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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 
1989 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü 

üzerindeki görüşmelere devam olundu. 
Birleşime saat 12,57 de ara verildi. 

İkinci oturum 
Bütçe kanunu tasarısının tümü üzerindeki 

görüşmelere bir süre daha devam olunda. 
Grup sözcülerinin ikinci defa konulmala

rının 15 er dakika olmasına dair verilen bir 
önerge kaimi olundu. 

Birlerime saat 19?39 da ara verildi. 
Baıkan Kâtip 

Baskanvskili Urfa 
İsmail Arar Ramazan Tekeli 

Kâtip 
Sakarya 

Muslihittin Gür er 

Kâtip 
Konya 

İsmet Kapış1 

Üçüncü oturum 
Misafir ve z'yaretçilerin hareket tarzlarına 

ilişkin talimatnamenin tatbikatında sayın üye
lerin vazifelilere yardımcı olmalarına dair Baş
kanlıkça açıklamada bulunuldu. 

1969 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelere 
geçilmesi, kabul olundu. 

14 . 2 . 1989 Cuma günü saat 10,00 da top
lanılmak üzere Birleşime aynı gün saat 00,58 de 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Fer ruh BozheyU Bursa 

Jiarlas Kunt ay 
Kâtip 

Sakarya 
Muslihittin Gür er 

SORULAR 

Yazılı sorular 

1. — Burdur Milletvekili ismail Hakin Bo-
yacıoğlu'nun, Burdur Söğüt projesinin plânla
ma, çalışması için lüzumlu haritaların hazırlan
masına dair yazılı soru önergesi, Millî Savun
ma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1047) 

2. — Burdur Milletvekili İsmail Hakin Eo-
yacıoğlu'nun, Burdur ve mülhakatının elektrik 
ihtiyacının karşılanması ile Dalaman çayının te
mizlenmesine dair yazılı sora önergesi, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir, 
(7/1048) 

3. — Burdur Milletvekili İsmail Hakkı Bo-
yacıoğlu'nun, Burdur köylerinden hangilerine, 
elektrik, yol ve içme suyu temininin 1969 yû\ 
icra programına alındığına dair yazılı soru öner-

2. — GELEN 

TEKLİFLER 

1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Türkiye Sosyal Sigortalar Kuru
mu ve Türkiye işçi Sendikaları Türk Anonim 
Ortaklığı kanun teklifi (2/834) (Ticaret, Ça
lışma ve Plân komisyonlarına) 

2. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
20 Arabk 1939 tarihli ve 3573 sayılı Kanuna 

gcs'ı, Köy ijîeri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1049) 

4. — Trabzon Milletvekili Ali Kısa Usıınor' 
in, ortaokul, lise ve dengi okullarla, eğitim ens
titülerindeki ek ders ücreti uygulamasına dair 
yazılı soru önerg?si, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1050) 

5. — Burdur Milletvekili İsamiî Hakk.'. Bo-
yıcıoğlu'nun, Burdur ili ve mülhakatında, 1969 
vo 1970 yılları icra programına alınan Toprak -
Su çalışmalarına dair yazılı soru önergesi, Köy 
işleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1051) 

6. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Çakır oğ
lu köyünün Osmanlar Mahallesi camiine imam 
verilmesine dair yazılı soru önergesi Devlet, Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1052) 

KÂĞITLAR 

bir madde eklenmesi hakkında (kanun teklifi 
(2/835) (Tarım, Maliye ve Plân komisyonları
na) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üye
si Fehmi Baysoy ve 8 arkadaşının, Devlet ve 
iktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan memur 
ve müstahdemlerin intibaklarına ait kanun 
teklifi (2/836) (Maliye ve Plân komisyonları
na) 
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4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay ve Denizli Üyesi Hüseyin Afcmaca'nın, 
her dereceli öğrenim kurumlarında okuyan öğ
rencilere verilecek burs ve parasız yatılı imti
hanları hakkında kanun teklifi (2/837) (Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

TEZKERELER 
5. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1967 büt

çe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi (3/1037) (Sayıştay Komisyonuna) 

6. — Devlet Su idleri Genel Müdürlüğünce 
1965 ve daha önceki yıllar rayiçlerine göre 
ihale edilip tasfiye olunan işler hakkında ra
porun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/1088) (Sayıştay Komisyonuna) 

RAPORLAR 
7. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 

1964 bütçe yılı Kesinhesaıbma ait genıel uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu, tasarısı ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru (3/924, 1/248) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1969) (Gündeme) 

8. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna da
ir Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/947, 1/325) (S. 
Sayısı : 817) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1969) 
(Gündeme) 

9. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet 
Senatosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanıoğlu ve 
9 arkadaşının, 4 Teşrinievvel 1927 tarih ve 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 288 ve 290 ncı maddelerinin değiştiril-
ımesine dair, Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Ekrem özden'in, 5464 sayılı Kanunla 
değiştirilen 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 8 nci ve 438 nci maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkımda ka
nun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/812, 2/147, 2/588, 2/589) (S. Sayısı 816) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1969) (Gündeme) 

> * • * 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Ba^kanvekili Atıf Şohoğlu 
KÂTİPLER. : Abdurrahman Güler (Ço:am), Mehmet Cöfcekli (Afyon Rarahisar) 

3AŞKAÎT — Millet Meclisinin 51 nci Birle simini açıyorum. 

4 . _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1969 yılı Bütçe hanım tamnsı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu i le 1969 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Milleti Mec

lisi 1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/955) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 800; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1162) 

BAŞKAN — Bütçe müzakerelerine devam 
ediyoruz. 

_ 3 — 
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NtHAT ERİM (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
dün gece cereyan eden müessif hâdise hakkında 
gündem dışı söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erim, müsaade edin, 
programımız çok aksadı. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Olur mu efen
dim, burada adam dövüyorlar? 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, Meclis 
Bütçesi de dün aksadı, belki iki günümüzü ak
satacak. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Çok mühim bir 
hâdise. 

BAŞKAN — Herkesin önünde olmuş bir hâ
dise, bunu konuşsanız ne olacak? 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Sayı çoğunlu
ğuna güvenip yarın hoşlarına gitmiyen bir mu
halefet sözcüsünü kürsü önünde dövecekler de 
biz buna şahidolup ses çıkarmıyacak mıyız? 

BAŞKAN — Sayın Erim, «Ses çıkaracak
sınız», veya «Btina hakkınız yoktur, çıkarmı-
yaoaksmız.» diye bir şey söylemiyorum. Ben 
programın durumunu size arz ediyorum. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Bunu nerede 
konuşacağız? 

BAŞKAN — Şimdiye kadar da anane, bütçe 
konuşmalannda söz verilmediği şeklindedir. İs
tirham ediyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan-
giVin, Irak Hariciye Nazırının memleketimizi zi
yareti sebebiyle, 17 . 2 . 1969 Pazartesi günü 
görüşülecek olan Dışişleri Bakanlığı bütçesinin, 
19 . 2 . 1969 Çarşamba günü görüşülecek olan 
Ticaret Bakanlığı bütçesi ile yer değiştirmesine 
dair önergesi. 

BAŞKAN — İîd bakanlık bütçesi arasında 
bir değişiklik durumu var, buna ait sunuşu oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Irak Hariciye Nazırının memleketimize vâki 

ziyareti vesilesiyle, 17 . 2 . 1969 günü ifası ile 

4. — GöRÜŞÜLE 

1. — 1969 yılı Bütçe kanım tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1969 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyeti Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/955) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 800; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1162) 

A — TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİ
Sİ BÜTÇESİ : 

a) Cumhuriyet Senatosu 
b) Millet Meclisi 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 1 nci 
maddeye bağlı cetvellerin, bu arada Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Bütçesinin görüşülmesine 
geçmeden evvel bir hususu belirtmek isterim. 

mükellef bulunduğumuz bâzı vecibeler yüzün
den aynı tarihe müsadif olan Bakanlığımız 
bütçe müzakerelerinin Ticaret Bakanlığına ay
rılmış bulunan 19 tarihi ile değiştirilmesini 
yüksek takdir ve tasviplerine arz etmek istiyo
rum. Bu konuda Ticaret Bakanı arkadaşımla 
görüşülmüş ve aramızda mutabakat sağlanmış
tır. Yüce katlarmca da bir mahzur görülme
diği takdirde gerekli işleme tevessül olunmadı 
için yüksek delâlet ve emirlerinize saygılarımla 
arz ve rica ederim. 

Dışişleri Bakanı 
ihsan Sabri Çağlayangil 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

T İŞLER (Devam) 

Bütçenin 1 nci maddesine bağlı cetvellerin 
bölümlerinde, daha önce Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan ve Karma Bütçe Komisyonunca ay
nen veya değiştirilerek kabul edilen tâdillerle, 
katma bütçelere ait değişiklikler ayrı ayrı ra
porlar halinde basılmış ve sayın üyelere dağıtıl
mış bulunmaktadır. Buna ilâveten daha önce 
karara bağlanmış olup basılmış bulunan Muva-
zenei Umumiye Kanununa bağlı cetveller üze
rinde Karma Bütçe Komisyonu tarafından ya
pılan ve karara bağlanan bölümlerdeki indirim
lere ait listeler de Cumhuriyet Senatosu sıra 
sayısı 1162 ye ek olarak basılmış ve sayın 
üyelere dağıtılmıştır. Buna göre gerek bakan
lık ve daire bütçelerinin bölümlerinde Komis
yonca yapılan ve gerekse Cumhuriyet Senato
sunca yapılıp Karma Bütçe Komisyonunca da 

_ 4 — 
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benimsenen değişiklikler, sıra sayısı 800 ve eki 
aynen bu şekilde cetvellere işlenmiş ve düzeltil
miş olarak okunup oyunuza arz olunacaktır. 

Başkanlığımızın elindeki nüshalarda bu dü
zeltmeler yapılmış olup düzeltilmiş şekliye oku
nacaktır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe

sinin tümü üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Sıra Güven Partisi Grupu adına Sayın Ah

met Demiray'mdır, buyurun. 
İBRAHİM AYSOY (Mardin) — Bon konu

şacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
Daha evvelki alınan karar göre grup sözcü

lerinin konuşma müddeti 20 dakikadır. Saat 
10 u 6 geçiyor efendim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA İBRA
HİM AYSOY (Mardin) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, 
Güven Partisi Millet Meclisi Grupu adına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi üzerin
deki görüşlerimizi arz etmeden önce, dün gece 
burada vuku bulan müessif hâdiseyi üzüntü ile 
karşıladığımızı ve bundan böyle bu tip hâdise
lerin tekerrür etmemesini samimiyetle temenni 
etmekteyiz. 

Anayasamızın ve Devlet yapımızın temelle
rimden birini «Egemenlik kayıtsız şartsız mil
letindir» esası teşkil etmektedir. «Millet ege
menliğini, Anayasamızın koyduğu esaslara gö
re yetkili organlar eliyle kullanır.» Hükmü ya
nında, yasama yetkisini Türkiye Büyük Millet 
Meclisine vermiştir. 

Büyüık Türk Milleti adına burada temsil 
vazifelerimizi ifaya çalışırken, milletimizin iti
madına, tarihine, hasletlerine, örf ve âdetleri
ne lâyık olacak bir tutum ve davranış içinde 
bulunmamız icabeder. Bu anlayış içerisinde 
çalışmaların ve hizmetlerin devamı şarttır.- De
mokrasi ile yönetilen memleketlerde parlâmen
tolar bu düzenin sembolü haline gelmişlerdir. 
Demokratik rejimin memleketimizin bünye ve 
ihtiyaçlarına uymaidığı, memleketin iktisadi 
ve sosyal dâvalarına bu rejim içinde çözüm yo
lu bulunamıyacağı tarzındaki inkarcı, yıkıcı 
iddia ve propagandaları hüsrana uğratacak en 
büyük kozumuz, Meclislerin dengeli ve düzen
li çalışmaları ile mümkündür. 

— 5 
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Aziz arkadaşlarım, 
Hürriyet içinde plânlı kalkınmayı hedef it

tihaz eden milletimizi çağdaş medeniyet seviye
sine ulaştıracak tedbirleri sosyal adalet anla
yışı içinde çareler aramaya, hizmet görmeye de
vam etmemiz ve parlâmentonun itibarım koru
maya çalışmak başlıca görevlerimizdendir. Bu
gün Türkiye'mizde maalesef rejime ve bu bü
yük müesseseye gölge düşürmek istiyenlerin 
davranışı her geçen gün su yüzüne çıkmaktadır. 
Bunlara karşı mücadele etmek hem görevimiz, 
hem de namus borcumuzdur. Bugün Anayasa
mızı kaislten yanlış tefsir ederek istismar eden
ler, demokratik rejimi kanun hâkimiyetini, di
nî inançları, mülkiyeti, şeref ve itibarları yık
mak için var kuvvetiyle çalışmakta olanlara, 
dur, demenin zamanı gelmiştir. («Bravo» ses
leri) Bu konuda, vazifesi kanunları tatbik et
mek olan Hükümete ve onu bu tatbikatı içinde 
murakabe etmekle mükellef olan Meclise düşen 
görevi hatırlatmak isteriz. Rejimimizi ve mil
letimizin kaderini bir avuç maceraperest insana 
terk edemeyiz. (Alkışlar, «Bravo» sesleri) 

Milletimiz huzur istiyor, refah istiyor, dâva
larına bu açıdan hizmet bekliyor. Bu gerçek 
etrafında muhalefet olarak, iktidar olarak, par
tilerin anlayış göstermelerini bekliyor. 

Muhterem milletvekilleri, 
Görevlerimizin ifasında çok dikkatli olma

mız gerektiğine işaret etmek isterim. Demok
rasinin vazgeçilmez unsurlarından birisi siyasi 
partilerdir. Bu siyasi partiler her şeyden ev
vel hizmet ve çalışmalarımda şahsi çıkarları 
uğruna değil, memleketin ve milletimizin 
menfaatJarmı ön plâna almak zorundadırlar. 
Bu sebeple muhalefet ve iktidara mensup sayın 
parlömanterler, memleket hizmetindeki samimî 
fikir ve inançlarına karşılıklı saygıyı gösterdik
leri müddetçe, temelde yatan gayeye hizmet et
miş olurlar. 

Bu arada muhalefet, iktidarın memleketi yö
netme ve politikası icabı olan kanunları çıkar
ma hakkına saygılı olmak, iktidar da muhale
fetin denetim ve tenkid görevlerini yeterli za
man içinde yerine getirme hakkına aynı dere
cede saygılı ve tahammüllü olmak zorundadır. 
Meclislerde bu şerefli görevler ifa edilirken 
Meclis kürsülerinin kin ve ihtirasların dile ge
tirildiği, gerçeklerin tahrif ve inkâr edildiği 
bir şekilde vasıta haline getirilmemesi gerek-
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tiğine inanıyoruz. Hizmetleri milletimizin adı
na yapmak üzere buraya gönderilmiş kişiler 
olaraJk sevgi, saygı ve nezaketin en güzel ör
neklerini göstermek zorundayız. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bu sene geçen yıla nazaran çalışmalar da

ha da semereli olmuş, birçok kanun tasarısı 
ve teklifleri görüşülmüş, bu arada birçok ko~ 
nularda araştırma ve genel görüşme önergeleri 
de kabul edilmiştir. Güven Partisi Meclis gru-
pu olarak bu semereli çalışmalardan memnuni
yetimizi beyan etmek isteriz. 

Aziz arkadaşlarım; her şeyden önce T. B. 
M, Meclisi bütçesi üzerindeki esasa taallûk eden 
temel görüşlerimizi bu şekilde kısaca izah et
tikten sonra, meclislerin iç bünyesi ile ilgili 
temennilerimizi de kısaca arz etmek isterim. 

Her şeyden önce, mahzurları her gün orta
da olan çalışmalarımızı lüzumsuz usuli müna
kaşalara boğan ve çalışma günlerinin rasyo
nel bir şekilde kullanılmamasına sebebolan hu
sus, Millet Meclisi İçtüzüğünün hâlâ çıkarılma
mış olmasıdır. Çağdaş Devlet idaresinin icap
ları, özellikle kalkınma halindeki bir memle
kette, kanun tedvini ihtiyacını ve buna muva
zi olarak yürütme organını denetleme ihtiya^ 
cini çok artırmıştır. Bu ihtiyaçların altında kal
kabilmek için çağdaş demokratik parlâmento
larda .uygulanan usulleri benimsememiz zaru
ridir. 

Hükümeti murakabe yolu olarak sözlü ve ya
zılı sorular ile gündem dışı konuşmalar mak
sada uygun olmayıp, bizleri tatmin etmediği 
kanısındayız. Birçok sayın milletvekillerinin 
sözlü soruları, aradan bir seneden fazla za
man geçtiği halde, henüz görüşülme imkânı bu
lamamıştır. Verilen sözlü sorular aylar sonra 
sı cevaplandınldığı için bazan konu ehemmi
yetini ve aktüalitesini kaybediyor. Bu konuda 
misaller vermek elbette kolaydır. Müsaade eder
seniz şahsımda bir iki misal vermek isterim. 

Mardin ilinin iktisadi durumu ile ilgili Sa
yın Başbakandan sorduğum sözlü soruma, ke
za Saym Devlet Bakanından keyfî olarak Mar
din ilinde lâğvedilen vakıflar teşkilâtı ile ilgi
li sözlü sorularıma aradan bir sene geçtiği 
halde hâlâ cevap almak mümkün olamamış
tı:. Birçok hallerde de cevaplar hiç lüzumsuz 
geciktirilmektedir. Gündem dışı konuşmalar ço

ğu zaman gayri ciddî ve şahsi propaganda ola
ra!-: kullanıldığı acı bir vakıadır. Bu konuda 
Sayın Başkanlık Divanının daha dikkatli ol
ması gerektiğine inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; T. B. M. Meclisi 
Teşkilât Kanunu ihtiyaçlara cevap vermekten 
çok uzak kalmaktadır. Her iki Meclisin irtibat
larını ve müşterek hizmetlerini dikkate alan bir 
teşkilât kanunu çıkarılması ihtiyacı vardır. 
Br>. kanun ile Kanunlar Müdürlüğü ve komis
yonlar hizmetinde çalışan memurların bir uz
manlık mesleki halinde teşkilâtlandırmakta bü
yük fayda görüyoruz. Bu suretle kanun tedvi
ni tekniğine ve muhtelif kanunlar arasındaki 
irtibatların cevaplarına uygun bir yasama ça
lışması yapılabilecektir. Bu gibi uzman memur
ların ve bu arada stenocuların terfihi de böyle 
bir kanunla sağlanacaktır. 

Güven Partisi Millet Meclisi Grupunun de
vam konusundan da şikâyetçi olduğunu arz et
mek isterim. Yoklamaların otomatik cihazla 
yapılması doğru olmadığı gibi, devamsızlık ko
nusunda Sayın Başkanlık Divanının da müsa
mahakâr davrandığı kanısındayız. Yeni içtü
zükte bu konuda ciddî bir hükmün konulma
sını talebediyoruz. 

Türkiye'nin muhtelif illerinden Ankara'ya 
gelip kendi milletvekillerini görmek istiyen va
tandaşlarımızın durumu geçmiş senelerde söz 
konusu yapıldığı halde, ciddî bir şekilde ele alın
mamış ve vatandaşlar ayakta saatlerce izdiham 
ininde beklemek zorunda bırakılmaktadırlar. 
Bu konuya sayın ilgililerin gerekli ehemmiyetle
ri vermelerini dileriz. Meclis binasında daha 
geniş ve maksada uygun bir yer bulmak müm
kündür. Bu konuda tedbir alınmaz ise Mecli
sin bugün için hepimizin şikâyeti haline gelen 
şekilden kurtulması mümkün olamaz. 

Aziz arkadaşlarım; 
Biraz evvel bir konuya muttali oldum, Mec

lis içinde asli maaşla çalışan memurların taz
minat ve tayın bedellerinin dikkate alındığını, 
ancak ücretlilerin mağdur bir durumda olduk
ları iddia olunmaktadır, ilgililerin bu konuyu 
tetkik etmelerini ve hizmetlilerin de mağduri
yetlerinin önlenmesini talebediyorum. 

Sözlerimi bitirirken, başta Sayın Başkan ve 
Divan üyeleri olduğu halde iktidara ve muha
lefete mensup milletvekilleri olarak Yüce Mec-
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lisin vazife ifasında her birimize mesuliyet te-
reddübettiği kanaatimizi bir kere daha belir
tir ve Yüksek Meclisin hürriyet ve demokratik 
düzen içinde kalkınmamızın tedbirlerini bul
maya yegâne muktedir bir organ olduğunu tek
rar etmek isterim. 

T. B. M. Meclisi bütçesinin hayırlı olması di
leği ile grupum adına saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın Ha
san Lâtif Sarıyüce. 

SEYİT FARUK ÖNDER (Konya) — Sayın 
Başkan; 5 dakika Paşam konuşacak, bilâhara 
arkadaşımız devam edecek efendim. 

BAŞKAN — 20 dakikayı dolduracaklar. Bu
yurun efendim. Saat 10,17 efendim. 

M. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATAMAN 
(İstanbul) — Muhterem milletvekilleri... 

Demokratik rejimin ruhu sayılabilecek Par
lâmento müessesesinin çalışmalarına hâkim olan 
zihniyet, rejimin gerçek karakterini tâyin ede
cek en önemli bir unsurdur. Bu zihniyet demok
rasiye yüreikten inanmamış bir çoğunluğun 
damgasını taşıdığı takdirde Meclis hayatı mu
rakabe, muhalefet müessesesi, hukuk Devleti 
ve demokrasi esasları birer boş kalıp haline ge
lir. 

Bugün Türkiye'de durum geniş ölçüde böy
ledir. İktidara mensubolan Meclis Başkanı sık 
sık tarafsızlıktan ayrılmakta, kendi partisini 
"koruyacak haksız tasarruflarda bulunmakta, ço
ğunlukta kendi oyları ile murakabe kapılarını 
geniş ölçüde kapamakta, mâkul sayılmıyacak 
zaman tahditleri ile kendi sözcülerinin ve Hü
kümetin çürük ve mütecaviz beyanlarına ha-
kettiği cevabın verilmesini kötüye kullandığı 
kifayeti müzakere müessesesi ile imkânsız hale 
getirmekte hak karşısında bâtıla sözde bir za
fer sağlamaktadır. 

Bunun en hazin örneklerinden biri dün gü
ce cereyan etmiştir. M. P. Liderinin tenlridleri-
ne cevap veren Başbakan gerçeklere tamamiyle 
aykırı sözler söylediği ve M. P. Lideri Başbaka
nın beyanlarının yalan olduğunu ispat edeceği
ni ifade ettiği ve Başbakan da iddiasını ispat et
mediği takdirde kendisini iffetsiz sayacağı şek
linde ağır bir hitapta bulunduğu halde, A. P. 
çoğunluğu gerçeklerinin ortaya konmasına im-
kiln vermemiş, kurtulamıyacağına inandığı 

Başbakanı oyları ile kurtarmak gibi kendisine 
ve Parlâmentoya itibar sağlamıyacak bir yolu 
ihtiyar etmiştir. 

4 ncü Koalisyonda Sayın Başbakanla birlik
te sorumluluk almış şerefli bir asker oılafak 
ifade edeyim ki, Başbakanın burada söyledik
leri tamamiyle yalandır. M. P. Bakanlar Türk -
Rus Kültür Anlaşmasının yürürlüğe girmesini 
temin için hazırlanan kararnameyi imza etme
mişlerdir ve bu anlaşmanın daima karşısında 
olmuşlardır. 

Şimdi, Hükümette bulunan Sayın Orhan Alp 
ile Adalet Partisi saflarında bulunan eski İçiş
leri Bakanı Sayın İsmail Hakkı Akdoğan da bu 
gerçeğin yaşıyan şahitleridir. Hem kendileri' 
yalan söyleyip hem de doğruyu söyliyen ve 
onu ispat için konuşma imkânı verilmesini is-
tiyen bir parti liderine iffetsizlik izafe etmek 
Başbakana da, ona destek olanlara da iffetli 
bir hüviyet kazandıracak bir davranış değil
dir. (M. P. sıralarından «Bravo» sesleri) , 

Bu yayınlar, ettikleri hakaret ve bu yapılan
lar yetmiyormuş gibi bir parti liderine fiilî te
cavüze yeltenilmesi ve ancak söyliyenlere ya
kınabilecek çirkin hitaplarda bulunulması de
mokrasi havarisi geçinenlerin mağşuş hüviyet
lerini ortaya koymaya kâfidir. Parlâmentonun 
itibarına böyle hareketlerin kahramanları yı
kar. Türk Hükümetinin başında Sayın Demirel 
f*\h\ yalan söyliyen bir insanın bulunması Türk 
Milleti için en büyük talihsizliktir. 

Saygılarımla. (M. P. sıralarından alkışlar, 
«Bravo» sesleri) 

M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF 
SARIYÜCE (Çorum) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Bugünkü Anayasamıza temel olan fikir ve 
müesseseleri bunlardan habersiz görünen par
tilere karşı yıllarca devam eden çileli bir mü
cadele ile savunmuş ve nihayet bunların yeni 
Anayasa ile Devlete temel oluşunu görmek zev
kini tatmış bulunan Millet Partisi bugün ne acı
dır ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bâzı 
fonksiyonlarını yerine getirmediğini, milleti
mizin gözünde itibarlı bir varlık olmaktan 
çıkma gibi çok sakıncalı ve rejimin geleceği 
için çok tehlikeli bir istikamete kaydığını müşa
hede etmektedir. 
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Son zamanlarda, bilhassa şu birkaç yıl için
de üniversite profesöründen en uzak köydeki 
sade vatandaşımıza kadar hâkim olmaya baş-
lıyan kanaat şudur; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çalışmıyor, milletvekilleri ve senatör
ler Meclislere devam etmeyip kendi çıkarları
na bakmaktadırlar. Meclislerden milletçe bek
lenen kanun ve kararlar çıkmamaktadır. Mec
lisler birer fikir formu değil, kavga ve döğüş 
alanı haline gelmiştir. Kentinden en uzak kö
yüne kadar esen hava budur, yayılmaya ve hâ
kim olmaya başlıyan kanaat budur. Milletin 
en kutsal müessesesi üzerinde öyle bir güven
sizlik ve itibarsızlık rüzgârının esmesinin an
lamı üzerinde hemen hepimiz derin derin dü
şünmek zorundayız. 

Halkımızın vicdanında uyanan «Meclisler ça
lışmıyor, seçip Ankara'ya gönderdiğimiz mil
letvekilleri ve senatörler bizi düşünmüyorlar» 
kanaatini taşıyan, yalnızca demokratik nizam 
düşmanları değildir. Halk nezdinde Meclisleri 
itibarsız hale getiren yalnızca demokratik ni
zam düşmanları olmadığı gibi, bunda itiraf 
edelim ki, biz Parlâmento üyelerinin de büyük 
suçumuz vardır, iktidarın da suçu vardır, hem 
de büyük suçu vardır 

Halk neden Parlâmentodan soğumakta, po
litikacılardan yaka silkmektedir? Bunların ne
denlerini kısaca meydana çıkarmaya veya ar
kadaşlarımızı Adalet Partisi Grupunu, dolayı-
siyle Adalet Partisi iktidarını uyarmaya çalışa
cağız. 

Adalet Partisi 1965 seçimlerinde ölçüsüz 
vaitlerde bulunarak işbaşına geldi. Milyonlar
ca işsiz vatandaşa iş bulunacak, her evsize bir 
ev verilecek, ışıksız köye ışık, yolsuz köye 
yol, okulsuz köye okul, susuz köye su temin 
edilecekti. Hayat ucuzlatılacak, geçim şartla
rı kolaylaştırılacak, eserlere eserler katılıp ma
mur ve müreffeh Türkiye yaratılacaktı. Bu 
vaitlerden bugün hiçbiri gerçekleşmemiştir. 

Bu vaitlerin gerçekleşmesi bir tarafa, yapı
lan çeşitli zamlar ile fakir fukara halkın ha
yatta yaşıyabilmesi büsbütün zorlaştırılmıştır. 
İşsizlik almış yürümüş, dilenen insanların sa
yısı Türk Milletinin tarihinde görülmedik bir 
seviyeye ulaşmıştır, üstelik yolsuzluk, rüşvet, 
irtikâp büsbütün artmıştır. Devletin yardımla
rından, banka kredilerinden geçim sıkıntısı 

j içindeki vatandaşlarımız değil, Adalet Partisi-
i ne yakın olanlar faydalanmaktadırlar. 

Adalet Partisinin il ve ilçe başkanları ile 
azaları yani halkın dili ile Adalet Partisinin 
particileri memurların üzerinde birer tehdit 
unsuru haline gelmişlerdir. Halk ile Devlet 
daireleri arasına girilerek nüfuz ticareti ve sui
istimali yapılması alıp yürümüştür. Bu karan
lık gidiş karşısında Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin takındığı tavır nedir? Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 3,5 yıldır dağbaşında ışıksız, yol
suz, susuz köylünün derdine deva olacak bir 
kanun yapmış mıdır? Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 8 milyon işsiz vatandaşa bir geçim yolu 
gösterecek bir kanun çıkarmış mıdır? Türki
ye Büyük Millet Meclisi kredilerin artırılması, 
kredilerin halka adaletli ve iltimassız dağıtılma
sı, rüşvetin önlenmesi, lüzumsuz israfların ya
pılmaması hakkında bir kanun çıkarmış, bir 
karar almış mıdır? Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Anayasanın emrettiği sosyal adelet ve sos
yal güvenlik, toprak reformu, bugün geçim
den çok âciz olan yarı aç, yarı tok yaşıyan 
orman köylüsünü kalkındıracak konularda bir 
kanun çıkarmış, bir karar almış mıdır? Vel-
hâsılı bizi seçerek, sandıktan çıkararak çalış
sınlar, kararlar alsınlar, kanunlar çıkarsınlar 
diye ümit ile Ankara'ya göndermiş bulunan çi
leli ve dertli vatandaşlarımız için bir kanun 
çıkarılmış, bir karar alınmış mıdır? 

Bugün acı gerçek şudur: Büyük Millet Mec
lisi Hükümetin isteklerini tasdik eden, isteme
diklerini de reddeden pasif bir Meclis haline 
gelmiştir. Milletvekillerinin ve parti grupları
nın yaptıkları kanun teklifleri itibar görmez 
olmuş, komisyon dolaplarında uyumaya bıra
kılmıştır. Geçen çalışma döneminde Hükümet
çe getirilen 153 kanun tasarısından 51 i, Sena
tör ve milletvekillerince verilen 176 teklifin 
ise sadece 10 u; o da bunlardan ikisi Hükümet 
tasarısı ile birleştirilmek suretiyle kanunlaşa-
bilmiştir. Bugün o hale gelinmiştir ki, Hükü
met tasarısı diye bir umum müdürün, bir şu
be müdürünün hattâ daha küçük bir memurun 
hazırladığı tasarı kanunlaşmakta, fakat mil
letin reyi ile kanun yapmak için bu mukaddes 
çatı altında toplanmış bulunan millet temsilci
lerinin teklifleri kanunlaşamamaktadır. Hükü
met, Meclisleri o kadar hükmü ve baskısı altı
na almış bulunmaktadır ki, komisyonlarda gö-



M. Meclisi B : 51 14 . 2 . 1969 ' 0 : 1 

rüşülen Milletvekili ve Senattörlerin kanun tek
liflerinin % 99 u, Hükümet temsilcisinin, «Bu 
teklifi Hükümet benimsememektedir» demesi 
ile reddolunmakta, Umumi Heyete getirilmek 
şansından dahi yoksun bırakılmaktadır. Bu
gün Parlömanter her hangi bir şube müdürü 
kadar kanun teklif etme ve bu teklifi kabul et
tirme şansına sahip değildir. 

Şimdi, söyler misinz; böyle bir Parlâmento
nun halkın gözüne girmesine imkân var mı? 
Böyle bir Parlâmentonun itibarını ve kuvvetâni 
yitirmesi pek doğal değil midir? 

Bir de madalyanın başka bir yüzü var : 
Meclislerin çalışamaması meselesi var, Mec
lislerin kavga ve gürültülerden bir güreş alanı 
haline gelmesi var. Bir buğday pazarı gibi, bir 
sebze pazarı gibi milletvekillerinin alınıp, sa
tıldığı mebus pazarı var. 

Meclislerin devamsızlıktan çoğu zaman top
lanamadığı bir gerçektir. Toplandığı zaman da 
ekseri milletvekilleri şöyle bir görünüp kay
bolmaktadırlar. Kanunlar ve kararlar beş, on 
kişilik bir topluluk tarafından çıkarılmaktadır. 
1969 bütçesi gibi çok önemli bir kanun Cum
huriyet (Senatosunda 14-15 Senatör tarafından 
görüşülmüş ve kabul edilmiştir. 1966 kısmî Se
nato seçimlerinde Adalet Partisi biz, Meclis
lerde çalışamıyoruz, muhalefet bize mâni ol
maktadır, propagandasını en uzak köye kadar 
götürmüştür. Bu çok kabaca düşünülmüş pro
paganda Meclislerin itibarını düşüren belli 
başlı etkenlerden birisi olmuştur. Bir parti 
hem çoğunlukta olacak, hem de, «Ne yapalım 
Meclislerde muhaliflerimiz var, bizi çalıştırmı
yorlar» diyebilecek. Bu yalan ve çirkin iddia 
ile halkın nazarında, «Meclisler çalışmıyor, fik
rinin kuvvetlenmesine sebebolmuştur. 

Biz de diyoruz ki, Meclisler verimli çalışmı
yor, milletvekilleri devamsızlık ediyorlar, Mec
lisler yakasını Hükümetin tahakkümüne kap
tırmıştır. Bunda kabahatli kimdir, iktidar mı, 
muhalefet mi? Adalet Partisi çoğunluğu Mec
listen istediği kanunları çıkartacak, istediği 
kararları alacak bir çoğunluğa sahiptir. Böyle 
olduğu halde Meclislerden özlenen kanun ve 
kararlar çıkmıyor, milletvekilleri Meclise gel
miyorsa bu, Adalet Partisinin çalışmadığını 
gösterir. Meclisler çalışmıyorsa Adalet Parti
si iktidarı çalışmıyor demektir. Bu hakikati 

artık memlekette anlamıyan kalmamıştır. Bu 
Mecliste mebus ve senatörler elbise değiştirir 
gibi, sık sık parti değiştirmektedirler. 

Bu işler nasıl oluyor, neden oluyor, neler 
karşılığında oluyor? Bu hususlar milletin meç
hulü değildir, dün kara dediğine bugün ak 
diyenler, dün bâtıl dediğine bugün hak diyen
ler Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarını 
zedeliyen belli başlı unsurlardan olmuştur. 

Bir Başvekil düşününüz ki, daha pek kısa 
bir zaman önce kendisine hem anasını, babası
nı da karıştırarak, küfürler etmiş, çirkin hır
sızlık ithamlarına mâruz bırakmış olan millet
vekillerini, oyum birkaç daha artsın diye bağ
rına basabilmekte, sarılıp öpebilmektedir. 
Böyle bir Başvekilin siyasi itibarından, böyle 
bir çoğunluğun hâkim olduğu Meclislerin iti
barından bahsedebilir misiniz? 

Hükümetin birçok konuda millete açıkça 
verdiği ve «sözüm senettir» dediği sözleri tut
maması, bu hususlarla ilgili kanunları Mec
lislere getirmemesi de, Meclislerin halk naza
rında itibar kaybetmesine sebebolmaktadır. 

Meclisleri Hükümetin tesirinden uzak, kendi 
başına karar verebilen bir varlık olarak tasar-
lıyan ve böyle düşünmeye alışmış olan sayısız 
vatandaşlarımız bize sormaktadırlar: Personel 
Kanununu ne zaman çıkaracaksınız, Tarım Re
formu Kanununu ne zaman çıkaracaksınız, iş
sizlik Sigortası Kanununu ne zaman çıkarta
caksınız, Orman İçi Köylülerini Kalkındırma 
Kanununu ne zaman çıkartacaksınız?... 

Hükümet bu gibi kanunları ve daha yüzler-
cesini çıkartmak için söz vermiştii programla
rına almıştı, «Sözüm senettir» demişti. Senedi
ni ödemekten kaçınan bir tüccarın itiban 
olur mu? 

A. P. iktidarı 1969 seçimlerinde kazanabil
mek için yeni bir oyunun içindedir. Bu oyun 
alelade bir seçim oyunu olsa idi bahsini bile 
etmiyecefctik. Ama bu oyunla oynanmak istenen 
şey aslında rejimin, Parlâmentonun geleceğidir. 
A. P., 1969 da da iktidarda kalabilmek için re
jimin geleceğine, Parlâmentonun temellerine 
dinamit koymaktan çekinmiyeceğe benzemekte
dir. Adalet Partisinin bu yeni oyunu, Anayasa 
üzerine tertiplenmiştir. «Biz çalışmak istiyoruz 
ama, Anayasa elimizi, kolumuzu bağlıyor. Ko
münistleri Anayasa karşımıza çıkartıyor. Eski 
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demokratlara siyasi haklarını vermek istiyo
ruz ama, ne yapalım Anayasa önlüyor. Siz 
bu seçimde bize üçte ilci ekseriyet verin ki, 
Anayasayı değiştirelim. Bizi hizmetten alıko
yan bu engeli ortadan kaldıralım.» 

İşte Adalet Partisinin yeni oyununun esası 
budur. Bu oyun- en uzak köylere varıncaya ka
dar daha şimdiden tezgâhlanmış bulunmakta
dır. Bir parti ki, hiç çekinmeden kendi bindiği 
dalı kesebilmekte, memlekete, rejime ve kendi 
varlığına getirebileceği zararı hiç gözü görme
mektedir. 

Kaldı ki, Adalet Partisinin Anayasayı değiş
tireceği, eski demokratlara siyasi haklarını ve
receği iddiasında da zerre kadar samimiyet yok
tur. Samimiyet yoktur, çünkü Adalet Partisi 
Grupundan bir milletvekilinin yaptığı, eski 
demokratların siyasi parti işlerine karışması 
için yaptığı kanun teklifine, Adalet Partisi ço
ğunluğu imza dahi koymamıştır. Yine bunun 
gibi başka bir millety-ekilinin tabiî senatörlüğün 
ilgası için yaptığı 4 n a y a s a değişikliği teklifi
ne Adalet Partisi milletvekilleri imza atmıya ya
naşmamışlardır. 

Meclislerin itibarını sarsan konulardan biri
si de, Parlâmento üyelerinin bâzı menfaat grup
larının önüne düşerek onlara menfaatler temin 
etmesi ve onlardan komisyonlar aldığı idiası-
nın, gerek Senatoda, gerek burada ileri sürül
mesi ve kamu oyunda da bu nevi şüphelerin 
uyanmış bulunmasıdır. 

Millet Partisi Genel Başkanı Sayın Osman 
Bölükbaşı'nm bu konuda basma yapmış olduğu 
bir açıklamayı aynen okuyacağım: 

«Siyasi müesseseleri devamlı itibar kaybına 
uğratan inançsız, samimiyetsiz ve çıkarcı in
sanların Türk siyasi hayatında ağır bastıkla
rı ve fazilet, ahlâk ve feragat rejimi olan de
mokrasiyi bugünkü hale getirdikleri herkesin 
bildiği acı bir gerçektir. Siyaset pazarlarında 
kendilerini satanlar var, böylelerini alanlar var. 
Millet, yıllarca şovenlerin bir anda övenler, 
yıllarca övenlerin de bir anda şovenler haline 
getirildiğini, bir menfaat ve ikbal mucizesi ola
rak her zaman hayret ve dehşetle görmektedir. 
Ahlâki durumları böyle olanlar için fırsat bulduk
ları takdirde menfaat karşılığı iş takibetmek, ya-
dırganmıyacak alelade bir iş sayılmak icabeder. 
Menfaat ve ikbâl temini veya va'di suretiyle 
Parlâmentonun çatısı altında bile partilerden 

adam ayartma politikasını maharetle tatbik 
eden Sayın Başbakanımızın bir kısmı parlöman-
törlerin bâzı menfaat gruplarının işlerini taki-
bettikleri yolundaki iddialar karsısında göster
dikleri hassasiyeti bir yasak savma ve görüşünü 
kurtarma hareketi saymamak ve ciddî vs sami
mî bulmak maalesef mümkün değildir. 

«Bu vesile ile sayın iktidar üyelerine, her işte 
olduğu gibi siyasi ahlâk konusunda da muteber 
olan «Balık baştan kokar» sözünü hatırlatmak 
isteriz. Millet Partisi devirler boyunca çileli bir 
fazilet mücadelesi vermiş bir parti olarak ileri 
sürülen iddialar konusunda kendisine düş ani 
yapacaktır. Nitekim Millet Partisinde iki arka
daşımız, birisi Millet Meclisine, diğeri Senatoya 
olmak üzere bu yolsuzlukların gün ışığına çıka
rılması için gereken müracaatı yapmış bulun
maktadırlar». 

BAŞKAN — Sayın Sanyüce, bir dakikanız 
kaldı, lütfen bağlayınız. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF SA 
RIYÜCE (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım. 

Milletvekillerinin ve senatörlerin bâzı yol
suzluklar yaptıkları hakkındaki söylentilerden, 
birçok arkadaşımızı tenzih etmek isteriz, fakat 
öyle söylentiler dolaşmaktadır ki, bilhassa bir 
İktisadi Devlet müessesesinde vaktiyle umum 
müdürlük yapmış ve orada birçok suiistimal
lere adı karıştırılan, kendisi hakkında yolsuz
luk dosyaları tanzim edilmiş bulunan bir Cum
huriyet Senatosu üyesi, Adalet Partisine men
sup bir arkadaşımız, Millet Meclislerinin ismini 
de kullanmak suretiyle, telekomünikasyon mev
zuunda alâka gösteren bir Avrupa firmasının 
önüne düşerek o firmayı dolandırdığı söylen
mektedir ve bunun şahitleri, delilleriyle bize 
müracaat etmiştir. Ben bu kürsüden bunu bir 
ihbar mahiyetinde zabıtlara geçiriyorum ve Baş
bakandan, adlî mercilerden gerekli kovuştur
manın açılmasını temenni ve rica ediyorum. 

(A. P. sıralarından «adını söyle» sesleri.) 
Adını sordukları zaman söyliyeceğim. 

ZÜHTÜ PEHLİVANLI (Ankara) — Töh
met altında bırakamazsın, adını söyle! 

M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF SA-
RIYÜCE (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım, o senatör, milletvekillerine dağıtacağım 
diye 180 tane naylon gömlek almıştır o firma
dan. O senatör Yüksel Palası milletvekillerine 
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ziyafet çekeceğim diye bir ay tutmuş ve kira
sını almıştır. O senatör, o firmadan beş milyon 
lira rüşvet istemiştir. 

ZÜHTÜ PEHLİVANLI (Ankara) — Adını 
söyle adını!.. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF 3A-
RIYÜCE (Devamla) — Adını söyliyeceğim. 
Safa Yalçuk,tur adı, Safa Yalçuk! 

Saygılarımla. (M. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski

şehir) — Saym Başkan, çok muhterem arkadaş
larım. Yüce Meclisin bütçesi müzakere olun
maktadır. Millet Partisi Grupu adına konu
şan sayın sözcülerden Hüseyin Ataman ve 
onu mütaakiben konuşan Saym Hasan Lâtif Sa-
rıyüce meseleleri nihayet döndürdü dolaştır
dı, yine Hükümete ve Adalet Partisine tevcih 
etti. 

Muhterem arkadaşlarım, iddialar vs itham
lar bu kürsülerde olabilir. Ama hiçbir zaman 
bu kürsüler bir hakaret vasıtası olamaz. Neden 
bu yapılıyor, neden bu alışkanlıktan bir türlü 
vazgeçilmiyor, anlamıyorum. Hükümet hakkın
da tenkid yapabilirsiniz, elbette yapılacak ten-
kid, elbette yapılacak tenkid. Ağır iddiaları
nız olabilir, ithamlarınız da olabilir. Biraz ev
vel saym arkadaşımız bir ithamda bulundu; 
bir senatör arkadaşımız hakkında çok ağır bir 
ithamda bulundu. Bu ithamını ihbar telâkki 
ediyoruz. Ancak muhbir olan satm, ithamı 
yapan zatın delillerini de irae etmesi lâzım, 
göstermesi lâzım... 

HASAN LÂTİF SARIYICE (Çormı) - - So
rulduğu zaman söylenecek, şahitleri de var... 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZIÜRK (Da
vamla) — Ben Yüce Meclisin Saym Başkanın
dan rica ediyorum, bu beyanı derhal bir zabıtla 
tevsik ederek kendilerinin delillerini de iste
mek suretiyle bir tahkikat açılsın, takibat ya
pılsın, neticesi elbetteki teayyün etsin, ama 
Yüce Meclisleri bu vesileyle halk oyunda, ef
kârı umumiye önünde bir bühtan alfanda, bir 
itham altında bırakmak, şerefli ve namıslu in
sanları böyle bir ithamın baskısı ve ezgisi al
tında tutmak, bu Parlâmentoda bulunan bir 
arkadaşımız için, her halde yakışıklı bir ha
reket olmuyor. Bugüne kadar saym arkadaşı
mızın böyle bir ihbarı Hükümet oflarak bize 
gelmedi. 
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HASAN LÂTİF SARIYÜOE (Çorum) — 
Meclis araştırması istedik Sayın Bakan, Mec
lis araştırması... 

BAŞKAN — Saym Sarıyüce, lütfen müda
hale etmeyin. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — öyle zannediyorum ki, dün akşamki 
hâdiselerden sonra şimdi ıböyle bir itham fur
yasına kendilerini kaptırmış oluyorlar... 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Değil, değil, 
akşamki hâdiselerle ilgili değil Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Kapısız, lütfen müda
hale etmeyin. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, benim üze
rinde durmak istediğim husus şudur: 

Millet Meclisinin bütçesi müzakere edilir
ken Cumhuriyet Hükümetinin Başbakanına 
bu kürsüden hakaret etmek ne ile izah edile
bilir?.. 

Bu yalnız Hükümet Başkanına ve Hüküme
te müteveccih değil, bir zamanlar Yüce Mecli
simizin Riyasetine de tevcih edildi; «Sahte za
bıtlar!» dendi, «Bantlar değiştirildi» dendi, 
tahkikat açıldı. Ama sonunda ne oldu? Ne ol
du; iddia sahibi mahcuboldu, fakat bir gün ol
sun şuraya bir fazilet Örneği vermek için çıkıp 
da; «İddiamın yanlış olduğu anlaşıldı, itha
mımda haksız olduğum anlaşıldı, Yüce Riya
sete, Meclisin Yüce Başkanına karşı tevcih et
tiğim ithamlar haksızdır, yersizdir, bu da an
laşıldı, görüldü, özür diliyorum.» demedi, bu 
fazileti göstermedi. 

E! Siyasî ahlâktan bahsediyoruz; nasıl te
sis edeceğiz siyasî ahlâkı?. İddia ve ithamınız 
yersiz ve haksız olduğu anlaşılınca hiç şüphe
siz demokrasiye inanan, ahlâka ve fazilete ina
nan herkes, gelir, hata ettim, öızür diliyorum, 
der. Fakat bu denilmiyor, unutuluyor, yeni 
bir itham, yeni bir kidia, yeni bir iftira maa
lesef zincirleme devam ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, tabiatiyle grup 
sözcümüz gmpa müteveccih olan hususlara ce
vap verecektir. Yalnız, Hükümet âzası olarak, 
onun dışında her şeyden evvel sizler gibi bir 
milletvekili olarak bu Yüce Müessesenin mâne
vi (Satışında, büyük milletimizin iradesini tem
sil eden bu mukaddes çatı altında vazife gö
ren bir milletvekili olarak beni üzen husus şu: 

11 — 
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Partilerden mebuslar ayartılıyormuş, Meclis 
bir nevi tahıl pazarına dönmüş, mebuslar men
faat mukabilinde alınıp satılıyormuş... 

Muhterem arkadaşlarım, bu çok ağır bir it
ham. Bunun karşısına her türlü siyasî görüş
ten azade olarak, parti düşüncesinden azade 
olarak, topyekûn Meclis olarak çıkmamız lâ
zım. Türk Milletini temsil edenler tahıl paza
rında alınıp ısatılan insanlar olamaz. Bu va
tandaşlık haysiyetine de tecavüz. Bmnı yap
maya hakkınız yok. Bir siyasî partiden çık
mak da haktır, girmek de haktır. Nitekim dün 
burada konuşuldu, çok sayın arkadaşlarımız
dan bir kısmı da bu partilerden ayrılarak ora
ya geçmektedir. Oraya intikal edince faziletli 
oluyor, oradan ayrılınca fazileti kayboluyor. 
Bu mantaliteyi izah mümkün mü, anlamak 
mümkün mü? Değil. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bunların 
sonunda mesele meydandadır. Demokratik re
jimin icaplarını henüz kavrıyamamış, maalesef 
kendisini müsamaha anlayışına yeter derecede 
alıştıramamış, intibak ettirememiş bâzı arka
daşlarımız var, fevrî arkadaşlarımız. Seneler
den beri bunu bir politika haline getirmişler
dir, tecavüzü, ihakareti bir politika haline ge
tirmişlerdir ; ama ben gayet açık söylüyorum, 
bu tarz politika, sahipleri için de, yararlı ol
mamaktadır, olmamıştır. Büyük milletimiz 
bunlardan nefret etmektedir. Küfre dayanan, 
iftiraya dayanan politikadan büyük milleti
miz büyük nefret duymaktadır. 

Onun için ben gayet açık söylüyorum; mil
letimiz hassastır, meseleleri gayet yakından 
görmekte ve değerlendirmektedir. Tâbiri caiz
se, kantarı belindedir, herkesi uzaktan tart
maktadır. Bu cereyan eden hâdiseleri de de
ğerlendirecektir, şüphesiz tartacaktır. Nitekim 
her seçimde tartıyor ve bu tartıya göre de 
A. P. ye bu sıraları ve burada konuşan sayın 
arkadaşlarımıza da bu sıraları vermiş bulun
maktadır. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
1961 de nereden geldiniz, 1961 de sizi kim tart
tı?.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Devlet Baka

nı. konuşmasında, daha evvel konuşan M. P. 
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Grupu adına sözcü Hasan Lâtif Sarıyüce'nin, 
bir senatörün tutumu hakkındaki ithamlarını 
ve ismini de arkadaşların ısrarı üzerine söyle
mesini Meclis Riyasetinin bir zabıtla vazifeli 
mercie intikalini istirham ettiler. Meclis müza
keresi açıktır, zabıtlar açıktır, bu açık bir ih
bardır, isim söylenmiştir, hâdise söylenmiştir, 
savcılığın direkt harekete geçmesi gerekir. Mec
lis Riyasetinin böyle bir mecburiyeti yoktur. 

ŞÎNASİ OSMA (İzmir) — Savcılığa intikal 
ettirmek mecburiyetindedir, Meclisin itibarı 
mevzuübahistir. 

BAŞKAN — Vazifesi değildir, efendim, 
mecbur değildir bu demek. Meclisin itibarını 
sizden önce Riyaset düşünür, söz istemeden ko
nuşmaya da hakkınız yok. (A.P. sıralarından an-
laşılmıyan müdahaleler) Düşünmediğimiz bir it
ham yapılınca bu söylenir efendim, çünkü sizin 
adınıza vazife görüyoruz. 

O.H.P. Grupu adına Sayın Reşat Mıırsaloğlu, 
buyurun. Saat 10,46. 

C.H.P. GRUPU ADINA REŞAT MURSAL-
OĞLU (Hatay) — Sayın milletvekilleri, 

T.B.M.M. Bütçesinin tümü üzerinde C.H.P. 
Grupununı görüşlerini, tenkid ve temennilerini 
Yüce Heyetinize arz etmeye çalışacağız. 

Meclislerimizin bütçesini konuşurken başka 
bütçelerde bulunmıyan bir zorluğun içindeyiz. 
Bu zorluk kendi kendimizi tenkid etmek gibi yap 
maya mecbur olduğumuz bir vazifeden ileri ge
liyor. 

Sayın milletvekilleri, 
Devletimizin kuruluşundan bugüne kadar 

demokratik nizamın işlemesinde ve gelişmesin
de büyük hizmetleri geçmiş olan C.H.P. nin 
T.B.M.M. müessesesi üzerindeki hassasiyetini 
takdir buyuracağınızdan eminiz. 

Bu büyük eserin kuruluşunda olduğu gibi 
devam ve bekasında da C.H.P. uhdesine düşen 
ber türlü gayreti göstermeye kendini görevli 
saymaktadır. 

Bugün içinde bulunduğumuz mutlu günlere 
ulaşmamızda geçmişte vazife almış vatanperver 
Devlet adamlarımızın tedbirleri, siyasi partileri
mizin yurtsever anlayışları ve milletçe sarf edil
miş gayretlerin tesiri büyük olmuştur. C.H.P. 
bu inanışla demokratik nizamı bozucu ve yok 
edici her türlü hareketin, hattâ silâhlı dahi ol
sa, karşısına çıkmasını ve rejimi kurtarmasını 
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bilmiştir. (O.H.P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Meclisler Anayasaya ve millet iradesine say

gılı oldukları müddetçe devamlı olurlar. Kendi 
itibarlarını saygı duyup bu saygıyı kamu oyu
na telkin etmeleriyle varlıklarını korurlar. 

'Sözü buraya getirmişken dün akşam Mecli
sin itibarı ile ilgili burada cereyan eden mües
sif hâdiseden dolayı C. H. P. Grupunun üzün
tülerini Yüce Heyetinize arz etmek zorundayım. 

Sayın milletvekilleri, son günlerde ortaya 
atılan ve kamu oyunda büyük yankılar uyan
dıran Meclislerimizin itibarı ile ilgili nüfuz ti
careti iddiaları üzerinde ciddiyet ve hassasiyetle 
durmaya mecburum. Biz hiçbir senatör ve mil
letvekili arkadaşımızı böyle bir itham altında 
bulundurmak istemiyoruz, fakat Senato kürsü
sünden bu ithamı yapan, hattâ şimdi burada 
bu ithamı yapan ve icabederse şahıs ve hâdise 
zikredeceğini söyliyen arkadaşlarımız olduğuna 
göre ithamın saklanmaz bir tarafı var demektir. 
Senatörlük ve milletvekilliği sıfatımızın bizle
re verdiği yetkileri millete hizımet yolunda ve 
millet yararına kullanmamız hepimizin namus 
ve şeref borcudur. Hükümet kapısında şahsi 
ve büyük menfaati bulunan is sahipleriyle anla
şarak milletin kendisine verdiği sıfatla gayri-
meşru yollardan menfaat sağlıyan varsa o kim
senin yeri elbette ki şerefli Meclislerimiz ola
maz. 

Hiçbirimizin diğerimizi zan ve şüphe altın
da bulundurmaya ve T. B. M. Meclisinin haysi
yetiyle 'oynanmaya hakkı yoktur. Senatörlüğü 
V9 milletvekilliğini şalisi çıkarları için kullan
ma yeri diye düşüp bu görevleri kabul edin
miş kimsenin haklı olarak memleket ve millet 
sevgisinden şüphe ederim. Her ne suretle olur
sa olsun Senatomuzun ve Millet Meclisimizin 
şeref ve itibarını zedeleyici ve topyekûn hepimi
zi kamu ovu önünde küçültücü ve şüpheli hale 
sokunu tutıtmlariyle nüfuz ticareti yapanların 
O. H. P. Grupu olarak bütün gücümüzle karsı
sında olduffumuzu açıkça beyan ederim. Bu isle 
sadece Meclislerimizin yetkili organlarının değil, 
Hükümetin de ciddî olarak, ağırlığını koyarak 
hâdiseleri gün ışığına çıkarmasını ısrarla rica 
ederim. 

ıSayın milletvekilleri, senatör ve milletvekil
lerinin elbette bakanlıklar ve Hükümet dairele
riyle temasları olacaktır ve elbette temaslar 
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şahsi menfaat kaygısından uzak, âmme hizmet
lerinin işlemesine yardımcı olmak gayesine da
yanacak. Her ne sebeple haksızlığa uğramış 
işleri sürüncemede kalmış, haklı isteklerini il
gililere lâyıkiyle anlatamamış vatandaşlara ön
cülük edecektir, idarede vazifelileri haberdar 
olduğu konularda uyaracaktır. Fakat maale
sef bâzı Hükümet dairelerinde senatör ve mil-
lötvekili arkadaşlarımızın bu uyarmaları bile 
hoş karşılanmamaktadır. Şahsan uğradığımız 
birtakım olaylarda sıfatlarımızı söylemekten 
sakınır ve utanır hale geliyoruz. Kamu ihti
yaçlarının tesbitinde ve kamu hizmetlerinin iş
lemesinde idare için çok değerli görüşlerin sahi
bi olan Parlâmento üyelerinin bu temasların
dan memnun olmak lâzım. Hükümetten ve ona 
bağlı müessselerden bu faydanın varlığını ka
bul etmelerini rica ediyoruz. 

Biz böyle düşünür ve anlarken aksi hâdise
lerle karşı karşıya kaldığımız oluyor. En yeni 
ve taze hâdise Bütçe Komisyonunda cereyan 
etmiştir. Bütçe hakkında beyanda bulunan 
bir milletvekili arkadaşımıza ilgili bakanın 
gözleri önünde bir idareci tecavüze ve hakarete 
kendisinden cesaret bulmuştur. Arkadaşımızın 
müracaatına rağmen ilgili bakan milletvekiline 
tecavüz eden kimse hakkında hiçbir muamele 
yapmamıştır. Sayın bakanın bu hoşgörürlüğü 
o zaman kendisine sonra mensuholduğu Büyük 
Millet Meclisine karşı saygılı olmayışındandır. 
Meclis Başkanlığımızı ve Hükümeti bu konuda 
^/azifeye davet ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, senatör ve milletvekil
lerinin idare ile sıkı temasa meonur oluşları, 
Hükümet çarkının sıkı ve süratli çalışmama
sından ileri geliyor. İdare mekanizması ne ka
dar normal çalışır, işler ne kaldar süratle so
nuçlanırsa bu temaslar elbette o nisbette aza
lacaktır. Diğer taraftan içinde bulunduğumuz 
demokratik sistemin de temasta rolü var. Sena
tör ve milletvekillerinin seçmenlerinin dilekleri
ni mutlaka yerine getirmeye kendilerine mec
bur hissetmeleri de idareyle teması artırmakta
dır. Sebebi ne olursa olsun Parlâmento üyele
rinin şahsi menfaatten uzak haklı talep ve uya
rırlarından idarenin büyük faydalar sağlıyaca-
ğına inanıyoruz ve bu inanışla idare mekaniz
ması mesullerinden anlayış içinde olmalarını 
rica ediyorum. 
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Yıllardan beri halledemediğimiz bir önemli 
meselemiz daha var. 

İçtüzük konusu : Son günlerde yeni bir iç
tüzükle ilgili çalışmaların yapıldığını öğre; in
ce memnun olmuştuk. Fakat komisyonda ka
bul edilen içtüzüğün kapsadığı hükümleri öğ
rendikten sonra âdeta hayal kırıklığına uğra
dım. Komisyonda kabul edilen içtüzük tekli
fi bu şekliyle demokratik parlomanter hayatı
mıza büyük bir darbe indirecektir. 

AHMET MUSTÂFAOĞLTJ (Erzurum) — 
Okudunuz mu? 

REŞAT MURSALOĞLU (Devamla) — 
Evet, İçtüzük buraya geldiği saman fikirlerimi
zi açıklarız. Ben umumi hükümleri üzerimde 
konuşuyorum, o zaman maddeleri üaeri-ıde 
konuşuruz Beyefendi. Sıracı geldiği zaman 
tabiî, çimdi İçtüzük yok ki. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşraıyab"! lütfen. 

REŞAT MURSALOĞLU (Devamla) — 
Yeni içtüzükle Millet Meclisinde görüşülmeden 
dahi kanunla çıkabilecektir, milletvekillevh'im 
teklif ve konuşma hakları büyük ölçüde kısıt
lanmıştır, iktidarı denetleme yolumuz ob;ı gen
soru, genel görülme, Meclis araştırması ve söz
lü som müesseseleri baltalanmış tır. Bu h^kb.-
rırmn âdeta bizlerden alınıp iktidarın keyfî gö-
rirüne bırakılmış ve işlemez hale gelmiştir, ik-
tîdrr partisinin hâkim bulunduğu Temsilciler 
Meclisi adı altındaki bir teşekkülle Meclisimi
zin. üzerinde bir nevi vesayet organı kurulmak 
istenmiştir. Bu İçtüzükle 1950 - 1960 aramda
ki içtüzüğü de geride bırakarak muhalefeti 
yok edici hükümler konmuştur. 

Ant'iidemolsratik hükümlerinin ana hatları
nı kınaca arz ettiğim bu içtüzüğün bugünkü 
haliyle karşısında olduğumuzu kesinlikle belirt
mek isterim. 

Saym milletvekilleri; Meclislerimizin kadro
ları hâlâ muayyen bir ölçüye bağlanmamıştır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisinden teşekkül etmesi
ne rağmen iç bünyeleri tek meclis zamanından 
kalma teşkilât kanunu ile idare edilmektedir. 
Çift meclis «sasına ve yeni ihtiyaçlara göre bir 
bir teşkilât kanunu çıkarılamamış ve kadrolar 
kesin olarak tesbit edilememiştir, Müşterek 
hizmetleri gören daire ve kuruluşların hepsi 
Millet Meclisine 'bağlıdır. Ayrıca bu daireler

de çalışan personelin bir kısmı da Cumhuri
yet Senatosu kadrosunda yer almıştır. Cumhu
riyet Senatosunun memur ve hizmetlileri kad
rosu Millet Meclisindeki görevli adedine nis-
betle altıda bir azdır. Açık bir adaletsizlik ve 
düzensizlik ortadadır. Teşkilât Kanunumuzu 
çıkartarak bu karışık düzene son vermek lâ
zımdır. 

Millet Meclisine bağlı saraylarımızın duru
mu da ciddî bir statüye bağlanmalıdır. Vak
tiyle millet iradesini temsil ettiğini zanneden 
kimselerin oturup kalktıkları bu sarayların 
Millet Meclisi emrine verilmesi tesadüfi bir hâ
dise değildir. Millet malı olan sarayları, Millet 
Meclisi yoluyla bizzat millete idare ettirmek 
gibi ileri bir düşünüşün güzel bir neticesidir. 
Fakat kabul edelim ki, saraylarımızı milleti
mizin istifadesine lâyıkiyle sunamıyoruz. Ya
bancı memleketler bizimkilerle mukayese edi-
lemiyecek olan tarihî binalardan büyük ölçü
de faydalanıyorlar. Yerli yabancı turistlerden 
milyonları bulan kazanç sağlıyorlar. Her ne 
ıkadar bizim saraylarımızda da bâzı turistik 
tedbirler alınmış ve teşkilât kurulmuşsa da bu 
büyük konunun önemi ile bağdaşır halde de
ğildir. Liyakatli elemanları, teknik elemanları 
ve tercümanlariyle, geniş müstahdem kadro
suyla, modern icaplara uygun bir teşkilât kur
mamız gereklidir. Memleketimizin büyük ser
vet kaynağı olan saraylarımızdan manen ve 
maddeten faydalanmalıyız. Bu konuya gere
ken önemi vermesini Başkanlık Divanından ri
ca ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, senatör ve milletve
kili arkadaşlarımızın Meclis içinde muayene ve 
tedavileri ve ilâç ihtiyaçlarının giderilmesi 
gayriciddî bir sistem içinde yürütülmektedir. 
Bu sistemin ıslahı için her senatör ve millet
vekilinin bir sağlık karnesine sahip bulunması 
şarttır. Sağlık karneleriyle hem Parlâmento 
üyelerinin sağlık durumlarını ciddî bir kontro
le tabi tutmuş oluruz, hem de doktorluktan alı
nan ilâçlar konusundaki yersiz söylentileri bu 
suretle önlemiş bulunuruz. 

Meclisimizin biri Senatonun, diğeri Millet 
Meclisinin olmak üzere iki doktoru var. iki 
doktor da aynı hizmet kadrosuyla çalıştıkla
rından gerektiği kadar verimli olamıyorlar. 
Her doktor için ayrı hizmet kadrosu koyarak 
çalışmalarını verimli hale getirmeliyiz. 
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Meclis Doktorluğu emrine verilen ambu
lansın şoförü olmadığını öğrenmiş bulunuyo
rum. Şoförsüz ambulansı hizmete vermek ve 
vermemek arasında fark yoktur. Eğer böyle 
bir durum varsa rica ediyoruz biran evvel bir 
şoför tahsis etsinler ve halen çalışımıyan ambu
lansı çalışır hale getirsinler. 

Sayın milletvekilleri; Türkiye'de Millî Kü
tüphaneden sonra ikinci gelen bir kütüphane
miz var, içinde 190 000 e yakın kitap bulun
maktadır. Kültür hayatımıza yararlı büyük 
bir Hazineye sahibiz, önceleri kitapların tas
nifi lâyikiyle yapılamamıştı, fakat şimdi mo
dern kütüphanecilik icaplarına uyularak ki
tapların yazarına, konusuna ve kitabın adına 
göre tasnif edildiğini ve fişlerin hazırlandığını 
memnuniyetle görmekteyiz. 

Kütüphanemizde yeni kurulan mikrofilm 
tesisatı da büyük bir ihtiyacı karşılamıştır. 
Bu sayede birçok kıymetli eserlerin kopyaları
nı ısıhhatli olarak tesbit etmek ve elde bulun
durmak mümkün olacaktır. Ancak bu mühim 
işlerin bugünkü kadro ve personelle yürütüle-
miyeceği de muhakkaktır. Kütüphanecilikte 
tecrübe sahibi personelle kadronun takviyesine 
katı zaruret vardır. Meclis Başkanlık Divanı
nın bu konuya ciddiyetle eğilmesini rica ediyo
rum. 

Yalova'daki dinlenme kampı güzel bir te
şebbüstür, bugünkü haliyle ancak belirli kim
selere fayda sağlamaktadır. Bu kampları ge
nişleterek bütün hizmetlilerin faydalanmasını 
sağlamalıyız. Bu suretle sosyal adalet ilkeleri
ni kendi tesislerimizde tatbik edip, başka sos
yal kuruluşlara örnek olmalıyız. 

Meclisteki memurları ısabahları vazifeleri
nin başına getirmek ve akşamları da muayyen 
semtlere götürmek üzere gerekli bir vasıtanın 
Meclis emrinde bulunmasını lüzumlu görüyo
ruz. Bu konuyu Başkanlık Divanının ele al
masını da istirham ediyoruz. 

Meclis önündeki araba park yerlerinden bir 
kısmının işgali yasaklanmıştır. Yerleri ellerin
den alman vasıtalar Meclis önündeki alana ge
lişigüzel konulmaktadır. Şeref Kapısının önü 
belediye taksi ve dolmuş parkına benziyor. Bu 
hal arabaların çıkış ve girişlerinde ufak, tefek 
trafik kazalarına da sebebiyet vermektedir. Bu 

i çirkin ve yakışıksız duruma bir çare düşünül
mesini rica ediyoruz. 

Meclisimizin bahçesini ağaç, çim ve çiçek
lerle süsleyip bir tertibe koymamız lâzımdır. 
Eski Meclis bahçesi çok güzel tanzim edilmiş, 
Ankara'nın belirli bir parkı haline getirilmişti, 
halkın istifade ettiği güzel bir dinlenme ve ge
zi yeri olmuştu. Elimizdeki bahçe alanı ondan 
daha büyük ve bugünkü imkânlarımız daha 
fazla iken bahçemiz bakımsız ve tertipsizdir. 
Bu alanı tanzim edip, yeni Parlâmento binamı
za yalaşır hale getirmeli ve Meclis parkı ile 
halkımızın dinlenme ve gezi ihtiyacını karşıla-
malıyız. 

Sayın milletvekilleri, bize ayrılan zaman 
içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi
nin tümü üzerindeki görüşlerimizi kısaca arz 
etmiş bulunuyoruz. 

Yeni Meclis bütçesinin meclislerimize ve 
yurdumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
cümlenizi saygılarımla selâmlarım. (O. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Türkiye işçi Partisi
nin. Buyurun efendim. 

T. i. P. CTRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 
(Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerinde 
grupumun görüşlerini açıklamak için söz al
mış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, porlömanter sistemi 
benimsenmemiş olan ülkelerde yasama organ
larının hangi doğrultuda bir teşriî eylemin 
içerisinde bulunacakları her ülkenin kendi 
anayasasında gösterilmiştir. 

Bizim 1961 tarihli Anayasamızda 1924 ta
rihli Anayasamızın aksine, sosyal adalet için
de hızlı kalkmabilmek için gereCdi reformla
ra yer vermiş bulunmaktadır. 

Ekonomik, sosyal ve politik hayatımımzda 
yeni bir aşamanın halkasını teşkil eden Ana
yasamızın sosyal niteliği ve sosyal adalet için
de hızlı kalkmabilmek için gerçekleştirilmesi
ni öngördüğü reform ve dönüşümler bilinme
den Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesini 
eleştirme olanağının bulunmadığı muhakkak
tır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi bütçesini eleştirirken izlenecek yol 
şudur: Anayasamız sosyal adalet içinde hızlı 
kalkmabilmek için hangi reform ve dönüşüm-
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lerin gerçekleştirilmesini Devlete bir görev ola
rak yenmiştir? Yasama organa kendi yetkileri 
içerisinde Anayasada öngörülen bu reform ve 
dönüşümleri ne ölçüde gerçekleştirmiştir? Ya
sama organı, Hükümeti denetleme hakkını Ana
yasa doğrultusunda mı kullanmıştır? 

Sayın milletvekilleri, bir görüşmemde de 
açıklamaya çalıştığım üzere, Anayasamız baş
langıç kısmında da belirtildiği üzere, insan hak 
ve hürriyetlerini, sosyal adaleti, ferdin ve top
lumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve te
minat altına almayı mümkün kılacak demokra
tik hukuk devletini bütün hukukî temelleriyle 
kurmayı başlıca amaç bilmiştir. Anayasamız, 
her şeyden önce insan haklarına dayanan millî 
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletinin 
bütün müesseseleriyle kurulup işler hale geti
rilmesini öngörmektedir. Anayasamız, kurul
masını öngördüğü yeni düzenin hukukî daya
nakları olan temel ilkeleri tesbit etmekle yetin
memiş, sosyal devlet düzeninin kuruluş yolla
rını, yapılması zorunlu olan dönüşüm ve re
formları da bir bir saymış ve bu konuda dev
lete düşen Ödevleri belli etmiştir. 

Sayın Milletvekilleri, Anayasamız sosyal 
devlet ilkesinin doğal bir icabı olarak mülkiyet 
hakkının kullanılışının toplum yararı aleyhine 
olamayacağını, topraksız, ya da toprağı ye
tersiz köylüye toprak sağlamak amaciyle, ted
birler alınacağını, çalışanların insanca yaşama
sı için sosyal, iktisadi ve malî tedbirlerle ça
lışanları koruyup destekliyeceğini, Devletin; 
çalışanların yaptıkları işe uygun ve insanlık 
onuruna yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlama
larına elverişli ve adaletsiz bir ücret elde etme
leri için gerekli tedbirleri alacağını herkesin 
sosyal güvenlik hakkına sahibolduğunu, bu 
hakkı sağlamak için Devletin sosyal sigortalar 
ve sosyal yardımlaşma teşkilâtı kurmak ve 
kurdurmakla ödevli olacağını, Devletin, her
kesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşıyabilme-
si için tıbbî balom görmesini sağlamakla ödev
li olacağını, halkın eğitim ve öğretim ihtiyacı
nı Devletin sağlıyacağını kesin şekilde hükme 
bağlamış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamız bunlar
dan başka tabiî servet ve kaynakların Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında bulunduğunu, bun
ların arama ve işletme hakkının, Devlete aidol-
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duğunu kabul ve ilân etmiştir. Anayasamız, 
insan hak ve hürriyetlerinin kamu yararı, ge
nel ahlâk, kamu düzeni ve millî güvenlik gibi 
sebeplerle de olsa özlerine dokunulamıyacağını 
belirterek bütün bu reform ve dönüşümlerin 
kâğıt üzerinde kalmaması için işçi ve dar ge
lirli kütlelerden yana olan sosyal Devlet dü
zeni içinde gerekli somut tedbirlerin alınması
nı sorunlu görmüştür. 

Bilindiği üzere Anayasamız 2 nci maddenin 
gerekçesinde, zamanımızın refah devleti iktisa-
den zayıf olan kişileri, bilhassa işleri bakımın
dan başkalarına tabi olan işçi ve müstahdem
leri her türlü dar gelirli ve yoksul kimseleri 
himaye edecektir. Bu suretle klâsik hürriyet
ler emekçi kütleleri için de gerçekten yaşanılır 
hale getirilecek ve çalışan geniş halk tabaka
larının refaha kavuşması sayesinde toplum ha
yatında daha verimli olmaları sağlanmış ola
caktı,*, denilmektedir. 

Sözlerimin başında da belirtmiştim; Ana
yasamın muhtelif maddelerinde Devlete sosyal 
adalet içinde hızlı kalkınabilmek ve toplumun 
refahını sağlamak için bâzı reformları yapma 
görevini vermiştir. Anayasada yer alan bu re
form. ve dönüşümlerden yasama organı tara
fından gerçekleştirilmesi zorunlu olanlar bu-
mine kadar gerçekleştirilememiştir. Bunun ne
denleri üzerinde duracak değilim, fakat Parlâ-
raentoyu hepimizin ortak temennisi olan iti
barlı bir organ haline getirmek istiyorsak ya
sama organının çalışmalarını, halkın temel so
runlarına yöneltmek mecburiyetindeyiz. 

Her yıl bütçe konuşmalarında Parlâmento
nun itibarından ve bu itibarın korunması için 
alınması gerekli tedbirlerden söz açılır. Bu yılki 
bütçe konuşmalarında da bu konu üzerinde 
önemle durulmuştur. Cumhuriyet Senatosun
da, Parlâmentonun itibarı üzerinde uzun uzun 
durulmuş ve bu itibarı zedeliyen olaylar sıra
lanarak bâzı önemli iddialar öne sürülmüştür. 
Sayın Başbakan da Adalet Partisi Grupunda 
yaptığı bir konuşmada bu konu üzerinde dur
muş ve Parlâmentoyu itibarlı hale getirmek için 
bâzı görüşler ileri sürmüştür. 

Sayın Başbakan Adalet Partisi Grupunda 
yaptığı konuşmada özetle şunları söylemiştir: 

«iSon günlerde yasama meclislerinin komis
yonları münakaşa konusu yapılmaktadır. Bun-
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lara gözlerimizi kapıyamayız. Siyasi iktidar ve 
siyasi partiler olarak bu münakaşaları karşı
lamaya mecburuz. Bu da iyi bir şekilde yasa
ma meclislerinin çalışması ile mümkündür. Zi
ra Parlâmento varsa onun âzası vardır. Âzası 
varsa zâyolan vatandaş haklarının takipçisi var
dır. Hizmetleri takip mümkündür. Komisyon
larda ve Meclislerde gayret sarfederek yasama 
organının icraat bilançosunu kabarık hale ge
tiriniz.» 

Sayın milletvekilleri, 
Cumhuriyet Senatosunda ileri sürülen iddia

lar düşündürücüdür, öne sürülen bu iddiaların 
Parlâmentonun itibariyle yakından ilgili bulun
duğunu kimse inkâr edemez. Bâzı parlamenter
lerin çıkar karşılığı iş takibetmeleri, parlamen
ter nüfuzlarını kullanarak kâr sağlamaları üze
rinde ciddiyetle durulacak iddialardır. Bu id
dialar zaman kaybedilmeden tahkik edilmeli ve 
doğrular kamu oyuna açıklanmalıdır. Gerçekle
ri gizlemekle bu gibi ağır iddia ve ithamları ört 
bas etmekle Parlâmentoyu itibarlı hale geçireme
yiz. Yalnız Parlâmentonun itibarını tek başına 
ıbir sorun olarak ele almak büyük yanlışlık olur. 
Ekonomisi ve sosyal yapısı itibariyle bozuk bir 
düzende müesseseleri tek tek ele alıp itibarlı 
hale getirmek imkânı olmadığı gibi, tek başına 
Parlâmento için bir ıslâhat da söz konusu ola
mam. 

Türkiyenin sorunları bir zincirin halkaları 
gibi birbirine bağlıdır. Temel ekonomik yapı çü-
rükse bunun üzerine kurulacak olan binalar da 
mutlaka çürük olacaktır. Bugün ardına kadar 
açık tutulan yolsuzluk kapıları kapatılmadıkça, 
Anayasada öngörülen reform ve dönüşümlerle 
temeli teşkil eden ekonomik yapıdaki bozukluk
lar düzeltilmedikçe, ortak temennimiz olmasına 
rağmen Parlâmentoyu itibarlı hale getiremeyiz. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan ka-
harık bir teşriî blânçonun Parlâmentoyu iti
barlı hale getireceği ve Parlâmentonun üzerinde 
yapılan münakaşaların kabarık teşriî blânçolar-
la karşılanacağı kanaatindedir, Parlâmentonun 
çalışması, teşriî blânçon-an kabarık hale getiril
mesi elbetteki lâzımdır, yalnız Parlâmentoyu iti
barlı hale getirmek için kâfi değildir. 

Biraz öncede ifade etmiş olduğumuz üzere 
Parlâmentonun çalışmalarını, temelde yatan eko
nomik sorunlara ve bozukluklara yöneltmedik-
çe, kabarık bilançolarla Parlâmentoyu itibar-
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lı hale getiremeyiş. Kabarık teşriî blânçolarda 
ekonomik ve sosyal sorunların çözümü yer al
mamışsa Parlâmentonun, ekonomik ve sosyal 
sorunlarına çözüm bekliyen halktan, toprak so
rununun çözümü yer almamışsa, toprak soru
nuna çözüm bekliyen topraksız ve toprağı yet-
miyen köylülerden; işsizlik sorunu çözülme-
mişse işsizlik sorununun çözümünü bekliyen iş
sizler ordusundan; eğitim sorununun çözümü 
yoksa eğitim sorununa çözüm bekliyen ve her 
türlü eğitim olanağından yoksun bulunanlar
dan, konut sorununun çözümü yapılmamışsa 
bugün mağaralarda ve gecekondularda yaşı-
yan milyonlarca insanlardan, sağlık sorununun 
çözümü bulunmuyorsa hastasına doktor bula
mayanlardan, doktor bulursa ilâç bulamıyanlar-
dan, işçilerin emeklerinin tam karşılığını ala
bilmeleri için gerekli tedbirler getirilmemişse, 
emekleri sömürülenlerden, insanlık onuruna 
yarışır bir yaşayış seviyesi yaşayamıyanlardan, 
emperyalizme ve kapitalizme karşı ilk kurtu
luş savaşını veren, halkımızın bağımsızlık so
rununun çözümü yer almamışsa Türkiyenin ba
ğımsızlığından yana bütün ilerici ve devrimci 
güçlerden itibar görmesi düşünülemez. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 53 ncü 
maddesine can kurtaran simidi gibi sarılan bir 
Hükümetin karşısında Parlâmentoya büyük gö
revler düşmektedir. Parlâmentoya düşen görev, 
denetim hakkını Anayasa doğrultusunda kul
lanmak ve Hükümeten bunun hesabını sormak
tır. 

Kabul etmek gerekir ki, Parlâmentomuz, 
Meclislerimiz bugüne kadar Anayasa ile kendi
sine verilen yasama görevini Anayasa doğrul
tusunda yerine getirmemiş olmakla kalmamış, 
ayrıca Anayasada kendisine verilen denetim 
hakkını da, icra organı üzerindeki denetim hak
kını da Anayasa doğrultusunda kullanmamış ve 
gelmiş geçmiş Hükümetlerden bunun hesaibını 
sormamıştır. 

Sayın milletvekilleri, ülkenin yer altı, yer 
üstü bütün zenginliklerini, yerli yabancı bir 
a/ruç sermayedar sınıfa peşkeş çeken hükümet
lerin Anayasanın 53 ncü maddesinin arkasına 
sığınma hakkinin bulunmadığını bu Meclisin 
takdir etmesi gerekir. Her yıl üçbuçuk milyar 
liranın vergi olarak kaçırılmasına göz yuman 
ve bunun tedbirlerini getirmiyen bir Hüküme-



M. Meclisi B : 51 14 . 2 . 1969 O : 1 

tin Anayasanın 53 ncü maddesinin gölgesine 
sığınarak Meclisin denetiminden kaçmaya hak
kı yoktur. Dış ticaret yolu ile her yıl milyon
larca liralık dövizin yabancı memleketlere ka
çırılmasına göz yuman bir Hükümetin de yine 
Anayasanın 53 ncü maddesine sığınmaya hakkı 
yoktur. Her yıl milyonlarca lira tutarın
daki yatırım kaynağının iktisadi Devlet Teşek
küllerinin kasalarından çıkıp yerli, yalbancı si
gorta şirketlerinin kasasına akmasına göz yu
man bir Hükümetin de Anayasanın 53 ncü mad
desine sığınıp Meclislerin denetiminden kaçma
ya hakkı bulunmaması gerekir. 

KAYA ÖZDEMİR (istanbul) — Hükümet 
tenkidi mi yapıyor, yoksa Millet Meclisi Büt
çesinin mi? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Söz istemeden konuşma hakkına sahip misiniz? 

T. i. P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 
(Devamla) — Beyefendi, Anayasayı tetkik 
ederseniz Meclislerin görevleri orada yazılıdır. 

Millî gelirin, banka kredilerinin bir avuç 
sömürücü sermayedar sınıfın arasında, yağma 
edilmesine göz yaman bir Hükümetin Anaya
sanın 53 ncü maddesine sığınma hakkı yoktur. 

Sayın milletvekilleri, Anayasada yer alan 
reform ve dönüşümleri kanunlarını çıkart
mamak suretiyle gerçekleştirmiyen bir ya
sama organı bugüne kadar denetleme hakkını 
da gereği gibi kullanamamıştır. Sözlerimin ba
şında da ifade etmiş olduğum üzere, çatısı 
altında bulunduğumuz bu müesseseyi gerçek
ten itibarlı hale getirmek istiyorsak, Anayasa 
dışı teklif ve tedbirler nereden gelirse gelsin 
bu gibi teklif ve tedbirlerin karşısına dikilme
liyiz, Anayasada yer alan reform ve dönüşüm
leri mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Parlâmento
yu itibarlı bir organ haline getirmenin başka 
bir yolu yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimi burada bi
tirdikten sonra dün gece bu salonda geçen 
üzücü olaylar üzerinde de kısaca durmak isti
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, dün gece vukubulan 
ve hepimizi üzen bu üzücü olaylar, bu Parlâ
mentonun çatısı altında ilk defa vukubulma-
ımıştır. Yalnız bu üzücü olayların, sonradan bü
tün grupların üzüntülerini ifade etmelerine ve
sile olan, bu üzücü olayların meydana gelmesin

de elbetteki sorumlular vardır ve bu sorumlu
ları bu Meclisin arayıp bulması ve bunları or
taya çıkarması mecburiyeti vardır. Eğer bu 
üzücü olayların müsebbipleri, sorumluları tes-
bit edilmiyecek olursa elbetteki bu olayların 
önlerini almaya imkân yoktur. 

Muihterem arkadaşlar, dün bu çatı altında 
geçen olaylar hepinizin gözleri önünde cereyan 
etti. Bir parti lideri, Millet Partisinin Genel 
Başkanı Sayın Bölükbaşı birtakım iddialar 
ileri sürdü, bu kürsüden. Bundan sonra söz 
alan Sayın Başbakan, bu kürsüde bu parti gru-
punun genel başkanına en ağır ithamı yapa
rak, «ispat etsinler, aksi takdirde iffetsizdirler, 
kendilerini iffetsizlikle itham ediyorum bu id
dialarını ispat etmedikleri takdirde» demişler
dir. 

Muhterem arkadaşlar, bir parti başkanı 
birtakım iddialar ileri sürmüştür. Ondan son
ra söz alan Başbakan da, iddialarını ispat etme
diği takdirde iffetsizdir, demiştir bu arkadaşı
mıza. 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Ne diye
cekti? 

BAŞKAN — Sayın Şener, lütfen müdahale 
etmeyin. 

T. İ. P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 
(Devamla) — «iddialarını ispat etmediği tak
dirde iffetsizdir, iddialarını ispat etmeye davet 
ediyorum» diyen bir Başbakan, bu iddiaları 
öne süren arkadaşımıza, herşeyden önce kendi 
grupunu da ikna etmek suretiyle, bu kürsüde 
bu iddialarını ispat etmek fırsatını vermelidir. 
Dün böyle mi oldu muhterem arkadaşlar? İs
pat etsinler iddialarını, «ispat etmedikleri 
takdirde ifeftsizlikle kendilerini itham ediyo
rum» dediler, fakat bundan sonra iddialarını 
ispat etmek için söz almak istiyen arkadaşı
mıza, Adalet Partisinin oyları ile kifayet öner
gesini kabul etmek suretiyle, bu iddialarını is
pat etmek imkânı tanınmadı. 

Olaylar bundan sonra meydana geldi muh
terem arkadaşlar. Hem itham edeceksin, ispat 
et, diyeceksin, yoksa seni iffetsizlikle suçluyo
rum, diyeceksin, ondan sonra kendi grupunun 
oyları ile bu itham ettiğin, ispata davet etti
ğin milletvekiline iddialarını ispat etmek hak
kını tanımıyacaksın. 
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Muhterem arkadaşlar, yeni içtüzük yapılır
ken bu geçen üzücü olaylar üzerinde önemle 
durmalıyız. Bir Başbakan ya bu itham ve 
iddialan öne sürmemelidir, yahut böyle itham 
ve iddialar ileri sümüşse onun grupu itham edi
len milletvekiline burada konuşup iddialarını 
ispat etme imkânını vermelidir. Vermezse bu 
gibi olaylar cereyan eder ve bunun önünü ala
mayız. 

Meclis Bütçesinin hayırlı olmasını diler, he
pinizi saygiyle selâmlarım. (T. t. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Süleyman Arif Emre. Saat 11,23. 

Y. T. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ARİF 
EMRE (Adıyaman) — Muhterem Başkan, muh
terem milletvekilleri, Meclis Bütçesi üzerinde 
Y. T. P. Grupunun görüşlerini arz ve izaha ça
lışacağım. 

Parlâmento demokratik rejimin şekillendiği 
ve hukuk ve kanuni ölçüler içerisinde millî 
iradeyi temsil eden bir müessesedir. Bu itibarla 
demokratik rejimle ilgili, demokratik rejimin 
temel prensiplerine göre Perlâmentonun işleyip 
işlemediği ile ilgili, meselelerin Büyük Millet 
Meclisi bütçeleri tartışılırken ortaya konulma
sı, üzerinde münakaşa edilmesi gerekir. Demok
ratik rejimin memleketimizde devamı, inkişaf 
etmesi, olgunlaşması, Meclislerimizde takibetti-
ğimiz hattı harekete, Meclislerin teşekkülünde 
tesiri olan bilcümle kanunlara ve bunların hep
sinin üzerinde demokratik rejimin dayandığı 
fikrî ve mânevi temellere bağlıdır. 

Her hangi bir rejimin, devam edebilmesi ve 
inkişaf etmesi, tekâmül etmesi için, o rejime 
inanan kadronun devam etmesi, o kadronun re
jime olan itimadının devam etmesi ve kuvvet
lenmesi gerekir. Bu itibarla bilhassa Devlet 
nizamında, siyasi mücadelelerde müessiriyeti çok 
fasla olan münevver kadrosu üzerinde demok
ratik rejime olan itimat ve inancın sarsılmasına 
müteveccih haraketlerin rejimimizle, rejimimizin 
istikbali ile doğrudan doğruya alâkadar oldu
ğunu hesaba katarak, bu mesele üzerinde bir 
nebze durmak istiyorum. 

Yüksek malûmlarıdır ki, demokratik sistem 
cemiyette ahlâk ve faziletin hâkim olmasına ve 
cemiyette bilhassa millî ve mânevi değerlerin 
hâkim olmasına ve bu değerlerin münevver kad
rosunda hükmünü icra etmesine bağlıdır. 

Materyalist cereyanların demokratik rejime 
inanmıyan aşırı devletçi, aşırı solcu, ihtilâlci 
fikir cereyanların muhtelif hileli usullerle, muh
telif vasıtalarla, muasır neşir ve telkin vasıta
larının fevkalâde artım olan nüfuz kabiliyetine 
istinaden ve eğitim müesseselerine yandan, içer
den sızarak, tesir ederek, münevverlerimize in
tikal ettirilmesi, halk ile münevver arasındaki 
görüş ayrılığının bir uçurum haline gelmesi hâ
disesi karşısında Parlâmentomuzun, Meclisleri
mizin ehemmiyetle durması ve üzerine düşen ta
rihî vazifeleri zaman kaybetmeden yerine getir
mesi, tedbirlerini alması gerektiğine kaaniiz. 

Mânevi temelleri istismar edilen, yok edilen 
bir demokratik rejim sonunda, zamanımızda em
salleri çok cereyan etmektedir, sonunda aşırı 
sol veya aşırı totaliter diktaya dönebilir. Bil
hassa gençlik hareketleri üzerinde, memleketin 
her bakımından istikbalini temsil eden ve rejim 
bakımından da istikbalini temsil edeceği tabiî 
olan gençlik hareketleri üzerinde Meclislerimizin 
kendisine düsen vazifeleri tam mânasiyle ifa 
edip etmediğini düşünmek gerekir. 

Uzun vadeli bir zaman nazarı itibara alına
rak mütalâa edilecek olursa, demokratik reji-

j me inançtan ziyade, gençlerimizin zararlı cere-
! yanların tesirleri altında ihtilâlci, diktacı, Mark-
| şist ve Mao'cu fikir cereyanlarının tesiri altın

da kaldıkları ve hattâ bu memleketin kandırıl
mış olan, aldatılmış olan, millî mefkure aşıla
narak fikrî muafiyet kazandırılmadığı için, alda
tılmış olan gençlerinin daha dün Beyazıt Kule
sine, Türk Bayrağını indirerek, kızıl bayrak 
çektikleri göz önünden kaçırılmamalıdır. Bu 
gibi tezahürler; «Efendim bütün memleketlerde 
oluyor, Japonya'da 4a olmuş, ingiltere'de de ol
muş, biz de de oluyor, bu nihayet tabiî hal 
oluyor bu, nihayet tabiî halde görülmelidir» şek
linde bir mütalâa katiyen iltifat edilecek bir 
mütalâa değildir, kanaatimize göre. Rejimin is
tikbalini teminat altın alabilmemiz için Meclis
ler olarak rejimin fikrî ve mânevi temellerini 
muhafaza ve kuvvetlendirme babında, eğer mev
cut kanunlar müsait değilse - Anayasada dâhil -
milletin istiklâl ve istikbalini, düşünerek yeni 
kanuni tedbirler, yeni idari tedbirler fikrî ve 
mânevi gelişmesi için milliyetçi mefkureye ve 
millî ahlâka gençliğimizin ve münevverlerimizin 
aşılanarak, fikrî muafiyete sahibolabilmeleri 
için gereken her türlü teşriî idari, eğitim ile il-

19 — 
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gili tedbirleri getirmek zorunda olduğumuzu 
partimiz namına ehemmiyetle arz ederim. 

Ortada izale edilmesi gereken bir tezat var
dır, Gerek Anayasamız, gerek Anayasanın pa
ralelinde olan cemiyetlere mütaallik idari, ce
zai kanunlarımız, sınıf tefriki yapan ve bir sını
fın tahakkümünü temine çalışan, fikrî ve fiilî 
hareketleri yasakladığı halde, bugün fiiliyatta, 
sanki bu kanun hükümleri yokmuşçasına, böyle 
bir fikrî ve fülî faaliyet devam etmektedir. Eğer 
kanun varsa kanun işletilmelidir. Eğer kanun 
işletilmiyorsa bunun sebepleri üzerinde durul
malıdır. Bunun sebeplerinin izalesine çalışılma
lıdır. Bir taraftan kanun mevcudolacak, diğer 
taraftan da kanun işletilmiyecek; bu katiyen 
ciddî bir demokratik rejime, ciddî bir Devlet 
idaresine ve ciddî bir parlömanter sisteme uy-. 
gun gelen bir fiilî durum değildir. 

2 nci olarak üzerinde ehemmiyetle durmak 
istediğimiz mevzu, Meclislerin teşekkülüne, se
çimlere müessir mevzuat üzerinde siyasi müca
dele ve siyasi hürriyet prensipleri bakımından, 
siya-ii mücadele eşitliği prensibi bakımından ıs
lahına lüzum gördüğümüz hususlara taallûk 
edecektir. 

Siyasi partiler Parlâmentonun vazgeçilmez 
unsurlarıdır. Bu itibarla partileri ve şahısları 
vatandaş seçerken, vatandaş iradesinin tam mâ-
nasiyle tecelli etmesi için bütün engellerin kal
dırılmasına lüzum olduğuna kaaniiz. Seçim mev
zuatımızda halen mevcut bir tutukluk mevcut
tur. öyleki, seçmen iradesinin üzerinde delege 
iradesi birkaç seçimden beri hüküm sürmekte 
ve seçmen iradesi adetâ 2 nci plâna düşürülmek
te, fakat bu hal karşısında Parlâmentolar bir 
tedbir getirmekte gecikmektedir. Vatandaşın 
Anayasa ile teminat altına alınmış olan seçim 
hakkı hem parti tercihine, hem de şahısları ter
cih etmesine ve bunda serbest olmasına bağlı
dır. Şimdiki sistemimiz vatandaşa sadece parti 
tercihinin imkânını vermektedir. Her hangi bir 
partiye inanan vatandaşlar, delegelerin yanlış 
tasarrufları ile o partinin listesinin başında yer 
almış olan her hangi bir kimseyi seçmiyerek, 
onun yerine aynı partiye mensup başka bir ada
yı seçme imkânından mahrum bırakılmışlardır. 
öyb misalleri vardır ki, parti genel merkezi o 
şahsın serilmesini arzu etmemektedir, o partiye 
rey veren, vermesi ihtimali olan vatandaşların 

çoğunluğu o şahsın seçilmesini arzu etmektedir, 
hattâ partinin mahallî teşkilâtı bunu arzu etme
mektedir. Fakat buna rağmen seçim sistemimiz
deki eksiklik dolayısiyle o vatandaş seçilebil
mektedir. Bu millî iradenin tam ve kâmil mâna
da tecellisine mâni olan bir durumdur. Türk 
vatandaşı gittiğimiz, her yerde kendisine karma 
liste yapma hakkının tanınmasını istemektedir. 
Bu isteği huzurunuzda ifade etmeyi bir vazife 
sayıyorum. 

Sonra demokratik sistemi ve dolayısiyle Par
lâmentoyu. yıpratmaya sebebolan diğer bir husus 
daha var; memleketin içerisinde bulunduğu se
çim enfilâsyonunu önlemek için her hangi bir 
ciddî teşebbüs ortaya çıkmamıştır. Hemen he
men Senato seçimleri, mahallî seçimler hesaba 
katılacak olursa memleketimizde her sene se
çim vardır, muayyen bölgelerde veyahut da ta
mamında her sene seçim vardır. Muayyen böl
gelerde seçim yapılmış olsa dahi, alâkadar si
yasi partiler memleket çapında Türkiye radyo
larından açtıkları seçim kampanyaları dolayısiy
le vatandaş mütemadiyen seçime davet edilmek
tedir. Vatandaş huzurunda mütemadiyen müna
kaşalar cereyan etmektedir. Bir şeyin dozajı, 
o.şey ne kadar hayırlı olursa olsun, artırıldığı 
takdirde vatandaş nazarında ehemmiyetini kay
beder, enflâsyona tabi olur. Bilhassa bu sebep
ten, bütçedeki israfatı da önlemek maksadiyle, 
bu istikamette tedvin edilmiş olan kanunlarımı
zın yeniden gözden geçirilmesi Meclislerimizin 
kaçınılmaz bir vazifesi olmalıdır. 

Adliye mekanizması da normal faaliyetine 
devam edememektedir. Seçmen kütüklerinin 
tanzimi, seçimlere ve seçmen kütüklerine müta
allik itirazların halledilmesi, sandık kurulları
nın teşkili gibi vazifelerle bilhassa mahkemele
rin keşif yapmalarına imkân olan yaz aylarında 
meşgul edilmeleri, adliye mekanizmasının da 
faaliyetini % 40, % 30 ne tee, engellemektedir. 
Bu husus da vatandaşlar arasında huzursuzlu
ğa sete' olmaktadır. Bunların üzerinde ehem-
miyetlû durulması lâzımgeldiğine kaani bulunu
yor:;, 

Demokratik rejim fikre karşı fikirle mukabe
leyi emreden ve tatbiki gereken prensipler ara
sında, fikirler arasında hangisinin millî menfaat
lere daha uygun olduğunun serin kanlılıkla tes-
bit edilmesini emreden bir rejimdir. Bu itibarla, 
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bütün tartışmalarda mevzuun muhtevası ne ka
dar ehemmiyetli olursa olsun tartışmaların ka
nuni, hukukî ve partiler arasındaki iyi münase
bet ölçülerine göre cereyan etmesini Y. T. P. ar
zu etmektedir. Ve zaten Parlâmento faaliyet
lerinde de bunu şiar edinmiştir. Fikre karşı ha
karetin ve kaba kuvvetin istimal edilmesi de
mokratik gelişmemizi, tekâmülümüzü önliyecek 
tezahürlerdir. «Muhtelif parlâmentolarda bu
nun emsalleri varmış, bu itibarla bunları pek de 
fazla üzüntü ile karşılamıyalım» şeklindeki izah 
tarzları varit olmamak gerekir. Biz, Türk Mil
letinin geçirdiği tarihî tecrübeler ve bu sebep
ten kazandığı olgunluk dolayısiyle fikri ve mâ
nevi değerlerinin, mânevi potansiyelinin tam 
mânasiyle temsiline imkân verildiği takdirde 
mevzuat ıslah edilerek, bütün dünyaya örnek 
bir demokratik hukuk nizamının Türkiye'de hü
küm sürmeye bağlıyacağına inanıyoruz. Bu iti
barla, başka memleketlerin kötü örneklerinden 
biz ibret almaya mecbur tutulmamalıyız. Başka 
memleketler, tekâmül ettirebildiğimiz takdirde, 
Türk demokrasisinden örnek almalıdırlar. 

BAŞKAN — Sayın Emre, iki dakikanız kal
dı. 

Y. T. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ARİF 
EMRE (Devamla) — Yeni Türkiye Partisi, bü
tün siyasi dargınlıkların izalesi ile memlekette 
iç barışın hâkim olmasını arzu eden bir teşek
küldür. Siyasi buhranlar her memleketin tari
hinde gözüken, olagelen hâdiselerdir, fakat asıl 
olan müstakar normal hukuk nizamının ve hu
kuk Devletinin teessüs etmesidir. Normal hukuk 
Devleti, temel insan hak ve hürriyetlerinin bü
tün vatandaşlar arasında seyyanen istimal edil
mesine imkân veren hukuk Devletidir. Bilhassa, 
siyasi iç huzurun, iç barışın temini maksadiyle 
ve artık bir ihtilâl sonrasının o zaman zaruri 
görülen fevkalâde tedbirleri ile kanunlarımıza 
da girmiş elan bâzı hükümlerin kaldırılması su
retiyle, siyasi haklarından mahrum bırakılmış 
birçok vatandaşların, siyasi hükümlülüklerin si
yasi haklarının iade edilmesine Yeni Türkiye 
Partisi taraftardır, iç barışta erişebileceğiniz 
bu kemal, millî birlik ve bütünlüğümüzün de da
ha fazla kuvvetlenmesine âmil olacaktır. Parti
miz bu kanaattedir. 

Birkaç cümle ile de şu hususa dokunmak is
tiyorum: Dönem sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. 

Teşriî faaliyetlerimizde bu dönem içinde daha 
sistemli, daha isabetli bir yol tuttuğumuza par
timiz kaani değildir. Bilhassa, Cumhuriyetin 
kuruluşundan bu yana geçen 46 senelik müddet 
içerisinde gerek bakanlıkların teşkilât kanunla
rı eskimiş ve yeni ihtiyaçlara cevap veremiye-
cek hale gelmiş, gerek İktisadi Devlet Teşek
küllerinin teşkilâtlarına mütaallik kanunlar ih
tiyaçlara cevap veremiyecek hale gelmiş, ikti
sadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonu 
için birçok hazırlıklar mevcut ve yeni yeni mü
esseseler kurulması, yeni ıslahatlar yapılması 
da yeni hukuk nizamımızın ve Anayasamızın 
emrettiği şekilde ortaya konmuş olduğu halde, 
bu Parlâmentoya fevkalâde vazifeler yükliyen 
teşriî hamule karşısında, Parlâmentonun sanki 
bu vazifeler ifa edilmiş, çok gelişmiş, çok kal
kınmış bir memleketin parlâmentosu gibi nor
mal şartlar içerisinde çalışması bizce kifayetli 
ve isabetli olmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Emre, vaktiniz doldu; 
lütfen. 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GRUPU ADI
NA SÜLEYMAN ARİF EMRE (Devamla) — 
Peki efendim, bağlıyorum. 

Bu durumun bilhassa, ilerisi için arz ediyo
rum, nazarı itibara alınması ve yapıcı, iktisadi 
kalkınmaya hız verici ıslahatları gerçekleştiri
ci, bakanlıkların ve İktisadi Devlet Teşekkül
leri mevzuatının yenilenmesine sebeboluçu faa
liyetlere öncelik verilmesi için Meclislerimizce 
fevkalâde çalışma programları hazırlanması ge
rektiğine partimizce inanıyoruz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Nevzat Şener, buyurun efendim. Saat, 11,45. 

A. P. GRUPU ADINA NEVZAT ŞENER 
(Amasya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

T. B. M. M. 1969 yılı Bütçesi üzerinde Ada
let Partisi Meclis Grupunun görüş ve temenni
lerini arza başlarken, Yüce Meclisin değerli 
üyelerini grupum vö şahsım adına hürmetle se
lâmlarım. 

Millî iradenin mutlak temsilcisi olan Yüce 
Meclislerin ve üyelerinin, demokratik düzeni 
korumak hususundaki gayretlerinin canlı ör
neklerini Büyük milletimiz ilgi ile takibetmekte 
ve değerlendirmektedir. Mukaddes ve her tür-
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lü tecavüzden masun bu kürsünün, vatandaşın 
huzur ve sükûnunu bozucu yanlış ve maksatlı 
beyanlarla zadelenmemesi iktidar ve muhalefet 
olarak hepimizin müşterek fikir ve hedefi ol
malıdır. Her mevzu burada hüsnüniyet havası 
içinde münakaşa edilecek ve neticede en iyi fi
kir ve karar hâkim kılınacaktır. «Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir.» vecizesinde yer bu
lan millî irade, ancak bu suretle tahakkuk ede
bilecektir. Çoğunluğun, iktidar olarak muhale
feti koruması ve kabul etmesi ne kadar tabiî ve 
Anayasa hükmü ise, muhalefetin de iktidarı ve 
çoğunluğu kabul edip kararlara hürmetkar ol
ması, yine her vesile ile sığındığımız demokrasi 
ve Anayasa icabıdır. 

Memleketin idaresinde ve halkın refah ve 
saadeti için alınacak kararlarda merci, Mec
lislerdir. Meclislerin dışında yeni kuvvetler ara
mak ve ihdas hevesinde olanlar sadece huzuru 
bozmak ve anarşi yaratmaktan ve dolayısiyle 
vatandaşın rahat ve huzurunu bozmaktan baş
ka bir şey yapmış olamazlar. Birbirimizi sevdi
ğimiz, saydığımız müddetçe Parlâmentonun kıy
met ve itibarının o derece artacağından kimse
nin şüphesi olmamalıdır. Nitekim, bu anlayışın 
yer bulması neticesi her geçen gün Parlâmento, 
vatandaş ve millet nazarında hakikî değerini ve 
kıymetini bulmaktadır. Bu arada bâzı istisna
larla üzücü ve müessif hâdiseler olabilir. Arz 
ettiğim gibi, biz bunları istisna olarak kabul 
ediyoruz. Meclisler, hakikaten geçen her sene 
kıymet ve itibarında bir yükselme kaydetmiş 
ve halkın nazarında hürmete lâyık bir müessese 
olma yolunda gayret göstermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; dün akşam olan 
hâdiselerden dolayı bir nebze mâruzâtta bulun
mak istiyorum. Dün akşam burada tarafsız 
olan ve tarafsızlığı bütün Meclisçe kabul edil
miş bulunan bir Meclis Başkanını ve Türk Mil
letinin sevgisini ve itimadını kazanarak Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin başında bulunan Sa
yın Başbakana tecavüzler vâki olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; bu sözleri söyliyen 
her vesile ile Meclisi karıştırmaktan zevk alan, 
hakikatleri tahrif eden, ucuz kahramanlık pe
şinde koşan, kendi kendisi ile mücadeleyi dahi 
âdet haline getirmiş olan Bölükbaşı'dır. 

SEYÎT FARUK ÖNDER (Konya) — Yavaş 
gel. 
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A. P. GRUPU ADINA NEVZAT ŞENER 
(Devamla) — Millet, kendisine her zaman oldu
ğu gibi, lâyık olduğu dersi ve cevabı verecek
tir. 

FEHMİ CUMALIOĞLU (Kayseri) — 1969 
da size de verecek, 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen, efen
dim, 

NEVZAT ŞENER (Devamla) — Onu mil
let tâyin edecek 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın, Sayın 
Şener. 

NEVZAT ŞENER (Devamla) — Milletin 
vereceği dersi memnuniyetle kabul edeceğiz. 

Bölükbaşı'nın söylediği sözler bizi üzmüş
tür. (A. P. ve M. P. sıralarından karşılıklı sa
taşmalar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Meclisin nezaheti 
ile kabilî telif şeyler konuşmaya gayret edin, 
hattâ karşılıklı konuşmayın, istirham ediyo
rum. 

NEVZAT ŞENER (Devamla) — Evet, Bö
lükbaşı'nın sarfetmiş olduğu sözler bizi üzmüş
tür. Adalet Partisi Grupunun mensupları ola
rak hepimizin kalbini zedelemiştir. Ancak, tek 
teselli noktamız bu sözlerin bir başkası tara
fından değil de, Bölükbaşı tarafından söylen
miş olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kürsüden her
kes istediği gibi konuşabilmekte ve kürsü ma
suniyetine sığınarak fikirlerini açıklıkla ifade 
edebilmektedir. Adalet Partisi Grupu, muha
lefetin konuşma hakkına tam mânasiyle riayet 
etmekte, en geniş müsamahayı göstermektedir. 
Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanına «ya
lancı» diye hitabeden Bölükbaşı da işte bu mü
samahanın eseri olarak bu kürsüde konuşmuş
tur. Ama yine onları tatmine imkân yoktur. 
Adalet Partisi Grupu, çoğunluk grupu, muha
lefetin söz hakkını kısmıştır, onlara konuşma 
imkânı vermemiştir, iddiası içindedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, mevcut İçtüzüğü
müz muvacehesinde, Adalet Partisi iktidarı ve 
çoğunluğu bir söz hakkına sahipken muhalefet 
beş defa konuşabilmektedir. Saniyen, bu söz
leri sarfeden arkadaşımız sanki kendisine ta
nınmış olan 2,5 saatlik müddeti kullanmış ve 
sözlerini bu 2,5 saat içinde ifade etmek imkâ
nını bulamamış bir insanmış gibi, buradan söz 
sarfetmiştir. Yapılan anlaşma mucibince bütün 
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gruplar bütçenin tümü üzerinde 2,5 saat ko
nuşma hakkı tanınmıştır, ama bütün partiler 
bu 2,5 saati kullandığı ve hattâ Meclisin mü-
samahasiyle 2,5 saatlik müddeti aştığı halde, 
Bölükbaşı bunun ancak 45 dakikasını kullana
bilmiştir. Ondan sonra çıkmıştır burada, kifa
yeti müzakerenin aleyhinde olduğunu ifade 
etmiştir. Burada, bu kürsüde kifayeti müzakere 
aleyhinde konuşamıyacak tek kimse ve tek 
parti varsa, o da 2,5 saatlik müddeti kullana-
mıyan, sadece bu 45 dakikasını, bizim, hepimi
zin, bütün milletin bildiği muayyen tekerle
melerle işgal eden, bu tekerlemelerle 45 daki
kayı doldurabilen Millet Partisidir, böyle bir 
iddiada bulunmaması gerekir. Diğer partiler 
bu iddiada bulunsaydı kendilerine belki hak 
verilebilirdi. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel de arz 
ettiğim gibi bu kürsüyü birbirimize küfür kür
süsü olarak kullanmayalım. Bahusus bu kürsü, 
hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti Başbaka
nına «yalancı» diyen bir hatibin konuştuğu bir 
kürsü olmamıştır. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — O ne dedi 
Şener, onu da söyle! 

BAŞKAN — Sayın Kapısız, lütfen karşılıklı 
konuşmayınız. 

A. P. GRUPU ADINA NEVZAT ŞENER 
(Devamla) — Sayın Başbakanın dediği de or
tadadır. Bölükbaşı çıkmış, «yalancısın» demiş
tir. «Başbakan, yalan söylüyor, Başbakan ya
lancıdır.» demiştir. Sayın Başbakan buna 
karşılık verdiği cevapta, «sen yalancısın» diye
rek bir küçüklüğün içine düşmiyerek, «bu söz
ler doğru değildir, bunu isbat etmen lâzım, is-
bat etmediğin takdirde seni iffetsizlikle itham 
edeceğim.» demiştir. Bundan tabiî ne olabilir. 

FEHMÎ CUMALIOĞLU (Kayseri) — Niye 
imkân vermediniz söylemesine? 

NEVZAT ŞENER (Devamla) — Bölükbaşı 
isbat edemediği takdirde bu sözlere muhatabo-
lacaktrr. isbat ettiği takdirde bu sözlerin mu
hatabı değildir. Başbakanımızın hedefi budur, 
sözü. budur. 

SEYİT FARUK ÖNDER (Konya) — «Ya
lan» demedi, siz söylüyorsunuz. «Bu beyan ya
landır» dedi. 

BAŞKAN' — Sayın Önder, yerinden konuş
ma usulü var mı efendim Mecliste? Lütfen mü
dahale etmeyiniz. 

A. P. GRUPU ADINA NEVZAT ŞENER 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, sani
yen Sayın Başbakan kendisine sataşılma iddiası 
üzerine Sayın Başkandan söz istemiş ve bu 
kürsüden konuşmuştur. Ancak. Bölükbaşı, ben, 
«kendime sataşıldı, söz istiyorum» dememiştir, 
«kifayeti, müzakere aleyhinde söz istiyorum» da 
demiyerek sadece «iffetsizler» diyerek, grupu-
muzun üzerine yürümüştür. Meclis zabıtları or
tada, tetkik edin, bunu göreceksiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu müessif olayı 
burada kanatarak, diğer görüş ve temennileri
mizi arza devam edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi de Meclislerin 
çalışmaları ve arzu ettiğimiz hususlar hakkın
daki görüşlerimizi arz ediyorum. 

Yeni Anayasa muvacehesinde yeniden tan
zimi zaruri hale gelen içtüzük tasarısı, uzun ve 
yorucu çalışmalardan sonra Anayasa Komisyo
nunda görüşülmesi yapılarak kabul edilmiş ve 
Yüce Meclise sevkedilmiştir. Muhakkak ki, Yüce 
Meclis de uzun senelerin tecrübelerinden istifade 
ederek, bu içtüzük tasarısını inceliyerek, görü
şecek ve Meclislerin iyi bir şekilde çalışması
nı temin babında iyi ve arzu ettiğimiz bir ha
le koyacaktır. Ben bunu şurada iftiharla söy
leyebilirim ki, uzun senelerden beri çıkarılma
mış olan bu içtüzük tasarısı bu Meclisin daha 
sonra gelecek olan Meclislere bir hediyesi ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclislerimiz 1965 
ten bu güne kadar aşağıda izahını ve aded-
lerini sıralayacağım kanun tasarı ve teklifle
rini neticelendirmiş ve pek çok kararlar almış
tır. Bu da yoğun bir faaliyetin eseridir. 
1965 - 1969 yıllarında yani bütçe müzakereleri
nin başladığı güne kadar, seneler itibariyle 
1 Kasım tarihleri esas alınmıştır. 1 Ka
sımdan 1 Kasıma, 1965 - 1966 arasında 258 
aded tasarı, 1966 - 1967 arasında 147 tasa
rı, 1967 - 1903 arasında 153 tasarı, 1968 - 1969 
arasında 60 tasarı olmak üzere ceman 618 ta
sarı Yüce Meclise sevtkedilmiş, bunun 322 ade
di kesinleşmiş ve Meclisimizden Senatoya in
tikal ettirilmiştir. 

Keza kanun teklifi olarak, 1965 - 1066 ara
sında 356; 1966 - 1967 arasınla 210; 1967 -1968 
arasında 176; 1968 - 1969 tarihleri arasında da 
91 teklif ki ceman 833 teklif Meclise intikal et
miş, bunun 62 adedi kanunlaşmıştır. 
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Keza, bunun dışında Meclisimiz yine mü
him bir çalışma içerisinde gensoru, Meclis 
araştırması genel görüşme gibi bâzı mevzula
rı da halletmiş ve neticeye bağlamıştır. Bunları 
da sırasiyle arz ediyorum. 

Birinci toplantı yılında 43 aded gensoru 
teklifi yapılmış, bunun 43 ü de neticelenmiş
tir. 

İkinci toplantı yılında 10 aded gensoru tek
lifi gelmiş, hepsi neticelenmiş. 

üçüncü toplantı yılında 22 aded gensoru 
teklifi gelmiş, 22 si neticelenmiştir. 

Dördüncü toplantı yılında iki tane gensoru 
önergesi gelmiş, ikisi de neticelenmiştir İki ce
man yekûn 77 dir. 

T. B. M. Meclisi soruşturması : 
53 tane soruşturma işi birinci dönemden 

11 tane soruşturma, işi de ikinci dönemden 
gelmiş, yekûn 01 soruşturma işinin 56 tanesi 
neticelenmiş. Bakiye 8 soruşturma hazırlık ko
misyonu mevcudolup beş ianesi intikal ettiri
lerek yeniden üye seçilmesi kabul ettirilmiştir. 
iki hazırlık komisyonunun görev süresi uza
tılmış, bir tanesinin hazırladığı rapor gündeme 
alınmıştır. 

Genel görüşme : 
Birinci toplantı yılında 21 aded gelmiş, 21 i 

neticelenmiş. 

ikinci toplantı yılında dört aded gelmiş, 
dördü neticelenmiş. 

Üçüncü toplantı yılında 7 tane gelmiş 4 ü 
neticelenmiş. 

Dördüncü toplantı yılında 7 tane gelmiş, 
Meclis gündeminde sırasını beklemektedir. 

Meclis araştırması : 
Birinci toplantı yılında üç tane gelmiş, üçü 

de neticelenmiş. 
İkinci toplantı yılında 22 tane gelmiş, 22 si 

neticelenmiş. 
Üçüncü toplantı yılında 13 tane gelmiş, 13 ü 

gündemde. 
Dördüncü toplantı yılında on tane gelmiş, 

onu da gündemde sırasını beklemektedir. 

Bunlar dışında, dört yıl içinde 1046 aded ya
zılı soru önergesi verilmiş, bunun 835 tanesi ce
vaplanmış. Keza yine dört toplantı yılı içinde 
825 aded sözlü soru önergesi verilmiş, 553 ade
di neticelendirilmiştir. 

I Bütün bunlar Meclisin, iddiaları hilâfına ve 
geçen dönemlere nazaran daha iyi çalıştığını 
ve oturduğunun açık ve bariz misalleridir. 
Adalet Partisi grupu olarak bu çalışmalardan 
dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyo
rum. Ancak, bu müddet içinde daha fazla bir 
netice ile huzurlarınıza çıkmakda mümkün
dür. Biz bu hususu sağlamak için bâzı şikâyet
lerimizi açıklıyacağız. 

Devamsız milletvekilleri hakkında kanuni iş
lemlerin tam mânasiyle yerine getirilmediği açık
lıkla ifade edilebilir. Nitekim, Başkanlık Divanı 
2 Aralık 1966 tarih ve 178 sayılı karariyle Mec
lis birleşimlerinin saat 15'00 yerine yarım saat 
önce, saat 14,30 da toplanmasını ve isim oku
narak yoklama yapılmasını kararlaştırıp bunu 
Meclisin tasvibine sünmuşsa da Yüce Meclis, 
bu karar isteğine iltifat etmiyerek reddetmiş-. 
tir. 

Burada bir noktaya temas etmek isterim. 
Zannedilmesin ki çoğunluk partisi bunu reddet
miştir, hayır. Diğer gruplar da aynen bu ka
rara uyarak Başkanlık Divanının bu arzusuna 
iltifat etmemişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın üyelerin ta
kip zorunda oldukları mahallî ve seçmenleriyle 
ilgili işleri olabilir. Hakikaten bu işler zaman 
almaktadır. Ancak, asli görevimizin komisyon 
ve Meclis çalışmalarına iştirak olduğunu hiç
bir zaman unutmamamız gerekir. Mevcut içtü
züğümüzde bu gibi devamsızlıkları önliyecek 
ve icabında tecziye edecek hükümler vardır. 
Bunların tatbiki gerekir. 

Muhterem milletvekilleri, personel çokluğu 
şimdiye kadar her bütçede tenkid mevzu olmuş
tur. Halen 217 memur, 882 müstahdem olarak 
ceman 1 099 sayısı, hiçde küçümsenecek bir ra
kam değildir. Bu fazlalığa rağmen hizmetlerin 
tam mânasiyle ifa de edildiği iddia edilemez. 
Personel adedi arttıkça mesuliyet hissi o de
rece azalmakta, adeta herkes birbirinden iş bek
ler duruma düşmekte, lâubalilik artmaktadır. 
Personel adedini azaltmak mümkün olmadığı
na göre, hizmetlerin lâyikiyle ifası için bil
hassa idare Âmiri arkadaşların gayret göster
melerini istemek ve sayın üyelerin de idareci
lere yardımcı olmalarını istemek hakkımızdır. 

Üyelerin lokantada yer bulmaları güçleşti ği 
gibi, kulislerde oturacak koltuk ve sandalye 
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bulmaları da mesele olmuştur. Misafirlerin ge
lişi güzel, içeri alınması, kulislerin işgali haklı 
şikâyetleri mucibolmaktadır. Ancak şikâyet 
edenler de aynı hatayı işlemekten geri kalma
maktadır. 

iki gündür Sayın Meclis Başkanının bizzat 
meşgul olarak, kulislere üyelerden başkaları
nın alınmaması için gayret sarf etmesi bizler 
için üzücü olmuştur. Sayın Başkana böyle bir 
külfet ve vazife yüklemeye hakkımız olmasa 
gerektir. 

Telefonlar bir dert haline gelmiştir. 600 ü 
aşkın üyeler için ayrılan 8 telefon kabini çok 
azdır. Esasen aylardan beri bunların da en az 
yarısı bozuktur. Telefon kabinlerinde rehber 
yoktur. Sayın idareci üyelerin bu durum kar
şısındaki hal ve tavırlarına bir mâna veremi
yoruz. 

Muhterem arkadaşlar, sayan üyelerin ziya
retçilerle daha rahat görüşmeleri için çareler 
aranmalı, Meclis içi panayır yeri olmaktan kur
tarılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, bütçenin Cumhuri
yet Senatosundaki görüşmesinde ve bugünde 
Millet Meclisi bütçesinin görüşülmesi sırasın
da bir milletvekili arkadaşımız, Senatoda da 
bir senatör arkadaşımız, bâzı iddia ve itham
larda bulunmuştur. 

Senatoda konuşan senatör arkadaşımız; üye
lerin nüfuz suiistimali suretiyle menfaatler te
min ettiğini ifade etmiş ve «Hangi üyenin ne 
kadar zıkkımlandığını söyliyeceğim» demiştir. 
Böyle insanlar mevcutsa haklarında kanuni 
işlem yapılmak, Yüce meclisler bu gibi insanlar
dan temizlenmelidir. Bu beyan karşısında Se
nato ve Meclis Başkanlıkları derhal teşebbüse 
geçip bu iddianın doğruluk derecesini araştır
mak ve Meclisleri töhmet ve şüphe altından 
kurtarmalıdır. Bu hususta ne gibi bir muame
leye tevessül edildiğinin Sayın Başkanlık Di
vanınca açıklanmasını rica ediyoruz. 

Muhterem, arkadaşlarım, A. P. Grupu olarak, 
hangi partiden olursa olsun, kim olursa ol
sun, bu gibi insanlar varsa bunların karşısın
da olduğumuzu açıklıkla ifade etmek isteriz. 

SEYİT FARUK ÖNDER (Konya) — Araş
tırma önergesi verdik, yiğitseniz kabul edin.. 

NEVZAT ŞENER (Devamla) — Görüşüldü
ğü zaman, araştırma önergeniz buraya, geldi

ği zaman herhalde bir fikir ileri sürülecek
tir, bir görüşme yapılacaktır. Yiğitliğimiz ve
ya yiğit olmadığımız herhalde sizin bu ölçü
lerinizle değerlendirilemez. 

SEYİT FARUK ÖNDER (Konya) — Kendi
nize güveniyorsanız... 

BAŞKAN — Sayın Önder, istirham edece
ğim, müdahale etmeyin. 

Sayın Şener, vaktiniz doldu, lütfen bağla
yan. 

NEVZAT ŞENER (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, tenkid ve temennilerimizin yer 
bulacağı, noksanların giderileceği ve meclis
lerin arzu edilen ideal seviyeye varacağı ümit 
ve temennisiyle yeni bütçenin hayırlı ve uğur
lu olmasını diliyor ve sizleri tekrar şahsım ve 
grupum adına selâmlıyorum. (A. P. sıralarm-

• dan alkışlar) 
SEYİT FARUK ÖNDER (Konya) — Sataş

ma var Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Nedir efendim, sataşma telâk

ki ettiğiniz cümle? 
SEYİT FARUK ÖNDER (Devamla) — Lide

rimiz çeşitli şekilde itham edilmiştir, grupu-
muz çeşitli şekilde itham edilmiştir ve bize iza
fe edilen sözler tarafımızdan söylenmiş gibi ifa
de edilmiştir. 

BAŞKAN — İthamlar nedir lütfeder misi
niz? 

SEYİT FARUK ÖNDER (Devamla) — 
Meselâ denmiştir ki, «Başbakana Bölükbaşı ya
lancı» dedi. Halbuki Bölükbaşı Başbakana «Ya
lancı» demedi, beyana muzaf olarak, «Bu be
yan yalandır» dedi. 

BAŞKAN — Başka efendim? 

SEYİT FARUK ÖNDER (Devamla) — 
Kürsüden müsaade ederseniz söyleyeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. Yalnız yeni bir sa
taşmaya fırsat vermeyin. Bu işi böyle bitirelim 
lütfen. 

SEYİT FARUK ÖNDER (Devamla) — Muh
terem milletvekilleri, dün akşam burada mü
essif bir hâdise olmuş. Grupumuzun iki konuş
ması olacaktı; birinci konuşmasını Genel Baş
kanımız yapacaktı ve yaptılar. Teknik konuş
mayı ben yapacaktım, rahatsızlandım, zaten bir 
enfarktüs geçirdiğim için doktorun yaptığı tav
siye üzerine ben gittim, istirahat ettim, bu se
beple konuşmamız yarıda kaldı ve yapılamadı. 
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Bunu bahane ederek, bizim, ikinci defa yeter
lik önergesi aleyhinde söz istememizi bir hak
sızlık telâkki eden arkadaşa böylece bu husu
su açıklamak isterim. 

Biz, A. P. den, dün akşamki müessif hâ
dise dolayısiyle yatıştırıcı ve uzlaştırıcı bir 
konuşma beklerdik. Çünkü, bir parti liderine 
hakaret edilmişti, bir parti liderine, kendi
sinde olmıyan vasıflar izafe edilmişti. O par
ti lideri öyle bir parti lideridir ki, bugün bu 
sıralarda oturuşunuzun % 70 i onun yaptığı şe
refli mücadeleye, o mücadelenin neticesine bağ
lıdır. 

KEMÂL ÇETİNSOY (Adana) — O sizin ku
runtunuz.. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin ar
kadaşlar. 

SEYİT FARUK ÖNDER (Devamla) — M. P. 
olarak Türk - Rus Kültür Anlaşmasına bizim 
bakanlarımız imza koymamıştır. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Fotoko
pileri çıkarıldı, geliyor. 

SEYİT FARUK ÖNDER (Devamla) — imza 
koymamıştır. Devrin Başbakanının Cumhuriyet 
Gazetesinde yaptığı bir beyanat bunun bariz de
lilidir. Bugün basına bu husus açıklanmıştır. 
(A. P. sıralarından, «Sataşma nerede?» sesleri) 

Sataşma.. 
BAŞKAN — «Söylemedikleri şeyin kendile

rine izafe edildiği» şeklinde sataşma olduğunu 
beyanla söz istediler, onu izah ediyorlar. Ta-
kibediyorum efendim, müsterih olun, lütfen... 

SEYİT FARUK ÖNDER (Devamla) — Eğer 
yalan beyanların ne olduğunu sorarsanız, size 
verecek cevaplarımız bulunabilir, Ama ben bu
raya tekrar hâdiseleri kızıştırmak maksadı ile 
değil, yatıştırmak maksadı ile çıktım. Yoksa 
biz Başbakanın, nasıl sahte vesikalarla ma
son olmadığını ispat etmek istediğini de biliriz 
ve bunu açıklıyabiliriz, ama bu tarafını müsaa
de edin de söylemiyelim.. (A. P. sıralarından 
«Ne biliyorsan söyle» sesleri, gürültüler) 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (M. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı söz istediler, söz 
veriyorum. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANVE-
KİLİ MEHMET ÜNALDI (C. Senatosu Adana 
Üyesi) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin iki ayrı 
müessesesi olan Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi bütçelerinin bir arada müzakeresi dola
yısiyle bu kürsüden tenkidlerde bulunan sayın 
üyelerin tenkidleri içerisinden Cumhuriyet Se
natosunu ilgilendiren hususatı aldık, bunlara kı
saca arzı cevap etmek için huzurunuzu işgal 
ediyorum. 

Sözlerime başlarken, hiç şüphe yok ki her 
iki Meclisin sayın üyelerini topyekûn rencide 
eden bâzı hususların tenkid sadedinde bu kür
sülerden söylenmiş olmasıdır. Tenkid uğruna 
muhterem arkadaşlarım, bu kürsülerden gerek 
müessesenin, gerek rejimin, gerek milletvekil
liği ve senatörlüğün haysiyetinin ne derecelere 
düşürüldüğü ibretle ve üzüntü ile bütün arka
daşlar tarafından takibedilmektedir; biz de bun
ların içerisindeyiz. Tenkid olur, haklı tenkidle-
re cevap da verilir, haklı tenkidler kabul edi
lir, yerine getirilmek için gayret sarf edilir, bir 
kısmı yerine getirilebilir, bir kısmı getirilemez, 
bunlar hep olur. Ancak, konuşmaların tenkid. 
ölçülerini aşarak milletvekilliği ve senatörlü
ğün haysiyetine, bu kutsal müessesenin temeli
ne taallûkeder hale gelir ise o zaman topyekûn 
hepimizin hassasiyet göstermemiz elbette icabet-
melidir. 

Gerek Cumhuriyet Senatosunda, gerek Mil
let Meclisinde bâzı hususat haklı tenkictlere se-
bebolmaktadır. Ama bunlar arasında bir tetkik 
mahsulü olmadan ve bir araştırmaya tabi tu
tulmadan, bir seleksiyondan geçmeden bura
dan söyleyiverilen bâzı husus da müesseseyi ha
kikaten hırpalamaktadır. Ben misal arz edece
ğim Cumhuriyet Senatosunda. Bu kürsüden her 
iki Meclisin toplanamadığı, milletvekillerinin ve 
'senatörlerin devamsızlığından bahsedildi. Bunun 
içerisinde muhterem arkadaşlarım, hakikat pa
yı yok diyemeyiz, vardır. Ama bunun sebeple
rinin ve saikinin sadece ve sadece milletvekille
rinin ve senatörlerin sırtında bırakılması ka
naatimce haksız olur, bunun başka sebepleri 
üzerinde de bir araştırmanın, bir tetkikin yapıl
ması icabeder. 

Meclislerin toplanamaması hususuna sadece 
Cumhuriyet Senatosunu ilgilendiren kısmına 
arzı cevaflbetmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Sena
tosu 1961 - 1962 devresinde 96 birleşim akdet
miş, 1 defa toplanamamış, 1962 - 1963 te 124 te 
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2 defa, 1963 -1964 te 93 te 1 defa, 1964 - 1965 te 
121 de 2 defa, 1965 - 1966 da 99 da 3 defa, 
1966 - 1967 de 76 da 2 defa ve bu yıl da şimdi-
ye kadar 35 birleşim olmuştur. İki defa Cum
huriyet Senatosu toplanamamıştır. Bir defasın
da birleşik toplantı olduğu için toplanamamış
tır. Şu halde bir sebebe istinadetmektedir, bir 
defa toplanamamış. Bu nisbetler tenkide hak 
kazandıracak bir netice vermediğini hepimiz 
görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, gene bir sayın üye, 
zannederim grupu adına, bu kürsüden konuş
tular ve bir sayın senatörü birtakım ağır isnat 
mı dersiniz, iftira mı dersiniz, ifşaat mı dersi
niz, nasıl kabul ederseniz - bir töhmet diyeyim 
bendeniz de - töhmet altında bıraktılar. 

Henüz doğruluk derecesi bizce meçhul,, ama 
bu sayın arkadaşım çok iyi bilmelidirler ki, te
sadüfen bu isminden bahsettikleri senatör 
A. P. ne mensuptur, hangi partiye mensubolur-
sa olsun, Adalet Partililer değil bütün parti
liler eğer bunun hakikat hissesi varsa ve olmuşu 
var ise bu çatı altında vazife gören ve milleti 
temsil eden her sayın üyenin, o sayın üyenin 
yakasından yapışacağından hiç kimsenin şüphe
si olmasın. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Şimdi sayın üyeye şu şekilde bir cevap arz 
etmek isterim: 

Parti grupu olarak, bilmiyorum kendi Mec
lislerine bir araştırma önergesi takdim ettiler 
mi, etmediler mi? Ancak Cumhuriyet Senato
sunda mevcut bir sayın üye tarafından bir araş
tırma önergesi Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığına tevdi edilmiştir. Bendeniz Reisvekiü ola
rak dün celseyi idare ederken zabıtlara geçen 
şu ifadeyi kullandım: 

«Bizim Cumhuriyet Senatomuzun içtüzüğü
nün 133 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosu araş
tırmasını şöyle tarif eder: Cumhuriyet Senato
su araştırması, belli bir konuda bilgi edinil
mek için yapılan incelemeden ibarettir. Bu sa
yın üyenin vermiş olduğu araştırma önergesi, 
çok geniş bir mahiyet arz ettiği ve hattâ Mil
let Meclisiyle, Cumhuriyet Senatosu ile bütün 
Parlâmentoyu kapsıyan ve Parlâmentonun bü
tün üyelerini kapsıyan bir önerge olduğu ci
hetle şimdi okuduğum İçtüzük maddesine uy
madığı için kendilerini aradım bulamadım, o 
celsede Umumi Heyette de mevcut değillerdi. 

Soracaktım, eğer belli bir konuyu işaret etseler
di, önergeyi okutacaktım.» 

Şimdi konu belli oldu. önergeleri o yolda 
düzeltilince elbette İçtüzüklerin Meclislere ve 
Meclis üyelerine vermiş olduğu haklar kulla
nılacaktır, o haklar kullanıldığı zamanda yeri
ne getirilmesi icabeden hususat meydana çıka
caktır. 

Ayrıca, benim hoş görmediğim bir hususu 
da işaret etmeden geçemiyeceğim, o husus da 
şudur: 

Bu ortaya atılan mesele Türk Ceza Kanu
nunda suçtur. Eğer bilinen bir şey var idiyse 
bunun yolları ve mercileri ayrı idi. Meclis kür
süsünden ve efkârı umumiye önünde açıklanan 
bu husus çok ağır bir isnattır, gerek söyliyen 
için, gerek söylenen için... Eğer söyliyen bunu 
ispat edemezse bunun ağırlığı altında ezilir gi
der, bunu da bilmek gerekir. Bu hususu işaret 
etmekle şunu demek istiyorum: Bu kürsülerden, 
tekemmül etmemiş, yani delil mahiyetini ikti-
sabetmemiş şeylerle ağır ithamlar altına bir 
sayın üye bir başka sayın üyeyi sokmasın. Kas-
dım budur, başka bir şey söyliyecek değilim. 

Bizi ilgilendiren tenkidlerin en önemlisini 
en sona bıraktım muhterem arkadaşlarım, o da 
Teşkilât Kanunudur. Bir sayın üye teşkilât ka
nunları olmadığı için Meclislerin birbirleriyle 
olan münasebetlerinin gelişemediği, hattâ kendi 
bünyeleri içerisinde dahi hizmetlerin lâyık elle
re tevdi edilemediği hususuna işaret edilmiştir. 
Gayet doğrudur, bu tenkide can ve gönülden 
katılıyoruz. 

Cumhuriyet Senatosunun Teşkilât Kanunu: 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz 1961 yı
lında İdar Âmiri idim, kendi imzamı taşır, 
Teşkilât Kanunu 1961 den beri Yüksek Mecli-
sinizdedir. Müteaddit defalar gündeme girer ve 
kadük olur. 

Bu tenkidi yapan sayın üyelere müteşekki
rim. İnşallah bu tenkid vesilesiyle Yüksek He
yetinizden seneler senesi gündemde kalan bu 
Teşkilât Kanununun çıkarılması bu vesileyle 
sorulur, hiç olmazsa sebebi teklifi sahiplerine 
veya Cumhuriyet Senatosuna bildirilir de bu 
tenkidlerin ardı arkası kesilir, bu vesile ile ten
kid edenlere «şu sebepten çıkmamıştır» cevabı
nı da biz göğüsümüzü gere gere verebiliriz. Bu 
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itibarla beni dinlemek lutfunda bulunduğunuz 
için Yüksek Heyetinizi saygı ile selâmlarım efen
dim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sıra C. H. P. Grupu adına ikin
ci defa, Sayın Şener'in, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA AHMET ŞENER 
(Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; benden evvel C. H. P. Grupu adı
na konuşan arkadaşım gerektiği kadar bütün 
konulan eleştirmiş bulunmaktadır. Bendenim 
G. H. P. nin, tekrar bu mevzudâki bâzı hususlar 
hakkında temennilerini dile getirmeyi arzu edi
yorum. 

Sayın milletvekilleri, bir konuya temas et
mek istiyorum. T. B. M. M. nin bugün örnek 
teşkil etmesi icabeden, bilhassa bakanlıklarda
ki çalışmalara, Türkiye Cumhuriyetinin bütün 
idaresine örnek teşkil etmesi icabeden yer Bü
yük Millet Meclisinin idari kısmıdır. 

Sayın Başkan, Divanda bulunan ve oturan 
Başkan ve Başkanvekilleri arkadaşlarımızın, 
buranın kud'sîyetine, buranın ehliyetine liya
katli olarak oturduklarını daima söyler ve bunu 
tasvibederiz. Ancak, Başkan veya Başkanve-
kili arkadaşlarımızın, Divanda vazife görür
ken, milletvekili arkadaşlarımıza hitabederken 
«onları azarlar ve onlara bağırır» bir sekilide 
konıışmamalarmı arzu ederiz. Çünkü, bir mil
letvekili belki kendisini haklı telâkki ederek, 
tüzükte bulunan bâzı haklarını istemek husu
sunda yanlış bir harekette bulunabilir, ama 
Başkanllılk Divanında bulunan Reisin buna da
ha hazımfcâr ve daha ehliyetli cevap vermesi 
zarureti vardır. Her şeyden önce aşağıda bu
lunan milleiîvekilinm bir insan olduğunu düşün
mek gerekir. Elbetteki Başkanlık Divanmda-
ld arkadaş da evleviyetle bir insandır, onun 
da muhakkak ki sinirleri vardır, onun da el
bette bu konuda diyecekleri vardır, Ama, bü
yük meziyet odur ki, idare makamında bulunan 
kişinin sabrının, leHlbetteki milletvekilinden bir 
derece daha fazla olması gerekir. O hakle 
«azarlar» vaziyette bulunmasından, yani bu 
gibi davranışlardan tevakki edilmesini hassa
ten rica ederim. Çünkü, mecbur olunuyor, aşa
ğıdan kendisine cevap veriliyor, bu da usul
süzlük oluyor. Hattâ o kadar ki, ailevî terbi
yeyi de aşarak cevap veriliyor, dolayısiyîe 
karşılıklı bir anlaşmazlık oluyor. Başkanlık 

Divanında bulunan arkadaşlarımın bu hususta 
daha dikkatli olmaları şayanı arzumuzdur. 

iç hizmetler yönünden Büyük Millet Meclisi 
personelinin çokluğu veya azlığından batotomi-
yeceğim. Büyük Millet Meclisinde bulunan bü
tün vazifeli memurların -odacısından Genel 
Sekreterine kadar- siyasi teşkilâtımızın dışın
da bulunan memurların memuriyetlerinin ifası, 
vazifelerinin ifası, diğer bakanlık memuriyet
lerine benzemez. Burada bulunan odacının 
odacılığı ve vazifesi, buradaki kâtibin, sekre
terin veya memurun, müdürün vazifesi, bir ba
kanlıkta bulunan memurunkine benzemez. Mü
nasebetler bakımından benzemez, hizmetler 
yönünden benzemez, hattâ konuşma yönünden 
'benzemez. Onun için Başkanlık Divanında İda
re âmirlerinin ihdas edilmesinin sebebi; Parlâ
mentoda buüunan milletvekillerinin, bu saydı
ğım zevatla temas etmemeleri için, muhatabol-
mamaları içindir. O halde, siyasiilerin arasında 
bir siyasi paravana kurulmuş ve onlarla temas 
etme zarureti varken maalesef öyle olmuyor. 
Bilhassa idare Âmirleri arkadaşlarımızın bunu 
çok iyi bilmeleri ve bizim bir memurla temas 
etmemişin icaplarını kendilerinin ayarlamaları 
lâzımdır. Yoksa bizim orada iki tane, üç tane 
evrakımızı imzalatmaları için değil.. Biz, me
murlarla olan temaslarımızda söyleoeMeriımizi 
idare Âmirlerine ve Başkanlara söyliyeceğiz, 
oıv.d.a bu söyleyişlerimiz vazife olarak, eğer bu 
konunun şiddeti varsa azaltılacak, eğer her han-
g'l bir tüzüğe, kanuna, idareye aykırı bir konu 
varsa siyasi arkadaşımız da, burada tashih edil
dikten sonra memuriyete gider. Halbuki böy
le olmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konu çok önem
lidir, Eğer böyle bir hususa ihtiyaç yoksa biz 
İdare Amirlikleri, Balkan ve Başkanveküllik-
leri yerine bir umum müdür tâyin öderdik, 
Meclisi idare ederdi. Böyle bir şey olamaz. 
Bilhassa burada buna çok dikkat edilmesi ve 
parlomanterlerin şahsiyetlerine ve bu Parlâ
mentonun üyeliğine yakışır şekilde muamele 
edilmesinde zaruret vardır. 

Personelin istihdamı meselesine de temas et
mek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Bütçe Komisyonun
da söyledim, burada da hiç kimseyi kınamadım, 
hiçbir partiyi kasdetmeden söylüyorum. Sözüm 
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şudur : Her personelin arkasında iki tane, üç 
tane milletvekili ve senatör vardır. Bunu kabul 
etmek lâzımdır, bu böyledir. O halde bunlar 
istihdam edilirken işe göre memur istihdam 
edilmesinde zaruret vardır. Adam için iş değil, 
iş; için adam bulmak gerekir. Bu şekilde istih
dam edilmesinde zaruret vardır ve bu husus el
betteki Başkan, Başkanvekilleri ve İdare Âmir
lerinin yönetimindedir. Buna çok dikkat edil
mesinde zaruret vardır. Aksi takdirde, burada 
istihdam şekli Öyle olunca; her hangi bir ba
kanlıktaki bir usulsüzlüğü de murakabe edeme
yiz, edemezsiniz. 0 halde, burada intizamı te
min etmedikten, burada kanun, tüzük ve nizam
lara riayetkar olmadıktan sonra başka yeri 
kontrol ve murakabe etmek bizim hakkımız ol
masa gerektir. 

Kulisin tanzimi meselesine geliyorum. 
Muhterem arkadaşlarım, Büyük Millet Mec

lisinin içine girdiğiniz zaman, oturuşta, gezişte 
ve sohbette, mutlaka içeriye giren eshabı mesa-
lihe veya dinleyicilere bu konuda örnek olma
ya mecburuz, hepimiz Örnek olmaya mecburuz. 
Sayın Başkanlıktan, Sayın İdare Âmirlerinden 
rica ediyorum, yeni bir tanzim şekli yapılmış, 
tamamen iştirak ediyorum. Ama evvelâ benim 
köyden gelen, kendilerinin köylerden gelen mi
safirlerimizi oturtabilecek, çayını ve kahvesini 
ısmarlıyabilecek, icabediyorsa telefon edebilecek 
bir yerimin olmasını isterim. Bunlar temin edil
medikten sonra bu emir muhal kalır. Evvelâ 
kendisi bozacak, ondan sonra peşinden bizler 
de bozacağız bunu. Çünkü, sen bize bir Balon, 
yeteri kadar telefon, yeteri kadar oturtacak bir 
yer bulamadıktan sonra köyden gelen eshabı 
mesalihimi elbetteki ben Meclisin içine getire
ceğim, Ben getirdiğim gibi, kendileri de getire
cek. Zaten kendilerininM asansörlerle yerine 
gider. Ama, benimkini elbetteki kapıda bekle
tirseniz ben de buna reaksiyon gösteririm. Bu
na reaksiyon gösteren milletvekillerini ve beni 
bağışlasınlar, çünkü, bunun ba^ka şekli olmaz. 
Telefonu, salonu olmadıktan sonra, onları ka
bul edecek yer olmadıktan sonra... 

Sayın idareciler gidip baksınlar, aşağıda bu
lunan ye bilhassa müracaatta vazife göron ki
şilere. Bunların en azından orta mektep, lise 
mezunu kişiler olması lâzımdır. Bugün, gelen 
esbabı mesalih ile temas etmek, teması kur
mak, mebusla onu temas ettirebilmek işini böy

le, hattâ konuşmasını güç öğrenmiş olan kişi
lerle yapmak mümkün değildir. Orada bulunan. 
kişilerin mutlak ve mutlak bitaraf olması zaru
reti vardır. Şu partiden ise çağırırım, şu parti
den değilse çağırmam, olmaz. Kıraldan ziyade 
kıral taraftarı olmamalıdırlar. 

Arkadaşlarımız temas etmişlerdir, Sayın. 
Başkanlık ve İdare Âmirleri bilsinler, acaba 
kendileri şu telefonla konuşabilirler mi? Elbet
te kendilerinin telefonu öyle olması lâzımdır,, 
lâyıktır elbette; Kalemi mahsus, telefonunun ağ
zından sizi takdim eder. Bizim bir saatte bir te
lefonu bulmamız mümkün değil, bozuk. Bunun 
şikâyetini Büyük Millet Meclisinde yaptığımız 
zaman, bir Bakanlıkta bir umum müdür bize şi
kâyet ettiği zaman, nasıl bunu murakabe ede
riz? İstirham ederim, bunun önüne geçmek za
rureti vardır. Yetersizdir, dört tane, beş tane 
telefon, olmaz. 

Asansörünüz öyledir. Bütçe Komisyonunun 
iki aylık çalışması sırasında, Büyük Millet Mec
lisinin çalışması sırasında asansörlerimiz yeti-
yormu, hayır. Evet, projesi böyle yapılmışsa 
tadili mümkündür. Neleri tadil etmiyoruz, bunu 
da ederiz. Yeni asansör alınıp, konulması zaru
reti vardır. Aşağıda bulunan yığın halindeki 
insanları yukarıya, yukarıdaki insanları aşa
ğıya nakletmek mümkün değildir. O halde lüt
fediniz bunu da nazarı itibara alınız, teklif 
getiriniz, projesini yapalım. 

Saj/ın Başkanlıktan ve idare Amirliklerin 
den bir konuda daha rica da bulunmak isteriz, 
Bu konuda da doktorlarla ilgilidir. Memnu
num ama, zannediyorum bütçe sırasında sa
baha kadar çalışmalar olmaktadır, doktorların 
da nöbet tutması zarureti vardır, doktor bu
lundurulmasında zaruret vardır. Eğer bu ol
mazsa arkadaşlarımız hastalandığı zaman, ani 
hastalıklarda müşkülâtla karşı karşıya kalı
nır. Nazan dikkatinizi çekerim. Doktorların 
bulunmadığı zamanlar olmaktadır. 

Sayın İdarecilere ve Başkanlık Divanına 
müracaatımız olmuştur, Cumhuriyet Halk Par
tisine, anamuhalefet Grupuna iki tane oda ve
rilmiştir. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Çok bile. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Arkada
şımız «bak çok bile» diyor ama « sosyal ada
leti» mitingde bağıracak. (Gülüşmeler.) 
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BAŞKAN —Sayın Önadım, lütfen müdahale 
etmeyiniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA AHMET ŞENER 
(Devamla) — Zatıâlinizden istemedik. Biz ku
lübede otururuz, sizden her hangi bir iane de 
istemeyiz. Biz Başkanlık Divanından istiyo
ruz. Diyoruz ki, yedi tane oda Adalet Partisi
ne verilirken bize iki tane oda değil. Bunun 
zarureti vardır. Başkanlık Divanının bunu hal
letmesini rica ediyorum. Çünkü bu konu, iki 
senedir, üç senedir devam etmektedir. Ricada 
bulunmaktayız, fakat halledilmiş durumda de
ğildir. (Gürültüler, gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar müsaade edin. Za
ten mahdut, konuşmacıların müddeti, rica edi
yorum. 

Buyurun Sayın Şener. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Onların 
zimmetine ilâve edilecektir Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendisine ya
kışır şekilde idaresinde, nizamında ve her işin
de örnek olmak zaruretinde olduğumuzu ve 
bütün milletvekillerinin, idarecilerimize ve Baş
kanlık Divanına yardımcı olmaları zaruretine 
de inanmaktayız. Ama evvelâ bu idarenin 
sistemini, siyasi idarecilerimizin temin etmesi 
zarureti vardır. Büyük Millet Meclisinde ya
pılan en ufak bir hareketin dışardaki akisleri 
büyüktür, bunların tamiri mümkün değildir. 
Türkiye'nin bütün imkânları Türkiye'nin bey-, 
ni bulunan Büyük Millet Meclisine veriliyor, 
buradaki hataların elbette millet tarafın
dan affedilmesi mümkün değildir. O halde bun
lar temin edilmedikten sonra idareci arkadaş
larımızın, deminki, cümlemle bitiriyorum, sa
dece muameleleri tekâmül ettirmek için değil, 
bilhassa Türkiye Büyük Millet Meclisinin ida
resindeki, noksanlıkların kısa bir zamanda dü
zeltilmesi için Büyük Millet Meclisinin her 
ferdinin yardımcı olacağına inanıyorum. An
cak tekraren söylüyorum, bilhassa müracaata 
gelmiş olan vatandaşların Büyük Millet Mec
lisinde misafir edilebilecek bir salona ve onla
rın işlerini takibetmek için rahatça telefonla 
konuşabilme imkânlarını sağlıyacak telefonlara 
ihtiyaç vardır. Onların arzularını Türk Mil
letinin misafirperverliğine yakışır bir şekilde, 
temin etmek vazifemizdir. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu 
adına hepinizi saygı ile selâmlarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Kifayet önergesi gelmiştir. 
İdare Âmirleri, konuşacak mısınız efendim? 

İDARECİ ÜYE MTJSLİH GÖRENTAŞ (Van) 
— Konuşacağız efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
İDARECİ ÜYE MUSLİH GÖRENTAŞ 

(Van) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Millet Meclisinin 1969 malî yılı Bütçesi üze
rindeki tenkid ve temennilere cevaplarımı arz 
etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Teknik hususların cevabına geçmeden ev
vel, dün geceki müessif hâdiseden Riyaset Di-
vanmınm büyük üzüntü duyduğunu arz etmek 
isterim. Bundan böyle Millet Meclisinde bu 
gibi hâdiselerin tekerrür etmemesini temenni 
ederken, muhterem üyelerin Riyaset Divanına 
yardımcı olmaları hususunda ricada bulunma
yı bir vazife sayarım. 

Bütçenin tanziminde âzami tasarrufa riayet 
edilmiştir. 1968 malî yılı bütçesinden 5 162 668 
lira fazla olarak Millet Meclisi 1969 Bütçesini 
huzurunuza takdim etmiş bulunuyoruz. Beş 
milyon fazlalığın sebebi; bu sene yapılacak 
olan milletvekilleri seçimi dolayısiyle iki aylık 
ödenek ve yolluk tutan olan 4 100 000 lira ile 
memur ve müstahdemlerin terfi farkları ve yi
ne bu sene ele alınmış olan bahçe ve parkların 
tanzimi masrafları karşılığıdır. 

Sayın hatipler ekseriyetle içtüzük ve Teş
kilât Kanununa temas buyurdular, içtüzük 
Anayasa Komisyonunda kabul edilmiş ve üze
rinde çalışmalar devam etmektedir. Teşkilât 
Kanunu için de Orta - Doğu Âmme Enstitüsü 
tarafından memur edilen mütehassıslarca ha
zırlanan bir rapor incelenmektedir ve bunun 
üzerindeki çalışmalar da devam ediyor. 

Bâzı Parlâmento üyelerinin menfaat muka
bili iş takip ettikleri hususuna değindiler. Bu 
husus Millet Partisi Grupu tarafından Meclis 
Başkanlığına bir önerge ile intikal ettirilmiş, 
önerge Genel Kurulun 7 . 2 . 1969 tarih ve 
46 ncı Birleşiminde okunmuş, aynı önerge 10 
Şubat 1969 tarihinde Başbakanlığa gönderil
miştir. 

Bunun dışında Cumhuriyet Senatosunun 
29 Ocak 1969 tarih ve 26 iıcı Birleşiminde, bir 
Senatör arkadaşın bu iddiayı ortaya atması 
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üzerine, Millet Meclisi Başkanlık Divanı der
hal toplanmış ve bu husus müzakere edilmiş, 
Sayın Meclis Başkanı Perruh Bozbeyli imzası 
ile bu iddiayı ortaya atan arkadaşa bu husus 
13 . 2 . 1969 tarih ve 897 sayılı yazı ile so
rulmuştur. Vaktinizi almıyacak olursam, yazı
lan mektubun metnini huzurunuzda okuyabi
lirim. («Oku, oku» sesleri) Okuyorum : 

«Sayın Fehmi Alpaslan; Artvin Senatörü. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 

29 . 1 . 1969 tarihli 26 ncı Birleşimindeki ko
nuşmanızda, «Yüzde 99 u, hattâ geçim sıkın
tısı içerisinde kendi namus ve haysiyeti ile 
ayakta<duran çok şerefli Parlâmento üyelerini 
lekeliyecek şekilde yüzde 1 de olsa menfaat 
uğruna iş takibeden elemanlar vardır, maalesef 
bunlar vardır, bunların üzerinde eğer mücade
le etmezsek bunun neticesi nereye varacak, 
düşünün. Ha, kim imiş bunlar? Evvelâ Dev
let dairelerinde gerekli tedbiri almak istiyorsa 
Sayın Başbakan lütfen çağırsın beni, isim ve
reyim kendisine. Huzurunda söyliyeyim, isim 
vereyim. Nereden, hangi işten ne miktarda 
zıkkımlandığını, ne kadar alçaldığını da gös
termek suretiyle isim vereyim, vardır» tâbiri, 
«Bunları önleyici tedbiri almaya mecburuz ar
kadaşlar. Yaşamak istiyorsak, rejimi yaşat
mak istiyorsak, çocuklarımıza sağlam, emin bir 
vatan bırakmak istiyorsak, bu vatanın kurtul
ması için kanlarını vermiş ' olan ecdadımıza 
lâyık olmak istiyorsak bunu yapmaya mecbu
ruz, hepinize saygılarımı sunarım.» denilmek
tedir. 

Yukardaki beyanlarınız sarahaten milletve
killerini de kapsamaktadır. Bu itibarla konuş
manızda ileri sürülen hususlarla, ilgili gördü
ğünüz milletvekillerinin isimlerinin ve bunla
rın hangi işlerle meşgul olduklarının sarih 
ve etraflı olarak, gereği yapılmak üzere, bir 
hafta içerisinde Başkanlığıma bildirilmesini 
rica eder, bu konuda gösterdiğiniz hassasiyete 
teşekkür ederim. 

Millet Meclisi Başkanı 
Perruh Bozbeyli» 

CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Netice? 

İDARECİ ÜYE MUSLİH GÖRENTAŞ (De
vamla) — 13 . 2 . 1969 da yazılmış, bir hafta 
mühlet verilmiştir, cevap geldiğinde her halde 
arz edilecektir. 

KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Açıkla
mazsa alçaktır. Bizi töhmet altında tutmaya 
hakkı var mı? 

BAŞKAN — Arkadaşlar, oturduğunuz yer
den müdahale etmeyin lütfen. 

İDARECİ ÜYE MUSLİH GÖRENTAŞ (De
vamla) — Bunun dışında Bütçe Komisyonun
da bir müessif hâdise daha cereyan etmiştir. 
Sayın C. H. P. Sözcüsü buna değindiler, buna 
da cevaplarımı arz edeyim. 

Sayın Reşit Ülker ile Devlet Demiryolları 
Umum Müdürü arasında bir hâdise olmuştur. 
Bu hâdise üzerinde de Millet Meclisi Başkanlığı 
derhal hassasiyetle durmuş ve işi 14 . 1 . 1969 
tarih ve 8444 sayılı yazı ile Başbakanlığa inti
kal ettirmiştir. Ve ayrıca Sayın Reşit Ülker'e 
de, davacı olduğu takdirde, müracaat etmesi, 
tahkikatın idare amirlerince takibedilip Cumhu
riyet savcılığına intikali için müracaat yolunun 
açık olduğu kendisine bildirilmiştir. 

İlâç mevzuu : Millet Meclisi kadrosunda bir 
doktor ve Cumhuriyet Senatosu kadrosunda da 
bir doktor vardır. Bunlar münavebe ile çalış
makta ve nöbet tutmaktadırlar. İlâç mevzuunda 
bir arkadaşımız Bütçe Komisyonunda milletve
killerinin 1 milyona yakın ilâç bedeli aldığı iddi
asını ortaya attı. Halbuki 1968 malî yılı Bütçe
sine ilâçlar için konulmuş bulunan tahsisat 
200 000 liradır. Takdir edersiniz ki, Muhasebei 
Umumiye Kanununa göre, konulan tahsisattan 
bir kuruş dahi fazla sarf etme imkânı mevcut 
değildir. Bu bakımdan bu iddia tamamen yer
sizdir ve mücerret bir hükümdür. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Hâç mevzuu 
anlaşılmadı. 

İDARECİ ÜYE MUSLİH GÖRENTAŞ (De
vamla) — Kâmran Evliyaoğlu tarafından Bütçe 
Encümeninde 1 milyon lira milletvekillerinin 
ilâç bedeli aldığı iddiası ortaya atıldı. Halbuki 
ilâç bedeli olarak bütçedeki tahsisat 200 000 li
radır. 200 000 liralık tahsisattan 1 milyon lira
lık sarfiyatın yapılması mantıken de zaten kabul 
edilemez. Onu arz etmek istedim, 

Memur ve müstahdemlerin fazlalığından şi
kâyet ediliyor. Halen Millî Saraylar dâhil, Mec
lis bünyesinde 217 memur vardır. Bunun dışın
da (D) cetvelinde 709 Millet Meclisinde, 200 de 
Millî Saraylarda olmak üzere, 1968 yılında 1 099 
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kadro mevcuttur. Bu sene bahçe ve parkların ele 
alınması, geçen seneki bütçe ide alman 4 araba 
için şoför ve bir de teknik işlere teknik eleman 
alınmak üzere - çünkü klima tesislerini işletmek 
bizim için biraz güçleşiyor - bu seneki bütçeye 
27 kadronun ilâvesini teklif etmiş bulunuyoruz. 

Halen Millet Meclisinde günde temizlenen 
saha 50 000 metrekareyi buluyor. Çünkü, bina 
hakikaten çok büyük yapılmıştır. Haklı olarak 
milletvekillerinin gözüne memurların çokluğu 
çarpmaktadır. Fakat bu hizmetler tam tetkik 
edilecek olursa; muhakkak ki, biraz lâubalilik 
vardır, tamamen «lâubalilik yoktur» diye bir 
iddia ortaya atamam, fakat fazla miktarda da 
olmadığı tetkik neticesinde anlaşılır. 

Ambulans mevzuuna bir arkadaşımız temas 
etti. Ambulansın tahsisatını geçen seneki bütçe
ye koymuştuk, bu sene alınmıştır. Geçen seneki 
kadroda şoför kadrosu olmadığı için, halen mev
cut şoförlerden istifade etmek suretiyle ambu
lansı kullanmaktayız. Bu sene huzurunuza getir
miş olduğumuz bütçeye şoför kadrosunu koymuş 
bulunuyoruz, lütfedip kabul ederseniz hemen 
şoförü de tâyin edilmiş olacak. 

Bir arkadaşımız telefon rehberleri mevzuuna 
temas ettiler. Telefon rehberleri hakikaten bu
günlerde kabinlerde mevcut değildir. Telefon 
işleri Umum Müdürlüğünde 8 aydan beri bir tek 
telefon rehberi kalmadığından alma imkânı ol
madı. Kaldı ki, senede iki defa bu telefon reh
berlerini değiştiriyor idik. 

Geçen seneki bütçede bâzı milletvekili arka
daşlarımız bloknot olmadığı için mecburen ka-
binlerdeki telefon rehberlerine notlarımızı alı
yoruz dediler. Bu sene telefon kabinlerine blok-
notlari bırakmamıza rağmen yine bütün notlar 
resmî dairelere ait sayfalara alınmıştır ve bu ba
kımdan kısa zamanda rehberler yıpranmıştır. Bu 
itibarla sayın üyeler de bize yardımcı olurlarsa, 
çabuk yıpratmazlarsa muhakkak ki, daha fay
dalı olur. 

Yalova kampı mevzuuna sayın 0. H. P. Gru-
pu adına konuşan arkadaşımız temas etti. Haki
katen bugün artık bütün müesseselerin kampları 
mevcut. Fakat maalesef Meclis bünyesinde böyle 
bir kampın açılması hususunda evvelki sene 
bütçesiyle 500 bin lira teklifte bulunmuştuk, ka
bul olunmadı. Bu bakımdan, halen Meclise bağlı 
olan Yalova'daki bahçelerden ve Atatürk'e ait 
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genel sekreterlik binasından istifade etmek sure
tiyle memurlarımızı oraya dinlenmeye gönderi
yoruz. Ve senede 3 veya 4 kafile gitmektedir. 
Her kafile âzami 50 veya 60 kişiyi ihtiva ediyor. 
Bu bakımdan iltimassız olarak, yani memur ve 
müstahdem ayırmaksızm (D) cetveline tâbi 
olanlar da bu kamplardan istifade etme hakkı
nı haizdirler. 

KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Milletve
killeri ne olacak? 

İDARECİ ÜYE MUSLİH GÖRENTAŞ (De
vamla) — Milletvekillerini, inşallah 2 - 3 milyon 
verirseniz, yaparız onu da efendim. 

Bahçe mevzuu : Takdir edersiniz ki, Anka
ra'da hakikaten yeşil saha diye bir saha mevcut 
değildir. Ancak bir Gençlik Parkı vardır ki 
bütün Ankaralı vatandaşlarımız, Ankara'da 
yaşıyan insanlar bir temiz hava almak için sa
dece Gençlik Parkına hücum etmektedirler. Mec
lis bahçesi 400 bin metre karedir ve bu 400 bin 
metre karelik kısım bir çöl şeklindedir. Bu mu
azzam müessese hakikaten kuru bir çöl içinde 
bir âbideye benzemektedir. Bu bakımdan, sade
ce Meclis bahçesi olarak değil, aynı zamanda 
Ankara'da yaşıyan insanlara da faydalı olabil
mesi için bu sene bahçe imarını ele almış bulu
nuyoruz. Bu sene su tesisleri için 1 milyon 100 
bin lira kadar bir tahsisat koymuş bulunuyoruz, 
bunu lütfederseniz inşallah kısa zamanda tama
men yeşil bir saha haline gelecek ve halka açık 
bulundurulacaktır. Meclisin ön tarafı tamamen 
çiçek ve bodur ağaç olarak, arka kısım orman
lık olarak projede gösterilmiştir. Sayın Şener 
arkadaşımız tetkik ettikleri zaman tahmin edi
yorum projeleri beğenmişlerdir. 

Millî Saraylar mevzuuna temas edildi. Millî 
Sarayların Meclis bünyesinde olmasının bâzı 
mahzurlar teşkil ettiği birkaç defa Meclise tek
lif edilen kanunlarla da ifade edilmişti. Fakat 
muhtelif zamanlarda Eski Eserler ve Müzeler 
Umum Müdürlüğü ile yaptığımız temaslarda bu 
eserler bize verildiği takdirde kısa zamanda ha-
rabolacağı iddiası ortaya atılmıştı. Bu bakım
dan restorasyon mevzuunu senelerden beri ele 
almış bulunuyoruz. Halen Dolmabehçe Sarayı 
restorasyonu tamamen ikmal edilmiş; taş kışını 
bitmiştir, arka sıvalar yapılmaktadır. Beyler
beyi Sarayının rıhtım kısmı tamamen inşa edil
miş, taş restorasyonu bitmiş, halen sıvaları de-
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vam etmektedir. Bu sene Küçük - Su Kasrı ele 
alınmıştır. Ele alınmamış olsaydı, teknik ele
manların ifadesine göre, bu sene muhakkak ki, 
çökme ihtimali mevcuttur. Ihlamur Köşkü se
neye ele alınacaktır. 

Bunların bütün keşifleri yapılmıştır. Bu ke
şiflere göre bu sene 1 milyon 224 bin lirayı 
tahsisattan tenzil ettik. Çünkü, Dolmabahçe 
Sarayı büyük parayı şimdiye kadar sarf ediyor
du. Dolmabahçe Sarayı restorasyonuna bu se
ne keşif bedeli olarak 1 155 978, Beylerbeyi Sa
rayına 612 039, Küçüksü Kasrı yan cepheleri 
için 755 317 lira, Aynalıkavak Köşkü restoras
yonu için 85 285 lira, Yıldız - Şale cephesi bo
yası için de 159 031 lira ki cem'an 2 767 652 lira 
82 kuruş tahsisat kabul edildiği takdirde ikmâl 
edilmiş olacaktır. 

Ziyaretçilerin durumu, hakikaten İdare 
Âmirlerini en çok yoran ve üzen, aynı zamanda 
milletvekillerinin de haklı olarak asaplarını bo
zan bir husustur. Meclis binasının projesi o 
kadar acaip bir şekilde yapılmış ki, 9 kapı mev
cut. Eski Meclis binasında da vizafe gördüm, 
o zaman da Riyaset Divanında idim, hakikaten 
ziyaretçileri önlemek gayet kolaydı. Çünkü bir 
tek kapısı vardı. Müracaat memurlarına sor
dum vasati olarak günde 1 000 ilâ 2 000 arasında 
ziyaretçi oluyormuş, günde 1 000,1 500 ve 2 000 
ziyaretçi. Bu 2 000 kişiyi sığdırmak, yerleş
tirmek takdir edersiniz ki hakikaten çok güçtür 
Tahsis ettiğimiz salonlar, doğrudur, kâfi gelmi
yor. Fakat bu projeye, bu plâna göre başka ne 
şekil bir tedbir alınabilir? Koridorlara gelin
mesi mebusların kendi aralarında konuşmasına 
dahi mâni oluyor. Bunu önlemek kabil değil
dir İdare Amirlerince, itiraf ediyorum. Çünkü 
Parlâmento üyeleri yardımcı olmadıkları takdir
de bunu önlemek hakikaten imkâsızdır. 

Şimdi şöyle bir iddia atılıyor, ortaya; İdare 
Âmirleri ve diğer bâzı Riyaset Divanı üyeleri, 
yahut komisyon başkanları kendi misafirlerini 
rahatça odalarına alıyor, biz ne yapalım? O da 
haklı. Gönül ister, fakat bütün milletvekille
rine oda tahsis etmek bugün için güçtür. Haki
katen birçok Parlâmentolarda her milletvekili
nin ayrı. odası, sekreteri, telefonu var'dır. Ama 
bugünkü bütçemizle bugünkü bünyemizle bunu 
yapmak takdir edersiniz M, biraz güç. 

KEMAL ÇET1NSOY (Adana) — Kaç para 
tutar? 

İDARECİ ÜYE MUSL1H1TT1N GÖRENTAŞ 
(Devamla) — Her halde birkaç milyon tutar, 
bilmiyorum. İnşallah siz lütfedin hemen yapa
rız efendim. 

Teşrifat memurlarının partizanlığından bah
sedildi. Bize bu mevzuda bir husus intikal et
medi. Şunu kati olarak ifade etmek isterim ve 
hakikaten büyük gurur duyuyorum, Riyaset Di
vanında 1961 den beri bulunuyorum, her parti
den arkadaşlarımız vardır, bugüne kadar ha
kikaten bir partizan harekete şahidolmadım. 
Teşrifat memurlarının partizan bir hareketi in
tikal ederse derhal haklarında en zecri ve en 
kati tedbir alınacaktır. Bunu da arz etmek iste
rim. Şimdilik.. 

BAŞKAN — Sayın Görentaş, daha devam 
edecek misiniz efendim? 

İDARECİ ÜYE MUSLİH GÖRENTAŞ (De
vamla) — Devam etmiyeceğim efendim. Sözle
rimi burada bitireceğim. 

Bütçe tenkidleri üzerinde konuşmamı, cevap
larımı arz ettim. Eğer cevap vermediğim hu
suslar varsa lütfen emredin, arz edelim onu da 
efendim. 

Efendim, sağlık karneleri mevzuunu unut
tum, affedersiniz, onu da arz edeyim. Saflık 
karneleri mevzuu, ilâç mevzuu malûmuâliniz 
viv "kanım mevzuu dedirtir. Bu. 1963 v^lmda 
bir arkadaşımız, tahmin ederim Mustafa Uyar 
arkadaşımız Bütçe Komisyonunda bir teklifte 
bulundu ve Bütçe Kanunu ile bu ilâç tahsisat 
bedeli kondu. Tedavi mevzuunda bir talimatna
me yapıldı. 

iSağlık karnösi mevzuunu Riyaset Divanına 
intikal ettireceğim. Bu husus üzerinde duraca
ğım, tahmin ederim ki faydalı bir şey olacak
tır. 

REŞAT MURSALOÖLU (Hatay) — Saray
lardan, turizm yönünden istifade nedir? 

İDARECİ ÜYE MUSLİH GÖRENTAŞ (De
vamla) — Onu da arz edeyim efendim. 

Millî Sarayları turizme açtığımız günden beri 
senede bir milyona yakın bir gelir temin et
mekteyiz ; bilhassa, Dolmabahçe Sarayından, fa
kat bu da bizi pek tatmin etmemektedir. Bil
hassa, gümüş odası dediğimiz beş oda mevcut
tur. Bu beş odada gayet kıymetli ve nadide eş-
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yalar vardır. Bunlar şimdiye kadar teşhir edil
memiş, kapalı tutuluyor. Şimdi, Riyaset Divanı 
karariyle yeni teşhir salonları tesis ettik. On
ları da ayrı bir seksiyon olarak teşhir edeceğiz. 
Yalnız, turistleri de biraz istirahat ettirmek lâ
zım. Çünkü, üç saatlik bir gezi sonunda yorgun 
düşer turistler bir bardak su dahi içecek yer 
bulamamaktadırlar. Turizm Bakanlığı ile temas 
edilip iyi bir hale sokulursa, kanaatimce senede 
8 - 10 milyondan aşağı gelir sağlanmaz. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Orhon, sual so
racaktınız. Buyurun, efendim. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Efendim, 
Senatonun işgal ettiği kısım geniş ve personeli 
de rahat odalar içerisindedir. Burada grup ada
larına grupları sıkışitıramıyoruz. Senatoyu ya 
anlaşın tamamen çıkarın veya buna bir çare 
bulun. Çünkü, gidin dolaşın, Senato kısmının 
boş koca, koca odaları var ve bu odalarda birer 
kişi oturuyor. 

İDARECİ ÜYE MUSLÎH GÖRENTAŞ (De
vamla) — Efendim, arz edeyim; bilhassa haki
katen bir arkadaşımız temas etmişti, Cumhuri
yet Halk Partisinin grup odalarının azlığından. 
Üç İdare Âmiri birlikte tetkik ettik. Hakikaten 
haklıdırlar ve bu husufsu Senato Başkanlık Di
vanı ile günlerce müzakere ettik, Senato idare-
cileriyle daimî temas halindeyiz. Hakikaten biz
de bu hususta biraz şikâyetçiyiz. Senato aşa
ğıdaki binaya - eski Meclis Binasına - taşın
mak niyetindedir. O zaman inşallah tam rahat 
olarak her birine bir oda yetişir. 

BAŞKAN — Sayın Akalın, sual soracaksı
nız, buyurun. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Efendim, T. B. M. M. Muhafiz Taburunun ne 
gibi bir fonksiyonu oluyor, devamında zaruret 
görülür mü, ve faydası nedir? 

İDARECİ ÜYE MUSLÎH GÖRENTAŞ (De
vamla) — Efendim, Meclis Muhafız Bölüğü na
mı altında 1960 yılına kadar eski Meclis bina
sında bir bölük mevcuttu, 1960 İhtilâlinden 
sonra bu, tabur haline getirildi ve halen Meclis 
Muhafız Taburu deniliyor. Reisin emri altında 
ve Meclisin dış muhafazası ile vazifelidir. Mas
rafları tabiî bütçesinde belirtilmiştir; diğer kı
talarda olduğu gibi masraflar yapıyor. Yalnız, 
bunun dışında fazla olarak bir kahvaltı veriyo
ruz, bir de tatlı masrafımız vardır. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, sual soracak
sınız, buyurun. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Efen
dim, 'Başkanlık Divanı adına konuşan muhte
rem arkadaşımız Millî Saraylar mevzuunda «biz 
sarayları muhafaza edemeyiz, aman bize saray
ları vermeyin» denildiğini ifade ettiler. Millî Eği
tim 'Bakanlığı Müzeler Umum Müdürlüğünde 
saraylardan daha kıymetli saraylar ve hazineler 
var. Naisıl olur da «bu sarayları biz muhafaza 
edemeyiz» fikri içerisinde Başkanlık Divanı ka-
karar verip de, müzeler çerçevesi içerisinde 
olan sarayları, Meclis bütçesindeki tahsisatiyle 
birlikte intikal ettirmek fikri doğru ise bu yola 
gitmedi. Bunu anlıyamadım. Onun için bu ceva
bı beni tatmin etmedi. 

İkinci ricam şu; Başkanlık Divanı, ödenek
lerin bir kanun ile meydana geleceği fikrini çok 
iyi belirttiler, yeni bir hizmet ihdas edildiği za
man. Meclis sağlık tahsisatının ise bir milletve
kili arkadaşın Bütçe Komisyonuna verdiği bir 
teklif ile meydana geldiğini ifade ettiler. Nite
kim, aynı yoldan gidilerek geçen sene Maliye 
vezne tazminatı hakkında bir karar çıkarttı. 
Parlâmento böyle sakat bir yolu durdurmak 
mevkiinde ve Başkanlık da böyle olmak duru
mundadır. Bunu da anlıyamadım. Bu iki nok
tayı izah ederlerse memnun olurum. 

İDARECİ ÜYE MUSLİH GÖRENTAŞ (De
vamla) — Arz edeyim, efendim. 

Millî Saraylar malûmuâliniz Topkapı Mü
zesi tamamen taş bir binadır, bakımı ve muha
fazası kolaydır. Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi 
Sarayı, Küçüksü Kasrı, Aynalı Kavak, bunlar 
tamamen ahşap olduğundan muhafazası çok 
güçtür. 

Topkapı Sarayındaki Harem Dairesi sene
lerden beri restorasyonuna devam edilmesine 
rağmen bir türlü ikmal edilememektedir. Buna 
mukabil, onun asgari 10 - 15 misli olan Dol
mabahçe Sarayı ile Beylerbeyi Sarayındaki res
torasyon kısa zamanda ikmal edilmiş oluyor. 
Bunun sebebi elinde hakikaten teknik eleman 
azlığı ve bunun dışında ne de olsa Meclis bün
yesinde olduğu için tahsisat koparmanın daha 
kolay oluşudur. Bu bir realitedir. Bunu kapalı 
tutmakta bence mâna yoktur. Bunu da ifade 
etmekte bir mahzur görmüyorum. 
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İlâç mevzuu; tamamen bütçe kanunu ile ve
riliyor. Memur ve müstahdemlere bir kanun ile 
ilâç verilmektedir. Meclis üyeleri için bir ka
nun mevcut değildir, Bütçe Kanunu ile verili
yor ve Bütçe Kanununa istinaden de Meclis Ri
yaset Divanına salâhiyet verildiği için (R) for
mülünde, bir talimatname yapılmıştır. Bu tali
matname dairesinde milletvekillerine ilâç veri
lir, 

BAŞKAN — Sayın Soyer, buyurun. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Sayın Başkan, 
Güven Partisinin hem Senatoda, hem de Millet 
Meclisinde grupları olduğu halde bize bir tek 
oda verilmiştir. Bu odada hem Millet Meclisi 
Grupunu, hem de Senato Grupunu çalıştırmak 
zorundayız. Parlâmento sistemindeki ayrılık 
esasına göre, bize, hiç olmazsa en azından, bir 
salon daha verilmesi icabederken Divanın bu 
yolu niçin tuttuğu üzerinde şüphem var. Sayın 
idare Âmirimiz lütfen izah ederlerse memnun 
oluruz ve asgari olarak aynı yerde bir odanın 
daha bize verilmesi iktiza eder, kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim, 
İDARECİ ÜYE MUSLlH GÖRENTAŞ (De

vamla) — Efendim, Güven Partisi Grupuna bir 
odanın daha verilmesi için günlerce arkadaşla
rımız ile beraber oturduk, bu mevzuu müzake
re ettik ve hakikaten verilmesinin zaruretine 
de inanmaktayız, verilmesi lâzımdır. İnşallah 
bugünlerde Senato ile bir anlaşmaya varıyoruz. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Bir telefon bile 
verilmedi. 

İDARECİ ÜYE MUSLİH GÖRENTAŞ (De
vamla) — Telefon da vereceğiz. Ulaştırma Ba
kanlığına müracaat ettik, 18 telefon geliyor, 
Güven Partisine bir telefon verilecektir, efen
dim, 

BAŞKAN — Sayın Arsan buyurun. 
Arkadaşlar, daha fazla sualler tevali eder

se, çalışma vakti doldu, on dakika da geçiyor, 
ara vermek mecburiyetindeyim, müsaade eder
seniz Arsan'dan sonra soruları keseceğim. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sayın 
Başkan, Meclise geldiğimiz zaman milletvekili 
tabancalarını ve ruhsatlarını almak için bir yet
kili arkadaşımız birçok milletvekillerinden para 
almıştı. Maalesef, bugüne kadar tabancaları mil
letvekili arkadaşlarımız alamadığı gibi, bunu 
Başkanlık Divanmdaki yetkili arkadaşlara ilet

tiğimiz halde bu suiistimali yapan şahsa müh
let tanıyarak bugüne kadar kesin bir netice 
alınmadığı ortadadır. Alındıysa bizlerin malû
matı yoktur. 

İkinci bir husus da; Sayın Parlâmento üye
lerinin bazılarının 1906 dan, bazılarının 1967 
den itibaren tasarruf bonolarını alamadıkları 
da bir vâkıaidır. Şimdi bu milletvekillerinden 
tabanca, mermi ve ruhsat bedeli olarak alınan 
parafların tesfoit edilen miktarı nedîr Tasar
ruf bonosu olarak gerek miUeİJvekUler'inin ge
rekse Meclis müstahdemlerinin tasarruf bonola

r ı yekûnu ne tutmaktadır? Bugüne kadar bu 
konular hakkın!d!a ne gibi aydınlatıcı çalışıma 
yapmışlardır, istirham ederim. 

İDARECİ ÜYE MUSLİH GÖRENTAŞ (De
vamla) — Arz edeyim efendim. Tabanca pa
ralarını almaya değil, bir memur arkadaşımız 
muameleleri takibetmeye memur edilmişti, mil
letvekillerine kolaylık olmak üzere. Milletve
killeri, «tabancamı da al» diyerek, parasını 
veriyor kendisine. Tabiî idare hiçbir zaman 
«parayı da ver» diyemez. Milletvekili Maki-
na - Kimya Endüstrisine gidip, parasını yatı
rıp tabancasını alması lâzımdır •esasımda. Fa
kat böyle olmamış. Ben de dâhil, tabanca pa
ralarını verdik, bu arkadaş da iyi bir insan 
olarak tanınmasına, iyi bir ailenin çocuğu ol
masına rağmen, Hukuk Fakültesinde okuyan 
bir polis memuru, Polis Enstitüsünün iyi tale
besinden olduğu halde, bir ay içinde kumara 
kaptırmak suretiyle -kanaatimizce 25 ile 30 
bin lira arasında bir meblâğ olacak- bunu ye
miştir. Savcılığa intikal ettirilmiştir. Halen 
vazifede değildir, vazifeden atılmıştır. Mah
kemesi devam etmekte olduğu için tabiî faztla 
teferruata inmek de doğru değildir. («Paralar 
ne olacak?» sorusu) Paraları afiyetle yemiştir, 
şimdilik. 

Bonolar mevzuuna gelince : Bir mutemet 
arkadaşımız tasarruf bonolarını getirip millet
vekillerine dağıtırken kendisi Başkanlığa mü
racaat ediyor, «Benim tevzi borldırölarim çalın
mıştır» diyor. Duruma vaz'ıyet ediliyor. Tev
zi bordrolarının hiç kimsenin işine yaramıyaca-
ğı kanaatiyle, ilgili daire kasaya el koyuyor. 
Kasada mevcut bonolar ve bankadaki özel ka
sası tesbüt Ediliyor, ona da el konuyor. İş mah
kemeye intikal ediyor. Halen arkadaşımız mev-
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kuftur, hapistedir ve mahkemesi devam etmek
tedir. Onun için fazla teferruata inemem. 

Yekûnu tam katî olarak tesbit edilmiş de
ğildir. Tahminî olarak herkeste bir kanaat 
var; kimi 300 000, Mmi 400 000 lira miktarın
da diyor. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akif Tekin. 

CUMHURİYET SENATOSU İDARECİ 
ÜYESİ ÂKİF TEKİN (Cumhuriyet Senatosu 
Antalya Üyesi) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri. 

!Bir sayın üye Senatonun boş odalarının bu
lunduğunu, «çıkarın» tâbirini kullanarak, eski 
binaya naklin mevzuubahsoMuğunu ileri sür
düler. 

Evvelâ, Cumhuriyet Senatosu, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin, Parlâmentonun bir par
çası ve bir tamamlayıcısıdır. Bu bina hassa
ten Millet Meclisine verildiği ve Cumhuriyet 
Senatosunun sığıntı olduğu şeklinde değildir. 
Bu bina Müşterek Divan toplantısında karar 
almak suretiyle taksim edilir, yerleşilir ve ida
re edilir. 

Cumhuriyet Senatosu kurulduğunda Sayın 
Divanımız buradaki müşterek vazifeleri Millet 
Meclisine bırakmak suretiyle büyük bir fera
gat örneği de göstermiş bulunmaktadır. 

Bu bakımdan biz, (E) bloku denilen kısım
da Senatonun müstakil hüviyetiyle ve 18 mü-
düriyetiyle oturmak durumunda bırakılmışız-
dır ki bu yetmemektedir. Teşkilât Kanunumuz 
çıktığında bu açıkça ortaya çıkacaktır. Hali
hazırda da boş bir odamız bulunmamaktadır. 

İkincisi, «çıkarın» tâbiri çok ağır bir tâbir 
olmuştur. Biz burada... 

14 . 2 . 1969 O : 1 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — «Çıkarın» 
diyen yok, böyle bir tâbir kullanılmadı. Şayet 
öyle anlaşılmışsa sözümüzü geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyi
niz efendim, rica ederim. Siz söylediniz» de
miyorlar, belki aşağıdan bir lâf atma şeklin
de duymuşlardır. Kürsüden söylenmedi böyle 
bir şey. 

ÂKİF TEKİN (Devamla) — Ben iyice ta
kibenim. Beyefendi, öyle ise «çıkarın» tâbirini 
kullanmışlardı. Geri alındığına göre, teşekkür 
ederim. 

Eski binaya nakil meselesi bir dedikodudan 
ibarettir. Divanımıza intikal etmiş ve Diva
nımız tarafından düşünülen bir şey değildir. 
Bir gazetede, bir konuşmadan mülhem olarak 
bahsedilmiştir, hakikatle de alâkası yoktur. 
Cumhuriyet Senatosunun Umumi Heyeti, Tüzü
ğümüzün 177 nci maddesine göre, karar alma
dıkça kimse bizte yer tahsisinde ve yer ayırma
da önderlik edemez. Bunları belirtmek için bu
raya çıktım. Huzurlarınızı işgal etmiş bulunu
yorum. özür diler hürmetlerimi sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Muhterem Milletvekilleri, ida
re Âmiri arkadaşlarımız konuşmadan evvel, ki
fayet önergesi geldiğini söylemiştim. İdare 
Âmirleri konuştular. Sıra G. P. Grupu adına 
Sayın Çelikbaş'mdır. Sırası dollayısiyle bu ar
kadaşıma söz vereceğim. Ondan sonra kifayet 
önergesini okutacağım. Bilâhara kifayet aley
hinde Sayın Kasım Gülek'e, söz istedikleri ci
hetle, söz vereceğim ve işleme böylece devam 
edeceğiz. 

Saat 13 ü 18 geçmiştir. 13 te kapatmam 
lâzımgelirken sualler tevali etti, bu noktaya 
geldik. 14,30 da tekrar toplanılmak üzere bir
leşime ara veriyorum. 

(Kapanma saati : 13,18) 

•* 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu. 
KÂTİPLER : Abdurrahman Güler (Çorum), Muslihittin Gürer (Sakarya) 

BAŞKAN — 51 nci Birleşimin ikinci oturu
munu açıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1969 bütçesi 
üzerindeki müzakerelere devanı ediyoruz. Son 
söz G. P. grupu adına Sayın Fethi Çelikbaşm. 

Buyurun efendim. 15 dakikadır. Sayın Çe-
likbaş. 

G. P. GRUPU ADINA FETHİ ÇELIKBAŞ 
(Burdur) — Sayın Başkan, Yüksek Meclisin 
değerli üyeleri; 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1969 yılı 
Bütçesi vesilesiyle konuşan hatip arkadaşlar, 
Meclis çalışmaları yanında, üyelerinin de dav
ranışları hakkında bâzı beyanlarda bulundular. 

Bu noktada bütün arkadaşların dikkat etmesi 
lâzımgelen bir husus üzerinde durmayı bilhas
sa faydalı telâkki ediyoruz. Yüce Meclisin, Tür-
kiyede açık, gizli düşmanları vardır. Türkiye'de, 
parlömanter rejimi kendi maksatlarına göre 
kullanamadıklarından endişe eden kişiler Yüce 
Meclisin her vesileyle durumunu eleştirerek 
onu vatandaş nazarından düşürmek gayreti içe
risindedirler. 

Bu itibarla, konuşan hatip arkadaşlarımı
zın bir nevi otokritik mahiyetini taşıyan be
yanları arasında, Yüce Meclisin itibarına zer
rece şüphe düşürmiyecek şekilde itina etmele
rini bilhassa temenniye değer görürüm. 

Her toplulukta çeşit çeşit kişiler olabilir. 
Arnıa bunların hareketini müessesenin mânevi 
şahsiyetine bağlamak isabetli görüş değildir. 

G. P. Yüce Meclisin süratle böyle bir du
rumdan kurtarılması düşüncesine sadık ka
larak, Anayasamızın bir maddesinde derpiş 
edilen kanunu hazırlamak kararını almış, ka
nunu hazırlamaya başlamıştır ve Yüce Meclise 
takdim edecektir. 

Madde şudur; 78 nci madde, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeliğiyle bağdaşamıyacak 
şeyleri zikrettikten sonra, en son fıkra olarak 

şu hükmü ihtiva ediyor; «Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeliğiyle bağdaşamıyan diğer gö
rev ve işler kanunla gösterilir.» 

Böyle bir kanun çıkmadığı içindir ki, ileri 
geri, haklı haksız, bilmediğimiz bâzı şeyler ileri 
sürülebiliyor ve bu vesileyle Yüce Meclise de 
imkânlar ölçüsünde hücum etmek fırsatı verili
yor. 

Bu, hepimizin itina ile çekinmek durumun
da olduğumuz bir husustur. Ayrıca, belirtmek 
isterim ki, Güven Partisi içinde vazife alan ar
kadaşlarınız idare hayatında ve siyasi hayatla
rında, çalışan kişilerin hiöbir şüphe altında bu
lunmamalarını temin etmek maksadiyle öteden 
beri mücadele edegelmiş kimselerdir ve bu mü
cadelenin bir müessesesi bugün Anayasada is
pat hakkı olarak yer almıştır. 

Bu bakımdan şu veya bu noktasından deği
nilmek suretiyle Yüce Meclislere saldırmak is-
tiyenlere en küçük bir fırsat verilmemesini, he
le hele buların konuşmalar esnasında bâzı sürç
melerle üye arkadaşların meydan vermemesini 
bilhassa temenniye değer görmekteyim. 

Şimdi müsaade buyurursanız, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Bütçesi konuşulurken üze
rinde tekrar durulan bir noktaya daha temas 
etmek istiyorum. O da, Meclisin yasama organı 
olmasından hareketle Türkiyenin Devlet ka
rakterinin ne olduğu hakkındaki görüşler. 

Türkiyede, Anayasa yapılırken üzerinde 
uzun tartışmalar cereyan etmiştir arkadaşlar. 
Ve İşçi Partisinin ikinci madde ile ileri sürdü
ğü husus, esbabı mucibe; ikinci madde Komis
yondan gelen şekliyle kabul edilmediği için 
tamamen makbul sayılmamak lâzungelir. 

Türkiyede, bu ikinci madde üzerinde büyük 
tartışmalar cereyan ederken nihayet başlan
gıcında da bütün ve fertlerini kaderde, kı
vançta, tasada ortak saydığını, millî şuur ve 
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millî beraberlik içerisinde Yüce Mile timizi yük
seltmek maksadına matuf Türk Milliyetçiliğin
den ilham aldığını söyliyen Anayasa bir sınıf 
partisinin Anayasası olamaz arkadaşlar. (G. P. 
ve A. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

İkinci maddeyi okuyorum; ikinci madde şu 
haMyle geldi; «Türkiye Cumhuriyeti demokra
tik ve lâiktir, insan hak ve hürriyetlerine, 
çalışma ve sosyal adalet ilkelerine dayanır.» 
Dikkat buyurursanız, sosyal Devletten bahis 
yoktur. Anayasa konuşulurken, iki cereyan 
ortaya çaktı; bu,meseleleri bilenler elbette ta-
kibediyordu, sosyalist cereyan, adını söyleme
den memlekette sosyalist düzeni getirmek isti-
yen fakat sosyalist düzenlin Türkiyenin müsta
kil Devlet olmak, millet olmak varlığını orta
dan kaldırmak ve aynı zamanda vatandaşları
na esaret menziline, esir menziline indirmek 
karakterini taşıdığını bildiği için, onun karşı
sında, modern devlet idaresinde, modern Ana
yasa Hukukunda, modern sosyal hukukta gö
rüşü olan sosyal devleti getirdi. 

Ve madde, bakın şu karakteri aldı; Türki-
ye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıç
ta belirtilen temel ilkelere dayanan, millî, 
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti
dir. 

Bakınız, sosyal hukuk devleti böyle girdi. 
Çalışmaya dayanan devletin altında yatan sos
yalist devlettir, diye izah ettik burada, o kalk
tı. Ama sosyal ilkelere dayanan, başlangıçtaki 
prensiplere bağlı sosyal hukuk devleti yer aldı 
arkadaşlar. 

Şimdi, bunun üzerinde uzun müzakereler 
cereyan etti. Ve milliyetçilik girişe kondu, millî 
devlet ikinci maddeye kondu. Komisyondan ge
len de yoktu. Çalışmaya dayanan Devletin, ye
ni Anayasamızın düzeni içerisinde nerelere ka
dar sürüklenebileceği önceden bu konuları bi-
lenleroe malûm olduğu için o çıkartıldı, ama 
sosyal devlet bütün karakterleriyle ortaya 
kondu. 

Ve o tarihte, sosyal devlet üzerine geçme
mizi açıktan istemenin gayrimümlkün olduğu
nu görenler bir de takrir verdiler. Ve bu tak
rirleri reddedildi. Kurucu Meclis üyelerinden 
bir zat aynen şu takriri verdi; müzakerelerin 
cereyanı gösterdi çünkü, temayül nereye? 

«Başkanlığa 

Türkiye Cumlhuriyeti Anayasa tasarısının 
ikinci maddesinde çalışma ve sosyal adalet il
kelerinin mutlaka yer alması zaruretine inanı
yorum. 

Bir ihtilâl Meclisi olan Meclisimizin de bu 
göreve uyacağına kaaniim. 

Bu bakımdan tasarının ikinci maddesinin 
aşağıdaki şekilde tadil ve kabulünü arz ve 
teklif ederim, Saygılarımla.» 

Arkadaşlar, bu madde teklifi reddedildi. 
(Gr. P. sıralarından «imza kimin?» sesleri) ve 
bu kâfi gelmedi ve sosyalist düzen taraflıları, 
Anayasaya bu müesseseyi getirmek imkânını 
bulamadıklarını görünce sonunda böyle bir 
takrir daha geldi. 

«Başkanlığa 

Görüşmelerin uzayıp gitmesi karşısında, Sa
yın Çelikbaş, Zamangil ve Melen'in kürsüdeki" 
beyanlarından edindiğim intibalar çerçevesi 
içinde 39 ncu maddenin aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. Madde 39: 
Kamu yararı sebebiyle dahi olsa, muhik ve 
haklı bir tazminat karşılığı dahi gösterilse Tür
kiye'de hiçbir surette kamulaştırma yapılamaz. 
Özel teşebbüs, sahiplerinin uhdesinde muazzez 
ve mukaddestir, özel teşöbbüs, Türk iktisadi 
kalkınmasının rekabet, ortaklık ve işbirliği ka
bul etmek yegâne yoludur. («Böyle takrir ol
maz, ayıptır» sesleri «Bu takrir gayriciddidir. 
Alay ediyor» sesleri, devamlı gürültüler.)» 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi yeni Anayasasını Kurucu Mecliste 
kâ bul ettiremiyenlerin bugün mevzuu zorla
mak suretiyle oraya götürmeye ne hakkı var
dır? Bühakkı nereden alıyorlar? Memlekette 
devamlı huzursuzluk yaratarak süratle kalkın
mamız imkânlarının yolunu tıkayarak, çelme 
takarak vatandaşın biraz daha refaha ulaş
masına mani olmak için niçin çaba gösteriyor
lar? Maddeler burada. 

Arkadaşlar, komünizmin kurucusu Marksın 
manifest komünistini bilenler nelerden geçildi
ğini bildikleri için Anayasa Komisyonundan 
gelen şekliyle mülkiyetle alâkalı maddeyi ka
bul etmediler. Mirası koydular. Çünkü, sosyal 
adaletin komünist telâkkisinde deparda, hare
kette herkes eşit olmalıdır. Bu itibarla 51 nci 
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madde olarak giren komisyon tasarısında bu
günkü 53 noü maddede uzun tartışmalar içeri
sinde kondu. Onu da okuyacağım. 

Türkiye'de Devletin sosyal bir devlet karak
terini muhafaza etmenin toptan millete fayda 
getireceği kanaati hâkim olduğu için zorla
malarla memleketi bu yoldan çıkartmak gay
reti güdeceklere birtakım barajlar kondu. 53 
ncü madde bu barajdır arkadaşlar. Bakın onu 
da okuyacağım. Ve bu barajın konmasında şa
yanı şükrandır, Kurucu Mecliste söyledim, Hint 
Anayasasından komisyon almış. Az gelişmiş bir 
memleket, gelişme halinde Devlete birtakım va
zifeler veriyorsunuz. Bu bir imkânla karşılana
cak. Enflâsyonu açarsınız, istibdadı kurarsınız, 
üçe mal eder, bine içerde satarsınız, dışarıya elli
ye satarsınız, komünist ülkelerde böyle. Olur o. 
Ama hürriyetin H si kalmaz arkadaşlar. Bu bi
lindiği için bakınız gelen madde şu idi; 51 nci 
madde idi bu. 53 e geldi, çünkü araya bugün 
köylüler için kabul edilen taban fiyat politika
sını bendeniz iki arkadaşım ile sokturmak için 
Kurucu Meclisin bugün sosyal adalet taraflısı 
geçinen ortanın solundakilerine karşı çok müca
dele ettim arkadaşlar. (G. P. ve A. P. sıraların
dan «bravo» sesleri.) 

Şimdi, 51 nci madde şu : «Devlet» bu bölüm
de belirtilen iktisadi ve sosyal amaçlara ulaşma 
ödevlerini, ancaık iktisadi gelişime ile malî 
kaynaklarının yeterliği ölçüsünde yerine geti
rir.» Bu maddenin lehinde Sayın Hamza Eroğlu 
konuştu, Sayın Feridun Erkin konuştu ve ben
deniz konuştum. Aleyhinde, geçen günkü konuş
masını dikkatle dinlediğim C. H. P. sinin ilk 
günkü sözcüsü Genel Sekreter Bülent Ecevit 
Bey konuştu. Ve Bülent Ecevit Bey bu madde
nin metinden çıkarılmasına dair takrir verdi. İzah 
ettik; buna imkân yoktur, bu enflâsyona yol 
açar, bu istibdadı peşinden getirir. Yüce Kurucu 
Meclis bizim izahatımızı kabul ederek, komisyo
nun bu madde karşısında bitaraf kalmasına rağ
men, Bülent Ecevit ve arkadaşlarının takririni 
reddetti ve bu madde böyle kaldı arkadaşlar. 
Bu bakımdan bu memleketin bugünkü hale gel
mesinde atalarımız, dedelerimiz çok gayret sarf 
etmiş arkadaşlar. 20 yıllık bir mücadele hayatı 
içinde bulundum, buraya kolay gelmedim. Hangi 
partiden olursak olalım Yüce Meclis Türkiye'nin 
bütün meselelerini kabili mutlak olarak hallet

mek imkânına sahiptir arkadaşlar. (A. P. ve 
G. P. sıralarından alkışlar.) Öylesine kuvvetli 
bir heyettir. Türkiye'nin 67 yerinden en hür se
çimlerle toplanacaksınız. Çeşit çeşit partiler 
radyoda konuşacak, basında yazacak, köye gi
decek konuşacak ve ondan sonra kurulan Mecli
si vatandaş nazarında itibarsız düşürmek isti-
yen gayretlere karşı sükût edeceksiniz. Etmiye-
ceğiz arkadaşlar. (A. P. ve G. P. sıralarından al
kışlar.) Yüce Meclisin her şeye kaadir olduğu
nu, büyük tecrübe sahiplerine rağmen, onlara 
da kabul ettireceğiz arkadaşlar. 

Bu bakımdan, Muhterem Heyetinizden şu hu
sus üzerinde hepinizin titizlik göstermesi husu
sunda ittifaka varmayı temenni ediyoruz arka
daşlar. Aramızda kusurlu kişiler olabilir. Hangi 
toplulukta herkesin kusursuz olduğu iddia edi
lir? Buna kim inanır? Ama bu kusurlu kişileri 
temizleyip bünyesinden atmasını bilen bir heyet, 
vatandaşın devamlı olarak itibarını, itimadını 
muhafazayı liyakatle tesbit eden bir heyet de
mektir. 

Müesseseleri öylesine kurmuşuz; Anayasa 
Mahkemesi çalışıyor, basın her çeşit kontrolü ya
pabilir. Hâlâ Türkiye'de rejim münakaşası ya
panların ikiye bölünmesi lâzımdır. 

1. Bâzı bilgilerinin kifayetsizliği sebebiyle 
temiz insanlar. Ama bir kısmı, Türkiye' her ba
şarıya ulaştığında zihnindeki âlemi kurmanın 
imkânları elinden kaçar ve bunu gören betbah-
îarın tahrikleri arkadaşlar. (A, P. ve G. P. sıra
larından alkışlar.) Biz bunu Hükümet içinde ya
şadık ve hep gördük arkadaşlar. Orada dışardan 
gelen tahriklere karşı mücadele etmesini bildik. 
Ama siyasi hayat kolay cereyan etmiyor. însan 
Hükümetten ayrılınca derhal gönlünün arzu et
tiği ölçüde murakabeye başlıyamıyor. Bu bakım
dan gelen geçmiş hataları örtelim arkadaşlar. 
Ama bilelim ki, Yüce Meclis bu Anayasa düzeni 
içinde Türkiye'nin her meselesini liyakatle hal
letmeye muktedir olan bir heyettir. Ve bu heye
tin yerine geçecek bir heyet bulmaya imkân ve 
ihtimal yoktur. O devri de yaşadık. Temsilciler 
Meclisinde yaşadık arkadaşlar. 

Ev. bakımdan, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin bütçesi konuşulurken üşüntü ile takibettik 
arkadaşlar; bu müessesenin ulviliği üzerinde 
hassasiyet gösterirsek kendi şahsiyetlerimize 
karşı da hassasiyet göstermiş olacağımızı unut-
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mamak lâzımgelir. Bir heyet içinde bulunacak
sınız, heyeti kötüliyeceksiniz, kendiniz piripâk 
çıkacaksınız. Buna kargalar güler arkadaşlar. 

Bu bakımdan G. P. Grupunun kanaati odur 
M; ferden ferda hatalı kişiler varsa, burada de
min bir arkadaşın dediği gibi, cesaretle ortaya 
atar ve buna cesareti yoksa gider ilgili mercile
re haber verir. Böyle bir genel görüşme takriri 
gelince, açarız, konuşuruz ve hakikaten nüfuz 
ticareti üzerinde gayrimeşru kazanç peşinde ko
şanlar varsa temizlenir, ayıklanır. Bütün bun
lara bakarak Yüce Meclis üzerinde esasen esti
rilmek istenen havaya bir de biz ne diye yelken 
açalım arkadaşlar? Buna ne ihtiyaç var? 

Bu itibarla G. P., Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin muhterem üyelerinin bu davranışlarını iç
ten gelen bir otokritik olarak telâkki eder. Ken
di kendini tenkidin bir asil örneği olarak telâk
ki ederek bunun üzerinde fazla durmamakta, 
ama bunların tekerrürüne sureti katiyede mâni 
olmak için Anayasada demin okuduğum fıkra 
gereğince milletvekillerinin ve senatörlerin Ana
yasada men ettikleri işler dışında ne gibi işler 
yapıp yapamıyacaklarının bir kanun teklifini 
hazırlıyarak muhterem heyetinize getirme ka
rarını verdiği için, bunun takdimi sırasında bize 
yardımcı olarak çıkmasına imkân vermenizi bil
hassa ricaya değer görürüz. Teşekkür ederiz 
arkadaşlar. (G. P. ve A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Müzakerelerin kifayetine aido-
lan önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin tü
mü üzerindeki müzakerelerin kifayetini arz ve 
teklif ederim. 

Kemal Çetinsoy 
Adana 

BAŞKAN — Kifayet aleyhine Sayın Kasım 
Gülek. 

Buyurunuz efendim. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arkadaş
larım, kifayet aleyhinde oy vermenizi rica için 
huzurunuzdayım. Çünkü, milletvekili vazife gö
remez haldedir. Milletvekili Meclise devam ede
cek, komisyonlarda çalışacak, Umumi Heyette 
vazife görecektir. Konuşabilmelidir ki; bu va
zifeyi görebilsin. Bu, her partiden milletvekili

ni yakından ilgilendirir. Konuları en iyi bilen 
milletvekilleri dahi parti sözcüsü olmadığı tak
dirde görüşlerini burada ifade imkânından mah
rumdu?. 

Beş Grup var Mecliste; grup adına beş kişi 
konuşur, gruplardan biri ikinci defa söz alır, al
tı kişi olmuştur, hemen yeterlik önergesi gelir, 
tek milletvekili kendi adına görüşlerini ifade 
edemez. 

Buna imkân vermiyelim muhterem arkadaş
larım. Bugünkü haliyle demokrasimiz, bir nevi 
parti yöneticileri, parti sözcüleri demokrasisi 
haline gelmiştir, olmaz. Milletvekili burada va
zife görebilmelidir. Bugün bilhassa Yüce Mecli
sin itibarı, milletvekillerinin itibarı üzerinde 
çok konuşmalar oldu. Yerindedir, haklıdır. Bu 
itibarı korumanın yollarından biri de milletve
kiline çalışma, konuşma, fikirlerini ifade etme 
imkânını vermektir. 

Derler ki, bu bir İçtüzük konusudur. Doğru, 
İçtüzük konusudur. Ancak, içtüzüğün değişti
rilmesi ne bu Meclise, ne de bundan evvelki mec
lislere maalesef nasip olamadı. İçtüzük tâ, Bi
rinci Meşrutiyetten kalma. Esası 1876 dan 
ikinci Meşrutiyette, 1908 de biraz değişiklik gör
müş. Aslı Belçika İçtüzüğü ile, Fransız İçtüzü
ğünün birleştirilmesinden meydana gelmiş. T. 
B. M. Meclisi kurulduğu vakit biraz değişmiş, 
o vakitten beri değişme ihtiyacı var. Bir türlü 
değiştiremiyoruz. Hele İkinci Cumhuriyetten 
lonra Millet Meclisi içtüzüğü olarak ele alıp bu
nu düzeltme imkânını bir türlü bulamadık. 

Çıkar yol; milletvekillerine bu imkânı sağla
mak için bu maddenin, sadece bu maddenin de^ 
ğiştirilmesi lâzımdır. Bu mümkün. Nasıl Senato
da grup temsilcilerinden başka, 6 üye konuştuk
tan sonra, yeterlik oya konursa, yalnız bu deği
şiklikle Millet Meclisinde milletvekillerine bu 
imkân sağlanır. 

Huzurunuzdaki teklifi kabul etmemenizi bil
hassa rica ederim, çünkü zaten söz istiyen iki 
kişi var, onlar da konuşsunlar. Millet Meclisi
nin bütçesi konuşulurken, bilhassa kendi büt
çesidir, milletvekilleri görüşlerini rahatça ifade 
edebilsinler. 

Muhterem arkadaşlarım; daha üzerinde du
rulması gereken çok konular var. Bunları, şim
di yeterlikle ilgili değildir, diye söylemek iste
miyorum. Ama bilhassa istirham ederim; yeter-
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ligi kabul etmeyiniz ve milletvekilleri rahatça 
görüşlerini ifade edebilsinler. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Kifayet önergesini tasvibinize 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kifayet önergesi kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümlere geçiyoruz, birer birer okutup tas
vibinizi alacağım. 

Cumhuriyet Senatosundan başlıyoruz efen
dim. 

a) Cumhuriyet Senatosu : 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

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

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

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

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

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ 
VE TRANSFER HARCA

MALARI 
34.000 Malî transferler 

10 212 200 

3 176 703 

628 293 

59 850 

14 250 

463 601 

Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

35.000 

36.000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Borç/ ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

310 886 

5 000 

Millet Meclisinin bölümlerini okutuyorum 
ve tasvibinize sunuyorum. 

b) Millet Meclisi: 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 
11.000 ödemeler 28 865 000 

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

12.000 Personel giderleri 20 193 355 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 703 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 837 013 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 171 565 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 4 750 145 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
21.000 Etüt ve proje giderleri 140 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 2 561 640 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 314 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ 
VE TRANSPET HARCA

MALARI 
34.000 Malî transferler 58 001 
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Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

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

35.000 Sosyal transferler 1 775 670 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

T. B. M. Meclisi 1969 yılı bütçesi kanunlaş
mıştır. 

Hayırlı, uğurlu olsun efendim. 
B) Cumhurbaşkanlığı : 
BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, Cum

hurbaşkanlığı bütçesine geçiyoruz. 
Şimdi, grupları adına söz alan arkadaşları 

okuyacağım. Söz almamış bulunan grup söz
cüleri arkadaşlarımız lütfen isimlerini versin
ler. 

C. H. P. Grupu adına Saym Mustafa Kemal 
Yılmaz, T. i. P. Grupu adına Sayın Çetin Al-
tan, M. P. Grupu adına Sayın ismet Kapısız, 
G. P. Grupu adına Sayın ibrahim Aysoy ve Ah
met Demiray, Y. T. P. Grupu adına Sayın Sü
leyman Arif Emre ve Adalet Partisi Grupu adı
na Şinasi Osma. 

İkinci turdaki isimler; birkaç kişi yazılmış, 
bilâhara gruplar söz almışlar, onları tesbit ede
rim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — ikinci tur
da grup adına ben konuşacağım. 

BAŞKAN — ikinci turda grup adına Ahmet 
Üstün yazılı, efendim. 

AHMET DEMİRAY (Amasya) — Birinci 
defa grup adına ben konuşacağım, ikinci konuş
mayı Sayın Ahmet Üstün'ün yerine Sayın Fet
hi Çelikbaş yapacaklar. 

BAŞKAN — Efendim, Güven Partisi Grupu 
adına birinci turda Ahmet Demiray, ikinci tur
da Ahmet Üstün yerine Fethi Çelikbaş mı olu
yor efendim? 

BAHRİ YAZÎR (Bursa) — Evet efendim. 
(BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 

Muştala Kemal Yılmaz, buyurun. Söz sırası si
zindir. 20 dakika söz hakkınız vardır. Saat 15.02. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KE
MAL YILMAZ (Aydın) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde C. H. P. 
Millet Meclisi Grupu adına sunmaya çalışaca
ğım görüşler ve dilekler kaynağı Devlet Baş
kanlığı makamına onun yüceliğine karşı C. H. 
P. nin öteden beri duyageldiği engin saygıdan 
ve o makamın itibarını korumak ve yüceltmek 
için beslemekte olduğu içten, istekten almakta
dır. 

Geçtiğimiz yıl, Cumhurbaşkanının halkı uya
rıcı ve aydınlatıcı konuşmayı yapmaya götüren 
çeşitli, önemli, siyasal ve sosyal olaylara tanık
lık etmiştir. Bu olayların başında hiç şüphe 
yok ki, Anayasamıza karşı sürdürülen saldırı
lar gelmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, uzun yıllar süren dene
melerden ve sosyal açılardan sonra hazırlana
rak büyük milletimizin desteğini kazanan 1961 
Anayasasının sosyal ve ekonomik buyrukları
nın henüz gereği gibi uygulanmadığı bir gerçek
tir. Bu Anayasa, halkımızı mutlu kılacak, gü
vendirecek, sosyal ve ekonomik demokrasiye 
ulaşma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık 
düzeyine milletçe varma çabalarımızda harca
nan emeklerin, çekilen çilelerin sonunda erişilen 
ileri Ibir aşamadır. 

Bugün milletimiz sosyal, ekonomik, kültürel 
kalkınma özleminin gerçekleşmesi yolunda tüm 
umudunu 'bu Anayasaya bağlamış bulunuyor. 
Anayasa ile kurulan siyasal düzene, Anayasay
la kurulmak istenen ekonomik ve sosyal düze
ne milletimiz sahip çıkmıştır. Bu umudu kır
mak, ıbu bağlılığı zayıflatmak için kıpırdanan 
olumsuz kuvvetlerin varlığı milleti üzmektedir. 
Anayasanın tam olarak uygulanması halinde 
kalkınacağına, yoksulluktan kurtulacağına ina
nan halkımızın bu inancını çeşitli hesaplarla 
sarsmakta, özel çıkar umanlar rejime ve mille
te zararlı olmaktadırlar. 

Türkiye Cumhuriyetini ve milletin birliğini 
temsil eden Saym Devlet Başkanımızın bu tür
lü siyasal tertipler karşısında hassasiyet göster
mesi, ilgisiz kalmaması anagörevlerindendir, 
Amacı, Anayasada öngörülen ekonomik ve sos
yal düzenin kurulması olan Cumhuriyet Halk 
Partisi, Anayasayı koruma görevinde de Dev
let Başkanına, daima yardımcı olacaktır. 
İnanıyoruz ki, bu konuda halkın desteği de 
kendileriyle beraiberdir. 
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Sayın milletvekilleri Anayasamız insan hak 
ve hürriyetlerinin kısıtlanmasını ve çiğnenmesi-
ni önlemek, Parlâmento çoğunluğu elinde bu
lunduran partinin keyfiliğe sapmasına engel ol
mak için bâzı denetim organları kurmuştur. Ço
ğunluk diktalsma ve yürütme organının başıboş 
keyfî yönetimine karşı birer teminat olarak 
kurulan Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargı
tay ve Yüksek Seçim Kurulu gibi Yüce Devlet 
kuruluşlarına saygılı olmak, bunların engin iti
barını korumak ve yüceltmek hepimizin görevi
dir. iktidar partisi kanadından ve onun destek
leyicisi olan yan kuvvetlerde, hattâ bâzan biz
zat Başbakan tarafından bu Yüce Anayasa or
ganlarına karşı yürütülen saldırılar, kurtuluşunu 
bu Anayasada bulan büyük Türk Milletini üz
mekte ve rahatsız etmektedir. 

Nereden gelirse gelsin, Devlete yöneltilen bu 
saldırılar karşısında Devletin başı elbette kayıt
sız kalamaz. İktidar partisinin 4 ncü Genel 
Kongresinde alman Anayasayı değiştirme ka
rarları her hangi basit bir değişiklik olmayıp 
rejimi temelsiz bırakacak ve yeni bunalımları 
davet edecek niteliktedir. Anayasa değişikliğin
de küçük bir azınlığın, siyasal, yine bir azınlı
ğın ekonomik çıkan olabilir. Ama milletin çı
karı Anayasa değişikliğinde değil, Anayasanın 
tam olarak uygulanmasındadır. Bu gerçeği öğ
renmiş bulunan büyük Türk Milleti daima iler-
liyen, daha hızlı ilerleme ve kalkınma özlemi 
çeken toplumu . geriye götürmeyi, hele kendisi
ni Anayasada yazılı koruyucu kurumlardan si
yasal, kişiler, sosyal ve ekonomik hak ve öz
gürlüklerden yoksun kılmayı düşünenlerin he
veslerini kursaklarında bırakacaktır. 

İktidar partisinin bu zararlı eğilimleri kar
şısında Anayasanın başkoruyucusu, Devlet 
Başkanımızın uyanık davranışlan ve uyarıcı 
konuşmaları onun tarafsızlığını hiçbir surette 
gölgelemez. Tarafsız olan Devlet Başkanının 
bir tarafı vardır ve o Anayasa tarafıdır, Devle
tin tarafıldır, milletin tarafıdır. 

Sayın arkadaşlanm, işte bu görüşledir ki, 
Sayın Cumhurbaşkanının zamanı geldikçe ver
diği demeçleri, yaptığı uyarmaları, radyo ko-
nuşmalannı yerinde buluyor ve olumlu karşı
lıyoruz. Toplumun bir bunalıma doğru yüklen
mek istediği dönemlerde Devlet Başkanımızın 
konuşmalara genel bir ferahlık yaratmaktadır. 

' Ancak, üzülerek ifade edelim ki, bazan ikti
darın kanat gerdiği, bazan da anlamlı bir hoş
görüyle karşıladığı yıkıcı kuvvetleri zararlı 
çalışmalanndan alıkoymaya Sayın Devlet Baş
kanının haklı uyarmaları yetmemektedir. 

Dileğimiz odur ki, memleketin yönetiminde 
sorumluluk taşıyanlar Sayın Cumhurbaşkanı
nın uyarmalanndan faydalanmayı bilsinler ve 
öğütlerini yerine getirsinler. Bu vatanperverce 
tutumunda Sayın Cumhurbaşkanına Adalet 
Partisi tktidan da artık yardımcı olmayı öğ
renmeli ve bindiği dalı keser duruma düşmek
ten vazgeçmelidir. 

ıSaym milletvekilleri, Bütçe ve Plân Komis
yonunda Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin görü
şülmesi sırasında Adalet Partisi kanadından 
gelen bir iddiayı yadırgadığımızı söylemeden 
geçemiyeceğiz. 

Komisyonda aynen : «Cumhurbaşkanı Hü
kümetle beraberidir, Hükümetle aynı paralel
dedir.» denmişti. Buna cevabımız vardır. Cum
hurbaşkanının bir siyasal partiyle birlik olma
sı, aynı paralelde bulunması o parti şimdilik 
geçici olarak iktidarda bile bulunsa asla bahis 
konusu olamaz. Bu bir. Hiç kimsenin bu şe
kilde CumJhurbaşkanı adına onu angaje eden 
beyanda bulunmaya hakkı yoktur, bu da iki. 
Cumhurbaşkanı, Devletle beraberdir. Milletin 
ve rejimin yüce çıkarlariyle beraberdir. Cum
hurbaşkanı Anayasa ile ve o Anayasaya ruh ve
ren Büyük Türk Milletiyle beraberdir. 

Sayın Devlet Başkanı Anayasaya yürekten 
bağlı olan, onun bütün özü ve sözüyle tam ola
rak uygulanması için uğraşanlarla, o Anayasa
yı gözünün bebeği gibi koruyanlarla beraber 
olabilir, ama ellerine geçecek ilk fırsatta Ana
yasayı tahribetme hevesinde olanlarla değil... 

Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşka
nının yurt içinde yaptığı gezilerin faydalarına 
inanıyoruz. Bu geziler daha iyi tertiplenir, 
Başkanın halkla yakın teması çoğaltılırsa sağ
lanan faydalar çok yönlü olacaktır. Gezilere 
bölgenin muhalefete mensup 'Senatör ve Millet
vekilleri de iştirak ettirilmelidir. Halk Cum
hurbaşkanının yanında partilerin bütün mahallî 
liderlerini görürse ona güveni artar. 

Ekonomik sıkıntılar içinde kıvranan parti
zan idareden yakınan halkımız kendisini şef
katle bağnna basan tarafsız, partiler üstü Dev
let Başkanına çekinmeden içini dökecektir. 
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Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece resmî I 
görevlilerden bilgi alma yerine halkın araşma 
daha çok karışarak durum hakkında birinci 
elden bilgi edinmesi bu yüce makama karşı 
duyulan saygı ve güveni bir kat daha artıra
caktır. Halk kütleleri arasında geniş bir sos
yal itibar sahibi olan Devlet Başkanının yön. 
verici uyarmalarının, öğütlerinin yankısı VP 
yetkisi daha büyük olur. 

Sayın Cumhurbaşkanımız bu temaslarında 
da siyasi hayattan gelmemiş olmanın kendisine 
tanıdığı büyük avantajı gereği gibi değerlen
direcektir. 

Sayın milletvekilleri, memnunlukla görüyo
ruz ki, Cumhurbaşkanlığı bütçesi tasarrufa 
bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Doğulu mem
leketlere, geri kalmış ülkelerin yöneticilerine 
özgü bu lüks ve israf hastalığından kurtulma
dan Türkiye'nin kalkınacağını düşünmek ha
yaldir. Geçen yılki bütçe sırasında A. P. söz
cüsü de bizim gibi düşünerek bu fakir milletin 
kalkınmasına zarar veren her türlü lüks ve is
raftan uzak olunmasını bütün devlet daireleri
ne tavsiye etmişti. A. P. iktidarının tutmadığı 
bu tavsiyeyi Cumhurbaşkanlığı bütçesi müna
sebetiyle bir defa daha hatırlatmaktan kendi
mizi alamıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bugün partizan idare 
sadece devlete ve millete hizmetle görevli me
murları kanun sınırları içerisinde korkusuzca 
ve güvenle çalışmaktan alıkoymaktadır. Millî 
kurumlarda milletin yüksek çıkarlarını kanun 
hâkimiyetini savunmaya çalışan birçok ehliyet
li memur her şey parti için ilkesine ısıkı sıkıya 
sarılmış olan iktidarın hışmına uğramaktadır. 
Yüksek memurlara ait kararnameleri imzalar
ken bu çeşit dürüst devlet memurlarını, bu çe
şit büyük hizmet erbabını devletin koruyucu 
gücünden yoksun bırakmamak gerekir. 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Devlet Başkanı
mızın meclislerimizin çalışmalarını yakından 
izlemekte olduğunu biliyoruz. Her partiye 
mensup Senato üyeleri ve milletvekilleriyle, 
muhalefetle temas ve daha sıkı ilişkiler mese
leleri ve olayları A. P. Hükümetinin gözü ile 
gösterme heveslilerinin zararlarından kendile
rini koruyacaktır. 

Sözlerimi bitirirken Cumhuriyetimizin Ku
rucusu ve Birinci Cumhurbaşkanı Atatürk'ü | 
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ve bizi bu kutsal çatı altında toplıyan 1961 
Anayasasının kaynağı olan millî hareketin ba
şı Dördüncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'i 
partim adına yürekten saygılar ve rahmetle 
anarım. 

1969 malî yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi 
milletimize hayırlı olsun. Hepinize C. H. P. 
Grupu adına üstün saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — T. 1. P. Grupu adına Sayın Çe
tin Altan, buyurun. Saat 15,16. 

T. t. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri ; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Baş
kanlığına ait bir bütçenin görüşülmesi sırasın
da, naçizane görüşlerimizi sunarken, bu maka
ma ait Anayasanın, özellikle 1924 Anayasasın
dan değişik olarak, özellikle üzerinde durduğu 
bir hususu, biraz altını çizerek belirtmek iste
rim. 

Bu husus; Cumhurbaşkanlığı makamının 
yüzde yüz tarafsızlığı kuralıdır. Gerek Cum
hurbaşkanının seçiminin değişik bir usulle ya
pılması, eski Anayasaya nisbetle Büyük Mil
let Meclisinin 2/3 çoğunluğu tarafından, gerek 
7 yıllık süre için yapılması, gerek bu seçimin 
milletvekili seçimlerinin dışında bir devrede 
yapılması, bütün bunlar bu tarafsızlığı en net, 
en belirgen ölçüde sağlamak amaciyle konmuş
tur Anayasamıza. 

Günümüzde Türkiye'de birtakım olaylar 
cereyan etmektedir, örneğin yarın Ankara'da 
öğretmenler yürüyüşü vardır. Toplumda git
gide hızlanan bir kaynaşma göze çarpmakta
dır. Bunları tutup da, iktidarı sıkıştırmak, ya
hut muhalefete prim kazandırmak, her hangi 
bir beceriksizliği, ondan şu profesyonel politi
kacı niyetiyle, ben ondan daha iyi yaparım, 
biz ondan daha iyi yaparız düşüncesiyle kul
lanmak amacını taşıyarak söylemiyorum bun
ları. Bunlar aslında olağan şeylerdir. Bugün 
yer yüzü büyük bir değişimin arefesinde ve
ya içinde; Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'
da, Japonya'da, Çekoslavakya'da, Yugoslavya'
da aynı hareketler ook daha büyük büyük öl
çülerde, çok daha büyük büyük ölçülerde cere
yan ediyor. Yer yüzünün devlet adamları ile, 
ki, buq?ün devlet adamlığı bir bilimsellik hüvi
yetini de beraber ihtiva etmektedir, sosyolog-
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lar, iktisatçılar, tarihçiler eğiliyorlar. Neden?. 
Türkiye'de gerekli olan sadece siyasî kanun
larla bunların önlenmesi eğilimi değildir, çün
kü önlenmez. Nedenlerine inanmak gerekir ve 
böyle bir çalkantılı ortamda ki, bu aynı za
manda çağımızın, yani 20 nci Yüzyılın ikinci 
yarısındaiki dünyanın bir gidiş rotasını, bakan 
gözler için göstermektedir, böyle bir ortamda 
da Devletin en yüce makamını işgal etmekte 
olan yüksek kişilere bu tarafsızlığı çok daha 
kuşkular dışı kullanmak gibi bir titizliğe yö
neltmektedir. 

Anayasamıza göre Sayın Cumhurbaşkanla
rının kendi görevlerinden ötürü bir sorumlu
lukları yoktur. Benim burada daha ziyade te
menni ölçüleri içinde ileri süreceğim görüşler; 
Sayın Cumhurbaşkanlık makamının yardımcı
ları olan uzmanlara, müşavirlere aittir, çünkü 
daha çok onlar hazırlıklarını yapmaktadırlar 
bâzı demeçlerin. Bu demeçler zaman zaman 
Türkiye'de gayet tartışmalı olan konularda 
belirli bir tarafsızlık içinde görülmemektedir. 
Örnek : 1 Ocak tarihli mesajda şu cümlelerle 
karşılaşıyoruz : «Türk ekonomisindeki geliş
me, dış dünyanın Türkiye ekonomisine bakı
şını değiştirmiştir. Ve takdirini sağlamıştır. 
Çalışma hayatımız için 1969 yılı bir hamle yılı 
olmak istidadındadır. Türkiye'nin dış politikası 
tam mânasiyle tatminkâr bir seyir içindedir.» 

Bunlar tartışmalı konulardır. Bir kanat bu
nun böyle olduğunu kabul etmektedir, bir kanat 
bunun böyle olduğunu katiyen kabul etmemek
tedir. Tartışmalı konularda muhalefetli parlö-
manter sistemlerde herkes aynı görüşü el
bette ki, kabul etmiyecektir. Burada tarafsız 
bir makamın zıt şekilde tecelli eden görüşler 
üzerinde bir tarafın görüşünü doğrular biçim 
de beyanda bulunması, çeşitli polemiklere yol 
açar, açmıştır bu demeç. Bu mesaj Türk ba
sınında çeşitli polemiklere yol açmıştır. Biz 
ise bu ölçüdeki Yüce Makamın gerçekten pole
mikler dışı kalmasını arzularız, ama polemik
ler dışı kalmasını arzulamak, polemik yapan
lara, yapmayın bu konuda polemik, demekle 
değil, buna vesile vermemekle değerlendiri
lir bizim düşüncemizde. 

Yine bir başka mesaj, tarihini arz ediyo
rum; 30 Ağustostaki bir mesaj. Yine Türkiye 
ortamında Parlâmentoda ve Parlâmento dı
şındaki çevrelerde, sade yazı çizi plânında de-
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ğil, fakat miting, gösteri yürüyüşü plânında 
dahi allerjik olan bir konuda, Amerika ile olan 
ilişkilerimiz konusunda ileri sürülmüştür ve 
orada da 6 ncı Filo ziyaretlerinin nedenleri 
sıralanırken gerek sık sık değişen müretteba
tın bir NATO üyesi Devlette yeni çalışmalar 
sağlaması, o kıyıları tanıması arasında dinlen-
dirilmesi zaruri ve normal bir ihtiyacolan 
Amerikan askerlerinden de bahsedilmiş ve ge
rekçe olarak bir de bu ileri sürülmüştür. Din-
lendirilmesi zaruri ve normal olan askerlerin 
Türkiye'de normal olan ihtiyaçlarının gideril
mesinin tabiî karşılanması gerektiği gibi. Hal
buki aynı tarihlerden bir buçuk ay önce aynı 
filonun kumandanı tarafından Türkçe olarak 
yayınlanmış ve uçak gemisini ziyaret eden ki
şilere dağıtılmış olan broşürde bu ziyaretle
rin amacı şu şekilde dile getirilmektedir : 
«Amerikan donanmasının geleneksel görevi, de
nizlerin kontrol edilmesini kapsar. Bu kontro
lün yapılmadığını düşünecek olursak deniz 
aşın ülkelerdeki kuvvetlerimiz desteklerini 
kaybeder ve ülkemizdeki sanayi tesislerimiz 
çalışmalarını yavaşlatmaya ve dünya su yolla
rından geçerek ülkemize getirilen hammadde 
yokluğu karşısında kapanmaya dahi mecbur 
kalabilirler.» 

Bir Türkiye Devletinin temsilcisi olan Sa
yın Cumhurbaşkanın müşavirleri tarafından 
kaleme alındığını tahmin ettiğimiz 30 Ağustos 
tarihini taşıyan mesajı başka bir gerekçe öne 
sürüyor; askerlerin dinlendirilmesi, kıyıların 
tanınması, tanışmaların yapılması gibi. O misa
firliğin konusunu teşkil eden, savaş gemileri
nin komutanı Forrestal gemisinin matbaasın
da basılmış broşür de başka bir gerekçe öne 
sürüyor; «Hammadde kaynaklarımızın geçtiği 
su yollarını kontrol altında tutmak zorun
dayız. Yoksa fabrikalarımız kapanabilir. Bun
dan geliyoruz biz buraya.» diyor. Bu iki ge
rekçe birbirini tutmadığı vakit, Anayasamı
zın 96 ncı maddesinde Savın Cumhurbaşkan
larına ait; «Vatanın ve milletin bütünlüğüne 
yönelecek her tehlikeye karşı milletin kayıt
sız şartsız egemenliğine» diye olan yeminde 
bilhassa bu şekilde kontrol edilmemiş bir bro
şürün dağıtılmasıyla bugünkü modern yani 
neoemperyalizm açısından bir tutarsızlık or
taya çıkıyor. Bunlar muhakkak ki, o Yüce 
Makamda görev almış yetkili olması gereken 
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uzmanların farkına varmadıkları açıklardır. Bu I 
broşürün takdim edilmesi gerekirdi Sayın Cum-
hurbaşkanına ve ondan sonra onun ışığında 
gözden geçirilmesi gerekirdi. 30 Ağus
tos tarihli mesajın. Bunu doğrular ölçüde bâzı 
rakamlar da arz etmek isteriz. 

1950 - 1965 yılı arasında Amerika'nın Gü
ney - Amerika ülkelerine yaptığı yatırım 
3 800 000 000 dolardır. Onbeş yıl içindeki kâr 
transferlerinin yekûnu 11 300 000 000 dolar
dır. Bunun dışındaki ülkelere aynı onbeş 
yıl içinde yapılmış olan yatırımların yekûnu 
5 200 000 000 dolardır. Aynı onbeş yıl içinde 
Amerika'ya yapılmış olan kâr transferlerinin 
yekûnu 14 300 000 000 dolardır ve bu ikinci 
kısımda Türkiye'den yapılan transferler de var
dır. Egemenlikler, çağımızda iktisadi tabloların 
tahlilinde ortaya çıkmaktadır. Ve bu açıdan 
bakıldığı zaman gene Yüce Makamın zaman 
zaman gere|kli gördüğü uyarma demeçlerinde 
bâzı teferruatlara inilirken asıl iktisadi neden
lerin tam anlamiyle o makama bağlı uzman
lar tarafından değerlendirilemediğini müşahe
de etmekteyiz. Örneğin; 1 Ocak tarihli mesaj
da gerçekten önemli bir dâvası olduğuna inan
dığımız bu ülkenin trafik meselesine biraz da 
fazla bir teferruatla rakamlar falan rakamla
ra kadar verilmiştir. Hakikaten Türkiye'de 
nakiyatm yüzde 85 i karayollariyle olmakta
dır. Eşya nakliyatının da yüzde 50 si. Yılda or
talama trafik kazalarından 3 000 kişi ölür, 
14 000 kişi yaralanır. Fakta bu ölçüdeki ciddî 
bir mesele üstüne eğilmenin düzeltilmesi öğüt
le çözümlenir gibi bir tutum yaratılmıştır, dik
katli olsun vatandaşlarımıs, şoförler de dikkat
li olsun, kimseyi çiğnemesin, çarpmasın, parça
lanmasın ezilmesin; gibi. Öğütle düzeltilecek 
bir iş değildir, iktisadi bir konudur. 1946 da 
ingiliz İşçi Partisi iktidara geldiği vakit ka
rayollarını, taşıtını devletleştirmek zorunda 
kalmış idi. O zaman ingiltere'deki kazalar üe 
işçi Partisinin bu uygulamasından sonraki ka
zaların oranlarını şayet aynı makama bağlı 
uzmanlar incelemiş olsalardı bunun nasıl çö
zümleneceğine dair başka örnekler ve ölçüler 
de getirebilirlerdi. Bu ölçüde artan yoğunla
şan bir grafik yüzde 85 ni kapsıyor. Havayol
ları, Karayolları, Denizyolları devletin elinde
dir. Bu, elbette ki daha hızlı para kazanayım | 
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derken, şoförleri 14 saat, 16 saat çalıştıran ser
mayecilerin elindedir, ondan olmaktadır bir 
ölçüde. Bir ölçüde de dikkat edilirse Türkiye'
deki eme'kçi sınıfının sayısına oranla şoför 
dostların sayisı hızla artmaktadır. Onsekiz yir
mi yaş çocukları başka ülkelerde kimya mühen
disi, elektronikçi, yüksek fizik âlimi olma yo
lunda gelişirlerken bizdekiler bir minübüsün 
üstünde ithalâtçıya para yetiştirmek için hem 
kendi hayatlarını hem yolcuların hayatlarını 
hakikaten büyük büyük kazalarda heder et
mektedirler. Böyle çözüm yolu... Lütfen vatan
daşlar birbirini ezmesin, yahut çarpışmalar az 
olsun, tabiî hepimizin niyeti bu. Ama nasıl çö
zümlenir? Buna heves edildiği vakit bu ölçüde 
uzmanların dalha geçerli görüşler getirmeleri, 
gerçekten Türk halkının uyanması için gerekli 
bir tutumdur, bunu onaylarız. Ama nasihat yet
miyor, çağımızda nasihat yetmiyor, bir yerde 
bilimsel çözümlere ihtiyaç hâsıl oluyor. 

Sözlerimin sonuna yaklaşırken bu tarafsız
lık açısında gerçekten nâçiz görüşlerimiz ola
raktan bir titizlik göstermekteyiz. Çünkü dün 
Sayın Başbakan Demirel de Anayasa madde
leri üzerinde yorumlar yaptı; 12 nci mar!elenin 
son fıkrasını yorumladı : Nasıl olur da emek
çi sınıfının diktası altında.?.. O madde tam 
okunduğu zaman Anayasamız der ki : «Hiç bir 
sınıf öteki sınıfın üstünde egemen olamaz.» 
Ama bir de iktisadi tabloya baktığımız vakit, 
millî gelir bölüşümüıide 32 milyonu 5 dilime 
bölürsek, son dilim yüzde 4 ünü, ilk dilim ise 
yüzde 57 sini alır. Bunu, tasada, kıvançta bir, 
beraber olması lâzım Türk Milletinin tüm olu
şumu içinde nasıl değerlendireceğiz? Bir sınıf 
kendisinin çıkarlarını kendisi denetliyemiyece-
ğine göre, o sınıfın çıkarlarının Anayasa dışı
na geçtiği yerlerde ezilen sınıf da kendi hak
kını anyarak ancak denge tutulabilir. Ve bir 
yüce makam, bu demokratik ortamda cereyan 
edecek olan bu tarz bir denge tutuşun, sadece 
iktidarlar bu dengeyi tutar olmaz sosyolojide, 
iktidarlar da belirli çıkarları belirli iktisadi 
düzenler içinde temsil eden kişilerdir, sosyolo
ji icabı. Elbetteki Sayın Cumhurbaşkanı bir 
özel - onda uzmanlar karışmamış - demecinde 
Cumhuriyet Gazetesindeki bir yazar arkadaşı
mıza; «Türkiye'de toprak ağalığı vardır» de
miştir meselâ. Toprak ağalığı vardır. Olunca, 
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bunun çözümü bilimsel olarak gelecektir. 12 
nci maddenin yorumlanmasında, emekçi sınıfın 
diktasına elbette hayır derken, Anayasaya ay
landır derken, feodalitenin de, tutup, orada 
benim 300 - 500 oyum var diye siyaset pazarın
da dahi pazarlığa girişen kişilerin ağırlığı 
Anayasa içine giremez ve bizim mücahedemiz, 
- ki işte tam tarafsızlığın orada tecelli etmesi
ni gönlümüz temenni eder - Parlömanter bütçe 
'konuşmalarının ilk iki gününde en fazla üze
rinde titizlik gösterilen konu feodalite konusu 
olmuştur. Toprak reformu ürünleri artırılmak 
için değildir, toprak reformu; feodaliteyi, eski 
bir Orta - Çağ kalıntısı olan müesseseleri temiz
lemek ve gerçek demokrasliye dönüşmek içindir. 
Bakın Avrupa'nın demokratik üllkelerina, top
rak ağası bulamazsınız. Feodalite yoktur. Onun 
yerine ne vardır? Fabrikaların sahipleri var
dır. Onun için de demokrasilerde komünizme 
kadar uzanan şantajlar yapılmaz, çünkü ko
münist partileri vardır. Feodalitenin ağır bas
tığı geri ülkelerde ise, katiyen Batı burjuvazi
sinin kabul ettiği özgürlükler jkabul edilmez. 
t^te böyle bir ölçüde bir yüce makamın Türki
ye'nin gelişmesinde göstereceği bir ağırlığın ta
raflardan birine doğru değil, tarafsızlık alır
lığının tecelli etmesi gerekir ve bu sadece de
mekle de olmaz, bizim nâçiz görüşlerimiz... Bir 
yanda politik kadrolarla temas sağlanır, bir yan
da o memleketin politik kadroları içine girme
miş sanatçıları, fikir adamları, düşünürleri, ya
zarları, bütün bir sanat ve düşünce dünyasının 
insanlariyle de temas sağlanır ve o memleketin 
mânevi hazinelerini meydana getiren bu ortam
ların en ileri görüşleri gene Anayasamız tara
fından o yüce maikama verilmiş olan kontenjan 
senatörlüğü vasıtas'iyle siyasi eylem için-: akta
rılabilir. Bu düzen içinde olabildiği zaman çok 
daha ileri ufuklara dönük bir demokrasinin ga
rantisi daha rahat sağlanabilir, bizim nâçiz gö
rüşlerimize göre. 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan lütfen bağ
layın, vaktiniz doldu efendim. 

T. î. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Efendim, vaktim dolduğu için 
bağlıyorum. 

Bu konularda elbetteki çeşitli görüşler ola
caktır. Ancak, hiçjbir zaman da doğal kanun di-
yerekten tanımlanabilir. Olayların kendi geli-
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i simi siyasi kanunlarla önlenmez. Siyasi kanun-
| 1ar, olayların kendi gelişiminin nedenlerini çöz-
İ düğü vakit önlenebilir. Bundan meydana gel

miş olan birtakım hırçınca gibi görünen hikâ
yeler bütün dünyayı kapsamaktadır çağımızda, 
çünkü bir dönüşüm arefesindedir. Yani kısaca
sını söylemek gerekirse, yeryüzü kapitalizmden 
sosyalizme dönüşümün arefesindedir. Ondan olu
yor bu hikâyeler ve bundan da tabiî hep birlik
te görüş teatisi oluyor. Demokratik ortam da 
Ibunu kolayından sağladığı ölçüde çok daha 
sağlam devam eder ve burada da yüce makam
lara, bu gidiş içindeki tarafsızlık ve bilimsel 
objektiflik bizce düşer kanısındayız. 

Beni dinlediğiniz için hepinizi sonsuz saygı
larımla tekrar tekrar selâmlarım. Teşekkür ede
rim efendim. (T. î. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın İsmet Kapısız, buyurun efendim saat 15,38. 

M. P. GRUPU ADINA ÎSMET KAPISIZ 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; 1969 yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi 
hakkında M. P. Meclis Grupunun görüş ve te
mennilerini kısaca arza çalışacağım. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi, geçen yıllarda 
olduğu gibi 1969 yılında da umumi bütçe har
camaları içinde mütevazi yerini almış; Devlet 
Başkanlığının icaibeden gerekli sarfiyatlar ve 
gerekli tasarrufları ciddî bir şekilde hesaplan
mıştır. 

Millet Partisi Meclis Grupunun en halisane 
temennisi, diğer Devlet harcamalarında da ay
nı anlayış ve aynı tasarruf zihniyetinin bu mem
lekette mutlak surette hâkim kılınmasıdır. 

Her vesileyle bu kürsüden defalarca ifade 
edildiği üzere, lüksten ve israftan uzak bir 
görüşlü ve bir tasarruf zihniyetini mutlak hâ
kim kılmak zaruretine inanıyoruz. 

Uğrunda yıllar yılı tahakkuku için mücade
le ettiğimiz demokratik nizamın gerçek anla-
miyle bu aziz vatanda yerleşmesi gayretlerine 
herkesten çok yine milletle beraber gerek Sa
yın Cumhurbaşkanının ve gerekse T. B. M. M. 
üyeleriyle onun hükümetlerinin cansiperane faa
liyetlerle iştiraki bir zarurettir. 

Değerli arkadaşlarım, millî birlik ve beraber
liğin samlbolü, Türk Devletinin Başkanı, 1961 
AnayaJsasının savunucusu, 27 Mayıs 1960 me§-
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ru ihtilâlinin önderi Sayın Cumhurbaşkanımı
zın, yüksek malûmları veçhile görevlerine taal
lûk eden hususlara bir nebze dokunmak iste
rim. 

Sayın Devlet Başkanımız kendi bütçelerinde 
âzami tasarrufa riayet ederken Devlet Bütçe
siyle yapılan yatırımlardan bu milletin gerçek 
mânada istifade edemediği de bir hakikattir. 

Türkiye'mizde milyonlarca umutsuz ve se
fil, perişan bir hayat yaşıyan insanlar bir tara
fa, mutlu azınlığın da refah içerisinde olduğu
nu ifade etmemizde bizlere şu veya bu isnadı 
yapmaya hazırlanmamanız gerekir. 

Millet Partisi mensupları, başta sayın lider
leri olmak üzere, diğer sayın Parlâmento grup
larının içerisinde de çok faziletli, şerefli olduk
larına inandığımız ve belki de, belki de değil, 
hakikatte T. B. M. M. üyelerinin % 99 unu teş
kil eden şerefli üyeleri gibi tabanla ilişkilerini . 
devam ettiren milletin dert ve dâvaları için gü
cünün yettiği kadar çalışan bu aziz vatanın 
köyünden, kentinden gelmiş halk çocukları, 
köylü çocuklarıdır. 

Sayın Devlet Başkanının görevlerini eleşti
rirken şu hususları bilhassa Yüce Meclisin dik
katine arz etmek isterim: Devlet Başkanımız, 
O. H. P. sayın sözcüsünün de yerinde ifade bu
yurdukları ve bizlerin de geçen sene bu kürsü
den ifade ettiğimiz gibi çok güzel bir gelenek 
tesis etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, tâbiri 
caizse, yurdu karış karış dolaşmakta, vatandaş
ların dertlerini mahallinde tesbitle, ilgilileri 
uyarmaktadır. Bu gezileriyle vatandaşla olan 
yakın temaslarından dolayı yüce makamlarına 
vatandasın ve millet fertlerinin de sevgisinin 
artmış olduğu inancındayız. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanımız 
mûtat zamanlarda ve lüzum gördüğü hallerde 
Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağır
maktadır. Bu toplantılara, Bakanlar Kurulun
dan vazifeli sayın, bakanlar da iştirak etmekte
dirler. Bu toplantıların maksadı, Türkiye'deki 
anarşist ortamın bertaraf edilmesi ve huzurun 
tesisi için alınması lâzımgelen tedbirlerin görü-
şülmesidir. Bu toplantıların gündemi de. bir 
Hükümet sözcüsü veya Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreteri vasıtasiyle kamu oyu
na kısaca açıklanmaktadır ki, bizim gön
lümüz bu toplantıların mahiyetinin daha 
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geniş bir şekilde halk oyuna intikali ve 
bilhassa yeni Anayasamızda yer alan ve Sayın 
Devlet Başkanının riyasetinde ifayı vazife eden 
bu kurulun bu memlekette Anayasa nizamını 
korumak, Türkiye'de bu nizamı aşırı sola it
mek için çaba sarf eden çevrelerin gayretlerine 
set çekmek ve bilhassa rejimin bekası yönün
den enerjik tedbirler alınmasını arzu etmek, 
alındığını görmek Millet Partisinin en halisane 
temennisidir. Şimdiye kadar, yapılıyor, gerekli 
tedbirler almıyor şeklindeki Millî Güvenlik Ku
rulundan sadır olan beyanatların da sadre şifa 
vermediğini üzüntü ile belirtmek isterim. 

Devlet Başkanının Anayasamıza göre bir 
görevi de arzu ettiğinde ve lüzum gördüğün
de Bakanlar Kuruluna riyaset etmektir. Bu
güne kadar tatbikatından ve icraatından hiç
bir müspet haber alamadığımız Devlet ve Hü
kümet ilişkileri bizim farkında olmadığımız 
çok iyi ve millet için hayırlı bir yolda terak
ki ediyorsa bu hususa sadece memnun olaca
ğımızı ifade etmek isterim. Şimdiye kadar Sa
yın Cumhurbaşkanımızın Bakanlar Kuruluna 
riyaset ettiğini görememenin ve Bakanlar Ku
rulu ile müşterek bir toplantı yapmamış oldu
ğu hususunun bilinmesi, bizim tarafımızdan 
bilinmesi acı bir gerçektir. Acaba Sayın Cum
hurbaşkanımız, iddia edildiği gibi, kendilerini 
paralelinde görmek istiyenlere fırsat mı ver
mek istemiyorlar? Rahmetli Atatürk'ten Sa
yın Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay'a kadar 
gelmiş geçmiş dört, Cumhurbaşkanımız gibi 
Sayın Cevdet Sunay'ın da Devlet mekanizma
sının, Devlet çarkının üzerinde ağırlığını, 1969 
yılı, 1970 yılı ve daha sonraki Türkiye ger
çeklerini göz önünde bulundurarak ağırlığım 
hissettirmesi de en halisane temennimizdir. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın Sayın 
Cumhurbaşkanımıza tanıdığı yetkilerden biri
si de kontenjan senatörlerini seçmektir. Bu 
konu, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi 
Cumhuriyet Senatosunda görüşülürken de üze
rinde kıymetli senatörlerin fikir, söz ettiği bir 
husustur, iki yılda bir kura ile beş Cumhur
başkanı Kontenjan Senatörü tesbit edilmekte
dir. Bilmiyoruz Sayın Devlet Başkanımız, bu 
tesbitte hangi objektif ölçüleri kullanıyorlar. 
(A. P. sıralarından, «'kendilerine ait» sesleri) 
Elbette kendilerine ait. Ancak bir Anayasa 
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müessesesi olan Cumhurbaşkanlığı Kontenjan 
senatörlerinin Cumhuriyet Senatosundaki mev
cudiyetlerinden anladığımız husus, siyasi par
tiler arasındaki münakaşa ve mücadele orta
mında tarafsız tutumları ile bilhassa Devleti
mizin başı ile Parlâmento arasındaki münase
betleri tanzimle görevlidir bir mânada. 1968 
yılı, 2 aziranmdan sonra, muhterem milletve
kili ve Cumhuriyet Senatosu üyeis arkadaşla
rım da kabul ederler ki, hangi ölçülerle Sa
yın Cumhurbaşkanımız tarafından seçilirse se
çilsin ve Parlâmentoya gelirlerse gelsinler, 
Cumhurbaşkanlığı Kontenjan senatörleri ara
sında bir fikir birliğinin olmadığı hakkındaki 
görüşümüzde isabetli olduğumuz kanısındayız. 
Bu senatörlerin bir kısmı iktidarı karşılarına 
almakta, bir kısmı iktidarın dümen suyunda 
veya bir başkası da resmen bir partiye kay
dolmaktadırlar. Birisinin ak dediğine diğeri 
kara diyor ve bu müesesseler de günden gü
ne itibarında yara almakta devam ©diyor. 

Temennimiz odur ki, Devlet Başkanımız bu 
hususta önümüzdeki senelerde gerekli hassasi
yeti göstereceklerdir ve Cumhurbaşkanlığı 
Kontenjan senatörü de Anayasadaki espirisi-
ne uygun olarak yerini alacak ve görevini ifa 
edecektir. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın Parlâmento ile 
ilişkilerini daha sıkı bir şekilde devam ettir
mesini zaruri görüyoruz. Gerekli uzman ve mü
şavirlerle Yüce makamlarının teçhizatlandırıl-
ması görüşündeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, en halisane niyetler
le yukarda söylediklerimizin Sayın Cumhur
başkanının Yüce makamlarını münakaşa ko
nusu yapmak istediğimizden doğmamakta ol
duğuna itimat buyurmanızı grupum adına 
hassaten istirham ederim. 

Cumhurbaşkanlığı 1969 malî yılı Bütçesinin 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, Yüce 
Meclise grupumun saygılarını sunarım. 

BAŞKAN — öüven Partisi adına Sayın 
Ahmet Demiray, buyurun efendim. Saat 15,51 
efendim. 

G. P. GRUPU ADINA AHMET DEMİRAY 
(^masya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Cumhurbaşkanlığının 1969 yılı bütçesi 
hakkında grupumuzun görüşlerini sunarken, 
Yüce Meclisi Güven Partisi Grupu adına say
gılarla selâmlıyoruz. 

Tarihin en şanlı devletlerini, en büyük me
deniyetlerini kuran, tarihî zafer destanlariyle 
süslenen, büyüğe saygı küçüğe sevgi duygu
lan besliyen Yüce Milletimizin şerefli Parlâ
mentosunda Cumhurbaşkanlığı bütçesi hak
kındaki görüşlerimizi saygı duygularımızla 
arza çalışacağız. 

Sayın arkadaşlarım, millî birliğimizin, mil
lî beraberliğimizin sembolü, Anayasamızın baş 
savunucusu olan Cumhurbaşkanı Devletin ba
şıdır. Devlet Başkanı olarak Türkiye Cumhu
riyetini, Türk Milletinin birliğini temsil eder. 
Elçileri tâyin ve kabul yetkileri kendilerinde-
dir. Lüzum gördükçe Cumhuriyet Hükümetine 
başkanlık eder. Kanunları onaylar ve yayın
lar. Güvenlik Kurulunun başkanıdır. Şanlı 
Türk ordularının seferde başkomutanıdır. Kon
tenjan senatörlerini seçer. Devlet Başkanı ola
rak, büyük devlet memurlarının tâyinine ait 
kararnameleri onaylar. Bu onaylama yetkisi 
münasebetiyle önemli devlet hizmetine getiri
lecek: şahısların, iktidarda bulunan partilerin, 
siyasi ve şahsi tercihlerini bu ölçüde denetle
me yetkisine sahiptir. Cumhurbaşkanımızın 
Hükümetleri kendisine tevdi edilen Yüce vazi
felerin çizgisi içerisinde tutma gayretinin azal
madan devam edeceğine güveniyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı 1969 
yılı bütçesinde israfçı bir zihniyete yer veril
memiş oluşundan memnunluk duymaktayız. 
Memleket ihtiyaçlarını titizlikle kullanma işa
reti olan bu tutumun bütün devlet teşkilâtına 
da örnek olmasını gönülden dileriz. 

Sayın milletvekilleri, düzenli bir şekilde 
çalışmakta olan genel sekreterlik teşkilâtının 
Cumhurbaşkanına lâyık bir tutum içinde har
cadığı gayretleri de takdirle işaret etmeden 
geçemiyeceğiz. Ancak, Cumhurbaşkanlığı ku
ruluşunun daha iyi örgütlenmesini, Devlet Baş
kanımızın Devlet işlerinden, memleket duru
mundan zamanında haberdar olması bakımın
dan zaruri görmekteyiz. Sayın Cumhurbaşka
nı Devlet, memleket ve millet işlerini daha ya
kından takibetmek suretiyle yüksek görüşleri
ni ileri sürmek imkânını bulmalıdır. 

Sayın arkadaşlarım, günün ihtiyaçlarına, 
artmış olan iş hacmına uygun yeni Anayasa
mızın icaplarına cevap verebilecek bir teşkilât 
kanununun biran evvel çıkarılması, bu meyan-
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da Cumhurbaşkanlığı istişari organının kurul- I 
ması en samimî temennimizdir. Devlet Başka
nının aynı zamanda Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı olduğu ve kuvvetler birliği il
kesinin uygulandığı devirden kalan bir kural 
gereğince, Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle ilgili I 
bâzı işlemler Meclisimizin Başkanlık Divanın
ca yerine getirilmektedir. Yeni Anayasamızda 
yer alan kuvvetler ayrılışı ilkesine aykırı dü
şen bu kural kaldırılmalı ve söz konusu yetki
ler Cumhurbaşkanlığı Genel {Sekreterliğine 
devredilmelidir. 

Sayın milletvekilleri; Cumhurbaşkanımı
zın, özellikle yurt içinde yaptığı gezilerde mil
letin dertlerini yakından izlemeleri, ihtiyaçla
rı bizzat görerek teslbit etmeleri Hükümeti 
uyarmak bakımından olduğu kadar Hükümete I 
yardımcı olmak bakımından da büyük önem 
taşımaktadır. I 

Sayın arkadaşlarım, Anayasamızın dayan
dığı temel ilke ve görüşleri, demokratik reji
mi, onun meşruluk prensibini savunan Cumhur
başkanımızın, Türkiye'de millî bütünlüğümüzü 
sarsıcı aşırı akımlar karşısında, Türk Halkına I 
hürriyeti çok görenlerin artan faaliyetleri kar- I 
ısısında, vatandaşlar arasında huzursuzluk, ni
fak çıkarmak için kışkırtma hareketlerine de- I 
vam edenler karşısında yaptığı uyarıcı konuş- I 
malar büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlar I 
Sayın Cumhurbaşkanının şahsında hak ve 
adalet prensiplerine bağlı, büyük bir aile baş
kanının varlığını görmektedirler. Anayasamı
zın baş savunucusu olan bu Yüce makam, mil
letimize gelecek her türlü tehlike karşısında 
partiler üstü bir Yüce şahıs olarak milletimizi I 
daima uyarmak ve doğru yolu göstermekle gö- I 
revlidir. Nasıl ki, aşırı uçların anarşi hareket- I 
leri, milletimizi üzmekte, huzurları kaçırmak- I 
taysa, Cumhurbaşkanımızın yaptığı uyarıcı I 
konuşmalar da gönülleri ferahlığa, rahatlığa I 
ve huzura kavuşturmaktadır. Devlet Başkanı- I 
mızın gerek milletle ve gerekse milletin tem- I 
«ilcileri Parlâmento üyeleriyle temaslarını sık- I 
laştırarak devam ettirmesi büyük dileğimiz- I 
dir. I 

Sayın milletvekilleri; Cumhurbaşkanlığı. 
1969 yılı Bütçesinin memleketimiz, milletimiz I 
için uğurlu ve hayırlı olmasını, vatan toprak
larında huzur ve sükûnun devamlılığını diler- | 
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ken, Türkiye Cumhuriyetinin ebediyen payi
dar olacağına sonsuz inancımızla Yüce Mecli
si Güven Partisi Grupu adına saygılarla se
lâmlıyoruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Süleyman Arif Emre. Buyurun 
efendim. Saat 15,59. 

Y. T. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN 
ARİF EMRE (Adıyaman) — Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekilleri; zamandan da 
tasarruf etmeyi önplâna alarak kısaca Cum
hurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde partimin gö
rüşlerini arz etmeye çalışacağım. 

Cumhurbaşkanlığı makamının partiler üs
tü tarafsız mevkii dolayısiyle devletin ve re
jimin yönetimi üzerinde çok mühim vazifeleri 
olduğuna inanıyoruz. Partilerin siyasi rakip 
olarak giriştikleri mücadelenin hususiyetlerin
den doğan sebeplerle rejimin uzun vadeli plân
da aldığı umumi istikamet hakkında düşebi
lecekleri yanlış görüşler üzerinde Cumhurbaş
kanlığının uyarıcı, birleştirici, yol gösterici 
müdahalesi lüzumlu ve faydalıdır. 

Muhterem Cumhurbaşkanımızın bilhassa 
aşırı sol cereyanlar hakkında yaptığı haklı 
ikazları çok isabetli buluyoruz. Bu mevzuda 
muhterem Cumhurbaşkanımızın teşebbüslerine 
ısrarla devam etmesini ve bu teşebbüslerin sa
dece ikaz merhalesinde kalmayıp, müessir fiilî 
neticelere vardırılmasını Cumhuriyetin ve millî 
birliğin korunması için yapılması gereken ta
rihî ve hayati bir vazife addediyoruz. Bu mak
sadın husulü için Sayın Cumhurbaşkanımızın 
Meclislerimizle, siyasi parti liderleriyle ve Ba
kanlar Kurulu ile daha sıkı münasebetler kur
masını arzu etmekteyiz. 

Cumhurbaşkanımızın yurt içi seyahatlerin
de resmî makamlarla yaptığı temasların ya
nında, halk kütleleri ile yaptığı temaslara da
ha fazla ehemmiyet vermesi faydadan hâli 
kalmıyacaktır. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin hazırlanma
sında, iktisada riayet hususunda gösterilen âza
mi titizliğin, lüks ve israftan kaçınılmış olma
sının ehemmiyetini tebarüz ettirmeden geçemi-
yeceğiz. 

Sözlerime son verirken, Yeni Türkiye Parti-
tisinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde, seçimin tek 
dereceli yapılması görüşünde olduğunu da muh
terem heyetinize arz etmek isterim. 
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Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 

Sayın Şinası Osma, buyurun efendim söz sırası 
sizindir. Saat 16,02. 

A. P. GRUPU ADINA SİNASİ OSMA (İz
mir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Adalet Partisi Meclis Grupu adına, Cum
hurbaşkanlığının 1969 yılı Bütçesi üzerindeki 
görüşlerimizi arz için huzurunuzu işgal etmiş 
bulunuyorum. Bu vesile ile hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

Kıymetli arkadaşlarım, geçen seneki konuş
mamızda da arz ettiğimiz gibi, maruzatımıza 
başlarken yapacağımız tenkid ve temennilerde 
Cumhurbaşkanlığı makamına ve Sayın Cum
hurbaşkanımızın şahsiyetlerine karşı duyduğu
muz ve duymakta olduğumuz derin hürmet ve 
sevginin, konuşmalarımızda bizlere rehber ola
cağını belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın âmir 
hükümlerine göre, Sayın Cumhurbaşkanımız 
Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuri
yetini ve Milletin birliğini temsil eder. Ka
nunlar yayınlar. Bir kere daha gözden geçiril
mesini istediği kanunları Meclise iade eder. 
Yabancı Devletlere temsilciler gönderir. Tür
kiye'ye gelen yabancı Devlet temsilcilerini ka
bul eder. Milletlerarası andlaşmaları onaylar 
ve yayınlar. Gerekirse, Bakanlar Kuruluna 
başkanlık eder. Hsususi af yetkisi vardır. Mil
lî Güvenlik Kurulunun Başkanıdır. Devletin 
başı, millî bütünlük ve beraberliğin sembolü 
olduğuna göre, tarafsızdır. Anayasamızın ru
huna uygun olarak hiçbir siyasi teşekkül ve 
topluluğun kanaat ve hislerinin tesiri altında 
değildir. Sadece, yeminine sâdık, her türlü en
dişeden uzak, uzlaştırıcı, birleştirici ve millî 
bütünlüğü koruyucu hizmetler ifa eder. Ana
yasamız, Cumhurbaşkanlarını tekrar seçilme 
endişesinden uzak bulundurmak için, bir defa 
seçilmek kaydiyle hizmet müddetini 7 sene 
olarak kabul etmiştir. Vatana ihanet hariç, 
hiçbir şekilde azledilemezler. 

Yine Anayasamızın âmir hükümlerine göre 
büyük ve mesuliyetti görevler ifa eden Cumhur
başkanları, bu görevlerini yapmaktan mütevel
lit sorumluluk taşımazlar. Ayrıca, bu büyük 
ve ulvi görevlerine ilâveten, yüksek dereceli 
memurların tâyinine ait kararnameleri onay- I 

larlaı*. Bu anayetkisi bir formaliteden ibaret 
değildir. Mühim Devlet hizmetine getirilecek 
kimselerin tesbitinde her hangi bir haksızlığın 
yapılmamasına dikkat ederler. Ancak, şu bir 
gerçektir ki, dünyanın en medeni memleketle
rinde dahi olduğu gibi, iktidarda bulunan hü
kümetlerin başarılarını önlemek, memlekete 
yapılan hizmetleri siyasi kanaatlerine göre en
gellemek için çalışanların değiştirilmesinde 
hükümetlere yardımla olurlar. Binaenaleyh, 
Devletin başı, millî bütünlüğümüzün sembolü, 
Anayasamızın baş savunucusu olan Sayın 
Cumhurbaşkanı, Yüce Milletimize ve memleke
timize gelecek her türlü tehlike karşısında 
partiler üstü, milleti uyarmak ve doğru yolu 
göstermekle mükelleftir. 

Nitekim, bu cümleden olarak, son zaman
larda memleketimizdeki millî bütünlüğü boz
mak, Cumhuriyet rejimimizi, Atatürk devrim
lerini tahribetmek istiyen bâzı çevrelerin tu
tum ve davranışları, Türk halkına hürriyetleri 
çok görenlerin su yüzüne çıkması karşısında, 
Türk toplumu aleyhine işlenen bu gibi hare
ketleri destekliyen veya destekler görünen bâ-
2i basın ve teşekküllerine karşı dinî ve millî 
bayramları vesile ittihaz ederek yayınladıkları 
demeçlerle, hem vatandaşları ve hem de umur
samazlıklarını üzüntü ile müşahede ettiğimiz 
aşırı cereyanların hamilerini uyarması, bu me-
yanda en büyük tehlikeyi teşkil eden komü
nizme karşı gösterdikleri hassasiyet cidden 
umumi bir tarafsızlık yaratmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, bizim gibi çeşitli ma
lî ve iktisadi sıkıntılar içinde bulunan, mü
reffeh Türkiye'nin yaratılması yolunda büyük 
bir gayret sarf edenx fedakârlık ve feragatle 
çalışan bir milletin cumhunbaşkanhğının büt
çesinin, lüks ve israftan uzak, âzami derecede 
tasarrufa riayet edilmek suretiyle, mlütevazi 
bir düşünce ve anlayışla hazırlanmış olması, 
1968 bütçesine kıyasla 28 000 lira noksaniyle, 
4 728 309 lira olarak huzurunuza getirilmiş 
bulunması, dünyada bir benzeri daha bulun-
mıyan, çok ama çok mütevazi bir bütçedir. 

Bu sebeple, biz, Adalet Partisi Meclis Gru
pu olarak, hür ve demfokratik rejim içinde, 
plânlı kalkınmayı esas kabul etmiş bir mille
tin mensupları olarak, Cumhurbaşkanlığımızın 
bu mütevazi bütçesinin diğer Devlet müessese 
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ve teşekküllerine örnek teşkil etmesini temen
ni ve tavsiye etmekteyiz. 

Yalnız bu vesile ile, geçen sene de bu kür
süden dile getirdiğimiz gibi, bir hususa dik
katinizi çekmek istiyoruz: 

Her türlü mevzuu elden bırakmıyan, gele
neksel sevgi ve saygıyı hiçbir zaman kendisin
den esirgemediğimiz bu büyük ve kudsi mü
esseseye karşı saygısızlık yapılmasını da asla 
tasvibedemeyiz. Bu Yüce makam ve orayı iş
gal eden zatla alâkalı bütçe görüşmeleri sıra
sında, yapılan konuşmaların her şeyden evvel 
Devletin ağırlığı ile mütenasibolmasını arzu
lamaktayız. 

Kıymetli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı 
bütçesi vesilesiyle elbette iki, bâzı görüşlerimiz 
olacak, bâzı tenkid ve temennilerde bulunaca
ğız. Ama bu görüşlerimizi dile getirirken, ten
kid ve temennilerde bulunurken, bu konuşma
ları vesile ittihaz ederek, maksatlı hareket et
mek, Devletin en yüksek makamını münaka
şa mevzuu yapmak ve bu münakaşaları İkti
dar Partisine çatmak için vesile ittihaz etmek, 
hem Cumhurbaşkanlığı gibi kutsal bir mües
seseye saygısızlık olur ve hem de içinde yaşa
dığımız, kuvvetlenmesine çalıştığımız demok
ratik parlömanter rejime zararlı olur. İşte biz 
bu inançladır ki, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 
siyasi görüşlerin ortaya atıldığı bir münaka
şa zemini olmasını istemiyoruz ve bunu rejimi
mizin bekası için faydalı bulmuyoruz. 

litikacılar tarafından tenkid edilmek istenil
mektedir. 

Sayın arkadaşlarım, bugün bu Bütçe mü 
zakereleri vesilesiyle biz de Adalet Partisi 
Meclis Grupu olarak Sayın Cumhurbaşkanımı
zın umumun takdir ve sevgisini kazanan, Yurt 
içinde ve Yurt dışında yaptıkları seyahat
lere temas etmeyi ve bu husustaki görüşleri
mizi arz etmeyi lüzumlu ve zaruri görmekte
yiz. Bizden evvel bu bahse temas eden de
ğerli arkadaşlarımız gibi, biz de ifade edelim ki, 
bu geziler hakikaten çok faydalı ve müspet 
neticeler vermiştir ve vermektedir. Bilhassa 
Sayın Cumhurbaşkanımızın istirahatlerini dahi 
feda ederek, yurt içinde yaptıkları uzun ve 
yorucu gezilerde, memleketin halihazır du 
rumunu görmeleri, Türk Milletinin hürriyet ha
vası içinde yaşayışını incelemeleri, giderilme
sini lüzumlu gördükleri hususları tesbit ederek 
bunları mesul Hükümete intikal ettirmeleri 
cidden takdire lâyıktır. 

Kıymetli arkadaşlarım; bu vesile ib Sayın 
Cumhurbaşkanımızın geçen Şeker Bayramı mü
nasebetiyle İstanbul'a yaptıkları seyahatten de 
söz etmek istiyorum. Bu seyahat esnasında Mec
lis Başkanlarını, Hükümet erkânını beraberle
rine almaları topluca seyahat etmeleri, Şale 
Köşkünde bayramlaşmalar tertibetnıeleri, or
du evinde yapılan bir eğlenceye katılmaları, 
sivil ve askerî erkânı bir araya getirmeleri, ka
naatimizce çok isabetli ve güzel olmuştur. Bu 
cümleden olarak gerek Sayın Cumhurbaşkanı
mızın ve gerekse Sayın Başbakanımızın sivil 
makamları olduğu gibi askerî makamları ve 
müesseseleri de ziyaret etmeleri, askerî birlik
lere ve ordu evlerine ziyarette bulunmaları çok 
faydalıdır. 

Biz eski bir asker ve bugün bir milletvekili 
olarak yalnız Cumhurbaşkanımızın ve Başba
kanımızın değil, bütün Hükümet üyelerinin ve 
hattâ senatör ve milletvekillerimizin ister va
zifeli olarak, ister bir z;yaret mak-
sadiyle gittikleri şehir ve kasabalarda 
mülki makamları ve bu meyada askerî 
makamları ziyaret etmelerini, dertlerini din
lemelerini, hasbihalde bulunmalarını Türki
ye'nin geleceği bakımından lüzumlu ve fay
dalı bulmaktayız. Nitekim biz kendimize dü
şen bu vazifeyi yapmayı bir prensibolarak ka
bul etmiş bulunduğumuzdan bu prensibe ria
yet edenleri de takdirle karşılamaktayız. Me-

Değerli arkadaşlarım, fakat maattessüf son 
senelerde, bilhassa son iki sene içerisinde, Bütoe 
müzakereleri vesilesiyle Yüce Meclislerde ikti
dar ile muhalefetin karşı karsıya gelerek, 
memleket idaresindeki görüş ve düşüncelerini 
belirtmeye çalışırken, Sayın Devlet Başkanı
mızın memleket idaresinde kendisine düşen va
zifeleri icra ederken gösterdiği faaliyetleri 
bahane ederek, Adalet Partisine sataşmaları 
da gözden kaçmamaktadır. 

Geçen hizmetleri bizce ve bütün dünyaca ma
lûm ve Türk Milletinin ve onun değer biçilmez 
Ordusunun iç'nden gelmiş, demokratik nizamın 
müdafii Sayın Cumhurbaşkanımızın tarafsız 
tutum ve davranışları inkâr edilemez bir ger
çektir. Ama, her nedense bâzı şahıslar ve ton-
luluıklaröa bu hareket ve beyanları iyi karşı-
lanmamaktadır. Yazar veya ilim adamı ola
rak geçinen bâzı art düşünceli kimseler ve po-



M. Meclisi B : 51 14 . 2 . 1969 O : 2 

selâ fırsat buldukça gidilen şehir ve kasaba
lardaki vali, kaymakam, nahiye müdürü, be
lediye reislerini ziyaret meyanında garnizon 
komutanlıklarına da birer ziyaret yapılması, si
vil müesseseler görülürken askerî müessesele
rin de unutulmaması, memleketi anarşiye gö
türmek istiyen kötü düşünceleri, aşın sol ce
reyanları körükleyen kimselerin dillerine dola
dıkları asker ve sivil ayırımını gidermek bakı
mından da ayrıca büyük bir değiş taşımakta
dır. 

Biz yine bir eski asker olarak bu vesile ile 
memleketin öz varlığının bir parçası sayılan 
büyük ve kudretli Ordumuza dil uzatanların 
dillerinin koparılmasını da uygun görmekte
yiz. Çünkü şu inkâr edilemez bir gerçektir 
ki, Türk milleti ile Türk Ordusu bir bütün
dür. Türk Ordusu ile Türk milletini birbirin
den ayırmak mümkün değildir. Nasıl kuman-
dansız, subaysız, astsubaysız ve ersiz bir ordu 
tasavvur edilemezse ordusuz bir millet de ta
savvur edilemez. Bu sebeple Cumhuriyet Hü
kümetleri emrinde bulunan ordulariyle iftihar 
ederken, onun imkânlarını, onun ihtiyaçlarını 
ve sıkıntılarını yerinde ve içinden görmekle 
mükelleftilrler. 

Sayın arkadaşlarım; Devlet Başkanımızın 
yaptıkları yurt dışı gezilere gelince; kanaati
mizce iç geziler gibi bazen ondan da fazla bir 
değer taşıyan bu geziler bugüne kadar olduğu 
gibi, bundan sonra da devam ettirilmelidir. Bu 
hal hem memleketimizin itibarını artırmak bakı
mından ve hem de memleketimizi tanıtma bakı
mından olduğu kadar, yeni, dostlukların kurul
ması, mevcut dostlukların takviye edilmesi ba
tanımdan da çok büyük bir değer taşır. 

Bu vesile ile yeni bir hususa temas etmeyi 
lüzumlu görmekteyiz: Sayın Cumhurbaşkanımı
zın gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı gezilerin
de iktidar ve muhalefete mensup Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinden bâzılarını, bil
hassa o bölge ile alâkalı gördüklerini berabe
rinde götürmeleri ve bunu geleneksel hale ge
tirmeleri çok faydalıdır. 

Değerli arkadaşlarımız, maruzatımızın sonu
na gelmiş bulunuyoruz. Huzurunuzu fazla işgal 
etmemek ve tahammülünüzü suiistimal etmemek 
için üç noktaya daha temas ederek konuşmamızı 
bitireceğiz. 

1 Bunlardan birincisi; geçen seneki mâruzâtı
mızda da beyan ettiğimiz ve bâzı hatip arka
daşlarımızın da temas ettiği gibi, Cumhurbaşkan
lığı istişare heyetinin kurulması hakikaten lü
zumludur. Her ne kadar bu heyetin kurulması 
için hazırlık mahiyetinde bâzı tâyinler yapılmış 
ise de, bu ulvi müesseseye faydalı olacak bir is-
tişari kurulan en kısa zamanda kurulmasını 
ve bu kurula seçilecek üyeler üzerinde durula
rak, siyasi temayülleri bilinen kişilerden tevakki 
edilmesini temenni etmekteyiz. 

İkincisi; Sayın Cumhurbaşkanımızın çeşitli 
günlük meşguliyetleri arasında vakitlerinin bir 
kısmını Senato ve Meclis çalışmalarına has-

l retmeleri, Senato ve Meclis müzakerelerini ta
kip buyurmaları ve ayrıca fırsat düştükçe 
Parlâmento üyeleriyle temas etmeleri biz mil
let temsilcilerini fazlasiyle etkilemektedir. An
cak, kendisini çak sık ve çok yakından görme
yi arzu e atiğimiz için bu temasların devamını ve 
muayyen kişilere inhisar ettirilmemesini arzu
lamaktayız. 

Üçüncüsü; memleketimizi ziyaret eden ya
bancı Devlet başkanları için Riyaseti Cumhur 
Köşkünde verilen resmî kabullerde hizmet işle
rini takviye maksadiyle piyasadan tanınmış 
otel veya lokanta garsonlarının ücretle angaje 
edilmeleri bizim gibi bütün yaibancı misyon 
şefleri ve mensupları tarafından dikkatle izlen
mektedir. Evvelâ bunları çeşitli vesilelerle bir
çok yabancı elçilikler tarafından hizmet için 
tutulmaları ve tanınmış kimseler olmaları ve 
diğer taraftan Riyaseti Cumhur Köşkünün cid
diyeti ile mütenasip hareket etmemeleri, kıya
fet birliğine sahibolmamaları, bilhassa konuş
maları dinlemek gayretleri aralarındaki lauba
li çekişmeler nahoş bir manzara arz etmektedir. 
Dünyanın her tarafında Devlet Reislerinin bu 
hizmetleri için yetiştirilmiş yeknesak kifayet
li ve Devlet Reisinin köşkü veya sarayının cid
diyeti ile mütenasip davranış içinde bulunan 
hizmet ekipleri vardır. Bizim de mütevazi bir 
kadroyu bu maksatla hazırlamamız mümkün
dür. Bu kadro diğer zamanlarda pekâlâ diğer 
hizmetlerde kullanılabilir. 

Sayın arkadaşlarım, yine bu vesile ile ge
çen seneki konuşmamızda da belirttiğimiz gibi, 
bugün tertipli, düzenli ve programlı bir çalış
ma içinde bulunan Cumhurbaşkanlığı teşkilâtı
nın bu hale gelmesinde Sayın Cumhurbaşkanı 

53 — 



M. Meclisi B : 51 14 . 2 . 1969 O : 2 

mızın en yakın yardımcısı Sayın Genel Sekre
ter Cihat Alpan'dan da bir nebze bahsetmeyi 
Obir kadirşinaslık borcu saymaktayız. 

Kendisini ordu safları içinden «çok iyi ta
nıdığımız, çalışkanlığını, tertipli ve düzenli ça
lışmasını övdüğümüz bu arkadaşımıza huzuru
nuzda teşekkürü bir borç biliriz. 

Kıymetli arkadaşlarım; mâruzâtımızı sonuç
landırmak üzereyiz. Binaenaleyh, bu muaşe
retle Büyük Ata'nın izinde, onun gösterdiği 
yolda, demokrasiye sadık, ileri gıörüşlü, uyanık, 
tolerans sahibi, maddi ve mânevi cephesi sağlam, 
har yönü ile milletin itimat ve teveccühüne 
mazhar dünkü ve bugünkü Cumhurbaşkanla-
rımızı nasıl bu asıl millet unutmamış, unutmı-
yacafcsa, milletin huzurunu kaçıran, kendi si
yasi görüşlerini tahakkuk ettirmek için milleti 
sınıflara bölmeye çalışan, mânevi inanç ve duy
gularla alay edenleri de elbet bu millet unut-
mıyacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, söylerimi bitirirken 
Cumhuı'başkanlığı 1969 bütçesinin evvelâ mem
leketimize ve milletimize sonra Sayın Cumhur
başkanımıza ve Cumhurbaşkanlığı camiasına 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, beni dinle
mek lûtfunda bulunduğunuz için hepinizi A. P. 
Meclis Grupu adına hürmetle selâmlarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Görentaş, bir şey mi bu
yuracaksınız? 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYE MUS-
LîH GÖRENTAŞ (Van) -Eve t , efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYE MUS-

LİH GÖRENTAŞ (Van) — Efendim, Cumhur
başkanlığı Bütçesi üzerindeki temenniler Sayın 
Cumhurbaşkanımıza arz edilecektir. Bunu ifade 
etmek isterim. 

Teşekkür ederim. 
BAKSAN — Efendim, kifayet önergesi var 

okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin tümü üzerin

deki görüşmelerin yeterliğine karar verilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Aydın Milletvekili 
Kemal Ziya öztürk 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Çelik-
baş, buyurun. 

I FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, hâlen Türkiye'de hür seçimlerle se
çilen Yüce Meclisiniz bu rejime inanmıyanların 
hücumlarına nasıl mâruz kalıyorsa, yine bu 
rejime inanmıyanların ikinci hedef olarak seç
tikleri müessese ve bu müessesenin başında bulu
nan zatlar tenkid konusu yapılmaktadır. 

Deminden beri takibettirn, hattâ bu celsede 
bu mealde konuşmalar geçti, tarafsızlığı kendi 
görüşüne göre izah edenler oldu. Lütfederseniz; 
Kurucu Mecliste bu mevzuda da münakaşaları
mız geçmişti, gerek onun ışığı altında, gerekse 
batı memleketlerinde demokrasi ile idare edi
len yerlerde Cumhurbaşkanlarının vazifesi ve 
ıbizim Anayasamıza göre vazifenin nasıl yapıl
makta olduğu va nelerin istenmesinin haksız, 
neleri yapmasının Cumhurbaşkanının vazifesi 
olduğuna dair mütemmim bâzı malûmat ara et
meyi rica edeceğim, efendim. 

Lütfederseniz bu imkân hâsıl olacaktır. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini tekrar oku
tuyorum. 

(Yeterlik önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, kifayet önergesi bu
dur. Bir arkadaşımız da aleyhte konuştu. Şimdi 
kifayeti oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sıra Cumhuriyet Hafik Partisi Grupunda, an
cak konuşmıyacaklarmı ifade ediyorlar. 

Güven Partisi Grupu adına Sayın Çelikbaş, 
buyurunuz. Konuşma süreniz 15 dakikadır. 
Saat 16,23. 

G. P. GRUPU ADINA FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Burdur) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; 

Yeni Anayasamızın demokratik hayatımız 
için kazandırdığı müesseselerden bir tanesi Cum
hurbaşkanlığı müessesesi ve organlarından bir 
tanesi de Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı va
zifesini ne suretle yapmak durumundadır; bu, 
Anayasamızda yer almıştır. Takdir buyurursu
nuz? Cumhurbaşkanı seçiminden sonra Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin huzuruna çıkar ve ye
min eder. Şimdi müsaadenizle bir kısım üyelerin 

I ya bu yemini okumadıkları veya okuyup yeter 

I derecede tahlili etmemek sebebiyle mânasına nü
fuz edemedikleri için bâzı yanlış enterpretasyon-
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larla Cumhurbaşkanını vazifesinden alıkoymak 
gayreti karşısında vazifelerinin neler olduğunu 
hep beraber tesbit edelim. 

96 ncı madde şudur : «Cumhurbaşkanı, göre
vine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi 
önünde şöyle andiçer : 

Cumhurbaşkanı sıfatiyle, Türk Devletinin 
bağımsızlığına, vatanın ve Milletin bütünlüğüne 
yönelecek her tehlikeye karşı koyacağıma; Mil
letin kayıtsız şartsız egemenliğini ve Anayasayı 
sayacağıma ve savunacağıma; insan haklarına 
dayanan demokrasi ve hukuk devleti ilkelerin
den ve tarafsızlıktan ayrılmıyacağıma; Türkiye 
Cumhuriyetinin şan ve şerefini koruyup yücelt
mek ve üzerime aldığım görevi yerine getirmek 
için bütün gücümle ve varlığımla çalışacağıma 
namusum üzerine söz veririm.» 

Cumhurbaşkanına bu yeminine sadık kala
rak vazife yapması imkânını sağlıyabilmek için 
diğer hükümler tertibedilmiştir, onlar şudur : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden mi seçil
sin, millet mi seçsin mevzuu münakaşa edildi. 
Uygun olanı; Türkiye Büyük Millet Meclisi için
den seçsin. «5 yıllık mı seçilsin, ikinci defa mı se
çilsin?» Bugün Türkiye'de demokratik gidişimi
zi Anayasaya uygun demiyenlerin içinde bulu
nanlar «5 yıllık müddetle seçilsin, iki kere seçil
sin» diye konuşmalar yaptılar. Bu da kabul edil
medi. «7 yıl müddetle seçilsin, çünkü Senatonun 
bütün üyeleri 6 yılda değişir, ilk toplantısından 
6 sene sonra 7 nci senesini idrak eder» dendi, 7 
sene kabul edildi. Nihayet ikinci defa seçilmeme 
hükmü konarak Devlet Başkanı olarak tecrübe
lerinden memleket istifade etsin diye otomatik-
man Cumhuriyet Senatosunun üyesi olsun dendi. 

Şimdi bütün bu şartlar içerisinde bir parti
den gelmiş olsa dahi artık Cumhurbaşkanı 7 se
ne sonra seçilmiyecek ve otomatikman Senatoda 
vazife alacağına göre, bu zatın kendiliğinden bü
tün partilere karşı tarafsız olması tabiîdir. Çün
kü artık onun için maziyi değil, istikbalde tarihi 
yapmak mevzuu bahistir. Bu imkânlar sağlan
dıktan sonra bu mekanizma içerisinde önüne ge
leni tatbik etsin veya herkes birbirine girsin, 
partiler, yazılar falan, hiç ağzını açmasın.. Ha
yır arkadaşlar. Cumhurbaşkanının aktif olarak 
yapmakla mükellef olduğu yemininde hüküm 
var. Neler yapacak? Türk Devletinin bağımsız
lığına, vatanın ve milletin bütünlüğüne yönele

cek her tehlikeye karşı koyacak. Siz milleti, bur
juvalar, emekçiler diye ikiye bölmeye gayret 
ederseniz, «hayır» diyecek, «Türk Milletinin bü
tünlüğünü bozmayınız» diyecek, arkadaşlar va
zifesi bu. Bakın meydanda : «Milletin kayıtsız 
şartsız egemenliğini ve Anayasayı sayacağıma 
ve savunacağıma». Anayasa tüm hükümleri ile 
yasama organının, yargı organının, idarenin, 
Bakanlar Kurulunun vazifelerini saymış. Bütün 
bunlar karşısında Anayasayı savunmak vazifesi 
Cumhurbaşkanınmdır. Altına imzasını koyarak 
zaman zaman Bakanlar Kurulunu toplıyarak, 
Güvenlik Kurulunu toplıyarak ve zaman zaman 
radyoda demeçler vererek ve zaman zaman mem
lekette seyahatler yaparak - bunun saymakla 
bitmiyecek kadar çeşitleri vardır - uzmanla ça
lışmasını dahi tezyif mahiyetinde ortaya atmak 
niyetleri Türkiye'de açıktır. Bu bakımdan Cum
hurbaşkanının vazife görmekten alıkonması ve
ya vazife görürken küçük düşürtücü mahiyette
ki birtakım teşebbüslerin re'sen Cumhuriyet sav
cılarınca takibedilmesi iktiza eder. 

Sayın Cumhurbaşkanının seçimine takaddüm 
eden günlerin defterini karıştırınız, nasihat ede

rek adaylığını koymamasını yazan zavallılar oldu. 
Çünkü Türkiye'de bir Cumhurbaşkanı seçiminin 
buhranının yaratılması maksada uygun da onun 
için. Seçildi, o zaman ne yapalım? Vazife görür
ken evvelâ vazife görmekten alıkoyalım. Bita
raftır. Hayır arkadaşlar, Anayasanın tarafmda-
dır. Cumhurbaşkanı bitaraf değildir, Anayasa
nın tarafmdadır arkadaşlar. Vazifesi odur. Cum
hurbaşkanı tıpkı - müzakerelerde geçen odur -
futbol maçındaki hakemdir. Demokratik rejim 
içerisinde, parlâmentoda, dışında vatandaşlar ve 
partiler arasındaki şeylerde en büyük hakem, 
yüce hakem; çıkacak «sayın milletim, falanın, 
filânın durumu şudur, vaziyeti budur..» Vazifesi 
arkadaşlar. Onu bu vazifeden alıkoymak teşeb
büsleri açık. Ama arkadaşlar Türkiye bu mev
zuda yeni bir şey yaratacak değil, öğretecek de
ğil. Bu, memleketlerde geçmiş. Hiç unutmam, 
aynı gazetenin bir sütununda bir yazı yazılır, 
«Cumhurbaşkanı böyle beyanda bulunamaz, o 
bitaraftır» denir. 4 gün sonra çok tecrübeli bir 
yazarın aynı gazetede Garp memleketlerinden 
birini ziyaretinde Cumhurbaşkanının vazifesini 
ne suretle yaptığına dair, o yazıyı tekzibeden 
neşriyatı çıkar arkadaşlar. Doğrusu ikincisidir, 
birincisi doğru değildir. Birincisi demin arz et-
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tiğim gibi memlekette bir şuriş yaratmak, bir 
anarşi yaratmak. Futbol maçında hakem vazife
sini görmez ise o maçtan selâmet çıkar mı ar
kadaşlar? 

Bu bakımdan bizim" Anayasamız kuvvetler 
ayrılığı sistemi içerisinde Cumhurbaşkanına fev
kalâde mühim vazifeler vermiştir. Cumhurbaş
kanının bu vazifelerini ifa tarzı, şekli elbette 
onun takdirine muallâktır. Bu, «elif, b» tesbit 
edilir gibi tesbit edilmez. Bunu, Anayasa huku
ku olarak, Cumhurbaşkanlarının müessese ola
rak vazifelerini vülgarizasyon eserlerinden de
ğil, ilmî eserlerden ve müessesenin mahiyetine 
nüfuz ederek anlamaya çalışan, öğrenenler bi
lir. Ama sabah akşam işiniz vülgarizasyon eser 
okumak olursa, elbette bunlardan malûmatınız, 
bilginiz olmaz, uluorta yazı yazarsınız arkadaş
lar. 

Bu balamdan, bizim Anayasamız fevkalâde 
isabetli olarak, Cumhurbaşkanını seçilişinde, se
çildikten sonra ve Cumhurbaşkanlığı görevinden 
sonra bütün partilerden hukukan, fiilen bağlan
tısını kestiği için memlekette demokratik geliş
memizde son derece isabetli bir müessese olarak 
getirmiştir ve itiraf edelim ki, 1961 seçimlerin
den sonra Cumhurbaşkanlığı vazifesini yapan 
muhterem zevat bu vazifenin ifasında, Anayasa
ya bağlılık bakımından, hakikaten takdire değer 
gayretler sarf etmişlerdir. 

Bu bakımdan ben, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi 
vesilesiyle sağda solda zaman zaman gördüğüm 
neşriyata üzülerek, bu üzüntümü ifade etmek 
imkânını arıyordum. Fakat bunu ifade ederken 
derhal ilâve edeyim ki, îmaen, açık kapalı, Cum
hurbaşkanı gibi Devletin en üst makamı, şu ve
ya bu şekilde tecavüzlere, taarruzlara uğrarsa, 
ânında Cumhuriyet müddeiumumileri («Cim 
savcısı, Cim savcısı...» Bu vesile ile arz edeyim, 
lütfen bir tamim yapınız Adalet Bakanı, «Cum
huriyet Savcısı» arkadaşlar, «Cim savcısı» değil) 
Cumhuriyet savcılarımız kanunun emrettiği bu 
hükme uyarak Cumhurbaşkanının uğradığı, açık 
kapalı, îmaen taarruzlar karşısında âni reaksi
yon göstererek gerekli âmme dâvasını açsın ar
kadaşlar. Demokrasi, müesseselerin ahenkli ça
lışması düzenidir. Yoksa uluorta, herkes ağzına 
geleni söyliyecek, yazacak v. s., ondan sonra de
mokrasi... Olmaz arkadaşlar... Olmaz, dünyada 
görülmemiş bu. Anarşi olur. Anarşiden partiler, 
şahıslar, haysiyetli insanlar hep müteessir olur. 
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Bu bakımdan Cumhurbaşkanının çeşitli şekil
lerde, tamamen kendi ölçülerinin takdiri içeri
sinde, vazife görmesini Anayasa uygun bir va
zife telâkki ediyor ve bu uyarmalarını zaman 
zaman vatandaşlarımıza karşı yapmaya devam 
etmesini memleketimizde demokratik gelişme
miz bakımından da hayırlı telâkki ediyoruz. Te
şekkürlerimi arz ederim. (A. P. ve G. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeniden kifayet önergesi gel
miştir, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Cumhurbaşkanlığı, Bütçesi hakkındaki gö

rüşmeler kâfidir. Kifayetin oya arzını rica ede
rim. 

Manisa Milletvekili 
Ertuğrul Akça 

BAŞKAN — Kifayeti oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri birer birer okutup oylıyacağız. 

B — Cumhurbaşkanlığı 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

11.000 Ödenekler 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 2 293 578 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 648 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 12 350 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderleri 191 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

alınılan ve onarımları 287 300 
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Bölüm Lira 

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

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 40 000 

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

Sayın Cumhurbaşkanlığı Bütçesi Millet Mec
lisimizce kabul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun. 

C) Sayıştay Başkanlığı bütçesi 

BAŞKAN — Sayıştay bütçesinin müzakere
sine başlıyoruz. Söz sırası Y. T. P. Grupu adına 
Sayın Nihat Dilerin? Yoklar. 

Güven Partisi Grupu adına Sayın Ruhi So-
yer? Yoklar. 

O. H. P. Grupu adına Sayın Adil Toközlü? 
Yok. 

T. i. P. Grupu adına Sayın Adil Kurtel, bu
yurun. 

T. i. P. GRUPU ADINA ADİL KURTEL 
(Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayıştay, Anayasanın 127 nci maddesinde de be
lirtildiği üzere; «Genel ve katma bütçeli dairele
rin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türki
ye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve 
sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme 
bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denet
leme ve hükme bağlama işlerini yapmakla gö
revlidir.» 

Ayrıca yine Anayasanın 128 nci maddesin
de; «Kesinhesap kanun tasarıları, kanunda da
ha kısa bir süre kabul edilmemiş ise, ilgili ol
dukları malî yılın sonundan başlıyarak en geç 
bir yıl sonra, Bakanlar Kurulunca, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay, genel 
uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap 
kanunu tasarısının verilmesinden başlıyarak 
en geç 6 ay içinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunar.» 

Muhterem arkadaşlar, Sayıştayın görevleri 
arz ettiğim gibi, Anayasanın 127 nci ve 128 nci 
maddelerinde açıkça ifade edilmiş ve tasrih edil
miş bulunmaktadır. Yalnız şurası bir gerçek
tir ki, Sayıştay Anayasanın 127 ve 128 nci mad 
desine verilen bu görevleri bugüne kadar çe

şitli sebeplerle bihakkın yerine getirememek
te ve bu görevleri lâyiki veçhile ifa edememek
tedir. 

örneğin, Sayıştay genel ve katma bütçeli 
dairelerin bütün gelir ve giderlerini Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adına denetlemekle kal-
mıyarak, ayrıca bu dairelerin bütün mallarını 
da Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetle
mek ve kontrol etmek mecburiyetindedir. 

Muhterem arkadaşlar, bugüne kadar bu ge
nel ve katma bütçeli dairelerin mallarını bir 
envanteri, tesbiti yapılabilmiş değildir. Sayış
tay bu görevini bugüne kadar yerine getireme
diği gibi, ayrıca bu genel ve katma bütçeli 
idarelerin dışında, belediyelerin ve diğer ma
hallî teşkilâtların malî yönden denetim ve kont
rolünü de yapmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bunları böylece be
lirtikten sonra, Hükümetin Anayasada yer alan 
bağımsız yargı organları karşısındaki olumsuz 
tutumunu, Sayıştay gibi bir bağımsız hesap 
mahkemesi karşısında da devam etirdiğini çe
şitli örnekleri ile görmekteyiz. Hükümette şöy
le bir eğilim müşahede etmekteyiz muhterem 
arkadaşlar. Bilhassa son zamanlarda getirilen 
kanun tasarıları ile, örneğin Arsa Ofisi kanunu 
tasarısı gibi çeşitli tasarılarla, Hükümet bu gi
bi müesseselerin Sayıştayın murakabesi dışında 
kalması eğilimi içerisine girmiş ve yakında Mec
lisimizden geçip Icurulması kararlaştırılan Arsa 
ofisinin de yine Sayıştayın malî murakabesi dı
şında tutulmasını bu tasarıda teklif etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümet Anayasa. 
Mahkemesi karşısında ne gibi bir tutum takın-
nışsa ve Anayasa Mahkemesinin kararları kar
asında ne gibi bir tutum içerisinde bulunuyor

sa, bağımsız bir idare mahkemesi olan Danış
tay karşısında ne derece rahatsızsa, bağımsız 
Mr hesap mahkemesi olan Sayıştay Mahkeme
sinin, Sayıştay bu denetim ve murakabesinden 
4e aynı derecede rahatsızdır ve bu rahatsızlık
tan kurtulmak için de zaman zaman arz etti
ğim gibi getirilen kanun tasarıları ve teklifle-
,;. ile Sayıştayın murakabesi dışında kalma eği
limi içerisine girmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; Sayıştay bir Anayasa 
organıdır. 127 ve 128 nci maddelerinde Sayış
maya önemli görevler verilmiştir. Bu görevlerin 
Sayıştay tarafından bihakkın ifa edilebilmesi 
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ve yerine getirilebilmesi için Hükümetin bu eği
limden kendisini kurtarması ve genel ve katma 
bütçeli idarelerin dışında belediyelerin ve di
ğer mahallî teşkilâtın da Sayıştayın murakabe
sinden geçmesini sağlamak için gerek kadro yö
nü ile, gerek sair çalışmaları yönünden, her 
yönden Sayıştaya müzahir olması, yardımcı ol
ması, eksik olan kadrolarını tamamlaması ge
rekir. Çünkü Sayıştay bir Anayasa müessesesi
dir. Bu müessesenin fonksiyonunu ifa edebil
mesi için Hükümetin her şeyden önce bu mües
seseye yardım elini uzatması, çalışmalarını des
teklemesi gerekir. 

Sayıştay bütçesinin Sayıştay mensuplarına ve 
memleketimize hayırlı olmasını dilerim. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Efendim, sıra biz
de idi. 

BAŞKAN — Sizin gibi dışarıda olan başka 
arkadaşlar da var. Ancak 2 nci turda konuş
ma hakkına sahipsiniz efendim. Kuranın mâ
nası bu. Burada olsaydınız buyurun derdim Sa
yın Soyer, siz de dışarıdaydınız, Sayın Âdil Tok-
özlü de dışarıda idi. 2 nci turda çağıracağım 
efendim arkadaşları. 20 dakika yerine 15 dakika 
konuşacaksınız. 

Buyurunuz M. P. adına ismet Kapısız. 

M. P. GRUPU ADINA İSMET KAPISIZ 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım. ; 

Sayıştay bütçesi hakkında Millet Partisinin 
görüş ve temennilerini arz etmek için huzuru
nuzda bulunuyorum. 
• Sayıştay bütçe tasarısı üzerindeki tüm me

selelere girişmeden önce kısaca tarihçesine de
ğinmek isterim. 

Sayıştayın doğuşu tarih olarak Sultan Ab-
dülaziz zamanına raslar. Tanzimatı ilân eden Âb-
dülmeqit 1861 yılında ölünce yerine kardeşi Ab-
dülaziz geçmiş ve Padişah cülusunun ilk yılların
da özellikle Sayıştay için ümit var bir sultan un
vanımı almıştır. Bu dönemin ünlü sadrazamların
dan Âli ve Fuat Paşaların, yine bu dönemin 
bozulan maliyesini rayına oturtmak çabasında 
olan Sultana yardımcı olarak 1865 yılında bu
günkü Sayıştayın temellerini atmak şerefini 
kendilerine mal etmişlerdir, ilk kere bir hesap 
ve bir maliye dairesi adı altında çalışan bu iki 
dairenin 12 üyesi Padişah tarafından tâyin 
edilirdi. Bu hal ise Sayıştayın ve üyelerinin 

önem ve gereğini bârız bir şekilde göstermek
tedir. Bu kuruluşa 1878 yılında 1295 sayılı 
Nizamname ile Divanı Muhasebat adı verilmiş
se de işleyişi günün gerçeklerine daha uygun 
bir hale getirilmiştir bugüne kadar. 1908 yı
lında Divanı Muhasebatın daireler adedinin 
ikiden üçe çıkarıldığını görüyoruz. Bu hal 
1922 yılına kadar devam ederse de, bu yıllarda 
imparatorluğun yıkılışına paralel olarak bu 
organın da fonksiyonunu gereğince yerine ge
tirmediğini ve denetim görevinin artık mebus
lar tarafından ifa ve icra edildiğine şahidolu-
yoruz. 

Değerli arkadaşlarım; bundan bir yıl son
ra 1923 te Divanı Muhasebat bir kuruluş ola
rak tekrar düzenleniyor, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine bağlı bir organ olarak işlemeye baş
lıyor. 1924 yılında ise yeni Türkiye'nin Ana
yasasının 100 ncü maddesinde, Sayıştay bu 
kere 4 daire ile gerçek yerini buluyor ve niha
yet 1934 yılında çıkarılan 2514 sayılı Divanı 
Muhasebat Kanunu bu kurumu bütün gerekli
liği ile çalışmaya yeterli bir hale getiriyor. 

işte Sayıştayın bu dönemden sonra şanına 
yakışır bir hesap mahkemesi hüviyeti içinde 
parlak yıllarını yaşadığını görüyoruz. Zira 
bugüne kadar Danıştaya aidolan temyiz yetkisi 
de yine bu yıllarda, 1939 da alınarak Sayışta
ya verilmek suretiyle Sayıştay daha bağımsız 
şartlar içinde görev ifa ve icra etme seviyesi
ne eriştiriliyor. Ancak, bu hızlı oluşum ve ge
lişimin fazla uzun ömürlü olmadığını, özellik
le tasarruf ve verimliliğin âcil ve önemli oldu
ğa 1946 - 1959 yıllarında Sayıştayın parlak 
dönemlerinin geride kaldığını, gittikçe işlerin 
bozulduğunu, âli ve asil fonksiyonunu gere
ğince yerine getiremediğini, gerek kadro ve ge
rekse çalışma imkânlarındaki yetersizlikte 
buluyor ve görüyoruz. Anılan yıllardaki du
raklama ve gerilemeye 1959 yılında kısmen son 
veı'ilir gibi oluyor. Zira 1959 malî yılı Bütçesi 
ile sağlanan maddi menfaatler ki, harcırah ve 
yevmiyelerinin 1 5 - 2 0 liradan 35 - 40 liraya 
çıkarılması ve 75 liradan başlıyan ödeneklerin 
250 liradan başlatılması gibi Sayıştayın o gü
ne kadar kemiyet ve keyfiyet yönünden son 
derece kifayetsiz olan denetleme kuruluna ge
leceğin bir nevi garantisi olan yüksek tahsil 
görmüş, dinamik gençlerin iştiyakla girmek 
istemelerinin tek nedeni olmuştur. 2514 sayılı 
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Kanunla kıyaslanamıyacak derecede büyük ye
nilik ve değişiklikler ile canlılık getiren ve 
Sayıştaya yepyeni bir ruh veren 27 Şubat 1967 
tarih ve 832 sayı ile yürürlüğe giren ve Yüce 
Meclisinizce kabul edilen Sayıştay için kanun, 
geçmiş yıllardaki birtakım aksaklıkları geride 
bırakıp, parlak yılların habercisi olmuştur. 
Mezkûr kanun Sayıştaym verdiği var olma sa
vaşında büyük bir merhaledir, Sayıştay ve 
Sayıştaya mensubolanların mutlu yarınların
dan bir nevi haberci olmuştur. Yine bu kanun 
seviyeli ve yetenekli yüksek tahsil görmüş 
gençlerin Sayıştaya girmesini ve görev alma 
yangını temin etmiştir. Bu yanş Sayıştaym 
hayat sigortası olması yolunda atılmış bir ger
çek adımdır. 

Değerli arkadaşlarım; hepimiz biliriz ki, 
bir müessesenin gerçek yapısını ve gelişme 
şartlarını bünyesinde taşıdığı kafa içi yapısın
dan ayrı düşünmek imkânsızdır. Bir müesse
se ki, uhdesine mevdu fonksiyonu gereği veç
hile yerine getiremiyor; bu yerine getireme-
mezliği müesseseye mâna ve vücut verecek 
olan kişilerin kafa içi yapılarının, aynı fonk
siyonu ifa ve icra etme durumunda olan baş
ka milletlerin kişilerinin kafa içi yapıların
dan nakıs olmaması iktiza eder. Bu gerçekten 
hareket ederek bugün artık tüm müesseseler 
örnek müessese olma çabası ve ülküsü içinde
dirler. Hemen ekliyelim; bu hal kuvveden fiile 
çıkma olanağını göstermede çok cüce kalıyor. 
Nedenleri ise sayılamıyacak kadar çok ise de 
bunlardan bir tanesi, sanırım yüksek kade
medeki yönetimin kurumlara gereken ilgiyi 
duymaması, maddi ve mânevi müzaherette bu
lunmaması ile kaimdir. Pek çok • ilgilenmemiz 
ve hakkını teslimde kıvanç duymamız gereken 
kurumların başında, önemli denetimi ile tasar
ruf ve verimlilik öncüsü olduğuna inanıp şa-
hidolduğumuz Meclisinize bağlı Sayıştayımız 
gelmektedir. 

Bugün hızlı kalkınma çabası içinde bulu
nan Türkiye'mizin yeni yatırımlar için yeni ge
lir kaynakları bulmakta güçlük çektiğini bildi
ğimiz bugünkü ortamda usulsüz sarfiyatın ve 
israfın önlenmesi suretiyle temin edilecek ta
sarrufun önemli rol oynıyacağı küçümsenemez 
ve inkâr edilemez. Hal böyle iken, Sayıştay 
en geniş anlamı ile tüm genel ve katma bütçe
li dairelerin sayfiyatçılariyle 2490 sayılı Artır

ma, Eksiltme ve İhale Kanunu cümlesinden ola
rak bunlarla münasebette bulunan özel ve tü
zel kişilerin kötü niyetlerine karşı bir nevi em
niyet supabı olduğu kadar yine tüm kurumla
rın usulsüz ve gereksiz harcamaları içinde aşıl
ması güç ve imkânsız bir engeldir. Bunun te
mini de ancak ve ancak Sayıştay gibi Anaya
saca da tescil edilen âli bir müessesenin gövde
sini teşkil eden denetleme grupunun yani de
netçilerin tam bir bilgi ve görgü yeteneğine 
sahiıbolmasiyle mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım; bildiğimiz kadarı ile 
Sayıştay artan iş hacmi karşısında 832 sayılı 
Kanun ile teşkilâtı ve kadrosu takviye edilmiş 
olmasına rağmen, bugün büyük bir feragatle 
üzerine düşen görevi yerine getirmektedir. 
Özellikle Sayıştay denetçilerinin denetim gö
revini yerine getirmelerinde feragat ve meta
net payının büyük olduğuna inanımız tamdır. 
Çünkü, denetliyenin adedi denetlenenin mikta
rı ile orantılı olarak artma olanağına hiçbir 
zaman erişememiştir. Bugün Sayıştay Kanunu
nun 1 nci maddesi, «Sayıştay genel ve katma 
bütçeli dairelerin gelir ve giderleriyle malla
rını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına de
netlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini 
yargılama yolunda kesin hükme bağlama ve 
kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve 
hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.» 
demekle, 26 milyarı aşan, bir bu kadar da 
katma bütçeli dairelerin gelir ve giderleriyle 
İktisadi Kamu Kuruluşu dışındaki tüm res
mî kuruluşların da ayniyatlarını denetlemek 
demektir. 

Böyle yüce bir görev ifa etme durumunda 
olan Sayıştaya, zaten 5 milyonu bina inşaatı
na ait bulunan 26 milyon liralık tüm giderleri
ne karşılılk, bütçe taslağı ile tahsis talebini 
grupumuz lütufkârlık ve kadirşinaslığın öte
sinde görev bilirlikle karşılamaktadır. 

Bir başka yönden Sayıştay, her malî yılı 
ve takvim yılı itibariyle denetimi neticesi, iyi 
niyete mebni bile olsa, ita âmirlerinin insaf
sız israfları, kanunsuz ve usulsüz harcamalar
da bulunmaları sonucu tahaddüs eden meblâğ
ların yekûnu, ki bu miktarlar Sayıştayca 
müsebbiplerine zimmet hükmedilmektedir, Sa
yıştaym bütçe yekûnu olan 21 milyon lirayı 
ziyadesiyle mahsuibedecek derecede olsa gerek-
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tir. Üstelik Sayıştaym, dinamik ve haşmetli 
varlığı ile, tüm kötü niyetlilerin bu niyetleri
ni kursaklarında bırakmış olması da çabadır. 

Sayıştay denince aklımıza denetçiler gelir, 
sanırım. Yukarıda arz ve izah ettiğim husus
lardan da anlaşılacağı üzere, 28 milyonu fıkara 
olan 30 milyonun hakkı bulunan toplam 80 mil
yarın denetimi görev, vebal ve sorumluluğunu 
yüklenen Sayıştay denetçilerinin bu büyük kül
fetinin az da olsa bir nimetle karşılanması as
gari bir hukuk prensibidir. Oysa ki, Sayıştay 
denetçileri böyle bir nimetten hemen hiç yarar
lanmamaktadırlar. Anayasamızın 127 nci mad
desinde yerini alan ve bir zühul eseri yargı or
ganları arasına giremiyen, bu hususu izale zım
nında Anayasa Mahkemesinin 16 Ocak 1969 gün
lü Sayıştaym da yargı organı olduğuna dair ka
rarı neticesi yargı organları arasında gerçek ve 
haklı yerini alan Sayıştaym gövdesini teşkil 
eden denetçilerin 832 sayılı Kanunun 92 nci mad
desine göre almış oldukları ödeneklerin, emsali 
yargı arganlarınm, Yargıtay, Damştay Ödenek
lerinin bir hayli dununda bulunduğunu görmek
teyiz. Bu durum yargı organları arasında bir 
dengesizlik ve adaletsizlik unsurudur. Danışta-
yın ödenekleri önce haklı olarak 521 sayılı teş
kilât kanunlarının 166 nci maddesi ile kademeli 
olarak 400 ilâ 650 lira arasında tüm meslek men
suplarına ödenek olarak verilirken, bu kere 
27 . 6 . 1967 tarih ve 886 sayılı Kanun ile zikre
dilen 166 nci maddede tadilât yapılmak sure
tiyle mezkûr meslek mensuplarına 700 ilâ 1 400 
lira arasında ödenek verilmeye başlanmıştır. 
Danıştay gibi bir yargı organı olan Sayıştay 
ise halen ödeneklerini 400 ilâ 650 lira arasında 
almaktadırlar. Sayıştaym Sayın Başkanının, 
yargı organları arasındaki ödeneklerden müte
vellit mevcut adalet ve müsavatsızlığın izalesi
ni temine matuf ve zaten denetçilerin yüce gö
revleri yamnda cüce kaldığına şahit olduğumuz 
ödeneklerinin Danıştay meslek mensuplarına iki 
yıla yakın bir zamandan beri verilmekte olan 
ödenek seviyesine çıkaracak bir kanun teklifi ile 
en kısa zamanda Yüce Meclisimize müracaat ede
ceklerini, umar, bu tekliflerinin gerek grupumuz-
ca ve gerekse diğer parti gruplarınca memnu
niyetle karşılanacağını teyit ederim. 

Değerli arkadaşlarım; sözlerime son verirken 
1969 yılı Sayıştay bütçesinin başta Sayın Baş-

| kan olmak üzere değerli mensuplarına hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni eder, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Söz, Adalet Partisi Grupu adı
na Sayın Celâl Nuri Koç'undur. Buyurun, efen
dim. Saat 17,00 

A. P. GRUPU ADINA CELÂL NURİ KOÇ 
(Kars) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin muhte
rem üyeleri; bütçe müzakereleri münasebetiyle 
Sayıştay bütçesi üzerinde grupumun görüş, te
menni ve kanaatini izhar etmek üzere huzurla
rınızda söz almış bulunuyorum. 

Sözlerime başlamadan evvel 1969 yılı bütçe
sinin, hassaten Sayıştay bütçesinin aziz ve necip 
milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını, müref
feh ve yapıcı Türkiye için bir temel taşı olarak 
kalmasını Ulu Tanrı'dan dilerim. 

Muhterem arkadaşlar; T. B. M. M. ne bağlı 
ve onun adına genel ve katma bütçeli dairelerin 
hesap ve işlemlerini incelemek ve yargı yolu ile 
kesin hükme bağlamak ve Devletin gelir ve gi
derlerini ve mallarını denetlemek üzere kurul
muş bu Anayasa müessesesinin geçmiş yıllarla 
mukayeseli bir şekilde içinde bulunduğu duru
mu, muhatabolduğu iş hacmini ve binnetice bu 
iş hacmi muvacehesindeld yetersizliğini arz ve 
izah etmeden evvel, hem tarihî bilgilerinizi ta
zelemek, hem de konuya ışık tutmak bakımın
dan kısaca tarihçesine göz atmakta büyük bir 
fayda mülâhaza etmekteyim. 

Malûmları olduğu üzere Sayıştay müessesesi 
bütün dünyadaki iki tip şekilde tezahür etmiş
tir. 

Birinci tip kıta Avrupa'sı sistemidir. Bu sis
temde italya'da, Fransa'da, Belçika'da olduğu 
gibi bir nevi hesap muhakemesi, yargı organı 
niteliğindedir ki, bugün buna Sayıştay unvanı
nı veriyoruz. 

İkinci tip; Anglo - Sakson tipidir. Bu tip 
âmme muhasebesinin kontrolü sistemidir ki, mu
hasebe kontrol ofisleri şeklinde tezahür etmek
tedir. 

Bizde ise, tarihî morfolojik gelişim içeri
sinde kıta Avrupa'sı sistemi kabul edilmiş ve 
ilk defa Tanzimat devrinde bütçe ve bütçenin 
kontrolundan bahsedilmiştir ve bir nizamname 
ile, birisi mahkeme, birisi de maliye olmak üzere 

I iki müessese kurulmuştur. Nihayet 1923 tarihli 
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Anayasamızda bir nevi Anayasa müessesesi şek- I 
line inkılâbetmiş ve salâhiyetleri genişlemiştir. 

Nihayet Cumhuriyet Türkiye'sinde, 1924 I 
tarihli Anayasanın 100 ncü maddesi gereğince 
Anayasaya bağlı bir kuruluş olarak Türk Mil
leti adına ve Yüce Meclis namına Devletin 
gelir ve giderlerini ve mallarını kontrol etmek 
üzere denetlemek üzere ve bunları kesin hük
me bağlamak üzere, bir yargı organı niteli
ğinde, tarihî tekâmülüne uygun olarak bu 
müessese kurulmuştur. 

Bu şekilde tarihî bir gelişim içinde tekâ
mül eden Sayıştay, nihayet 1961 tarihli 
Anayasamızın 127 ve 128 nci maddesinde va
zifeleri tadadedilmek suretiyle bir Anayasa mües
sesesi olarak yine kuruluş gayesine ve tarihî 
mazisine uygun olarak tekâmül etmiş ve bu
günkü hale gelmiştir. 

Tarihî tekamülü içinde bu duruma gelen bu 
müessesesinin işleme durumunu, fonksiyonunu I 
ve halihazırdaki durumu arz etmeden evvel, 
asıl mülga Divanı Muhasebat Kanunu ile bu
güne değin, yani 1968 senesine kadar olan 
durumunu arz ve izah etmek üzere bâzı rakam
lara temas etmek zorundayım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu suretle Sayışta-
yın yukardan aşağı arz ve izah eylediğimiz bu 
tarihî durumu içerisinde ve sözlerimin başın
da işaret ettiğim üzere 2514 sayılı mülga Di- I 
vanı Muhasebat Kanununun yürürlüğe girdiği 
yıl olan 1934 senesinden 1968 yılına kadar, 
yıllan itibariyle mukayeseli genel durumunu, 
muhatabolduğu iş hacmini ve inceleme kapa- i 
sitesinin yetersizliğini aşağıda arz edeceğim 
bu rakamların mukayesesinden, Sayıştaym 30 I 
yıllık bir dönem boyunca inceleme ve denetim 
kapasitesinin hızla artan iş hacmini takibetme-
diği açıkça görülecektir : 

1. Genel ve katma bütçeler toplamı 1934 
yılında : 222,9 milyon; 1968 yılında : 26 809,2 
milyon; 34 yıllık artış : (% 119 misli). 

2. Denetime tabi saymanlıkların sayısı 
1934 yılında : 815 aded; 1968 yılında : 3 348 
aded; 34 yıllık artış : % 310 (Ayniyat say
manlıkları hariç). 

3. Denetçilerin sayısı 1934 yılında : 180 
aded; 1968 yılında 293 aded; 34 yıllık artış : 
% 63. 

4. Bir denetçiye düşen ödenek miktarı 
1934 yılında 1,3 milyon Tl.; 1968 yılında : 91,5 
milyon Tl.: 34 yıllık artış : % 738,7 dir. 

Bütün bu artış ve harcamalar göstermekte-
iir ki, Sayıştay bugüne deyin iş hacminin art
ması muvacehesinde mevcut kadro ve düzenle 
T. B. M. M. adına genel ve katma bütçeli dai
reler ile kanunlarla kendine verilen müessese
lerin gelir ve giderleri ile mallarını denetlemek 
ve sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama 
voliyle her an hükme bağlamak görevini yap
makta yetersiz kaldığı gibi, inceleme ve dene
dim kapasitesinin hızla artan iç hacmini taM-
^etmediği de bir tarihî vakıa olarak anlaşıl
maktadır. 

Ancak 1967 malî yılının başında yürürlüğe 
"irmiş bulunan Sayıştay Kanunu ile başlıyan 
veni dönemde bu durumun iyiye doğru değişece
ğini kabul etmek için birçok sebepler mevcut
tur. 

Bu husus 832 sayılı Sayıştay Kanunu bâzı 
veriilikler ve prensipler getirmekle T. B. M. M. 
^dına genel ve katma bütçeli dairelerle özel 
kanunlar gereğince kendisine tevdi edilen mü
esseselerin gelir - gider ve mallarını denetle
mek, vazifelilerin hesap ve işlemlerini incele
mek ve yargılama yoliyle kesin hükme bağla
mak hususundaki ciddî hükümleri ile açıkça 
gerçekçi ve müdebbir bir Anayasa müessesesi 
haline gelmiş bulunduğu aşikârdır. 

Şöyle ki: 
Denetçilik mesleki diğer bütün dairelerin 

kısımlarında olduğu gibi cazip hale getirilmiş 
ve yeterli kadar kadro tahsis edilmiştir. 

Ne var ki, işbu ihdas edilmiş bulunan kad
roların kısa zamanda doldurulması mümkün ol
mamıştır. 

Zira kariyere intisap imtihanla olmakta ve 
ayrıca denetçi yardımcıları iki yıl müddetle Sa
yıştaym bünyesinde nazari ve tatbiki özel bir 
eğitim ve öğretime tabi tutulmakta, üçüncü 
vıl sonunda yapılan ehliyet imtihanlarına tâbi 
tutulmakta, ancak bu imtihanları başaranlaf 
4 ncü sınıf denetçiliğe tâyin edilebilmektedir
ler. 

Bu maksatla 1967 yılında açılan imtihana 
144 kişi talibolmuş, imtihan sonunda ne var ki 
ancak 50 kişi başarı göstererek denetçi yar
dımcılığına tâyin edilerek Sayıştay bünyesinde 
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meslekî eğitim ve öğretime tabi tutulmak üzere 
meslek içi eğitim kurslarına alınmış ve devam 
etmişlerdir. Bunda da zaruret vardır. Çünkü 
Devletin gelir ve gider ve mallarını denetlemek, 
incelemek, sorumluların hesap ve işlemlerini 
kesin hesaba bağlamak bir ihtisas ve kariyeri 
icabel-tir'mektedir. Bu husustaki âzami katî 
hassasiyet Devletin alî menfaati icabıdır. 

Kaldı ki, bu kadar denetçi yardımcılarının 
yetişmesi, meslek içi eğitim, ve öğretimleririi, 
goraği gibi yapılabilmesi ise eğitim araç ve 
malzemesinin yeter derecede olmasına ve kurs 
binasının kâfi olmasına bağlıdır. 

Halen iso Sayıştay bunları sağlayacak eği
tim ve öğretim malzemesi ile kâfi binaya sa
hip bulunmam aktadır. 

Onun içindir İri, bu maksatlarla açılacak 
ikindi imtThp.ııın açılabilmesi, Sayıştayın Ulus 
iş Hanında Hesap Uzmanları Kurulunca boşal
tılacak 27 odayı MralıyaMlmesine bağlı kal
maktadır. 

Esason Sayıştayın gelişmesini ve yukarda 
arz ve izah eylediğim hizmetlerini ifa etmesini 
lengelliyen sebeplerin en başında ise bina ve 
yerleşme meselesi gelmektedir ki, Sayın Hü
kümetimiz tarafından bu âcil durum ehemmi
yetle nazıra alınmış ve problemlerin tek çö
züm yolu olan yeni bina konusu gerçekleşme 
'safhanma intikal ettirilmiş, anâblinanm arka
sındaki bahçeyi Sayıştaya tahsis ederek, proje1 

müsabakası tamamlanmış ve binnetice proje 
5 milyon Tl. ihale edilerek temeli atılmıştır. 
Türk Devletinin gelecekteki gelişme ve inkişa-
înıı da göz önünde bulundurarak, bu âcil ve 
zıruri ihtiyacı giderdiğimi görmekten büyük 
bir memnuniyet duymakta, 34 seneden beri yer
leşme ve bina imkânımdan mahrum Sayıştayı 
bu suretle fonksiyonunu ifâda daha gerçekçi 
çalışmasını sağlayan Sayın Hükümlerimize hu
zurunuzda tefekkürü bir vazife telâkki etmek
teyim. 

832 sayılı Sayıştay Kanunu hem merkezî ve 
hem de mahallî murakabe sistemini getirmekle 
işgücü artırmış, mesai imkânını geliştirmiştir. 
Bu sistem sayesinde % 35 nisbetinde işgücü ka
zanılmakta binnetice kantitelden çok kaliteli 
(bir deneltleme ve inceleme yapmak durumuna 
erişilmiş bulunmaktadır. 

Keza 832 sayılı Sayıştay Kanunu sarftan 
önce ve sarftan sonra vise sistemini getirmekle 

hizmetlerin biran evVel ikmâlini ve işlerin kısa 
zamanda intacını sağlamak suretiyle idarelere 
hareket ve karar serbestisi sağlanmış ve hesap 
ve işlemlerin kaynağı ve gayrikanuni olup ol
madığını zamanında inceliyerek ve denetliye-
rek hükme bağlamak suretiyle hak ve salâ
hiyetlerin suiistimalini önelmiş ve Devlet haya
lında sürati sağlamıştır. 

Bâzı özel kanunlarla, 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu ile 2514 sayılı Sayıştay Ka
nunun denetimi dışında kalan millî savun
ma fonu, kendi evini kendi yaptırana yardım 
fonu gibi fon ve diğer müesseselerin ve genel ve 
katıma bütçeli dairelerin ve bağlı kuruluşların 
işlemlerini, gelir ve giderleriyle mallarının Sa
yıştayın inceleme ve denetimine tâbi tutulmasiy-
le, bu fon ve müesseselerin gerekçesine uygun 
işleyip işlemediğini, Sayıştay, T. B. M. Meclisi adı
na takip ve kontrol etmek suretiyle belli bir 
düzene sokmuş ve hizmet ve faaliyetleri disip
line etmiş bulunmaktadır. 

Zira; istihkaklar Sayıştay vizesi alınmadan 
tediye edilmemektedir. Bunun neticesi vize iş
lerinin ağır yürümesi hem masrafçı daireler ve 
hem de istihkak sahipleri yönünden şikâyet ve 
sızlamaları mucJbolmaktadır. 

Bu itibarladır ki, Sayıştay 1 . 3 . 1968 tari
hinde yürürlüğe koyduğu iki yeni yönetmelikle 
sarftan önce vize işlemlerini hissedilir ölçüde 
hızlandırmış bulunmaktadır. Metotda değişiklik 
ve hesap makinalarının çalışma düzeninde ras-
yonelleştirme suretiyle elde edilen bu sonuç bü
yük bir memnuniyeti mucibolmuştur. 

Bahusus muhasebe ve istatistik makinaları 
yalnız vize ve ödenek kontrolünde kullanılırken, 
bu sefer Sayıştasın kendi ihtiyaçları için de 
kullanılmış; ilk adım olarak evvelâ daktilo ile 
hazırlanan maaş ve ücret bordroları delikli 
kart usulü ile gayet kısa bir sürede ve hatadan 
âri olarak hazırlanmakta, maaş ve ücret sahip
lerine istihkaklarının bütün kesintilerini de gös
terir birer döküm kopyası verebilme imkânını 
temin etmesi büyük bir hamle olarak ifade edil
miştir. 

Kaldı ki, halen saymanlık anakütüklerinin 
denetçilere hesap tevzii işinin, izinlerin ve ter
fi sürelerinin delikli katft sistemine göre takibi 
için dahi hazırlık yapılmaktadır, 
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Bundan başka 1968 yılından evvel muhasebe 

ve istatistik makinalannın devamlı bakımı mu
kavele ile harice yaptırılırken, uzman bir tek
nisyenin kadroya alınması suretiyle bakım ve 
yıllık: revizyonların dairenin kendi imkânları 
ile (temin edilir hale gelmesi ve getirilmesi cid
den takdire şayan olduğu kanaatindeyiz. 

Bu kanunla ilân, infaz, kontrolü Sayıştaya 
devredilmiş bulunmakla ilâmların takibi bir sis
teme bağlanmak suretiyle Devlet hak ve huku
kunun ziyaı kesin surette önlenmiş bulunmak
tadır. 

Bundan başka Hazineyi zarara uğratıcı ka
nun, tüzük ve yönetmelikle tesbit edildiğinde 
Sayıştayın bunları Yüce Parlâmentoya intikal 
ettirebilme yetkisinin mevcudiyeti, hataların ve 
hizmet kusurlarının zamanında teibiti ile Devle
tin her kuruşunun amacına sarfının teminini 
sağlanmış bulunması cidden büyük bir reform 
olmuştur. 

Ayrıca her ne kadar 832 sayılı Kanunun 
105 nci maddesi gereğince bütün bu hataları ön
lemek için bakanlıklar ve Sayıştayın denetimine 
giren dairelerce ve kurumlarca malî konularda 
düzenlenecek yönetmeliklerle tüzüklerin Sayış
tayın mütalâası alındıktan sonra yürürlüğe ko
nulabilir, hükmünün Anayasa Mahkemesi tara
fından maalesef iptali bu mevzuda bir boşluk 
yaratmış ve Hazinenin zararını mucibolacak tü
zük ve yönetmeliklerin çıkışını önliyecek,, Lir 
müeyyide ve kontrol sistemi za'fa uğratılmış bu
lunmaktadır. 

Kısa zamanda Sayın Hükümetimizin bu boş
luğu dolduracak bir formül getireceğine emin 
bulunmaktayız. 

Sayıştayın, uygulamaya yön veren, tereddüt
lere çözüm getiren Genel Kurul kararlarmm 
yayınlanmasına karar vermiş bulunması ve 1963 
yılı içinde biri harcırah konusu, diğeri Sayıştay 
ve Muhasebei Umumiye Kanunu, Artırma, Ek
siltme ve ihale kanunlarına aidolmak ü^ere iki 
kitap yayınlamış bulunması ve bu kitapların bü
tün saymanlıklara dağıtılmış olması takdire şa
yan bir hizmettir. Geriye kalan konulara ait 
ilke kararlarının 3 ncü kitabı teşkil edeceği ha
beri sevindiricidir. Saniyen 1 , 3 , 1967 tarihin
den itibaren, ittihaz edilmiş ve edilecek umunu 
mahiyetteki Genel Kurul ve Daireler Kurulu ka

rarlarının özetlenmeden aynen yayınlanması ka
ran Sayıştayın akademik faaliyetlerinin yapıcı 
hamlesinin kesin bir ifadeıi olmuştur. 

Bu kararların yayınlanmasmdaki fayda aşi
kârdır. 

Tatbikatçıların şu veya bu konudaki Sayış
tay görüşünü bilmeleri ve öğrenmeleri yanlışlık
lardan kaçınmalarını ve hatalarını önliyecek ve 
böylece Sayışmayın T. B. M. M. adına denetimi
nin etkisi icraya hazırlık safhasına kadar uzan
mış olacaîıtır ki, bu ise Devlet gelir - gider ve 
mallarının amacına uygun, tahsil, tahakkuk ve 
takip işlerinin ve işlem ve hesaplarının ve isti
malinin kanuni7 iğini sağlıyacak' bir tutum ve 
davranışın teminatı olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 

işte böylece yukarıdan aşağıya bert-afsil arz 
ve izah eylediğim bu prensip ve oluşlar, sözleri
min başında ifade ettiğim veçhile, 34 seneden be
ri gelişen Türkiyernizde hızla artan iş hacmini 
inceleme ve denetim bakımından takibedemiyen 
Sayıştayın 1967 malî yıllarında yürürlüğe giren 
832 sayılı Sayıştay Kanunu ile başlıyan bir dö
nemdeki faaliyetlerini iyiye ve güzele doğru gö
türen delil ve karinelerin bizler için bir ifadesi 
ve bunu kabullenmemizin sebep ve saiklerini 
teşkil etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, Sayıştayın bu su
retle tarihî ve morfolojik gelişimi içinde bugüne 
kadarki durum ve olşumunıı arz ve kah ettikten 
sonra biraz da bu Anayasa müessesemizin mesai 
durumundan bahsedeceğim. 

1965 malî yılma ait 1 977 hesabın 1363 ü; 
1966 malî yılma ait 2 021 hesabın 1 902 si dai
relerce tamamlanmış ve ilâma raptedilmiş bu
lunmaktadır. 

1987 malî yılına ait 2 057 hesabın büyük kıs
mı halen merkez ve mahallî tetkik grupları ta
rafından incelenmektedir. Raporları düzenle
nen hesaplar dairelerce süratle hükme bağlan
maktadır. 

832 sayılı Sayıştay Kanunu ile teşkil olunan 
müstakil Temyiz Kurulu mesaisine başladığı 
12 . 9 . 1967 tarihinde 2 853 müterakim dosya 
devralmış bulunmakta ve Temyiz dosyaları umu
miyetle birden fasla temyiz konusu ihtiva et
mektedir ve 10 . 12 . 1963 tarihi itibarı ile Tem
yiz hususundaki dosya adedi 2 047 inmiştir. 
15 ay zarfında igelen dosyaların 403 adede bâ-
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liğ olduğu nazara alındığı takdirde, haftada üç 
gün toplantı yapmak suretiyle çalışan Temyiz 
Kurulunun mesaisi tatminkâr sayılmak icabe-
der. Kaldı ki, son personel gelişimi ile de işlerin 
daha da sürat kazanacağı bir vakıadır. 

Sayın milletvekilleri, 

Mesai durumunu arz ve izah ettiğim Sayış-
tayın bütçe durumuna gelince; malûmları oldu
ğu veçhile Sayıştay 1969 malî yılı bütçe tekli
finin cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (20 019 125) lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (5 000 000) lira, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (155 000) lira ki, toplam 
olarak (25 174 125) Tl. ödenek teklif edilmiş 
bulunmaktadır. İş bu teklif 1968 malî yılı büt
çesine nazaran 6 973 041 Tl. fazlalık arz eder. 
Bu farkın 5 000 000 Tl. ihale edilmiş bulunan ek 
bina inşaatının 1969 birimine tekabül ettiği ve 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarılacağı ci
hetle hakikî artış 1 973 041 Tl. dır. Bu artışın 
sebepleri ise önemli kalemleri şunlardır: Aylık
larda 560 030 Tl. sı fazlalık vardır. 

BAŞKAN — Sayın Celâl Nuri Koç, lütfen 
bağlayın, vaktiniz doldu efendim. 

A. P. GRUPU ADINA CELÂL NURİ KOÇ 
(Devamla) — Muhtelif kalemlerde artışlar ol
muştur; bunlar daha ziyade personelin sosyal 
haklarına müteveccih artışlardır ve bir tekâmü
lün ifadesidir. Onların vazife ve mesuliyetlerini 
müdrik olarak çalışmalarının ve hesaplarını kon
trol edecekleri işin ehemmiyetine göre yapılmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar, şu hususu kısaca arz 
etmek isterim ki, Sayıştay ve iktidarımız zama
nında 1967 malî yılı başında yürürlüğe giren 
832 sayılı Kanun hakikaten Yüce Meclisiniz adı
na Devletin gelir ve giderlerini ve mallarını de
netlemekte ve işte sürat temin etmekte yapıcı ve 
yaratıcı bir hamle içerisine girmektedir. 

Ancak, sözlerimin başında da biraz arz et
tiğim veçhile, Sayıştayın bu fonksiyonu daha 
kâmil mânasiyle ifade edebilmesi, ek bina inşa
atının tamamlanması ve bu arada şimdiye kadar 
bir kariyer aranmadan tâyin yapılan memurla
rın yerine mütehassıs elemanların tâyinlerinin 
yapılmasiyle mümkün olacaktır. Bu müesseseye 

ve değerli müntesiplerine bu müsmir faaliyetle
rinden dolayı grupum adma teşekkürü bir va
zife telâkki ederim. 

Sözlerim!! bitirirken bu but cenin milletimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını dJiler Yüce Meclisinizi 
saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adma Sayın Âdil 
Toıközlü. 

C. H. P. GRUPU ADINA ÂDİL TOKÖZLÜ 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlar; Sayıştay Bütçesi üzerinde C. H. P. 
Grupunun görüşlerini belirteceğim. 

insanlar, medenî hayatta ilerledikçe genişli-
yen ihtiyaçlarının tatmini içtim ferdi hayatların
da bile iyi düşünülmüş ve sıralanmış, gideri ge
lirine uydurulmuş aile bütçeleri tanzim etmek 
mecburiyetini hissetmişlerdir. Devlet hayatında 
ise âzami ciddiyet ve samimiyetle bütçe fikir ve 
esasının takip ve tatbiki millî hâkimiyete müs
tenit içtimaî teşekküllerin başlıca gayelerini teş
kil eder ve milletlerin siyasi tarihleri ve bilhassa 
inkılâpları tetkik edildikçe görülür ki; mutlaki-
yet ve aıaltanat devirleri bütçesiz yaşamayı, mil
lî hâkimiyete müstenit teşelkküller de bütçe ha
yatımı ifade etmektedir. 

Milletin istiklâli ve memleketin bekası ve 
şerefle yaşamak ve yükselmek istiyen milletlerin 
en birimci ve mukaddes düşüncesi olarak bütçe 
fikri doğmuştur. Bu düşünce her bakımdan 
milletimiz için bir hayatiyet ifade ediyorsa, tat
bikat ve denetlenmeısimiin aynı ehemmiyette ol
duğuna şüphe yoktur. 

Vergiyi ödiyen milletin oma razı olması ve 
milletten alman vergilerin nerelere sarfedilece-
ğini tâyin ve denetlenmesi milletin tabiî bir hak
kı olduğuna göre, bütçemin hazırlanması, tanzim 
ve tasdiki hususlarımdan somra tatbik ve demetle-
rnıe safhası gelir ki, balkanların kendilerine mev
du vazaifi hakkiyle ve muvaffakiyetle ifa edip 
etmedikleri, yaptıkları işler ve bunların müspet 
neticeleriyle ölçmek imkânımı vermiş olmasın
dan. teşriî demetlememim ehemmiyeti kendiliğim
den tezahür eder. Millet mümessillerinim bütçe
de haiz oldukları hudutsuz tetkik ve denetleme 
haMa bu prensiplerden doğar. 

Cumhuriyet idaresinin. kurulduğu gündem 
beri bütçe ve demetleme tatbikatımız her yıl bi
raz daha inkişaf etmektedir. Demetleme yönüm
den bütçemin tabi olduğu başlıca ilmî kaideler 
arasımda bulumam umumiyet, vahdet, samimiyet, 

64 — 



M. Meclisi B : 51 

vuzuh, iktisat ve tevazün prensiplerine riayet 
edilmesi için denetlemenin daha mütekâmil bir 
seyir talkibetmesini temenni ediyoruz. 

Bütün müterakki devletlerin mevzuatına gö
re, teftiş ve denetleme yetkisi idarî, kazaî ve 
teşriî organlarda tecelli etmektedir. Kazaî de
netleme Büyük Millet Meclisi nâmına Sayıştay-
ce ve teşriî denetleme de kesiniheısaplıar üzerinde 
Milllet Meclisli tarafımdan yapılmaktadır. Tahsi
satın kullanışı, taahhüdün yapılması, masrafın 
tahakkuku, ita emrline bağlanması ve masrafın 
tediyesi gibi vazifeleri yerine getirmek, aidoldu
ğu bakana ve Hazineye ailt bulunmaktadır. Büt
çe teftiş ve denetlemesinin, bütçenin tasdiki 
hakkının millete aidolduğu kabul ve teslim edil
diği anda, bütçe tatbikatının denetlenmesi de 
bütçe tasdiki hakkiylıe müterafik ve bu hakkın 
mütemmimi olarak tesis olunmuştur. 

Denetleme ve yargılama görevimi Anayasa
mda göre Sayıştay Teşkilatı yapagelmektedir. 
Bütün malî işleri yapmakla mükellef olanların 
derece derece tanz'im ettikleri aylık ve senelik 
hesaplar da teftiş ve denetleme esasları tetkik 
ve kabul edilmiş, son denetleme safhası da ke
sin hesapların mutabakat beyannameleri ile Bü
yük Millet Meclisine intikalinden sonra Meclis
çe yapılmaktadır ki, denetlemenin en müessiri 
ve en şümullüsü de budur. 

Bir devlet bütçesinin sağlamlığı ve devlet 
hazinesinin intizamı, bir devletin malî itibarı, 
o devletlin bütçe tatbikatı ve denetlemede kabul 
ve tatbik etmekte olduğu esas ve usullere bağ
lıdır. Taahhüt murakabemiz beklenildiği kadar 
müessir değildir. Bir otokontrol sistemi tatbik 
etmeliyiz. Kesin hesapların Sayıştay Komisyo
nunca tetkikinde yalnız mutabakat beyanname
leri ile sınırlı kalmaları, iptal edilen tahsisat ve 
harcamalar üzerinde durulmaması denetlemede 
bariz bir noksanlığı ifade etmektedir. Muayyen 
bir hizmetin yapılması için verilen tahsisatın 
kullanılmıyarak iptal edilmesinin veya her han
gi bir yatırım konusunun yapılmamış olmasının 
tahlil ve münakaşa edilmemesi, denetlemenin ki
fayetsiz kaldığı kanısındayız. 

Kesin hesapların, bütçeyi bidayeten inceli-
yen Bütçe ve Plân, Komisyonunda tatbikatın 
ciddiyetle gözden geçirilmesi esası bugüne ka
dar ihmal edilmiştir. Bu işin Bütçe ve Plân Ko
misyonuna verilmesi, ileriki yıl bütçelerinin in
celenmesinde büyük faydalar sağlıyacağına ka-
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rmiiz. Babanların bütçeleri ile ifası mesuliyetini 
deruhte ettikleri hizmetlerin kesin neticeleri 
üzerinde siyasi ve malî mesuliyetlerin tâyinine 
esas olarak denetlemenin tam ve mütekâmil şe
kilde yapılmasını bir defa daha işaret ederiz. 
iyi bir bütçe tatbikatı vasıflarından biri de bü
tün hisnıotJarin iktisat kaidelerine uygun ve 
âzami tasarruf esasına müstenidolmasıdır. Te
vazünün temininde yıllarca sarf edilen çabanın 
tasarruf prensiplerine riayet etmekle mümkün 
olacağında ilmî, malî mensupları hemfikirdir-
dirler. Özetini belirttiğim bu umumi esaslardan 
sonra, idari, kazai ve teşriî denetleme ile ilgili 
bâzı. hususlara değineceğim. 

Anayasamızın 117 nci maddesinde, «Devletin 
ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esas
larına göre yürütmekle yükümlü oldukları ka
nın hizmetleriinlin gerektirdiği aslî ve sürekli 
görevler, memurlar eliyle g'örüliir.» denilmesine 
rağmen Devletin en mühim amme hizmetleri, 
sözleşmeli ve yövmiyeli kişiler tarafından yürü
tülmekte ve bunlara dolgun ücret ve yevmiye
ler verilmekte ve bunların yaptıkları idari ta
sarruflar tam bir memur niteliğini taşımamaHarı 
itibariyle Anayasa hükmüne mugayir bulun-
mektadır. Müsteşar, umum müdür ve muavin
leri, daire başkanları, diğer hizmet mevkilerin
de yevmiyeli personel çalıştırıldığı görülmekte, 
bunların vazifeleri dışında muhtelif hususi te
şebbüs ve saireden birtakım namlarla aldıkları 
paraların miktarını bilmek de mümkün olma
maktadır. Hükümetin başı ve bakanlar, millet
vekili ödeneklerinden başka pek mahdut bir 
tahsisat almaları karşısında saydığımız hizmet
te bulunanlar icra mesuliyetini taşıyanların üs
tünde para almaktadırlar. Bu bilhassa İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde daha barizdir. Bir bakan
lıkta hem maaşlı, hem ücretli, hem de yevmiyeli 
personel vardır. Hizmet mahiyet ve unvanları 
da aynıdır. Bu bakanlık hizmetleri için teşkilât 
kanunları ile kadrolar verilmiştir. Bu kadrola
rın mühim bir kısmı ek görev için tahsis edil
mekte, personelin daha fazla para almalarını 
sağlamak için bir yevmiye sistemi tatbik edil
meye devam edilmektedir ki, bu hal memur sta-
tibüne ve yukarda işaret ettiğimiz gibi sürekli 
âmme hizmetlerini ifaya ancak memurlar yetkili 
bulunduğu cihetle memur vasfını haiz olmıyan-
lar ve İş Kanununa tabi olanlar tarafından bu 
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İmametlerin yerin© getirilmesi Anayasa hüküm
lerine de muhalif bulunmaktadır. 

Memurin Kanununa ek 5439 sayılı Kanunun 
2 nci maddesiyle bakanlıklara tanınan, istediği 
memuru istediği yerde istihdamı yolundaki yet
kinin hizmetin aksamaması için konulmuş olma
sına rağmen, hiçbir hizmet karşılığı olmadığı 
halde adedleri cidden calibi dikkat bir miktar
da bulunan memurların bu hükümden faydala
narak nakillerinin yapıldığı ve çoğunun mer
keze alındığı ve bir hizmet verilmediği de bir 
hakikattir. Aylık ancak bir hizmet karşılığı ve
rilir, buna muhalif olarak tahakkuk ettirilip 
verilen aylıklar üzerimde Sayıştayım esaslı ince
leme yapmasını, bu yıl da yine tekrar ediyoruz. 
Bakanlıklarda çalışan müşavirlerin çoğuna bir 
hizmet. verilmemektedir. 

Taşıt Kanunumuz her bakımdan ihlâl edil
mekte devam olunmaktadır. Umum müdür ve 
muavinlerine kadar vasıta tahsis edilmektedir. 
Hizmet arabası olarak birçok taşıt alınmakta
dır. Okul kapılarında, statyomlarda, hususi yer
lerde taşıt kullanmaya yetkili olmryamlarım taşıt 
kullandıklarını görüyoruz. Kanun bunları men 
etmiştir. Buna riayet etmiyenler hakkımda ilgi
liler denetleme vazifesini yapmazlar mı? Kanun 
dışı hareket edenler vicdan ıstırabı duymazlar 
mı? Bir tarafta hudutsuz bir israf politikası, 
diğer tarafta köy içme suyu, yolu için bir tah
sisat almanıza da imkân yoktur. 

Kadro tatbikatı da birtakım usulsüzlükler 
içimde yürümektedir. Bir kısım memurların teş-
lâıt Kanununda kadroları olmadığı halde, bir
takım unvanlar verilerek istihdam edilmektedir
ler. Baş müsteşar, genel müdür ve buma benzer 
kadrolar olmadığı halde bu mamda idari tasar
ruflar yapılıyor. Memur adedi bütçemizle miüte-
masibolaoak şekilde çok şişkin bulunmasına 
rağmen, yime her gün ek kadrolar Meclisimizden 
geçmektedir. 

Bu kadroların bir kısmı hakiki ihtiyaç için 
değil, ek vazife olarak dağıtılmaktadır. Esasen 
ek görev, tazminat ve yevmiyeler yüzünden 
Personel Kanunu çıkarılması başarısızlığa uğ
ramıştır. Maliye Bakanımız çok sevdiğimiz, say
dığımız bir zattır. Şunu da ilâve edeyim ki; 
Cumhuriyet malî tarihimizde cömert bir Mali
ye Bakanı olarak tanınır; lüzumsuz istekleri ön
lemek suretiyle Bütçede israfa mâni olmalarını 
kendilerinden rica ediyoruz. 
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Maliye Balkanının, bütçe bakımımdan, diğer 
bakanlara nazaran bütçe tatbikatında nâzım bir 
rol oynaması bütün devletlerce kabul edilmiş 
bir prensiptir. Aktarma kanunlarının gerekçe
leri kifayetsizdir. Ek ödenek isteklerini titiz
likle incelemeliyiz. Vazife ye mesuliyet bakı
mımdan, bir Bakanlık bünyesinde toplaman Ma
liye ve Hazinle işlerimin bizde de ayrılmasının bir 
tetkik konusu olmasını temenni ediyoruz. 

Dış yolluklar cidden bir israf politikasıdır. 
Bir tarafta dövizimiz yoktur, diğer tarafta iki, 
üç aylık seyahatler... Ne faydası oluyor bilmi
yorum. Köyün suyuna, okuluma para istedik mi, 
tahsisat bulunmaz. Modern kalkınmada çok ta
sarruflu harekete mecbur olduğumuzu belirtmek 
isterim. 

1967 bütçesinin 98 küsur milyon lira fazla-
siyle kapandığını Sayın Maliye Bakanımız ifa
de ettiler. Bu, gider ve gelir bakımından muva
zeneyi gösterebilir. Bütçelerin açıkla veya faz
lası ile kapanıp kapamamadığmı anlamak için 
Hazine muamelelerini gözden geçirmek, ona gö
re bir sonuca varmak lâzımdır. Haziran 1963 
Hazine aylık mizanımı tetkik edersek, iç ve dış 
borçlarımız yekûnu bulunan 25 milyar küsur 
lira ve diğer birtakım borçlarımızı bir tarafa bı
rakalım, yalnız bütçe emanetine ve adî emane
te devir itibariyle 2 milyar 726 küsur milyon 
lira ve müteahhit bonolarına 254 milyon su ka
dar borçlu bulunduğumuz göz önüne alınırsa, 
1967 yılı Bütçemiz fazlasıiyle değil, her yıl ol
duğu gibi açıkla kapanmıştır. Diğer borçlarımı
zın tahlilime konumuz bakımından lüzum gör
müyoruz. 

Bütçe harici ve gelir hesapları daha esaslı 
şekilde denetlenmelidir. 

Devlet mallarının demetlemesi zayıf yürü
mektedir. Ayniyat talimatının yeniden gözden 
geçirilerek bugünkü ihtiyaca cevap verecek şe
kilde hazırlamamasını bu yıl da tekrar temenni 
ediyoruz. 

Kira bedelleri her gün biraz daha artmakta
dır. Kira israfının önüne geçilmesi hususumda, 
her yıl yaptığımız temenniler müspet bir sonuç 
vermemiştir. 

Dairelerim tipik mefruşat örneklerinin Hü
kümetçe tesbit edilerek israfım önlenmesini te
menni ediyoruz, iktisadi Devlet Teşekkülleri 
genel müdürlerinin odalarındaki mefruşat ba-
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kanların odalarında yoktur, israfta yarış halin
dedirler. 

Bâzı idarelerin ve bilhassa iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin kuruluş gayeleriyle asla ilgisi 
olmıyan dergi, mecmua ve kitap gibi neşriyat
tan mühim miktarda satmalmalara şahidolu-
yoruz. Bunları önliyecek tedbirler almalıyız. 

Sayıştay Kanununa paralel olarak hazırla
nan ihale ve genel muhasebe kanun tasarıları 
tatbikatta sürat ve dinamizmi getireceğine ve 
Sayıştay denetlemesine yardımcı olacağına ina
narak bunların biram evvel kanunlaşmasını te
mlerini etmekteyiz. 

Kamu İktisadi Teşebbüs idarelerinin hesap
larını denetliyen Yüksek Denetleme Kurulunun 
yetkilerinin biraz daha genişletilmesini istiyo
ruz. Gerek maliyet değerinin tetkikinde ve ge
rek norm kadrolar üstündeki kadro istihdam
ları ve usulsüz tediyeye tesadüflerinde bunları 
yalnız tenkidle değil, daha fiilî sonuç ve karar
lara varması, İktisadi Devlet TeşekküUerinirı 
israftan kurtulmaları için lüzumlu bulmaktayız. 

Temsil ödeneklerinin, israfına mahal kalma
ması için bütçenin (R) formülünde birtakım ye
nilikler yapılması, tediye muvazenesinin sağlan
ması için taşranın nakit ihtiyacının zamanında 
karşılanması, «ayağını yorganına göre uzat» 
prensibine göre hiç olmazsa lüzumsuz masraf 
yapılmasından kaçınılarak, halktan alman ver
gilerin yerli yerine sarf edildiği hususunda mü
kelleflere tatminkâr bir tatbikat getirilmesini 
ve bunun titizlikle denetlenmesini temenni et
mekteyiz. 

Teşekkür ederim. (Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Ruhi Soyer. Buyurunuz efendim. 

G. P. GRUPU ADINA RUHÎ SOYER (Niğ
de) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Güven Partisinin Sayıştay bütçesi üzerindeki 
görüş, mütalâa ve tenkidlerini Yüce Meclise 
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Sayıştay, genel ve kattma bütçeli dairelerin 
gelir ve giderleriyle mallarını Türkiye Büyük 
Milet Meclisi adına denetlemek sorunluları ile 
hesap ve muamelelerini kesin hükme bağlamak
la, görevli bir Anayasa organımızdır. Bu Devlet 
organı 2514 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
1934 yılından itibaren vazife gören mülga Di
vanı Muhasebatın bir devamıdır. 

— 67 

14 . 2 . 1969 0 : 2 

Kadrosunun darlığı, binasının yetersizliği ve 
yıldan yıla bir çığ gibi artan işleri karşısında 
büyük müşküller içinde bulunan Sayıştayın 
bu durumu matematik bir tablo ile yüksek na
zarlarınıza arz etmek yerinde olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu tablonun tetkikin
de : 

1. 1934 yılında genel ve katma bütçeler 
toplamının 222 900 000 liradan ibaret iken, 
1968 yılında bu miktarın 26 809 200 000 Türk 
Lirasına çıktığı, yani % 119 misli bir artışın 
bulunduğu, 

2. Denetime tabi saymanlık sayısı 1934 yı-
Tmda 815 adedden ibaret iken 1968 yılında bu 
ıdedin 3 348 e yükseldiği ve artjş oranının 
% 310 a baliğ olduğu görülür. Ancak bu mik
a d a n avniyat muhasiplerinin hanç tutulması 
lAzımgeldiğini, yani bu miktara dâhil olmadı
ğını da size ifade etmek zorundayım. 

Denetçilerin sayısı 1934 yılında 180 iken, 
1.968 yılında ancak 293 e çıkabilmiştir. Yani iki 
mislinin birazcık üstünde. Her denetçiye düsen 
denetlenecek ödenek miktarı ise 1934 yılında 
1 300 000 liradan ibaret iken, 1968 yılında bu 
miktarın 91 500 000 Türk lirasına yükselmiş ol
duğunu düşünecek olursak, oranın % 738,7 ol
duğu ve aradan geçen 34 yılda Sayıştay çalış
malarının ne kadar büyük bir kesafet peyda et-
*iği anlatılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arz ettiğim ma-
+^matik bilginin, size Sayıştayın bugün içinde 
bulunduğu müşkülleri ve bunalımı göstermeye 
veter olduğu kanaatindeyiz. O halde Güven Par
tisi olarak ileri süreceğimiz mütalâa Sayıştayın 
denetçi kadrosunun bir an evvel yeterli mikta
ra yükseltilmesi ve yeterli huzur içinde çalış-
^ava müsait bir binaya kavuşturulmasının şart 
olduğu merkezinde olacaktır. Bu şart yerine 
o'etirilmedikçe Sayıştayın rahat nefes alması ve 
huzur içinde denetim yapabilmesi bizce müm
kün değildir. Her ne kadar Sayıştayın arkasın
daki bahçenin kendisine tahsis edildiğini, ilâve 
bina projesinin ihale edilmş bulunduğunu ve 
hattâ temel hafriyatının bile başlamış olduğu
nu öğrenmiş bulunuyor isek de, yukarda arz et
tiğim rakamların ışığı altında bu işte bir hayli 
geç kalınmış olduğunu da ifade etmemek müm
kün değildir. 

Sayıştayın mühim bir vazifesi de merkezde
ki bütçe harcamalarının sarftan evvel vize edil-
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mesidir. Bu kadar ağır ve yüklü bir vazifenin 
bu kadro ve imkânlar dâhilinde ağır yürütül
mesi ve zamanında yapılmaları icabeden harca
malarda gecikmelere yol açılması elbetteki ta
biîdir. Böyle bir gecikmenin, plânlı bir çalışma 
devresinde işlerin vaktinde yürütülmesinde ne 
kadar mahzurlu bulunduğu ise kabili inkâr de
ğildir. Her ne kadar Sayıştay yürürlüğe koy
duğu iki yeni yönetmelikle, sarftan önceki vize 
işlemlerini oldukça hızlandırmış ise de, kadro 
darlığına karşılık, hattâ artış kaydeden iş mik
tarı çalışma metotlarmdaki yenilik ve hs:,ap 
makinalarınm çalışma tarzındaki rasyonalizas-
yona dayanan bu hızlanmayı süratle önliyc-
ceği de hesaba katılmalıdır. Bunları ifade eder
ken Sayıştaym işlerini zamanında ve yolunda 
yürütülmesi için sarf etmekte olduğu beşer 
üstü büyük gayreti de bilmiyor değiliz. Ama 
biz Sayıştaym Anayasamızın en büyük or
ganı olarak normal şartlar altında çalışması 
temennisinde bulunmaktayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

»Sayıştaym taşrada bulunan teşkilât ve mu 
hasiplere karar, tutum ve metodlarını ulaştı
racak ve birçok konularda aydınlatacak bir ya
yın organında olması icabettiği kanaatindeyiz. 
Bu yoldki neşriyat merkez ve mülhakat muha
sipleri arasında gün geçtikte artan bir çalış
ma ahengi yaratmakta büyük faydalar sağlıya-
caktır. 

Geçen seneye kadar muhasebe ve istatistik 
makinalarmın bakım ve tamiri mukavele ile 
hariçten yaptırılırken, son yılda kadroya alı
nan bir teknisyenle bu işlerin Sayıştay bünye
sinde yapılır olması işlerin sürat ve emniyet 
bakımından büyük faydalar sağlanmıştır. Sa
yıştay, bu sıkışık durumuna rağmen 1965 malî 
yılına ait 1977 aded hesabın 1963 ünü ve 1968 
malî yılına ait 2 021 aded hesabın 1 902 sini 
dairelerce yargılamış ve ilâma bağlamış bu
lunmaktadır. 1967 malî yılma ait 2 057 aded 
hesabın ise büyük kısmının halen merkez ve 
mahallî tetkik grupları taraflarından incelen
mekte olduğu öğrenilmiştir. Raporları tanzim 
olunan hesaplar da süratle hükme bağlanmak
tadır. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
832 sayılı Sayıştay Kanuniyle tescil edilmiş bu
lunan 8 Temyiz Kurulu da çalışmaya baş-

I ladığı 12 . 9 . 1967 tarihinde 2 858 müterakim 
dosya devralmıştır ve Temyiz dosyalarında 
umumiyetle birden fazla temyiz konusu ihtiva 
eder mahiyettedir. Bu Kurul 10 . 12 . 1968 
tarihine kadar devraldığı bu müterakim dosya 
a-dedini 2 047 ye indirilmiştir. Bu suretle ara
dan geçen 15 ay zarfında 811 dosyanın karara 
bağlandığı ve bu müddet içinde yeniden 403 
aded dosyadan daha bu Kurula gelmiş ve 
ilâmı alındığı düşünülürse karara bağlanmış 
dosya adedinin toplam olarak 1 214 adede 
yükseldiği anlaşılır. 

Haftada üç gün toplantı yaparak çalışan 
bu kurulun bu arz ettiğim mesaisinde elbetteki 
azımsamak mümkün değildir. 

Sayıştaym 1969 malî yılı Bütçesine gelince : 
Bu kurulun 1969 malî yılı için bütçe teklifi 
toplam olarak 25 174 125 lira olup, 1968 büt
çesine nazaran 6 973 041 liralık bir fazlalık 
dikkati çekmektedir. Bu fazlalığın 5 milyon 
lirası ihalesi yapılmış bulunan ek bina inşaa
tının 1989 yılma ait bedeli olup aynen Bayın
dırlık Bakanlığı bütçesine aktarılmış bulun
maktadır. 

Bunun dışındaki hakiki bütçe fazlalığı ise 
sadece 1 973 041 liradan ibaret olup, bu fazla
lığın önemli kalemleri şöyledir : 

1. 12.110 aylıklar maddesinde 561 030 lira 
fazla olup, hizmet ihtiyaçlarının gereği olan 
(L) cetvelinden çıkartılan 36 denetçi kadro
suyla terfi farklarından mütevellittir. 

2. 12.210 hizmetliler maddesinde 19 600 
liralık artış ise 8 daktilo, 3 teknisyen, teksirci 
ve teksirci yardımcısı olmak üzere ihdas edi
len 17 kadroya mukabil, ilga edilen 5 kadro 
çıkarılınca cem'an 12 kadroya ve terfi farkla
rına tekabül etmektedir. 

3. Madde 12.730 da 2 milyon, 626 bin lira 
ise Sayıştay Kanunu gereğince verilen öde
nekler ve fiilî kadro karşılığıdır. 

4. Madde 13.825 deki 597 bin lira da de
netçi ve denetçi yardımcıları yolluğu karşılığı
dır. 

Artış, 1968 yılından alman 50 ve 1969 yılın
da alınması plânlanan 60, ki, cem'an 110 de
netçi ve yardımcısının tetkik kadrosuna iltiha
kından ve 1.968 yılında 109 gün üzerinden ya
pılan mahallî hesap tetkik süresinin yetersiz
liği sebebiyle bir miktar artırılmış olmasından 

I tevelllüdetmiş bulunmaktadır. 
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Madde 13.610, kira bedeli olarak 190 320 I 
liralık artışa gelince; Sayıştay bugünkü yerleş
me imkânlarına göre bina inşaatı bitinceye ka
dar denetçi yardımcılığı imtihanı açamıyacak bir 
durumdadır. Bu sebeple önümüzdeki ilk yılın 
ihtiyacını karşılamak üzere Ulus îş Hanında 
Hesap Uzmanları Kurulunun boşaltacağı 27 oda
nın kiralanması için teşebbüse geçilmiş olup 
bu odaların kira bedeline tekabül etmektedir. 

Sayın milletvekilleri; sözlerimi tamamlama
dan evvel, geçen yıl Sayıştay bütçesi üzerin
de konuşan grup sözcümüzün o zaman temas 
ettiği pek önemli noktaya yeniden dikkatlerinizi 
çekmek isterim. Sayıştayın sarftan sonra dene
tim işlemleri halen yürürlükte bulunan kanu
na göre Anayasaya aykırı bir tarzda yürütül
mektedir. Anayasamız Sayıştayı bu denetimi 
yaparken bir yargı organı olarak kabul etme
miş ve Sayıştayın bu konudaki kesin kararları
nı teşriî karar farzetmiştir. 

Yine Anayasamız gereğince, Sayıştayın 
denetleme sırasında alacağı kararlar sadece he
sabın veya işlemin kanuna uygun olup olma
dığını meydana koyar ve görevlilerin şahsi 
mesuliyet durmunun incelenmesine ve bu konu
da hüküm tesisine medar olamaz. 

Anayasamıza gelince; görevlilerin Sayıştay-
ca kanuna aykırı bulunan hesap ve işlemlerden 
ötürü şahsi sorumluluk derecelerinin ve taz
minat yükümlerinin miktarının tesbiti yargı or
ganlarına ve konumuzda tercihan Danıştaya 
ait bir görev olmak icabeder. 

Halbuki halen mevzuatımızda bu çeşit bir 
mekanizma öngörülmediği için, Sayıştay, kanu
na aykırı bulduğu hesap ve işlemlerden ötürü 
görevlilerin şahsi sorumluluk derecelerini ince
lemeden tazminat hükmetmek durumunda bu
lunmaktadır. Böyle olunca da, ya görevlinin 
şahsi sorumluluk derecesiyle bağdaşmaz ölçüde 
tazminat yükümleri yüklenmekte veya böyle bir 
adaletsizliği önlemek için aslında kanuna ay
kırı olan bir hesap ve işlemin bu objektif ha
linin tesbitinden kaçınılmakta veyahut aslında 
kanuna aykırı olan ve böylece tesbiti gereken 
hesap ve işlem daha önce tamamiyle ayrı ve 
farklı olması gereken bir mekanizma içerisinde 
vize edilmişse, bu vize işlemi sarftan sonraki 
denetim için dahi, bu denetimin vaz'ediliş se
bebini inkâr edfercesane, mûtat Bayılmaktadır. | 
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BAŞKAN — Sayın Soyer, lütfen toparla
yın, vaktiniz doldu efendim. 

RUHÎ SOYER (Devamla) — Sayın Başka
nım, benden sonra söz almış bulunan Sayın ar
kadaşım Ahmet Üstün, söz sırasını bana dev
retmiş bulunmaktadır, arz ederim. 

BAŞKAN — Daha sizden sonra konuşacak 
grup var efendim. 

Konuşmanız kaç dakika daha sürebilir? 
RUHİ SOYER (Devamla) — Beş dakika ka

dar. 
BAŞKAN — Meclisin tasvibini alırsam an

cak devam ettirebilirim, efendim. 
Efendim, «beş dakikada bitireceğim» derler; 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun, beş dakika daha devam edin. 

RUHÎ SOYER (Devamla) — Çok muhte
rem arkadaşlanma gösterdikleri müsamahadan 
ötürü, şükranlarımı sunarım. 

Bahsettiğimiz konu halen Danıştaya gelmiş 
bir dâva vesilesiyle Anayasa Mahkemesine inti
kal etmiş bulunmaktadır. Ancak biz sayın ilgi
lilerden aslında yeni bir mekanizmanın kurul
masını gerektiren bu konuda biran önce lüzum
lu tedvin çalışmalarını yaparak Meclise sev-
ketmelerini rica etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vesileyle de bir 
bilgi almak istiyorum; Papa'nın memleketimizi 
ziyareti vesiylesiyle Turizm ve Tanıtma Bakan
lığınca bastırılan bir broşür olduğunu ve ya
yınlanan bu broşüre yapılmak istenen 1 milyon
luk harcamanın Sayın Sayıştayca vize edilme
diğini işitmiş bulunmaktayız. Bunun doğruluk 
derecesini lütfen Yüce Meclis huzurunda izah 
buyururlarsa minnettar olacağım. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, bu 
arz ettiğim yukardaki misal gibi Sayıştayın ön-" 
lediği pek çok yersiz ödemelerden bu misal 
sadece bir tanesini teşkil etmektedir. Bu itibar
la Sayıştaya ve bütün mensuplarına G. P. Gru-
pu adına takdir ve şükran duygularımızı arz 
eder, Yüce Meclisi Grupum adına hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Sayıştay Başkanı söz is
temişlerdir, buyurun. 

SAYIŞTAY BAŞKANI RIZA TURGAY 
— Ben Sayıştay Başkanı ve Yüce Meclisi ve 
onun Sayın Başkanını saygı ile selâmlıyor ve 
huzurlarında bulunmaktan şeref duyuyorum. 



M. Meclisi B : 51 14 . 2 . 1969 0 : 2 

Sayın milletvekilleri; G. P. Grupu adına ka- I 
nuşan Sayın Soyer, geçen yıl mevzuubahsedi-
len bir hususu dile getirdiler; Sayıştaym yar
gısal yetkisi konusunda doktrinde tartışılan, 
fakat bugün Anayasa Mahkemesi karan ile hal
ledilmiş olan bir hususu dile getirdiler, kendi
lerine teşekkür ediyorum. Bu hususta Yüksek 
Meclise maruzatta bulunmak fırsatını bahşet
tiler. 

Konu şudur: Sayıştay yargı organı arasın
da sayılmamıştır. Anayasamızda, fakat Sayış
tay Anayasanın '27 nci maddesi gereğince so
rumluların hesaplarını kesin hükme bağlıyan 
bir Anayasa kuruluşudur. Üç kuvvet ayırımının 
bir istisnası, suijeneris bir kuruluş. Bu bütün 
parlömanter demokrasilerde böyle. Fakat bizim 
Sayıştayımıza ayrıca bir yargısal denetim yet
kisi verilmiştir. Birinci denetimi T. B, M. Mec
lisi adına uygunluk bildirimleri tanzim etmek 
ve takdm etmek; ikinci denetimi tamamiyle 
sorumluların hesaplarını yargılamak ve fakat 
kesin hükme bağlamak suretiyle yargılamak. 
Bu konu Danıştayımız tarafından Anayasaya 
aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine 
bir itiraz mevzuu olarak intikal ettirilmişti. 
İlgili taraf olarak görüşümüzü arz ettik ve şu 
anda tarih veremiyeceğim, fakat bir küsur ay 
ovvel bu husus Anayasa Mahkemesi tarafından 

ırara bağlandı ve henüz gerekçesi neşredil 
Biemiş olmakla beraber Yüksek Mecliste de zan
nediyorum ıttılâa arz edilmiş bulunmaktadır. I 

Sayıştayın yargı organı dışında olmakla be
raber yargısal denetim yetkisi olduğu ve bu
nun kesin olduğu, yani kaziyei muhkeme neti
cesi hâsıl edecek bir mahiyette olduğu ve Sa
yıştayın yalnız hesap denetimi konusunda ay
rı, bağımsız yargı yeri olduğu sübut derecesine 
varmıştır. Bu itibarla zannediyorum bu konu 
nihayi şekliyle hukuk düzenimizde yerini bul
muş ve Sayıştayın yargısal denetiminin tam ve 
^âmil olduğu bir katiyet halinde tecelli etmiş
tir. 

Bunu arz etmek isterim. Binaenaleyh, Sayın 
Soyer müsterih olabilirler. Sayıştayın yargısal 
denetimi hiçbir zaman Anayasanın hilâfına bir 
tatbikat olarak mütalâa edilmiyecektir. 

Ayrıca bir broşür meselesi mevzubahsoldu, 
sual tevcih ettiler, kısaca arzı cevap edeyim; Sa
yıştayın yargısal denetimi dışında bir de sarf- | 

I tan önce denetimi vardır idari mahiyette. Bu 
tamamen merkezde, Başkentte cereyan eden 
Devlet harcamalarının, harcama yapılmadan 
evvelki safhasında bir önleyici kontroldür ve 
vekâletlerin, bâzı istisnalarla, harcamaları bize 
intikal eder. Bahis buyurdukları konuda da 
bir intikal olmuştur. Sayıştayın, vize şubeleri 
olarak tereddüdü vardır. Sayın Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı istizaha verdiği cevap ile bu 
hususu bir dairemize, Sayıştay dairesine inti
kal edecek duruma girmiştir. Sayıştay dairesi 
tetkik etmiştir ve "daireden de tereddüt teyit 
suretiyle çıkmıştır. Fakat Bakanlığın ve bütün 
bakanlıkların şüphesiz Sayıştay dairelerinin 
verdiği ret kararları üzerine evvelâ daireler 
kurulu nezdinde, olmaz ise yani oradan da ret 
suretiyle bir karar sadır olur ise Sayıştay Ge
nel Kurulu nezdinde itiraz nazları vardır. Bi
naenaleyh henüz kesinleşmiş bir durumu yok
tur ve fakat şu safhada Sayıştay mevzuubahis 
masrafın vizesinde imkansızlık mütalâası der-

ı.eyan etmiştir. Kesinleştiği takdirde netice 
üphesiz ret veya kabul şeklinde tecelli ede-

3ektir. 
Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum 

sayın milletvekillerine. 
BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, Y. T. P. Gru-

TU adına. 
Efendim kifayet önergesi gelmiştir. Sıra

la Y. T. P. Grupu sözcüsü vardır. Sıradan ken
elerine söz veriyorum. Bilâhara kifayeti işle-

I Tie tabi tutacağım. 
Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 

(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekille-
i; Y. T. P. Meclis Grupu adına 1969 yılı Sa
yıştay bütçesi üzerinde grupumuzun görüşle-
ni açıklamak üzere Yüksek Huzurlarınızı iş

gal etmiş bulunuyorum. 
Sayın milletvekilleri, Sayıştay Devlet bün

yemizde bir Anayasa kuruluşu olarak yer al
mış bulunmaktadır. Sayıştayın vasfı üzerinde 
mütalâalar serd edilmektedir. Anayasamızda 
kuruluş olarak yer aldığı vakit bir yargı or
anı olarak, yargı organları içerisinde yer al
laması dolayısiyle nev'i şahsına münhasır bir 

kaza organı şeklinde göze çarpmaktadır. Bu öy
le bir kaza organı ki, bidayet ve istinafı olmı-
yan, kesin hüküm verebilecek bir kaza orga

dır ve Devletin bir hesap mahkemesi duru-
I mundadır. 
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Sayın milletvekilleri, 1961 tarihli Anayasa
mızın 127 nci maddesinde Sayıştayın kuruluş 
VQ işleyişi şu şekilde tesbit edilmiştir: 

«Madde 127. — Sayıştay, genel ve katma büt
çeli dairelerin bütün gelir ve giderleriyle, mal
arını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına de

netlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini 
,3sin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen in

celeme ve denetleme ve hükme bağlama işleri
ni yapmakla görevlidir. 

Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulle
ri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev 
ve yetkileri, haklan ve yükümleri ve diğer öz
lük işleri, başkan ve üyelerinin teminatı kanun
la düzenlenir.» demektedir. 

Yine Anayasamızın 128 nci maddesi: «Ke-
inhesap kanun tasarıları, kanunda daha kısa 

bir süre kabul edilmiş ise, ilgili oldukları malî 
yılın sonundan bağlıyarak en geç bir yıl son
ra, Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulur. Sayıştay, genel uygunluk 
bildirimini, ilişkin olduğu Kesinhesap kanunu ta
sarısının verilmesinden başlıyarak en geç altı 
ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nar.» demektedir. 

Anayasamızın okuduğum maddeleri Sayış
tayın görevini, işleyişini hüküm altma almış, 
bir kanunla düzenlenmesini aynı zamanda em
retmiştir. 

2514 sayılı 1934 yılında çıkarılmış Divanı 
Muhasebat Kanunundan sonra Sayıştay 1961 
tarihli Anayasamızın emriyla çıkarılan 1967 ta
rihli 832 sayılı Teşkilât Kanunu ile bünye deği
şikliği yapmış, daha modern esaslara göre ye
niden kurulmuştur. 1967 yılına kadar hattâ 
1968 yılına kadar Sayıştayın deruhte etmiş ol
duğu işleri zamanında çıkaramadığı için, büt
çe müzakerelerinde hemen her süz alan hatip 
bütçe vesilesiyle endişelerini izhar etmiş bu
lunmaktadır. Ancak Sayıştayın yeni kuruluşa 
gitmesinden bu tarafa kendisine tevdi edilen iş
lerin görülmesinde memnuniyet verici bir sürat 
ve gelişmenin mevcudolduğunu ifade etmek is
terim. 

Sayıştayın bünyesinde görev alan denetçi
lik ve denetçi yardımcılıkları, Sayıştayın işle
mesinde ve Sayıştayın işlerini süratle tedvir 
edilmesinde en büyük eleman olarak görev al
mış bu elemanların kifayetsizliği, Sayıştay'ın 

daha fazla dinamik bir şekilde görev yapması
nı engellemiş bulunmaktadır. Sayıştaya veril
miş olan kadrolar bu bakımdan doldurulama
mıştır. Kifayetli kadro verilmemekle beraber bu 
elemanların yetiştirilmesi bir zamana ihtiyaç 
gösterdiği için elemanlar kâfi derecede yetiş-
tirilemediğinden dolayı kadrolar doldurulama
mış, bu sebepten Sayıştayın işleri iyi bar şekil
de dinamizme sokulamamıştır. 

Sayın milletvekilleri, Sayıştayın en mühim 
meselelerinden biri de bina ve yerleşme mese
lesidir. Bina ve yerleşmö meselesi süratle hal
ledildiği takdirde diğer ihtiyaçlariyle birlikte 
Sayıştay kendine düşen görevi bihakkın yerine 
getirecektir ve geçmişten teraküm eden işleri 
de yapacaktır, bundan sonra da artan bir hız
la kendisine intikal eden işleri de çıkarabile
cektir. Yalnız bu meyanda bir hususu grup ola
rak ileri sürmeyi zaruri bulmaktayız. 

Sayıştay mensuplarının yukarıda arz etti
ğim gibi gördükleri vazife devlet adına ve dev
letin en mühim bir organı bulunan hesap mah
kemesinde görev yapmalarıdır. Sayıştay men
supları yargı erkinin gerektirdiği görevleri 
yapmış olmasına rağmen, diğer yargı erkinin 
mensupları gibi ödeneklerden istifade edeme
mektedirler. Grup olarak Sayıştay mensupları
nın da diğer yargı erklerinde vazife almış olan 
görevliler gibi artırılmasını, o seviyeye çıkarıl
masını temenni etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, buraya kadar temas 
ettiğimiz hususlar süratle yerine getirilirse Sa
yıştay kendine düşen görevleri bihakkın yerine! 
getirecek ve devlet mallarını, devlet parasını 
gayesine uygun şekilde kullanılmasına imîkân 
sağhyacak ve onun denetimini mükemmel şe
kilde yapacaktır, buna inancımız tamdır. 

Bütün bu temennilerin ışığı altında 1969 yı
lı Sayıştay bütçesinin büyük milletimize mem
leketimize ve Sayıştayın muhterem mensupla
rına hayırlı, uğurlu olmasını diler grupum adı
na hepinizi saygiyle sevgiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi gelmiştir; 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sayıştay bütçesi üzerindeki müzakerelerin 

kifayetini arz ve teklif ederim. 
Denizli 

Remzi Şenel 
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BAŞKAN — Kifayeti oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miş tir. 

Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi bölümleri birer birer o'kutup oylıya-
cağım. 

Sayıştay bütçesi de Millet Meclisince kabul 
edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun efendim. 

SAYIŞTAY BAŞKANI RIZA TURGAY — 
Sayın Başkan, küçük bir açıklama yapmama mü
saade buyurur musunuz. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
SAYIŞTAY BAŞKANI RIZA TURGAY — 

Sayın Diler'in beyanları hakkında. 
BAŞKAN — Efendim bütçe bitti, kabul, edil

di. istirham edeceğim; mümkün değil. Kapattık 
çünkü. 

SAYIŞTAY BAŞKANI RIZA TURGAY — 
Teşekkür ederim, özür dilerim. 

I) _ ANAYASA. MAHKEMEM BAŞKAN
LIĞI : 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi bütçesine 
başlıyoruz. 

TİP Grupu adına sayın Kurtel, buyurun. Söz 
sırası' sizin. Saat 18,15. 

TİP GRUPU ADINA ADİL KTTRTEJ-
(Kars) — Sayın Balkan, sayın milletvekilleri; 
Anayasa Mahkemesinin demokratik siyasi ha
yatımızdaki önemli yerini belirtmeden önce Ana 
yasa Mahkemesinin kararları kargısında Hükü
metin tutumu üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi, 
Anayasanın 8 nci maddesinde yer alan Anaya
sanın üstünlüğü ilkesinin bir icabı olarak de
mokratik siyasi hayatımızda yer almış ve bağım
sız yargı organları arasındaki yerini Anayasada 
almış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesinin 
kararları karşısında sorumsuz beyanlariyle mü
esseseyi yıpratmak istiyen Hükümet yetkilileri, 
Anayasa Mahkemesinin kararları ile kendisini 
bağlı saymamaktadır, iktidarın bu tutumu iki 
şekilde tecelli etmektedir. Mahkeme kararları 
Anayasada öngörülen süre dolduğu hakle, ka
nuni boşluklar doldurulmadığı için fiilen yerine 
getirilmemektedir. 

Muhterem arkadaşlar Anayasa, Anayasa 
Mahkemesinin görevlerini tesbit ederken Anaya-

j sa Mahkemesinin vermiş olduğu kararların kesin 
olduğunu (yasama organları ve yürütme organ
ları dâhil) bütün organları ve müesseseleri bağ
layıcı nitelikle olduğunu Anayasada sarahatla 
tesbit etmiş bulunmaktadır. Ayrıca Anayasa, yi
ne bir maddesinde, Anayasa Mahkemesi karar
larının, Anayasa Mahkemesinin tesbit ettiği 
azami G aylık bir süre içerisinde iktidar tara
fından, parlâmento tarafından yerine getirilece
ğini ve mahkeme kararından sonra ortaya çıkan 
boşlukların doldurulmasının bir zorunluluk ol
duğunu yine Anayasada-tesbit etmiş bulunmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar, arz ettiğim gibi Ana
yasa Mahkemesi kararları ile kendisini bağlı 
hissetmeyen ve Anayasa Mahkemesinin vermiş 
olduğu kararların sık sık dışına düşme eğilim
leri gösteren iktidar, mahkeme kararlarında 
tesbit edilen 6 aylık süre geçmiş olmasına rağ
men, muhtelif kanun maddelerinin iptalinde de 
görüldüğü, üzere boşlukları bugüne kadar dol
durmamış ve gerekli kanun tasarılarını Parlâ
mentodan geçirmek için herhangi, bir teşebbüs
te bulunmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 5237 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanmmnım bir maddesi Anayasa Mah
kemesi tarafından iptal edilmiş, fakat bugüne 
kadar meydana gelen boşluk Parlâmento tara
fından Yasama Organı tarafından doldurulma
mış ve icra Organı da, Hükümet de bu konuda 
herhangi bir kanun tasarısını bugüne kadar 
yas ima organına getirmemiştir. 

Yine 6570 sayılı Kira Kanununun iptal edi
len maddesinden sonra meydana gelen boşluk 
bugüne kadar Yasama Organı tarafından dol
durulmamış ve boşluğun Hükümet tarafından 
da doldurulması için de yasama organı nezdinde 
her hangi bir teşebbüste bulunulmamıştır. 

C - - RAYI UT AY BÜTÇESİ : 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 18 259 704 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 453 329 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

| Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

14.000 Hizmet giderleri 6 650 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 128 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

rım giderleri 5 000 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 135 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar yine 2556 sayıllı Hâ
kimler Kanununun 63 ncü maddesiyle, 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci 
maddesinin, Anayasa Mahkemesinin 18.12.1967 
tarihinde vermiş olduğu bir kararla iptalleri ka
rarlaştırılmış olduğu halde, aradan uzunca, 2 
seneye yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen 
bu boşluk da bugüne kadar Yasama Organı ta
rafından doldurulmamış ve savcılların tâyin ve 
nakilleriyle ilgili boşluk bugüne kadar her han
gi bir kanun tasarısı Meclisten geçirilmek sure
tiyle Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu ka
rar doğrultusunda doldurulmamış bulunmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlar, arz ettiğim gibi, Ana
yasa Mahkemesi kararlan bağlayıcıdır. Bu bağ
layıcılığın tabiî bir icabı olarak mahkeme karar
lan neticesinde meydana gelen boşluklann İcra 
Organı ve Yasama Organı tarafından müddeti 
içerisinde doldurulmamış olması, bir nevi Ana
yasa Mahkemesinin vermiş olduğu kararların 
hiçe sayılması ve Anayasada yer alan Anayasa 
Mahkemesinin görevleriyle ilgili hükümlerin 
hiçe sayılması anlamına gelir. 

Muhterem arkadaşlar, iktidann, Anayasa 
Mahkemesinin bağlayıcı nitelikte olan kararlan 
karşısındaki tutumu bir başka yönde de tecelli 
etmektedir. 

Anayasa Mahkemesi kararlariyle kendisini 
bağlı hissetmiyen iktidar, boşlukların dondurul
ması için hazırlamış olduğu kanun tasanlannda 
mahkeme kararları doğrultusunda tasan ve tek
lifleri getirmemektedir. Bunun en taze örneği, 
biraz önce arz ettiğim 2556 sayılı Hâkimler Ka
nununun 63 ncü maddesi ile 45 sayılı Yüksek 
Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci maddesi
nin. iptafli neticesinde Hükümet tarafından boş
luğun doldurulması için hazırlanan kanun tasa
rısıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasan Anayasa 
Mahkemesinin iptal gerekçesine uygun olarak 
hazırlanmamıştır. Elbette ki, Mecliste görüşül
me sırası gelince tasan üzerindeki görüşleri
mizi, tasannm Anayasa Mahkemesinin vermiş 
olduğu kararlar doğrultusunda hazırlanmamış 
olduğunu, bu tasarı kanunlaştığı takdirde yeni 
Anayasa ihlâllerine gidileceğini etraflıca 
izah etmeye çalışacağız. Yalnız burada Hüküme
tin, Anayasa Mahkemesi kararlan karşısındaki 
bir tutumunu belirtmek için sadece bir örnek 
vermekle yetinmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, yine Anayasa Mahke
mesi kararlannm icabını yerine getirmiyen Hü
kümet, Anayasa Mahkemesi kararlannı, mah
keme kararlannm gerekçesinde belirtilmiş ol
duğu şekilde yorumlamamakta ve bu kararlann 
dolayısiyle Anayasanın dışına düşmek eğilimle
rini sık sık göstermektedir. Bunun da bir örne
ği, Grupumuzun, Başkanlık Divanının teşkili 
için Anayasa Mahkemesinde açmış olduğu bir 
dâva sonunda Anayasa Mahkemesinin vermiş ol
duğu kararın uygulanmasında açıkça görülmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi 
açmış olduğumuz dâva neticesinde Başkanlık Di
vanının teşekkülüne dair ve Meclis İçtüzüğü 
hükmü niteliğinde olan İçtüzük hükmünü iptal 
etmiştir ve iptal gerekçesinde bütün gruplann 
Anayasanın 84 ncü maddesine uygun bir şekilde 
Başkanlık Divanında temsil edilmelerinin bir 
Anayasa emri olduğunu bu karannda açıkça 
göstermiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar ne var ki, Anayasa 
Mahkemesinin yasama organını da bağlaması lâ-
zımgellen bu kesin kararı, bu yılki Başkanlık Di
vanının teşkilinde ve terekküp tarzında da bir 
uygulama görülmemiş ve Yasama Organı, ikti-
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dar grupu, parlâmentodaki çoğunluğuna daya
narak bu karan fiilen uygulanmaz ve işlemez 
hale getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, mahkeme kararının 
gerekçesinden kısa bir bölümü kısaca arz etmek 
istiyorum ve Başkanlık Divanının bugünkü te
rekküp tarzının bu gerekçeye ve Anayasa Mah
kemesinin kararma uygun düşmediğini ifade et
mek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi 
vermiş olduğu bu kararda aynen şöyle demekte
dir : «Esasen Başkanlık Divanı üyeliklerinin sa
dece sayı üzerinden değü, görevlerin önem ve 
etki derecelerine göre değerlendirilerek siyasi 
partilerin güçleri ölçüsünde dağıtılması gerekli 
bulunduğundan, hangi durumda olursa olsun Di
vanın aşın şekilde kalabalıklaşacağı düşünüle
mez.» Başkanlık Divanında her hangi bir siyasi 
parti grupunun çoğunluk sağlaması da Anaya
sanın 84 ncü maddesinin açık hükmü, yani Baş
kanlık Divanının tarafsızlığı ilkesi karşısında 
mahkeme karannm gerekçesine göre söz konusu 
edilemez. 

Muhterem arkadaşlar, bu karar ve karann 
gerekçesinde yer alan ilkeler bu yılki Başkan
lık Divanının terekküp tarzında ve teşekkülün
de de uygulama görmemiştir. Başkanlık Divanı
nın teşekkülünde her ne kadar siyasi parti 
gruplan asgari birer kişi ile Başkanlık Diva
nında, bu Anayasa Mahkemesinin kararı neti
cesinde temsil ettirilmişlerse de, görevlerin 
önem ve etki derecelerine gör Başkanlık Diva
nı üyliklerinin bölümünde mahkeme karanna 
uyulmamış ve İktidar Grupuna Anayasa Mah
kemesinin açık ve kesin kararına rağmen, Baş
kanlık Divanında da çoğunluk sağlamasını sağ
lamak amaciyle Divan kâtiplerinin sayısı altıdan 
dokuza çıkarılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bu uygulama da 
mahkeme kararlarını tanımak ve mahkeme ka-
rarlannm kesin olmasına rağmen yasama orga
nının mahkeme kararlarının dışındaki eğilimler 
taşıdığını gösteren son bir örnektir. Kısaca 
bunu arz etmiş bulunuyorum. Bu konuda baş
kaca da örnek verecek değilim. 

Muhterem arkadaşlar, bunu böylece belirt
tikten sonra Anayasa Mahkemesinin, Anayasa
da tesbit edilen görevleri üzerinde ve Anaya
sada tesbit edilen görevler çerçevesinde yasama 
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organı tarafından Anayasa ihlâllerine, Anayasa 
Mahkemesinin kesin şekilde engel olup olmadı
ğı üzerinde de kısaca durmak istiyorum. 

Anayasa, 147 nci maddesinde, kanunların 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
yapılan içtüzüklerin Anayasa Mahkemesi tara
fından Anayasaya aykırılık açısından de^erlen-
dirileceSini ve inceleneceğini Anayasa Mahke
mesine bir görev olarak vermiş bulunmaktadır. 
Yalnız, geçeri bütçe yılında Anayasa Mahke
mesi Başkanlığı Bütçesi üzerinde yapmış oldu-
fnım konuşmada da arz etmiş olduğum üzere, 
Anayasa, yalnız yasama organı tarafından, 
yalnız teşriî tasarruflarla, yani kanunlarla 
kanun çıkartmak suretiyle ve letüsük yap
mak suretiyle ihlâl edilmemekte, kanunlar ve 
İçtüzükler dışında Anayasa ile ilgili başka teş
riî tasarruflar yolu ile de ihlâl edilmektedir. 
Buna geçen yıl bir örnek vermiştim. Bu vermiş 
olduğum örneği tekrar etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, geçen dönemde gru-
pumuz Anayasanın 89 ncu maddesi hükmüne 
göre bir gensoru önergesi vermiş bulunuyordu. 
Anayasanın 89 ncu maddesine göre bu gensoru 
önergesinin verildikten sonraki ilk birleşimde 
srörüşülmesi bir Anayasa emridir ve Anayasanın 
89 ncu maddesinin açık hükmüdür. Anayasanın 
89 ncu maddesinin açık hükmüne rağmen gru
bumuz tarafından verilen gensoru önergesi ve
rilisinden sonraki ilk birleşimde görüşülmemiş, 
görüştürülmemiş ve bu yoldan, yani ortada bir 
kanun ve bir Meclis İçtüzüğü bahis konusu ol
mamasına rağmen, bu yoldan Anayasmm 89 ncu 
maddesi ihlâl edilmiştir. 

Bu gibi tasarruflar Anayasa Mahke
mesinin denetimi ve murakabesi dışındadır. 
Halbuki Anayasanın 8 nci maddesi mutlak ol
duğuna ve Anayasanın üstünlüğü prensibini, 
üstünlüğü ilkesini kabul etmiş olduğuna göre 
Anayasanın, Anayasa ile ilgili başka teşriî ta
sarrufla da ihlâl edilmiş olması halinde, ver
miş olduğum örnekte olduğu gibi, Anayasa 
Mahkemesinin denetimini başka teşriî tasarruf
larla Anayasanın ihlâl edilmiş olması hallerine 
de teşmil etmek bir zarurettir. Esasen Anaya
sanın 8 nci maddesi de buna âmirdir. 

Muhterem arkadaşlar; yine üzerinde duru
lacak önemli noktalardan birisi de Anayasanın 

| 151 nci maddesidir. Anayasanın 151 nci mad-
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desi mahkeme kararlarının kesin olduğunu, ama 
geriye doğru işlemediğini tesbit etmiş bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasa Mahkeme
sinin işleri büyük bir yekûn tutmaktadır. Ana
yasa Mahkemesi kendisine açılan dâvaları Ana
yasa ışığı altında derinlemesine etüdetmekte 
ve gerçekten Anayasaya sahip çıkan bir mües
sese olarak dâvalar üzerinde uzun uzun dur
makta ve bu konuda etütler yapmaktadır. Bu 
yüzden de açılan birçok dâvalar zamanında 
hükme bağlanamamakta ve fakat sonradan Ana
yasaya aykırılığı tesbit edilen bir kanun ara
dan geçen süre içerisinde fiilen uygulanmakta 
ve tatbikat görmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununda bir hakkın zayi olmaması 
için dâva sonuna kadar adliye mahkemlerine 
tedbir kararı verme yetkisi verilmiştir. Ayrı
ca icra ve İflâs Kanununda buna benzer bir 
müessese yer almıştır. Danıştay Kanununda, 
idari tasarruflar hakkında Danıştay Mahkeme
si kesin bir karar verinceye kadar vatandaş 
haklarının zayi olmaması için Danıştaya yü
rütmenin durdurulması yetkisi Danıştay Kanu
niyle verilmiş bulunmaktadır. Yalnız Anaya
saya göre Anayasa Mahkemesinin kendisine 
açılan iptal dâvaları üzerine her hangi bir ta
lep söz konusu olsa bile, yürütmenin durdurul
ması kararını alma yetkisi mevcut değildir. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel vaktiniz doldu, 
lütfen toparlayın. 

T. t. P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 
(Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

Muhterem arkadaşlar; bunun en son örne
ği, 647 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesini değiştiren, 74 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesini derpiş eden kanunun iptali 
için, siyasi partilere yardım yapılmasına dair 
olan kanunun iptali için açmış olduğumuz dâ
vadır. Kanun yürürlüğe girmiş, iptal dâva
sı açılmış, fakat yürütmenin durdurulması 
mümkün olmadığı için, bu arada dâva da he
nüz bir hükme bağlanmadığına göre, bu ara
da bir parti grupu bütçeden 500 bin lirayı al
mış bulunmaktadır. Eğer bu bütçe yılma ka
dar, açmış olduğumuz bu dâva bir hükme bağ-
lanmıyacak olursa, kanun yürürlükte olduğu
na göre yürütmenin durdurulması söz konusu 
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olmadığı için, yine 500 bin lirayı bir parti 
grupu bütçeden, millet parasından alabilecek
tir. 

Bunun birtakım mahzurları vardır muhte
rem arkadaşlar. Sonradan bu kanunun Anaya
saya aykırılığı tesbit edilip iptal edilmesi ha
linde bile, alınan bu paraların istirdadı bahis 
konusu değildir. Bunun içindir ki, Anayasa 
Mahkemesinin görev ve yetkileriyle ilgili hü
kümleri üzerinde yeniden durmak ve bu mah
zurlara da tedbirler getirmek mecburiyeti var
dır. 

Muhterem arkadaşlar; bu konuda elbette 
ki aksi görüşler savunulabilir; üzerinde duru
lacak bir konudur. Yalnız, yürütmenin durdu
rulması müessesesine benzer bir müessese Ana
yasanın bir başka maddesinde yer almış bu
lunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel iki dakika aştı
nız, lütfen bağlayın efendim. Son cümlenizi 
söyleyin efendim. 

T. i. P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 
(Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

Muhterem arkadaşlar; adliye mahkemele
rinde açılan bir dâva esnasında uygulanması 
söz konusu olan her hangi bir kanun maddesi
nin Anayasaya aykırılığı taraflarca öne sürül
düğü takdirde; mahkeme bu iddiayı ciddî gö
rürse, işi Anayasa Mahkemesine intikal etti
rir ve Anayasa Mahkemesi o dâva hakkında ke
sin hükmünü verinceye kadar fiilen o kanu
nun yürütülmesini, o dâvaya münhasır olmak 
üzere durdurma yetkisini haizdir. Buna ben
zer bir müessesenin, bir hükmün, Anayasa 
Mahkemesinde açılan diğer dâvalar için de 
tatbik edilebilmesi için Anayasada yer alması, 
hiç de Anayasada yer alan Anayasa Mahkeme
sinin bünyesine ve Anayasa hükümlerine ters 
düşen bir hüküm olmaz kanaatindeyiz. Bu ba
kımdan bu konu üzerinde de bundan sonra 
durmak zarureti vardır zannediyorum. 

Diğer taraftan Anayasa Mahkemesine seçi
lecek üyelerin üçte biri... 

BAŞKAN — Sayın Kurtel, 20 dakikalık 
müddet içinde 4 dakika taştınız. Rica ederim, 
daha konuşacağınız mevzu varsa Meclisten tas
vip alayım efendim. 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Son cümlemi 
bağlıyorum efendim. 
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BAŞKAN — istirham ediyorum efendim. 
«Son cümle» dedim; 20 dakikada 4 dakika taş
mak arkadaşlarımın da sabrını taşırır. 

ADİL KURTEL (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben mehil istemiyorum, son cümlemi bağ
lıyorum efendim. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim. 
ÂDİL KURTEL (Devamla) — Yine Anaya

saya göre Anayasa Mahkemesine seçilecek üye
lerin 1/3 ü yasama organları tarafımdan seçil
mektedir. Bu, iktidar grupunun arzu ettiği 
kimselerin, Anayasa Mahkemesine seçilmesi 
şeklinde bugüne kadar tecelli etmiştir. Çoğun
luk grupu nerede ise, 1/3 üye o grup tarafın
dan steçilmiş ve bu suretle de daha işin başın
da iktidar grupu, Parlâmentoda çoğunluğu 
teşkil eden grup Anayasa Mahkemesinde 1/3 
oranında bir çoğunluk elde etmiş bulunımakta-
dır ki bunun da birçok mahzurları vardır. 
Bunun üzerinde de durmak gerekir kanaatin
deyiz. 

Bütçenin hayırlı olmasını diler, Yüce Mec
lisin değerli üyelerini saygıyla selâmlarız, 

BAŞKAN — Güven Partisi grupu adına Sa
yın Salih Yıldız, buyurun efendim söz sırası 
sisin. 

Saat 18,40 efendim. 
G. P. GRUPU ADINA SALİH YILDIZ 

(Van) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Anayasa Mahkemesi Bütçesi üzerinde Güven 
Partisi Meclis Grupunun görüşlerini arz etmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Demokratik düzenin değişmez bir müessese
si olan ve böyle kalması mutlaJka gereken bu 
yüksek mahkemenin bütçesi dolayıs'iyle hepi
nizce malûm bâzı gerçekleri tekrar etmekte za
ruret gördüğümü ifadeyle sözlerime başlıyo
rum. 

Egemenliği kayıtsız şartsız millete veren, 
halkın kendi kendini idaresi olarak tatbikata 
intikal eden demokratik idarelerde, bir temel 
unsur vardır. Bu tarz idarelerde serbest se
çimler ilk merhaleyi teşkil eder ve serbest se
çimlerle iş başına gelen çoğunluk partisi idare
yi deruhte etmektedir. Millet egemenliğine is-
tinaldeden bu tarz idarelerde bile, çoğunluk 
par^ilierinm çok kere insan hak ve hürriyetleri
ni yok etme ve özüne dokunur şekilde kısıtla
ma temayüllerinde bulundukları tarihî gerçek-

I 1er arasındadır. İşte bu tecrübeler ve endişe
ler sebebiyledir ki, tek çıkar yol olan kanun 
hâkimiyetini yerleştirebilmek daima bu idare
lerde aranan bir gaye olmuştur. Demokratik 
idare sisteminde serbest seçimlerle ve meşru 
yollardan iktidara gelmek ne derece ve ölçüde 
önem taşıyorsa, iktidarların devamı sırasında 
kanun hâkimiyetine boyun eğerek meşruiyetle
rini devam ettirmeleri de, en az aynı ölçüde 
önemlidir. 

Türkiye'mizde 1945 - 1960 arası siyasi haya
tın, 16 sene müddetle demokratik hak ve hür
riyetlerin devamlı ve çok sert mücadeleleriyle 
geçmiş olması sebebiyle, yasama ve yürütme 
organlarının yetkilerine bir hukukî sınır ara
manın ve bu gayeye varabilmek için, bâzı mü
esseselerin kurulması yolunda muhtelif görüş
lerin ileri sürüldüğü yüksek malumlarınızdır. 
Nihayet, 1961 Anayasası hazırlanırken üzerin
de büyük bir titizlikle durulan husus, geçmiş 
tecrübeler nazara alınarak ve bir çıkış yolu bul
mak gayretiyle, muhtemel Anayasa ihlâllerini 
önlemek, Türk siyasi hayatını huzura kavuş
turabilmek için tedbir aramak olmuştur. Bu 
tedbirler meyanınfda, Anayasamızda yer alan 
çift Meclis usulü, Devlet Başkanına veto hakkı 
tanınması, Anayasaya riayet yemini gibi esas
lar yanında, bilhassa ve son derecede isabetli 
bir görüş sonunda, Anayasa Mahkemesi teş
kiline lüzum görülmüştür. Böylece de, Ana
yasamızda kabul edilen esas ve usul dairesinde 
yasama organlarının tasarrufları kâziai mura
kabeye tafbi tutulmuştur. 

Pek kısa zamanda, bu murakabeye intibak 
edebilen Türk siyasi hayatı, birçok kısır çe-

| İdamelerin üstüne çıkmak imkânını bulmuştur. 
Anayasa Mahkemesi dâhil, var olma ve yasama 
sebeplerini Anayasadan ve demokratik nizamdan 
alan diğer bütün Anayasa müesseselerinin, yek
diğerlerine nazaran üstün olup olmadıklarını, 
birinin diğerine olan üstünlük derecesini dü
şünmek yersizdir. Anayasamızda yer alan her 
müessesenin kendine mahsus, yine Anayasaca 
kabul edilmiş muayyen yetkileri vardır. Bu iti
barla, bu konuda açılacak münakaşaların son 
derece kısır ve faydasız münakaşalar olduğunu 
belirtmek isterim. 

Büyük merhalelerden geçen Türk siyasi ha-
J yatında, Anayasa Mahkemesinin bir çıkış yolu 
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getirmesi bakımından, bu müessesenin önemine 
yukarda işaret etmiştik. Gerçekten Anayasa 
Mahkemesi, yetkilerine giren konularda devam 
eden ve memleketin siyasi tansiyonunu yüksel
ten birçok huzursuzluklara yol açması muhte
mel olan hadiselerde bir çıkış yolu olmuştur. Zi
ra, her hangi bir yasama tasarrufunun, Anaya
sa çerçevesi içinde Anayasa Mahkemesine inti
kal edebilecek hususlarda, şüphesi olan, itirazı 
olan, bu müessesenin ihdası sayesinde Anayasa 
Mahkemesine müracaat etmek hakkını haildir 
ve Anayasa Mahkemesine müracaat etmek sure
tiyle de ihtilâf, bu yüksek mahkemenin ver
miş olduğu kesin kararla son bulmakta ve böy
lece de huzursuzluk giderilmektedir. Aksi halde, 
biran için Anayasa Mahkemesinin var olmadığı
nı düşünsek, Türk siyasi hayatı bugün içinde 
bulunduğu ortamın çok daha ötesinde büyük 
bir huzursuzluğun içinde olabilirdi, buna sami
mî olarak inanmaktayız. 

Ezcümle, yıllar yılı devam eden ve Türk Ce
za Kanununun 141, 142 nci maddeleriyle ilgili 
bir mesele vardır, hepinizce malûm. Bu madde
lerin Anayasaya aykırı olduğu iddiası ileri sü
rülmüştür. Nihayet, Anayasa Mahkemesi bu hu
susta bir karar ittihaz etmiş, bu maddelerin Ana
yasaya aykırı olmadığına karar vermiştir ve 
böylece de, bu maddeler üzerinde, dolayısiyle bu 
maddelerin mahiyeti itibariyle, rejimin temeline 
kadar uzanan unsurları sebebiyle sürdürülen 
spekülâsyonlar son bulmuştur. Artık hiç kimse, 
141 ve 142 nci maddelerin Anayasaya aykırıbğı 
şeklinde her hangi bir iddiada bulunamamnVta 
ve rejimimizin temeli ile ilgili spekülâsyonlara 
girişememektedir. 

Bütün bu gerçekler ve bilâhara da arz ede
ceğim bâzı hususlar sebebiyledir ki, hiçbir par
ti farkı gözetmeden, bütün siyasi teşekküllerin, 
bu yüksek mahkemenin varlığından dolayı bü
yük memnuniyet duymaları ve bu siyasi teşek
külün daima var olması yolunda, her türlü gay
reti göstermeleri icabetmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Türk Milletinin hürri
yet nizamı içinde plânlı kalkınma yolu ile refah 
ve saadetini en büyük gaye olarak kabul eden, 
bu sebeple sosyal hakları teminat altına bağlı-
yan, bu teminatın tabiî bir sonucu olarak Dev
lete sosyal müesseseler kurma ve geliştirme gö
revini tahmil eden Anayasamız, bu yüksek mah

kemenin görevlerini de tadadaylesıistir. Ana
yasa Mahkemesi hepinizce malûm bulunduğu 
üzere, kendisine iptal dâvası veya itiraz şeklin
de intikal eden işlerde, kanunların, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüklerinin Anayasaya 
uygunluğunu denetler. Anayasamızın sistemi 
itibariyle, bu Yüksek Mahkeme, kendine, mev
cut usûl ve esas dairesinde intikal etmiyen hu
suslarda re'sen tetkike yetkili değildir. Bu ba
kımdan da, Anayasa Mahkemesinin teşriî orga
na devamlı şekilde bir denetime tabi tutmadığı 
meydandadır. 

Diğer taraftan Anayasa Mahkemesi, 
6 . 9 . 1962 tarih ve 62/23 - 22 sayılı Karariyle, 
her hangi bir konuda düşünce bildirmekle gö
revli olmadığını meydana koymuş, böylece de 
istişari bir organ olmadığını tasrih etmiştir. Bâ
zı Anayasalar, bir meselenin uzun zaman aslada 
kalmaması bakımından, anayasalarında anayasa 
mahkemelerine istişari görevler de vermişlerdir, 
ama bizim Anayasa sistemimiz, bu istişari organ 
olma vasfına iltifat etmemiştir. 

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatiyle, 
Cumhurbaşkanı dâhil, Anayasanın 142 nci, 147 
nci maddesinin ikinci fırkasında yazılı şahısları 
yargılamak ve siyasi partilerin malî denetimini 
yapmak vazifesi ile de mükellef bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ya
sama dokunulmazlıklarının kaldırılması halinde, 
yapılacak itirazları karara bağlamak görevi de 
muayyen bir müddete bağlanmak kaydiyle, 
Anayasa Mahkemesine verilmiştir. Anayasanın 
81 nci maddesine göre, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması veya üyeliğin düşmesine 
Meclisçe karar verilmesi hallerinde, ilgili üye 
veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerin 
den her hangi biri, Anayasa Mahkemesine 
müracaat edebilir, iptal dâvası açabilir. Ana
yasa Mahkemesine tanınan bu yetkilerden, 
üyeliğin düşmesine aidolan kısmı son derece 
açıktır. Çünkü, hangi hallerin üyeliği düşüre
cek haller olduğu Anayasada birer birer ta-
dadedimiştir. Ancak, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasiyle ilgili- halin bir noktada 
ihtilaflı olduğunu, geçen sene bütçe müzake
relerinde arz etmiş idik ve tereddüt hali do
ğurduğunu arz etmiş idik : O da, yasama do
kunulmazlıkları ile ilgili itirazlarda, Anayasa 
Mahkemesinin ne yapacağı konusu idi. 
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Bir görüş şudur : Meclis, bir suçluluk ka
ran vermediğine göre, Anayasa Mahkemesi 
kendisine intikal eden konuda, yasama doku
nulmazlığının kaldırılması mevzuunu tetkik 
ederken, suç var mı, yok mu halini tetkik 
edebilecek midir? Yoksa sadece muayyen bir 
usule riayet edilerek, meselenin kendisine in
tikal ettiğini tetkik etmekle mi iktifa edecek
tir? Bu hususta Anayasa Mahkemesince veri
len kesin bir karar yok idi. Ancak, geçen
lerde, bâzı üyelerin dokunulmazlıkları ile il
gili olarak, bu yüksek mahkemenin verdiği 
karardan anlaşıldığına göre, esbabı mucibe-
sini görmedik ama, kararın özeti olarak gaze
telere intikal eden şeklinden tetkik ettiğime 
göre, bu gibi hallerde Anayasa Mahkemesi is
nadın ciddî olup olmadığına da dokunarak, 
bir nevi işin esasına inebilmektedir. Böylece de 
bu husustaki tereddütleri tamamen izale edil
miş durumdadır. 

Bütçe yönünden temennilerimizi ve tenkid-
lerimizi arz edeceğim. Her yıl tekrar edilmek
tedir ; Anayasa -Mahkemesinin biran evvel ki-
kiradan kurtarılıp şanına yakışır, ihtiyaçlarına 
uygun bir binaya kavuşturulması temennisi her 
yıl burada söylenmektedir. Bu yıl da aynı te
menniyi arz ediyorum. 

Keza Anayasa Mahkemesinin diğer görevle
rini yapabilmesini teminen kendisine verilmesi 
lâzımgelen bütün kadroların hiç bir gecikmiye 
mahal kalmadan verilmesi gereğini de tekrar 
etmek isterim. 

Anayasa Mahkemesi emrinde bir tercüme bü
rosunun kurulmasındaki faydalar aşikârdır. 
Keza bütün imkânlara sahip bir kütüphane
nin teşkilinde de büyük faydalar olduğunu 
geçen sene arz etmiştik, tekrar ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahke
mesince ittihaz olunan kararlara ait gerekçe
lerin zamanında yazılmaması muhtelif görüş
lere, muhtelif tenkidlere sebebolmaktadır. Şah
sım ve parti olarak görüşümüzü arz etmek is
terim. 

Gerekçelerin zamanında yazılmasında büyük 
fayda vardır. Zira, gerekçeler zamanında ya
zılmadığı için sadece kararın hüküm fıkrasına 
istinadederek birçok mülâhazalar, birçok tah
minler ileri sürülmektedir ve çok defa bu 
tahminlerin, bu yorumların bilâhara neşro
lunan karar gerekçesiyle hiçbir ilgisi olmadı

ğı meydana çıkmaktadır, ama bu tahminler, 
bu yorumlar uzun süre basında yer aldığı için, 
bilâhara çıkan gerekçenin bu havayı dağıtma
sı da çok defa mümkün olmamaktadır. Bu, 
işin bir yanı. 

Diğer yanı; savcılarla ilgili kararda oldu
ğu gibi, Anayasa Mahkemesi bir iptal kararı 
vermiştir. Hükümetin altı ay içinde bunun 
icabını yerine getirerek Anayasa Mahkemesi
nin iptal kararına uygun şekilde bir kanun çı
karması gerekmektedir, ama Hükümet, Ana
yasa Mhakemesince verilen kararın mucip se
beplerini, gerekçesini beklemektedir ve uzun 
zaman beklemiştir. Altı aylık süre geçtikten 
sonra gerekçe yazıldığı için, hâlâ o kanun Mec
listen çıkmamıştır, Komisyondan çıkmış ol
makla beralber Yüksek Meclisten çıkmamıştır. 
Binaenaleyh, Anayasa Mahkemesinin karar ge
rekçelerini zamanında yazmasını halisane ola
rak temenni ederim. Şayet bu gerekçelerin za
manında yazılamaması, Anayasa Mahkemesi
nin birtakım imkânsızlıklarından neşet ediyor
sa, o takdirde de Hükümetin hiç vakit geçir
meden bu imkânları sağlaması gerekmektedir. 
Kaldı ki, Anayasa Mahkemesinin verdiği ka
rarlar diğer mahkemelerin kararlarından ayrı 
bir hususiyet taşımaktadır. Bu mahkemenin 
verdiği her karar Anayasa düzeni ile ilgili, 
doğrudan doğruya Anayasanın özü ile ilgili 
kararlar olduğu için, bu kararların gerekçele
rini biran evvel öğrenmekte her bakımdan fay
da ve zaruret mülâhaza edilmektedir. 

Sayın arkadaşlarım; Anayasa Mahkemesi 
Bütçesi vesilesiyle yapılan konuşmaların te
meli bizzat Anayasanın kendisi olduğuna göre, 
bu itibarla Anayasamız hakkında bâzı görüşle
rimizi ifade etmek mecburiyetindeyim. 

1961 tarihli Anayamız genel esasları koy
duktan sonra temel hak ve görevler, kişinin 
hakları ve ödevleri, sosyal ve iktisadi haklar 
ve ödevler, siyasi haklar ve ödevleri tesbit ede
rek, unsurlarını sarahaten vaz'etmiştir. 

Anayasamız 1 nci maddesiyle, «Türkiye 
Devleti bir Cumhuriyettir» esasını koyduktan 
sonra 2 nci maddesiyle Türkiye Cumhuriyeti
nin insan haklarına ve başlangıçta belirtilen 
temel ilkelere dayanan millî demokratik, lâik 
ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu tarif et
miştir. Bu temel maddenin unsurlarından biri
ni diğerinden ayırmak veya yok farz etmek 

— 78 — 



M. Meclisi B : 51 14 . 2 . 1969 O : 2 

mümkün değildir. Unsurlar arasında bulunan 
hukuk devleti niteliğini ihmal ettiğimiz takdir
de demokratik unsurlardan eser kalmaz. Millî, 
lâik ve sosyal olma unsurunu bir tarafa ittiği
miz takdirde ise, hiçbir suretle insan hakları
na dayanan ve başlangıçta belirtilen ilkelere 
riayet bahis konusu olmazdı ve kanaatimizce 
Cumhuriyet esprisi temelinden sarsılmış olur. 
Cumhuriyetimizin millî demokratik, lâik ve sos
yal bir hukuk devleti oluşunun ve hayatiyeti
nin çok tabiî bir sonucu, Anayasamızın Parlö-
manter demokratik sistemi reddeden felsefe
lere kesinlikle kapak oluşudur. Anayasamız 
çok partili hayatı bu sebeple demokratik ni
zamın vazgeçilmez unsurları olarak kabul et
miştir. Bu esası 4 ncü maddesinde «Egemen
lik kayıtsız, şartsız Türk Milletinindir, ege
menliğin kullanılması hiçbir suretle belli bir 
kişiye, zümreye veya sınıfa devredilemez» de
mek suretiyle bütün şüpheleri silmiş olup, 
3 ncü maddesinde «Türkiye Devleti ülkesi ve 
milleti ile bölünmez bir bütündür» şeklindeki 
hükmüyle bu maddeye ayrı bir kuvvet kazan
dırmıştır. (G. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

Sayın arkadaşlarım; Anayasamız temel il
kelerini arz ve izaha çalıştığım Cumhuriyet 
idaresinde Devlete 41 nci ve diğer hükümleriy
le iktisadi ve sosyal hayatın adalete, tam çalış
ma esasına, herkes için insanlık haysiyetine 
yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amaciy-
le görevler tahmil etmiş olup; iktisadi, sosyal 
ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla 
(gerçekleştirmek hükmünü 41 nci maddenin 
ikinci fıkrasında tasrih etmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin, kendisine intikal 
eden meseleler dolayısile verdiği kararlardan 
bir - iki örnek okumak isterim. 

1 . 2 . 1964 tarih 64 e 71, 68 e 138 sayılı ka
ran ile pek mühim bir konuda şu kararı ver
miştir: 

Sosyal güvenlik konusunda, «Sosyal güven
lik, ekonomik ve politik gelişmelerin zorunlu 
kıldığı bir garanti sistemidir» demiştir. 

Diğer bir kararında ise aynen: «Hukuk 
devleti, insan haklarına saygı gösteren ve bu 
hakları koruyucu âdil bir hukuk düzeni ku
ran ve bunu devam ettirmeye kendisini zorun
lu sayan ve bütün faaliyetlerinde Anayasaya 
uygun bir devlettir.» kararını vermiştir. 

Görülmektedir ki, Anayasa Mahkemesi ka
rarlarında Anayasanın özüne, lâfzına uygun 
düşen bir tutum ve davranış içindedir. 

Değerli milletvekilleri, Anayasa ve diğer 
hukukî teminatlara ilâveten bütün vatandaşla
rı hallerinden ve geleceklerinden emin, sosyal 
güvenlik esasına kavuşturmak, iktisadi bünye
yi hareket noktası almak suretiyle geri kalmış 
yurt bölgelerinin yıkıcı faaliyetlere sahne ol
masını önlemek bakımından, bölgeler arası ik
tisadi, sosyal dengeyi tesis etmek, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin üyeleri olarak Türk 
Milletinin bizlere emanet ettiği temsil ve ya
sama vazifelerine ciddiyetle sarılarak bu va
zifeyi her türlü şahsi vazife ve endişelerimi
zin üstünde tutmak suretiyle, bütün bu dav
ranışlarla birlikte samimî bir inanç içinde ola
rak ancak burejimi rahatlıkla yürütmenin 
mümkün olduğunu, Anayasa Mahkemesinin te
minatına rağmen bir defa daha arz etmek iste
rim. 

Sözlerimi bitirirken beni dinlemek zahme
tine katlandığınız için teşekkürlerimi sunar, 
Güven Partisi Grupu adına ve şahsım adına 
saygılarımı arz ederim. (Güven Partisi sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Diler buyurunuz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerinde Ye
ni Türkiye Partisi Grupunun görüşlerini açık-
lıyacağım. 

Sayın milletvekilleri, demokratik rejim; 
halkın halk tarafından halk için halk hüküme
ti olduğu kadar, aynı zamanda bir müesseseler 
rejimidir de. Demokratik rejim bir fazilet re
jimidir. Zira diğer bütün rejimlerden ayrı olan 
tarafı, diğer rejimlere nazaran daha az ku
surlu olmasındadır. 

Demokratik rejimin en üstün tarafı top
lumun hayatını, huzurunu ve emniyetini ihti
lâllere karşı korumasıdır. Her toplulukta mut
laka bir idare edenler, bir de idare edilenler 
vardır. İdare edenler toplumun huzur ve sa
adetine uygun şekilde toplumu idare edeme
dikleri takdirde, onu başa getiren halk, cebir
le başından uzaklaştırma yoluna başvurmaz. 
Seçim sandığının başına giderek oylarını kul-
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lanmak suretiyle ve toplumun içinde her hangi 
bir sarsıntıya ve huzursuzluğa meydan ver
meden değiştirmek imkânını bulduğu için, de
mokratik rejim toplum hayatının huzurunu 
ve emniyetini ihtilâllere, suikastlere karşı ko
ruyan en iyi rejimdir. İdare edenlerin ölümle
ri halinde başkalarının geçmesi diğer rejimler
de büyük ihtilâflar, huzursuzluklar ve kanlı 
hâdiselere vesile olmaktadır. Çoğu kere inhi-
lâl eden makamlara zor kullanarak veya em
rivakilerle devlet adamları getirilmektedir. 
Bu durum, toplumun bünyesinde tahammül 
edilmiyecek sıkıntıların, ıstıraplar ve müessif 
hâdiselerin meydana gelmesine sebebolmakta-
dır. 

Demokrasi rejimi, toplumun huzur ve em
niyet içinde hayatını devam ettirmesinin en 
üstün bir teminatıdır. Gelişmiş bir kamu oyu 
içinde değerli devlet adamlarının işbaşına gel
mesinde en iyi fırsatları sağladığı için ve in
san tabiatına en uygun, onun haysiyet ve şe
refi ile mütenasip hak ve hürriyetlerini koru
duğu için de bir fazilet rejimidir. 

Bütün bunların yanında, demokrasinin has
talıkları da vardır. Siyasî parti ve şahıslar hal
kın oyunu almak için bazen mensubu bulun
dukları toplumun huzur ve saadetinin ve men
faatinin hilâfına mücadeleye girebilirler. Bu 
mücadelede, demagoji yaparak, hakikatleri 
tahrif etmek yollarına başvurabilirler, işte si
yasî mücadeleyi çığırında tutmak için, Anaya
sa Mahkemesi, konulmuş ve ımülhim teminat
lardan birisidir. Anayasa Mahkemesi siyasî 
mücadelenin en yüksek çapta cereyan ettiği 
teşriî meclislerin bir denetim organıdır. 

Sayın milletvekilleri; yukarda arz ve izah 
ettiğim gibi demokratik rejim insan hak ve 
hürriyetlerine, şeref ve haysiyetine imkân ve
ren bir rejim olduğu için, biz de millet ola
rak haysiyetimizle mütenasip demokratik reji
mi seçtik. 1839 Tanzimat Fermanından itiba
ren başlıyan demokratik rejim, mücadelesinde 
1946 tarihinde çok partili hayata imkân ha
zırlamak suretiyle, demokratik rejimde mü
him bir merhaleye ulaştık. Ancak, çok parti
li hayatın gerektirdiği demokratik teminat 
müesseseleri kuramadık. Şayet demokratik 
rejimin teminat müesseselerini o zaman kur
muş olsaydık, bugün hep beraber şikâyetçisi 
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bulunduğumuz dâva ve meselelerimizin büyük 
bir kısmını halletmiş olacaktık. 

Sayın milletvekilleri; 1950 ile 1960 arasın
da Anayasa Mahkemesi gibi bir müessesenin 
mevcudolmayışı ihtilâlin meydana gelmesinin 
en mühim sebeplerinden birisidir. 

Sayın milletvekilleri; 1061 Anayasasına 
Anayasa Mahkemesi müessesesi konmuştur. 
Bundan sonra partiler arasında çok şiddetli 
karşılıklı mücadeleler, ithamlar olmuştur. Ana
yasa Mahkemesinin vermiş olduğu kararlar, 
partilerin bu şiddetli ihtilâf, mücadele ve mü
nakaşalarını halk oyuna intikal ettirmesini ve 
bu sebeple hâdiselerin meydana gelmesini ön
lemiştir. Anayasa Mahkemesinin kurulması ile 
teşriî meclislerden Anayasaya aykırı kanun
ların çıkarılabileceği ve bunun müeyyidesinin 
her hangi bir hukukî ve cezai sorumlulukla kar
şı karşıya meclisleri bırakmıyacağı, olsa olsa 
tekrar seçilmemek gibi bir siyasi sorumluluk 
yaratacağı ger'çek ve hakikati kabul edilmiş bu
lanmaktadır. Nitekim, 1961 ile 1968 arasında 
teşriî meclislerimizden, Anayasaya aykırı ka
nunlar çıkmıştır. Anayasaya aykırı kanunlar 
çıktığı gibi, içtüzük hükümleri mesabesinde 
Yüce meclislerden karar alınmış, bu kararlar 
da Anayasa Mahkemesine başvurulunca iptali 
cihetine gidilmiştir. Bundan dolayı hiçbir za
man için bir ihtilâle, «Bu Meclis vazife görmü
yor, binaenaleyh ihtilâl yapalım, bu Meclisi 
baltan uzaklaştıralım» şeklinde bir yola baş
vurulmamıştır. 

Sayın milletvekilleri; 1950 ile 1960 arasın
da demokratik müesseselerin yokluğu ihtilâlin 
meydana gelmesine ve iktidarın hemen uzak
laştırılmasına sebebolmuştur. İhtilâl dolayısı ile 
mahkûm edilenlerin aflarının çıkarılması ve 
ihtilâlin meydana getirdiği yaraların sarıl
masını bu yönden zaruri görmüştük. Biz Yeni 
Türkiye Partisi olarak, siyasi mahkûm]a^n af
fının bu yönden çıkarılmasını istedik. Siyasi 
haklarının verilmesini de af atıfetinin bir gere
ği olarak ve son merhalesi olarak kabul et
mekteyim. Demokratik rejimin gayesine uygun 
ir/dkâmette yürütülmesi için bütün teminat mü
esseseleri kurulmuş olduğuna göre ve fevkalâde 
vatlar altında siyasi hakların kısıtlanmış olma-
G na, bu fevkalâde şartların da Anayasamızın 

I bugünkü rejimine göre tekrar ortaya çıkması 
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mümkün olamamasına binaen, siyasi hakların 
verilmesi rejimimiz bakımından büyük bir mer
hale teşkil edecektir. Bununla Anayasamızın 
başlangıç kısmında ifadesini buluan «Bütün 
fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak, 
bölünmez bir bütün halinde millî şuur ve ül
küler etrafında toplıyan ve milletimizi, dünya 
milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli 
bir üyesi olarak millî birlik ruhu içinde daima 
yüceltmeyi amaç bilen Türk Milliyetçiliğinden 
hız ve ilham alarak» hükmünün yerine getiril
mesi tahakkuk etmiş olacaktır. Yine Anayasa
mızın 3 ncü maddesindeki «Türkiye Devleti, 
ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür», 
hükmünün de gerçekleşmesi bu suretle tahak
kuk edecektir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi, 
demokrasi rejiminin toplumun huzur, emniyet 
ve saadeti istikâmetinde Devlet idaresinin yö
netimine fırsat veren ve yine demokrasinin en 
üstün bir meyvasıdır. Anayasa Mahkemesinin 
bugünkü tutumu üzerinde, lehinde ve aleyhin
de konuşmalar yapılmıştır, yapılabilir de. Ana
yasa Mahkemesi varlığını demokratik rejim
den almıştır. Mesnedi demokratik rejime da
yanmaktadır. Binaenaleyh demokrasi dışı ha
reketlerin Anayasa Mahkemesi müessesesinde 
desteklenmesi bahis konusu olamaz. Kuruluşu 
yenidir, körpe bir müessesedir, tekâmül içinde
dir. Bu körpe müessesenin kökleşmesini, millî 
hayat ve bekamızın bağlı bulunduğu demok
ratik rejimin gereklerine uygun ve onu koru
yucu mahiyette ideal bir şekilde çalışmasını te
menni etmekteyiz. 

Bu meyanda Anayasa Mahkemesinin de
mokrasi rejimini koruyucu mahiyette, Türk Ce
za Kanununun 141 ve 142 nci maddesi aleyhin
de «Anayasaya aykırıdır» diye açılmış olan dâ
vanın Anayasaya uygunluğunu bildirmesi ve 
karara bağlaması suretiyle demokrasi rejimini 
korumasını minnet ve şükranla arz etmek iste
rim. 

Sayın milletvekilleri, Anayasaya aykırı diye 
açılan dâvaların süratle karara bağlandığım yi
ne memnuniyetimiz arasında ifade etmek iste
rim. 

Hazırlanan raporlardan öğrendiğimize göre, 
Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatiyle 
"bakacağı dâvalar bitmiş vaziyettedir, Partile

rin malî denetimi ve doğrudan doğruya dene
timi Anayasa Mahkemesine verilmiş vaziyette
dir Anayasamızca. Partilerin malî denetimi çok 
teferruatlı ve külfetli bir iştir. Bu külfetli ve 
teferruatlı işin Anayasa Mahkemesinin hâkim
lerini lüzumundan fazla işgal etmemesi için bir 
büronun kurulması hususunda raporda bir te
menniye rasladık, bu temenniye iştirak etmek
teyiz. 

Sayın milletvekilleri, bâzı kanunlar «Anaya
saya aykırıdır» diye iptal edilmişlerdir. Bu ka
nunların Türk hukuk manzumesi içinde süratle 
boşluklarının doldurulmasını da Hükümetten is
temekteyiz. 

Yine, geçen yılki ve daha evvelki yıllarda bu 
bütçe üzerinde konuşan bütün hatiplerin üzerin
de durdukları ve ittifak ettikleri bir husus var
dır, o da; Anayasa Mahkemesinin bugün çalış
tığı ve kira ile kendisine tutulan binanın Anaya
sa Mahkemesinin şerefi ile mütenasip ve çalış
malarını tam manasiyle yapabileceği bir bina 
niteliğinde olmadığı hususudur. Anayasa Mah
kemesinin şerefi ile mütenasip bir binaya biran 
evvel kavuşturulmasını Grup olarak temenni 
etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi 
yukardan beri arz ettiğimiz üzere, bir hukuk 
manzumesi içinde normlar sisteminin en üstünü
nü ve zirvesind ekini teşkil eden en yüksek norm 
vaziyetinde bulunan, Anayasa hükümlerinin mil
lî menfaatlere uygun şekilde tahakkukuna yol 
gösteren en büyük bir mercidir. Bu merciin ken
dine düşen görevlerini bihakkin yapabilmesi 
için, ihtiyaçlarını gidermesi hususunda ilgililere 
temennilerimizi arz eder, 1969 Anayasa Mahke
mesi Bütçesinin Büyük Milletimize ve muhterem 
Anayasa Mahkemesi mensuplarına hayırlı, uğur
lu olmasını diler, grupum adına hepinizi sevgi 
ve saygiyle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Seyit Faruk önder, buyurun. Saat 19,17. 

M. P. GRUPU ADINA SEYİT FARUK ÖN
DER (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri, kayıtsız şartsız millet hâkimiye
tini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce kabul edilmiş olan kanunların, Türk Milleti
nin kendisi tarafından kabul edilmiş bulunan 
Anayasaya uygun olup olmadığını, yine millet 
adına denetlemekle görevli yüksek ve özgür bir 
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mahkemenin bütçesi münasebetiyle M. P. Meclis 
Grupunun görüş ve temennilerini zamanın mü
saadesi nisbetinde arz etmeye çalışacağım. 

Demokrasi, bugün bütün medeni âlemce yal
nız bir seçim meselesi ve çoğunluğun dilediğini 
yapabileceği bir nizam olarak kabul edilmemek
te, daha çok bir teminatlar ve müeyyideler niza
mı olarak vasıflandırılmaktadır. işte, bugün büt
çesini müzakere etmekte olduğumuz Anayasa 
Mahkemesi de, yeni Anayasamızın bu espriye 
uyarak rejimimizin ve hürriyetlerimizin bir te
minatı olmak üzere Türk Milletine hediye ettiği 
demokratik müesseselerden birisi ve belki de bi
rincisidir. Böyle bir teşekküle ait bütçenin mü
zakeresinde, kanaatimizce mûtat hilâfına, yani 
diğer bütçelerinkinden biraz farklı olarak, yal
nız bütçesi müzakere edilen teşekkülün fonksi
yonu ve bu fonksiyonunu icra için verilecek öde
neklerin yeterliği mevzuu değil, bunlarla birlik
te iktidarların bu teşekküllere karşı tutum ve 
davranışlarının da söz konusu yapılması, elbette 
ki, maksada daha uygun düşecektir, işte biz de 
bu sebeple bu yolu ihtiyar edecek ve meseleyi bu 
bu iki cepheden ele almak suretiyle temel görüş
lerimizi ve bâzı temennilerimizi arza çalışacağız. 

Anayasa mahkemeleri, demokratik rejim ile 
idare edilen her medeni memlekette adetâ bir 
emniyet supabı olarak taazzuv etmiş teşekküller
dir. Memleketimizde de bu mahkemeye, çok par
tili demokratik nizama girdiğimiz andan beri, 
büyük bir ihtiyaç hisedilmekte idi. Bilhassa biz 
Millet Partisi olarak bu ihtiyacı en evvel duyan 
ve Anayasa Mahkemesinin kurulmasını resmen 
programına alarak onu tahakkuk ettirmeye ça
lışan ilk parti olmak şerefini taşıyor ve bugün 
fikirlerimizin iktidarda olması ile de iftihar edi
yoruz. 

Muhterem milletvekilleri, yüksek malûmları-
dır ki, bilgi, ahlâk, fazilet ve hulâsa bir inanış
lar manzumesi olarak da tarif edilen demokrasi, 
bu vasıfların birisinden bile kısmen yoksun el
lerde, daima suiistimal edilerek, bir zümre salta
natının kuruluşuna doğru kaymaya müsait bir 
rejimdir. Bilhassa demokrasinin, kanunların da 
fevkinde öyle prensipleri ve öyle anahukuk kai
deleri vardır ki, bunlara saygı gösterilmediği 
takdirde de demokratik idareler, hak ve hürri
yetleri çiğnemek hususunda mutflâkiyet idarele
rini bile aratırlar. Bu takdirde azınlıkta olanlar 
çoğunlukta olanların istibdadı altına düşer ve 

bir kişinin istibdadı yerine bir zümre istibdadı 
Kurulabilir ve bu çoğunluk azınlığın hak ve hür
riyetini tamamen ortadan kaldırabilir. Elbette 
ki; bir azınlığın veya bir şahsın çoğunluğa hük
metmesi ne kadar gayrimeşru ise, bir çoğunlu
ğun da çoğunlukta oluşuna güvenerek azınlığı 
ezmesi ve onun hak ve hürriyetlerine tecavüz et
mesi aynı derecede gayrimeşrudur. işte Anaya
sa mahkemeleri, bu gibi ahvalde bu halleri ön
lemek maksadiyle düşünülmüş ve kurulmuş te
şekküllerdir ve dolayısiyle demokratik rejimin 
bir teminatıdır. 

27 Mayıs inkılâbının Türk Milletine hediye 
ettiği modern Anayasamızın .145 nci maddesiyle 
kurulmuş bulunan Anayasa Mahkememizin 1 nci 
görevi, 147 nci maddenin 1 nci fıkrasında belir
tildiği veçhile, meclislerden çıkan kanunların ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüklerinin 
Anayasaya uygunluğunu Türk Milleti adına de
netlemektir. 

Şu hususu iftiharla arz etmek isteriz ki, bu
günkü Anayasa Mahkememiz bu görevini kema
liyle yapmanın gayreti içindedir. 

Biraz evvel de arz ettiğim gibi, Türk Milleti 
yakın tarihimizden aldığı ibret dersi sebebiyle, 
yeni Anayasası ile bir emniyet supabı olarak 
Anayasa Mahkemesini kurmuş bulunmaktadır. 
1950 den evvelki Anayasamız devrinde de, ikti
darın keyif ve arzusunu kanun haline getirme
sini engelliyecek bir Anayasa Mahkemesi bulun
saydı, belki de o iktidarın başına gelen felâket 
gelmiyebilirdi. Ancak şu hususu hemen ilâve 
etmek ve hatırlatmaik isterim ki, bir Anayasa 
Mahkemesinin mevcudiyeti belki Anayasaya ay
kırı kanunların çıkmasına mâni olabilir, fakat 
bir iktidarın Anayasaya aykırı tutum ve davra
nışlarına mâni olamıyacağı için, katiyen iktidar
ların bu kabîl tutum ve davranışlarının bir mü
dafaa kalkanı olamaz. Diğer bir deyimle, birçok 
tasarrufları, kararlan ve icraatı ile Anayasayı 
ihlâl eden bir iktidar, «Anayasa Mahkemesi 
vardır, bu tasarruflarımı, kavar veya icraatımı 
iptal ettirseydiniz» diyemez ve «Mademki, Ana
yasa Mahkemesi iptal etmiyor, o halde icraatım 
vo davranışım Anayasaya aykırı değildir» ma
zeretinin siperine de çekilemez. Anayasa Mah
kemeleri, iktidarlara Anayasayı ihlâl için peşi
nen verilmiş bir icazet doğildir. Bir memleket
te Anayasaya aykırı kanunları iptal edebilecek 
bir Anayasa Mahkemesinin mevcudiyeti, hisle-
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rine ve ihtiraslarına mağlûp bir çoğunluğun ve
rebileceği kararları tek başına önlemeye elbet
te kâfi gelmez. Çünkü, bir iktidar Anayasaya 
aykırı bir kanun çıkarmadan da yapacağı ta
sarruflar, hattâ alacağı Parlâmento kararları 
ile istibdat yoluna sapabilir ve hattâ Anayasa-
dışında hareket eden bir kaba kuvvet saltanatı 
bile kurabilir, 

Tek parti iktidarlarında, ekseriyeti elinde 
bulunduran partilerin yapabilecekleri öyle Par
lâmento tasarrufları vardır ki, demokrasi şu 
veya bu ölçüde bir kuru şekil mekanizması ha
line getirebilir ve hattâ Meclisin Hükümet üze
rindeki murakabesini, iktidarda bulunan parti
nin baskısı altında mefluç ve tesirsiz bırakabi
lir. İşte böyle bir zümrenin idare ettiği disip
linli mutaassıp ve kötü itiyatlarla menfaatin 
tesiri altında bulunan ve beslenen bir çoğunlu
ğun muhtemel korkunç istibdat temayülüne 
karşı, Anayasa Mahkemesinin 2 nci fonksiyo
nunu zaman zaman hatırlatmak da 2 nci bir te
minattır. 

Burada, Hükümet ve A, P. İktidarına bu hu
susu hatırlatmamızın pek de yersiz olmadığını 
teessürle ifade etmek isterim, A. P, iktidarının, 
tek parti hâkimiyetinin estirdiği pervasızlık ha
va-" içinde zaman zaman bir zümre saltanatı 
kuvmak özleminin içine düştüğünü hissettiğimiz 
vo bu sebeple sık sık Anayasa Mahkemesine diş 
gıcırdattığına şahit olduğumuz içindir ki, ken
dilerine Anayasa Mahkememin 2 nci fonksiyo
nunu hatırlatmakta rejimin istikbali bakımın
dan büyük faydalar mütalâa etmekteyiz. Gerçi 
tek parti iktidarı son bulıradıkça ve önümüz
deki seçimlerde oylar bir koalisyon hükümeti 
kurulacak şekilde kullanılıradıkça, bugün için 
Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan olarak va
zife görebileceğini düşünmek güçtür ve bu se
beple sadece bunu hatırlatmak, belki de demok
ratik nizamın çok müerdr bir teminatı olamaz. 
Bunun için seçimleri de yardıma çağırmak lâ
zımdır, fakat iktidarların bu mahkemeye duyu
lan ihtiyacı sihinlerde uyandıracak ve âmme 
vicdanında bu mahkemenin varlığını sık sık 
hatırlatacak tarzdaki hareketleri, seçimlerde oy
ların o iktidar aleyhine kullanmasını icabetti-
rir. O zaman da iktidarların hesabı daha rahat 
görülür. İşte biz M. P. olarak memleketin kötü 
gidişini gördükçe, rejimi ve memleketi bir an 
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evvel kurtarmak için sık sık bu sebeple seçimi 
imdada çağırıyor ve bir an evvel yapılması lü
zumunda israr ederek, koalisyon hükümetleri
nin faydalarını her fırsatta dile getirmeye çalı
şıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; söz buraya inti
kal etmişken, bir nebze de Anayasa Mahkeme
sinin rejimin 2 nci bir teminatı olan fonksiyo
nundan bahsetmek ve bu görevini zihinlerde ta
zelemek sanırım ki çok yerinde olacaktır. 

Anayasa Mahkemesinin bu 2 nci görevi yeni 
Anayasamızın 147 nci maddesinin 2 nci fıkra
sında şöylece tesbit edilmiştir «Anayasa Mahke
mesi Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üye
lerini, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, 
Yüksek Hâkimler Kurulu ve Sayıştay Başkan 
ve üyelerini görevleri ile ilgili suçlarından do
layı Yüce Divan sıfatiyle yargılar.» 

İktidardakilerin ve bilhassa Hükümet üye
lerinin ve baş olanların Anayasa Mahkemesinin 
bu fonksiyonunu daima hatırlarında tutmaları 
ve ellerinde bulundurdukları geçici ekseriyetin 
gururuna kendilerini kaptırmamaları lâzımdır. 
Çünkü bugünkü Anayasamız seçimlerde nispî 
temsil esasını kabul etmiştir, iktidarların daima 
yıpranması bir tabiat kaidesi ve hele doğru 
yoldan ayrihrlarsa, daha çabuk yıkılmaları da 
demokrasi icabı bulunduğuna göre, günün birin
de daima iktidardan düşerek, bugün ekseriyet
lerine güvenip hesap vermekten kaosalar bile 
yarın hesap verme mevkiinde olabileceklerini 
nazara alarak, hak ve adaletten ve demokratik 
nizamın icap ve prensiplerinden zinhar ayrıl
mamaları gerekir. 

İşte bu gerçek ve Anayasa Mahkemesinin 
bu fonksiyonunun daima hatırda tutulması lü
zumudur ki, demokratik nizamın diğer bir te
minatını teşkil etmektedir. Mezkûr maddenin 
2 nci fıkrasının son bendi ile de Anayasa Mah
kemesinin Anayasa ile verilen diğer görevleri 
yerine getireceği hükme bağlanmış bulunmak
tadır. Bu görevler; Danıştay Başkan ve üyeb-
rini seçmek, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanını 
seçmek, siyasi partilerin kapatılması halskındaki 
dâvalara bakmak, siyasi partilerin malî deneti
mini yapmak gibi görevlerdir. Bunlardan bura
da sadece mühim gördüğümüz bir hususa de
ğinmek isteriz, 
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Anayasamızın 57 nci maddesinin 2 nci fık
rası, siyasi partilerin gelir kaynakları ve gi
derleri hakkında Anayasa Mahkemesine hesap 
vermelerini emretmekte ve 3 noü fıkrası da, 
partilerin iç çalışmaları, faaliyetleri, Anayasa 
Mahkemesine ne suretle hesap verecekleri ve 
bu mahkemede bu denetimlerin nasıl yapılaca
ğı hususlarının, demokrasi esaslarına uygun 
olarak kanunla düzenleneceğini kabul ve tesbit 
etmiş bulunmaktadır. 

648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 80, 
81, 82 nci maddeleri de Anayasamızın bu hük
müne uyarak bunları tesbit etmiş, denetimin 
ne şekilde yapılacağını vuzuha kavuşturmuştur. 
Bu maddelere göre, her siyasi parti yılın Nisan 
ayı içinde, bir önceki takvim yılma ait gelir ve 
giderlerini gösteren kesin hesap ve bilançosunu 
Cumhuriyet Başsavcılığı eli ile Anayasa Mah
kemesi Başkanlığına vermek zorundadır. Bun
dan bir ay kadar evvel yaptığım bir tetkikten, 
M. P. den başka hiçbir partinin henüz kanu
nun bu hükmünü bile yerine getirmediğini tes
bit etmiş bulunuyorum. Kaldı ki, Siyasi 
Partiler Kanununun bu maddeleri, Anayasa 
Mahkemesinin gerekirse mahallerinde defterler 
üzerinden tetkikat yapması lüzumundan da bah
setmektedir. Bu hükmün yerine getirilmesi ka
naatimizce çok güçtür, Anayasa Mahkemesi için 
bir zaman israfına sebebolacak mahiyettedir. Bu 
itibarla bu hükmün, defterler ve kayıtlar üzerin
deki tetkikatm ihtiyari bırakılarak, C. Başsavcı
lığınca görülen lüzum üzerine veya ihbar ve şikâ
yetler dolayısiyle yapılmasını sağlıyacak şekilde 
tadil edilmek suretiyle, bu yüce Mahkemenin 
teferruat ile uğraşmaktan kurtanlmasma ve asıl 
fonksiyonunu daha rahat bir şekilde yapmasına 
imkân hazırlanması kanaatimizce uygun ola
caktır. 

Muhterem milletvekilleri; Anayasa Mahke
mesi bütçesi dolayısiyle, son olarak, biraz da bu 
Yüksek Mahkemenin durumundan ve bâzı ihti
yaçlarından bahsetmek isteriz. Bu Yüksek Mah
kemenin kuruluşundan beri altı seneye yakın bir 
zaman geçtiği halde hâlâ maalesef bir binaya 
sahibolmayışı cidden üzücüdür. Senelerdir bu 
Yüksek Mahkemenin mahalle aralarındaki ba
sit apartmanlarda kiracı olarak bırakılmış ol
masını, bu devrede memleket kaderini elinde tut
muş olan iktidarların hudutsuz hükmetme ihti
raslarına gem vuran bu Yüksek Mahkemeye kar

sı tutum ve davranışlarının bir miyarı olarak de-
ğarlendimek mümkündür. Temenni ve niyazı
mla odur ki, bu Yüksek Mahkemenin kendisine 
ait modern bir binaya kavuşması da; kurulmalı
nı ilk defa programına alarak, devirler boyunca 
mübadelesini yapmak suretiyle sağlamış olan 
M. P. ilin 1969 da başlıyacağma inandığımız ik
tidarına nasibolsun. (A. P. sıralarından, öksür
meler.) 

Kılçık mı kaçtı? 

Bıı Yüksek Mahkemenin görüşümüze göre 
2 nci büyük noksanı da, hTılâ muvakkat rapor
törlerle çalışmaya mecbur oluşudur. Yüksek 
malûmlarıdır, ki raportörler mahkemelerin isli-
yen aletleridir. «Alet işler el övünür» derler. 
Bu sözün esprisi içinde raportörlüğe gerekli de
ğer verilmeli ve Teşkilât Kanununda yapılacak 
değişiklik ile, bu mahkeme kendi öz raportörle
rine sahip kılınmalıdır. Anayasa Mahkemesi, 
kanaatimizce politikanın tamamen dışında bıra
kılması icabeden bir müessesedir. Bu sebeple 
bir kısım üyelerinin politikacılar tarafından se
çilmekte oluşu, rejimin bu anateminat müesse
sesinin istikbalini bir bakıma tehlikeye düşüre
bilir. Bu mahkemenin bir kısım üyelerinin poli
tikacılar tarafından seçilmesi, zamanla bu mah
kemenin her hanoi bir siyasi partinin veya her 
hangi bir kanatin amaline hizmet eden ıbir organ 
haline gelmesine veya âmme vicdanında böyle 
bir hissin uyanmasını tevlidedecek bir durumun 
tahaddüsüne sebebolabilir. Bu sebeple, bu hük
mün de değiştirilerek bu Yüksek Mahkemenin 
böyle bir şüpheden mâsun kalmasının sağlanma
sı da en halisane temennilerimiz arasındadır. 

Bu arada, bu mahkemenin üye ve raportör
lerinin demokratik rejimle idare edilen memle
ketlere gönderilerek bilgi ve görgülerinin artı
rılmasının sağlanmasında da, rejimimizin istik
bali bakımından büyük faydalar umduğumuzu 
ifade etmek isteriz. 

Son olarak, her biri mühim mevkilerde bulun
muş yüksek dereceli hâkimlerden seçilmiş olan 
bu yüksek mahkemenin vazifeleri icabı, yağları 
da kemal devrinde olan Başkan ve üyelerinin 
otobüs ve dolmuş peşlerinde koşmaktan kurta
rılmasını ve umum müdürlere ve hattâ birçok 
diğer memurlara belki de ihtiyacın fevkinde ve
rilmiş olan binek arabalarından, bu Yüksek Mah
kememiz üyelerinin hizmetine de birkaç tane 
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tahsis edilerek daha rahat vazife yapmak imkâ
nının kendilerinden esirgenmemesini temenni 
ettiğimizi ifade etmek isteriz. 

Bütçesinin, Anayasa Mahkemesine hayırlı 
olması ve bu Yüksek Mahkememizin de Büyük 
Türk Millotine hayırlı hizmetler ifa etmesini te
menni ve niyaz ile sözlerine son verir, Millet Par
tisi Meclis Grupu adına Yüce Meclisi saygılarım
la selâmlarım. 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge var, oku
tuyorum. 

E ASIM ÖNADIM (Bursa) — Kim yazdı, 
bunları? 

M, P. MECLİS GRUPU ADINA SEYİT FA-
PJJK ÖNDER (Devamla) — Ben ancak kendi 
yazdıklarımı okurum ve kendi yazdıklarımdan 
Mşka hiçbir şeyi söylemem. Herkes, kendisini 
"arkası gibi zannettiği için bu sözü söylüyor. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Bu beyanlar 
"lü1. dr?, oluyor. 

BAŞKAN — Sayın önadım, siz fırsat veri
yorsunuz, bunlara. Arkasından da usul dışı diye 
rr'idahale ediyorsunuz. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Bölükbaşı'nm 
iktidara geleceğini söylüyor. 

BAŞKAN — Herkes aynı şeyi söylüyor, ba
kalım ne olacak. 

Buyurun efendim, okuyun. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Üç günden beri Meclisin bütçe üzerinde ge-

33nin geç saatlerine kadar devamlı çalışma yap
mış olması ve diğer taraftan programın yarısının 
vn gece bitirilmesi de mümkün olmadığından; 

1. Görüşülmekte olan Anayasa Mahkemesi 
bütçesinin bitimine kadar ara verilmeden müza
kerelerin devamı hususunu ve bu bütçenin biti
minde birleşimin yarın saat 10,00 a taliki husu
sunu arz ve teklif ederim. 

Atıf Hacıpaşaoğlu 
Kayseri 

BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sunuyo
rum, efendim. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Çalışmalara devam ediyoruz. 
Söz Cumhuriyet Halk Partisi Grupu Sözcüsü 

Sayın Hamdi Orhon'undur; buyurun efendim. 
Saat 19,35. 

C. H. P. GEUPU ADINA HAMDİ ORHÖN 
(Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekille-
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ri; Anayasa Mahkemesi bütçesi vesilesi ile Ana
yasa Mahkemesinin inleyiş tarzı ve bütçesinin 
teknik taraflavma temas edecek değilim. Bu 
hususlar cümlenin malûmudur. 

Maruzatım, görüşlerimizin Anayasa konusu 
üzerinde toplanması mahiyetindedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Anayasalar her Devletin temel yapısını ve 

vejiminin esaslarını tesbit ederler. 
Bütün milletlerde olduğu gibi, Türk Milleti

nin siyasi hayatında da birtakım çetin ve tekâ
müle yönelen dönemeçler vardır. 

Millet olarak yüz yıldır Garba dönük bir
takım siyasi, sosyal ve ve tarihî olaylar içinde 
bulunuyoruz. Bütün bu hareketler Devlet ola
rak, millet olarak uygarlık yolunda yaşıyabil-
mek ve ayakta durabilmek savaşıdır. 

Genç Osman'dan Gülhane Hattına, Gülhane 
Hattından Cumhuriyete kadar geçen devre. Bu 
devre ümitsizlik ve dağılma devresidir. Osmanlı 
Devletinin sonr, ermesiyle kapanır. 

Türk Milletinin büyük evlâdı Atatürk'ün 
liderliğinde kurulan yepyeni bir Devlet «Türki
ye Cumhuriyeti» ve 1924 Anayasası. 

Bu Anayasa ile Türk toplumuna yeni bir yön 
veren hukukî, siyasi ve sosyal reformlar. 

Yeni Cağ devri : 
1961 Türk Anayasası Yeni Çağın temel ilke

lerini, Atatürk ilkelerini bünyesinde toplayan 
bir Anayasadır. 

Devletin temel yapısı, insan haklarına, sos
yal. dayanışmaya istinadeden millî, demokratik 
ve lâik, sosyal bir hukuk Devletidir. 

Hâkimiyet, sosyal adalet, sosyal güvenlik 
içinde kayıtsız, şartsız Yüce Türk Milletinindir. 

Bütün bu ilkeleri ile Anayasamız Yeni Çağa 
yönelen bir devrin Anayasasıdır, hamlecidir, re
formcudur. 

Temel kaynağı hürriyettir. 
Anayasamızın bir hususiyetine de işaret et

mek isteriz. Anayasamız referendumla millî ira
deye iktiran etmiş millet iradesinin tam bir mah
sulüdür. Kaynağı doğrudan doğruya millettir. 

Sayın milletvekilleri; Anayasamız çoğunluk 
hâkimiyet ve istipdaıdını reddetmiştir. Bütün 
ilkeleri ile totaliter rejümlere, aşırı sola ve aşı
rı. sağa karşı kesin olarak kapalı bulunmak
tadır. 

Demokratik Anayasamız kuvvetler ayrılığı 
ve Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yüksek Ha-
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kimler Kurulu, Yargıtay ve bağımsız mahke
meler gibi Anayasa kuruluşlarının dengeli sis
temini getirmek suretiyle hürriyetlerimizi te
minat altına almış, rejimin ayrılmaz unsurları 
olan partilerin Anayasa hudutları içinde huzur 
içinde çalışmalarını sağlamıştır. 

Türk Devleti millî iradenin mahsulü olan 
Parlâmentosu, Hükümeti ve Anayasa kuruluş-
lariyle dengeli sistemin ilkelerine dayanır. Bu 
halkalardan birinin talhrip ve zedelenmesi reji
mi büyük tehlikelere düşürür. 

iktidar mensupları, yakarları, iktidarın Sa
yın başı, zaman zaman başta Anayasa Mahke
mesi kararlan olmak üzere. Yüksek Seçim Ku
rulu kararlarını münakaşa konusu yapmakta, 
Danıştay kararlarını infaz etmemekte ısrarlı 
bulunmakta, sert çıkışlar yapmakta, adeta 
«Biz ekseriyetteyiz, her şeyi yaparız, sizler ne 
oluyorsunuz?» gibi sakat bir yol tutmuş bulun
maktadırlar. Bu bir büyüklük hastalığıdır, te
daviye ihitliyaç gösterir. 

Bütün bu hareketler yersizdir, tehlikelidir. 
Yine iktidar mahafili, yazârlariyle, mıensup-

lariyle bir Anayasa restorasyonu özlemi içinde
dirler. Bu özlem eskiye dönüş gibi tehlikeli 
bir neticeye yönelmekten başka işe yaramaz. 

Anayasanın «Başlangıç» ı meşruiyetimizin 
temellidir. Bunu açık ve seçik bilmek gerekir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Büyük milletimiz, Devletimiz huzura, millî 

birliğe ve süratle ileri milletler seviyesine eriş
mek ve ulaşmak zorundadır. 

Anayasa konularını, müesseselerini müna
kaşa ve siyasi maksatlarla polemik mevzuu ya
parak Devletin huzurunu bozmamak, Anayasa
nın emreylediği düzeni ve reformları sağlamak 
gayreti içinde bulunmak, Anayasaya saygılı ol
mak, Anayasayı olduğu gibi sevmek, ona yüzde 
yüz samimî ve içten bağlı kalmak tek çıkar hu
zur yoludur. Mazi çok geride kalmıştır. Var 
olan Yüce Türk Milletidir. 

Yüce millet başlangıçtaki iradesiyle Anaya
samızı evlatlarının uyanık bekçiliğine emanet 
etmiştir. Bunu bir defa daha aynen okumakta 
fayda mülâhaza ediyorum. 

«Bütün fertlerini kaderde, kıvançta ve-ta
sada ortak, bölünmez bir bütün halinde, millî 
şuur ve ülküler etrafında toplayan ve milleti
mizi, dünya milletleri ailesinin eşit haklara 

sahip şerefli bir üyesi olarak m'illî birlik ruhu 
içinde daima yüceltmeyi amaç bilen Türk mil
liyetçiliğinden hız ve ilham alarak ve; «yurtta 
sulh, cihanda sulh» ilkesinin, millî mücadele 
ruhunun, millet egemenliğinin, Atatürk dev
rimlerine bağlılığın tam şuuruna sahibolarak; 

insan hak ve hürriyetlerini, millî dayanış
mayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun hu
zur ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat al
tına almayı mümkün kılacak demokratik hukuk 
devletlini bütün hukukî ve sosyal temelleriyle 
kurmak için; 

Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tara
fından hazırlanan bu Anayasayı kabul ve ilân 
ve onu, asıl teminatın vatandaşların gönüllerin
de ve iradelerinde yer aldığı inancı ile, hürri
yete, adalete ve fazilete aşık evlâtlarının uyanık 
bekçiliğine emanet eder.» 

Yüce Meclise grupumuzun saygılarını suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet önergesi var. Sayın 
Bakan söz istiyorsunuz, buyurun efendim. 

ADALET BAKANI HASAN DÎNÇER (Kon
ya) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, bir 
Anayasa müessesesi olan Anayasa Mahkemesi
nin bütçesi üzerinde çeşitli gruplara mensup de
ğerli arkadaşlarım mütalâalarını, tenkid ve te
mennilerini ifade ettiler. Bir noktada birleşti
ğimizi görmek hakikaten memnuniyet verici 
olmaktadır. O da şu : Anayasa Mahkemesi gibi 
bir Anayasa kuruluşunun mevcudiyetine, lüzu
muna ve demokratik rejimimizin teminatların
dan birisi olduğuna karşı olan müşterek inanç
tır. 

Hakikaten geçmişten ilham almak suretiyle, 
geçmişin acı tecrübelerinin tesiriyle yeni Ana
yasamıza girmiş olan bu müessese, birçok me
selelerimizi, birçok ihtilâflarımızı halletmekte 
ve rejim için bir teminat olarak çalışmaktadır. 
Bu noktada fikir "beyan eden arkadaşlarıma 
tamamiyle iştirak ettiğimizi memnuniyetle ifa
de etmekten bahtiyarlık duyarım. 

Yalnız, bâzı muhalefet hatipleri her vesile 
ile iktidara yüklenmeyi, çatmayı ve iktidarı 
âmme efkârına karşı, bir başka istikamette, ol
duğundan ters istikamette göstermeyi itiyade-
dindikleri için, Anayasa Mahkemesi bütçesi ve
silesiyle de bu mevzua temas etmişlerdir. Şim
di, bâzı mefhumları karıştırmadan, meseleyi 
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net olarak basite irca etmek suretiyle gözden 
geçirmemiz lâzımdır. 

Bir müessesenin mevcudiyetine, lüzumuna 
inanmak ayn şeydir. Onda beraber olduğumu
zu müşahede ettiğimizi memnuniyetle beyan 
ettim ve beraberliğimizi burada bir kere daha 
teyidetmek suretiyle de meseleyi vuzuha getir
dim sanıyorum. Anayasa Mahkemesi gibi bir 
müesseseye ihtiyaç vardır. Bu müesseseyi ya
şatmak, itibarlı kılmak ve fonksiyonunu icra 
edebilir her türlü yardımları yapmak hepimizin 
borcudur, rejim borcudur. Bunu bir defa, bir 
tarafa ayıralım. 

Müessesenin kararlarına karşı davranış me
selesine gelince; bunu iki kategoride mütalâa 
etmek lâzımdır. Müessesenin kararları Anaya
samızca kesindir. Hiçbir organ, yasama organı 
dâhil, yürütme organı dâhil, kişiler dâhil bu 
kararlara ikarşı her hangi bir davranışta bulu
namazlar; yani kararın tatbikinde, kesin olan 
bu kararın yürütülmesinde her hangi bir dav
ranışın içerisine giremezler. Hepsi için bağlayı
cı bir mâna, bir hüküm ifade eder. Bu da ayrı. 
Meselelerimizi teker teker tasnif etmeye mec
buruz. Birbirine karıştırdığımız gün, müesse
seye hürmetsizliği kendimiz telkin etmiş olu
ruz. 

iktidar olarak biz, Anayasa Mahkemesinin 
kararlarını yürütmekle mükellefiz. Bunun idra
ki içindeyiz. Anayasa bunu emrediyor. 

Şimdi bütün mesele şuradan çıkıyor : Ya 
karıştırılıyor, ya kasten katıştırılıyor veya böy
le bir yolun iltizamı içinde bulunuluyor. 

Üçüncü mesele şu : Anayasa Mahkemesinin 
aldığı kararların münakaşa konusu olup ola
mama konusu. 

Anayasa Mahkemesinin kararlarının müna
kaşası yapılabilir arkadaşlar. Mesele kasıt me
selesidir. Eğer kasıt o müesseseyi küçük dü
şürmek gibi bir mebdee, bir mesnede dayan
mak suretiyle münakaşa yapılıyorsa, o takdir
de bunu hep beraber karşılıyalım; ama bir mü
essesenin kararı ilmî seviyede, hukukî seviyede 
ve bir müesseseye karşı gösterilmesi icabeden 
hürmetin ve itibarın hudutları içerisinde ele 
alınıyor, münakaşa ediliyorsa, bundan Ikorkmı-
yalım arkadaşlar ve yapılan şey budur. Karar
ların münakaşa edilmesi kadar tabiî ve gerçe
ğe uygun bir şey olamaz, ama bu münakaşanın, 
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arz ettiğim gibi, bir ilmî hüviyet içerisinde böy
le temiz bir kastın altında yapılması şarttır. Ya
pılan şey de budur. Bize izafe edilen ve bu mü
nakaşalar dolayısıyle iktidarın vurulmasını ön
gören meseleler de işte buradadır, burada ay
rılıyor. 

Münakaşa edilebilir mi edilemez mi? Müna
kaşa edilir arkadaşlar. Tatbik edilir, tatbik 
mecburiyeti vardır, fakat ısünakaşaya da mâni 
hiçbir hal yolktur. Yani bir Anayasa kararının 
gerçeklere ve Anayasaya uygun olup olmadı
ğını, hukuk kalıpları içerisinde, ilmî hüviyet 
içerisinde münakaşa etmek mümkündür ve lâ
zımdır. 

Mümkündür, çünkü bunu dünya yapıyor, 
biz değil. Bizim Anayasa Mahkememizin ka
rarlarını Alman ilim adamları almışlardır, mü
nakaşa etmişlerdir, tahlil etmişlerdir; iyisine 
iyi, isabetsizine isabetsiz demişlerdir ve kitap 
neşretmişlerdir. Bugün hukuk fakültelerinde 
hoca ve talehe bunları münakaşa ederek ye
tiştirilir. Binaenaleyh, münakaşa dünyanın 
her tarafında yapılan bir şeydir ve bizim mü
nakaşayı yasaklayıcı bir zihniyetin içine gir
memiz, rejimimiz için ve düşünce hürriyetinin 
tatbikatı için zararlıdır. Münakaşa müesseseye 
hürmetsizlik değildir, münakaşa müesseseye 
itibar getirir. Meseleyi böyle mütalâa etmek 
lâzım. 

Şimdi, Anayasa millî hâkimiyeti, kayıtsız 
şartsız millete aidolan hâkimiyeti istimalde 
üç müesseseyi vazifelendirmiştir. Hâkimiyet 
bilâkaydü şart milletindir, ama bilâkaydü 
şart millete aidolan bu hâkimiyeti istimal eden 
yasama, yürütme ve yargı organları bilâkaydü 
şart harekete mezun değildir. Anayasa ve ya
salara uymak mecburiyetindedir; o kayıt ve 
şartlara bağlı olmak mecburiyetindedir. 

Şimdi, bu hâkimiyeti istimal eden, millet 
adına istimal eden müesseselerin başında ge
len yasama organı kayıtla, şartla bağlı. Nedir 
o? Kanun çıkarır, ama Anayasaya aykırı ol
mamak kaydiyle ve onu da denetliyen bir heyet 
kurmuştur, müessese kurmuştur. O halde Ya
sama Organı denetim altında; bir mânada ta
biî, Anayasaya aykırılık olup olmaması nokta
sında. 

Yürütme?... Yürütme de bir Anayasa mües
sesesidir ve yasamadan sonra gelen bir müesse
sedir. Anayasanın koyduğu sıraya göre yü-
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rutine, her türlü tasarruflarında kazai mura
kabeye tabi, yürütme meclislerin murakabe
sine tabi, yürütme matbuatın murakabesine 
tabi, yürütme her türlü âmme efkârının açık 
murakabesine tabi. Demek ki, yasama için 
hır murakabe konmuş, yürütme için bir mura
kabe ; çeşitli murakabeler konmuş, fakat yar
gı için murakabe konmamıştır ve yargı için 
murakabe koyalım düşüncesinde de olmadığımı 
peşinen arz edeyim, ama yargının da işte bu 
münakaşalarla kendisine bâzı faydalı neticeler 
çıkarmasını mümkün kılmalıyız. Başka bu
nun çaresi yok. Onlara bu imkânı vermek on
lara hizmet etmektir. Müessesenin iyi işleme
sine hizmet etmektir, ama müesseseyi itibardan 
düşürmek değil. 

Meseleyi bu ölçüler içerisinde anlamaya mec
buruz ve Anayasa Mahkemesi de nihayet bi
zim gibi etten, kemikten yaratılmış insanlar
dan toplu bir müessesedir. Onlar da her beşer
de vukua gelen hatalara tabi olabilirler, işliye-
bilirler hatayı. Yeni yeni kararlarında, onları 
hatadan kurtarmak için ilim adamlarının, hu
kuk adamlarının ve politikacıların bu münaka
şayı, sözlerimin bidayetinde arz ettiğim ölçü
ler içerisinde yapmalarında fayda vardır. 

Binaenaleyh, münakaşaları bir nevi hürmet
sizlik şeklinde mütalâa etmekte, öyle takdim 
etmekte isabet yoktur. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesine karşı, o mües
seseye karşı hürmet lâzımdır... Güzel, berabe
riz. Hiçbir başka şıkka itibar etmeye, bu reji
me inanmış insanlar olarak imkân yok, ama 
lütfen gelin beraber düşünlelim bir mevzuu; 
Anayasa Mahkemesine hürmet lâzımdır da, 
Anayasa Mahkemesi gibi Anayasayla kurulmuş 
olan diğer müesseselere hürmet ve itibar lâ
zım değil midir? Parlâmento bir Anayasa mües
sesesi değil mi? Senato ve Millet Meclisi bir 
Anayasa müessesesi değil mi? O halde bu has
sasiyetimizi bu müesseseye de göstermeye mec
buruz, ama başkalarından hürmet bekliyebil-
mek için evvelâ kendimizin hürmetkar olması 
lâzım. E, bu kürsüye kadar çıkan arkadaşla
rın bâzıları müessesenin itibarını zedeleyecek 
konuşmaları maalesef yapabilmektedirler. Bu, 
bir mesuliyetsizliğin ifadesi, bu, bir müesseseye 
karşı duyulması gerekli olan, lüzumlu olan 
hürmetin yerine getirilmemesinin bir ifadesi
dir. 
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Binaenalleyh, müesseselere hürmet mese
lesini âm ve şamil olarak mütalâa etmeye 
mecburuz. Analasanm kurduğu müessese yal
nız Anayasa Mahkemesi müessesesi değildir. 
Teşriî Meclisler de önce gelen bir Anayasa 
müessesesidir ve hâkimiyeti temsil eden bir 
müessesedir. 

Peki ,icra nedir? icra da Anayasamızın 4 noii 
maddesine göre millet adına hâkimiyeti istimal 
eden, temsil eden, yürüten müesseselerden birisi. 
Anayasa kurmuş onu da. Anayasamıza göre 
icrayı temsil de, Cumhurbaşkanı başta olmak 
üzere Bakanlar Kurulundan ibarettir ve onun 
hiyerarşik kademelerinden ibarettir. Bunlara 
karşı hürmetsizlik rahatlıkla yapılır, ama Ana
yasa Mahkemesinin bir kararının münaka
şası hürmetsizlik sayılır... Bu mantığı anla
mak mümkün değildir, arkadaşlar. Meseleyi 
derli toplu mütalâa etmeye, meseleyi Anayasa
nın getirdiği müesseselere aynı nazarla bak
mak suretiyle mütalâa etmeye mecburuz. Ana
yasaya ne kadar hürmetkar olmamız lazımsa, 
yasamaya da o kadar hürmetkar olmamız, yü
rütmeye de o kadar hürmetkar olmamız lâzım
dır. Ben değerli arkadaşlarımdan, mütalâala
rında bu hakikate yer vermelerini bilhassa is
tirham ederim. 

Sannediyorum ki, bu mülâhazalarımda Adil 
Kurtel arkadaşımın, «A. P. İktidarı Anayasa 
Mahkemesi müessesesini yıpratma davranışı 
içindedir» şeklindeki mütalâalarını cevaplan
dırmış oluyorum. A. P. İktidarı müesseselere 
hürmetkardır. Müesseseleri yıpratmaya değil, 
yaşatmaya, yapmıya ve daha iyiye doğru git
menin imkânlarını hazırlamaya çalışmaktadır. 
A. P. için bir başka felsefenin adamı olmaya 
imkân yoktur; ama, kendileri de buna inan
madan konuşurlar. Çünkü dinlerken aldığım in
tiba odur. Çünkü, müesseseye ve Anayasaya 
inanlarla, inanmıyanlar arasında bir ayırım 
yapılacak olursa zannediyorum ki, onlar çok 
geride kalacaklardır, inanmadan bunu söyler
ler, çünkü bu vesileyle bu bütçenin sırtından 
iktidarı bir kere daha vurmanın taktiğinden 
başka bir düşünceleri yoktur. 

Şimdi, müesseseye bizden saygı ist'yen bu 
arkadaşım, buradaki konuşması ile müesseseye 
kendisi saygısızlık etmiştir. Demiştir ki: «İk
tidar, Parlâmentodan seçilen üyelerin seçimin-
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de gösterdiği gayretle, bu müessesede 1/3 ek
seriyet almıştır.» 

Şimdi, Anayasa Mahkemesinin değerli hâ
kimlerinin üçte birini iktidara bağlı, üçte iki
sini de iktidara karşı gibi göstermeye hakları 
olmadığı gibi, bu, hürmetle kabili telif de de
ğildir. Bu müesseseden seçilen insanlar hiçbir 
partinin adamı değil; müessesenin adamıdır, 
memleketin adamıdır, dâvanın adamıdır; başka 
kaynaklardan seçilenler de aynı şekildedir. 

Anayasa Mahkemesi gibi yüce bir müessese
nin temsilcisi olan üyeleri böyle bir ayırıma. 
tabi tutmak, böyle bir gözle onlara bakmak 
hürmetsizlikten başka bir şey değildir ve teh
likeli bir görüşün ifadesinden de başka bir şey 
değildir. Biz katiyen bu görüşe iltifat etmeyiz, 
reddederiz, bütün üyeleri tarafsız bir hüviyet 
içerisinde kabul ve mütalâa ederiz. 

Anayasa Mahkemesinin kararlarının geç tat
bik edildiğini veya uygulanmadığını ifade et
tiler. Anayasa Mahkemesi kararlarının yerinin 
doldurulmadığını ifade ettiler. 

Verdikleri misaller bakımından mesele tet
kik edildiği zaman, bu misallerin fikirlerini 
ispata yeter bir mahiyet taşımadığı görülür. 
Anayasa Mahkemesi bir kanunu veya bir mad
desini veya bir fıkrasını iptal ettikten ısonra, 
eğer o iptal sebebiyle yerinin doldurulması ge
rekiyorsa doldurulur, gerekmiyorsa doldurul
maz. Bunun misalleri var. Seçim Kanununun 
iki fıkrasını iptal etti. «Niçin bunun yerini dol-
durmadınız» diye bize sormaz. Yerinin doldurul-
maması lâzamgelen bâzı maddeleri, kanunları da 
burada ortaya atar. Binaenaleyh, iptal edilen 
maddeler veya kanunlar, boşluğu doldurulması 
icabeden bir hüviyet taşıyorsa doldurulur, ta
şımıyorsa doldurulmaz. 

Sonra, konulan müddet içinde bunun dol
durmamış olduğu iddiasındadır ve iktidarı bun
dan suçlu görmektedir.^ 

Anayasa Mahkemesi gerekçesini neşretmez
se, elbette görüşü tam bir vuzuha kavuşmadı
ğı için ona intizar, iktidar için zaruridir ve ni
tekim G P. sözcüsü değerli arkadaşım gayet 
insaflı olarak ve gayet isabetli olarak bu nok
taya parmak bastılar. 

Sonra, altı aylık mehil içerisinde kanunun 
şevki mecburiyeti yoktur. O mehil mutlaka ka
nunun sevk edilmesi ve çıkarılması için değil, 
kanunun şevki ve çıkarılmasını kolaylaştırmak 

için konmuş bir müddettir. Bâzı Anayasa Mah
kemesi iptal kararlan, vardır ki, altı aylık me
hil konmuş olmasına rağmen gerekçesi neşre-
dümemiştir. Gerekçesi neşredilmemiş olan bir 
kararın yerini dolduracak bir hazırlığın yapıl
ması, gerekçeyi görmeden isabet ifade etmez. 

Sonra bu arkadaşım buyurdular ki: «Savcı
lar kanunu tasarısında itibar edilememiştir, ge
rekçeye göre amel edilememiştir.» 

Bu tasarı gündemimizdedir, konuşulacaktır. 
Ben fazla içine, girmiyeceğim, detayına girmi-
yeceğim, ama burada madem ki temas edildi, 
cevapsız bırakmamış olmak için bir noktaya işa
ret etmeye mecburum. 

Anayasa Mahkemesinin iptali bizi bağlar, 
ama gerekçesi sadece ışak tutar. Eğer Anayasa 
Mahkemesinin kararının gerekçesi de bağla-
vicıdır, dersek o zaman Anayasa Mahkemesini 
hem yürütmenin yerine, hem yasamanın yeri
ne koymuş oluruz. Bu gerekçe bağlayıcı ise yü
rütme onunla bağlıdır, gerekçede ne deniyor
sa tasarıyı öyle getirmeye mecburdur. Bağla
yıcılık, bir prensibin ifadesi, kesin bir hüküm 
olacağına göre, o takdirde meclisler de Anayasa 
Mahkemesinin dediği gibi, gerekçesinde yazdı
ğı gibi. kanun çıkarmaya mecburdurlar. Bunun 
neticesi nereye götürür bizi hukukî mantık ica
bı? Bunun neticesi, Anayasanın, meclislerin ve 
icranın üstüne çıkmasına götürür. Halbuki bi-
sim Anayasamız kuvvetler ayrılığını kabul et
miştir, birbirinin üstüne çıkarmamıştır. Herke
sin fonsiyonunu tâyin etmiştir, ama ayrılığı 
koymuştur. Binaenaleyh, Anayasa Mahkemesi
nin karan bağlayıcıdır, gerekçesi sadece ışık 
"ntucudur. Yürütme,, bu gerekçeyi benimsediği 
ölçüde, tasansını hazırlarken değerlendirir; 
Parlâmento da benimsendiği ölçüde bunu naza
ra alır. Bu çok nazik bir konudur. Eğer biz, 
«Gerekçe de bizi bağlayıcıdır» diye bir hükme 
gidersek, o zaman icranın da yasamanın da 
fonksiyonunu inkâr etmiş oluruz ve onların ro
bot hale getirmiş oluruz. Anayasamızın ne ru
hu, ne metni buna müsaittir.. Bu itibarla bu 
anlayışa katılmıyoruz. Nedenlerini gayet kısa 
izah ettim. Kanun tasansı geldiğinde elbette 
noktai nazanmızı daha açıkça vaz ve ifade ede
ceğiz. 

Seyit Faruk önder arkadaşım, burada, işr 
tirak ettiğimiz fikirlerinin dışında iktidarımı
zı, Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan fonksi-
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yonunu hatırlatmak suretiyle bir nevi tehdide 
tabi tuttu. Bu bir alışkanlığın ifadesidir, hoş gö
rürüz, ama kendilerine şunu arz etmek isterim: 
A. P. İktidarının verilemiyecek hiçbir hesabı 
yoktur. İktidarları bu kürsüden tehdidetmek 
yerine, elinizde imkânlar var; varsa bizim Yüce 
Divana şevkimizi gerektiren bir şey, burada va
zifenizi yapınız. Biz de açık alınla verilecek he
sabımızı verelim, ama umumi lâflarla, müphem 
şeylerle delil göstermeden, mesnet gösterme
den «iktidarın, Yüce Divanı da unutmamasını 
tavsiye ederiz» demek suretiyle demokratik ha
yatımızın temiz vasatını ihlâl etmeye hakkımız 
yok. Elinizde milletvekilliği yetkileri var, salâ
hiyetleri var, isterseniz; iktidarın Yüce Divana 
şevki için bir suçu varsa, iktidar Yüce Divana 
gider hesabını verir. Bunu böyle yapmayıp, ka
nunun koyduğu bu prosedürü bir tarafa itip 
de, burada beylik nutuklar çekmenin zannedi
yorum ki, bu kürsüde riayete mecbur olduğu
muz esaslara uyar bir tarafı yoktur. Bu Yüce 
Divanı bize gösterirken ağızlarındaki baklayı 

da çıkardılar, «Sizi Yüce Divandan koalisyon kur
tarır» dediler. Bütün nutuklarında koalisyon ko
alisyon diye arltık dillerinde teşbih etmişler, bü
tün ümitlerini oraya bağlamışlar, koalisyon is
terler". Koalisyonun olup olmıyacağını Yüce Mil
letimiz bilecek. (Seçimler yakındır, siz söyler
siniz meselelerinıizi, biz söyleriz meselelerimizi, 
millet hakem olur, verir oyunu, koalisyon ge
rekiyorsa koalisyon yapılır, gerekmiyorsa tek 
parti iktidara gelir, ama her" halde milletin 
reyine hürmeti bilmek lâzım. Koalisyon icabet-
tiği zaman, isiz (bu koalisyonun içinde mi olur
sunuz, dışında mı olursunuz, o da ayrı mesele. 

«Anayasa Mahkemesine dil uzatıyorsunuz» 
buyurdular. Anayasa Mahkemesine aidolan dü
şüncelerimizi sözlerimin başında arz ettim. Bun
ları tekrar edip de gecenin bu geç vaktinde 
vaktinizi almak istemem, ama söyleencek çok 
şeyler olduğunu da ifade etmek isterim. 

Anayasamızın karakteri üzerinde C, H, P. 
Sözcüsünün ve G. P. Sözcüsünün fikirleri üze
rinde iştirak ettiğimiz prensip noktaları vardır. 
Anayasanın modern bir Anayasa olduğu, mem
leketin ihtiyaçlarını giderecek yenilikler getir
miş olduğu noktalarda kendileriyle beraber ol
mamak mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi 
kendi fonksiyonunu icra etmekte devam ede-
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çektir. Biz de iktidar olarak, Anayasa Mahke
mesinin ihtiyaçları üzerinde en titiz bir davra
nışın içinde bulunmaktayız. 

Bina meselesine temas eden arkadaşlarıma 
şunu arz etmek isterim ki, Anayasa Mahkemesi 
için Bakanlıklarda bir arsa bulunmuştur, tah
sisi yapılmak üzeredir. Bu tahsis yapıldıktan 
sonra inşaat safhasına geçilecektir; fakat bina 
meselesinin bir iktidara hücum vesilesi yapıl
masını, doğrusu hiçbir mantıkla bağdaştıramı
yorum. Millet Partisi Sözcüsü arkadaşım, ikti
dara birçok noktalardan, binanın yapılmamış 
olmasını vesile ederek hücum etti. Her halde 
memleketin imkânlarını bilmemezlikten gelme
ye hakları olmadığını, kendilerine bu vesile ile 

. hatırlatmak isterim. 
Yine Millet Partisi Sözcüsü arkadaşım, ra

portörlüklerin artık daimî kadro haline getiril
mesi temennisinde bulundu, ama Anayasa Mah
kemesi bünyesinde, kendileri tarafından hazır
lanmış olan tasarı müsveddesinde tamamen ters 
bir görüş hâkimdir. Daimî raportörlük yerine 
geçici raportörlüğün ihdasında fayda mütalâa 
etmektedirler. Çünkü Anayasaya gelen konular 
tamamen değişiktir. Değişik konular üzerinde 
istedikleri yetkili kişiden mütalâa alabilmek ve 
onların raportörlüğünü sağlıyabilmek için bu 
kadronun muvakkat olması fikrinde ve prensi
binde Anayasa Mahkemesi mutabıktır. Böyle 
bir arzu izhar etmektedir, böyle bir hazırlığın 
içindedir. Bu itibarla bu görüşlerinin müessese
nin görüşüne uymadığını ifade etmek isterim. 

Kütüphane mevzuundaki mütalâalara temas 
et ;ıok isterim. 

Kütüphanesinin yeterli bir hacımda olduğu 
yetkililerin bize verdiği bilgilerden anlaşılmak
tadır. 

Anayasa Mahkemesinin sayın üyelerinin dış
ta tetkik yapmaları mevzuundaki bütçe imkân
larının geçen sene sarf edilmediği, bu sene de 
bunun yine kifayetli bir ölçü içerisinde bütçeye 
konduğu bir gerçektir, lleriki seneler kifa
yetsizliği anlaşılırsa elbette bu giderilmiş olur. 

Anayasa Mahkemesi bütçesi dolayısiyle ser-
dedilmiş olan fikirler üzerinde, iktidara dü
şen vazifeleri, imkân hazırlama yönünden dü
şen vazifeleri kemaliyle yerine getireceğimize 
muhterem arkadaşlarımızın emin olmalarını bil
hassa istirham eder, hepinizi hürmetlerimle se
lâmlarım. (A. P. sıralarindan alkışlar) 

90 — 
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BAŞKAN — Efendim, kifayet önergesini 

okutmadan evvel Hükümetten sonra son söz 
sıradaki milletvekili arkadaşım Adalet Partisi 
Grupu adına Sayın Nuri Eroğan'ındır. Buyu
run efendim. Saat 20,16. 

A. P. GRUPU ADINA NURÎ EROĞAN (İs
tanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri ; Anayasa Mahkemesi bütçesi hakkında Ada
let Partisi Grupunun görüşlerini ifade etmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sözlerime başlamadan evvel sizleri saygı 
ile selâmlarım. 

Yüksek malûmlarıdır ki, bu Yüksek Mah
keme 1961 Anayasasının getirdiği bir müesse
sedir. ve bu yasanın kendisine verdiği görevleri 
yapmak, yetkileri kullanmak üzere 44 sayılı 
Kanunla kurulmuş, hazırlıklarını ikmal ederek 
28 . 8 . 1962 tarihinde vazifesine başlamıştır. 

Görev ve yetkilerini şöylece hülâsa müm
kündür. 

1. Kanunların ve yasama meclislerinin iç
tüzüklerinin Anayasaya uygunluğunu denet
lemek. (Madde : 147) 

2. Aynı maddede yazılı zevatı görevleri 
ile ilgili suçlarından dolayı Yüce Divan sıfa-
tiyle yargılamak. 

3. Siyasi partilerin kapatılması ile ilgili 
dâvalara bakmak, gelir kaynakları ve giderleri 
hakkında verecekleri hesapları denetlemek. 
(Madde : 57) 

4. Yasama organlarının, yasama dokunul
mazlığının kaldırılması veya üyeliğin düşme
sine Meclisçe karar verilmesi halinde bu kara
rın Anayasa veya İçtüzük hükümlerine aykı
rılık iddiasına dayanan iptal istemlerini kara
ra bağlamak. (Madde : 81) 

5. Danıştay Başkan ve üyeleri ile başka
mın sözcüsünü seçmek. (Madde : 140) Ve ni
hayet ; 

6. Kendi asıl ve yedek üyeleri arasından 
Uyuşmazlık Mahkemesine başkanlık edecek 
üyeyi seçmek. (Madde 141) 

Kuruluşundan 1968 sonuna kadar Yüce Di
van sıfatiyle görev yapmasını icabettiren bir 
konu kendisine intikal etmemiştir. 

Yüksek Adalet Divanının vazifesinin sona 
ermesi üzerine kendisine devir ve bu sıfatla 
baktığı dâvaların hepsi foeraetle neticelenmek 
suretiyle karara bağlanmıştır. 

Üyeliğin düşmesi hususunda bir senatör 
hakkında Senatoca verilen karar aleyhine ya
pılan müracaat reddolunmuş, Millet Meclisince 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması husu
sunda verilen üç karardan ikisi aleyhindeki mü
racaat reddolunarak dokunulmazlıklar kaldı
rılmış, bir istem kabul edilerek, şekle riayet
sizlik sebebiyle Meclis kararı iptal edilmiştir. 

Şüphe yok ki, Anayasa Mahkemesinin gö
revleri arasında tesiri en şümullü olanı, kanun
ların Anayasaya uygunluğunun denetlenmesi
dir. 

1968 sonuna kadar verdiği 638 karardan 71 
tanesi, dâva konusu kanunun iptali şeklinde te
celli etmiş, kalan 567 si mahkemenin görevi dı
şında olmak, yetkisiz kişi tarafından açılmış bu
lunmak, nihayet iptali istenen kanunun Anaya
saya aykırı olmaması sebebiyle reddolunmuştur. 

Faaliyetlerini böylece özetledikten sonra ip
tal kararlarından bâzıları üzerinde biraz dur
mak istiyoruz. 

Bu konuya geçmeden evvel şu hususu ehem
miyetle tebarüz ettirmek isteriz ki, her millet 
bâzı müesseselerini muhterem sayar ve onların 
şeref ve itibarlarını özel bir titizlikle korur. 
Türk Milletinin Devlet bünyesi içinde yer adan 
müesseselere bakışı da böyle köklü bir saygı ta
şır. Anayasa Mahkemesi bu müesseselerden biri
dir. Ancak bu saygı, mahkemenin kararlarını 
tenkid süzgecinden geçirmeye mâni teşkil etmez. 
Hele bu kararların kesin olduğu düşünülürse. 

Haddizatında tenkid değerlendirme demek
tir. Bu sebeple yapacağımız eleştirmenin, bu 
müessesenin mânevi varlığına bir tecavüz telâk
ki edinmemesini hassaten istirham edeceğim. 

Esasen, demokrasilerde tenkidden vareste kı
lınmış hakiki veya hükmi hiçbir şahıs yoktur. 

Demokrasiye bağlı, onun memlekette yerleş-
tiricisi bir siyasi parti olarak, aksi görüşün dai
ma karşısındayız, ilâve edelim ki, Anayasa Mah
kemesine ve onu temsil edenlere sonsuz güveni
miz ve saygımız vardır. Bu müessese hakkındaki 
tartışmalann fikir mücadelesinde sık sık konu 
edilmesini, bu fikrin demokrasinin tekâmülü 
içinde geliştiğinin bir delili olarak yorumlamak
tayız. Bu yönden bu yüksek mahkeme üzerinde 
samimî, hiçbir art düşünce taşımadan tenkidler-
de bulunmayı, müessesenin gelişmesi yönünden 
olumlu karşılamakta ve böyle içten tenkidleri 
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bu yüksek mahkemenin mânevi şahsına bir teca
vüz şeklinde mânalandırmayı manasız bulmak
tayız. 

Esasen, bir müessesenin mânevi varlığı başka 
şeydir, işleyişindeki aksaklıklar başka şeydir. 
İkisini karıştırmamak lâzımdır. Anayasa Mah
kemesi, ifa ettiği fonksiyonları itibariyle kanun
ların Anayasaya aykırı olup olmadığı noktasın
da bir denetleme yapmaktadır. Bu önemli bir 
fonksiyondur. Bugün yapmakta olduğumuz ka
nunları müzakere ederken Anayasaya aykırılık 
iddiaları samimî olarak veya bir mânada politik 
olarak ortaya atılmakta ve bu hava Türk umu
mi efkârını tedirgin etmektedir. Memlekette hu
zurun sağüanmasmı, bu müessesenin itibarının 
zedelenmemesini, istiyorsak, bundan tevakki, et
mek mecburiyetindeyiz. Esasen milletler tarihin
de Anayasaya aykırılık endişesi daima yaşamış
tır. Bu endişeleri bertaraf etmek için yollar 
aranmış, bizim Anayasamız da çıkar yolu bir 
Anayasa Mahkemesinin kuruluşunda bulmuştur. 
Biz, Adalet Partisi olarak Anayasayı müeyyide
siz bir kanun halinde bırakmamak için, bu kanu
nun üstünlüğünü kazai teminata bağlıyan siste
mi mantıki bir zaruret olarak görmekte ve bu 
yüksek mahkemeyi demokratik rejimin teminat
larından biri olarak kabul etmekteyiz. 

Sarahatle ifade edelim ki, kanunların Anaya
saya aykırılığını önliyen bu kuruluş, demokratik 
rejimlerde düşünülen, dikta rejimlerinde bulun-
mıyan bir müessesedir. İlâve etmek gerekir ki, 
demokratik rejimi benimsiyen her devlette bu 
müessese yoktur ve olmayışı o ülkede demokra
sinin ademimevcudiyetini göstermez. Bir kelime 
ile bu müessese demokratik rejimin vazgeçilmez 
bir unsuru telâkki olunamaz. Bu sözlerimizle ifa
de etmek istediğimiz şudur : Adalet Partisi ola
rak, Anayasanın kabul ettiği müesseselerden 
hiçbirisinin karşısında olmadığımız gibi, kanun
ların gerektirdiğinden fazla da yanlarında deği
liz. Bir başka tâbirle her müessese kendi kuru
luşu içinde kalmalıdır. İnanıyoruz ki, o zaman 
rejim münakaşaları ortadan kalkacaktır. 

Anayasa Mahkemesinin gayesi; Yüce Divan 
gibi önemli bir sıfatı yanında, asıl, Anayasanın 
bütün kemaliyle teşriî hayatta hâkimiyetini sağ
lamaktır. Şüphesiz bu ifadeden bu mahkemeye 
Parlâmento üstünde bir mahiyet izafe edildiği 
mânası çıkmaz. Parlâmentonun murakabesi gibi 

bir durum da düşünülemez. Bir kelime ile bu 
mahkeme, yasama organlarını her mânada mu-
ralkabe eden, âdeta teftişten geçiren, onların 
üstlünde bir kuruluş değildir. Millet iradesinin 
tecelligânı olan Yüce Meclis istese de bu yet
kiyi, Anayasanın 4 ncü maddesinde yazılı ol
duğu üzere, başka bir kuruluşa, bir sınıfa dev-
redsmez. 

Şimdi iptal kararlarına geliyorum. 
6831 sayılı Orman Kanununa ek 6 ncı mad

deyi getiren 663 sayılı Kanunu iptal eden karar: 
Yasama organı bu kanunu kabul ederken 21 647 
köy ve on milyon civarında vatandaş kütlesinin 
ıstırabını dindireceği inancı ile hareket etmiş
tir. Bu organ ki, memleketin siyasi, iktisadi, iç
timai durumna, icap ve ihtiyaçlarına göre şu 
veya bu yolu tutanak, takdir hakkını kullanmak 
yetkisine sahiptir. Yüksek Mahkemeye düşen 
vazife, yasama organının bu takdir salâhiyeti
ne karışmamak, Anayasa açıkça ihlâl edilme
dikçe kanunları iptal etmemektir. Esasen ka
rarın 7 ye 8 gibi çok az bir ekseriyetle alınmış 
olması da, bu kanunun Anayasanın metnine ve 
ruhuna bariz sekide aykırı olmadığını göster-
nıelktedir. Kararın münakaşa konusu yapılma
ması arzu edilirdi. 

Bugünkü Anayasa, Anayasaya aykırı hu
sus ve davranışlara bir baraj tutsun ve Parla
menter rejimi korusun diye bu mahkemeyi Türk 
siyasi hayatına sokmuştur. Meseleleri bu açıdan 
mütalâada fayda vardır, zaruret vardır. 

Başka bir karar, Seçim Kanunu : Yüksek 
MaJhkeme bu konuda almış olduğu kısmen ip
tal kararı ile kanunu yasama organının isteği 
ve düşüncesi dışında bir şekle sokmuş, âdeta 
yeni bir kanun tedvin etmiştir. Anayasanın 
4 ncü maddesi, «hiçbir kimse veya organ, kay
nağını Anayasadan almıyan bir Devlet yetkisi
ni kullanamaz» demektedir. Bu hüküm açıkça, 
Anayasa ortada iken, hiçbir organ veya kim-
ıse bu hükümlere aykırı, o hükümlerden alınma-
ımış bir yetki kullanama, Kullanırsa meşru ol
maz. Bu kararı ile Anayasa MaJhkemesi nevama 
bir kanun tedvin etmiş ve yasama organının 
vaziife ve salâhiyetlerine girmiştir. Oysa Ka
nun yapmak yetkisi sadece ve sadece Meclisin
dir. Yasama organı bu yetkiyi kullanırken, Ana
yasa ile çizilen hudutlar içinde kalmak şartiyle 
birçok ihtimaller arasında tercihler yapmak im-
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kân ve yetkisine mâliktir. Siyasi düşüncelerle 
yapılacak olan bu tercihler Anayasa Mahkeme
sinin müdahale ve murakabesine tabi tutulamaz. 

Üzerinde durmak istediğimiz diğer bir ka
rar, bir üyenin dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkındaki Meclis kararının iptalidir. 
Anayasa Mahkemesinin bu kararına iştirak 

etmek oldukça zordur. Hele karar vermek mev
kiinden uzakta, sadece bir iddiacı makamında 
olan Karma Komisyon kararının umumi heyet 
kararma tesir edeceği iddiasını kabul mümkün 
değildir. Kaldı ki, Yüksek Mahkeme kararları
nın inceleme bölümünde belirtildiği üzere, ko
misyon üyeliklerinin teşriî yıl sonuna kadar mu
hafazası, umumi heyetçe itirazsız kabul edil
miştir. İçtüzük, Meclis çalışmalarını güçleştir
mek değil, kolaylaştırmak içindir. Esasen Yük
sek Mahkeme, Seçim Kanunu ile ilgili az ev
vel belirttiğimiz kararında; Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Komisyonunun, Komisyon Başka
nınca belirtilen üyelerden kurulmasının İçtüzü
ğe aykırı bulunduğunu kabul, bu komisyonun 
Anayasa ve Adalet Komisyonlariyle, içişleri Ko
misyonunca seçilmesi gerektiğine işaret etmek
te ve fakat Geçici Komisyonun kuruluş biçimi
nin. İçtüzükte belirtilen aralara uymaksızın top
lanmış olmasının ve nihayet kimi üyelerin Ge
çici Komisyondan çekilmesi dolayısiyle ortaya 
çılkan durumun kanunun iptalini gerektirme
diğine karar vermek suretiyle, söz konusu etti
ğimiz dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili 
kararın tam aksine bir görüşle, içtüzüğün tarz 
ve teşekkül gibi esasa müessir olmıyacak te
ferruata ademi riayetin iptale vesile teşkil et-
miyeceği fikrini benimsemiştir. Kaldı ki, Umumi 
Heyet bu kararı ile bu üyeyi mahkûm etme
miş, sadece Büyük Türk Milletinin geniş takdir 
ve hayranlığına mazhar Türk adliyesine tevdi 
etmiştir. 

Nihayet son olarak, Türk siyasi hayatında 
büyük tesisler yaratan ve daha uzun zaman ya
ratacak olan Türk Ceza Kanununun 141 ve 
142 nci maddelerinin Anayasaya aykırı bulun-
maidiklan hakkındaki karara geliyorum. 

Şüphe yok ki, bu karar yurdumuza ve hukuk 
nizamımıza bir ferahlık getirmiş, bâzı tereddüt
leri izale etmiştir. Bu karar, komünizmi yasak
lamıştır. Ancak gönül isterdi ki, Yüksek Mah
keme kendisine Anayasaca verilen hudutlar 

I içinde kalsın ve her hangi bir konuda düşün-
I ce belirtmeye görevli olmadığı şeklindeki va

zifesinin hudut ve şümulünü, kesin bir hatla 
çizmiş olan eski görüşünden ayrılmasın. Hal
buki böyle yapmamış; Anayasanın cevaz ver
diği ölçüde sosyalizmi tahaikkulk ettirmek ama
cını güden partileri kurmanın, bu hükümlerin 
kapsamı dışında kalmaları bakımından Ana
yasaya aykırı olmadıkları ifade suretiyle, son de
rece tehlikeli bir kapıyı aralamıştır. Bu ifade
nin umumi mahkemeleri tereddüde sevk edece
ğine, sosyalizm kisvesi altında komünist hare
ketlere imkân vereceğine, bir kelime ile komü
nistlere peşinen beraet ilâmı hazırladığına şüp
he edilemez. 

Nitekim, 28 - 29 Aralık 1968 de toplanan 
ikinci Türkiye işçi Partisi büyük kongresi, 
Tüzüğün İkinci maddesine, «Türkiye işçi Par-

j tisi, Türkiye işçi sınıfının sosyalist siyasal ör-
j gütüdür» cümlesini yerleştirmiştir. Aynı kong

rede, Anayasa Mahkemesinin; Anayasaya aykı
rı olmadığını, komünistleri cezalandıran -ve ko-

j müriizmi yasaklryan bir hüküm olarak kabul 
! ettiği bu maddeler gereğince mahkûm edilmiş 
j ve ceza evinde komünistlikten hükümlü bulu-
i nan Sadi Alkılıç ve arkadaşlarını sosyalist ola-
[ rak ilân ve kendilerine geçmiş olsun telgrafı 
I çekilmesine karar alınmıştır. 
j Gerçek bu mudur? Yani, Anayasa sosyaliz-
j me açık mıdır? Bu sualin cevabını Anayasa-
I nm 41 nci maddesinin görüşülmesi sırasında 

Komisyon Başkanvekili vermiştir. Komisyonca 
I da benimsendiği belirtilen konuşmasında diyor 
j ki, Başkanvekili. «Netice olarak biz sosyalist 

bir Anayasa yapmıyoruz.» işte gerçek bu. 
Anayasa sosyalist bir Devlet nizamı değil, 

sosyal bir Devlet nizamı getirmiştir, ikisi ara
sında çok fark vardır. Ne diyor profesör Hıfzı 
Veldet? «Bugün kapitalizmin mahzurlarını gö
ren ve fakat sosyalizmi cemiyet için daha mah
zurlu ve tehlikeli bulan dünya memleketleri az 
çak mutedil, sosyal bir sisteme doğru kaymak
tadır» Ve ilâve ediyor: «Sosyalist Anayasalar 
arasında 1 numarayı işgal eden Rus Anayasa
sı 1, 4, 9, 10, 12 nci maddeleri ile Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetlerinin ekonomilk temelinin 
sosyalist ekonomi sistemine dayandığını 
istihsal alet ve vasıtalarında sosyalist 
mülkiyetin cari olduğunu ve ferdî mül-

I kiyetin kaldırıldığını açıkça ifade etmektedir.» 
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Bizim Anayasamızda bunlara bir yakınlık 
yoktur. Anayasanın esprisine sosyalist düşünce 
değil, sosyal düşünce hâkimdir. Bu iki düşün
ceyi birbirine karıktırmamak lâzımdır. Sosya
lizm bir nazariye, bir akide, bir iktisat ve ce
miyet sistemidir. Sosyal düşünce ise fertler 
arasında birlik tesanüt ve yardım esasına daya
nan bir zihniyet, bir telâkkidir ki, bu, Anaya
samıza hâkim olan zihniyet ve telâkkidir. 

Şu izahatımız gösteriyor ki, Anayasa sosya
lizme açık değildir. Türk öeza Kanununun ko
münist partileri ve komünizmi yasaklamış, Ana
yasa Mahkemesi bu kararı ile bunu teyidetmiş-
tir. Bir fikir adamının dediği gibi, komünist 
partilerin ve komünizmin yasak olduğu yerler
de sosyalist veya işçi namı ile teşekkül etmiş 
partiler görülür. Bunlar düpedüz komünist par
tileridir. Türkiyeımizde demokrasi ile komüniz
min çatışmasında demokrasinin zaferi için 
sarfedilecek her gayretin en büyük vatanper
verlik olduğuna kimsenin şüphesi olmasın. Bu 
gayreti gösterenler tarihe şanlı kahraman
lar olarak geçecektir. 

Kararları böylece eleştirdikten sonra tekrar 
feonııya dönelim. Anayasaya aykırı kanun çık
maz mı? 0. H. P. Sayın Genel Başkanının Re
isicumhur bulundukları zamanki fikirlerinin ra
mına, çikar. Bunun içindir ki, Anayasa Mah
kemesi kurulmuştur ama, Anayasaya aykırı bir 
İkamın çiktı mı kıyametler kopannaya lüzum 
yoktur. Ve bir kanun Yüksek Mahkemece iptal 
edildi mi, bunu iktidarın bir mağlubiyeti ola-
raik göstermekte de mâna yoktur. 

Bâzı muhalefet sözcü ve yazarlarının iddiası
nın aksine, Adalet Partisi ile Anayasa Mahke
mesi arasında bir çatışma yoktur. Kim iktidar
da olursa olsun, Anayasaya aykırı kanunlar 
çıikalbilir, Anayasa Mahkemesi de bunu iptal 
eder, vazifesidir. 

Muhterem milletvekilleri, Anayasanın bir 
teminatı olan bu Yüksek Mahkemeyi her türlü 
münakaşanın üstünde tutmaya çalışmak bütün 
siyasi partilerin, bütün politikacıların siyasetle 
uğraşan uzaktan yakından ilgili bütün vatan
daşların artık bir tek görevi olmalıdır. Adalet 
Partisi olarak temennimiz budur. 

Yüksek Mahkemenin 1969 yılı Bütçesinin 
memlekete ve demokrasinin teminatı olan bu 

ulvî müesseseye hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni eder, grupum adına Yüce Meclisi tekrar 
saygfyle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesi Bütçesi üzerinde ya

pılan görüşmelerin kifayetini arz ve teklif ede
rim. Saygılarımla. 

Kayseri Milletvekili 
Atıf Hacıpaşaoğlu 

BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, oylatacağım. 

D — ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKAN
LIĞI BÜTÇESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 2 251 147 
I BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
13.000 Yönetim giderleri 482 026 

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

14.000 Hizmet giderleri 95 952 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 5 225 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 17 537 

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

36.000 Borç ödemeleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi 1969 yılı Bütçesi kabul 
edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun, 

Biraz evvel aldığımız karar veçhile yarın 
saat 10,00 da toplanmak üzere Birlişimi kapatı
yorum. 

| Kapanma saati : 20,35 
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X I . — 1969 yılı Bütçe kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1969 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişiklice dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/955) Mil
let Me'clisi S. Saiyısı : 800; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 1162) I 

X 2. — Bedeın Terbiyesi Geneli Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütee Karma 
Komisyoo başkanlıkları tezkereleri. (Millet M'ec-
lisi 1/569; Cumhuriyet Senatosu 1/927) (Millet 
Me'clisi S. Sayısı : 802; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1164) 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma; Komis
yon raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. 
(Millet Meclisi 1/581; Cumhuriyet Senatosu 
1/926) (Millet Meclisi S. Sayısı : 801; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1176) 

X 4. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütee 
kanunu tasarısı vö Bütçe Karma Komisyonu | 
raporuna dadr Cumhuriyet Senatosu ve I Mitçe [ 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. I 

(Millet Meclisi 1/568; Cumhuriyet Senatosu 
1/941) (Millet Meclisi S. Sayısı : 805; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1162) 

X 5. — Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. 
(Millet Meclisi 1/573; Cumhuriyet Senatosu 
1/935) (Millet Meclisi S. Sayısı : 804; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1168) 

X 6. — Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/574; Cumhuri
yet Senatosu 1/942) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 806; Cumhuriyet Senatosu S. Sajası : 
1169) 

X 7. — İstanbul Ünivcrsitelsi 1969 yılı Bütee 
kanunu tasarısı ve 1969 Bütçe kanunu tasarısın
da yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezke'resi ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu ÇMillet Meclisi 1/576; Cumhuri
yet Senatosu .1/934) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
803; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1171) 

X 8. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı 
i Mitçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
]Mitçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/577; Cumhuriyet Senato 
su 1/943) (Millet Me'clisi S. Sayısı : 807, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1172) 

X 9. — Devlet Su İsleri Genel1 Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/571; Cumhuriyet Senatosu 1/953) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 815; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1166) 

X 10. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe kanunu tasarj.u ve Bütçe Karma Ko-
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misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
releri (Millet MeJeUsi 1/578; Cumhuriyet Sena
tosu 1/944) (Millet Meclisi S. Sayısı : 808; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1 L73) 

X .11. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1969 yıh Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu! ve Bütçe' Kairma, Komisyon Baş
kanlıklara tezkereleri (Millet Meclisi 1/575; 
Cumhuriyet Senatosu 1/945) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 809; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1170) 

X 12. — Tekel Ge'nel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu ralporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyon başkalnlıkları tezkereleri 
(Millet Mec'lisi 1/580; Cumhuriyet Senatosu 
1/946) (Millet Meclisi S. Sayısı : 810; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1175) 

X 13. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ö n e l Mü
dürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu1 tasarısı ve Büt 
çc Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma! Komisyon başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/572; Cum
huriyet Senatosu 1/947) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 811; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1167) 

X 14. — OrmaM Ö n e l Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe) kanunu tasarısı ve Bütçe, Karına Komis

yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon, başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Mec'lisi 1/579) ; Cumhuriyet Sena
tosu 1/948) (Millet Meclisi S. Sayısı : 812; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1174) 

X 15. — Devlet Hava. Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kad-ına Komis
yon başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 
1/570; Cumhuriyet Senatosu 1/951) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 813; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1165) 

X 16. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon, başkalnlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/582; Cumhuriyet Sena
tosu 1/952) (Millet Meclisi S. Sayısı : 814; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayışa : 1177) 
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A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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İŞLER 


