana getirdi. 
Elbette ki, buhrandan çıkaracak ve bir daha 
gelmemesini sağlayacak yolu ararken anarşinin 
nedenleri üzerinde kısaca durmamız gerekir. 

Son senelerin siyasî edebiyatını inceleyiniz; 
göreceksiniz ki, daha seçimlerden önce,, anarşi 
her gün artan, koyu bir sis gibi, toplumu bas
tırırken, parlamentonun iki mühim kanadı, 
Adalet Partisi ve C. H. P., bunu ayrı nedenlere 
bağlıyordu. 

İktidar partisine göre, 1961 Anayasasının 
getirdiği hak ve hürriyetler anarşistler tarafın
dan kötüye kullanılıyordu. Zararlı faaliyetleri 
yasak eden geniş bir Anayasa değişikliği yapıl
malı idi. Nitekim böyle bir görüşle A. P. seçim 
'beyannamesinin önçizgisi Anayasa değişikliğine 
yaslandı ve milletten bunu başarabilecek, Ana
yasayı değiştirebilecek bir A. P. ekseriyeti ka
zandırması istendi, 2/3 ekseriyet. 

Biz C. H. P. olarak bu görüşte değildik. Bi
ze göre toplumda bir düzen bozukluğu vardı; 
gelir dağılımı adaletsizdi, toprak mülkiyeti ta
rımda verimi artıracak, insanın insanı sömür
mesini önleyecek, sanayie kaynak olabilecek bir 
yapıda görünmüyordu. Ekonomi, gelişmekte olan 
bir milletin bünyesine uygun kalkınmaya yar
dımcı değil, kolay kazançları, spekülâsyonu, 
vurgunu kolaylaştırıcıydı. 
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Eğitimde fırsat eşitliği yoktu, üniversite 
memleket ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş değil
di. Gelir dağılımında mevcut adaletsizlik her 
gün azalmıyor, daha da artıyordu. Böyle bir 
ortamın tabiî reaksiyonu olarak aydınlarda aşı
rı sola temayül fazlalaşıyordu. Ruhî yapıları 
açısından her yerde ve her zaman ifratlara ko
lay sürüklenebilen gençlerde hareketler görü
lüyordu. Evvelâ üniversite reformu istenmişti. 
Birçok memleketlerde benzeri olan böyle çal
kantılarda derhal üniversite reformu yerine ge
tirilirken bizde o günün iktidarı böyle bir re
forma girişmiyordu. Bir kısım gençlerin kanun
lara aykırı hareketlerini önlemek için karşıları
na A. P. nin sempatik saydığı güçler çıkartılı
yor, meçhul olan kuvvetlere zabıta görevi yap
tırılıyor, sokak hareketleri daha da ağırlattırı
lıyordu. O günün Başbakanı «A. P. ye sahip çı
kacak kimseler vardır, icaibederse silâhla da 
karşı koyacak güçtedir» gibi tehditlerle adeta 
silâhjı çatışmaları teşvik ediyordu, tedbiri bun
da görüyordu. A. P. ekseriyeti hiçbir reforma 
girişmiyordu. 

Sayın Süleyman Demirel, partisinin muhafa
zakâr bir parti olduğunu açıkça ilân ediyordu. 
Dünyanın hiçbir yerinde muhafazakâr partile
rin reform yaptığı görülmemişti. Orta Çağın ka
ranlık klerikal baskısından 600 yıl önce Röne
sans ve reformla kurtulmuş, 19 ncu Asırdan bu 
yana sanayi devrimini bütün müesseseleriyle 
gerçekleştirmiş diyarlarda belki muhafazakâr 
partilerin aşırılıklara denge veren fonksiyonla
rı bulunabilirdi, fakat bizim gibi şeriatın geniş 
etkisinden ancak Atatürk'ten bu yana sıyrılma
ya çalışan, sanayileşmenin ilk basamaklarında 
emekleyen bir toplumda muhafazakârların ko
lay rey toplamaktan öteye ne görevleri vardı? 
Tutuculukla hangi meseleyi çözebilirdiniz? 

1961 Anayasası reformlar istiyordu. A. P. 
nin davranışı bu sahada Anayasa ile çelişki ha
linde idi. Ortamı düzeltmek için ciddî reformla
ra gideceğine oyalıyor, çok mecbur olursa, adı 
reform olan, fakat hüviyetinde reformla hiç bir 
ilişkisi bulunmayan kanunlar ilân ederek aldat
maca yoluna sapıyordu. 

Toprak mülkiyet düzenine köklü bir yenilik 
getirmeyen reform yeryüzünde varmış gibi 
«Toprak reformu yapılmasın, tarım reformu 
yapılsın» tarzında garip iddialarla isi geçiştir
meye çalışıyordu. 

| Seçim beyannamesinde topraksıza toprak 
verme vadinden öteye geçmeyen bir temel üze
rinde, bizde her yerde her zaman bütün hükü
metlerin vazifesi olan ve üzerinde çalıştığımız 
tedbirleri «Tarım reformu» adı altında ilân edi
yordu. Kaldı ki, her toprak reformunda esasen 
tarım tedbirleri vardı. Reform, başta toprak 
mülkiyetine yeni bir düzenleme getirmemektey
di. Nitekim, daha sonraları çok mecbur olundu
ğu zaman görüldüğü gibi, «Personel reformu» 
adı altında reformla hiç bir ilişkisi olmayan ve 
hiç kimseyi memnun etmeyen adaletsiz bir zam 
kanunu çıkartılarak bu aldatmaca politikasının 
bir misali daha verildi. 

Biz 0. H. P. olarak her gün yaklaştığını gör
düğümüz ve ne biçimde geleceğini bilemediği
miz buhranı önlemenin köklü çaresini polis ted
birlerinde, Anayasa değişikliğinde değil, sosyal, 
ekonomik değişmelerde görüyorduk. 

Ortam düzeltilmeliydi, anarşi ortamı yok 
edilmeliydi, kurtuluş gerçek reformlarla müm
kün olacaktı. Atatürk'ün kurduğu halkçı, mil
liyetçi, lâik, devrimci ve devletçi C. H. P. ola
rak Seçim Beyannamemizin temelini ortanın 
solundaki reformlarla kurduk ve milletten bu 
reformları gerçekleştirebilecek ekseriyeti iste
dik. 

BAŞKAN — Sayın Yurdoğlu, görüşmekte 
olduğumuz konu, biliyorsunuz, 1972 yılı Başba
kanlık Bütçesi. Çok büyük bir girizgâh yaptı
nız, adeta bütçenin tümünü eleştirir mahiyette 
konuşuyorsunuz, muayyen müddet içerisinde 
toparlayamayacaksınız. 

Buyurun, efendim. 
LEBİT YURDOĞLU (Devamla) — Hayır, 

Sayın Başkanım; Başbakanın Anayasaya göre 
gözetleme görevindeki vazifelerini ifade etmek 
için bu girişe mecburum. Şimdi bu esas içinde, 
müsaade ederseniz, onu izah edeceğim. 

BAŞKAN — Hâlâ mevzua giremediniz. 
IBuyurun. 
LKB4T YURDOĞLU (Devamla) — Seçim

ler yapıldı. Ne A. P. Anayasayı değiştirecek 
ekseriyeti kazandı, ne O. H. P. retamları ba
şaracak güce erişti. Teşekkül eden Parlamento 
ne seçimden önce istenen Anayasa değişik
lerini yapaJbiHecek bir ekseriyet vardı, ne de 
seçimlerden önce istenen reformları gerçekleş-

j tirecek bir çoğunluk. Her iki ayrı düşünceye 
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ve sebebe dayanan her iki çarenin hiç/birisi ele 
alınmıyordu. Hadiseler daha da vahimleşti, 
12 Mart Muhtırası ilân edildi. Parlamento bu 
muhtırayı reddetmedi, kabul etti, Hükümet 
'düştü, fakat düşen Hükümetin ekseriyette 
olduğu Parlamento bazı şartlarla yerinide bı
rakıldı. 

IBir müdaJhale ile Hükümetin düşürülüp, 
ekseriyette olduğu Parlamentonun yerinde bı
rakılmasının belki dünyada benzeri yoktu, fa
kat böylelikle demokratik nizamın yaşaması
na tam (bir isabetle imkân bırakıliyiordu. 

Teşekkül eden Hükümet, toplumu kurtar
mak istediği buhranın geliş nedenlerinde ve 
çarelerinde tarafsızlıkla her iki görüşe önem 
verdi. Kendisini refotfmı Hükümeti olarak ilân 
ediyor, C. H. P. nin Seçim Beyannamesinde ha-
hanetle savunduğu reformlardan yana oldu
ğunu geniş ölçüde açıklıyor ve bu arada A. P. 
nin Seçim Beyannamesinde hararetle deği'ş-
ımeis'ine taraftar olduğu Anayasa 'değişiklikle
rini de Parlamentoya getiriyordu. Hem Ana-
yalsa değişiklikleri yapılmalı, hem reformlar 
(gerçekleştirilmeliydi. 

iBöyie mühim anlarda seçim hesaplan, parti 
Igayretkeişlikleri unütulmalıdır. Siyasetle uğ
raşan herkese, memleket sevgisi böyle bir so
rumluluk yükler, Artık mesele gelecek seçimi 
kazanmak değil, seçim yapılacak ortamın gel
mesinle yardımcı olmaktır. Silyasî tarih incele
nirse görülür ki, köklü demokrasilerin yaşa
ma ve ilerletmelerini mümkün kılan siyaset 
adamları rey kazanmaktan başka bir şey dü
şünmeyenler değil, hiç değilse mülhim buhran
larda parti hesaplarını bir tarafa iterek, hatta 
iseç'im kaybını da gftze alarak cesaretle vazi
yet alabilenlerdir. 

Parlamentionun bu çıkmazdan kurtulması 
için Itutacağı yol belli ' idi. C. H. P. nin ve 
IA. P. nin seçim'lerde birbirinden ayrı olarak 
savundukları Anayasa değişiklikleri ve re
formları seçim atmosferi dılşında Parlamentio-
Ibiribİrlerine karşı değil, uzlaşmacı bir görüşle, 
akılcı bir görüşle yeniden ele almalarıydı. 

(Anayasa değişikliklerinin Parlamentodan 
geçmesinde c. H. P. tam bir sorumluluk hissi 
içinde davrandı, değişiklik gerçekleşti. Reform
larda ne oldu? 

Daha toprak reformunun kendisi bile de
ğil, öntedibirleri Parlamentoya gelince ne gör
dük.. 

BAŞKAN — Sayın Yurdoğlu, bunların Baş
bakanla, Başbakanlıkla ns ilgisi var? Sabahtan 
beri takilbediyiorum.. 

TMBİT YURDOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım.. 

BAŞKAN — Rica ederim, beni dinleyin ev
velâ. 

(Sabahtan beri takilbediyiorum, Başbakan
lıkla ve Başbakanın şahsı ile ilgili bir tek ke
limeye rastlayamadım. 

LİBBİT YURDOĞLU (Devamla) — 'Sayın 
Başkanım, bulundunuz Riyaset makamının 
sajbrmı gösterirseniz, o zaman Başbakanlıkla 
ne ilişkisi olduğunu yakından anlayacaksınılzj,. 
efendim, 

BAŞKAN — Nasıl, anlayamadım efendim? 
LÖ0B*T YURDOĞLU (Devamla) — Riyaset 

makamı bir gerekçeyi sabırla dinlemeye mec
burdur, vaızifesidir. Bu sabrı gösterir, söızümü 
kesmezseniz o zaman bunun nedenlerini, Baş-
bakanlik bütçesiyle ilişkisini kolayca anlarsı
nız. 

BAŞKAN — Takdir edersiniz ki, Riyasetin 
de bir konunun sadetle ilgili olup olmadığımı 
araştırma yetkisi vardır ve o hakkımı kullan
maya mecburum. Çünkü, Başbakanlık bütçesi
ne çok geniş bir giriş yapıyorsunuz. Bu, büt
çenin tümü üzerinde yapılan bir eleştiri olsa sa
det içerisinde mütalâa edilebilir, ama 15 da
kika oldu, 5 dakikanız kaildi, henüz Başbakan
lık bütçesiyle ilgili tek bir konuya girmediniz. 

LEBİT YURDOĞLU (Devamla) — 10 daki
ka hakkım da var, onu da kullanmak istiyo
rum, iSaym Başkanım. Müsaade ederseniz bu 
takdir benim olsun, lütfedin, yardımcı olun; 
çünkü, Anayasaya göre ISayın Başbakan Hükü
metinin siyasetimi gözetmekle görevlidir. Bu 
görevi incelerken, bunu yapıp yapmadığını 
ifade ederken, bugün Hükümetinin genel si
yasetine de istikamet vermesi lüzumuna işaret 
ederken bu Hükümetin genel siyasetinin istika
metini göstermeye, çizmeye - anlayışıma göre -
mecburum. Bunu yapmaya çalışıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, onu anlıyorum, ta-
kibediyorum. Yalnız bâzı konular var kî, mün
hasıran Parlamentoya aittir, onun Başbakanla 
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irtibatı yoktur. O bakımdan dikkat edin diyo- I 
rum. 

LEBİT YURDOĞLU (Devamla) — Şimdi, 
başta dediğim gibi sükûnet ve sabırla sözümü 
kesmeden dinlemeye devam edecek olursanız, 1 
bu lütfü da bana gösterirseniz o zaman göre
ceksiniz ki, ben Anayasaya göre görevli olan I 
Başbakanın siyasetini gözetlemekle görevi ol
duğu Hükümetin siyasetini çizdikten sonra Baş
bakanı bu siyaseti gözetlemekte dikkatli olma- I 
ya davet edeceğim. 

Bu siyasetin ne olduğunu çizmeden Sayın 
Başbakanı, vazifesi olarak bu siyaseti gözetle- I 
meye nasıl davet edebilirim, dikkatini nasıl I 
bu sahaya çekebilirim? 

Lütuflarınıza ve geniş müsamahanıza inanı
yorum ve bu tarz usul konuşmalarından dolayı 
(kaybettiğim zamanı müzakere zamanım dışın
da saymanızı rica edeceğim. 

BAŞKAN — Siz de ona lütfen birazcık mey
dan bırakmamak üzere dikkatli olursanız çok 
daha iyi bir köprü kurmuş oluruz. 

LEBİT YURDOĞLU (Devamla) — Daha 
toprak reformunun kendisi bile değil, öntedbir-
leri Parlâmentoya gelince ne gördük?.. 

A. P. liler aleyhtarlıkta pek ateşliydiler. Ko
misyonda hep sorumluluk hissinden bahsedildi
ği halde, bunun gölgesine bile hasret kaldık. 
Grup karan alınmamıştı. Kapitalist ve çağ dı
şı bir liberal görüşle değil, hiç değilse günün 
şartlarına göre akılcı, prağmatik açıdan göz
den geçirilmesi gereken bir parti görüşünden 
mahrum olarak Komisyona gelen ekseriyet par
tililer öntedbirler aleyhinde değil, bunu vesile 
sayarak toprak reformu aleyhinde yıllarca ne
ler söylendiyse hepsini daha ağır olarak tekrar 
ettiler. Bu beyanları ayrı ayrı tahlil etmemize 
ne zamanımız, ne sabrımız müsaittir, fakat za- I 
bıtlar orsadadır, tetkik edebilirsiniz. 

Esasen bugün meselemiz bir toprak reformu 
müzakeresi yapmak değil, daha ilk gelen re
form kanunu karşısında A. P. nin davranışını 
tespit etmek ve her iki partinin davranışı kar
şısında Başbakanın tutumunu, gözetleyeceği 
siyasetin esasını göstermektir. Bugün burada 
müzakerelerin bu noktasında bu istikamette 
gayret sarf etmek istiyoruz. 

Müzakere neticelen öncelerdeki görünüşten I 
farksızdı. Nasıl adaletsiz bir zam kanunu 
«Devlet Personel Kanunu» adı altında ilân edi- I 

I lerek aldatmacaya gidildiyse, öylece her tara
fı değişmiş, gerçek reformla hiçbir ilişkisi kal-

I mamış, adı bile sulandırılmış Tarım ve Toprak 
Reformu öntedbirler kanunu tasarısının Hükü-

I metin getirdiğinden daha ileri olduğu aldatma
cası Komisyon Başkanının ağzından ilân edili-

I yordu. 
Tekrar ediyoruz: Kimi kandırıyorsunuz? 

Buna çocuklar bile güler. 
FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Aklınız 

I ermez. 
LEBİT YURDOĞLU (Devamla) — Sizin 

I aklınızın ereceği günler bir gelse bu memleket 
I her hailde daha mutlu günlere gelecektir. 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etme
yiniz. 

Sayın Yurdoğlu, siz de biliyorsunuz M, Baş
bakanlık bütçesiyle şu konuştuklarınızın ilgisi 
yok, ama konuşuyorsunuz. 

Buyurun. 
FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Âdetlerini 

yerine getiriyor.. 
BAŞKAN — Rica ederim beyefendiler, istir

ham ederim müdahale etmeyiniz, insanı müş
külâta sokmayınız. 

LEBİT YURDOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başbakan Hükümetinin genel siyasetinde çok 
dikkatli bir gözeteleme yapacağı günleri yaşı
yor. Aslında durumunun ne kadar güç olduğu
nu takdir etmiyor değilim. Sayın Başbakan 
Hükümetin genel siyasetinde dikkatli bir gö
zetleme yapmalıdır. Bir müdahale ile Hükü
met düşürülmüştür. O Hükümetin ekseriyette 
olduğu Parlamento yerindedir. Kendisinden, 
böyle bir Parlamanto ile önceki Hükümetin yap
madığı şeyleri yapması istenmektedir. Belki 
dünya siyasî tarihinde benzeri olmayan bir hâ-

I dişedir, fakat esasen demokratik hayatımızı 
kuruluşundan bu yana benzeri olmayan iyi mi
saller yaratarak geliştirmekteyiz. 

Daha 1946 dan önceleri ısosyal ve kültürel 
I yapıda şeriat müessseelerini devirerek pek çok 

küskünler kazanmış, ikinci Cihan Harbinin bü
tün sıkıntılarının toptandaki yükünü üzerine 
almış bir tek parti ve «Millî Şef» kendi kara-
riyle demokratik hayata geçmemiş midir? Bu 
kuruluşun bir benzeri var mıdır? 26 seneden 

I beri tam iktidara gelemediği halde memleketin 
siyasî hayatında silinmeden o parti ve o lider 

[ her zaman müessir bir varlık değil midir? Bu-
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nun tarihinde bir eşi, bir benzeri var mıdır? 
Kuruluşu böyle, ya gelişmesi.. 27 Mayısa ka
rar verenler, o akşam muvaffak olmasalardı er
tesi sabah kurşuna dikileceklerdi. Böyle bir 
davranışla iktidara geçenler, bulundukları yeri 
kısa zamanda bırakmazlar, bırakamazlar; ya 
otururlar, ya yeni bir darbe ile düşürülıürler, 
«buyurun seçime» diyerek çekilmezler, öyle 
olmamış, seçimlere gidilmiştir. Az bir süre 
içinde Parlamento teşkil edilmiştir. Böyle bir 
hadisenin benzerini bana gösterebilir misiniz? 

YİAŞ/AR BİR (Sakarya) — Ne alâkası var? 
LEBİT YURDOĞLU (Devamla) — Alâkası 

şu efendim: Bugün Parlamento, Hükümetin 
benzeri olmayan bir davranışında vazife i e 
meşguldür. Bu vazifenin hudutlarını çiziyorum. 

YAŞAR BİR (Sakarya) — Bunların Başba
kanlık bütçesi ile alâkası var mı?.. Sadede gel, 
sadede. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Var tabu, 
var. 

İBAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, rica 
ederim müdahale etmeyiniz. Şimdi, «alâkası 
var» diyen arkadaşlar da haksız, «ne alâkası 
var» diyen arkadaşlar da haksız. Çok rica ede
rim. Mecliste, usule uygun dürüst müzakere 
etmek mecburiyetindeyiz ve Başkanlık bunu te
minden aciz değil. Siz yerinizden müdahale 
etmeyiniz, siz de yerinizden «var» falan gibi 
teşci edici ve Mecliste bir gürültüye sebebiyet 
verecek mahiyette hareket etmeyiniz. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Alâkası var 
dedim, teşci etmedim ki.. 

BAŞKAN — Bir şeyin alâkasının var mı yok 
mu olduğunun takdir makamı münhasıran Baş
kanlıktır, çok rica ederim. 

Sayın Yurdoğlu, zatıâMnizi ikinci defa sa
dede davet ediyorum. Çok rica elderim, Baş
kanlığın da görevini ifa etmesine yardımcı olu
nuz. Nihayet Başkandık, bir konunun hangi 
çerçeve içerisinde mütalâa edilip edilmeyeceği
ni takdir edecek ve siz hatibolarak ona saygılı 
olacaksınız. Aksi takdirde, Tarım Bakanlığı 
bütçesinde görüşülecek bir konunun Başbakan
lık bütçesinde, Başbakanlık bütçesinde görü
şülmesi mümkün olmayan başka bir konunun 
yine bu bütçede görüşülmesini temin edersek 
Mecliste karışıklık yaratırız. Ben bu nizamı 
saparnaya mecburum, memurum, rica ediyo

rum, lütfediniz, kendiniz bunu evvelâ vicdanı
nızda yoklayınız ve ona göre hareket ediniz. 

LEBİT YURDOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım, Hükümetinin siyasetini gözetmekle 
görevli bir Başbakanın bütçesini genel olarak 
eleştirirken, bu siyasetin bugün ne olması lü
zumunda olduğu temel üstünde durmak... 

BAŞKAN — Buyurun, buyurun bunları ifa
de edin efendim. 

LEBİT YURDOĞLU (Devamla) — Duru
mun dünyada hiçbir hâdiseye benzemediği bir 
noktada olduğunu ifade ettim, böyledir de
dim; bu benim kanaatim. Başbakanın duru
munun güç olduğunu söyledim. Bu güçlük için
den1 sıyrılabilir diyorum. Esasen demokratik ni
zamımız, o güçlükleri yene yene benzeri olma
yan örnekler vererek gelişti, mesuliyet içinde 
sorumluluk içinde davranışlara girdiğimiz için 
gelişti diyorum, ifade ediyorum, Başbakana 
cesaret veriyorum. 

Simidi, ben bunu ifade ederken siz değil, bir 
üye vazifesi olmadığı halde müdahaleye kalkı
yor sadedin içine gir diye. Bu halde Parlamen
toda bir müzakere mümkün değil. 

BAŞKAN — Sayın Yurdoğlu, elbette siz 
Başkanın kanaatlerine ittiba etmezseniz üyeler 
kendi aralarında ihkakı hakka kalkışırlar; me
sele bu. Yanlış diyorum size, anlatıyorum; bu
rada Başkan ve hatip konuşur başkası konuş
maz. 

LEBİT YURDOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım, tekrar «diyorum Başbakanlık büt
çesinde, hele şu anda girizgâhı bitirmiş tam 
sadedin içine girmiş durumdaydım. Şu sırada 
hangi noktada sadedin dışında isem lütfen ifade 
ediniz zabıtlara geçsin. 

BAŞKAN — Devam buyurun bakalım efen
dim, devam buyurun. 

LEBİT YURDOĞLU (Devamla) — 1961 se
çimlerinden sonra neticeler 27 Mayısçıların mü
him bir kısmını tatmin etmemişti. Parlâmento
nun açılıp açılmaması... 

BAŞKAN — işte burası sadet dışı. Çünkü, 
1972 malî yılı Başbakanlık bütçesini görüşüyo
ruz, bu kadar geniş plâtformdan meseleyi ele 
alırsanız işin içinden çıkamazsınız, onu demek 
istiyorum. Tarihî meseleleri burada araştır
mak mevzuubahis değil. Şu anda bütçenin tü
mü üzerinde görüşmüş olsaydık bir panaroma 
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çizmeniz imkânı vardı, ama şimdi Başbakanlık 
bütçesini görüşüyoruz, onun için sadet dışında-
sınız diyorum. 

LEBİT YURDOĞLU (Devamla) — Şu anda 
niçin sadet dışmdayım, nasıl o devirde karşılık
lı sorumluluk içinde hükümetler kurulup o güç 
durumidan sıyrıldıysa, bugün de bunun yapıla
bileceğini ifade etmem sadedin dışına çıkmak 
demek midir? Rica ederim, bu kürsüye, ta 
rihten bahsetmeyerek konuşulur diye bir usûl 
mlü getirmek istiyorsunuz, böyle bir usûl mü 
var? 

BAŞKAN — Sadedi anlayış farkınız var, 
rica ederim. Buyurunuz. 

LEBİT YURDOĞLU (Devamla) — Tarihten 
ibret almayarak hareket etmek isteyenler dai
ma, tarihin getirdiği mesuliyetlerden daha ağır-
lariyle karşı karşıya kalırlar, daha büyük fe
lâketlere uğrarlar. Bu kürsüde konuşanları 
«tarihî dille getiriniz» diye teşvik «diniz Sayın 
Başkanım. 

YAŞAR BİR (Sakarya) — Senden başka 
âdil insan yok bu Mecliste sanki. 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Bir, lütfen müda
hale etmeyiniz. 

YAŞAR BİR (Sakarya) — Hakaret ediyor 
duymuyor musunuz.. 

BAŞKAN — Sayın Bdr, müdahale etmeye 
hakkınız yok, rica ediyorum oturunuz efen
dim. 

YAŞAR BİR (Sakarya) — Hakaret ediyor, 
hakkı yok buna. 

BAŞKAN — Siz oturunuz beyefendi, buna 
mâni olma yetkisi benim, siz oturunuz beyefendi. 

YAŞAR BİR (Sakarya) — Ben, Toprak Re
formu öntedbirler Tasarısını inceleme Komis
yonunun bir üyesiyim, hakarete uğruyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oturunuz yerinize beyefendi, 
oturunuz. 

YAŞAR BİR (Sakarya) — Hakaret etmeye 
hakkı yok.. 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Bir, size bir ihtar 
cezası veriyorum, lütfen yerinize oturunuz efen
dim, joturunuz rica ediyorum, istirham ediyo
rum. 

Sayın Yurdoğlu, aslında sadet bakımından 
aramızda görüş farkı var. Şimdi, sizin şunu da 
anlamanız gerekir ki, eğer herkes kendine göre 
bir sadet tayin ederse o zaman sadedi kimin ta

yin edeceği belli olmaz. Tüzük, bu konuda hati
bin sadet içinde mi, dışında mı olduğunun tes
pit yetkisini Başkana bırakmış, eğer siz kendi
nizi sadet içinde farz eder de devam etmek im
kânını araştırırsanız, Başkan da sadet içinde de
ğilseniz dışmdasmız derse ve bu hususta anlaş
ma olmazsa o zaman netice alamayız. Onun için 
rica ediyorum . Ben bu konuda sadet dışında 
olduğunuz kanaatindeyim, benim kanaatime 
hürmet ediniz rica ederim. 

LEBİT YURDOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım, sizin kanaatinize hürmet ediyorum, 
görüşünüzde yanlışlık olduğunu ifade etmek de 
benim vazifemdir. Bir Hükümetin gözetleyeceği 
siyaseti ifade ederken, bunun hudutlarını belir
tirken, muayyen bir akıştan misaller getirmek 
ve bu misallerden istifade ederek yeni günlere 
istikamet vermek, sadet dışı değildir, bunu da 
ifade etmek benim vazifemdir. 

Az bir süre içinde Parlamento teşkil edildi. 
Böyle bir hâdisenin benzerini bana gösterebilir 
misiniz? 1961 seçimlerinden sonra 27 Mayısçıla-
nn mühim bir kısmı tatmin edilmemişti, Parla
mentonun açılıp açılmaması tartışılıyordu. Par
lamento içindeki bir kısım sağduyudan mahrum 
siyasetçilerin yaygın çabalarına rağmen, kuru
luşları açısından pek tabiî olmayan koalisyon ve 
azınlık hükümetleri kurarak, darbeleri de ber
taraf ederek rejimleri yaşatmadık mı? Bunun 
benzeri var mıdır?.. 

BAŞKAN — Bütün konuşmanızın sona er
mesi için iki dakikanız var, onu size ihtar edi
yorum. 

LEBİT YURDOĞLU (Devamla) — Hülâsa, 
görülüyor ki, demokratik hayatımızı başından 
beri benzeri olmayan iyi örnekler yaratarak ya
şatıyor, geliştiriyoruz. Bugün de karşılıklı feda
kârlıklarla yeni bir örnek verecek günleri yaşı
yoruz. 

Sayın Nihat Erim bu buhranı geçiştirebilir, 
fakat bazı noktalarda çok dikkatli olmalıdır. 
Nihayet demokrasi bir uzlaşma rejimidir. Hü
kümet, yukarda belirttiğimiz güç durumunun 
ağırlığı altında bazı yumuşamalar da göstere
bilir, ancak bu yumuşamaların hududu hiçbir 
zaman aldatmacalara vasıta olacak seviyeye 
düşmemelidir ve düşmemektedir. Başbakanın 
vazifesi, bugünün şartlarında aşırı bir elastiki
yet değil, partilerden, bilhassa iki büyük parti
den, liderlerinden sağduyu, sorumluluk hissi, 
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fedakârlık beklemektir, devamlı olarak iste
mektir. Anayasa değişiklikleri batırılmıştır. 
Sıra reformlardadır, ilk öntedbirler tasarısı ge
niş ölçüde düşüncelerimize yakındı, Adalet Par
tisi geri almaya mecbur etti. Yeni gelen tasarı, 
reformcu hüviyetinden bir şeyler kaybetmiş gö
rünüyor. Bir sıra reformlar daha gelecektir. Ke
sin hüküm vermek için vakit erkendir. Ancak, 
bilinmelidir ki, reformlarda aldatmacaya sap
mak, gerçekçi çizgilerden geriye gitmek müm
kün değildir. Böyle bir davranışı, memleketin 
yarınları açısından çok zararlı olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, hepinizin sağduyusuna 
hitabetmek istiyorum. Marksistler aslında orta
nın solunda reformları hiç istemezler. Çünkü o 
takdirde, kütleleri rahatça kışkırtacakları or
tam yok olur. Ortanın solundaki görüşlerini de
ğiştirmek istedikleri mevzuların her biri ihtilâl
ci sosyalistler için sadece bir tahrik vasıtası 
olarak değer taşır. Marksizme karşı iseniz gelin 
hep beraber onun yeşereceği bataklıkları kuru
talım, insanın insanı sömürmesini önleyecek 
tedbirleri alalım, dünyaya, az gelişmiş bir top
lumun demokratik usullerle ve sosyal adalet 
içinde kalkınabileceğinin örneğini verelim, Bu
gün hep beraber, tam bir sorumluluk içinde, 
parti hesaplarından, seçim gayretlerinden sıyrı
larak bir davranış, bir vaziyet alacağımız gün
leri yaşıyoruz. 

HÜSEYİN ÖZALP (Samsun) — Komisyon
da neden görev almadınız?.. 

LEBİT YURDOĞLU (Devamla) — Seçim
den önce sizin hararetli olduğunuz Anayasa 
mevzuundaki davranışınızı, değişmesi mev
zuundaki davranışınızı biraz da toprak re
formlarının gerçekleşmesinde gösterirseniz, Ana
yasada yaptığımız gibi bu mesele çok kolayla
şacaktır. 

İSayın Başkan, kalbimizin bütün açıklığıyle 
'hakikatleri söylemeye çalıştık, Hükümetin ge
nel siyasetini gözetlemekle görevli Sayın Baş
bakana, bağrından yetiştiği büyük milletimiz, 
içinde yaşadığımız güzel yurdumuz ve yarın
larımız için en isabetli olduğuna inandığı ve 
yukarda istikametini çizmeye gayret ettiğim 
yolda başarılar dilerim. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şu

rasını berveçhi peşin beyan etmye mecburum: 
Bu kürsü, milletin kürsüsü, dolayısıyla millet

vekillerinin kürsüsü. Ancak, neyin ne zaman, 
nerede, nasıl, ne şekilde konuşulacağının mu
ayyen bir kaidesi, usulü mevcuttur. Bu sebep
le, bunların bir sistem dahilinde ve neyin ne 
zaman, nasıl konuşulacağını tayin etmek üze
re îçtüzük hazırlanmış, buraya Başkan otur
tulmuş, sadetle ilgili olup olmadığını tespit et
mek üzere Başkan görevlendirilmiş, milletve
killerinin de buna riayetkar olması düşünül
müş. Eğer bu diyalogu aramızda kuramazsak, 
o zaman Mecliste anarşi çıkarırız, Mecliste ken
di kendimizi inkâr etmiş oluruz. O sebeple çok 
rica ederim, arkadaşlarım burada seçmiş ol
dukları kimselere riayetkar olsunlar, biz de 
görevimizi bitaraf şekilde ve mutlak usul kai
delerine riayetkar şekilde halletmeye mecbu
ruz. Bu kürsüde konuşulmayan hiçbir şey yok
tur, ama yerinde. Toprak reformu geniş kapsa-
nııyle yerinde konuşulur, hükümetlerin geliş 
şekli ve bundan sonraki istikbâl şekli, tümü 
üzerinde konuşulur. Başbakanlık bütçesinin 
dar çerçevesinde konuşulacak konunun düzen
lenmesi gerekir. Onun için çok rica ediyorum. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İMUSTAFA KEİMAL YILMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, Sayın Yurdöğlu, «Personel Kanu
nu diye bir yutturmaca reform tasarısı ka
nunu çıkarıldı, bu da fiyasko ile neticelendi» 
dedi, o hususta Komisyon adına söz istiyorum. 

IBAŞKAN — Komisyon adına her zaman tak-
dimen konuşma hakkınız var, buyurunuz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşımız Komisyon adına mı yok
sa sataşma olduğu için mi söz aldı efendim? 

BAŞKAN — Komisyon adına çıktığı tak
dirde her zaman takdimen söz hakkı var, bir 
şey belirtmeye lüzum yok. 

Buyurunuz Sayın Yılmaz. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; 

657 sayılı Kanunu tadil eden 1327 sayılı ka
nun tasarısı Yüce meclislerin malumu olduğu 
üzere evvelâ Bütçe ve Plân Komisyonuna gel
miş, ve Komisyondaki bütün partilere men
sup muhterem arkadaşlarımız bu kanunun mü
dafaasını yapmış ve müşterek oylarıyle kabul 
ederek Yüce meclislere sunmuştur. 1327 saıyılı 
'Kanun da, Yüce meclislerde her hangi bir par
tinin oyuyle değil, muhtelif partilere mensup 
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arkadaşlarımızın oylarıyle çıkmış ve Yüce mec
lislerin malı olmuştur. 

Binaenaleyh, Yüce meclislere malolmuş bir 
kanun tasarısının, reform niteliğini bir kena
ra iterek, yutturmaca bir reform tasarısı veya 
kanunu adiyle anılmasını, Komisyon adına uy
gun bulmadığım için huzurunuzu işgal ediyo
rum. 

BAŞKAN — Aslında daha evvelki konuşma
nın sadet dışı olduğu, şu konuşmadan bellidir. 
Başbakanlık bütçesi konuşulurken, Komisyo
nun da böylesine bir cevap vermek lüzumunu 
hissetmemesi lâzım. 

Buyurun efendim. 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlarım, bildiğiniz gibi 1327 sa
yılı Kanun, eski barem sistemimizden ayrıla
rak, yeni bir sistem getirmekte. Bildiğiniz gi
bi, barem sisteminde muayyen senesini dol
duran ve iyi sicil almış olan bir memur, o ça
lışmasının ve muayyen senenin sonunda ka
zandığı iyi sicille terfiini getirir ve baremi
ne oturur idi. Yeni 1327 sayılı Kanunun esas 
getirmekte olduğu sistemde ise, vazifenin ehem
miyetine, o şahsın o makamda taşıdığı mesuli
yet derecesine göre bir ücret sistemi getirmek
te ve icabederse, o mesuliyeti deruhte edecek 
(hizmet süresi kâfi değil bile olsa, Bakanlar 
Kurulu kararı ile o mesuliyeti deruhte edecek 
makama getirilme imkânı muayyen şartlarda 
vermiş olan bir tasarıdır. 

Bu tasarı, mulhtelif defa Yüce meclislerde 
ifade edildiği gibi ne Amerikan sistemi, ne 
anglosakson sistemidir. Tamamen Türkiye'nin 
şartlarına uygun, Türkiye'nin ihtiyaçlarına ce
vap veren bir tasarı olarak gelmiş ve Yüce 
meclislerde de kanunlaşmıştır. 

O tarihler hatırlandığı takdirde, memur
ların almakta olduğu ücret, fevkalâde yükse
len fiyatlar karşısında düşük kalmış, memur
lar, bilhassa küçük maaşlı memurlar hakika
ten çok sıkıntı içinde kalmış ve bu yüzden de 
o günlerde, - mulhterem arkadaşlarım hatırla
yacaklardır - meclisler tatile girmek üzere iken, 
bütün gruba mensup arkadaşlarımız ittifakla, 
tatile girmeden önce muhakkak surette bu ka
nunu çıkarmak zorundayız ve binaenaleyh, ta
tile daha sonraki bir tarihe alalım diye, itti
fakla karara varmışlardır. Kaldı ki, bu kanun, 

aynı zamanda memura, Devlet memuruna ba
zı yeni sosyal haklar getirmiştir. 

Şimdi, tabiî, ben huzurunuzu fazla işgal ede
cek değilim. Yüce meclislere malolmuş olan ve 
kanunlaşmış olan, hakikaten reform niteliğini 
taşıyan bir kanuna, «Reform niteliğinde bir yut
turmaca» tâbirini kullanmasını Komisyon adı
na uygun bulmadığımız için, huzurunuzu iş
gal ettim. Bilhassa, zabıtlara geçmesi husu
sunda da bu sözü almak zorunda kaldım. Bu
nun için, Yüce meclislere malolmuş bir kanu
nun bu şekilde anılmasını da uygun bulmadı
ğımız için, Komisyon adına huzurunuzu işgal 
ettim. Teşekkür eder, saygılar sunarım efen
dim. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adına 
Sayın Kadri Eroğan, buyurunuz efendim. (D. 
P. sıralarından alkışlar.) 

Saat 17,38. 
DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Sayın Başkan, son 
10 dakika hakkımızı da kullanabilir miyim? 

BAŞKAN — Grub adına 20 dakika, grubu
muzun ikinci konuşmacısı yok ise, onu da bir
likte kullanmak imkânınız var. Ben, 20 daki
kanın hitamında müdahale ederim, o zaman kul
lanacağınızı işaret ederseniz, ben de ona göre 
buradan saate ilâve ederim. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
İKADRİ EROĞAN (Devamla) — Evet, haklısı
nız. Çünkü, bugün konuşulmayacaktı biliyor
sunuz, müsveddemi dahi yetiştiremedim. 

BAŞKAN — Ben grubumuza sordum, arka
daşınız, grub adına sizin hazır olduğunuzu ve 
konuşabilecek durumda bulunduğunuzu söy
ledi. öyle olmuş olsa idi, bir defaya mahsus 
olmak üzere, bugün bu bütçeyi almayacaktım, 
yarına bırakacaktım. Onu, o işi dikkatle ince
ledim. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Böyle bir şey sormadınız Saym Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, zabıtlardan incelerse
niz, dedim ki, bugün ilk defa tatbik ettiğimiz 
için, arkadaşlarımın söz hakkına mani olma
mak üzere yoklama yapacağım dedim. Grub 
sözcülerini. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Kadri Bey her zaman hazırdır. 

BAŞKAN — Peki efendim, öyleyse mesele 
yok. 
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!Buyurun efendim. 
DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Saym Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Başbakanlık bütçesi münasebetiyle huzur
larınıza çıkmış bulunmaktayım. Demokratik 
Parti Millet Meclisi Grulbu adına görüşlerimizi 
arz ve izah edeceğim. 

Görüştüğümüz konu, Başbakanlık bütçesi 
olduğuna göre, her şeyden evvel 1961 Anaya
sasının getirdiği devlet nizamı içinde ve Ba
tılı anlamda demokratik parlamanter Anayasa 
rejimleri muvacehesinde, Başbakanın devlet ha
yatındaki yerini iyice tespit ve tasrih etmek lâ
zımdır. Yani, Barbakanın hukukî, siyasî ve 
fiilî durumunun tespiti gerekmektedir. 

Anayasanın 105 nci maddesine göre, Baş
bakan, Bakanlar Kurulunun Başkanı olarak, 
bakanlıklararasmdaki işbirliğini sağlar ve Hü
kümetin genel siyasetinin yürütülmesini gö
zetir. Mezkûr 105 nci maddenin gerekçesinde 
de belirtildiği veçhile, modern Anayasa te
mayüllerine uylgun olarak, Başbakanın Dev
let hayatındaki özel durumu,, burada sarih 
ıbir şekilde belirtilmektedir. Yani, Babakanm, 
Devlet hayatında müstesna bir mevkii ve yeri 
olduğu tespit edilmiştir. 

Anayasa hukuku karşısında Başbakan, Hü
kümet Başkanı olarak,. Bakanlar Kurulunun 
(Başkanı olarak, hem bakanlıklararasmdaki ahen
gi sağlamakla mükellef ve hem de Hükümetin 
genel siyasetinin yürütülmesinden mesul bu
lunmaktadır. Aynı zamanda Başbakan, Baş-
Ibakanlık kuruluşunun ve bu kuruluşa bağlı 
dairelerin başı ve bu kuruluş bütçesinin tat-
bikçisi ve icracısıdır. Başbakan, genel koordi
natör olarak kabinedeki diğer bakanların bü
tün vazife ve mesuliyetlerinden dolayı da so
rumlu ve yükümlüdür. Bu sebepledir ki, kabi
neler, Garp'ta olduğu gibi bizdede Başbakanın 
ismiyle anılmaktadır. Sözün kısası Başbakan, 
Devlet idaresinin en mesul ve en yetkili bir 
şahsı, binnetice icranın ve genel idarenin başı
dır. icranın teşkilinde de mutlak yetkiye sa
hiptir. Ancak, bu yetki keyfî olarak kullanıla
cak bir yetki de değildir. 

Bu sebeplerledir ki, Başbakanlık bütçesi 
görüşülürken, Başbakanlık kuruluşu üzerinde 
durmak ve dar bir çerçeve içerisinde ödenekle

rin tahlilini yapmak yerine, bizzarur Hükü
metin genel politikası üzerinde durulmakta ve 
buna ait teşrih ve tahliller yapılmaktadır. Biz 
de bu geleneğe uygun hareket ederek, Hükü
metin genel politikası hakkındaki görüşlerimizi 
arz ve izaha gayret edeceğiz. Eğer, zamanımız 
müsaade ederse, Başbakanlık kuruluşu ve bu 
kuruluşa bağlı teşekküller hakkındaki düşün
celerimizi de kısaca arza çalışacağız. 

Gerek Birinci Erim Hükümeti ve gerekse 
büyük bir itina ile onun bir devamı olduğu 
Ibizzat Başibakan tarafından bildirilen ikinci 
Erim Hükümeti, bizim Anayasamızda yeri ol
mayan bir tarzda ve terekküpte meydana gel
miş olan bir Hükümettir. 

Eğer, bu Hükümet normal bir Hükümet ol
sa idi bu Hükümetin bütçesine ve özellikle 
iBaşjbakanlik bütçesine bakış tarzımız baş
ka türlü olacaktı. Normal hükümetlerde Baş
bakanlık bütçesi müzakere edilirken, bütçe
si müzakere olunan Başbakanla, evvelki Baş
bakanın hizmetleri arasında, ancak hizmet 
kıyaslamaları nispetinde bir illiyet kurulabi
lirdi. Bunun dışında salbık Hükümet icraatiy-
le başka bir münasebet tesis edilemezdi. Zira 
sabık Hükümet, kendi devresinin hesabını ver
miş ve onun yerine yeni bir Hükümet gelmiş
tir. 

Halbuki, Nihat Erim hükümetlerini bu gö
rüşle ele almaya imkân yoktur. Çünkü, ne 12 
iMart muhtırası dışında, Nihat Erim hükümet
lerini izah etmeye ve ne de bizzat 12 Mart 
hâdisesini, 12 Mart'tan önceki Hükümet icraa
tından tecerrut ederek ve onu tahlil etmeden 
anlatmaya ve değerlendirmeye imkân vardır. 

Muhterem milletvekilleri, bugün bütün bir 
Türk Milletini düşündüren ve Türk siyasî ha
yatının mihrakını teşkil eden tek konu ve tek 
soru şudur : 

Demokratik parlamanter nizam tekrar mem
leketimizde ibütün şartları ile yerleşecek, pü
rüzsüz bir şekilde işleyecek midir? 

Bu sorunun cevabını vermek için 12 Mart 
olayını iyi değerlendirmek lâzımdır. 12 Mart'ı 
tasvibetmek etmemek başka şey, 12 Mart'ı de
ğerlendirmek başka şeydir. 

IBenim, 12 Mart Muihtırası Yüce Mecliste 
okunurken takındığım tavır cümlenizce ma
lumdur. Partimin tutumu da Yüce Heyetiniz
ce. (bilinmektedir. Ayrıca, bu muhtırayı kimle-
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rin büyük bir sessizlik ve teslimiyet içerisin
de dinledikleri de, keza sizlerce malûm bulun
maktadır. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

12 Mart olayının değerlendirilmesi için, aşa
ğıdaki suallerin cevaplandırılması, muhatap
ları tarafından, mutlaka bu cevapların veril
mesi icabetmektedir: 

12 Mart günü, memleketimiz gerçekten bir 
uçurumun keranına getirilmiş miydi? Türk mil
leti bölünmek, parçalanmak, bütünlüğünü ve ba
ğımsızlığını kaybetmek tehlikesiyle hakikaten 
yüz yüze mi bulunuyordu? Demokratik rejim, çık
mazlara mı sürüklenmişti? Yoksa, ortada hiç
bir şey mevcut değilken, 12 Mart müdahalesi 
durup dururken kendiliğinden mi meydana gel
mişti.? 

Muhterem arkadaşlar, cümlenizce malum
dur ki, siyasî ve sosyal hadiseler, tabiî hadise
ler gibi, ani bir zelzele, bir yangın veya bir 
su baskını gibi, birdenbire meydana gelen hâ
diseler değillerdir. Siyasî ve sosyal hadiseler, 
birçok şartların, birçok sebebin biraraya gel
mesiyle zaman içinde tekevvün eden hadiseler
dir. 

Nitekim, 12 Mart olayı da öyle olmuştur. 
Birbirine bağlı birçok hataların, ihmallerin, 
kusurların, vurdum duymazlıkların, tereddüt
lerin ve gafletlerin mahsulü olarak meydana 
gelmiştir. Fakat, bir tarihî ve fiilî durumu tes
pit etmekte fayda vardır. Biz 12 Mart'm se
beplerini tahlil ederken şahıslarla uğraşmak 
ve şahsiyet yapmak niyetinde değiliz, bundan 
hazer ederiz. Bizim davamızın ve görüşümü
zün yanında şahıslar ve şahsiyet yapmak me
selesi çok küçük kalır. 

Evet aziz arkadaşlarım, sebepler ne olur
sa olsun, böyle hadiselerin tekevvününde, Dev
let idaresinde baş sorumlu hükümetler ve on
ların başında bulunan mesul kimselerdir. Çün
kü onların aslî vazifeleri, böyle hadiselerin 
meydana gelmesine mâni olmaktır, onlar bu 
yerlerde bulunmalarının ve bunca yetkiye sa-
hilbolmalarmın sebebi hikmetide budur. 

Nasıl ki, bugünkü hâdiselerin süratle ön-
lenememesinden Başbakan Nihat Erim'i ve onun 
Hükümetini mesul ve muhatap tutuyor isek, 
Türkiye'nin normal bir rejimden, 12 Mart nok
tasına gelişinden dolayı da, o zamanın Hükü
metini ve onun başını mesul ve muhatap tut
mak mecburiyetindeyiz. Zaten 12 Mart Muhtı

rası ciddiyetle tetkik edildiğinde mesul ve mu
hatabın kim olduğu açıkça anlaşılacaktır. Bu 
da, herkesçe bilinmektedir. 

12 Mart'm oluş sebebini yalnız şer kuvvet
lere yüklemek demek, bahane aramak ve me
suliyetten kaçmak demektir. Devletin za'fa düş
tüğü her yerde ve her zaman şer kuvvetler or
taya çıkmıştır. Bu itibarla, 12 Mart'm sebebi
ni mesuliyet taşıyanların aczinde aramak mec
buriyetindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri; Demokratik parla-
manter rejimlerde iktidarın meşru ve muteber 
kaynağını hür seçimler teşkil eder. Türkiye'de hâ
kim teminatı altında seçimler yapılmaktadır. 
Millî irade pürüzsüz bir şekilde tecelli ve teza-
ıhür etmektedir. 1969 seçimleri de Türk hâki
minin gözetimi ve denetimi altında yapılmış 
ve herkes tarafından itirazsız kabul edilmiş 
ıbir seçimdir. Türk Milleti, 1965 genel seçim
lerinde olduğu gibi, bu defa da, en büyük ema
netini, yani millî iradeyi ve Devleti idare etme 
hakkını seçtiği kimselere teslim etmiş ve bir 
iktidar meydana getirmiştir. Millî iradenin te
celli etmesi ve iktidarın meydana gelmesi önem
li olmakla beraber, onun kadar önemli olan di
ğer bir husus daha vardır. O da bu iradeye lâ
yık olmak, millet emanetini, milletin yükledi
ği ağır mesuliyet ve vecibeleri itina ile muha
faza etmek ve onu demokratik bir zihniyet için
de kullanmaktır. 

Takdir buyurulur ki, böylesine büyük bir 
emanet ve kudret, onu teslim alanlara kazandır
dığı büyük şeref ve kudret nispetinde ağır ve
cibeler de tahmil eder. Ve ancak bu vecibele
rin yerine getirildiği, yani bu emanet hüsnü 
muhafaza ve bu kudret memleketin hayrına, 
milletin selâmetine ve Türk âli menfaatlerini 
istihsale matuf bir istikamette kullanıldığı nis
pette, ona hak kazanılmış olunur. Yani böyle 
olmaz da emanati alan onun vebalinden ve mu
hafazasından bihaber, Devletini itibarsız, Hü
kümetini kudretsiz, milletini ümitsiz ve perişan; 
rejimi hükümsüz kılacak bir sonucu, akıbeti 
meçhul bir noktaya getirir ise asgari olarak, 
o mukaddes emanate ihanet etmiş olmakla kal
maz, o büyük millî irade kuvvetini kullanmak 
ehliyetinden mahrum olduğunu da milletinin 
vicdanında ve tarihin sayfalarında tescil ettir
miş olur (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri 
ve alkışlar) 
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1969 seçimlerinden sonra takibolunan politi
ka, genel gidişat «sokaklar yürümekle aşınmaz» 
«olur böyle şeyler her yerde olduğu gibi Türki
ye'de de oluyor.» Bu öğrenci olayları adi za
bıta vakıalarıdır.» gibi zihniyet, Devlet idare
sindeki liyakatsizlik ve ehliyetsizlik, yetki ve 
mesuliyet sahiplerinin gaflet ve kudretsizliği, 
parti içi demokrasisine sırt çevirme, her türlü 
lâubalilik ve suiistimaller Türk Milletini 
12 Mart patlama noktasına getirmiştir. 

Acaba memleketimizin 12 Mart noktasına 
gelmemesi için gerekli ikaz ve uyarmalar yapıl
mış mıdır? Yapılmış ise bu ikaz ve uyarmalara 
kulaklarını tıkayanlar kimlerdir? Bunların bi
linmesinde fayda vardır. Bugün Demokratik 
Partiyi meydana getiren nâçiz arkadaşlarınızın, 
tâ 12 Mart 1971 den 17 ay evvel yapmış olduk
ları yazılı ve sözlü beyanlar tetkik edilecek olur
sa, hakikatler bugün olduğu gibi meydana çı
kacaktır. 

Eğer 17 ay evvelinden yapılan bu ikaz ve 
uyarmalara kulak verilmiş olsaydı; Türkiye, 
bir 12 Mart felâketi noktasına gelmemiş olurdu. 
(D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Saym milletvekilleri, 
Şimdi meselenin ikinci safhasına geçiyorum. 
12 Marttan sonra kurulan Birinci Erim Hü

kümetinin akıbeti cümlenizce malumdur. Bu 
tecrübe bir defa daha göstermiştir ki, Meclisler 
nazarı itibara alınmadan zoraki Devlet ve Par
lamento adamı icadedilerek Hükümet kurmak 
ve Devlet idare etmek mümkün değildir. Şimdi 
bu tecrübeden şu noktaya gelmiş oluyoruz ki; 
insicamlı kudretli, müstakar hükümetler, ancak 
ve ancak Parlamentonun içinden çıkan hükümet
lerdir. Birbirini tanımayan, birbirine fikir ve 
felsefe bakımından karşı olan insanlardan mey
dana getirilen ekiplerin, Hükümet etmesi, öm
rünün uzun olması mümkün değildir. 

Bugünkü Erim Hükümeti de, Birinci Erim 
Hükümetinin kuruluş ve meydana gelişindeki 
bazı aksaklıklarla malûldür. Daha evvel parti-
görüşü olarak ortaya koyduğumuz veçhile, par-
tilerüstü Hükümet neviçad bir şeydir. Ana
yasada yeri olmadığı için, devamı da mümkün 
değildir. Zaten son sıkıyönetim oylamasında, 
ilk ve önemli çatlak hâsıl olmuştur. Hâdiseler 
bizi her gün teyidetmektedir. Bütçenin tümü 
hakkında yapılan müzakerelerde Hükümete 
bakan ve ona güven vermiş olan siyasî partile

rin tutumu bu konuda, bizi teyideden en yakın 
ve en canlı misallerdir. Zira gerek A. P. ve 
gerekse C. H. P., bütçeyi en ağır bir şekilde 
tenkit etmişlerdir, bütçe oylamasına birçok üye
leri katılmamışlardır. Buna mukabil oylar müs
pet tecelli etmiştir. Bunu izah etmekte müm
kün değildir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Memleketimiz halen sıkıyönetimle idare edil

mektedir. Sıkıyönetimin sürüp gitmesinde, 
neticeye varmada gecikmesinde masul ve muha-
tabolarak mevcut Hükümeti görmek mecburi
yetindeyiz. Hükümetin ve onu meydana geti
ren siyasî partilerin tutumları, sıkıyönetim 
idaresi ile bağdaşamamaktadır. özellikle Hü
kümet Başkanının bazı solcuları himaye edici 
bir tarzda takınmış olduğu tavır, Hükümetin 
önemli bir kanadı olan C. H. P. Sayın Genel 
Başkanının sıkıyönetim ve idam cezaları hak
kındaki beyanları ve son olarak bu konuda, büt
çenin tümü üzerinde konuşan Cumhuriyet Halk 
Partisi Sayın Sözcüsünün beyanları, bilhassa 
mahkemelerin cereyan ettiği bir zamanda, inta-
cedilmediği bir zamanda, memleketin normal, 
şartlara avdetini kolaylaştıracak nitelikte olma
dığı kanaatindeyiz.. Hele iktidar elindeyken, 
şahsi durumu ve idaresi sebebiyle onu kaybede
nin tutumu ise, meseleyi daha da çıkmazlara 
sokmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
1972 Türkiye'si, çok ciddî ve önemli meseleler

le karşı karşıya bulunmaktadır, öyle görülü
yor ki, birbuçuk ay sonra olağanüstü bir hal 
rejimi olan sıkıyönetim idaresi sona erecektir. 
Başbakan her vesileyle, rejime kastedenlerin 
başlarının ve yuvalarının henüz teşhis ve tes
pit edilmediğini bildirmektedir. Sıkıyönetim 
tebliğleri, sık, sık firarda bulunan komünistle
rin, anarşitlerin, şehir eşkiyalarınm isimlerini 
ilân etmektedir. Anayasa tadilâtının gerektir
diği kanunlar henüz çıkmamıştır. Bütün bu 
şartlar muvacehesinde sıkıyönetim kalktıktan 
sonra Devlet idaresinin nasıl bir. hal alacağı, 
mal ve can güvenliğinin nasıl temin edileceği, 
haklı olarak sorulmaktadır. Ancak ortada bir 
realite mevcuttur. Sıkıyönetim idaresinin de
vam edip gitmesini tasvip ve terviç etmek de 
mümkün değildir. Ordunun vazifesi, Devleti 
yönetmek değildir. Onun vazifesi yurt savun-
masıdır. Hepimiz, bizzat ordumuz biran evvel 



M. Meclisi B : 41 17 . 2 . 1972 O : 2 

aslî vazifesine avdet etmek istemektedir. O hal
de burada sorulacak sual şudur : 

Bir yıla yakın bir zamandan beri, normal 
hale avdet etmenin şartları neden şimdiye ka
dar hazırlanmamıştır? Neden olağanüstü hal 
ve -şartların devamında fayda umulmaktadır? 
Bunun mesulü kimdir? 

Muhterem milletvekilleri, 
Hükümetin ve ona destek olan partilerin 

vergi tasarıları hakkındaki tutumlarını da son 
derece garip karşılamaktayız. Zira, vergi koy
ma hakkı, münhasıran millet adına Meclise ve
rilmiş bir haktır. Henüz Meclislerden çıkmamış 
olan vergi tasarılarına dayanarak bütçe tanzim 
etmek, akim alacağı bir şey değildir. Yüce 
Meclisler, sevk olunan ve millete çok ağır kül
fetler tahmil eden bu tasarıları tasvip etmediği 
veya değiştirerek çıkardığı takdirde, bu Bütçe
nin hali ne olacaktır. Sayın Erim bu hususu 
hesaba katmış mıdır? Nitekim Bütçenin tümü 
görüşülürken en çok üzerinde durulan konular
dan biri de bu olmuştur. 

Bu konuda tatmin edici bir cevap verilme
miştir. Üzerinde durulması gereken diğer bir 
konu da şudur : 

Sayın Erim, Hükümetini meydana getiren 
partilerin liderleriyle kapalı kapılar ardında 
yapmış olduğu görüşmeleri, bütün Parlamento 
ile yapılmış olan yeterli bir temas olarak mı 
telakki etmektedir? Onların biraz da şahsî he
sap planlan içerisinde vermiş oldukları temi
natı, Parlamentonun peşin ve kâfi teminatı ola
rak mı kabul etmektedir. Hele kendisine vücut 
veren iki parti içindeki iç meseleler nazarı iti-
bare alındığı takdirde bu soruların delâlet et
tiği mana ve haklılık daha da çok önem kazan
maktadır. 

Bu noktada haklı olarak Sayın Erim ve Sa
yın Liderlerden sormak isteriz: Demokrasiler
de kapalı kapı ardı varmı dır? (D. P. sırala
rından «Bravo» sesleri) 

Muhterem milletvekilleri, 
Bize göre gerek rejimin geleceği bakımından 

gerekse memleketin sosyal, ekonomik ve kültü
rel kalkınması bakımından Devletimizin duru
mu iç açıcı değildir. Vatandaşlarda bir bezgin
lik, umutsuzluk mevcuttur. Resmî ağızların İs
rarlı tekziplerine rağmen, halkımız hayat paha
lılığından kıvranmakta, vergilerden Personel 
Kanunu uygulamasından şikâyet etmektedir. 

1 işin garip tarafı bu şikâyet korosuna, bu şikâ
yet konularını halletmekle vazifeli olan mesul 
şahıslar da katılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 
Demokratik nizam bir inanç meselesidir. De

mokratik hukuk düzeni, inançlar manzumesidir. 
Kendi partilerinde demokrasiyi tahakkuk etti
remeyenler, Devlet hayatında da demokrasiyi 
gerçekleştiremezler; nitekim de gerçekleştire
memişlerdir. 

Söz buraya gelmişken, belirtmek isteriz ki, 
şahsî hesap planı içerisinde yapılan ikili, üçlü 
gizli görüşmelerle demokratik nizamın normale 
avdet etmesi ve kemaliyle işlemesi mümkün ve 
muhtemel değildir. Türkiye'de anarşizmin ve 
kominizmin gelişmesine vasat hazırlamış olan
lar şimdi büyük bir pişkinlik içerisinde mucize 
yaratmak rolünde gözükmektedirler. 

I Sayın milletvekilleri, 
Siyasî hayatımızda yadırganacak ve de

mokrasi anlayışı ile asla bağdaşmayacak, bu 
sebeple de kökünün kazınması gereken bir du
rumda şudur. 

Bir siyasî partinin veya hükümetin başına 
hangi sebeple gelirse gelsin, gelen bir şahıs; 

I ya kendisini alternatifsiz göstermekte yahut 
I bu şahıs, etrafındaki menfaatperestler tara-
I fmdan alternatifsiz bir hale sokulmakta yahut-
I ta getirilmektedir. Halbuki demokrasi alter

natifler rejimidir. Demokrasilerde, bir şah
sın, bir değil, birçok alternatifi mevcuttur ve 
olmalıdır. Alternatifsiz demokrasi olmaz. Bu-

I gün çoğunluk partisi liderinin ve bugünkü 
I Hükümet Başkanının alternatifsiz hale geti-
I rilmesi veya gelmesi, Türk demokrasisini çık

mazlara sokmuştur. Halbuki demokrasilerde 
I alternatifsiz olan tek şey millettir. Alternatifi 
I olmayan tek şey, millettir, ve onun iradesidir. 

Şahıslar fâni, millet bakidir. Şahıslara alter
natifler getirmedikçe, siyasî partiler, hükü
metler ve demokrasimiz çıkmazlardan kurtu-

I lamayacaktır. Esasen şahısların alternatifsiz 
olduğunu kabul etmek, demokratik zihniyeti 

I ve demokratik idareyi reddetmek, diktayı ve 
I diktatörü kabul etmek demektir. (D. P. sıra

larından «Bravo» sesleri) 
Aziz ve muhterem milletvekilleri, 
Bugün içinde bulunduğumuz buhrandan çık

manın ve Devletimizi ve milletimizi selâmete 
| kavuşturmanın acaba anayolu nedir? 

- 1 9 1 — 



M. Meclisi B : 41 17 . 2 .1972 O : 2 

Bu yolu ararken uzaklara gitmeye, başka 
yerlere başlvurmağa, orijinal olmaya lüzum 
yoktur. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Bü
yük Atatürk, «düveli muazzama'ya ve onun 
emrinde olan istilâcılara rağmen her türlü rüt
be, nişan ve makamını terk ederek, 600 yıllık 
(idarei seniye) yerine, aç, perişan, yoksul, okur 
yazarlığı olmayan o zamanın 12 milyonluk Türk 
milletine sığınıyor ve ona güveniyor, iradei se
niye yerine, iradei milliyeyi hâkim kılıyor; bir 
şahsı padişahlıktan indirip milletini padişah 
yapıytor. Aynıca (Hâkimiyeti milliye önünde 
kemali hürmetle eğilirim. Herkes hâkimiyeti 
milliye önünde yerini almalı ve hizaya gelme
lidir.) Buyuruyor. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan; söz müddetiniz 
sona erdi. Şimdi diğer müddeti ilâve ediyorum. 
Buyurunuz. 

D. P. GURUBU ADINA KADRİ EROĞAN 
(Devamla) — Teşekkür ederim. 

Hele Türkiye'yi 12 Mart felâket noktasına 
getirenler, demokratik nizamın dejenere olma
sında mesul olanlar, onu asla kurtaramazlar. 

Mesul makamda iken 
Keza devam ediyorlar. («Devlet ve milletin 

mukadderatında iradei milliye âmil ve hadim
dir. Ordu, işbu iradei milliyenin tabi ve hadi
midir.» Nutuk 1919) ve yine buyuruyorlar ki, 
«Hâkimiyeti milliye öyle bir nurdur ki, bunun 
karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar ve 
mahvolur.» 

içinde bulunduğumuz buhrandan çıkmanın 
Devlet ve milleti selâmete kavuşturmanın tek 
ve değişmez yolu, işte bu en büyük Atatürk il
kesidir... (Demokratik Parti sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Değerli milletvekilleri, kısaca biraz da Baş
bakanlığa bağlı bir - iki daireye temas etmek 
isterim. 

Başbakanlık kuruluşu ve bu kuruluşa bağlı 
daireler hakkındaki bütçe gerekçesinde, rapor
törler tarafından ileri sürülen teklif ve temen
niler vardır. Bu teklif ve temenniler üzerinde 
duracak değiliz. Ancak bu konuda birkaç nok
taya temas etmeden geçemeyeceğiz. 

Personel Kanununun noksanlıklarını gider
mek maksadiyle Hükümet tarafından Yüce" Mec
lise bir yetki kanunu tasarısı sevk edilmiştir. 
Anayasa Komisyonunda da görüşülen bu tasarı
ya göre, Personel Kanunu hükümlerinin üçte 

biri kanun hükmünde kararnamelerle yeniden 
düzenlenecektir. Burada temennimiz odur ki, 
kanun hükmünde kararnameler çıkarılırken, 
son derece dikkat edilmelidir, Personel Kanunu
nun getirmiş olduğu haklara dokunulmamalı-
dır, müktesep haklar ihlâl edilmemelidir. Me
mur kütlesi bu sebeple haklı endişeler içindedir. 

Diğer bir husus, TRT nin. Anayasanın 101 
nci maddesinin, maksat ve mânasına uygun ola
rak yeniden düzenlenmesi ve teşkilatlandırılmı
şıdır. Milliyetçi ve vatanperver bir görüşle ya
pılan düzeltme ve teşkilâtlanma çalışmaları 
süratle neticelendirilmelidir. » 

Muhterem milletvekilleri, 
Şimdiye kadar merkezî Hükümet teşkilâtına 

dahil bakanlik, daire ve müesseseler arasında 
görev ve yetki dağılımını tespit etmek için bir
çok çalışmalar yapılmış ve raporlar meydana 
getirilmiştir. Yeni baştan çalışmalarla zaman 
kaybedilmeden meydana getirilen mevcut rapor
ların süratle değerlendirilmesini temenni etmek
teyim. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, Başbakan
lık bütçesi hakkındaki görüşmelerimizi burada 
bitiriyorum. Yüce Heyetinizi hürmetlerimle se
lâmlarım. (Demokratik Parti sıralarından «sü
rekli alkışlar, bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı-
naı Sayın Hamdi Hamamcıoğlu, buyurunuz. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, 
konuşulan bütçenin yarınki bütçe olması dola-
yısiyle şu anda sözcümüz yok, onun yerine ben 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Hamamcıoğlu'nun 
yerine, Millî Güven Partisi Grubu adına zatıâli-
niz konuşacaksınız, pekiyi efendim. 

Buyurunuz Sayın Tanır. (Saat : 18,03) 
MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUBU ADINA 

VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Bir garip tesadüf, bütçenin bir gün öne alın
ması nedeniyle Başbakanlık bütçesinin geçen 
yıl olduğu gibi, bugün de 17 Şubata raslamış ol
masıdır. Bir başka tesadüf, Grubumuz adına ge
çen yıl bu bütçeyi yine ben eleştirmiştim. Fakat 
bugün, yarınki bütçe olması dolayısiyle hazır 
bulunmayan arkadaşımın yerine ^ine ben çık
mış oluyorum. 

MuMerem arkadaşlarım, geçen sene Başba
kanlık Bütçesine başlarken bir temennide bu-
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lunmuştum. Anayasamızın 105 nci maddesine 
göre icranın başı olan sayın Başbakan kendi 
bütçesinde şüphesiz ki, bütçenin tümü üzerin
den daha fazla, şahsına ait meselelerle karşı 
karşıya gelecektir. Böyle olunca, saym Başba
kanın, kendi bütçesinin görüşülmesinde burada 
hazır bulunmasını, 1971 bütçesini eleştirirken 
rica etmiştim. Bu ricama esas olmak üzere, ge
çen sene 17 Şubat'ta sayın Demirel için aynen 
Şunları söylemiştim. Geçen seneki bütçe zabıt
larından aynen alıyorum. 

«Eğer ömrü 1971 sonuna kadar vefa ederse 
bugün bu kürsüye getireceğimiz meselelerle her 
gün başbaşa kalacaktır. Lütfen sayın vekil ar
kadaşları, sayın Başbakana haber versinler, sa
yın Başbakan da bu bütçe görüşmelerine gel
me lütfunda bulunurlarsa meseleleri daha ser
best kürsüye getirme imkânına sahip olacağım.» 
diye başlamıştım. 

Bugün bir şeyi yerine getirmek için söylü
yorum, yoksa sözlerim her hangi bir partinin 
müdafaası babında değildir. Neden istemişim? 
Demişim ki, şimdi başbakan buraya gelecek 
(Bundan evvelki bütçeler hep böyle geçmiş, 
başbakanlar bütçelerinde bulunmamışlar, ama 
geçen senenin bir özelliğinden dolayı istemişim
dir) siyasî parti liderlerini birer birer bu kür
süye davet edecek ve diyecek ki; Sokakta olan 
hadiselerde sizin eliniz varmıdır, yok mudur? 
Bütün bunların yükü kimin üzerindedir? Siyasî 
partiler olarak talebe teşekküllerine para, san
dalye, masa vermeye devam edecek misiniz? 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Bravo Ta
nır. 

• HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Fikir 
vermeye de. 

VEFA TANIR (Devamla) — Siyasî Parti
ler olarak Tandoğan Meydanındaki mitingin 
önüne geçmeye mecbur musunuz? 

BAŞKAN — Onun fikir vermesini kınıyor
sunuz, kendiniz fikir veriyorsunuz. 

VEFA TANIR (Devamla) — Siyasî partiler 
olarak îmam - Hatip okullarının veya yüksek 
islâm enstitülerinin bütün konferanslarında 
'hazır bulunacaksınız, Ortak Pazar meselesini 
milletin bu kürsüsüne değil, Konya'nın veyahut 
Niğde'nin sokağına taşıracaksmız, sonra sokak
taki patlamaları, (bbmlbaları ve anarşileri top-
yekûn bir siyasî partinin üzerine atacaksınız. 

Böyle politika olmaz, diyeceksiniz. Yoksa bir-
gün yıkılır bunun altında siz kalırsınız ve bir 
daha da kalkamazsınız» demiştim. 

Şimdi; bu noktadan dolayı saym Erim'i 
de burada görmek isterdim. Nasıl bugün artık 
kendi kusurlarının yanında, başkalarının ku
surları ile iktidarı yarı yolda bırakmak zorun
da kalan bir sayın Demirel yerine, saym Erim'i 
de, bugün kendi bütçesi eleştirilirken söyleyece
ğim şu noktalardan dolayı burada görmek is
terdim. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın Erim bugün 
icranın başıdır. Onun için kendi bütçesinde za
manın verdiği imkân içerisinde daha geniş hu
suslara kaçmış olabilirim, ama dayandığım 
nokta, icranın başı olması dolayısiyledir. 

Saym Erim, 12 Mart'tan sonra Türkiye'yi 
şu şartlar içerisinde aldı: 

Devletin temellerini sarsmak, millî bütünlü
ğümüzü parçalamak hedefini güden faaliyetle
rin, sınıf kavgalarının, boykotların, işgallerin, 
kardeş kardeşi vurmanın, bütün meselelerin so
kağa döküldüğü <bir ortamın içerisinde saym 
Erim geldi. Aldığı miras, ileriye gitmek için 
fevkalâde muaffakiyet imkânları taşıyan bir 
miras değil idi. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada Türkiye-
hemen 12 Mart'm dışında, saym Erim ve arka-
daşlarıyle beraber kurulan kabine veyahut Hü
kümet acaba kimin malı idi, bir kargaşalık ge
çirir. Sayın Erim bu noktaya doğru dönüp bak
madığı müddetçe, muvaffak olmasının imkân ve 
ihtimâli yoktur. Hemen arkasından Türkiye'de 
devam eden neşriyat, yani bir iktidarı yıkma
ya biraz da yardımcı olan neşriyat, program 
taslağı diye, birden bire kendilerinin bir hükü
meti imiş gibi, bir gazetenin içerisinde bu prog
ram taslağını sundu. Burada, 12 Mart'a geliş, 
anarşiyi yaratış, Türkiye'yi başka bir ideoloji
ye, başka bir rejime çekmek için gayret sarf-
edenlerin kendi noktai nazarlarından bir prog
ram taslağı idi ki bir cümlesini okuyayım; «Kır
sal bölgelerde toprak mülkiyetine, feodal müte-
gallibe sömürü ve tahakküme son vermek lâzım
dır.» diyor. 

Yine «köylü toprak reform komiteleri» kur* 
mak, aşağı - yukarı kapatılmış olan Türkiye 
işçi Partisinin programından da öte de bir prog
ram taslağı. 
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tik anda saym Erimin Hükümetine bir 
başkası sahip çıktı. Hemen arkasından sayın 
Erim Hükümetinden istenenler: 

«Genelgrev hakkı» «toprak köylünündür.» 
«Türk halkı, kurt halkı üzerindeki baskıya son.» 
«Jandarma ve polis zulmüne son.» «141 - 142 
nci maddeler kalkmalıdır.» «Genel af çıkmalı
dır.» «Kahrolsun, Amerika Birleşik Devletleri, 
kahrolsun işbirlikçi patronlar, kahrolsun top
rak ağaları.» Yine sayın Erim'in Hükümetine 
sahip çıkanlar bu şekilde yayına devam ettiler. 
Tarih; 16 Mart. 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Kim 
bunlar, kim? 

BAŞKAN — Yerinizden yok, soru dahi kür
süden sorulacaktır. 

VEFA TANIR (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, 

Bu arada saym Erim 12 Mart öncesini yara
tanlardan, memleketi bir başarısız idareyle 12 
Marta kadar getirip onların başarısızlığından 
'istifade ederek 12 Martı kamçılayanlar, biran 
evvel oluşturanların bir kısmını, kendilerinin 
bugün partilerinde büyük faaliyeti olan, ön 
sırada olan, sonra Anayasa Mahkemesi ile ka
patılan o partide yıllar vermiş insanları kendi 
kurduğu hükümete yardımcı olsun diye, ken
di kurduğu hükümeti başarıya götürsün diye 
bir kısım komisyonlara da bu zevat atandı. Ya
ni 12 Martın, yok etmek için kurulan bir hü
kümetin şu veya bu kanadında 12 Martı hazır
layanlarla uzak veya yakından olsun bir işbirli
ği kurulur gibi oldu. Ne oldu netice?.. 16 Mart 
30'a geldi, hükümet Koçaş formülüne uygun 
biçimde kuruldu diye, hükümetin hemen bu 
10 güncük meselesi karşısında saym Erim'in 
karşısına kendisini muvaffak etmek için, tu
tunmak istediği dala binen insanlar karşısına 
geçilmiş oldu. Daha Martın 30'unda. 

Nisan ayma girdiğimiz zaman, «Amerika'cı 
Erim Hükümeti» oldu. 

Muhterem arkadaşlarım, bunları şunun için 
getirmek istedim; Türkiye'de uzun zamandan 
beri, uzun yıllardan beri bu rejimi istemeyen 
güçler var. Yurt dışından desteklenir, yurt 
içinden desteklenir. Yurt dışında dosttan des
teklenir, yurt dışında düşmandan desteklenir. 
Bu topraklarda bu insanları kurtarmak için yar-
Idım eden devletlerden desteklenir, ibu top
raklarda gözü olan devletlerden desteklenir. 

Bu destek kuvvetlerinin yerli uşaklarını, ne 
türlü davranırsanız davranın, memnun etme 
imkânına sahip değilsiniz. (A. P. şıralarından 
«Bravo» sesleri) Gelmek istediğim nokta budur. 
Başlangıçta alkışlarlar, başlangıçta yüzünüze 
gülerler, hatta zayıf noktanızdan istifade ederek 
ıbazı komisyonlara da sızabilirler. Ama, hemen 
Martın 30 unda, Nisanın 9 unda karşısımza 
geçerler; Amerikacı olursunuz, işbirlikçi olur
sunuz, faşist olursunuz. 

Bunlar o kadar güçlüdürler ki, yine geçen 
sene 17 Şubatta ISaym Demirel'e, «Geç kalıyor
sunuz; tedbir alacağız diyorsunuz, ama ted-
ıbirleriniz fayda etmeyecek. «Sokaklar aşınır 
mı?» Politikanız, bir avuç politikanız bir gün 
çok geç kaldığınızı gösterecek ve siz bu şer kuv
vetlerle mücadelede muvaffak olamayacaksınız. 
Bazı şeyleri yakalama imkânınız yoktur.» de
mişim ve şu gazeteyi göstermişim. «Bakın şu
na. Bu, normal matbaa baskısı değildir. Bun
lar yeraltı matbaasının işidir. Dünyanın öbür 
devletlerinde denenmiş yoldur bu. Bu denen
meye başlanmıştır Türkiye'de. Tedbir de afltea-
nız yakalayamayacaksınız.» demiştim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bir şey hatır
latırım. Bunlar ta ıgeçen sene basılmış şeyler. 
Bugün, Sıkıyönetime gönderiliyor beyanname
ler, mebus arkadaşlarımızın otosuna yapıştırı
lıyor ; bakanlarımızın evinin karşısındaki akasya 
ağacına yapıştırılıyor. «Faşist Hükümet» diye; 
«işbirlikçiler» diyor. Neden yakalayamıyoruz? 
işte o günden tertibat alınmadığı için, yeraltı 
faaliyeti böyle devam ediyor. 

Anlatmak istediğim meselle şu: Saym Erim 
(meselelerin bir noktasında şimdi; sokakta bom-
balar yok, talebe birbirini kurşunlamıyor, boy
kotlar yok, işgaller yok. Ama muhterem arka
daşlarım, bunların hepsi geçicidir. Sayın Hü
kümet buna inanıyorlarsa Türkiye'yi 12 Mart
tan öncesine en kısa bir zamanda getirir. Mese
lelerin hallolmadığma biran evvel karar ver
mesi lâzım. 

Hükümetten (beklediğimiz şudur: Türkiye 
Cumhuriyetinin, Türk Milletinin ve demokrasi
mizin tek dayanağı Yüce Parlamentodur. Yıl
lardan beri, politikacının evvelâ, sonra da Par
lamentonun aleyhinde Türkiye'de bir akım baş
lamıştır; yavaş yavaş bu (muvaffak olmuştur. 
Bir yerde bir sergüzeştçi savcıyı bulmuştur; 
bir başka yerde sergüzeştçi bir öğremteni bul-
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muştur; bir başka yerde üniversiteliyi bulmuş
tur ve böylece bu kuyruk uzamıştır. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) Böyle, bir taraf
ta anarşistler, bir tarafta Cumhuriyetin vazife 
verdiği insanlar; binlerce olan bu insanlar, va
zifelerinde yaptıkları kusurları da bu 600 ki
şinin üzerine yüklemek istemişlerdir. Bu 600 
kişi... 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — O 600 kişi 
de dikkat etsin kendisine. 

VEFA TANIR (Devamla) — Kendisine el
bette dikkat edecektir. Ama, aziz arkadaşlarım, 
bu 600 kişi şudur; bu millet demokrasinin kıy
metini anlamıştır. Bunu mahvettiği gün, bu 
600 kişiyi çarığı ile köylerinden kovalarlar, dö
verler. Kolay kolay hayat bulamayız biz. Sa
dece rejimi bırakıp gitmek değil, yaşama imkâ
nını kaybederiz. 25 senelik bir mücadeleyi 
mahvettiniz diye karşımıza dikilirler. Onlar 
rejimi bizden çok seviyorlar. 

Şimdi, Hükümetten ricam; Anayasanın em
rettiği kanunları derhal sevk edecektir. Parla
mentonun daha düzenli çalışma imkânlarını arı-
yacaktır. Bakan arkadaşlarımız Parlamento
dan alâkalarını kesmeyecektir; Parlamento ça
lışması bakımından; arkadaşlarımızın vatandaş 
isteğini yerine getirme ve memnun etme bakı-
mınidan demiyorum. Bunları yapmadığımız müd
detçe Parlamento aleyhindeki faaliyet devam 
edecektir. 

Bunun yanında Sayın Hükümetin yapacağı 
bir başka şey; kimseden korkmadan reformları 
tez eüıden sevk etmenin yolunu arayacak. Kılı 
kırk yarma hesabiyle zaman geçirirse, bilsin ki, 
yıllarca da üzerinde dursa, bir başka sistemle 
de üzerinde dursa, getireceği reformlardan mem
nun olmayacak peşin hükümlü kimseler vardır. 
Bugün 25 maddelik bir toprak reformu üzerin
deki kavga, şunun veya bunun zararına olma
sından değil, bu memlekette toprak mülkiyeti
ni de istenmeyenlerin yaratmak istedikleri bir 
kavga olduğundandır. Bunu bilerek gelirse Hü
kümet, çok mesele üzerinde Halı kırk yarmadan 
vazgeçer, tereddüt etmez. Yüce Parlamento
ya güvenmesi lâzımdır. Parlamentonun, va
tandaşın hakkının en çok müdafaa edildiği bir 
yer olduğunu da Hükümetin lütfen bilmesini is
terim. 

Aziz arkdaaşlarım, Nihat Erim Hükümeti
nin muvaffakiyeti bunlara bağlıdır. Evvelâ 12 

ı Marta nasıl girdiğimizi bilmek; 12 Martın ari
fesinde, Martın içerisinde Türkiye'deki bir kı
sım teşekküllerin, kendi iktidarları kurulmuş 
zannı ile kıpırdanışlarmı bilmek; bundan sonra 
da aziz arkadaşlarım, tehlikenin süngüden, ör
fî idareden sindiğine kesin olarak kani olmak. 
Yok ettim zannmda ise, meseleleri hallettim 
zannmda ise, her şey bir avuç kar gibi ufak 
bir sıcaklıkta yok olabilir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Grupları adına söz almış bulu

nan arkadaşlar konuşmalarını bitirmişlerdir. 
Şimdi, kişisel görüşlerini ifade etmek üzere söz 
alan arkadaşlara söz vereceğim. 

Yalnız, muhterem arkadaşlarım bir ufak da 
ricada bulunacağım. Her ne kadar usulen Baş
bakanlık bütçesinde Hükümetin genel siyasetine 
ilişkin mahiyette beyanda bulunmak mümkün 
ise de; bütçenin tümü üzerinde yapılan tartış-

| malarda bahis konusu olan şeyleri tekrar etmek 
yerine, Başbakanlık bütçesine taallûk eder ma
hiyette arkadaşlarımız bazı görüşlerde bulunur
larsa çok daha yapıcı olur. Çünkü, görüştüğü
müz şey aynı zamanda bütçedir. Birazcık da o 
noktalara değinmek imkânı bulsalardı fevkalâde 
iyi olurdu. Bundan sonraki arkadaşlarımdan bu 
noktaları da rica edeceğim. 

Sayın Hakkı Gökçe, Sayın Kemal Ataman'-
m yerine söz almışsınız; buyurunuz efendim. 
(Saat : 18,22) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan ben söz sıramı Sayın Türkmenoğlu'na 
vermiştim; fakat bütçenin yarın görüşüleceği 
zannıyla gelmediler, ben eski hakkımı kullana
cağım. 

BAŞKAN — Sıranız geldiği zaman gereken 
muameleyi ifade edeceğim, acele etmeyiniz. 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

1972 malî yılı Başbakanlık bütçesi üzerinde 
kişisel görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınız
dayım. 

Atatürk, Cumhuriyeti kurduğu zaman 14 mil
yon olan nüfusumuzun, o zaman % 95 i okur -
yazar değildi. Buna göre 1920'lerde Türkiye'
de 12 milyon kişi okur - yazar değildi. Aradan 
yarım asır geçti; sene 1970; yapılan nüfus sa
yımı neticesinde Türkiye'de nüfus 36 milyon kü
sur. Yine istatistiklerde, bu nüfusun % 50 si-

I nin okur - yazar olmadığı kaydedilmiş bulundu-
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kede bunu görmek isteyenlerin ruhlarının ak-
sülâmeli olacaktır.», diyor. O günlerin yakınlı
ğım diliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, sene 1860, ingilte
re, Fransa ve Rusya Japon karasularına giriyor. 
Halk infial halinde, Hükümet istifa ediyor. Tok
yo'da çıkan isyan sebebiyle imparatordan duru
ma bir çare araması isteniyor ve o gün İmparato
run bir beyanname ile bu arzuya bir cevap ver
diğini görüyoruz. 

Diyor ki, Japon İmparatoru, «Japon Milleti 
ağır bir buhran geçiriyor. Bunun sebebi, dün
yanın diğer milletleri ile aramızda belirmiş olan 
farktır. Bu fark, başka milletlerin medeniyet 
dedikleri ve bir milletin ilim, irfan ve ahlâkı 
ile o milletin yaşadığı topraklarda diğer millet
lerin başardıkları işleri yapabilmiş veya yapama
mış olmaları arasındaki ölçüdür. Şimdi anlıyo
ruz ki, kapalı asırlar arasında başka ülkelerde
ki insanlar bizim aklımızın ve idrakimizin üstü
ne çıkan merhalelere erişmişler, büyük işler 
başarmışlar ve işte karşımıza, aynı dünyanın 
aynı çağında yaşamamıza rağmen, bizim oldu
ğumuz yerde kalmamıza mukabil onlar fersah 
fersah ilerlemiş halde çıkmış, gelmişlerdir. Ge
mileri demir zırhlarla kaplı; mabetlerimizi alt
üst edecek derecede içi barut dolu; demir gül
leler atan topları var. Bunları da yapan bizim 
insanlardır. Onların bizden üstünlüğü ilim ve 
irfanlarındadır. Bunun karşısında sadece göz 
yaşlarımı döktüm» diyor koca imparator Mika
do. 

ğuna göre, Türkiye'de halen 17 500 000 kişi
nin okur - yazar olmadığı meydana çıkıyor. Şu 
halde 50 yıl sonra, 50 yıl evvelkinden daha ge
riye gitmiş haldeyiz. Bu ülkede yakın bir geç
mişte, okulsuz köyler, kentler mevcut iken hu
susî okullarda milyonlar kazanan insanlar var
dır. Okuyamamanm ıstırabına karşılık kendini 
yakanlar ve ölenler mevcut idi. Yoksulluklar 
içinde okumaya çalışan gençler, cihada çağırılan 
softalar tarafından öldürülüyordu. Atatürk'
ün, resmî okullarda okutulan kitaplardaki re
simlerinin gözleri oyuluyor ve yırtılıyordu. Tür
kiye halklarından bahsedenler, Atatürk'ün re
simleri yerine Mao'nun resmini asan insanların 
mevcut olduğu vakıa idi. Teokratik nizam için 
çırpınanlar kol geziyordu. Gayesi öğrenmek olan 
öğrenciler adam kaçırıyor, banka soyuyor, adam 
öldürüyordu. 

Siyasî düzenini sağlayamayan ülkelerin ik-
tisaden kalkınmalarına imkân yoktur. Görünüş 
odur ki, bugün bu siyasî düzen, geçici de olsa 
sağlanmış bulunmaktadır. Artık, hâdiseler dur
madan bir çığ gibi akmıyor; sokak ortasında 
adam kaçırılmıyor, dövülmüyor, soyulmuyor, 
öldürülmüyor. Dağ başında yapılan eşkiyalık 
Hükümet Merkezinde kol gezmiyor; bankalar 
soyulmuyor; evler, müesseseler dinamitlenmiyor. 
işte eğitim düzeninin kurulması, ekonomik ve 
sosyal kalkınmanın huzur içinde sağlanması fır
satı bugün doğmuştur. 

Arkadaşlarım, Devlet adamı tekerrür eden 
hâdiselerin neticelerinden edindiği tecrübelerle 
toplumun düzenini; toplumun düzeni ise ilmin 
inkişafına yarayan imkânları hazırlayarak tek
nik icatların bulunuşunu temin ediyor. Bu ba
kımdan ilim, önce sosyal vasıflarıyla ve sonra 
teknik icatlarıyla birinci kısımda toplumun dü
zenini ve saadetini, ikinci kısımda maddî refa
hını sağlar. 

Meşhur Ziya Gökalp devrin nizamı içerisin
de zindana atılıyor. Zindanda kızma yazdığı bir 
mektup var. «Kızım bir gün gelecek Anadolu'
nun bozkırlarında fabrikaların bacaları yüksele
cek. Ülkenin yücelmesi yolunda ilim yapanlar 
çoğalacak. Bu yolda herkese fırsat doğacak. 
İnsanlar biribirini boğmayacak, Bunu ben gör
meyeceğim ; sen de görmeyeceksin; belki senden 
sonra gelen nesil de görmeyecek, ama bir gün 
olacak bunlar, işte o zaman, o fabrikaların ba
calarından tüten dumanlar benim, senin ve ül- J 

Bunu niçin arz ettim? Yakın geçmişe kadar 
(hiçbir gerçek, Türkiye'deki durumun bundan 
daha açık seçik misali olamazdı da ondan. Ama, 
aradan 80 yıl geçmiş, Amerika gibi kuvvetli, 
iktisaden gelişmiş bir devletin parasını, 50 mil
yar küsur doları depo etmiş olan Japonlar, 
Amerikan parasını dize getiriyorlar, doları de
valüe ettiriyorlar. Demek ki, Mikado'nun o gün 
döktüğü göz yaşları Japon milletinin kendisini 
ilimde ve irfanda aramasına sebebolmuş ve ne
tice böyle doğmuş, böyle çıkmış. 

Muhterem arkadaşlarım, milletler seviyele
rini ilimde, irfanda bulmaktadır ve buna erişen
lerin numuneleri ortadadır. Hâlâ vatandaşları, 
mezhep ve şive farklarıyla ayırmaya çalışan 
millî birlik düşmanları tarihten ibret alıncaya 

j kadar ıstırabımız devam edecektir. 
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Bütün ümitlerimiz gençliktedir. Bu ülkeyi 
kuran, bu rejimin adını koyan Atatürk, rejimin 
idamesini ve ülkenin varlığının devamını genç
liğe tevdi etmiştir; ama bugüne kadar görülen 
bir gerçek vardı: «Türkiye hakları» ndan bah
sedenlerin, Ma*)'mm özlemini çekenlerin var ol
duğunu inkâr etmeye imkân yoktur. Dediğimiz 
gibi, Atatürk'ün resmî okul kitaplarındaki re
simlerde gözlerinin oyulduğunu ve yırtıldığı
nım, bildirildiğinin, yazıldığının, söylendiğinin, 
olduğunu inkâr edilmesine de imkân yoktur. 

«Şeriat devleti isteriz» diye bağıranların 
barbarlığı ayyuka çıkmıştı. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın 
Gökçe. 

HAKKI GÖKÇE (Devamla) — Bitireceğim 
Sayın Başkanım. 

Açık oturumlarda, «Silâhlandıklarını, silâh
larını bırakmayacaklarını» bildirenlerin varlığı 
inkâr edilemezdi. Demek ki, ortam, bir felâ
ket halini almıştı. Bu mübarek vatanda bu 
büyük milletin çocukları olarak dâvaların ça
relerini aramak hepimize düşmektedir. Sırala
dığımız ortamda muasır milletlerin seviyesine 
ulaşmaya imkân var mıdır? Başka milletlerin 
dâvalarını bu yoldan hallettiklerini iddia et
mek gülünç olur. Hükümeti ile, Parlamentosu 
ile, ordusu ile, hocası ile, talebesi ile ve halkı ile 
raydan çıkmakta olan rejimin bekası için akıl 
yolunu bulmamız mutlaka lâzımdır. Bu bir 
memleket borcudur; dâva Türklüğün davası
dır. Bunda mütteffik olduğumuza inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, asırlardır çok şey
ler kaybetmiş bir milletiz. Dün ve bugün rejim 
mücadelesi içinde başka milletlerin çok evvel
den hallettikleri dâvaların hâlâ başındayız; fa
kat bu mutsuzluk hiçbir meselenin hal çaresi 
olmuyor. 

Milletlerin yaşayışları, karakterleri, özellik
leri hakkında yazdığı kitaplarla ün yapmış 
Amerikalı Yazar Miss. Lucky, Türkiye hak
kında yazısında «Türkiye'yi minareler ülkesi 
biliyordum. Gezdiğim zaman ne kadar bilgisiz 
olduğumu anladım. Türklerde müşahede etti
ğim, kendine güvenme ruhî kudretinin nereden 
geldiğini öğrenmeye çalıştım. Meselâ Avru
pa'nın birçok milletlerinde ve Amerika'da bu 
kuvvetin olmadığını, hep hayal âleminde ya
şadıklarım gördüm. Halbuki Türkler, kendile
rine bir hedef tayin etmişler ve neyi yapacak-
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larını biliyorlar. Bu kuvvet belki o ırkın özel
liğidir» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, başka milletlerin 
yazarlarının gıpta ile ifade ettikleri meziyetle
rimizin mevcudiyeti inkâr edilemez. Aramızda 
ölçüsüz insanlar bulunabilir; fakat Jan Jack 
Russo'nun dediği gibi, cemiyet içinde kötü in
sanlar bulunmasına rağmen cemiyeti sevmek 
gerekir.. 

BAŞKAN — Niye gülüyorsunuz? Aynı şey, 
aynı şey. 

LEBİT YURDOĞLU (istanbul) — Bana 
yaptığınız ikazı hiç kimseye yapmadınız. 

(BAŞKAN — Kendiniz oturduğunuz yerden 
isadet dıişı ol'duğunu anlıyorsunuz. 

LUBİT YURDO&LU (istanbul) — Benim 
«özümü kese kese gayret sarfetiniz, ama hiçbi
rine bu usul içinde... 

İBİAŞK'AN — A v̂nı şey. Ben de onu demek 
istiyorum:. Bakın kendiniz sadet dı|ı olduğunu 
belirtiyorsunuz. 

Buyurun ıSayın Gökçe, sözünüzü bitirin. 
HAKKI GÖKÇE (Devamla) — Müdahale

ler bana mı Sayın Başkan? 
IBAŞKAN — Hayır efendim, buyurun siz 

devam edin, Beni Sayın Yurdoğlu ikaz edi
yorlar ; bu da sadet dışı diyarlar. 

LEİBÎT YURDO&LU (istanbul) — Hayır, 
Gülüşüme siz dikkat ettiniz. 

HAKKI GÖKÇE (DeVamla) — ıSayın Baş
kanım, taJhımin ederim ki, bir dakika geçtim, 
yarım dakika içinde toplayacağım. 

IBİAŞKAN — O kadar müsamaha gösteri
yorum, bitiriniz. 

HAKKI GÖKÇE (Devamla) — Koca Ragip 
Basanın «Gün doğmadan msgime - i şelb-
iten neler doğar» mısrasını söyleyerek her 
türlü emiek ve fedakârlığımıza lâyık olan mil
letimizin refahı müşjterek emelimiz olmalıdır. 
Bunun için De'scartes'in ifadesi ile; «iyi insan, 
gerçek aklın buyurduğu her şeyi yapan kim
se olduğunu» düşünerek memleketini seven 
iyi insanları yetiştirmeye çalışmalıyız; buna 
mecburuz. 

(Sayın Başkanım, arkadaşlarımın bir sürü 
lâfına rağmen bana gösterdiğiniz müsamaha
nız, fedakârlık olarak kabul ediyorum. 

IBAŞKAN — Estağfurullah efendim o ka
dar müsamaha gösteriyorum. 
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(HAKKI GÖKÇE (Devamla) — Ve konuş-
imamı yarıda kesiyorum. 

Yüce Meclise ve şahısınıza saygılarımı su
nuyorum, teşekkür ederim. 

ÎBİAIŞKAJN — ikaz ettiğim anda arkadaşla
rım riayetkar olursa memnun olurum. Onu 
demek istiyorum. Yoksa herkefe konuşsun ko
nuşacağını. Yerinde konuşsun, usule göre ko
nuşsun; sadet içinde konuşsun, 'her şeyi ko
nuşsun; ama Başbakanlık Bütçesinde Başba
kanlığa taallûk eden konular konuşulsun, 
Tarım Bakanlığı Bütçesinde tarıma taallûuk 
eden hususlar konuşulsun. Onu istiyorum. Baş
ka bir şey istemiyorum. 

'Sayın Hasan Tosyalı, Mehmet Türkpnen-
loğlu yerine buyurunuz. 

iSayın Tosyalı, konuşmanızı tahmin ediyo
rum 10 dakika için hazırladınız. Lütfen o sı
nırı tecavüz etmeyiniz. Şimdiden ikazımı ya
payım ; lütfediniz. 

IBURıHANKTTiN AİSUTAY (izmir) — Nas-
ısıl olsa sonunda 5 dakikalık dana mülhle't ko
parırız. İSaym Başkan. 

IB/AŞKAN — Olmaması lâzım. Mesele bu; 
Ibu idrake ulaşmalıyız. 

(Buyurun Sayın Tosyalı; 
(Saat 18J35) 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sa

yın Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; 
Türk Milletinin tüm idaresinin mesuliyetini 

elinde tutan Başbakanlığın 1972 yılı bütçesini 
müzakere ediyoruz. 

Başbakanlık 11 aydan beri kendi yapmadı
ğı bir bütçeyi uygulamaktadır. İlk defa kendi 
eliyle yaptığı bir bütçenin müzakeresini yapı
yoruz. Bu bütçe inşallah memlekete hayırlı ve 
uğurlu olur. Bunun muvaffakiyeti için de elden 
gelen yardımı yapacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, Başbakanlığa bağ
lı merkez teşkilâtı ve dış teşkilâtı, 11 aydan be
ri hakikaten tatmin edici ve başarılı hizmetler 
yapmışlardır. Kendilerine teşekkür ederim. 
Ancak, bu kuruluşlardan sıra ile bazı temenni
lerim ve bazı isteklerim olacaktır. 

,1 ncisi Atom Enerjisi Komisyonudur. 
Muhterem arkadaşlarım, Atom Enerjisi Ko

misyonu uzun yıllardan beri hizmet görmekte
dir, ilerlemiş memleketler atom enerjisinden 
elektrik istihsal edebildiği halde, -Yüce Meclis 
kendilerine aa imkân verdiğinden dolayı- biz 

istihsal edemiyoruz, ilerlemiş memleketlerde 
atom enerjisinden sağlık hizmetlerinde, ziraî 
hizmetlerde faydalanıldığı halde biz faydala
namıyoruz. Millet Meclisi olarak, Hükümet ola
rak Atom Enerjisi Komisyonunu bu hasta va
ziyetten, memlekete hizmet edememe durumun
dan mutlaka kurtarmamız, bu Komisyonu da
ha aktif bir çalışmanın içine sokmamız lâzım
dır. 

2 nci husus Devlet Personel Dairesi ile ilgi
lidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu daire 11 aydan 
beri maalesef ismi var cismi yok şekilde çalış
maktadır. Yükün, Maliye Bakanlığında mı, 
Başbakanlıkta mı, Devlet Personel Dairesinde 
mi, yoksa diğer bakanlıklarda mı?, nerede ol
duğu belirsiz. 

Bir devleti devlet yapan onun personelidir. 
Personeli personel yapan da Devlet Personel 
Dairesidir. Devlet Personel Dairesinin, Başba
kanlıkça en iyi şekilde teçhiz edilmesi ve bu
gün Devlet personelinin içinde bulunduğu çok 
müşkül şartların düzeltilmesi lâzımdır. Başta, 
memleketimin ücra köşelerine hizmet götüren 
yatırımcı dairelerin teknik personeli olmak üze
re, Ziraat Bankası, PTT ve diğer iktisadî Dev
let Teşekkülerinin teknik personelinin içinde 
bulundukları feci durum mutlaka ıslah edilme
lidir. 

3 ncü husus Millî Güvenlik Kurulu ve Mil
lî istihbarat Teşkilâtı konusudur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu memlekette 
Millî Güvenlik Kurulu ve Millî istihbarat Teş
kilâtı bulunmasına rağmen, dış düşmanlar ve 
onların avladıkları, satın aldıkları iç düşman
lar tarafından, kan ile can ile kurtardığımız 
Türk Milleti, kazandığımız Türk istiklâli, Yü
ce Atatürk'ümün kurduğu Türkiye Cumhuri
yeti, göz göre göre yıkılmak isteniyor. Olmaz 
böyle şey.. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, mevzu çok gü
zel; yalnız daha az heyecanlı, daha sakin olu
nuz. (Alkışlar) 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, bir memlekette Millî istih
barat Teşkilâtı ve Millî Güvenlik Kurulu ya 
vardır, ya yoktur. (Bütün sıralardan gülüşme
ler, «Bravo» sesleri ve alkışlar) işbaşında han
gi Hükümet olursa olsun bu teşkilâtlar onun, 
en başta gelen yardımcısıdır. Silâhlı Kuvvetle-
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rimizin değiştirdiği Hükümete neden yardım 
etmemişlerdir, neden yeni Hükümete yeterince 
yardım etmemektedirler?. 

Türk Milletinin kuvveti milliyetçi oluşun-
dadır. Türk Milletinin milliyetçiliği Türklüğün-
dedir. («Bravo» sesleri, gülüşmeler) Türk Mil
letine kuvvet veren Müslümanlığıdır, («Bravo» 
sesleri, alkışlar) dinidir, imanıdır, ahlâkıdır; 
fakat Türk Milletinin dinine, Türk Milletinin 
ahlâkına, örf ve âdetine saldırılmakta ve.. 

BAŞKAN — Daha sakin olun sayın Tosya
lı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, Millî Güvenlik Kurulu ve 
Millî istihbarat Teşkilâtı uyur görünmektedir. 
Ondan sonra da kabahat şu veya bu Hükümete 
tevcih edilmektedir. Bu sebeple bu 2 teşkilâtın 
mutlak surette bu vatana acımasını ve vazife
sini yapmasını talebediyorum. («Bravo» ses
leri), 

Sayın Başkanım, diğer kuruluşlar beni af 
buyursun. Zaman darlığından temas edemiyo
rum. 

BAŞKAN — Devam edin mevzu güzel. Şim
di tam sadettesiniz. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Yalnız 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna da bi
raz temas edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Radyo -
Televizyon Kurumu, Türk Milletini aydınlatan, 
ona millî ruh, iman dayanışma, birlik, beraber
lik veren yegâne yayın organıdır. Bir Devlet 
radyosunun ve televizyonunun yayınlarında 
millî ruh olmazsa ben ona Devlet Radyosu di
yemem. Aldığı para haram olsun derim. (Gü
lüşmeler, «Bravo» sesleri ve alkışlar) TRT, 
Türk Milletinin millî dinî birliğini, millî dinî 
kültürünü oluşturan, iç ve dış tehlikelere karşı 
Türk Milletini bir kale gibi dimdik ayakta tu
tan yegâne müessesedir. Maalesef geçtiğimiz 
yıllarda bu ruh içinde çalışmamış, memleketi
mizin başına büyük felâketler gelmiştir. 

BAŞKAN — Daha sakin olun sayın Tosya
lı. Güzel, ama daha sakin görüşün. 

HASAN TOISYALI (Devamla) — Yeni 
TRT teşkilâtından, yeni çıkardığımız TRT Ka
nununun hükümlerine ve bilhassa, Anayasamı
zın tadil ettiğimiz 11 nci maddesi hükmüne 
riayatkâr olarak vazifesini ifa etmesini önem
le istirham ediyorum. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — 
TRT'ye çatmaya hakkı yok sayın Başkan, Baş
bakanlık Bütçesini görüşüyoruz. 

BAŞKAN — Bana yardımcı olarak bu has
sasiyeti her zaman gösterebilseniz ne kadar 
memnun kalacağım... 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın 
Başkanım, şimdi 2 nci bir konuya geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, hepimiz çok iyi 
bilmeliyiz ki, Türkiye, dışarıdan tarihî, ezelî 
-adına Moskof deyin; Rus deyin, komünist de
yin, emperyalist deyin- dış düşmanlarımız 
tarafından çember içine alınmıştır. Türk Mille
tinin birliğine, iman birliğine, üniversitesine, 
işçi - işverenine, her türlü millî ve manevî varlı
ğını teşkil eden her şeyine bugün bir saldırı 
vardır. Bunu böyle bilmemiz lâzım... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı 1 dakikanız kal
dı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Arkadaş
lar, 5 dakika lütfederseniz... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, şimdi Heyeti 
Umumiyenin bu konuda size müsaade etme 
hakkı yok. Ben size müsamaha ediyorum, lüt
fen bir dakika içerisinde tamamlayınız. 

HASAN TOISYALI (Devamla) — 2 daki
kada bağlayacağım efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, tehlike büyüktür. 
Bu tehlikeyi karşılamak için Silâhlı Kuvvetle
rimiz, Parlamentomuz, milletimiz ve her biri
miz, hiçbir parti farkı şahsî seçim endişesi gö
zetmeksizin bu Hükümeti iş basma getirdik. Bu
na muvaffak kılacağız arkadaşlar. Bütün par
tilerden, siyasilerden, liderlerden, herkesten, is
tirhamım, bu Hükümet mutlaka muvaffak ola
cak, hepimizin bildiği iç tehlike yok edilecek
tir. 

Aksi taktirde, millî birlik yok, dinî birlik 
yok, dış müdafaamız mümkün değildir arka
daşlar. Başbakanlık Bütçesini müzakere eder
ken aydın, cahil, üniversiteli, asker, sivil, Cum
hurbaşkanı v.s. herkesten bu Hükümetin mu
vaffak olması hususunda teşriki mesai etmemi
zi istirham ediyorum. 

Bu Hükümetten de son bir dileğim var. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Planlamada söyleyin. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Planla

mada söyleyeceğim, teferruatını. 
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Memlekette mutlaka dengeli kalkınma ya
pılmalıdır.. Hükümetin başı olarak, Lir memle
ketin bir tarafı kalkınır, diğer tarafı 50 yıl ev
velki, Kurunu Vusta devrini yaşar. Böyle şey 
olmaz. Eğer Hükümetse, Hükümetliğini bilme
lidir. (Demokratik Parti sıralarından «Ne de
mek istiyorsun?» sesleri) 

Ne demek istediğimi Yüce Meclis anlıyor. 
Dengeli kalkınma olmalıdır. Yarın Devlet Plan
lama Teşkilâtı Bütçesi görüşülürken teferrua
tını arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, son sözüm, mem
leketin içinde bulunduğu tehlikeleri bertaraf 
etmek için Yüce Meclisimizi temsil eden, onu 
sembolize eden Yüce Meclisinin parti farkı, li
der farkı, siyaset farkı gözetmeksizin Hüküme
ti muvaffak kılmasıdır. Bunu sizden bekliyo
rum. Hepimiz bu yoldayız, Allah muvaffak et
sin, bütçe hayırlı uğurlu olsun. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümet adına sayın Doğan Kitaplı, zatıâ-

liniz mi cevap vereceksiniz?. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; 

Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle konuşan 
değerli hatip arkadaşlarımın görüşlerinde tes
pit edebildiğim müşterek noktaları önce ifade 
edip, sonra şahıslara ait konuşmalarla ilgili 
meselelere kısaca değinmek istiyorum. 

Şurada birlikte tespit ettik ki, konuşmacı
ların büyük kısmı Başbakanlıkla ilgiden çok,* 
Parlamentoyu teşkil eden değerli partilerimizin 
birbirleri hakkındaki görüşlerini ifade etti. 
Tabiî ki, bunların münakaşası bizim dışımıza ce
reyan edecektir. O bakımdan konuşmaların O 
kısmına bendeniz burada değinmeyeceğim, beni 
mazur göreceğinizi ümit edarim. 

Hemen hemen bütün grub sözcüleri 12 Mar
tın değerlendirmesini yaptılar ve şurada tespit 
etti ki, bu değerlendirmede büyük ölçüde müş
terek bir noktaya yanaşamadılar ve görüşen 
bütün hatipler, kendi değerlendirmelerine göre 
bizim tutumumuzu tayin etmemizi istediler. 

Takdir edersiniz ki, Birinci ve ikinci Erim 
Hükümeti olağanüstü şartlarda kurulmuş bir 
Hükümettir ve bunu mebdei 12 Mart Muhtıra
sında açıkça belli edilmiştir. Kimsenin bu Muh
tırayı, daha dikkatli veya daha dikkatsiz tetkik 
edince başka netice çıkarması mümkün değil
dir. Çünkü, Muhtıra 3 sarih maddeyi ihtiva et
mektedir ve Hükümete de, bu muhturanm 2 
maddesi belli görevleri yüklemiştir. 

işte, Hükümetimiz gerek Birinci Erim Hü
kümeti olarak, gerekse ikinci Erim Hükümeti 
olarak huzurunuza çıkardığı prograrnlariyle bu 
muhtıranın ışığı altında ve olağanüstü şartla
rı aşabilmek için ne yolda hareket edeceğini va
zetmiş ve sizin değerli irşatlarınızla bu daha 
da gelişmiştir. Huzurunuzda bunun teferruatı
na girip vaktinizi almak istemem, çünkü uzun 
boylu bu iki program Yüce Meclislerde müna
kaşa ve müzakere edildi. 

Hükümetin kuruluş şekli üzerinde yine bu 
program müzakerelerinde değerli partilerin çe
şitli görüşleri oldu ve buradan da Sayın Baş
bakan tarafından değerlendirilmesi huzurunuz
da yapıldı. 

Bu bakımdan Hükümetin, 12 Mart muhtıra
sında sarahaten belli edildiği gibi, Anayasal 
şartlar içinde kurulduğunu tekrar tebarüz et
tirmeyi bir vazife addediyorum. 

Arkadaşlarımızın değerlendirmelerinden son
ra vardıkları netice şu; Hükümet gerek Ana
yasa değişiklikleriyle ilgili kanunları, gerekse 
reform kanunlarını süratle Meclise sevk etmeli
dir. 

Değerli arkadaşlarım, huzurunuzda ifade et
mek zorundayım, Anayasa değişiklikleriyle ilgili 
kanunların mühim kısmı Parlamentoya sevk 
edilmiş durumdadır ve büyük kısmı da Parla
mentoya şevke amade hale gelmiştir. Bugün bun
ların içinde büyük bir ağırlığı olan üniversite Re
form Kanununun Hükümetteki müzakeresinden 
çıkarak huzurunuza gelmiş bulunuyorum, öyle 
ümidediyorum ki, birkaç gün içerisinde, büyük 
ağırlığı oJan bu değerlendirmede bütün hatip
lerin üzerinde durduğu bir vasatın tashihi yo
lunda büyük bir hamle olacak olan bir kanun 
tasarısını da huzurunuza sevk etme imkânını 
bulmuş olacağız. 

Burada maruzatta bulunurken bir hususa 
değinmek isterim. Sayın Cumhuriyet Halk Par
tisi sözcüsü arkadaşımız Yurtoğlu, «Hükümet 
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yutturmaca reform kanunu getirmemelidir» de
di. Demin de arz ettim, Hükümet, programın
da neyi, hangi zihniyetle getireceğini saraha
ten ifade etmiş ve bunu programına dercetmiş-
tir ve bütün reformlar bu zihniyetle hazırlan
makta ve huzurunuza böyle gelmektedir. Şunu 
da ifadede fayda görmekteyim; milletin temsil
cileri sizler buna müspet yönde mutlaka katkı
da bulunacaksınız, bunun başka türlüsünü dü
şünmek bizim kanaatimizce mümkün değildir. 

Gene konuşmacıların neticesi, teferruatla 
uğraşmaktansa bataklığı kurutmanın gerektiği 
üzerinde idi. Takdir edersiniz, 12 Mart muhtı
rası Hükümete iki hedef vermiştir. 

Birisi; asayişi derhal temin etmek, 
ikincisi; bundan sonra getirilecek tedbirler

le bir daha bu gibi hadiselerin tekerrürüne 
meydan vermeyecek vasatı temin etmek. 

Hükümetiniz birinci icraatı sürdürürken, 
yani asayişle mücadeleyi devam ettirirken, bu 
gibi hadiselerin tekerrürüne meydan vermeye
cek vasatı hazırlama yolundaki çalışmalarını 
da beraber sürdürmüş ve şu sıralarda huzuru
nuza bunu. temin edecek birçok kanunları ge
tirme imkânını yine sizin müştereken, fevkalâ
de olumlu faaliyetinizin neticesi olarak getirme 
imkânına sahibolmuştur. Böylece Sayın Cumhu
riyet Halk Partisi sözcüsü arkadaşımızın işaret 
ettiği gibi, Anayasa meselesinde partilerimizin 
çok olumlu faaliyeti neticesinde bize bahşettiği
niz imkânı bu yolda kullanma için çabalarımız 
ve gayretlerimiz müspet istikamette devam et
mektedir. 

öyle ümidediyoruz ki, orada bize tanıdığı
nız mühlet içerisinde bu tedbirleri huzurunuza 
çıkarma imkânına sahilbolacağız. 

Değerli milletvekilleri, bu anakonuları kısa
ca bu şekilde ifade ettikten sonra, müsaade 
ederseniz şimdi sayın hatiplerin üzerinde dur
dukları ve şu çerçeve içinde izahına imkân bu
lamadığım konulara temas edeceğim. 

Sayın Adalet Partisi sözcüsü Kürşad arka
daşımız, burada meseleleri tahlil ederken Ata
türkçülük hakkındaki görüşlerini ifade ettiler 
ve buna müstenit bazı tekliflerde bulundular. 
Tabiî ki, bunlar Hükümetimizce değerlendirile
cektir ve mümkün olduğu kadar istifade imkânı 
aranacaktır. Ancak, sayın arkadaşımız bu kadar 
geniş yer verdiği Atatürkçü görüşü, esefle söy
leyelim bizim Hükümetten sakınır bir hal ta

kındılar ve şöyle buyurdular; «Erim Atatürkçü 
görüş ölçüsünü kaçırmış» tabiî takdir buyurur
sunuz, Atatürkçülük çok geniş bir görüştür. 
Arkadaşımızın bunu ne ölçüde değerlendirip 
bizim hakkımızda bu hükme vardığını benim 
kestirmem mümkün olmadı. Ancak şunu biraz 
evvel de sarahatle beyan ettim; bizim bütün ka
nunları - reform kanunlarını vesair kanunları -
Yüce huzurunuza getirirken en önemle, en titiz
likle üzerinde durduğumuz mesele, bu kanunla
rın Atatürk ilkelerine aykırı olmamasıdır. 

Tabiî bir vergi kanununun Atatürk ilkele
riyle ilgisi, bazı yerde yok denemez, ama huzu
runuza getirdiğimiz kanunları, (bizim gözümüz
den kaçmışsa şayet) bu ilkelere uydurmak im
kânı ve salâhiyetini elbette ki, sizden almak 
mümkün değildir. 

O bakımdan, arkadaşlarımızın itimat etmesi
ni bilhassa istirham ediyoruz. Demin izaha ça
lıştığım gibi bizim ölçümüz bundan başka bir 
şey olamaz. 

Yine değerli arkadaşlarımız, «Reform taşan
ları Atatürkçü görüşle gelmelidir» dediler. Ay
nı şeyi söylüyorum, bizim bütün kanunlarda 
(Reformlar dahil) görüşümüz bu yoldadır. 

Bütçenin kabarık olduğunu ve bütçe neti
cesinin, Hükümetin de kontrolunda bulunma
yacak bir seviyede seyredeceğini ifade ettiler. 
Bütçe, gelir tahminleriyle ve harcamalariyle hu
zurlarınıza geldi. Bütçe, bu yönleriyle kom-
misyonlarımızda, huzurlarınızda açıkça müna
kaşa edildi, Senatomuzda değerlendirildi ve 
Parlamentomuzun katkısiyle Meclisimize inti
kal etti. Arkadaşlarımın hatırlayacağı üzere, 
şimdiye kadar hiç bir bütçede olmayan bir yeni 
takyid de bütçe üzerinde vazedildi, dendi ki; 
«bütçenin şu kadar miktarı mahfuzdur, bunu 
kullanma salâhiyeti ancak gelir temin edildiği 
takdirde şu nisbete kadar Hükümete tevdi 
edilmiştir.» Dolayısiyle arkadaşımın bu endi
şesini izale edecek tedbiri de yüce Meclisleri
miz bütçeye olumlu bir katkı olarak buraya 
getirmiş oldu. 

Yine sayın arkadaşım, «uzun sürede çok 
hizmetler yapılabilirdi, Erim Hükümeti, asa
yiş hariç ne yapmıştır?» gibi bir sual vazettiler. 

Umumi maruzatımda arz ettiğim üzere, 12 
Mart muhtırasiyle bu Hükümetten istenen iki 
husus vardı; birincisi asayiş meselesi, ikincisi 
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de asayişin tekrar bozulmaması için gerekli ted
birler. 

Anayasa değişikliği ile buna imkân bahşet
tiniz. Asayişi temine, sıkıyönetimi tasdikle im
kân bahşettiniz. Ordunun yardımiyle şu anda 
asayiş, meselesini mühim ölçüde hallettik ve 
öbür meseleleri de, demin de arz ettiğim gibi, 
halle gayret sarf etmekteyiz. 

Böyle bir suale başka türlü nasıl cevap ve
rilir bilemiyorum. Arkadaşım, öyle zannediyo
rum ki, bütçe müzakerelerinden sonra gelecek 
kanunların müzakeresi sırasında bu sualinin 
cevabını almış olacaktır. 

«Anayasa değişikliği tam ve kâmil bir de
ğişiklik değildir.» buyurdular. 

Takdir edersiniz, Anayasa değişiklikleri hü
kümetlerin salâhiyetinde değildir, hattâ teklifi 
bile salâhiyetinde değildir. Anayasa değişikliği 
tamamiyle Yüce Meclislerin kendi salâhiyetleri 
dahilinde bir iştir ve Yüce Meclislerin yürüttü
ğü bir kanunlaştırma .sistemidir. O bakımdan 
sualin bize sorulması, takdir edersiniz ki pek 
yerinde olmasa gerektir. 

Anayasa değişikliği üzerindeki temennileri' 
yine bize muhatap değildir. O bakımdan bunla
rı Parlâmento faaliyetleri içerisinde arkadaşı
mın değerlendireceği ümidini muhafaza etmek
teyim. 

Sayın arkadaşım; «ıSayın Erim'in, sıkıyöne
timin faaliyetine müdahale ettiği söylenemez 
mi?» sualini sordular. Takdir edersiniz sıkıyö
netim Yüce Meclislerin kabul ettiği bir kanun 
rejimidir. Bu kanun içinde de sıkıyönetimin 
Hükümete değil. Başbakana karşı sorumlu ol
duğu yazılıdır. Başbakana karşı sorumlu olan 
bir müessese, elbette ki, Başbakanla bazı ilişki
leri sürdürmek zorundadır. O bakımdan arka
daşımın burada neyi ifade etmek İstediğini an
lamam mümkün olmadı ama, bu kanun sıkıyö
netimin kiminle münasebette olduğunu ifade 
etmektedir. 

Fransız gazeteciler meselesi burada görü
şüldü. Sayın Başbakan huzurunuzda bunun ce
vabını verdi, üzerinde ayrıca durmak lüzumunu 
duymuyorum. 

Yine sayın arkadaşım; «Erim'in sıkıyöneti
me ne dereceye kadar yardımcı olduğu düşünü
lecek husustur.» buyurdular. 

(Sıkıyönetim, faaliyetlerini Başbakana bağlı 
olarak kendi özel kanunu ile yürütür. Kanunî 

faaliyetlerine kimsenin müdahalesi bahis konu
su değildir ve yine ifadede fayda görüyorum; 
sıkıyönetim bir Anayasa rejimidir. 

Buna mümasil benim şahsan tasvibetmedi-
ğim ifadelerde bulundular, bunlar üzerinde dur
mayacağım. Millî Eğitim Bakanının getireceği 
kanun meselesine umumî maruzatımda arzı ce-
vabettim, bu bakımdan bunun da üzerinde dur
mayı faydalı görmüyorum. 

Sayın Yurdoğlu arkadaşım, demin söyledik
lerimin dışında kendisine göre bir değerlen
dirme yaptılar. Demin de maruzatımda arz et
tim, diğer arkadaşlarımın değerlendirmeleriyle 
birlikte bu da tarafımızdan değerlendirilecektir. 
Ancak bunun bizim vereceğimiz cevapla ilgisi 
yoktur. Yalnız bir mesele var; ifadelerinin so
nuna doğru şöyle dediler : «Nihat Erim buhra
nı geçiştirilebilir, yumuşamalar da mümkündür, 
yalnız aldatmacalara vasıta olmamalıdır, parti
lerden anlayış istemelidir.» 

Değerli milletvekilleri, deminden beri ifade
ye çalıştığım bir husus var; Erim Hükümeti 
Anayasaya bağlıdır. Anayasayla da bağlıdır. 
Huzurunuza gelmiştir, güven oyu almıştır. Do-
layısiyle faaliyetlerini sizlerle yürütmek zorun
dadır. Bütün faaliyetlerinde de buna titizlikle 
riayet etmeye çalışmaktadır ve riayet etmekte
dir. 

Partilerin yetkili organlariyle şahsan veya 
ilişkileri yürüten arkadaşınız olarak benimle 
sürdürdüğü münasebetler de bunun ifadesidir. 
Hükümetimizin başka türlü düşünmesi de müm
kün değildir. 

Yine umumî maruzatımda ifadeye çalıştım, 
herhangi bir meselede Sayın Yurdoğlu'nun kul
landığı kelime yönünde bir düşünceye sahip 
olmamız mümkün değildir. Böyle bir kanunu 
huzurunuza getirmemiz ne bizim kuruluş felse
femize, ne de huzurunuzda tasdike mazhar olan 
programlarımıza uygun düşmemektedir. 

Toprak Reformu Öntedbirler tasarısından 
bahsettiler. Bunu detayı ile burada arz etmeyi 
faydasız görüyorum. Bu konu Yüce Parlamen
to komisyonlarında uzun müddet görüşülmüş
tür ve Parlamentonun bu müzakerelerinin ışığı 
altında yeni bir öntasarı getirilmiştir... 

BAŞKAN — Yeri değil Sayın Bakan yeri 
değil, mevzu ile ilgisi yoktur. Detayına girmeyi
niz, yeni bir münakaşaya meydan bırakmayınız 
lütfen. 
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DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) — Münakaşa edilecek bir şey değil, mü
saade ederseniz arz ediyorum. 

Bu Parlamentonun müzakerelerinin ışığı al
tında yeniden sevk ettiğimiz bu tasarı da huzu
runuzda enine boyuna elbetteki münakaşa edi
lecek ve oluşturulacaktır. 

'Sayın Başkan, Toprak Reformu Başbakan
lık tarafından yürütüldüğü için arz ettim . 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim; ancak 
Toprak Reformunun detaylı bir şekilde burada 
incelenmesi bahis konusu olursa mesele Başba
kanlık bütçesi olmaktan çıkar, Toprak Refor
munun eleştirilmesi olur. Bunun için detayına 
girmeyelim, dedim. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) — Dikkat ederseniz zaten detayına gir
medim ISayın Başkanım. 

Demokratik Parti Grubu adına konuşan Sa
yın Sözcü Eroğan, uzun konuşmasında her za
man olduğu gibi kabinenin tarzı teşekkülü üze
rinde durdular. 

Bunun burada münakaşası yapıldı, tekra
rında fayda görmüyorum. Biz bu kuruluşun 
Anayasanın içinde olduğuna, Anayasaya göre 
kurulduğuna kaaniyiz ve bu kanaatimizi muha
faza etmekteyiz. 

Hükümetimiz elbetteki normal şartların hü
kümeti değildir. Bunu tekrar ifadede bir fayda 
yoktur. 12 Mart Muhtırasından sonra kurulmuş, 
özel şartların gerektirdiği bir hükümettir ve 
ona göre kurulmuştur ve Parlamentonuzdan 
güven oyu almıştır. 

Yine sayın konuşmacı arkadaşım, «Demok
ratik parlamenter nizam tekrar memleketimize 
bütün şartlariyle yerleşecek ve pürüzsüz bir şe
kilde işleyecek midir?» diye sordular. 

Bütün bu gayretlerimiz, (gerek hükümet 
olarak bizim, gerek parlamento olarak hepimi
zin) bu arzu edilen neticeye vasıl olabilmektir. 
Bunda da hükümet, başta olduğu gibi halen de 
ümidini muhafaza etmektedir. 

Değerli konuşmacı arkadaşımız kendi görüş
lerine göre 12 Martın değerlendirilmesini yap
tılar. Demin de ifadeye çalıştım, tabiî bunlar, 
bizim ancak her şeyi ile mütalaa edip istifade
ye çalışacağımız hususlardır ve esasında pek 
çok tarafı bize muhatap değildir. 

«Bugünkü Erirn Hükümeti de Birinci Erim 
Hükümetinin kuruluş ve meydana gelişindeki 
bazı sakatlıklarla malumdur» buyurdular. 

Tabiî bu kanaatları öteden beri devam et
mektedir ve bu kanaatlara karşı bizim kanaat-
larımız da defalarca huzurlarınızda tekrarlan
mıştır, bir kere daha tekrarında fayda görme
mekteyim. 

Memleketimiz halen sıkıyönetimle idare edil
mektedir. Sıkıyönetimin sürüp gitmesinde, ne
ticeye varmada, gecikmesinde mesul ve mu'ha-
tabolarak mevcut Hükümeti görmek mecburiye
tindeyiz. Derler ki - çok doğru - bir karinedir -
«Hükümetiniz mesuliyetten higjbir zaman kaç
mamıştır ve kaçmayacaktır.» Elbette ki, bütün 
faaliyetlerin aslî yükümlüsü ve mesulü Hü-
kümetimizdir. Diğer bütün tedbirler Hükümete 
verdiğiniz anahtarlardır, araçlardır. 

Hükümetiniz bu mesuliyeti müdrik olarak 
faaliyetini yürütmektedir. 

Tabiî burada bahsettiği diğer hususlara, 
Hükümet olarak bizim cevap vermemiz müm
kün değil, başkalarının buradaki konuşmaları 
vesilelsiyle ne olur, ne olmaz? Hükümet ola
rak bunu nasıl gördük? Bunlar, zaten kısa 
bir zaman önce burada Başkanımız tarafın
dan ifade edilen hulsulardır. Ben tekrar et
mekte yine fayda görmemekteyim. 

Başbakanın, her vesile ile rejime kayde
denlerin başlarının ve yuvalarının henüz teş
his ve tespit edilmediğinin bildirilmesinden bir 
nevi yakınılmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Huzurunuzda Hükümetiniz daima samimî 

olmuştur ve samimî olmakta devam edecek
tir. Burada sıkıyönetim müzakeresi yapılırken 
ımeselelere elimizden geldiğince açıklıkla de
ğinmeye çalıştık ve ıbugiün de yine söylüyo
ruz; birçok anarşistlerin kurduğu hücreler 
bulunmuştur, şu, sıralarda sıkıyönetimden 
itibaren çok daha fazlası da buna eklenmiş
tir, ama Hükümetiniz ve Hükümete yar
dımcı güvenlik kuvvetleri halen bulunanlar 
kanalı ile bunların membaına gitmenin çabası 
içindedir. 

Sayın konuşmacı şöyle bir sual vazettiler : 
«Bir yıla yakın bir zamandan beri normal hale 
avdet etmenin şartları neden şimdiye kadar ha
zırlanmamıştır, neden olağanüstü hal ve şartla-
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rm devamında fayda umulmuıştur, bunun mes -
ulü kimdir?» 

Değerli arkadaşlarım; 
Huzurunuzda, gerek program müzakerele

rinde, gerek defaatle sıkıyönetimin uzatılması1 

müzakerelerinde meseleleri açıklıkla izaha ça
lıştık. Hükümetiniz fevkalâde halin uzamasın
da fayda görmediğini de burada ifade etti, ama 
şartları bıunu icabettir iyorsa ve Anayasaya gö
re kurulmuş bulunan Güvenlik Kurulu boyla 
(bir tavsiyede bulunuyorsa ve Hükümet bu tav
siyeye ufarak huzurunuza meseleyi getirip 6i-
ızin takdirlerinize, sizin tasviplerinize sunuyor
sa, 'bundan Hükümetin fevkalâde halden fayda 
umduğunu çıkarmak mümkün değildir. 'Bizimi 
Iböyle bir niyette olduğumuzu ifade edecek dav
ranışı da bulmak mümkün değil. Yukarıda vaz'-
ettiğim gibi eğer mesulü varsa, Hükümetimdir. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) - - Sayın 
Başkan, bu şekilde söylenmedi, «Ne zaman bi
tecek» dendi. 

IBAJŞKAN — Sayın Kılıç, sununuz lütfen. 
ISual söraeaksanız işaret edin, isminizi yazayım 
ve sayın Bakan sözünü bitirince sual sorma 
hakkımız var. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Devamla) — Yüce Meclisiniz, sıkıyöneti
min bir müddet daha uzatılması kararını ver
di. (Bunun Sonunda eğer şartlar yine sıkıyö
netimin uzatılmasını icatoettiriyorSa, Hüküme
tiniz esbabı mucibesi ile elbette ki, huzuru
nuza gelecektir. Zaten sizin tasVilbiniz olmadan 
!bunu uzatmak da mümkün değildir. O bakım
dan bunun, müzakeresini ve münakaşasını (şa
yet o zaman şartlar bizi huzurunuza bu mev
zuda getirmeyi icabettiriyorsa) orada yapma
nın daha faydalı olacağı tabiîdir. 

Bütçe meselesinde Sayın Kürşad arkadaşı
ma söylediğimi aynen tekrarlıyorum bu mese
lede. 

«Sayın Hükümet Başkanı liderlerle kapalı 
toplantılar yapıyor» buyurdular. Demin arza 
çalıştım, Hükümet Anayasaya göre kurulmuş 
(bir hiükümetir, Hükümet bu Parlamento ile ça
lışacaktır. Elbette kendisini desteklemeyi vaa-
deden partilerin liderleri ile temaslarını de
vam ettirecektir; bundan başka yol bulmak 
da mümkün değildir. Bu şekil davranış bizim 
Jbıı anlayışımızın ve bu durumun tabiî bir 
neticesidir. Bunu «Kapalı oda toplantıları» ola

rak tavsif etmek ve bu sözün ne mânâda söy
lenmiş olduğunun bizim tarafımızdan anlaşılma
sı mümkün değildir. Üçlü gizli görüşmeler me
selesi yoktur. Parti liderleri arasındaki görüş
meleri tahdit etmek de bizim salâhiyetimiz da
hilinde değildir. 

«Sayın Erim'in alternatifsiz olduğunu ka
bul etmek demokratik zihniyeti ve demokra
tik idareyi reddetmek demektir» buyurdular. 
Ben kendileri adına konuşmaya yetkili değilim, 
ama huzurumuzda bir kaç defa bu meseleyi te
lâffuz ve vazetmiştir, ona benim ilâve edece
ğim her hangi bir şey yoktur. 

Personel Kanununun noksanlıklarını güder-
mek maksadıyle Hükümete tarafından Mecttise 
yetki kanunu tasarısı sevk edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
!Bu mesele hakikaten önemli bir meseledir. 

Personel Kanunundaki arızaları ve şikâyetle
ri giderme bakımından bir uzun devreyi kap-
ısıyan iki yıllık yetki istiyoruz, peyderpey ya
palım diye. Her meselede bir kanunla huzuru
nuzu işlgal etmeyelim, bir devrede bu arızaları 
giderme imkânını bulalım diye huzurunuaa-
ıgetireceğiz ve bunun .münakaşasını o zaman 
yapacağız ve göreceksiniz ki, bu endişeler ge
çerli değildir. 

TBiT nin ıslahı mevzuunda Anayasa değişik
liğine uylgun olarak huzurunuza kanunu getir
dik, Meclisinize© tasvip edildi ve halen Senato
dadır. Zannediyorum ki, Senatonun ilk müza
kere edeceği hususlardan birisidir. Bu kanun 
çıktığı zaman TRT nin İslahının elbette çok da
ha kolaylıkla yapılma imkânı doğacaktır. 

Merkezî hükümet teşkilatındaki reform ça-
lişmaları ötedenflberi yapılmıştır. Bir Mehtap 
Projesi vardır, bizim zamanımızda da bunun 
yeniden değişen şartlar içinde değerlendirme
si yapılmıştır, halen de yapılmaktadır. Henüz 
daha siyasî takdire iktiran edecek hale gelme
miştir, ama büyük ölçüde gelişmiş vaziyettedir, 
çalışma devam etmektedir. 

(Sayın Vefa Tanır arkadaşımuz MGP Gru-
Ibu adına konuşurlarken meseleleri ortaya koy
dular. Meselelerde anlaşmak lâzımdır, o husus 
doğrudur, O zaman anlaşmak faydalı idi, de
ğildi münakaşasına ben burada girecek deği
lim, ama anlaşmak lâzım ve bu rejimi takviye 
etmek, ileri götürmek sadece Parlamento- için
deki partilerin değil, bütün Anayasa kurulUf-
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larınm müşterek gayretleri ile ellbetteki çok 
daha iyi seviyeye gelir ve bu gayretlerin bir 
yerde iştirak halinde olması bu rejimin en bü-
yiik teminatıdır. 

«(Beyannameler meselesi bugün de vardır» 
(buyuruyorlar. Her konulmamızda söyledik. 
Bunları Triiyük ölçüde önledik, ama yine de 
(bunlar hücre faaliyetlerini devam ettirmekte
dirler, fakat meselelerin üzerine, gittikçe onla
rı çok daha sür'atle tesbit etmiş olarak gitme 
imkânını bulmaktayız ve ötyle zannediyorum 
ki, çok kı'sa zamanda, çok daiha sür'atli tedbir
ler alma imkanını bulmuş olacağız. 

«Kimiseden kormadan, kılı kırk yarmadan 
reform kanunlarını getirin» buyuruyorlar. De
min de arz ettim, aşağı yukarı bunların hepsi 
gelmek üzeredir, 

İSayın Gökçe arkadaşımız, kendine has he
yecanlı konuşmasını yaparken Japon mucize
sinden ve Zilya Gökalp'in ileriye dönük görüşle
rinden bahsettiler. Eİbetteki bunlardan istifade 
etmek hepimiz için faydalı olacaktır. 

İSayın Tosyalı, «Teknik per&onel'in, Ziraat 
IBankası ve PTT gilbi yerlerdeki perisonelin du
rumunu dile getirdiler, MtT Teşkilâtı ve Millî 
Güvenlik Kurulu hakkında sitayişjkâr söylerde 
Ibulundular. Dengeli kalkınmadan (bahsettiler,.bu 
dengeli kalkınma meselesini (bundan sonraki 
Planlama Teşkilâtı bütçesinde ellbetteki tek
rar görüşeceğiz. 

'Atom enerjisinden istifade etmek için, bili
yorsunuz Türkiye'de bir faaliyet vardır. O ku
ruluş faaliyetini bu yönde İSayın Tosyalı'nm 
tavsiyeleri yönünde geliştirmektedir. 

Ziraat Bankası ve PTT gibi iktisadî Dev
let Teşekküllerinin idareci kadrosunu ferahla
tacak ,1 ilâ 4 n'dü dereceler ve ek gösterge de
diğimiz kararname tekemmül etmiştir, bir kaç 
(güne kadar zannederim yayınlanacaktır ve 
fböylece İktisadî Devlet Teşeküllerinde çalı
şan idareci kadrodan 290 adedine 1 nci derece, 
1083 adedine 2 nci derece, 2295 adedine 3 ncü 
derece ve 4387 adedine de 4 noü derece vermek-
imikânını bulacağız ve böylece de iktisadî Dev
let Teşekkiillerindeki 8055 yönetici arkadaşı
mızın sıkıntılarını giderme imkanı hâsıl olmuş 
olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
ıBu geç saatte vaktinizi daha fazla almak 

istemiyorum. Eİbetteki görüşlerinizden ve ten

kitlerinizden, Başbakanlık olarak çalışmalara 
muzda en azami şekilde faydalanmaya gayret 
edeceğiz. Çalışmalarımızın bu samimiyet için
de olacağına inanmanızı istirham eder, saygı
lar sunarım. (AP sıralarından alkışlar.) 

IBAŞKAN — Sayın Bakan, arkadaşlaranı-
zın sualleri vardır, onları tevcih etsinler. Lüt
fen kısa olarak cevap vermenizi rica ediyorum. 

Buyurunuz sayın Cinish. 
RASİM CİNİSH (Erzurum) — Sayın Baş

kan, Sayın Başbakan adına konuşan sayın Ba
kandan lütfen cevaplandırılmasını istediğim 
sorum şudur : Sayın Başbakan Fransa'ya yap
tığı seyahat sırasında idamlarla ilgili olarak 
orada bulunan kimselerin yaptığı müracaata 
verdiği cevaplarda ve bu müracaat sırasında 
gazetecilerin sorduğu suale verdiği cevapta 
«Henüz idamlar yapılmadı, dönüşü mümkün 
olamayan bir hata yapmak istemiyorum» şek
linde bir cevap vermiş midir? 

ikinci sorum : Gazetecilerin, «Böyle bir ce
vap karşısında idamlar yapılmayacaktır ma
nası anlaşılabilir mi? Şeklindeki sorusuna; 
«Yorum size aittir, istediğiniz gibi yorum ya-
pabirisiniz» diye bir cevap vermiş midir? Bu so
ruların cevaplarının ve manâlarının daha da 
açıklanmasını saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De

vamla) — Sayın Başkan, sayın Başbakan idam
lar konusunda sıkıyönetim müzakerereleri sı
rasında tutumunu burada izah etmiştir. Buna 
ekleyecek bir şeyim yoktur. 

BAŞKAN — ilâve edecek bir şey yoktur 
diyorsunuz, peki, 

Buyurunuz sayın Kadri Eroğan. 
KADRİ EROĞAN (Sivas) — Sayın Başkan, 

benim de iki sualim olacaktır. 
Bunlardan bir tanesi : Sayın Başbakan sı

kıyönetimin uzatılması müzakerelerinde ve mü
teaddit defalar: «Yurt dışında 200 ve daha fazla 
Türk gencinin gerillâ talimi gördüğünü» ifade 
etmişlerdir. Aradan 9 ay geçmiş bulunduğuna 
göre ve bu çocuklar da Türk vatandaşı olduğu
na göre Hükümet bunlar hakkında ne gibi ted
bir almıştır? 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, bu sualiniz ce
vaplandırılsın ondan sonra ikinci sualinizi so
rarsınız. 
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Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De

vamla) — Efendim, takdir edersiniz bunlar giz
li örgütlerdir. Bunlar ne şekilde istihbar edilir, 
Hükümete bu malumatlar ne şekilde gelir, sa
yın Eroğan bunları gayet iyi bilir ve bu söyledi
ğimiz teşkilât Arap ülkelerinde dokunulmazlığı 
ilân edilmiş bir teşkilâttır. Hükümetler dahi ora
da bu teşkilâta karışamamaktadırlar. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Eroğan diğer 
sorunuzu sorun. 

KADRİ EROĞON (Sivas) — Sıkıyönetimin 
ilk günlerinde sivil vatandaşlar; silâh ve bom
ba ile teçhiz edlimiş şehir eşkiyalarına karşı 
göğsünü siper edip onları Nurhak dağlarında 
yakalayarak Hükümete teslim ediyordu. 

Bugün, yüzbinler vaadedilmiş olmasına rağ
men, böyle yardımcı olmamaları halini neye bağ
lamaktadırlar 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De

vamla) — Sayın Eroğan arkadaşıma şöyle ce
vap vereyim, bugün de vatandaşlarımız bu gibi 
eşkiyanın yakalanması için Hükümete yardım
cı olmaktadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Salih Aygün, buyurunuz. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başba

kanın Fransayı ziyaretlerinde hava alanının 
işgal edildiği, bu arada Ermeni talebelerinin bu
lunduğu, yapılan gösteriye, Türkiye'den giden 
talebelerin de iştirak ettiği ve hatta bu talebe
lerden bir kısmının idamlar hususunda Başba
kanla siyasî bir konuşma yaptığı gazetelerden 
tespit edilmiştir. 

Bu milletin parası ile okuyan, Anayasada ye -
ri bulunmayan ideolojik anarşik olayları bu şe
kilde destekleyen talebeler hakkında, bunların 
kimler olduğunun tespit edilip bir muameleye 
geçilmesi hususu düşünülüyor mu? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De

vamla) — Fransa'daki Türk Hava Yolları bi
nasında bir işgal hadisesi olmuştur. Bunların 
büyük bir kısmı Türk vatandaşı olmayan tale
belerdir. İçlerinde Türk vatandaşları da vadır, 
tespit edilmiştir. Türk vatandaşı talebeler var
dır. Bunlar, direkt Başbakana karşı değil ama, 
Başbakanın seyahatinde yapılmış olaylardır. 
Fevkalâde hadiseler olmamıştır. Mesele bundan 

ibarettir. Elbette ki bazı tedbirleri huzurunuza 
getireceğiz, dışarıdaki çalışmaları önleme bakı
mından bunun çalışması içindeyim. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Talebeler hak
kında bir muamele yapılacak mıdır? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) — Gayet tabiî, yani tedbirler getireceğiz 
dediğim zaman, dışarıda bu gibi faaliyetler gös
teren talebe veya talebe olmayanlar hakkında 
tedbir düşünmekteyiz. Bu da bunun içindedir. 

BAŞKAN — Sayın Zekeriya Kürşad, buyu
run. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakanın konuşmalarımı lâyıkı 
veçhile tespit edemediği kanısına vardığım için, 
acaba, tutanaklardan tekrar okuyup bir değer
lendirme lüzumunu hissedecekler midir? 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurunuz Sa
yın Bakan. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) — Demin de arz ettiğim, bütün konuş
malar elbette ki tarafımızdan değerlendirile
cektir. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, lütfen bir sual 
sorunuz. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kanım, bu sorum Sayın Kitaplı'ya aittir. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Takdir bu

yurursunuz ki, biz, Sayın Bakan Yüce Mecli
sin huzurunda sorulara yazılı cevap verme hak
kına da sahiptir. Milletvekiline ve Yüce Par
lamentonun huzuruna yakışmayacak tarzda, ce
vapları tatmin edici tarzda verilmeyeceğini de, 
hiç olmazsa bu formüle itaat etmesi gerekirdi. 
Buna başvurmamasının sebebi nedir? 

ikinci sorum; Sayın Başbakanın Le Monde 
Gazetesinin 24 tarihli nüshasında çıkan cevap-
lanyle ilgilidir. Cevabının yazılı olarak veril
mesini rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Kitaplı. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De

vamla) — Sayın Başkan, ben suali anlayama
dım. özür dilerim. Onun için ne cevap verece
ğimi de bilemiyorum, birinci suale. 

İkinci suali... 
BAŞKAN — Efendim, ben aracı olayım mü

saade ederseniz. Bu sualleri, derinliğine tah
kik ve tetkik etmek suretiyle yazılı cevap ver-
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mek imkânı varken neden bu imkânı kullanma
dı diyor. Değil mi efendim?.. 

RASİM CiNİSLİ (Erzurum) — Bu imkânı 
kullanabilirlerdi. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KÎTAPLI (De
vamla) — Ben öyle zannediyorum ki, yazılı ce
vaba ihtiyaç görmeden, söyleyebildiğimi bura
da söyledim. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, o.. 

BAŞKAN — Münakaşa olmasın, onunla Sa
yın Cinisli yetinmemiş, tatmin olmamış. Siz lüt
fen, zabıttan o sualleri tetkik buyuruverin ve 
yazılı cevap olarak milletvekiline intikal etme
si gereken bir cihet görüyorsanız, lütfen yazılı 
olarak cevaplandırınız. Rica ediyorum. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) — Sayın Başkan, bir meselenin tavaz
zuh etmesi lâzım. Sayın Cinisli, bana usul öğre
tiyor. Benden sual sorduğu yok ki.. Yani sizin 
tarzı ifadenizi beğenmedim buyuruyorlar. Ola
bilir, mümkündür. Yani herkese kendimi be
ğendirmek mümkün değil. 

BAŞKAN — Hayır efendim, o şekilde değil 
de, vermiş olduğunuz cevabı kâfi bulmadığını 
beyan ediyor. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kanım, cevap vermediler ki.. Başbakanın sözün
den gayri bir şey söylemeyeceğim diyorlar. Ben 
soru soruyorum. Başbakan burada konuştuğu 
zaman Fransa'ya gitmemişti. Bir soru soruyo
rum. Ocağın son haftasında Başbakan Fransa'ya 
ziyaret etti, Fransa'daki gazetecilere şu beya
natı verdi diyorum. Doğru mudur diyorum. Sa
yın Bakan buna cevap vermiyor - ki. Cevap ola-
mazki bu.. 

BAŞKAN — Tamam. Lütfen münakaşa et
meyelim. Ben aynı şeyi beyan ettim. Zabıttan 
tetkik edilir, sualinize cevap verilmeyi gerek
tiren, yazılı bir cevap varsa, o cevap verilir. 

Sayın İmer, buyurunuz. Bir tek sual olsun 
ve kısa, sual mahiyetinde olsun. 

M. KUBİLÂY İMER (Konya) — Rotary 
Clup isminde bir kulüp var. Bunun ne olduğu 
Türk efkârı umumiyesince ve dünya efkârı 
umumiyesince malumdur. Bu teşekkülün genel 
başkanının, Sayın Başbakanın ziyaret ettiği yo
lunda basında haberler intişar etmiştir. Bu zi
yaretin bir kulüpte, Türkiye Başbakanı arasın
da resmî yönden acaba bir münasebeti var mı

dır? Bu, özel mahiyette bir ziyaret midir? Ro
tary Clup Başkanı Sayın Başbakanın dışında 
resmî makam olarak başka görüşmeler yapmış 
mıdır? 

BAŞKAN — Bu her halde tetkike muhtaç. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De

vamla) — Tabiî, tetkike muhtaç, yazılı cevap 
gerektirir. Fakat, resmî bir şey olamayacağını 
ifade ederim. 

BAŞKAN — Sayın Külâhlı, buyurunuz. Kı
sa olsun sorunuz lütfen. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Teknik Per
sonel ve tıp personeli ile ilgili, mesai, iş riski, 
personel tedarikindeki güçlük zammı il8 ilgili 
kararnamenin ne zaman çıkarılacağı ve uygu
lanacağını öğrenmek istiyorum. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) — Sayın Başkan, demin arz ettim; ge
nel ve katma bütçeli dairelerin 1/4 Kararname
sinden sonra, İktisadî Devlet Teşekküllerinin 
1/4 Kararnamesini hazırladık ve şimdi sayın 
soru sahibinin işaret ettiği mesele üzerinde ça
lışmaktayız. öyle zannediyorum ki, kısa bir za
man sonra neticelendirme imkânını bulacağız 
ama, bugünden, buradan bir gün vermek tak
dir edersiniz ki mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Tokgoz. Buyurunuz. 
NAİME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul) — Ha

kikaten Atatürkçü olduğuna gerçekten inandı
ğım Sayın Başbakan Erim, 12 Martı takiben 
hükümet kurarken, Atatürk'ün Türk kadınına 
olan güvenci noktasından hareket ederek, Ana
yasanın istisnaî bir hükmünden faydalanmak 
suretiyle ve her halde Parlamentodaki altın 
beşibirlik kadını bozmamak, ayırmamak gaye
siyle olacak, dışarıdan bir kadını hükümet üye
si olarak getirip, kadını demokraside erişmiş 
görüp, böyle bir vazife ile tavzih etiği halde, 
şimdi hazırlanmakta olan tasarı ile her parti
nin saflarında yer almış, demokrasi mücadelesi 
veren kadınları evlerine göndermek istemesi 
kendi kendisiyle bir çelişki olmuyor mu? 

BAŞKAN — Siyasî Partiler Kanununda 
mevcudolan kadınlar kolunu kaldırmayı düşü
nüyor mu, düşünmüyor mu Sayın Erim? Onu 
sorun kâfi işte. 

Buyurun Sayın Kitaplı. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De

vamla) — Sayın Naime Tokgöz kadın kolların
dan bahsedeceklerdi zannederim. 
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BAŞKAN — Evet, evet. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De

vamla) — Hükümete üye alma, tamamiyle Baş
bakanın takdirine bağlı bir iştir. Onun müna
kaşası zaittir. Ancak, Hükümet bir tasarı huzu
runuza getirecektir. Bu tasarının içinde ka
dınların siyasî faaliyetini menedecek en ufak 
(bir hüküm bulmak mümkün olmayacaktır. An
cak, hükümet tasarı sevk eder, bunu oluştur
mak ve kabul edip etmemek de Yüce Meclisle
rin takdirine aittir. 

BAŞKAN - - Teşekkür ederiz Sayın Devlet 
Bakanı. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sayın Baş
kan, ben de bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Tamam, Sayın Dikmen, yeter 
artık. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sayın Baş
kan, benim sualim manası içinde olacak. 

BAŞKAN — Buyurun, en son siz sorun da 
ibitirelim, yoksa Meclisi kapatırım şimdi. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Avrupa 
demokrasilerinde yeni demokratik usulle idare 
edilen memleketlerde kadın ve gençlik kolları 
bulunan memleketler var mıdır? Varsa isimle
rini öğrenebilir miyiz? 

BAŞKAN — Bu tetkike muhtaç. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De

vamla) — Bu tetkike muhtaç bir husustur. 
Yazılı cevap verelim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap verilecek 
efendim. 

Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De

vamla) — Ben de teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi, 

bütçe sonuna gelmiş ve mesaimizin müddeti de 
sona ermiş durumdadır. Bu sebeple bir tek ar
kadaşımız konuştuktan sonra şayet kifayet 
önergesi kabul edilirse bütçeyi bitirmek imkâ
nımız var. Bir hatibin konuşmasını temin ede
bilirsek onu takiben bütçeyi bitirmiş oluyoruz, 
- kifayet de kabul edilirse tabi -

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 

Milletvekillerinin kişisel görüşlerini bütçe 
müzakerelerinde ifade edebilmeleri için tanın
mış bulunan kısa süre içerisinde, hattâ bu sü
reyi doldurmadan, gayet kısa olarak bir iki 
nokta üzerinde 1972 malî yılı Başbakanlık büt
çesi hakkında kişisel görüşlerimi arz etmek üze
re huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, 1965 yılından bu yana, 
bütçe müzakerelerinde yeni bir usul ortaya kon
du ve böylece müzakereler yapılıyor. Çoğumuz 
bu usulden yakmıyoruz, fakat yine de aynı 
usulü devam ettiriyoruz; Adalet Partisi hü
kümetleri artık iktidarda olmadığı halde; 1965 
yılından bu yana belki de altı ilâ yedi bütçe mü
zakeresinde evvelâ Karma Bütçe Komisyonun
da, ondan sonra Cumhuriyet Senatosunda sonra 
Millet Meclisinde devamlı olarak ve her bütçe 
münasebetiyle, yalnız Başbakanlık bütçesi mü
nasebetiyle değil, Millî Eğitim, hattâ Planla
ma, hatta hiç alâkası bulunmayan bir başka 
ıbütçe münasebetiyle dahi devamlı olarak hep 
Süleyman Demirel eleştirildi. Hattâ bütçe mü
zakerelerine, basında Demirel müzakereleri adı 
dahi verildi bu yüzden. 

Bu sebeple, bir noktaya işaret, etmek isti
yorum. Bu müzakereler sırasında şimdi Başba
kanlık Bütçesi yine müzakere edilirken, bazı 
muhterem hatipler, bazı parti sözcüleri sanki 
Demirel yine Başbakanmış gibi, onu eleştirdi
ler ve bu yolda devam ettiler. Bunu kınıyo
rum. Bu yolu doğru bulmadığımı, tarih huzu
runda zabıtlara geçsin diye arz etmek istiyo
rum. 

İkinci olarak muhterem arkadaşlarım; ga
yet tabiîdir ki, Anayasanın 105 nci maddesine 
göre Başbakan, Bakanlar Kurulunun başı sıfa-
tiyle genel siyaseti yürütürken gereken koordi
nasyonu yapar, ahengi sağlar. Bu sebeple Baş
bakanlık Bütçesinde aşağı yukarı her şey görü
şülebilir. Gayet tabiî ki, Sayın Başkanımın ka
naatinin dışında bir fikir söylemiyorum, yine 
sadet içinde kalmak şartiyle konuşmama devam 
ediyorum, 

Muhterem arkadaşlarım; belki içinizde ha
tırlayanlarınız vardır, yani müzakerelerde bu
lunmuş olduğu için hatırlayanlarınız olabilir. 
1971 yılının Şubat ayında, daha 12 Mart Muhtı-

Bu şekilde, bütçenin bitimine kadar müza
kerelerin devamı hususunu oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. I 

Son söz milletvekilinindir. Bu hükme göre I 
Sayın Kemal Bağcıoğlu, buyurunuz. J 
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rasından bir ay kadar önce bendeniz, yine kişi
sel görüşlerimi ifade etmek maksadiyle gün
dem dışı bir konuşma yapmıştım. 

Bu konuşmamın esasını şu husus teşkil edi
yordu : Doğu Almanya'da münteşir, yani Ko
münist Almanya'da münteşir yegâne basın or
ganı olan Komünist Almanya Gazetesine; Tür
kiye Gizli Komünist Partisi Başkanı Yakup De
mir, Türkiye hakkında 8 sütun ve bütün bir 
sayfayı dolduran bir beyanat vermiş ve o beya
nat basına intikal etmişti. O sebeple gündem dı
şı bir konuşma yapmak zorunluğunu duymuş
tum. Yine hafızalarınızı tazelemek için söylüyo
rum; o beyanatında Yakup Demir : 12 Marta 
doğru, yani 1972 Mart ayma doğru, işte o be
yanatı verdiği Şubat ayında, ondan evvelki ay
larda, bir iki sene içerisinde Türkiye'deki sol 
hareketleri, aşırı sol hareketleri kendilerinin 
oluşturduklarını, Türkiye'de cereyan eden bü
tün sokak hadiselerini dışarıdan kendilerinin 
idare ettiklerini, hattâ Türkiye'de yapılmış bu
lunan bütün sendikal faaliyetlerin bazısmdaki 
grev hadiselerinde parmakları olduğunu, Üni
versitelerde kendi militanlarının olduğunu 
(Ama öğretmenler içerisinde, öğrenciler içeri
sinde değil. Profesörler arasında militanlarının 
bulundurulduğu) ve öğretmenlerin öğrencileri 
şartlandırdıkları bu sebeple bütün hadiseleri 
kendilerinin organize ettiklerini böyle büyük 
bir iftihar vesilesi yaparak Komünist Doğu Al
manya'nın gazetesine beyanda bulunuyordu. 

O zaman hadiseler Şubat ayında alevlenmiş
ti. Herkes adeta politikayı sokakta arıyordu, 
sokakta yapıyordu ve bunlara da «Masum tale
be hareketleri» deniliyordu, «işgal ile boykot 
birdir» deniliyordu, «Su kullananın toprak işle
yenindir» deniliyordu. Tahrikler yapılıyordu. 
Ben bunu vesile ederek o zaman yaptığım ko
nuşmada : «Bunları yapmayalım arkadaşlar, si
yasî partiler akıllarını başlarına alsınlar. Bu 
çatı yıkılırsa hepimiz altında kalırız,» demiştim 
ve bazı arkadaşlarımın reaksiyonu ile ve bazı 
arkadaşlarımın da tasvibi ile karşılaşmıştım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 12 Mart niye 
geldi, 12 Mart gelişinde kusur kimdedir? Hep 
Süleyman Demirci'de, Süleyman Demirci'de. 
Fakat bir de bir realite var; 12 Martın gelişi
nin asıl sorumluluğunu herkes kendi kafasında, 
kendi davranışında aramalıdır. Herkesin bunda 
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bir miktar mesuliyet payı olduğunu zannediyo
rum. 

Sevgili arkadaşlarım, Başbakan Sayın Erim 
bile 12 Mart Muhtırasından sonra Hükümeti 
kurduğu zaman, «Ben mer'i Anayasa ile bu me
seleleri hallederim, rejime istikamet veririm ve 
sokak hareketlerini bastırırım» diye beyanda 
bulundu. Ama kısa bir müddet sonra bunun 
mümkün olmadığını anlayarak, Hükümet, Ana
yasanın 37 esas ve 9 geçici maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki görüşünü Yüce Meclislere 
sundu. Sayın Doğan Kitaplı arkadaşımızın, ka
bine üyesi beyefendinin, Başbakan adına verdi
ği izahattan da anladığımıza göre ve hepimizin 
bildiğine göre, Anayasa icabı hükümetlerin 
Anayasa değişikliği yapmalarına imkân yok
tur, ama bu fevkalâde ortam içerisinde bu, ade
ta usul idi ve Hükümet hangisini getireceğini 
ilân etti. Hattâ radyolarda ve basında, televiz
yonlarda günlerce bunun ekranlar üzerinde 
münakaşalarını seyrettik, dinledik arkadaşla
rım. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, bir dakika
nız var, lütfen toparlayınız. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — To
parlıyorum Saym Başkanım. 

Demek ki muhterem arkadaşlarım, 12 Mart-
ta,n önce Hükümetlerde Başbakan olarak ve 
hükümet olarak bulunan, yani iktidarda bulu
nan partinin bazı müşkülâtı vardı; Anayasa 
bakımından, 1961 Anayasası bakımından.. Nite
kim bu Anayasanın maddeleri değişti. 

Kusuru evvelâ kendimizde, sonra lütfen baş
kasında arayalım. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün içinde bu
lunduğumuz fevkalâde halden istifade ederek, 
asıl memleketin üzerinde durması lâzımgelen 
bir noktayı söyleyerek kürsüyü terkedeceğim. 

Sevgili arkadaşlarım, bugün Başbakanlık, 
yani 12 Mart Muhtırası ile kurulmuş bulunan 
özel Hükümet ve özel Başbakan Türkiye'nin bu 
durumundan, bu özel vaziyetinden istifade et
meli - çünkü güçlerle beraberdir - ve asıl Tür
kiye'nin meselesi olan komünizm, Cumhuriyetin 
üzerine saldırısını önlemeye çalışmalıdır. 

Hepinizi sevgilerimle ve hürmetlerimle se
lâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Baş
bakanlık Bütçesinin tümü üzerindeki müzake-
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relerin yeterli görüldüğüne dair önerge gelmiş
tir, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Başbakanlık Bütçesi üzerinde yeteri kadar 

görüşme yapılmıştır. Müzakerenin kifayetini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

D )BA§ BAKANLIK 

(Al) Cari harcamalar 
Bölüm 

11.000 

12.000 

13.000 

14.000 

16.000 

16.000 

Lira 

Ödenekler 66 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
Personel giderleri 93 409 749 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yönetim giderleri 4 560 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderleri 13 513 347 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 
Kurum giderleri 13 546 005 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 35 849 061 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 41000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

22.000 

23.000 

Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 8 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 22 775 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) îSermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkili 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmal-
malar 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Mali transferler 23150 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 338101 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 1383 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu şekliyle Baş
bakanlık Bütçesinin de görüşülmesi ve kabulü 
Millet Meclisince temin olunmuştur. 

Bugünkü programda mevcut üç bütçeyi bi
tirdikten sonra yarınki programdan da iki büt
çe almak suretiyle, onları da ikmal etmiş bulu
nuyoruz. 

Vakit çok gecikmiş olduğu cihetle, yarın 
18 Şubat 1972 Cuma günü saat 9.00 da toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.55 

» t j « 
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X 4. — Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
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(Millet Meclisi 1/560; Cumhuriyet Senatosu 
1/18) (Millet Meclisi 'S. Sayısı : 481; Cumhu
riyet Senatosu S. ISayısı : 17) (Dağıtma tari
hi : 14 . 2 . 1972) 

X 5. — İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/503; Cumhuriyet Senatosu 1/20) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 484; Cumhuriyet Senatosu 
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Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
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