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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Çoğunluk olmadığından saat 10,00 da topla

nılmak üzere Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü 

üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Mesut 
Erez'in takdim konuşmasiyle başlanıldı ve 
gruplar adına yapılan konuşmalarla bir süre 
devam olundu. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

Üçüncü Oturum 

Maliye Bakanı Mesut Erez'in; 
1970 yılı Bütçesi Finansman kanunu tasa

rısının havale olunduğu komisyonlardan seçi

lecek 3 er üyeden kurulu bir Geçici Komisyon
da görüşülmesine ve 

Bu Komisyona Emlâk Vergisi kanunu ta
sarısının da havale edilmesine dair önergeleri 
kabul olundu. 

1970 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 

21 . 5 . 1970 Perşembe günü saat 9,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,36 da son 
verildi. 

Başkan 
Ferruh Bozbeyli 

Kâtip 
Ankara 

Kemal Ataman 

Kâtip 
Kayseri 

Şevket Doğan 
Kâtip 

Tunceli 
Kenan Aral 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Yozgat Milletvekili ismet Kapısız'in, 

Suriye uyrukluların Türkiye'deki mallarına el 
koymak suretiyle yapılan misillemeye dair ya
zılı soru önergesi, Dışişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/186) 

2. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, 
İzmit Şehir Stat inşaatının durdurulma sebe
bine dair yazılı soru önergesi, Gençlik ve 
Spor Bakanlığına gönderilmiştir. (7/187) 

3. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, 
İzmit'te Bakanlığa bağlı kuruluşların ihtiyaçla
rının İzmit piyasasından karşılanmasına dair 
yazılı soru önergesi, Sanayi ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (7/188) 

4. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, 
İzmit hudutları dâhilinde yapılan telefon ko
nuşmalarına şehir içi tarifenin uygulanması
na dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/189) 

5. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, 
izmit'ten geçecek olan Elektrikli tren hattımn 
ne safhada olduğuna dair yazılı soru öner
gesi, Ulaştırma ve Bayındırlık bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (7/190) 

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Türk
menoğlu'nun, Kayseri Yüksek İslâm Enstitü
sünde cereyan eden olaylara dair yazılı soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (7/191) 

Tasarılar 
1. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye 

Ziraat Odaları Birliği Kanununun, bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı. (1/333) (Adalet, Tarım ve Plân komis
yonlarına). 

II . GELEN KÂĞITLAR 

2. — Sermaye Piyasasının Tanzimi ve Teş
viki hakkında kanun tasarısı (1/334) (Ticaret, 
Çalışma, Maliye, Adalet ve Plân komisyonla
rına) 

82 — 
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Raporlar 
3. — Burs<a Milletvekili Kasım önadım'ın, 

507 »ayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, içişleri,, Ticaret, Sa
nayi ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er 

üyeden kurulu 8 numaralı Geçici Komisyon 
raporu. (2/15) (S. Sayısı : 136) 

4. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu ra
poru. (1/174) (S. Sayısı : 157) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 9,00 

BAŞKAN — BaşkanvakiÜ Fikret Turhangil. 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kenan Aral (Tunceli)) 

BAŞKAN — 1970 Bütçesinin müzakeresine devam ediyoruz. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi re 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Bütçe Karma Komis
yonu raporu (1/286) (S. Sayısı : 155) 

BAŞKAN — 1970 Büçesinin tümü üzerinde 
görüşmeler fcıiıtmiştir. Maddelere geçilmesi hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kafoul edenler... 
Etmiyenıler... Kabul edilmiştir. (C. H. P. sıra-
üarından gürültüler, «Anlaşılmadı, işitilmedi» 
s>esleri.) 

Efendim, anlıyamadım.. 
FAZIL GÜLEÇ (Adana) — işitilmedi, an

laşılmadı. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Bütçe müzakeresinin devamı
nı yaptığımızı ifade ettim, tümü üzerindeki 
görüşmelerin bittiğini söyledim, maddelere ge
çilmesi hususunu oylarınıza arz ettim. (C. H. P. 
sıralarından «Olmaz» sesleri.) 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Da
ha zil çalıyor beyefendi. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Anlıyamadığım bir şey var 
Sayın Karagözoğlu, bir şey mi ifade ediyor
sunuz? 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Evet 
efendim, önce birleşimi açacaksınız, ekseriye
tin olduğunu beyan edeceksiniz. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, bütçe müzakerelerin
de tüm olarak meseleyi mütalâa ediyoruz ve 
daima «bütçenin müzakeresine devam edeceği
mizi» ifade edeceğiz. Bunun Genel Kurulca 
takdir edileceğini tahmin ediyorum. (C. H. P. 
sıralarından «zil çalıyorsunuz, yoklamaya da
vet ediyorsunuz» sesleri ve gürültüler) 

YILMAZ ALPARSLAN (Tekirdağ) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi okutuyorum. 

1970 yılı Bütçe Kanunu 

Genel hükümler : 
Madde 1. — Genel Bütçeye giren dairelere 

cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
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gösterildiği üzere (13 654 883 954) lira, yatı- 1 
rım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (2 709 415 451) lira, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3)işa-
retli cetvelde gösterildiği üzere (12 495 966 062) 
lira M, toplam olarak (28 860 265 467) lira öde
nek verilmiştir. 

A) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BÜTÇESİ 

a) Cumhuriyet Senatosu : I 

b) Millet Meclisi : 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 1 nci 
maddeye bağlı cetvellerin, bu arada Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bütçesinin görüşülmesine. 
(Gürültüler) çok rica ederim efendim. 

Büyük Millet Meclisi bütçesinin görüşülme
sine geçmeden evvel bir hususu belirtmek iste
rim. I 

Bütçenin 1 nci maddesine bağlı cetvellerin 
bölümlerinde, daha önce Cumhuriyet Senato
sunca yapılan ve Bütçe Karma Komisyonunca 
aynen veya değiştirilerek kabul edilen tadiller
le, katma bütçelere ait değişiklikler ayrı ayrı 
raporlar halinde basılmış ve sayın üyelere da
ğıtılmış bulunmaktadır. 

Başkanlığımızın elindeki nüshalarda bu dü
zeltmeler yapılmış olup, düzeltilmiş şekliyle 
okunup, oyunuza sunulacaktır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 
müzakeresine başlıyoruz. 

Grupları ve şahısları adına söz alan sayın 
üyelerin adlarını okuyorum: 

C. H. P. Grupu adına Sayın Gıyasettin Ka
raca, G. P. Grupu adına Sayın Hasan Tosyalı, 
A. P. Grupu adına Sayın Fuat Avcı. 

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere; Sayın 
Hakkı Gökçe, Sayın Cengizhan Yorulmaz, Sa
yın Şinasi özdenoğlu, Sayın Talât Köseoğlu, 
Sayın Hasan Tosyalı, Sayın Ahmet Mukadder 
Çiloğlu, Sayın Sakıp Hiçerimez, Sayın İbrahim 
Sztürk, Sayın Sadi Binay, Sayın İsmail Hakkı 
Alaca, Sayın Ali Rıza Uzuner. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Gıyasettin Ka
raca, buyurun. 

- 84 
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0. H. P. GRUPU ADINA GIYASETTİN 
KARACA (Erzurum) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin saygı değer milletvekilleri, Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisinin 1970 malî 
yılı bütçeleri üzerinde görüşlerimizi arza çalı
şırken C. H. P. Millet Meclisi Grupu adına Yü
ce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 

Aziz vatanımızın ve Yüoe Milletimizin yegâ
ne temsilcisi bulunan ve bu şerefli kutsal göre
vi Anayasa ve millî iradeden alan Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin bütçeleri üzerindeki gö
rüş ve mütalâalarımızı ifadeye çalışırken kul
lanacağımız ifade ve üslûp tarzımızın bu ulvi 
müessesenin manevi varlığına yakışır bir dille 
anlatılmasına sâdık kalınarak, her türlü siya
si endişe ve görüşlerin çok ötesinde vatansever 
bir yürekle ve dosdoğru konuşacağız. İşte bu 
sebepledir ki, arz etmeye çalışacağımız görüş 
ve mütalâalarımızla ileri sürdüğümüz fikir ve 
düşüncelerimizde yıkıcı değil, yapıcı, yıpratıcı 
değil düzeltici, güvensizlik değil güvenli, inanlı 
ve imanlı bir azmin temsilcileri olarak bu öde
vimizi yerine getirmeye çalışacağız. 

Saygı değer arkadaşlarım, cümlemizin ma
lûmu olduğu üzere, C. H. P. Millî Mücadele ru
hunun bir sonucu olarak tarihin karanlık gün
leri, maziye itilmek istendiği sıralarda ilk defa 
Atatürk tarafından kurulmuş bir siyasi teşek
küldür. Tarihten gelen ve tâbiri caizse tarihi
mize çağdaş bir siyasi teşekkülün geçirdiği is
tihaleler nazara alınırsa, C. H. P. nin bu bü
yük müesseseye karşı duyduğu içtenlik ve onun 
üzerindeki titizliği, sadakati ve inancı kolayca 
ve kendiliğinden anlaşılmaktadır. 

Bu sözümden arkadaşlanmızuı bir inhisar
cılık anlamı çıkarmıyacaklarına eminim. Zira 
Yüce Meclise bütün siyasi partilerin ve pajlö-
manterlerin aşırı saygı, sadakat, içtenlikle bağ
lı olduklarına inanıyoruz ve bu büyük haslet 
ve inançlarla kıvanç duyuyoruz. Geliniz Yüce 
Meclisi ve bütün Anayasal kuruluşları sayma
da, korumada, saygıda ve itibarlı tutmada ya
rış halinde olalım. Bu tutum ve davranışlarımı
zın sonu şüphe yok ki, zafer olacaktır, mutlu
luk olacaktır. Müessese bizimdir, aziz Türk Mil-
letinindir. Bu sebeple derhal ifade edeyim ki, 
büyük Türk Milletinin hayatı ebedi, Türk Dev
letinin kudreti ve onuru Yüce olmalıdır ve ola
caktır. 
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Unutmamak lazımdır ki, büyük Türk Mille
ti haricî ve dahilî mücadeleler sonucunda istik
lâl ve hürriyetine kavuşmuş, bünyesindeki 6 
asırlık marazi istibdadı yıkmasını bilmiş ve 
millî hâkimiyet prensibine dayanan Cumhuri
yet rejimini kurmuştur. Ve yine bu büyük mil
let millî mücadelenin en karanlık günlerinde, 
düşman orduları yurdu istilâya kalktıkları ve 
Ankara'ya yaklaştıkları bir sırada dahi Yüce 
Milletimiz Parlâmentonun hâkimiyetini ve iti
barım devam ettirmesini bilmiştir. 

Bugün kabul etmek lâzımdır M, vücudunu 
kanunlarla tesis eden beşer hayatının en me
denî, en ileri ve hürriyetsever idare tarzı de
mokratik rejimdir. Biz C. H. P. Meclis Grupu 
olarak, aziz milletimize ve büyük Türk Devletine 
yakışan ve yaraşan en şerefli ve itibarlı idare tar
zının demokratik rejim olduğuna inanıyoruz. Ve 
yine demokratik rejimi ve onun vazgeçilmez un
suru olan demokratik parlömanter sistemi, «hal
kın, halk tarafından, halk için idaresi» şeklin
de anlıyoruz. 

Ancak, söz buraya gelmişken hemen ifade 
edeyim ki, çeşitli siyasi görüşlere sahibolan si
yasi partilerin iştirak ettiği parlâmentolarda de
ğişik görüş ve mütalâaları taşıyan fikirler çarpı
şacaktır. Ancak, Yüce Meclisin sayın üyelerinin 
varlıklarının temeli olan millî menfaatlerin ol
duğu yerde, parti ihtiras ve nifakları dışında, 
gerektiğinde derhal birleşmelidirler. Zira, ak
si mütalâa edilerek bu çatı altında ileri sürü
len fikirlerin beğenilip veya beğenilmemesi 
münakafa sahasına çıkarılarak fikre ve düşün
ce hürriyetine yumrukla karşı gelmek istiyen 
ve kaba kuvvet kullanmak suretiyle kürsü ma
suniyetine tecavüz ve hatibe saldırma gibi, 
gayrikanuni ve insan dışı hareketleri şiddetle 
ve nefretle takbih ederiz. 

Ümit ve temennimiz odur ki, geçmiş yıllar
da çok az da olsa, benzeri görülen bu derece 
ölçüsüz ve pervasız hareketler bir daha teker
rür etmesin. Buna mukabil, keza aynı şekilde 
Meclis müzakerelerinde konuşan hatiplerin ka
tiyen tecavüzkâr olmamaları, dinliyen parlö-
manterlerin de konuşan hatiplere müdahale et
memelerinin gerekli olduğuna inanıyoruz. Zira, 
demokrasi ve demokratik rejim her şeyden ön
ce itidal, tahammül ve müsamaha rejimidir. Bü
yük Atatürk'ün dediği gibi, «Türkiye Büyük 

Millet Meclisi kürsüsü bir Kâbei Millettir, 
Meclis kürsüsünün masuniyeti mukaddestir» 
düsturunu unutmamamız gerekir. 

Bu itibarladır M, Türkiye'yi çağdaş medeni
yet düzeyine çıkaracak olan parlâmentonun üs
tünlüğünü, hak ve yetkilerini hep birlikte ve 
elbirliği ile korumamız, onun mânevi varlığına 
vukubulacak her nevi fiil ve hareketleri, siya
si görüş farkları gözetmeksizin, parlâmento 
olarak karşılamamızın lüzumlu olduğu zarure
tine inanıyoruz. Vâki tecavüz ve yıpratma gay
ret ve çabaları nereden ve ne suretle gelirse 
gelsin, daima ve her şeyden önce 0. H. P. nin 
yenilmez, yıkılmaz ve aşılmaz azimli ve ezici 
güçlerini mutlaka karşılarında bulacaklardır. 
Bu strateji ve parolamız ezelden ebede kadar 
vardır ve daima var olacaktır. Demokrasilerde 
iktidarlar ve hükümetler geçicidir, fakat bü
yük Atatürk'ün dediği gibi, Cumhuriyet ilele
bet yaşıyacaktır ve payidar olacaktır. Şüphe 
yok ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi millî ira
denin tecelligâhı, hürriyet ve istikbalimizin 
harice ve dâhile karşı tek teminatıdır. 

Yeri gelmişken hemen ifade etmek isterim 
ki, Yüce Parlâmentonun iradesi üzerinde hiç
bir kuvvetin varlığının bahis konusu olamıyaca-
ğı aşikârdır. Demokrasilerde anaunsur, halkın 
halk tarafından idaresidir. Bu da seçim yolu 
ile temsilcilerini seçip parlâmentoya gönderme
si ile mümkündür. Bu varsayımdan da anlıyo
ruz ki, parlâmentoların meşruiyeti âdil, taraf
sız ve halk iradesine dayanan hür seçimlerle 
sağlanır. Âdil, dengeli ve demokratik seçim ka
nunları, parlâmentoları kamu oyunda daima 
iktidarlı kılar. Aksi takdirde, seçilen parlöman-
terlerin halk nazarında itibarları sarsılır, seçi-
lemiyenin şahsiyet ve itibarı zedelenir, bundan 
da müessese zarar görür. Bu gerçekleri göz 
önüne almak mecburiyetinde kalan Yüksek 
Meclislerin Büyük Türk Milletinin kendi öz 
temsilcilerini seçerken daha âdil, daha az ihti-
lâtlara meydan verecek, parlömanteri halk ve 
seçmen nazarında küçültmiyecek, parlömante-
rin görevlerini ifaya mâni olmıyacak, seçmeni 
ve delegeyi parlömanterlerin şahsiyetlerinin 
üstünde tehdidedici fiil ve davranışlardan uzak, 
gerçeklere ışık tutan, üstelik büyük kabiliyet
lerin tecrübelerin ve devlet adamlarının Yüce 
Meclislere girmelerini sağlamak için daha rasyo-
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nel ve radikal ve fakat otoriter, parti taassupla
rının dışında daha geniş ve tarafsız seçim sis
temlerinin tatbikatına yer verecek kanunları bi
ran evvel hazırlayıp getirmenin zamanı çoktan 
gelmiş ve hatta geçmiştir bile, Yüksek Meclis
lerin yasama görevlerini yerine getirirken, içinde 
bulundukları zamanın hal ve şartlarını göz 
önünde bulundurma mecburiyetleri de vardır. 

Söz seçim kanunu üzerine gelmişken basın
da ve kamu oyunda münakaşa ve tereddütleri 
mucibolan bir olayı da Yüksek Huzurlarınıza 
getirmeyi bir vazife sayıyoruz. Vatandaşın, 
tabi olduğu devletinin kanunlarına itaatkâr ol
ması ve itimadetmesi asıldır. Hal böyle iken, 
1970 Haziran kısmi Senato seçimleri için yü
rürlükte bulunan, mer'i ve cari seçim kanunla
rı gereğince gerek görevleri icabı Yüksek Se
çim Kurulunun radyo ile, gerekse siyasi parti
lerin teşkilâtlarına gönderdikleri tamim ve teb
liğlerle «seçime girmek için istifa mecburiye
tinde olanların en geç 31 Ocak 1970 gününe ka
dar istifa ile görevlerinden ayrılmaları» husu
su bildirilmişken, gerek kamu görevlileri ve 
gerekse istifa mecburiyetinde olanlardan istek
li bulunanlar, bu kanuni lâzımeye riayet ede
rek görevlerinden çekilmişlerdir. Bir kısım me
murlar ise sırf bu seçime girebilmek için emek
liliklerini istemişlerdir. Hal böyle iken, kısmi 
Senato seçimleri çok az bir zaman içerisinde, 
1971 Ekimine talik edilmiştir. 

Şimdi, haklı olarak Yüce Meclisten şu hu
susları sormak istiyorum. Bu istikrarsızlık ne
reden doğuyor? Anayasamız, bu kuruluşlardan 
seçim için istifa edenlerden bâzılarının «bir da
ha mesleklerine alınamıyacaklarmı» âmir bu
lunmaktadır. Hal böyle iken, bir yandan siyasi 
iktidarların görüşüne aykırı siyasi kanaatlar 
taşıdıkları için tekrar görevine alınamıyanlar, 
bir yandan boşalan kadrolar doldurulacağı için 
kadrosuzluk yüzünden yeniden tâyinleri yapı-
lamıyanlar, bir yandan seçime girebilmek için 
emekliliklerini istiyenler, bir yandan aylarca, 
lüzumsuz beklemelerden dolayı mağdur olan
lar bulunmaktadır. 

Acaba bu tedbirsizlik ve ihtiyatsızlıklar ne
reden geliyor? Bunları sormak ve öğrenmek 
hakkımız değil midir? İster Hükümetten, ister 
üyelerden gelsin badema Yüksek Meclislerin 
bu hususta üzerlerine düşen vazifelerini tam 
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ve kâmil anlamda yapacaklarından emin bu
lunuyoruz. Çünkü, 35 milyon insan daha mesut 
ve daha müreffeh yaşamak için bütün ümitle
rini Yüce Meclise bağlamışlardır. Bütün bu 
mülâhazalarla Büyük Türk Milletini çağdaş 
medeniyet düzeyine biran önce ulaştırmak için 
Anayasamızın öngördüğü reform kanunları da
ha fazla bekletilmeden biran önce çıkarılmalı
dır. 

Saniyen anayasal kuruluş ve müesseselere 
karşı girişilen her türlü haksız ve tecavüzkâr 
davranış ve tertiplere derhal kargı çıkılarak, 
Anayasaya saygı, kural olarak, sağlanmalıdır. 
Kanunen kendisine mevdu hakların kullanılma
sında farklı siyasi görüşler tercih esebepleri ol
mamalıdır. özellikle yabancı ülkelerle yapılan 
anlaşmalar, mutlaka Meclislerin tasdik ve tas
viplerinden geçirilmelidir. Hükümetler, siyasi 
gruplarındaki oy çoğunluğuna dayanarak, 
Meclislere bilgi vermekten ve murakabeden 
kendilerini azade saymamalıdırlar. Meclisler bu 
görevlerini titizlikle yerine getirmelidirler. Mil
lî varlığımızı ve bütünlüğümüzü tehdidetmeye 
matuf her türlü aşırı akım ve davranışlar kar
şısında siyasi parti farkı gözetmeksizin son de
rece hassas, uyanık ve tedbirli olmak, Yüce 
Millet adına bizim görevimizdir. Bu gibi ahval
de en müessir tedbirler ânında ve zamanında 
alınmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; daha fazla vakti
nizi almamak için umumi görüş ve mütalâaları
mızı bu şekilde hulasaten belirttikten sonra, 
şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesine 
ait görüş ve temennilerimizi arz etmeye çalışa
cağım. Bu dileklerimizin bir kısmı geçen yıl
lar bütçelerinde tekrar edildiği halde kaale 
alınmadığı için, lüzumuna binaen bu bütçede 
de tekrarlamak mecburiyetinde kaldığımızdan 
dolayı özür diliyeceğim. 

Bunlardan ezcümle: 
1. — Halen meclislerin içtüzüğü yapılmamış

tır. 
2. — Meclislerin müşterek toplantılarına ait 

tüzük de keza aynı şekilde çıkarılmamıştır. 

3. — Meclislerin arşiv ve kütüphanesinde 
mevcut eski Türkçe tutanaklar henüz Türkçeye 
çevrilememiştir. 

4. — Yabancı dil üzerine yazılmış eser ve 
yazıların okunarak istifade edilmesi için kü-
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tüphaneye yeteri kadar yabancı dil bilen uzman I 
memur veya mütercim alınmamıştır. 

5. — Meclis tabldotu kuruluş ve işleyiş şek
line göre, çok pahalıdır. Meselâ, kış aylarında, 
bir misal vermek icabederse, bir tek portakal 
125 kuruşa satıldığı sırada, portakalın kilosu 
Ankara'da halde 100 - 150 kuruş arasında sa
tılmakta idi. 

6. — Millî Saraylar yönünden ayrılan tahsi
sat yetersiz ve kifayetsizdir. Millî varlığımızın 
sembolü ve ecdat yadigârı olan Millî Sarayların 
korunma ve muhafazasında, onarım ve kullanıl
masında gerekli alâka ve ilgi gösterilmemiştir. 
3 yıldan beri, sözde tadil maksadı ile içinde 
kurulmuş iskeleler mevcuttur. Bu hususta Mec
lis Hesaplarını İnceleme Komisyonunun verdi
ği raporlar maalesef nazarı itibara alınmamış
tır. Saraylar kontrolsuz ve başıboş bırakılmış
tır. Tarihî eşyalar lüzum ve sebebolmadığı 
halde kullanılma yerleri keyfî ve indî sebep
lerle değiştirilmiştir.. 

7. — 231 sayılı Teşkilât Kanunu ihtiyaçlara 
cevap vermekten çok uzaktır. Yeni bir teşkilât 
kanunu çıkarmaya ihtiyaç vardır. 

8. — Kati zaruretler olmadıkça oy çokluğu
na güvenilerek hatiplerin Meclisteki konuşma
ları şahıs ve süre yönünden kısıtlanmamalıdır. 

9. — Hükümeti murakabe yollarından birisi 
olan sözlü soru müessesesi mutlaka ve behema-
hal haftanın her gününde ve belli bir saatinde 
usulüne uygun bir şekilde işletilmelidir. Ya
zılı sorulara cevap alınamamaktadır, yetersiz 
ve yersiz bir şekilde bilgi verilmekte veya ve
rilmekten kaçınılmaktadır. Hükümeti denetle
me yolları çok defa parti taasusbu yönünden 
işlemez ve muattal bir hale getirilmiştir. 

10. — Sataşmaya mâruz kalan üyenin söz 
isteme isteği Divanca dikkate alınmalı ve bu 
hakkın istimalinde çok daha hassasiyet göste
rilmelidir. Zira tatbikat göstermiştir M, bu hak 
Divanca tanınmadığı takdirde siyasi parti ta
assubu ile direnme hakkının oylanma ile ger
çekleşmediği görülmektedir. 

11. — Başkanlık Divanının, sayın üyelerin 
vâki söz talep ve isteklerinde daha müsait dav
ranmaları lâzımdır. 

12. — Sayın üyelerin de Divanın görevleri
ni yürütmesinde yardımcı olmaları gereklidir. 

13. -*- Meclis çalışmalarının daha verimli ol
masını teminen ziyaretçi konusunda Meclis Di- | 

— 87 

21 . 5 . 1970 O : 1 

vanmın almış olduğu son kararı muhteva ve 
tatbikat yönünden müspet karşılıyoruz, hassasi
yetle tatbikini ve devamını diliyoruz. 

14. — Yüce Meclisin malûmu olduğu üzere, 
Meclisimizdeki devamsızlık halen devam et
mektedir. Yüce Divanın, devamsızlığı önleme 
hususunda almış olduğu ve Yüksek Meclise teb
liğ ettiği hususları yerine getirmediği için 
Meclise devam eden üyelerle etmiyen üyeler 
arasında henüz bir fark gözetilmediğinden ve 
evvelce tatbiki mevzuubahsolan müeyyide şu 
ana kadar tatbik edilmediği için devam
sızlık da devam etmektedir. Bu sebeple, Diva
nın devamsızlık konusunda evvelce almış ol
duğu kararının hassasiyetle tatbikini de arz et
mekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım; C. H. P. Meclis 
Grupu adına Türkiye Büyük Millet Meclisi büt
çesi üzerindeki görüşlerimizi hulasaten Yüksek 
Huzurlarınızda arz ettim. Saygılarımı sunarım. 
(O. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Söz G. P. Grupu adına Sayın 
Hasan Tosyalı'nm; buyurun efendim. 

G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
Kastamonu) — Yüce Millet Meclisinin değerli 
Başkanı; değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Mensubu olduğum G. P. adına Türkiye Bü
yük Millet Meclisimizi teşkil eden Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi bütçeleri hakkında 
fikirlerimizi söylemek için Yüksek Huzurları
nızda söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; hür ve müstakil 
vatan ve milletimizin büyük kurtarıcısı, Türki
ye Cumhuriyetimizin kurucusu, demokratik 
parlömanter Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
ilk müessisi, milletimizi muasır medenî millet
ler seviyesine çıkaracak Atatürk inkılâp, ilke 
ve ülkülerinin kaynağı olarak Türk Milletinin 
ve milletimizi temsil eden, hepimizin kalbinde 
ebediyen yaşıyacak olan ebedî ve millî önde
rimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü Yü
ce Meclis huzurunda sygı ile, hürmetle selâmlı-
yarak sözlerime başlıyorum. 

Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım, 
G. P., Türkiye Büyük Millet Meclisini millî 
birliğimizin, millî hâkimiyetimizin, millî irade
mizin, millî bekamızın; vatan ve milletimize 
hizmetin; topyekûn refah ve saadetimizin; meş
ru, demokratik, hür parlömanter Türkiye Cum-
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huriyetimizin ebedî sembolü ve teminatı olarak 
görmektedir. Bu sebeplerle yücelegen, kıymetle
nen ve itibarlanan Türkiye Büyük Millet Mec
lisini ve Yüce Meclisin şahsında Büyük Türk 
Milletini G. P. Grupu büyük hürmet ve sevgi 
ile selâmlamaktadır. 

Sayın Başkan ve sayın milletvekilleri; 
Milletimizi muasır medeni milletler seviye

sine çıkarmak; millet hâkimiyetinin kayıtsız ve 
şartsız devamını sağlamak, Türkiye Büyük Mil
let Meclisini yüceltmek, itibarını artırmak ve 
muvaffak kılmak her şeyden evvel Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin, yani parlâmentoyu teş
kil eden Senato ve Millet Meclisinin itibarlı 
olmasına, vatan ve milletimiz için başarılı vazi
fe görmesine bağlıdır. 

Türk demokrasisinin teminatı olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin itibarını korumak ve 
başarısını sağlamak başta parlâmento üyesi sa
yın milletvekili ve senatörlerin ve adaletli ha
reket etme durumunda olan Senato ve Millet 
Meclisi Başkanlık Divanlarının vazifesidir. 

Sayın Başkan ve değerli arkadaşlarım; 
Milletvekili ve senatörler olarak Türkiye 

Büyük Millet Meclisinde yemin ederken şahıs 
veya parti menfaati için değil, Türkiye Cum
huriyetine, Anayasaya bağlı olmak, vatan ve 
milletimize hizmet etmek için yemin ettik. Par
ti menfaatini korumak için «parti disiplini» var
sa, bundan evvel ve bunun üstünde, yanığımız 
«yemin» var ve bu yeminin sahibi vicdanlarımız 
ve şahıslarımız vardır. 

O halde muhterem arkadaşlarım; G. P. ola
rak diyoruz ki, yaptığımız yeminin sahibi asli
si olabilmemiz için: Millî birliğimizin, millî hâ
kimiyetimizin, millî irademizin, millî bekamızın 
vatan ve milletçe refah ve saadetimizin; meş
ru, hür demokratik Atatürk inkılâp ilke ve ül
külerine sadık parlömanter Türkiye Cumhuri
yetimizin yegâne sembolü ve teminatı olan Tür
kiye Büyük Millet Meclisimizi yüceltmek, daim 
ve itibarlı kılmak, millet ve vatan vazifelerin
de muvaffak etmek lâzımdır. 

Bunun için de : 
1. — Millet Meclisi ve Senato Başkanlık 

Divanları, milletvekili ve senatörler olarak bü
yük bir millî ve vicdani vazife anlayışı ve me
suliyeti içinde Meclislere ve komisyonlara mun
tazam olarak devam etmemiz, müzakereleri ta-
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I kibetmemiz ve az zamanda çok iş yapmamız lâ
zımdır. 

2. — Siyasi partiler, senatör ve milletvekil
leri olarak, parti ve şahıs menfatalerimizden ev
vel vatan ve millet menfaatini ve yaptığmuz ye
minin icaplarını üstün tutarak şok çalışmamız 

I lâzımdır. 
Sayın Başkan ve değerli arkadaşlarım; 
G. P. olarak Meclis içi çalışmalarımızda, ha

reketlerimizde, tenMd ve konuşmalarımızda 
kendimize rehber edindiğimiz prensip ve tu
tumlarımızı da şu şekilde sıralıyorum: 

1. — Anayasaya, kanun ve tüzüklerimize 
inanarak samimi ve saygılı olmak; 

2. — Vatan ve milletimizin menfaatini ve 
Türkiye Büyük 3VG.Het Meclisimizin yüceliğini 
ve itibarını her şeyin üstünde tutmak; 

3. — Millet Meclisi ve Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlık Divanlarına, adaletli idare tar-

I zina hürmetkar olmak; 
4. — Partiler ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisi üyeleri arasındaki münasebetlerde kar
şılıklı iyi niyetli, müsamahalı, hürmetkar ve 
saygılı olmak; 

5. — TenMd, konuşma ve müzakerelerde 
yıkıcı değil yapıcı; hasmane değil muhabbetli; 
bölücü değil birleştirici; yalnız itham edici, suç
layıcı ve kırıcı değil iyi yapanı ve iyi yapılanı 
takdir ve teşvik edici; doğruya doğru, eğriye 
eğri deyici; iktidar partisinin ve Hükümetinin 
vatan ve milletimiz hayrına ve menfaatine yap
tığı işlerde onları destekleyici ve onlarla bera
ber olucu olmak... 

Fakat arkadaşlarım, iktidar partisinin ve 
hükümetlerinin, şahıslarının ihmal, acz, becerik
sizlik, tembellik, nüfuzu kötüye kullanma, rüş
vet, adam kayırma kanunsuz, adaletsiz ve hak
sız icraatına karşı olacağız. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın da 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle beyan 
ve ikaz buyurdukları konulara da temas etmek 
istiyoruz. 

Vatan ve milletimizin birliğini, huzurunu ve 
emniyetini bozucu; Türkiye Cumhuriyeti reji
mimizi yıkıcı aşırı sağ ve sol cereyanları teşvik 
edici veya bunlara karşı müsamahalı veya ta
raf tutma veya bunları birbiri aleyhine kullana
rak kuvvet dengesi sağlamaya karşı da mtioa-

| dele edeceğiz. 
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Kökü dışarda olan, vatan ve milletimizin iç
ten yıkılmasına siyasi, ideolojik, ırki ve dinî 
yollarla çalışanlara karşı iktidarın, Hükümetin, 
kanunları ve emniyet kuvvetlerini zamanında 
ve yerinde kullanarak tedbir almamasının kar
şısında olacağız. 

İktidar partisinin, hükümetlerinin ve idare 
başkanmın kendi başarısız, beceriksiz ve tedbir
siz icraatını örtmek ve yıpranmış şahıs ve ikti
darlarını devam ettirebilmek için milletimizin 
sosyal hayatını sarsma, birlik ve beraberliğini, 
huzurunu bozma pahasına da olsa «böl, idare 
et» prensibinden hareket edilerek masum şahıs 
ve teşekkülleri birbirinin aleyhine tahrik ve it
ham ederek ve hattâ silâhlı çatışmalar yaptıra
rak veya bunları bilmemezlikten gelerek veya 
bunlara göz yumarak idare etme ve iktidarına 
devam etme heveslerine de karşı olacağız. 

Hür, demokratik, parlömanter Türkiye 
Cumhuriyetimiz için, çok büyük tehlike arz 
eden bu nevi idare ve iktidar olmayı düzelt
mek ve kontrol etmek için çalışan Anayasa te
şekküllerinin ve hattâ Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin teşriî denetim vazifesi yapmasından 
kaçar görünme temayülü içinde vatan ve mille
timizin ve rejimimizin yararına olmıyacak şe
kilde iktidar, idare ve icraat yapmaya karşı re
jim, vatan ve milletimizin yegâne teminat ve 
temsilcisi Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve onun üyeleri olarak yaptığımız büyük yemi
nin icabı olarak maddi ve mânevi bütün gücü
müzle mücadele edeceğiz. 

Yüce Meclisin Sayın Başkanı ve değerli 
üyeleri; 

G. P. olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
hakkında genel görüşlerimizi bu şekilde arz et
tikten sonra, şimdi de müsaadenizle Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin, milletvekili ve sena
törlerin vazife ve çalışmalarına ait teferruatlı 
görüşlerimizi sırasiyle arz ediyorum. 

1. — Milletvekili ve senatörlerin Millet 
Meclisi ve Senatoya ve komisyonlara muntaza
man devam etmesi lâzımdır. 

2. — Meclis ve komisyonların çalışmaya 
başlama saatinden çalışmanın bittiği saate ka
dar M«clis, Senato ve komisyon oturumlarında 
vazifelilerin hazır bulunmalarının mutlaka te
min edilmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin senatör 
ve milletvekillerinin ve hattâ hür demokratik 
parlömanter Türkiye Cumhuriyeti rejimimizin 
itibarı, başarısı, bekası buna bağlıdır. 

Vatan ve milletimize Yüce Mecliste yemin 
ile taahhüdettiğimiz hizmetlerin, kanunların,, 
gerek meclislerde ve gerek komisyonlarda za
manında, doğru ve millet menfaatine yapılabil
mesi, milletvekili ve senatörlerin Senatoya, 
Meclise ve komisyonlara muntazam devamına 
bağlıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Meclislerimizin vazifelerini dürüst zamanın

da ve millet hayrına yapabilmesi için Meclisle
rimizin teşkilât, kadro ve tüzüklerinin de za
manında yapılmasını temenni ediyor, Başkan
lıkların bu hususu tacil etmesini arz ediyoruz. 

Sözlerimi burada bitirir, hepinizi saygı ile 
selâmlarım. (G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Av
cı, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA FUAT AVCI (De
nizli) — Muhterem milletvekilleri; 

T.B.M.M. nin 1970 yılı Bütçesi üzerinde A. P. 
nin görüşlerini arz ve izaha çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri; 

Son bir, itki senedir kamu oyunda T.B.M.M. 
nin itibar ve haysiyeti üzerinde her zamankin
den daha fazla spekülâsyon yapıldığı ve parlâ
mentonun şaibe altında bulundurulmak isten
diği yolundaki gayretlerin kesifliği hepimizce 
malûmdur. Demokrasi ile idare edilen memle
ketlerde, demokrasinin en belirli vasfının ve 
hattâ demokrasiyi şekillendiren temel müessese
nin parlâmento olduğu hukukî bir gerçektir. 
Binaenaleyh, parlâmento müessesesi üzerinde 
yapılan polemik ve spekülâsyonların çok büyük 
ölçüde demokrasimiz üzerinde yapılmış polemik 
ve spekülâsyonlar olduğunu kabul etmek, biraz 
önce ifade ettiğim hukukî gerçeğin tabiî bir ne
ticesidir. 

Bu temel görüşten hareketle T.B.M.M. nin 
1970 yılı Bütçesi üzerinde, A. P. Grupu olarak 
üm defa Parlâmentomuza bilerek veya bilmiye-
rek düşürülmek istenen gölgenin sebep ve saik-
leriyle, bunların izalesi hususundaki tedbirleri 
tetkik ederek, umumi olarak Yüce Heyetinize 
arz etmekte fayda gördük. 

Muhterem milletvekilleri; 
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Meclis zabıtlarının, parti faaliyet ve propa- j | 
gandalarmın ve basın ile içtimai hâdiselerin 
tetkikinden de anlaşılacağı üzere, Parlâmento
muzun itibar ve haysiyetine müteveccih âmilleri 
üç grupta toplamak mümkündür. Bunlar, par
lâmentomuzun bizatihi kendi bünyesinden zu- | 
hur eden âmiller; ikincisi, dış âmiller ve üçün
cüsü de, mevzuattaki aksaklık ve mevzuatın 
sübjektif tesirinden neşet eden âmillerdir. 

Şimdi, müsaadelerinizle bunları umumi mâ
nada, tâbiri caiz ise, nirengi noktalarına temas 
ile, kısa da olsa, izahtan Parlâmentomuzun, do
layısiyle demokrasimizin geleceği bakımından 
fayda görmekteyiz. 

Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, parlâmen
tomuza bilerek veya bilmiyerek gölge düşürme
ye matuf âmillerin birincisi, Parlâmentomuzun 
bizatihi kendi bünyesinden zuhur eden âmiller
dir, demiştik. Bu, iç bünyemizden zuhur eden 
âmilleri iki grupta toplamak mümkündür. Bun
lar ise, parlâmento içi faaliyet ve kürsü konuş
malarında şahsi ve parti menfaatlerini bazen 
en büyük memleket ve millet meselelerinden 
önce mütalâa edilebilir oluşu; ikincisi, milletve
killerinin şahsiyetleri üzerine şaibe düşürül
mesi keyfiyetidir. 

Değerli milletvekilleri; 

Şimdi düşününüz: Anayasa hükmü gereğin
ce, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez un
surları olan siyasi partiler, eşit şartlarla ve ka-
zai murakabe altında seçime gitmektedirler. Se
çim beyannamelerinde milletin refah ve saadeti 
ile, memleketin kalkınması v. s. hususlardaki 
görüşlerini ve iktidara geldikleri takdirde ya
pacakları işleri, vaid olarak ortaya koymakta
dırlar. Milletin hakemliği neticesinde muayyen 
bir parti iktidara gelmektedir. Bu durum kar
şısında, iktidara gelen partinin seçim beyanna
mesi ve programına aldığı hususları, memleke
tin imkânları nispetinde gerçekleştirmek isteme
sinden tabiî ne olabilir. Hattâ bu husus, ikti
dardaki parti için artık bir istek olmaktan çık
mış, vasife haline gelmiştir. Tâbir caiz ise, be
yanname ve program millet tarafından vize 
edilmiştir. İşte, parlâmentomuzun itibarı ve 
haysiyeti milletçe tasvibedilen bu işlerin meclis
lerde müzakeresi esnasında, parti menfaatleri
nin üstün tutulmasında ortaya çıkmaktadır. Zi
ra, milletçe tasvip gören bir işin,- millet için j 
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hangi hallerde daha faydalı olacağı yolunda 
teknik konuşmalar yapılmak icabederken, bu 
maddi netice bir yana bırakılarak, muhalefet 
partilerince milletten tasvip gören bu işin ya 
h'ç çikanlmamasma gayret sarf edilmekte ve
ya kendi noktai nazarlarının aynen kabulünde 
ısrar edilmektedir. Bu durum karşısında 
da hâdise, objektif, aklın icabı olmaktan çıkmak
ta ve his ve arzuların hâkim olduğu bir sen, 
ben münakaşası halini iktisabetmektedir. Bun
dan da gayet tabiî Parlâmentonun itibar ve 
haysiyeti rencide olmaktadır. Kaldı ki, muha
lefetin kendi istediğini aynen kabul, iktidarın ik
tidar olmasına ve dolayısiyle seçime de aykırı 
düşen bir keyfiyettir. 

Diğer taraftan, yine parti ve hattâ şahsi 
menfaatler önplânda tutularak, parti veya şah
sı için bile olsa, gerçekten faydalı olup olma
dığı araştırılmaksızm veya ilgili mevzuda sala
hiyetli makamca gerekli tedbirlerin alınıp, alın
madığı; alınmışsa, yeterli olup olmadığı araş
tırılmaksızm «radyodan ilân ediliyor» diye 
seçmen indinde güya yatırım konuşmaları ya
pılıyor. Yani, bu nevi konuşmaların ağırlığını 
aktüel veya ciddî bir hâdiseyi dile getirmiş ol
mak değil, yatırım yapmış olmak teşkil edi
yor. Bundan da keza kısmen bile olsa Parlâ
mento itibarı zarar görüyor. Zira, millet kür
süsü şahsi amal için kullanılmış oluyor. 

Parlâmentomuzun itibar ve haysiyetine mü-
teveooih olup, bizzat Parlâmentonun bünyesin
den zuhur eden en önemli ve önemli olduğu ka
dar da maalesef çirkin olan bir husus, T. B. M. 
Meclisi üyelerinin şaibe altında bulunclurulma-
lamlır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Hepimizin malûma olduğu gibi, Meclisimiz

de maalesef «Meclis zabıt ve bantlarının tah
rif edilip, değiştirildiği» iddialarından tutunuz 
da, çok zaman mücerret oldukları için bütün 
Parlömantsrleri şaibe altında bulunduracak şe
kilde bâzı senatör ve milletvekillerinin «ecne
bi şirketlere maddi menfaat karşılığı imkân sağ
ladıkları», pek yakın bir zamanda da muhte
lif partilere giren bâzı milletvekili arkadaşları
mız hakkında «para ile satmalındıkları» iddia
larına varıncaya kadar ileri sürülmüştür. 

Değerli milletvekilleri; 
Evvelemirde ve istitraten şu hususu ifade 

edelim ki, biz A. P. olarak Türk Milletini tem-
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sil eden ve demokrasimizin sembolü olan bu 
mukaddes çatının altında oturup da, hangi 
partiye mensübolursa olsun, bağımsız arkadaş
larımız ve hattâ bu iddiayı yapan arkadaşları
mız da dâhil olmak üzere, hiçbir senatör ve mil
letvekilinin casusluk yaptığına, maddi men
faat karşılığı ecnebilere imkân sağladığına ve 
hele, hele fikir ve kanaatlerini para mukabili 
satabileceklerine katiyen inanmıyoruz ve bu 
nevi iddiaları reddediyoruz. Esasen, yapılan 
tetkik ve tahkikler neticesi, bu iddiaların hiç
birinin varidolmadığı sabit olmuştur, iddiaların 
aslının olmadığı sabit olmuştur, ama bu şekilde
ki iddialardan Parlâmentomuzun itibar ve hay
siyetinin ciddî şekilde zedelenmiş olduğu da 
bir hakikattir. Bu hususta, netice olarak şunu 
ifade edelim ki, bâzı arkadaşlarımız ve hattâ 
partilerimiz «sansasyona ehemmiyet vereceğiz» 
derken, bilerek veya bilmiyerek Parlâmentoya 
ve demokrasimize leke getirmektedirler. Ka
naatimizce, sansasyonel hâdiselerden, hele he
le mefhum sansasyondan fayda ummak abosle 
iştigalin ta kendisidir. Zira, sansasyon huzur
suzluğun, karamsar düşüncenin ve ihtirasların 
gıdasıdır. 

Meclis zabıtları tetkik edildiği takdirde gö
rülecektir ki, T. B. M. Meclisinin Bütçesi üze
rinde yapılan müzakerelerde grup sözcülerinin 
hemen hemen birleştikleri bir asgari müşterek 
mevcuttur. Bu asgari müşterek ise, «umumiyet
le Parlâmentomuzun itibar ve haysiyetine göl
ge düşürecek hareket ve sözlerden sakınmalı
yız» şeklinde ifade olunmuştur. Muhtelif vasi-
lelerle şahısları ve T. B. M. M. Bütçesi üzerinde 
grupları adına bu şekilde ifadede bulunan ar
kadaşlarım, maalesef çeşitli vesilelerle bu ifa
delerinin tam aksine, Parlâmento itibar ve hay
siyetini büyük bir iştiha ile zedeledikleri de 
yine Meclis zabıtlariyle sabittir. 

Şu duruma göre, Parlâmento itibar ve hay
siyetinin bu mevzuda zarar gördüğü husus, ifa
delerle tatbikat veya nazariyat ile amel arasın
da tam bir tezat bulunması vakıasıdır. A. P. 
Grupu olarak bu husustaki görüşümüz, Ziya 
Paşa merhumun meşhur mısraında veciz bir 
şekilde ifadesini bulmuş olan «Ayinesi iştir 
kişinin lâfa bakılmaz» prensibinin bütün par
tilerce ve âzalarca yüreklerimize sindirmiş 
olarak hareket ve beyanlarda bulunmamızın, 

parlâmento itibarı bakımından kuvvetli bir lâ-
zime oluşudur. 

Parlâmento haysiyet ve itibarına mütevec
cih olup, bizatihi parlâmentonun bünyesinden 
zuhur eden hususlara son vermeden, niha
yet şunu da ifade edelim ki, parlâmento itibar 
ve haysiyeti mevzuunda kamu oyu, bilhas
sa parlâmentonun kendi bünyesinden zuhur 
eden amillerle ilgilenmekte ve parlâmento ve 
demokrasi düşmanlığı da keza en çok bu amil
lerden yararlanmaktadır. Çok yeni ve müşah
has bir misal vermek icabedeıse Türk - işin 
Erzurum Kongresine sunulan faaliyet raporun
da da nihayet bu hususun, «Parlâmento hay
siyet ve itibarının korunmasının evvel emirde 
parlömanterlere mevdu bir keyfiyet olduğu» 
şeklinde ele alınmış olduğunu görüyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; 

Parlâmentomuzun itibarı ile ilgili âmilleri 
yukarda tasnife tabi tutarken, ikinci âmil 
olarak dış âmilleri göstermiştik. Demokratik 
siyasi hayatın normal seyri içinde şahsi endi
şelerin tahakkukunu imkân dâhilinde gör-
miyen şahıs ve zümrelerin mevcudiyeti, sosyal 
bii' gerçektir. Bu nevi şahıs ve zümrelerin çok 
ve çeşitliliği, zamanın ise darlığı sebebi ile hâ
diseye, demokrasi yönünden detaylarına in
meden, temasta zaruret hâsıl olmuştur. 

Biraz önce izaha çalıştığımız zihniyet ve 
zümrelerden kökü Anayasa harici kılınmış 
olan ve zararlı ideolojilerden nemalanıp, des
tek görenlerinden tutunuz da, muayyen bir 
partiye, hattâ bir milletvekili veya Bakanın 
şahsına duyduğu husumet sebebi ile demokra
si ve rejime düşman olanlara raslamak müm
kündür. Bu zümreler içinde demokrasiler için 
ciddî tehlikenin, bilhassa teşkilâtlanmış olan
larından geldiği gerçek bir vakıadır. Bu nevi 
iühniyet ve zümrelerin gıdasına ise, yukarıda 
izahına çalıştığımız parlâmentonun bünyesin
den zuhur eden sebeplerle parlâmento dışı 
muhalefet etine gayretleridir. Hem parlâmen
toda Türk Milletini temsilen bulunacaksınız 
ve hem de parlâmento dışı muhalefete sebe
biyet verecek veya hattâ göz yumacaksınız. 
Bu olur şey değildir. Sonra da «Parlâmento
nun haysiyet ve itibarına gölge düşürecek ha
reketlerden sakınalım» diyeceksiniz. Diyecek
siniz ama kimi inandırabileceksiniz?.. Bu du-
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ruma parlâmento dışı zihniyet ve zümreler de 
inanmaz; ama inanmadıkları halde demokra
siye olan düşmanlıkları sebebi ile elbette bu 
güzel fırsattan istifade edeceklerdir. Diğer 
taraftan hem parlâmentonun içinde bulun
mak ve hem de parlâmento dışı muhalefete 
vesile olmak veya göz yummak, gerçekte için
de bulunduğumuz parlâmentoyu inkâr demek 
değil midir?.. A. P. Grupu olarak parlâmento
nun haysiyet ve itibarı ile ilgili parlâmento dı
şı âmillere karşı, parti grupları olarak ayrı, 
ayrı değil, tüm parlâmento olarak birlikte 
çıkılmasında büyük faydalar görmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Parlâmentonun itibar ve haysiyeti i! 3 ilgili 

üçüncü grup âmiller ise, mevzuatımızın boş
luklarından ve hükümlerin sübjektif tefsire 
tabi tutulmasından ileri gelmektedir. A. P. 
Grupu olarak 1961 Anayasasına bağlılığımız 
ve onun getirdiği düzenin müdafii olduğumuz 
çeşitli vesilelerle bir çok kereler bu kürsü
den ifade edilmiştir. Hukukî hiyerarşide ka
nun olarak mabet kanun, Anayasadır. Ancak, 
Anayasanın da üstünde hukukun umumi pren
siplerinin yer aldığı gerçek bir vakıadır. De
mokratik anayasaların temel felsefesi; «Dev
let millet için mi, millet devlet için mb; sual
lerinden «Davlet millet içindir» prensibini be
nimsemiş olmaları esastır. Bir Anayasa Dev
let hayatına hâkimdir ve onu tanzim eder. An-
cak,bu hâkimiyet mutlak mânada değildir. 
Demokratik rejimin temel felsefesi icabı, ya
ni «Devlet millet içindir» düsturu gereğince 
Anayasanın hâkimiyeti, milletin refah ve sa
adeti ile kâimdir. Daha doğrusu Anayasanın 
hâkimiyeti, aynı Anayasanın millete hâdimli-
ği ile mümkündür. Milletin hadimi olmak 
şartı ile hâkim olan Anayasa, o millet için hu
zur ve saadeti getiren Anayasadır. Bu sebep
le, zamanla millî, huzur ve saadeti rencide 
eden Anayasa hükümleri elbette değiştirilme
lidir ve değiştirilecektir. , 

Parlâmento itibar ve haysiyeti yönünden 
lehe olan durum, geçen sene ve bu sene Ana
yasada yapılmış olan değişiklikler, parlâmen
to itibar ve haysiyeti yönünden lehe olan du
rumlardır, bu suretle demokrasimiz güc kazan
mıştı.'. 

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

Değerli milletvekilleri; 
Mevzuat ve tefsirden neşet edip, parlâmento 

itibar ve haysiyeti ile ilgili diğer bir husus 
da, meclislerden bir kanun çıktığı veya mec
lislerde bir karar alındığı zamanlar yapılan 
bâzı konuşmalarda, güya iktidar partisine, göz
dağı verme kabilinden ve tâbiri müsamaha 
ile karşılamanızı istirham ederim, «öcüyü ça
ğırırım» edasiyle Anayasa Mahkemesinden 
basedilmektedir. Bu şekildeki ifade ve davra-
nişiar parlâmentomuzun itibar ve haysiyetini 
doğrudan doğruya rencide eden davranışlar
dır. Bu suretle demokrasiyi şekillendiren ve 
millî iradenin tecelliğâhı olan parlâmento, mu
ayyen bir mahkemenin vesayeti altında imiş 
gir', gösterilmeye çalışılmaktadır. 

Bir kanun veya karar hakkında Anayasa 
Mahkemesi yolu açıktır. Buna hiç kimsenin bir 
diyeceği olamaz. Ancak, usul dairesinde bu 
hakkı kullanmak dururken «öcüyü çağırırım» 
gibilerden, güya iktidara gözdağı verme gay
retlerinden hem paılâmentomuz ve genç demok
rasimiz zarar görmekte ve hem de Anayasa 
Mahkemesi müessesesi zarar görmektedir. Göz
dağı verilmek istenen iktidar partisi elbette 
Anayasa Mahkemesi yolunun açık olduğunu 
bilmektedir. 

Şu duruma göre bu gibi beyanların iki ne
ticesi vardır: Meclisten çıkan kanun veya ka
rar sebebiyle kanun yolu dururken, hissiyatına 
mağlûbolan şahıs veya partiler psikolojikman 
deşarj olmakta ve fakat parlâmento ve demok
rasimiz de bu sebeple esaslı yaralar almak-
tadu. 

Muhterem milletvekilleri; 

Hâdisenin künhüne inildiğinde ise, durum; 
gösterilmek istenen şeklin tam aksinedir. Zira, 
parlamentosuz demokrasi olamaz. Ama, Ana
yasa Mahkemesi olmıyan demokrasiler mevcut
tu,'. 

Diğer bir ifade ile, şartlar gerektiriyorsa 
parlamento Anayasada değişiklik yolu ile Ana
yasa Mahkemesinin demokrasimiz için lüzum
lu olup olmadığına karar verebilir ve fakat 
Anayasa Mahkemesinin, parlâmentonun lüzum
lu olup olmadığına bırakınız karar vermeyi, 
düşünmeye dâhi salâhiyeti yoktur. Gerçek 
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böyle iken, Adalet Partisi Grupu olarak, ikti
dara gözdağı vermek için vâki bu nevi be
yanları, parlâmentomuzun itibar ve haysiyeti 
yönünden kaş yapayım derken, göz çıkarmaya 
benzetiyor ve bundan ciddi üzüntü duyuyo
rum. 

Anayasamız kuvvetler ayrılığı prensibini 
benimsemiş olduğu halde bu nevi beyan ve 
davranışlar neticesinde belki tatbikatında dah-
li olarak bugün kamu oyunda «Türkiye'de hâ
kimler meclisi», «hâkimler hükümeti», kısaca
sı «hâkimler diktatoryasından» bahsedilmekte -
di.-. 

Hükümet tasarrufları ile idari tasarrufla
rın, yani hâkimiyet tasrrufları ile temşiyet 
tasarruflarının Anayasadaki «idarenin her tür
lü eylem ve işlemi kazai murakabeye tabidir» 
şeklindeki ifadesi karşısında, güya aynı şey
miş gibi kabul edileıek devletin âli menfaat
lerine mevzu alan ve icra kuvveti olan Hükü
met tasarruflarının dâhi «Şûrayı Devletçe iptal 
edilebilir» oluşu kargasında kamu oyu şöyle 
düşünmektedir: Anayasa Mahkemesi parlâmen
todan çıkan kanunları, parlâmento imiş gibi 
tasarrufta bulunaıak kaldırabilmekte Hükü
met tasarruflarını yani hâkimiyet tasarruflarını 
da idari tasarrufmuş gibi Şûrayı Devlet iptal 
etmektedir. Şu duruma göre, teşriî ve icrai kuv
vetler neticede kazai kuvvetler haline gelmek
tedir. 

Diğer bir tâbir ile, Türkiye'de kuvvetler bir 
müessesede, yani mahkemede birleşmektedir. 
O halde, «Anayasa her ne kadar kuvvetler ay
rılığı prensibini benimsemiştir denilse de tat
bikat, kuvvetler birliği şeklindedir ve bu şe
kilde hâkimler diktatoryasıdır» denmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, 

Görüldüğü gibi parlâmentomuzun itibar ve 
haysiyetiyle ilgili olup gerek parlâmentonun 
bünyesinden zuhur eden, gerek dış ve gerek
se mevzuat ve tefsir ayrılıklarından neşet eden 
âmillerin izalesinde, yine bütün mesuliyet ve 
gayret parlömanterlere ve parti gruplarına 
düşmektedir. 

Zira, yukardan beri arz ve izahına çalıştı
ğımız mahzurlar, davranışlarımız da göz önün
de bulundurulduğu takdirde hem parlâmento
muzun bünyesinden zuhur eden âmiller bulun-
mıyacak ve hem de mevzuat ve tefsir ayrılıkla- | 
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rından doğan âmillerin izalesinde de Anaya
sa gereğince yegâne yetkili müessese parlâ
mento olduğundan, bu vazifenin ifası suretiyle 
mezkûr âmiller bertaraf edilmiş olacak, do-
layısiyle parlâmento itibarını rencideye ma
tuf dış âmiller gıdalarını bulamamış olacak
lardır. 

Biz, Adalet Partisi Grupu olarak, parlâ
mento haysiyet ve itibariyle ilgili bütün tedbir
lere iştirak etmekte, demokrasimizin geleceği 
bakımından büyük fayda gördüğümüzü Yüce 
Meclis ve kamu oyu önünde ifadeyi vazife te
lâkki ettiğimizi beyan ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bütçesi üzerinde Adalet Parti
si Grupunun görüşlerinin izahına son vermeden 
önce Meclisimizin çalışma ve idaresi hak
kındaki görüşlerimizi de kısaca ifadede zaru
ret görmekteyiz. 

Bu hususlar, esasen 4 - 5 senedir yapılan mü
zakerelerde bütün partilerin müştereken ifade 
ettikleri hususlar olup bunlar şu şekilde sıra
lanabilin. 

1. Geçen sene Anayasa Komisyonunda mü
zakereleri tamamlanmış olan İçtüzük tasarısı
nın bu dönem Meclisimizde mutlaka çıkarıl
ması keyfiyetidir. 

2. Meclis memur ve müstahdemlerinin tâ
yin ve terfilerinin Meclis idare Amirliklerin
den alınarak Genel Sekreterlik müessesesine 
verilmesinde zaruret görüyoruz. 

Zira, bir İdare Âmiri tarafından tâyin edil
mek istenen memur veya müstahdem, diğer İda
re Âmiri tarafından kendisinin tâyin etmek 
istediği memur ve müstahdeme karşılık pa
zarlık mevzuu yapılmaktadır. 

3. Meclis kulis ve salonları, bu husustaki 
yönetmeliğe rağmen, ziyaretçilerden geçilme
mektedir. Kabul etmek lâzım ki, mezkûr yö
netmeliğin tatbik edilememesi bizlerin, yani 
senatör ve milletvekillerinin tutumlarından ile
ri gelmektedir. Saniyen, müteaddit defalar ifa
de edilmiş olmasına rağmen Başkanlık Diva
nınca da misafir ve ziyaretçiler için gerekli 
çare ve tedbirlerin alınmasında yavaş davra-
nıldığı da bir vakıadır. 

Muhterem milletvekilleri, öteden beri şikâ
yet mevzuu olup şimdiye kadar Başkanlık Di
vanınca yeteri kadar ehemmiyet verilmemiş 
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bulunan diğer bir husus da, Meclis telefonları
dır. Bugün Meclis binamızda 8 umumi telefon 
vardır. Mevcut durum, telefonlarımızın tek
nik işleme şekilleri haricinde dâhi, azalar için 
işkence olmaktadır. 

Bu durumun, binamızda daha önce Bakan
lar odası olarak kullanılan, sonradan basın için 
geniş imkânlar bulunmasına rağmen her ne
dense, hususi bir ihtimamla ve bilhassa TRT 
ye tahsis edilmiş bulunan salona 8-10 aded da
ha telefon koydurulmak suretiyle veya daha 
münasip bir tedbirle izâlesinde zaruret gör
mekteyiz. 

Yüce Meclisinize Adalet Partisi Grupu adı
na saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
ikinci defa Sayın ihsan Kabadayı buyurunuz 
efendim. , 

G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADA
YI (Konya) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım, 

Anayasanın 63 ncü maddesine göre Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet meclislerinden meydana gelir. On sene
den beri Türkiye'de iki Meclisli parlömanter 
sistem kurulmuştur. Bu iki Meclisin seçimle
ri, teşekkül tarzları ve fonksiyonları tamamiy-
le birbirinden farklıdır. 1961 yılından beri içi
ne girmiş olduğumuz bu yeni parlömanter sis
temde meclislerin Teşkilât Kanunu çıkmamış 
olduğundan, bütçede de bir kısım fasıl ve hiz
metler birbiri içine girmiş bulunmaktadır. On 
yıldan beri meclislerde, tek Meclis devrinden 
kalma Teşkilât Kanunu uygulanmaktadır. Fiilî. 
ve kanuni görevler ile, kadroların birbiri içine 
girmiş olması, iki Meclis arasında da zaman 
zaman bâz1 nahoş hâdiseler meydana getirmek
tedir. 

Cumhuriyet Senatosu 1963 senesinde içtü
züğünü çıkarmış olduğu halde maalesef Mil
let Meclisi bugüne kadar bunu çıkaramamış, 
1927 senesinden kalan Dahilî Nizamname ile 
hizmetlerini yürütür haldedir. Senato, Teşki
lât Kanununu hazırlayıp 1962 yılında Millet 
Meclisine verdiği îıalde, maalesef bu kanun 
bugüne kadar çıkarılamamış, 1965 ve 1969 yı
lımda iki defa olmak üzere kadük olmuştur. 

Millet Meclisi Teşkilât Kanunu henüz hiç 
ele alınmamıştır Meclislerin Teşkilât Kanunu-
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nun ve tüzüğünün çıkarılmamış olması iki Mec
lisin koordone ve kombine çalışmasına im
kân vermemektedir. Ayrıca Anayasanın bu âmir 
hükmünün yerine getirilmemiş olması, millet na
zarında da parlâmento mehabetine gölge düşü
rür bir haldedir. 

Meclislerin çalışışmda ciddiyetle üzerinde 
durulması lüzumlu saydığım konuları da arz 
edip konuşmalarıma son vereceğim. 

Maalesef her iki mecliste gündem dışı ko
nuşmalar artık itibarını, ölçülü ve ağır olma 
keyfiyetini kaybetmiş bulunmaktadır. Olur ol
maz her şey «gündem dışı mevzuu» adı altında 
meclislere getirilmekte; hem zaman israfına 
meydan verilmekte, hem gündemde olan cid
dî, konuların kanunlaşması geciktirilmekte ve 
hem de bir çok arkadaşlarımıza bıkkınlık vere
rek, Meclisin ekseriyetinin düşmesine sebebi
yet verilmektedir. 

MeclMerdeki devamsızlık, her gittiğimiz 
yerde Türk Millerinim acı acı bize yanmış ol
dukları yankılar meyanındadır. Ekseriyet bu
lunsa da sünatle üye adedinin düşmüş oltoası 
hem iyi göztie, hem de kötü gözle bakanların 
dileninde her gittiğimiz yerde teşbih gibi çeki
len vakıalardır. Hele bütçe müzakerelerinde 
bir yıl milletin kaderinde her türlü etkiyi yapa
bilecek bir Bütçe Kanununun çalışmalarında 
geceleri üye iadedinin 10 - 15 e jkadar düşmüş 
olması, Meclis için pek çok ıacı bir tablo mey
dana getıiırme'ktedür. 

Bu yönleri de artık kendi kendimize tashih 
etmeye ve miîüet nazarında yüklenmiş olduğu
muz vazifenin ciddiyetiıini ispat etmeye mec
buruz ve biz Güvıen Partisi olarak bu görüşle 
bulunmaktayız. 

Meclislilerin (kadrolarına alınagölmıekte olan 
elemanların maalesef bugüne kadar üzerinde 
ciddiyetille durulmadığı, yeleri kadar bir selek-
sdyondan geçirilecek alınmadığı bir vakıadır. 
Dışarda her şey olabilir, mesele değildir, ama 
Mecliste olan bir hadiısenin halka aksedeceği 
bir damlanın bir derya olarak halk diline düşe
ceğini göz önüne almaya mecburuz. 

Bir veznedar çıktı, miktarının ne olduğunu 
bilmediğimiz ve biilseik de son çıkan kanuna gö
re altından çikamıyacağımız bonolarımızı, top
tancılık yaptı, götürüp gitti, bunlar basında 
acı acı yazıldı. 
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Yine birisi çıktı, bâzılarımızın silâh alma 
yolunda vermiş olduğumuz paralarımızı götür
dü. Bunlara, iyi veya kötü, geçmiş olsun diye
lim. Fakat gelecek için ciddî tedbirler alınma
sını ve bu konuda vaaifeMLari uyararak bunlara 
son verilmesini istiyoruz. Meclislerle iaJiınacak 
personelin üzerinde ciddiyetle durulmıajsının ve 
buranın mehabetine uygun personel alınmasının, 
içerde varsa bunların da tutuümamasının ve bu 
hususta biran evvel gerekli tedbirin alınması
nın lüzumuna Güven Partisi olaraik inanmakta 
olduğumuzu da arza mecburuz. 

MaaHıesef Meclisin acı yönlerinden birisıi, 
garson ücretleri ve demirbaş masrafları bütçe
den karşılandığı ve maliyete dâhil edilmediği 
halde, Meclis lokantası son birkaç senedenberi 
başıboş, dışardaki lokantalardan farksız hale 
gelmiştir. Bunu söylemeye mecburuz. Nasıl alı
nır, nasıl verilir, maliyet hesabı nasıl tutulur? 
Bunları bilen ve içinden çıkabilecek bir kabada
yı yoktur. Meclis hesaplarını inceliyen ilgili
ler, garsonları paradan elini çektirmek için fi
şe bağlamaya mecburdur. Bunu eğer yapmaz
sanız, her sene, her zaman basma da akset
tiği gibi, birçok ithamların devam edeceği bir 
vakıadır. Meclise milletvekilleri ve senatörler 
rahatça girip yemek yiyemez olmuştur. Her eli
ni kclunu salüayan, yanında bir üye olsun veya 
almasın içeriye girmekte ve dışardaki normal 
bir lokanta gibi yemek yemektedirler. Bunu, 
Güven Parttiısi olarak, ciddiyetle kabili telif 
bulmuyor, gayriciddî görüyoruz. 

Bu, bir demokratik anlayış değil, halk an
layışı değil, Meclisin topyekûn mehabetini, iti
barını saırsmaktır. 

Kemgöz, şom ağız, kötü dil, herkes bunu her 
yerde acı acı söylemektedir. 

Türkiye Büyiijk MüHıet Meclisinde misafirle
rin kabul ediliş şekli de bundan hiç farklı de
ğildir, daha acı bir tablodur. Bu hal ise 
Meelıislerin huzur ve emniyet içinde vazife gör
mesine mâni olur bir hale gelmiştik. İdare 
Âmirleri ve Bakanlar parlömanterlerden çeki
nir, paırOömanterler seçmenden çekinir. Çekinir, 
ama msaaHesef Meclisler bugün vazife göremez 
hafle gelmiştir. Herkes elini kolunu saHayarak, 
kimseyi takmadan Mecliste her yere her gün, 
har saat girip çıkmaktadır. 

üzüntü ile beyan etmeye mecburum ki, 
Meclisin kulisleri kahveıbane, salonları da, çok 

kere Anadolu'nun pazar meydanlarını andır
maktadır. Böyle bir Meclis, bu vaveyla içinde 
çalışıp faydalı olamaz. Buraya gelenijertin çok
ları miUeıttin özü de değildir. Buraya gelip git
mekte olanlar tufayli birtakım insanlardır. 

İkaz ediyorum; bu vazifeyi Başkanlık ve 
İdare Âmirleri yerine getirsinler. Buranın me
habetini korumaya mecburuz. Bu şarlar altın
da bu Medlüıs vazife göremiyecektir. 

Seçmenle temaısı olan arkadaşlarınızdan biri
si de benim. Emir vermişimdir, «Saat ya
rım ile ikübuçuk arası konuşma sıaatdandir, 
bunun haricinde kim gelirse almayın» demişim
dir. Seçmene yaranmak duygusu dibe tüm 
arkadaşların vazife görmesini frene etmek, kori
dorları, kulisleri doldurarak milletvekilini vazi
fe saatinden alıkoymak parlömanterlik duygu
suyla, Meclisin mehabetiyle, bizden «kanun çık
sın» diye bekliyen vatandaşların ıstıraplariyle 
kabili telif bir keyfiyet değildir. 

Aıkadaşlar bunu yapsınlar, yapmazlarsa «ya
pabilir misiriı?» derlerse, bir dahaki seneye 
idare âmiri olacağım ve bunu yapacağım size 
söz veriyorum. Nasıl yapılır, göstereceğim. 
Dünyanın neresinde topluluk varsa orada nizam 
şarttır. (Alkışlar) 

Nizam nâm ve hesabına vereceğiniz ihmaller 
ve tâvizler, sonunda altından çıkılamıyacak fe
lâketler getirir. Meclis, evvelâ kendisini kendi 
bünyesinde bu anlayışla tasfiye etmeye mecbur
dur. Bunu yapmazsa, Meclisin rahat ve huzur 
içinde çalışacağına ciddiyetle vazife göreceğine 
Güven Partisi olarak biz inanmıyoruz. 

Meclisin üzerine dikilen kem gözler, şom 
ağızlar, kötü diller var. Aşırı uçlardan aşırı 
kalemler, aşırı kimseler, diktaya niyetli, ko
lektif diktaya niyetli kimseler, «bu Meclis şu 
halle çalışır mı?» gibi başımıza kakınç etmek
tedirler. Bu kakıncı kaktırmaya, «Bu Meclisi 
şu hal içinde çalışır mı?» zihniyetine götürmeye 
mîm olmaya mecbur olduğumuzu Güven Partisi 
olarak huzurlarınızda arz eder, cümlenizi say-
giyle selâmlarım (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına görüşmeler bit
miştir. 

Şahıslar), adına Sayın Hakkı Gökçe, buyu
run. 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri, 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1970 malî 
yılı Bütçeleri üzerinde şahsi görüşlerimi, tenkid-
lerimi ve temennilerimi, şu kısa müddetimiz içer
sinde arz etmek isterim. 

1961 Anayasası ile Türkiye'de iki Meclisli 
parlömanter sistem kurulmuştur. Millet Mecli
sinin dört yılda bir yapılan seçimi yanında Se
natonun altı yılda bir yapılan seçimi ve bu ara
da iki yılda bir yapılan kısmî Senato seçimleri, 
Senatonun 2/3 çoğunluğunun üzerinde bir par
lömanter ile Parlâmentoda devamlılık sağlan
mıştır. Devlet nizamında bir teminat olduğu in
kâr edilemez. Zira kanunların eksiksiz ve mü
kemmel çıktığı bir vakıadır. Ancak, yeni Ana
yasadan bugüne kadar on yıla yakın bir zaman 
geçmiştir. Meclislerin teşkilât kanunları hâlâ 
çıkarılamamıştır. Meclis içtüzüğü halâ eski hü
viyetini. taşımakta olup, anlaşılması güç ve 
Türk dili ile kıyaslayanamıyacak durumda ya
bancı kelimelerle dolu bulunmaktadır. 

Şöylece Yüce Meclise sevk edilmiş olan ve 
senelerdir bekliyen Senato Teşkilât Kanununun 
biran evvel çıkarılması ve Millet Meclir-i Teş
kilât Kanunu ile Millet Meclisi İçtüzüğünün 
biran evvel hazırlanıp Meclislere şevkinin temi
ni iktiza etmektedir. 

Kabul etmek lâzımgelir ki, 1961 Anayasası
nın ışığı altında yüzlerce kanun Meclislere 
sevk edilmiş ve çıkarılmıştır. Kendi iç bünye
sini ilgilendiren İçtüzük ve kanunların ele alın
maması bir hatadır. Anayasamızın emrettiği 
hususlar böylece yerine getirilmemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclislerde ilk açı
lışta çoğunluk sağlanmakta, aradan kısa bir 
zaman geçtikten sonra milletvekilleri ve sena
törlerin çoğu salonu terk etmektedir. Millet 
Meclisinde alınan karara göre, üç oturum maze
retsiz olarak gelmiyenler hakkında tatbik edile
cek usulün, arada gidenler hakkında da uygu
lanması veya buna bir formül bulunman lâzım-
gelmektedir. 

Her milletvekili veya senatör, seçildikleri 
gün yüklendikleri şerefli görevlerinde, sair Dev
let dairelerine ve memurlara örnek teşkil edecek 
hareketlerde bulunmak mecburiyet ve mevkiin-
dedirler. Maalesef, bir aksaklık devam edip 
gitmektedir. Bunun önlenmesi mutlaka elzem
dir. üç - beş kişinin iştirakiyle kanunlar çıka
rıldığı bir gerçektir. Hele komisyonlardaki iş-
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tirak içler acısıdır. Yirmi kişilik komisyonlar
da yedi kişinin iştirakiyle toplantı yapılmakta
dır. Böylece ekalliyette kalan bu arkadaşların 
toplantısı, neticesinde alman kararlar, birkaç gün 
sonra tekriri müzakere yoluyla yeniden komis
yona getirilmekte, incelenmekte, belki de alınan 
karar nakzedilmektedir. 

Böyle bir hâdiseyi bizzat ve fiilen yaşadığım 
için arz etmek istiyorum. Adalet Komisyonunda 
yedi kişi ile toplanmış olan bir oturumdan 
sonra, aslında ne kanunda, ne İçtüzükte böyle 
bir hüküm, bulunmamasına rağmen, altı kişinin 
C. H. P.'nden olması, bir kişinin de A. P. sinden 
bulunmasa sebebiyle, çıkarılan kanun veya ta
sarının, açıkça ifade ediyorum, diğer grup tara
fından benimsenmemesi sebebiyle aradan tam 
35 gün geçtikten sonra yeniden, aynı komisyon
da tekriri müzakere yoluyla müzakeresine geçil
miştir. 

Bu ne garip şeydir ki, devam etmekte olan 
arkadaşların, nasıl olsa birkaç gün sonra kendi 
fikirleri seyrinde bulunmıyan bir tasan ka/bul 
edildiği zehabına kapılan kişiler, yeniden bir 
tekriri müzakere ile bu kanunu nazara alıp, 
yeniden işliyeceklerini kaJbul ettikleri için, iş
tirak etmeye lüzum görmemektedirler. Buna 
bir çare aranması ve bulunması mutlaka lâzım
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, ziyaretçi kabul et
mek ayrı bir âlem. Bir taraftan Başkanlık Di-
vanınmın almış olduğu karara uymak suretiyle 
misafirlerini, misafirlere ayrılan salonlarda 
kabul eden arkadaşlarımız, diğer taraftan umur
samaz şekilde, tercihleri varmış gibi, ziyaretçi
lerini kulislere almakta mahzur görmiyen arka
daşlarımız mevcuttur. Elbette, kaibul etmek lâ
zımgelir ki, Başkanlık Divanı bir noktadan ileri 
gidememektedir, buna, asgari ölçüde, nezaket
leri mâni olmaktadır. Bunu suistimal etmemek 
te sayın senatör ve milletvekilleri arkadaşla
rımıza düşmektedir. Arz etmek isterim ki, bu 
kabul şekli, karara, tüzüğe uyan arkadaşlarımızı 
da müşkül duruma, nizamlara uymıyanlar ya
nında beceriksizlikle itham edilir hale düşmek
tedir. Seçimle buraya gelen arkadaşlarımızın 
hiçbirinin, diğerinden rüohanlı olduğunu iddia 
etmesine ne imkân vardır, ne de buna müsama
ha ederiz. 

Ortaya şöyle bir husus çıkmaktadır : Baş
kanlık Divanı görevini tam yapmalıdır. Buna, 
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açık mânası ile mecburdur. Meclis koridorla
rında türlü kıyafetleriyle dolaşanlar yanında, 
milletvekillerinin kulisleri de tıklım tıklım 
doldurulmaktadır. Bu, hepimizin her gün gör
düğü bir gerçektir. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamı bitirirken 
. bir hususa değinmek istiyorum. 

Senato ve Meclis, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin tümünü meydana getirmektedir. İki Mec
lisin birleşik toplantıları Anayasada 'belirtilmiş
tir. Ancak, bâzı hususların eksik bırakıldığı 
veya İçtüzük ile telif edilmediğini zannediyo
rum. Meselâ, gizli görüşmelerde milletvekilleri 
senato salonundan çıkarılmış ve Millet Meclisi 
Balonundan da senatörler çıkarılmak istenmiş
ti. Gerçi bu husus sonradan, her iki meclisin de 
arzu ettiği şekilde karara bağlanmıştır, ama, İç
tüzükler yapılırken bir sürtüşmeye meydan ve-
rilmiyecek şekilde telif edilmek suretiyle tan
zim ve takdim edilirse, bundaki memnuniyeti
miz sonsuz olacaktır. 

Parlâmento üyeliği, Meclis içerisindeki ya
sama görevleriyle mecUisler dışındaki fonksi
yonları bakımından, Anayasa açısından aynı 
mânevi değeri taşımaktadırlar. Bir parlâmento 
üyesinin diğer bir üyesinden farklı olarak, mec
lisler çalışmalarında birbirinin tamamlayıcısı-
dırlar. Aynı gayenin tahakkuku için şerefli gö
revlerini ifa eden iki Meclisin üyelerinin aynı 
ölçülerle aynı salonlarda aynı saygıyı görmesi, 
evvelâ bir hak, saniyen her iki Meclisin men
suplarının görevidir. 

Arz etmek isterim ki, parlâmento üyelerine 
düşürülen gölgeler vardır. Bunun vukubulma-
dığını kâlbul etmeye imkân yoktur. Ama, buna 
meydan verecek tutumlardan kaçınılmalıdır. 
Millî iradenin temsilcisi olan parlâmento ve 
onun mensuplarının itibar ve haysiyetinin ko
runmasını, evvelâ bunun mensupları parlö-
manterler düşünmelidir. Attıkları her adımı he
saplamalıdırlar. Millete mal olmuş insanların 
şahsi meseleleri önünde bile müteyakkız bu
lunmaları şarttır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Cengizhan Yorulmaz, 

buyurun. 
ÜENGÎZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Bü

yük Millet Meclisinin 1970 yılı Bütçesi hakkın
da kişisel görüşlerimi arz edeceğim. 

(Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir) Va
tan sathında bunu bilmeyen kalmamıştır. Yü
ce Milletin egemenliğini korumak ve devam 
ettirmek, yaşatmak için bize teslim edilen bu 
emanete son derece saygılı olmak mecburiyetin
deyiz. Ona yönelecek her türlü tehlikeyi - aşırı 
sağdan da gelse, aşırı sondan da gelse - hep be
raber defetmek zorunluluğunun idraki içinde 
bulunmak mecburiyetindeyiz. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin itibarı, Yüce Türk Ulusunun 
itibarının ta kendisidir. Memleketimizde de
mokratik rejim düşmanları türemiştir. Bu de
mokratik rejim içerisinde kalkınmanın imkân
sızlığını söyliyenler görülmektedir. Keza, bu 
rejim içerisinde ekonomik ve sosyal dâvalara 
çözüm yolunun bulunamıyacağı noktasından 
hareket ederek dolaylı yollardan da olsa Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin itibarına gölge 
düşürmek istiyenler bulunabilecektir. 

iBu gibi sapık ideoloji sahiplerine fırsat ver
memek gerekir. Bu yüce müesseseye leke dü
şürecek her türlü davranışın karşısında olma
mız gerekir. Müesseseler korunurken, halkımı
zın çözüm bekliyen sosyal ve ekonomik.sorunla
rına cevap verecek kanunların da biran önce 
çıkarılmaları sağlanmalıdır. Vatandaş bizden 
çok şeyler beklemektedir. Ümidini bize bağla
mıştır. Türk köylüsü perişandır, ürünü para et
miyor, günlük yaşantısını sağlıyacak gelirden 
mahrumdur, borç içerisinde kıvranmaktadır, 
topraksızdır. Köylü vatandaşımızla ilgili top
rak reformu kanununu, çiftçi borçlarının er
telenmesi kanunu, köylüye daha çok kredi im
kânı sağlıyacak ilgili kanunları biran evvel çı
karmalıyız. 

Türk esnafı malî kriz içerisindedir. Malını 
satamaz, senedini ödiyemez. Paranın değerinin 
düşüşü, geçmiş günleri aratmaktadır. Yarın
dan endişeli olan küçük esnafı koruyucu sosyal 
ve ekonomik tedbirler alınmalıdır. 

Yılın hikâyesinden daha çok, yılan hikâye
sine benzeyen Personel Kanunu biran evvel çı
karılmalıdır. Geçici de olsa, dar gelirli memur 
Zümresi biraz rahatlığa kavuşturulmalıdır. Ben 
bu Personel Kanununun değerli Türk memuru
na istenen hakkı tam olarak veremiyeceğine 
inandığım için, «biraz» tâbirini kullanmak mec
buriyetinde kaldım. 
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Değerli milletvekilleri, bu sıraladığımız 
tedbirler ve içinde bulunan kanunların çıka
rılması elbette meclislerimizin görevidir. Ancak, 
ben burada bir üzüntüme işaret etmeden geçe-
miyeceğim : 

Benden evvel sayın grup sözcüleri, konuş
tular, her birisi aynı noktada birleştiler, asga
ri müştereki buldular, devam mecburiyetini ile
ri sürdüler, devamsızlıktan şikâyet ettiler. 

Bizi yüce millet buraya, saat 15.00 te düğ
meye basmak ve ondan sonra burayı terketmek 
için göndermemiştir. Bizden hizmet bekliyen 
millet için, hiç olmazsa haftanın üç günümüzü 
burada geçirmek medburiyetmdeyiz. 

Hiçbirimiz zorla gelmedik buraya arkadaş
lar. Hiçbirimizi zorla göndermediler. Yıllarca 
mücadelesini yaparak, Meclise gelmenin özle
mi içerisinde çalıştık, çabaladık ve nihayet bu
raya geldik. Şimdi bakıyorum, biraz evvel ar
kadaşlarımla da dertleştik, 48 kişi Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin bütçesini görüşüyor. 
Hükümetten iki veya bir kişi, 450 kişilik Mec
listen 48 kişi... Bu çok hüzün verici bir manza
radır. Bu hale son vermek gerekir değerli ar
kadaşlarım. Bunun çaresini hep beraber bulaca
ğız. Değerli milletvekili arkadaşlarımın mut
laka devamı sağlamaları üzerinde evvelâ ken
dilerinin gayretli olmalarını rica edeceğim, sa
niyen, Yüce Divanın bu mevzuda kendisine ve
rilen yetkileri kullanmasını istirham edece
ğim. Üçüncü noktada da grup yöneticilerinden 
bu hususta gerekli ilgiyi gstermelerini bekli-
yeceğim. 

Tüm arkadaşlarımı saygı ile selâmlar, bu 
bütçenin Türkiye Büyük Millet Meclisine ve 
Yüce Türk Ulusuna hayırlı olmasını dilerim. 

Saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Bir kifayeti müzakre takriri 
gelmiştir. Sırada sadece Sayın Ali Rıza Uzuner 
arkadaşımız vardır. îdare âmirleri ve Komis
yon söz isterse, önergeyi oyladıktan sonra on
lara söz vereceğim. Bilâhara da son söz olarak 
Saym Ali Rıza Uzuner arkadaşıma söz verece
ğim. 

Kifayet önergesini okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Millet Meclisi bütçesi 
hakkında kâfi miktar arkadaş konuşmuş, mev-
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zu tavazzuh etmiştir. Bu bakımdan müzakere
lerin kifayetine karar verilmesini saygı ile arz 
ederim. 

'Saygılarımla. 
(Muğla 

Ahmet Buldanlı 

BAŞKAN — Önergeyi kabul buyurduğunuz 
takdirde, önce idare âmiri ve komisyona söz 
vereceğim, bilâhara da Ali Rıza Uzuner arka
daşıma söz vereceğim. 

Takriri kabul buyuranlar lütfen, işaret et
sinler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

îdare âmirine söz vermeden önce, şimdi bir 
önerge gelmiştir. Sayın İşgüzar, Başkanlık Di
vanından cevaplandırılmak üzere bir soru sor
muştur. Bu önergeyi okutalım, sayın idare âmiri 
konuşmaları esnasında cevap vermiş olur. 

Millett Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisinin bütçesinin görüşüldüğü şu 
sırada aşağıdaki sorumun Meclis Başkanlık Di
vanınca cevaplandırılmasını arz ve rica ede
rim. 

Sinop 
Hilmi îşgüzar 

Anayasamızın 56 ncı maddesinde açıkça be
lirtildiği veçhile «siyasi partiler; ister iktidarda 
ister muhalefette olsunlar, demokratik siyasi 
hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır» 

Buna göre bugün Mecliste grupu olmıyan 
partilerin milletvekilleri ve bağımsız milletve
killeri, başkanlıkça da bilindiği gibi, çalışma 
yapacak bir odadan bile maJhruandurlar. 

Parlâmentonun ve üyelerinin itibarından, 
haysiyetinden bahsedenler ve onu korumada 
1 numaralı vazifeli olanlar Meclis Başkanı ve 
Başkanlık Divanıdır. Mecliste, memurlarını 
berberlerin ve ayakkabı boyacılarının bile ça
lışma yeri varken grupu olmıyan partili mil
letvekillerinin çalışmalarına bir oda veya salo
nun tefrik edilmesine gayret göstermemiş olan 
Meclis Başkanlık Divanının bu konudaki dü
şüncelerini öğrenmek istiyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Millet Meclisi İdare Âmiri Sa
yın İzzet Oktay, buyurun, efendim. 
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İDASE ÂMİRİ İZZET OKTAY (Muğla) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Millet Meclisi bütçesi üzerinde konuşan ge
rek grup sözcüleri ve gerekse şahsi görüşlerini 
belirten arkadaşlarımın tenkid ve temennilerini 
dikkatle dinledim. 

Muhterem arkadaşlarımın konuşmalarında; 
Parlâmento itibarı, Teşkilât kanunu, İçtüzük, 
tabldot işi, Saraylar konusu, .ziyaretçilerin bu
günkü durumu, Meclisteki dış muhaberatı te
min edeaı telefonlar, gündem dışı konuşmalar, 
devamsızlık, 1968 senesinde vâki olan veznedar 
ve bonolar hikâyesi ve bir de üyelere verilmek
te olan tabancalar tenkid konusu yapılmıştır. 

Bu tenkidlere cevap vermeden evvel, Sayın 
Başkanlık Divanı müsaade buyururlarsa, Millet 
Partisi Sayın Üyesi Hilmi İşgüzar'in sorusuna 
cevap yerdikten sonra diğerlerine geçeceğim. 

1970 yasama dönemine girdiğimiz zaman, 
Başkanlık Divanı olarak bütün partilere işgal 
edecekleri odalar tahsis edilmişti. Bu meyanda 
grupları olmıyan siyasi partilere de Meclis faa
liyetlerini devam bakımından, grupu olmıyan 4 
siyasi partiye, partilerinin evraklarını muhafa
za ve çalışma şeklini kendileri tanzim etmek 
üzere bir salon tefrik ve tahsis edilmişti. 

Fakaşt, bu 4 siyasi partinin liderleri, bir ara
da olamıyacaklarını ve bu şekilde bir salonda 
toplanma imkânı bulunmadığım beyan etmek 
suretiyle ayrı ayrı odalar istediler. 

Millet Meclisi binası; tek Meclis esası üzeri
ne inşa edildiği için, iki Meclisin bir arada ba
rınması mümkün değildir. Bugün, hali hazırda 
24 normal komisyon, 37 geçici komisyon, 14 so
ruşturma komisyonu ve 5 Meclis Araştırma Ko
misyonu ki, ceman 80 komisyon hali faaliyette
dir. 

80 komisyon ve bu komisyonların üyeleri ve 
her birinin başkanları ayrı ayrı salon, ayrı ayrı 
oda istemekte ve salim çalışmayı temin için bi
zi tazyik etmektedir. 

Bina durumuna göre, bu taleplerin dahi ye
rine getiirilmesi çok güç olduğu hepinizce ma
lûmdur» Bugün komisyon salonlarında 4 komis
yonun, 7 komisyonun, 8 komisyonun çalıştığı 
bir vâlqadır. Bu durum karşısında, grupu olmı
yan 4 partiye ayrı ayrı oda verme imkânından 
mahrum olduğumuzu arz ederim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
burada bir hususu arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, kifayet, soru
lara da şâmildir. Kifayetin kabulünden sonra so
ru da sorulamaz. Sayın İdare Âmiri cevap ver
miştir. Sizin tatmin olmanız için, sonunda müsa
ade etme imkânını buluruz. 

Sayın İdare Âmiri, buyurun. 

İDARE ÂMİRİ İZZET OKTAY (Devamla) 
— Sevgili arkadaşlarım; 

Parlâmentonun itibarı üzerinde bütün arka
daşlar hassasiyetle durdular. Ferden ferda, bu 
yüce müessesenin itibarı üzerinde bu şekilde has
sas davrandığımız takdirde, itibarın sağlanması 
gayet kolay olur. «Parlâmento itibarsızdır» diye 
bir şeyi şahsan kabul edemiyorum. 

Arkadaşlarımız, Meclis Teşkilât Kanununun 
henüz Meclise gelmediğinden bahsettiler. Gerek 
Meclis, gerekse Cumhuriyet Senatosunun teşki
lât kanunları Plân Komisyonunda müzakeresi 
yapıldığı sırada, her iki Meclisin müşterek bâ
zı vazifeleri olduğundan, bunların tevhidi ba
kımından Müşterek Divanda konuşulduktan 
sonra tekrar Plân Komisyonuna intikali için 
mühlet istenmiştir. Bu müddet 15 Mayısta bit
miştir, fakat Meclislere bütçenin gelmesi dola-
yısiyle komisyonda teşkilât kanunları üzerinde 
görüşmeler yapılamamıştır. 

İçtüzükten yakındılar. 1968 senesinden beri 
bu mevzuu bütün arkadaşlarımız tenkid konu
su yapmışlardır. Sayın Coşkun Kırca ile Sayın 
İsmail Hakkı Yıldırım tarafından hazırlanmış 
tüzük taslağı Meclis Başkanlığına verilmiş, Ana
yasa Komisyonunda görüşülmüş, bilâhara bü
tün partilerden birer üye tefrik edilerek Mec
lis Başkanının Başkanlığında bir heyetin görü
şünden geçirildikten sonra Meclis Umumi He
yetine getirilmesi derpiş edilmiş olmasına rağ
men, hazırlanmış olan içtüzük teklifi üzerinde 
bugüne kadar hiçbir çalışma olmamıştır. 

Zaten, içtüzüğü hazırlamak veya bugünün 
şartlarına uymıyan maddelerin değiştirilmesi 
hususunda muhatap sadece Başkanlık Divanı 
değildir, her milletvekili arkadaşımın bu konu
da teklif yapma yetkisi olduğunu da arz ede
rim. 

Tabldot işine geliyorum; arkadaşların bura
da yakındıkları hususları biz de tesbit etmiş bu-
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Ilınmaktayız. Tabldot hesaplarını, tetkik ve tah
kik için, Millet Meclisi Hesaplan İnceleme Ko
misyonuna tevdi ettiğimiz Karma Komisyonda 
da arz etmiştim. 

Bugün, netice istihsal edilmiş, raporlar ha
zırlanmış ve oradaki tabldot âmirinin bâzı yol
suz hareketleri tesbit edilerek, kendisi mahke
meye tevdi edilmiştir. 

Saraylara gelince; sarayların tamiratı, her 
sene yapılan iş programlarına göre devam et
mektedir. Sarayları ziyaret keyfiyeti, bugün el
deki mevcut imkânlar nisbetinde £erek yerli 
ve gerekse yabancı turistlere açık bulundurul
makta ve her sene Hazineye 1 milyona yakın 
bir gelir temin etmektedir. 

Meclis binası içindeki ziyaretçilerin duru
muna gelince: arkadaşlar; 

Her milletvekili ve senatör arkadaşım gibi, 
İdareci Üye arkadaşınız olarak biz de şikâyet
çiyiz. Ama, şikâyetimiz, arkadaşlara ricadan 
ileri gidemiyor. 

Müşterek Başkanlık Divanının çıkarmış ol
duğu yönetmelik bütün arkadaşların dolapla
rına atılmış, ayrıca bu yönetmelik Başkanlık 
Divanınca Umumi Heyete arz edilmiş, bu yö
netmeliğin tatbiki hususunda Genel Kuruldan 
tasvibalınmıştır. Tasvibalmmış olmasına rağmen, 
bugün giriş kapılarında vazifeli olan arkadaşları
mıza sayın üyelerin çok ağır küfürler yaptığı 
ve ziyaretçilerini - son kabul etmiş olduğunuz 
Başkanlık Divanı kararından sonra dahi - ge
tirdikleri bir vakıadır. 

Hattâ, saat 14.30 dan sonra orada vazifeli 
polislerin haysiyet ve şerefleri düşünülmeden 
galiz lâflar etmek suretiyle yine arkasından zi
yaretçi getirildiği de bir vakıadır. Biz, bunları 
Umumi Heyette bu tutumun içinde olan arka
daşlarımızın isimlerini biran anıklamak istedik, 
ama «zamanla bu önlenir» düşüncesiyle bundan 
sarfınazar ettik. 

Görüyorum ki, bütün konuşmacı arkadaşla
rım bugünkü koridorların durumundan şikâ
yetçidirler. Bizim gibi aynı şikâyeti terennim 
etmiş olan arkadaşlarıma teşekkür ederim. İn
şallah, her Meclis bütçesinin görüşülmesi sıra
sında dile getirilen bu husus bundan böyle de
vam etmez ve Meclislerin koridorları, arkadaş
ların benzettiği «pazar» yerlerinden uzak tutu
lur. 
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Değerli bir arkadaşımızın telefonlar hak
kındaki konuşmasına değineceğim. 

Şayet, bu binanın yapılışında kabinelerin 
üzerinde yazılı «Yalnız, üyeler tarafından ko
nuşulur» imkânı sağlansa, bugün her hangi bir 
telefon sıkıntısı çekilmez. 

işte, gene burada dönüyorum, ziyaretçile
rin kalabalık oluşuna. Muhterem üyelerin ya
nında getirdiği seçmenler kabinleri işgal et
mekte ve bu bakımdan değerli üyeler telefonda 
konuşma sırasını kaybetmekte veya sıra bula
mamaktadır. Bütün sıkıntı bundan ileri gelmek
tedir. 

Devamsızlık keyfiyetine gelince; 
Muhterem arkadaşlarım; Millet Meclisine 

devamı bizatihi arkadaşların kendi nefsinde 
hissetmesi lâzımgelir. Aksi takdirde, tâbiri ma
zur görün, Umumi Heyette ekseriyetin sağlan
masında bizim bir kuvvetimiz, kudretimiz yok, 
af buyurun, mubassır da değiliz. 

Cengizhan Yorulmaz arkadaşımız, «biz bu
raya zorla gelmedik.» dediler, şu halde, buraya 
istiyerek geldiğimize göre, bütün arkadaşların 
devam ederek ekseriyeti sağlamasını ve bura
dan çıkacak kanunların bahsedildiği gibi 48 ki
şi ile değil, 350 kişiyle ve hattâ 400 kişi ile çık
masını temin etsinler. Şu halde, devam hususu
nu kendi takdirlerinize arz ederim. 

Bir veznedarın, üyelerin bonolarını ortadan 
kaldırmak suretiyle suiistimalin içine girdiği 
bir vakıadır, ken'disi adalete teslim edilmiş ve 
bağımsız yargı organları kendisini 5 sene 10 aya 
mahkûm etmiş durumdadır. Bu hususu da bu 
şekilde açıklamış bulunuyorum. 

Bir de muhterem arkadaşlarım, Anayasa ge
reğince gerek milletvekillerinin, gerek sena
törlerin mal beyanında bulunması keyfiyeti 
dorpiş edilmiştir. Bu hususta, istanbul Millet
vekili, Sayın Nuri Eroğan, bu konuda bir ka
nun teklifi yapmış, bu da komisyondadır. 

Millet Meclisi Bütçesi üzerinde değerli fikir
lerini ortaya koyan arkadaşlarıma Başkanlık Di
vanı adına teşekkür ©der, tenki'dleri ve temen
nileri istikametinde bundan böyle, Meclis içe
risindeki inzibatın ve disiplinin sağlanması yo
lunda bizlere yardımcı oldukları takdirde, bu 
şikâyetlerin bir daJha tekerrür etmiyeceği ka-
naatınida olduğumu arz öder, hepinizi saygiyle 
selâmlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Buyurun Mustafa Kemal Yıl 
maz, Komisyon adına. 

BÜTÇE KABIMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. 
Kemal YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, T. B. M. M. Bütçeleri 
üzeririfle konuşan hatip arkadaşlarımız, komis
yonları tefrik etmeden, komisyonların çalışma
dığını ifade ettiler. Bütçe ve Plân Komisyonu 
sözcüsü olarak, bir hususu zabıtlara geçirmek 
maksadiyle huzurunuzu işgal etmiş oluyorum. 

Bilindiği üzere bundan önceki bütçede, Büt
çe ve Plân Komisyonumuz devamlı olarak 45 
gün geceli - gündüzlü Cumartesi, Pazar ve bay
ram tatilleri de dâhil olmak üzere çalışmıştır. 
Hakikaten, Bütçe ve Plân Komisyonunun çalış
malarına bütün milletvekili ve senatör arkadaş-
lanımız katılmışlar, çoğu defa da vakit müsait 
olmadığı için arzu ettikleri sözleri verememek 
durumunda kalmışızdır. Bugün, Bütçe ve Plân 
Komisyonunun elinde bekletilen her hangi bir 
tasarı yoktur. Beklemiş olan tasarılar, Bakanlı
ğın veya biraz önce Sayın İdare Âmiri Oktay'ın 
ifade ettikleri gibi, müşterek 'divanın karar ver
mesi veya ittifaka varması hususundaki talep
leri üzerine kalmıştır. Hakikaten, Bütçe ve Plân 
Komiııyonu, kendisine tevdi edilmiş olan bütün 
görevleri, zamanında çıkarmaya gayret etmek
te ve hakikaten üyelerimizin de büyük yardım
ları olmaktadır. 

Bu balkımdan, huzurunuzda sözcü olarak 
bütün komisyon üyelerine şükranlarımı arz et
mek, bu hususu zabıtlara tescil ettirmek için 
söz almış bulunuyorum. 

Tefekkür eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner, buyu
run. 

ALt RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; bütçe vesilesiy
le kendi kendimizi kontrol, bir nevi oto-koritroî 
yapmak imkânını buluyoruz. Benden evvel ko
nuşan çok değerli arkadaşlarımın bir kısmı, 
özellikle değinmek istediğim mevzulara işaret, 
ettiler. Bunlara mümkün mertebe temas etmek
ten kaçınacağım. Esasen, vaktimiz de buna ye
terli değildir. 

Şimdi, Anayasamızın 63 ncü maddesine gö
re, 10 yıldır çift Meclisli bir parlömanter sis
tem içindeyiz. Ancak, konuşmacıların da belirt
tiği gibi, buna işaret etmeden geçemiyeceğim. 

Meclisler için Teşkilât Kanunları çıkarıla
mamıştır, Senato zannederim bir hazırlık yap 
mış, nasıl içtüzüğünü bizden önce çıkarmış ise, 
zannederim ki Teşkilât Kanunu hazırlığını da 
tamamladığına göre, Millet Meclisi Teşkilât Ka
nunundan daha önce çıkmak durumundadır. 
Bu, büyük bir noksanlık olmaktadır. 

Teşkilât Kanunlarından yoksun müessese
lerin, başarılı çalışması mümkün değildir. İki 
Meclis arasındaki ilişkiler, üzülerek ifade ede
yim ki, optimal bir seviyeye çıkmak yerine, za
man içinde hepimizi üzen bâzı davranışlara da 
sebebolmaktadır. Bu kişisel, biraz da capri-
cieux davranışların ötesinde, fonksiyonel irti
batları itibariyle de birçok aksaklıklar olmak
tadır. Bu yönden, özellikle teşkilât kanunları-' 
nın süratle çıkarılması ve çift Meclis düzeni 
içinde, İçtüzüğümüzün süratle zaman kaybına 
uğramadan, hattâ, tatile girmeden önce çıka
rılmasına zaruret vardır. Çünkü, zaman kay
bından arkadaşlarımız bahsettiler. Görüyoruz 
ki buradaki müzakerelerin birçoğu, İçtüzük 
müzakereleri ile geçmektedir, İçtüzüğümüz çift 
Meclis sistemine göre hazırlanmamıştır, eski
miştir, değişen şartlara uymak niteliğini kay
betmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bir yandan bu işleri 
tamamhyamazken, diğer taraftan da, 10 yıl
dır Yüce Meclislerin itibarını yüceltici, geliş
tirici, hepimize mevdu görevleri de başarı ile 
yürüttüğümüzü iddia edemeyiz. 

Sözlü sorudan gensoruya kadar iktidarı mu
rakabe ile ilgili yollar, maalesef Anayasamı
zın ve içtüzüklerin mâna ve ruhuna uygun ola
rak işletilememektedir. Bunun acı bir örneği 
henüz hafızalarımızda çok taze olarak yaşa
maktadır. T. B. M. M. Hazırlık Tahkikat Ko
misyonu dolayısiyle, mahkemelerin bağımsız
lığını teminata bağlıyan Anayasa hükmüne hiç 
(bir gûna ilgisi olmamak suretiyle nasıl, Par-
lömanterlere Anayasanın ve İçtüzüğün tanıdığı 
hakların, ortadan kaldırıldığı ve bu yönden de
mokratik rejimimizin temellerini sarsacak öl
çüde davranışlara kadar varıldığı acı bir hâtı
ra olarak hâfızalanmıızdadır ve maalesef bu, 
Meclisin en başarısız çalışmalarından biri ola
rak zabıtlarımıza intikal etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Meclis müzakereleri 
Parlömanterler tarafından bir vazife şuuru 
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içinde takibedilmemektedir. Arkadaşlarımın 
Ibu görüşüne katılıyorum. Komisyonlar da ça
lışamıyor. Hattâ, bâzı kanun tekliflerinin 
sahibi olan bir arkadaşınız olarak, geçici ko
misyonlarda görev alan, birçok geçici komis
yonlarda, Bütçe Komisyonundan görevli olarak 
iştirak etmiş bir arkadaşınız olarak ve bugüne 
kadar üçüncü dönemdir milletvekilliği yapan 
bir arkadaşımız olarak, bir inıtibaımı burada 
zabıtlara geçirmek isterim. 

Bizim komisyonlarımız, Millet Meclisli ko
misyonu niteliğini de büyük ölçüde kaybetmek
tedir. Bu yönden de itibarımız sarsılıyor. Âde
ta, Hükümete bağlı, bakanlıklara bağlı, bakan
lıkların teşkil ettiği komisyonlar şeklinde fonk
siyonlarını yürütmektedirler. Bir kanun tek
lifi yapılıyor, - özellikle, kanun teklifleri için 
bunu arz ediyorum - bir bakıyorsunuz sayın 
Bakan arkadaşımız, bir vazifeliyi komisyon 
başkanına gönderiyor, «Efendim, bu konuda 
bir hazırlık yapıyoruz. Bir hafta sonra, Hü
kümetin görüşünü takdim edeceğiz, daha mü
kemmel halde gelecektir.» Bu, bir Hükümet 
sözüdür, bir Bakan sözüdür ama, aradan haf
talar değil, aylar geçer ıbu vecibe yerine geti* 
rilmez ve komisyonlar bu şekilde de faaliyet 
yapmıyor. Yani, arkadaşların devamsızlığı ya
nında özellikle, komisyonların fonksiyonları
nın yürütülmesi bakımından da büyük bir te
reddi içinde olduğumuzu, aksaklık içinde oldu
ğumuzu belirtmek isterim. Birçok bakanlar, 
<4Bir hafta içinde, hattâ onbeş gün içinde, şu 
tarihte Hükümetin görüşünü komisyona takdim 
'edeceğiz, lütfen bize mehil veriniz» demişlerdir. 
O müddet dolmuştur, iki katı zaman geçmiş
tir, aylar geçmiştir, ama Bakan arkadaşlarımız 
bu vecibeyi yerine getirmemiştir. Bu, Meclisin 
çalışmasını sabote etmekten ileri gitmiyen kötü 
ıbir davranıştır ve üzülerek arz edeyim ki, bu 
kabîl hareketler zaman içinde artmaktadır. 

Diğer taraftan, bir geçici komisyon hastalı
ğı var arkadaşlar. Birçok kanunlar, son za
manlarda görüyoruz ki, tamamen geçici komis
yonlara havale ediliyor. Elbette ki, normal bir 
prosedür içinde görüşülmesi gereken kanunlar, 
kısa bir zaman içinde görüşülmek gibi bir du
rumla karşı karşıya getiriliyor, üzerinde ciddî 
çalışmalar yapılamıyor, hattâ, çok ahvalde, 
ilgili bakanlık temsilcileri dahi iştirak etme

den, Maliye Bakanlığı temsilcisinin dahi işti
rakini önliyecek, bâzı taktiklerle kanunların 
komisyonlardan kaçırıldığı - tâbirimi aynen be-
nimsiyerek söylüyorum - müşahede ve tesblt et
mişizdir. Bunlara mutlaka bir şekil vermek 
lâzımdır. Bu yönden de içtüzüğü Teşkilât Ka
nununun ötesinde, onun gecikmesi muhtemeldir 
ama, içtüzük üzerinde çalışmalar birhaylli iler
lemiştir, diye Başkanlık Divanından açıklama
lar sık sık yapılır. Bu içtüzüğü mutlaka ta
mamlamalıyız. 

Değerli arkadaşlarım, yine Meclis adına 
murakabe yapan ve burada bütçelerin ötesinde 
Yüksek Denetleme Kurulu raporlarını da mü
zakere ederiz. Yüksek Denetleme Kurulunun 
başına gelen felâketler ortada. Bundan ders 
alarak, bu kurulun, Millet Meclisine bağlan
masını - zannederim bir arkadaşımız kanun tek
lifinde bulunmuştu - can ve gönülden benimse
mekteyim. Çünkü, İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin faaliyetlerini bir Milletvekili olarak ben
deniz, zannederim birçok arkadaşlarım da ko
misyonda üye değil ise, bütün tef erruatiyle öğ
renmek durumundan yoksundur. Komisyonlar, 
özet olarak bir takdim yaparlar, raporların 
geniş mahiyetleri hakkında, incelemeler hak
kında bilgi sahibi olamayız. Milletvekilleri ola
rak, Yüksek Denetleme Kurulunun raporları
nı, mahiyetlerini çok defa gazetelerden ancak 
okumak imkânına sahibolabiliyoruz. Bunları 
bütün tef erruatiyle öğrenmek durumundan yok
sunuz. Bu bizim mevzuatımızda, denetleme sis
temimizde - ki son zamanda ciddî bir denetle
meden bahsetmek pek mümkün değildir - bü
yük bir aksaklıktır. Yüksek Denetleme Kuru
lunun, Millet Meclisine bağlanmasını şahsan 
zaruri gören arkadaşlarınızdan biriyim. 

Değerli arkadaşlarım, yine itibarımızı sar
sıcı davranışların teferruatına girmeden bir 
noktaya işaret etmek isterim. Anayasamızın 78 
nci maddesinde, «üyelikle bağdaşmıyan işler» 
belirtilmiş ve son fıkra olarak - zannederim 5 
nci fıkra olarak da - T. B. M. Meclisi üyeliği ile 
bağdaşmıyan diğer görev ve işler kanunla gös
terilir. Bu konuda hepimize düşen vazifeler 
vardır. 

T. B. M. Meclisi üyesi olup da milletvekil
liği veya senatörlükle asla ve kafa bağdaşmı
yan ve ekseriya burada devamlı toplanmamıza 
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da engel olan haller mevcuttur. Bunların mut
laka ciddî Ibür disiplin altına alınması lâzım
dır. İş takibinden tutun da şahsi mesleklerini 
ifa eden arkadaşların büro mesailerine kadar 
- gazellere intikal eden şeyleri tekrarlamıyo
rum - birçok davranışlar Meclislerin toplanma
sını, komisyonların toplanmasını engellemekte
dir. 

Diğer taraftan, rejimin itibarından bahsedi
yoruz. Kendi kendimizi tenkid etmek durumun
dayız. Sokak hareketlerini, kaba kuvvetleri bu
rada a a dille tenkid ediyoruz, ama üzülerek ifa
de edeyim ki, Meclisimiz sokak hareketlerinden 
çok da farksız olmıyan kaba kuvvet gösterile
rine sahne olmaktadır. Bu, yalnız Meclis kori
dorlarında değil, bu Yüce çatı altında da sık 
sık gördüğümüz manzaralar haline gelmiştir ve 
Başkanlık Divanı bu konuda, bütün gayretle
rine rağmen, yeterli olamamaktadır. 

Bâzı ahvalde davranışları hatalı olmakta
dır. Tek bir arkadaşımızın, özellikle Başkanla
rımız sağ kanada daha çok bakıyorlar her hal
de, oradan çıkan her sesi cihazlandırmak yolu
na, sert bakışla, olmazsa ihtar veriliyor, daha 
ağır cezalar veriliyor, ama kütle halinde yapı
lan hareketler, bilindiği halde, görüldüğü hal
de, bunlara ceza verilmek ve bunların hareket
leri en azından tutanaklara intikal ettirilmemek 
gibi bir yola gidilmektedir. Bu da Başkanlık 
Divanıalin tarafsızlığı ile bağdaşmıyan bir hare
kettir. 

BAŞKAN — Süreniz bitmiştir Sayın Uzuner, 
lütfen bağlayın. 

Al£ RIZA UZUNER (Devamla) — Bağlıyo
rum Başkanım, teşekkür ederim. 

Çok kısa olarak küçük iki meseleye daha te
mas edeyim: Bizim Meclisle Senato arasında bâzı 
farklılıklar var. Bana intikal eden kadarı ile, Se
nato müstahdemleri, bilmiyorum fazla hizmet 
gördüklerinden midir? Bildiğim kadarı ile da
ha az toplanıyorlar, müstahdemleri yılda iki kat 
elbise alıyor. Millet Meclisi müstahdemleriyse 
yılda jtek kat elbise alıyor. E! Bu kadar f arklılık 
olmazî Aynı şartları haizdirler, aynı nitelikleri 
haizdirler, hattâ Mecliste çalışan müstahdemler 
daha yorucu faaliyetlerin içerisindedirler, bunu 
bütün arkadaşlarımız biliyor. Bu farklılık mut
laka giderilmelidir. Başkanlık Divanı bunun ted
birini almalıdır. 

Bir diğer konu arkadaşlar; her nedense bu 
dönem bağımsızlara karşı, iktidarın tutumunu 
bir yana bırakıyorum, ama ona paralel sanki 
Millet Meclisi Başkanlığı da bir tutumun içine 
girmiştir. Bağımsızlar, bildiğim kadarı ile, ge
çen yıllarda ayrı bir toplantı salonuna sahipti
ler. Nasıl grupu olmıyan siyasi partilere yer 
ayrılmışsa, bağımsızlara da mutlaka ayrı bir 
yer, ayrı bir salon vermek mecburiyeti vardır. 
Bu, tradisyonel bir davranış olmuştur. Geçen 
yıllar bir toplantı salonunun bulunup, bu yıl 
toplantı salonu bulunmaması hatalıdır. Lütfen 
idare Âmirlerimiz, özellikle Başkanlık Divanı 
bu hatalı tutuma bir son vermelidir ve bağım
sızları bir nevi tecziye eder, onları yersiz bıra
kır; hani bağımsızlığı nevama önler bir dav
ranışın içine girmesinler. Bunu Başkanlık Diva
nından istirham ediyorum. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
teşekkür ederim. 

Bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliye-
ceğim, ancak bir konuya, Sayın Başkanım, 
önemle işaret etmek isterim, Bütçe Komisyonu 
üyesi olarak; Dış gezi ve seyahatler büyük öl
çüde suiistimal edilmektedir. Ahdî olmıyan an
laşmalar dışındaki sarfiyatın Yüce Parlömanter-
ler tarafından dikkatle takibedilmesi, izlenmesi 
gerekmektedir. Hattâ naçizane bir üye olarak, 
ahdî olmıyan anlaşmalar dışında Millet Meclisi 
bütçesindeki ve her yıl kabaran miktarlarla im
tiyazlı şahıslara tanınan, ödeneğin bu yıl için 
Gediz felâketine aktarılmasını faydalı görmek
teyim. Çünkü bu muayyen şahısların inhisarın
da, kapalı kulislerde yürütülen ve belli şahısların 
dış memleketlerde istirahatini, turistik gezisi
ni sağlıyan, ahdî olmıyan karşılıklardır. Buna 
bir son verilmelidir. 

Bu temenniyle tekrar Yüce Meclisi saygı ile 
selâmlıyorum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçeleri 
üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayn okutup, oylarınıza arz 
edeceğim. 
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A-

a) 

Bölüm 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ: 

Cumhuriyet Senatosu Bütçesi: 

(A/l) Cari harcamaları 

Lira 

11.000 Ödenekler 10 237 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 3 965 785 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 717 303 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

16.000 

22.000 

23.000 

Çeşitli giderler 470 101 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatınm harcamaları 

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

Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

60 001 

(A/3) 

34.000 

35.000 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Malî transferler 4 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sosyal transferler 342 320 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

20 000 

Cumhuriyet Senatosu bütçesinin bölümleri 
bitmiştir. 

Millet Meclisi bütçesinin bölümlerini okutup 
oyunuza sunacağım. 

o) Millet Meclisi Bütçesi: 

(A/l) Cari harcamaları 

Bölüm Lira 

11.000 Ödenekler 24 954 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 22 594 866 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 996 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 742 401 
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. 

1 273 465 

6 556 628 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkanım, zapta yanlış geçti, «Bölüm» 
16.000 Çeşitli giderler 5 556 628 lira» olarak 
okundu, 6 556 628 lira dır. 

BAŞKAN — Tekrar okutup oylıyacağım. 
Bölüm 16.000 Çeşitli giderler 6 556 628 

BAŞKAN — Yanlış okunmuştur, tekrar oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

226 000 21.000 Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 2 313 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 348 139 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 58 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 873 860 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi büt
çeleri kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olma
sını temenni ederim. 

B — CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin 
müzakeresine geçiyoruz. 

Bu bütçe üzerinde grupları adına söz alan 
sayın üyeleri arz ediyorum: G. P. Grupu adına 
Sayın Hasan Tosyalı, C. H. P. Grupu adına Sa
yın Cengizhan Yorulmaz, A. P. Grupu adına 
Oğuz Aygün. 

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere: Sayın 
Gökçe, Sayın Kaftan, Sayın Özdenoğlu, Sayın 
Buldanlı, Sayın Köseoğlu, Sayın Hiçerimez, 
Sayın öztürk söz almış bulunmaktadırlar. 

tik söz G. P. Grupu adına Sayın Hasan Tos
yalı'da, Buyurun efendim. 

G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkan ve çok değerli 
milletvekili arkadaşlarım; 

G. P. Grupu adına Cumhurbaşkanlığı Büt
çesi hakkındaki görüşlerimizi belirtmek için 
yüksek huzurunuzda söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Cumhurbaşkanlığı, müstakil Türkiye Cum
huriyeti Devletinin içte ve dışta temsilcisidir. 

Cumhurbaşkanlığı, ülkesi ve milletiyle bir 
bütün olan Türkiye Devletinin bütünlüğünün 
sembolüdür. 

Cumhurbaşkanlığı, millî demokratik, lâik, 
sosyal hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuri
yetinin, tarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak 
ve hürriyetleri için savaşmış olan Türk Mille
tinin bütün fertlerini; kaderde, kıvançta ve ta
sada ortak, bölünmez bir bütün halinde millî 
şuur ve ülkeler etrafında toplıyan ve milletimi
zi dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip 
şerefli bir üyesi olarak, millî birlik ruhu için
de daima yüceltmeyi amaç bilen Türk milliyet
çiliğinden hız ve ilham alarak yapılan Anaya
samızın. en başta gelen koruyucusudur. 

Cumhurbaşkanlığı, «Yurtta sulh, cihanda 
sulh» ilkesinin, millî mücadele ruhunun, millet 
egemenliğinin, Atatürk ilkilâplarına, ilkelerine 
ve ülkelerine bağlılığın tam şuuruna sahip ola
rak insan hak ve hürriyetlerini, millî dayanış
mayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun hu
zur ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat al
tına almayı mümkün kılacak, demakratik hukuk 
Devletini bütün hukukî ve sosyal temelleriyle 
kurmuş olan Anayasamızı korumak, hürriyete, 
adalete ve fazilete aşık vatandaşlarımızın olduğu 
kadar, Cumhurbaşkanlığının da başta gelen va
zifesidir. 

Cumhurbaşkanlığı, Anayasamızca, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine verilen ve devredilemez 
olan yasama yetkisi, Türk Milleti adına bağım
sız Türk mahkemelerine verilen yargı yetkisi 
yanında, kanunlar çerçevesinde başta Cumhur
başkanı olmak üzere Bakanlar Kuruluna verilen 
icra, yani yürütme görevinin başıdır. 

Tekrar ediyorum; «Cumhurbaşkanı, Bakanlar 
Kurulu ile birlikte Hükümet icraatının, yürüt
me görevinin başıdır. Bu hususa parmak bas
manın, ağırlık vermenin sebeplerini biraz sonra 
arz edeceğim. 

G. P., Türkiye Cumhuriyetinin içte, dışta 
temsilcisi, ülkesi ve milletiyle bir bütün olan 
Türkiye Devleti bütünlüğünün sembolü, Anaya
samızın baş koruyucusu ve nihayet Anayasa ile 
verilen yürütme görevinin b&şı olan Cumhurbaş
kanlığı makamına ve bu makamın şerekli temsil
cisi bugünkü Sayın Cumhurbaşkanına yürekten 
saygı, sevgi ve bağlılığını beyan etmekle en 
büyük şerefi duyar. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı, bu 

kadar büyük şeref, mesuliyet, sembol, temsille-

— 105 — 



M. Meclisi B : 84 21 . 5 . 1970 O : 1 

rin sahibi olan bu makam ve onun sahibi, Türk 
Milletinin refah ve saadeti Anayasa içerisinde 
medeni dünya milletleri seviyesine çıkması için 
yemin etmiştir. Fakat geçirdiğimiz beş yıl 
içerisinde Türkiye'de sosyal, iktisadi, siyasi, ti
cari, eğitim ve daha pek çok karışıklıklar ve 
düzensizlikler vuku bulmuştur ve her şeyin ba
şında Türk Milletini içten yıkmak için kökleri 
dışarda olan aşın sağ ve aşırı sol cereyanları, 
memleketimizin ülke bütünlüğünü, millî birli
ğini, şerek ve haysiyetini yıkmak kast ve kara
rında olan siyasi, ırkı, dinî cereyanlar vuku bul
maktadır. Bütün bu haller vuku bulmakta iken 
yukarda arz ettiğim sembol, temsil, Anayasayı 
koruma ve T. 0. Hükümetinin yürütme görevi
nin başı olma sıfatlariyle, arz ettiğim bütün bu 
gayri millî, memleketimizi içten ve dıştan yıkmak 
istiyen bu faaliyetlere karşı âdeta susar vazi
yette, âdeta bigane kalır vaziyette hareket edil
miştir arkadaşlar. 

Allah'a çok şükür, diyorum; 19 Mayıs 1970 
Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Türki
ye'nin en yüksek makamı Çankaya'dan, hayırlı 
ve uğurlu bir beyan ve bir ikaz duydum. Bu be
yan ve ikaz Türk Milletinin, bugün içinde bu
lunduğu milletimizin, vatanımızın, Türkiye 
Cumhuriyetimizin, hakikaten temellerini yıkan 
aşırı sol cereyanların vatan ve milletimizin bü
tünlüğünü içten ve dıştan, siyasi, ırkî, dinî yol
larla, ideolojik cereyanlarla yıkmak istiyenlere 
karşı, «dun» demesinin zamanının gelip geçti
ğinin ikazım yapıyordu o ses. 

Bundan dolayı Cumhurbaşkanlığının ve Sa
yın Cumhurbaşkanımızın bu ikazını - çok geç 
kalmış da olsa - tekrar ediyorum, maalesef çok 
geç kalmış da olsa, hayırhahlılıkla yâdediyo-
ruz. 

Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı, 
muhterem arkadaşlarım lâalettayin başka bir 
milletin cumhurbaşkanı durumunda değildir. 
Dört bin yıllık tarihi olan Türk Milleti her za
man başında bir lider görmek istemiştir. Reji
mimiz her ne kadar hür, demokratik, parlöman-
ter sisteme müstenit bir Cumhuriyet ise de, 
Devletin başına, Hükümetin, başına, Türk Mil
leti ümit bağlamayı, göz dikmeyi millî tema
yülü haline getirmiştir. Memleketimizde bu ka
dar büyük krizler oluyor, cüzi bir azınlık Türk 
Milletinin tamamı demek olan orta sınıfa alt 

tabakayı, köylümü, işçimi, esnaf ve sanatkârı 
mı, şoförü mü sömürüyor diyecek kadar kemi
riyor, hayat pahalılığı artıyor, ticari, iktisadi 
sahada bozukluk var, sosyal sahada bozukluk 
var; Çankaya'dan ses çıkmıyor. Olmaz böyle 
şeyr Başka şeylerle meşgul olunuyor. Bu kadar 
büyük karışıklık içerisinde Türkiye bırakılıp 
çok adedte seyahate gidilmesi de yadırganacak 
bir durumdur arkadaşlar. Evvelâ kendi odamı
zı, evimizi düzene koyalım, ondan sonra dışarı
ya bakalım. Bu sebeplerle şimdiye kadarki tu
tumu, yukarda arz ettiğim sembol, temsil, yü
rütme görevi ile tam olarak kabili telif görme
diğimizi belirtmek isterim. 

Biz, G.P. olarak, Cumhurbaşkanlığına ve 
o makamı işgal eden şahsa, arz etmiş bulu
nuyorum, sonsuz sevgi, saygı ve bağlılık için
deyiz. Fakat o makamdan bu makamların icabı 
olan memleketimizin dertlerine zamanında ve 
yerinde sık sık ağırlığını koymasını da temenni 
ediyoruz. 

Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanlığı Bütçesi
nin memleketimize ve Cumhurbaşkanlığına ha
yırlı olmasını diler, Yüce Meclisi hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Cengizhan Yorulmaz, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA CENGİZHAN YO
RULMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Cumhurbaşkanlığı makamının yüceliğine 
karşı her zaman beslediğimiz engin saygı duy
guları içerisinde, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi 
üzerinde C. H. P. Millet Meclisi Grupu adına 
görüşlerimizi arz ederken sizlere saygılar su
narım. 

1961 Anayasasının kabulünden bu yana her 
yıl bütçe görüşmelerinde bir gerçeğe parmak 
masmaktayız. Bu gerçek, Anayasanın doğru
dan doğruya halkımızı ilgilendiren sosyal ve 
ekonomik buyruklarının uygulanmaması gerçe
ğidir. Hiç olmazsa anlayış farkı nedenleriyle 
bu yöndeki uygulama, gerçeklere aykırı düş
mektedir. Yanlış bir ekonomi politikası halkımı
zı yarınından endişeli insanlar olmaktan kurta-
ramamıştır. Bilinçsiz bir sosyal politika Yüce 
Milletimizi biraz daha sefaletin kucağına it
mektedir. Halkımız, kendi oyu ile vücut bulan 
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Anayasasına güvenmekte ve ona ümit ışığı ola
rak bakmaktadır. Ondaki düzeni yegâne kur
tuluş yolu olarak bilmektedir. 

Ayrıca Anayasa kuruluşları olan ve keyfî 
yönetimin her an karşısına çıkan Anayasa Mah
kemesi, Danıştay ve Yüksek Seçim Kurulu gibi 
Yüce Devlet kuruluşları bâzı çevrelerin haksız 
saldırılarına mâruz bırakılmaktadır. Hele kuv
vetlerin ayrılığı prensibini benimsiyen mevcut 
Anayasamız muvacehesinde yürütme organının 
bu saldırılara bazan baş olması milletimizi ra
hatsız etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, C. H. P. olarak Ana
yasayı koruyacağız. Anayasayı tüm halinde bü
tün kuruluşlariyle beraber koruyacağız. Ana
yasamızın getirdiği tüm yenilik ve kuruluşların 
başsavunucusu olması gereken Sayın Cumhur-
başkaniımızın bu görevi ifalarında kendilerine 
en büyük yardımın O. H. P. tarafından gelece
ğini zevkle ifade etmek isteriz. Temennimiz, 
bugünkü iktidar partisinin de bu gerçeği ka
bul etmesi ve hangi yönden gelirse gelsin Ana
yasa düzenine vâki haksız saldırılarda bizimle 
aynı paralelde birleşmesi ve Cumhurbaşkanlı
ğına yardımcı olmalarıdır. İktidar partisi bu
günkü sakat görüş ve gidişte direndiği takdir
de Anayasa düzeninin başsavunucusu olması 
gereken Sayın Cumhurbaşkanımızın uyarcı ko
nuşmaları, bu yanlış eylem sahiplerine çok 
şeyler öğretecektir. Ve biz inanıyoruz ki, bu 
uyarmalar, tarafsızlığında tüm milletin birleş
tiği bir yüce makam olan Cumhurbaşkanlığı 
makamıma gölge düşürmiyecektir. Aksine mil
letin ve demokratik rejimin yüce çıkarlariyle 
beraber olan Sayın Devlet Başkanına daha bü
yük şeref kazandıracaktır. Yine inanıyoruz ki, 
Devlet Reisliği makamı ve yüce makamı işgal 
edenler, Anayasa ve ona ruh veren Yüce Türk 
Milliyetiyle birlik ve beraberliktir. 

Sayın milletvekilleri, biz Devlet Reisinin ta
rafsızlığını ancak Yüce Türk Milletine sosyal 
'adalet vâdeden, ekonomik istiklâl ve fırsat eşit
liği getiren ve tüm kuruluşlariyle demokratik 
rejim içerisinde milletimize huzur ve refahı gös
teren Anayasamızın tarafında ve birlikte mü
talâa ederek değerlendiriyoruz. 

Sayın arkadaşlar, Cumhurbaşkanımızın yurt 
içi gezilerinin verimliliğine inanmamak imkân
sızdır. Halk kütleleri partiler üstü Dev

let Başkanını aralarında görmekle içini daha 
rahat dökebilecek ve hiçbir siyasi tesir altın
da kalmadan düşündüğünü söyliyebilecektir. 
Halkımızın gün geçtikçe artan ekonomide ve 
sosyal sıkıntısını ve hattâ çöküntülerini yerin
de görmekle Sayın Devlet Başkanımız vazife
lileri uyarmada çok daha emin bilgilerle mü
cehhez olacaklardır. 

Ayrıca bu gezilerde Sayın Cumhurbaşkanı
nın halkımızla temas ve kendi konuşmalarında 
bilhassa bu konuşmaya daha çok zaman ayır
maları kendilerine daha çok ve daha sihhatli 
bilgilerin intikalinde mutlaka faydalı olacak
tır. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesinde bu yıl da geç
miş yıllar gibi tasarrufa riayet edildiğini mü
şahede etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, bugün partizan idare 
heveslileri olumsuz havanın görüntüsü içerisin
dedirler. Partizanlık almış yürümüştür. Kendi
lerine sempatisi olmadığı zannedilen bilhassa 
yüksek dereceli memur her gün yeni bir yara 
almaktadır. Bu partizanlığın önlenmesi için Sa
yın Devlet Başkanımızın imzalariyle hüviyet 
kazanan kararnamelerdeki deneyli onaylarını, 
teminat olarak düşünmenin huzur ve zevki için
deyiz. Nitekim geçen yılki Cumhurbaşkanlığı 
Bütçesinde A. P. nin sayın sözcüsü, «Yüksek 
dereceli memurların tâyinine ait kararnameleri 
Sayın Devlet Başkanı onaylar. Bu anayetkisi, 
bir formaliteden ibaret değildir. Mühim Devlet 
hizmetine getirilecek kimselerin tesbitinde her 
hangi bir haksızlığın yapılmamasına dikkat 
eder.» demek suretiyle Anayasa görüntüsünde 
gönüllere ferahlık vermiştir. Ancak sözcü bu
nu takibeden cümleleriyle de, «Ancak, şu bir 
gerçektir ki, dünyanın en medeni memleketle
rinde dahi olduğu gibi iktidarda bulunan Hü
kümetlerin basanlarını önlemek, memlekete ya
pılan hizmetleri siyasi kanaatlerine göre engel
lemek için çalışanların değiştirilmesinde Hükü
mete yardımcı olurlar.» demek suretiyle de yu
karda belirttiğimiz yönden bizi teyidetmekte-
dirler. 

«önemli Devlet hizmetlerine getirilen me
murlardan iktidarda bulunan Hükümetlerin 
başarılarını önliyenler...» yorumuna dikkatinizi 
çekmek isteriz. A. P. iktidarı devrinde kanun
suz emirlere, partizanca tasarruflara, maksatlı 
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dedikodulu muamelelere direnen memurlar bir 
gerekçe ile, yani Hükümet başarılarını önlü-
yorlar, ya da başka siyasi kanaate sahiptir, di
ye kötülenmişler ve yerlerinden edinmek isten
mişlerdir. Devlet Şûrası dosyaları, Bakanlık 
koridorları tarafsızlık içinde kanun tatbik et
mekten başka bir kusuru olmıyan birçok de
ğerli hizmet adamlariyle doludur. Adalet Par
tisi sözcüsünün adı geçen konuşmasında ger
çek fikir açıkça belirmektedir. Şöyle ki: Siya
si kanaatlerine göre, denilmek suretiyle kendi 
siyasi kanaatlerinin dışında olan memurun, 
âmirin mutlaka mahkûm edilmesi arzulanmak-
tadır. İşte sayın milletvekilleri; biz O,. H. P. 
olarak bu sakîm fikri kınıyoruz ve insan hak 
ve hürriyetlerinin savunucusu, Anayasanın ko
ruyucusu Sayın Cumhurbaşkanından, bu kabîl 
kararnameleri onaylarken değerli imzalarının 
bizim yegâne teminatımız olduğunu kendilerine 
hatırlatıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Başkanımızın 
beyanatları zaman z&man yararlı olmuştur. El-
betteki memleketin kaderine el atmış her sı
nıf vatandaş bu yararlardan kendisine düşeni 
almaktadır. Ancak 6 Ekim 1969 tarihli Günay
dın Gazetesinde neşredilip, bugüne kadar tak-
zibine Taslamadığımız, 12 Ekim 1969 tarihli bü
yük seçimler hakkındaki Sayın Cumhurbaşka
nının beyanatları bâzı yanlış anlamlara sebe-
bolmuştur. Bunda aynen: «Koalisyon bizde de
nendi, tek partinin iktidarının daha verimli ola
cağı kanısındayım.» buyurmuşlardır. Demokra
tik rejimin henüz oturmakta olduğu memleketi
mizde bâzı çevrelerse istismara müsait olan ve 
iltibasa mahal bırakacak bu tür beyanların fır
sat kollıyanları hüsrana uğratacak üslûpta ha
zırlanması halisane dileğimizdir. Kamu oyu bu 
beyanattan müteessir olmuştur ve yanlış anlam
lara da meydan verilmiştir. Nitekim 10 Ekim 
1969 tarihli Ulus Gazetesinde de Sayın Genel 
Başkanımız ismet inönü bu husustaki hassasi
yetlerini kamu oyuna duyururlarken; yanlış 
anlamların mevcudiyetini kabul etmekle bera
ber, aynen; «Cumhurbaşkanımız açıktan mem
lekete bir taraf tuttuğunu ilân etmek durumun
dan yüksektedir, böyle bir kuşkuya düşmek is
temeyiz. Memleketimizde her partinin başında 
sorumluluğunu bilen yetişmiş siyaset adamları 
vardır. Bundan dolayı müsterih olmak lâzım
dır. Seçim sonuçlarına göre Devletimizi idare 

etmek çaresini yetkili insanlarımız mutlaka bu
lacaklardır.» buyurmuşlardır. C. H. P. Grupu 
olarak Sayın Genel Başkanımızın bu husustaki 
görüşlerine hiçbir şey katmadan tekrarını zevk 
ve şeref telâkki ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimizi bitirirken 
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk Cum
hurbaşkanımız Yüce Atatürk'ü ve 27 Mayıs 
Anayasasının banisi ve onun birinci Cumhur
başkanı Cemal Gürsel'i rahmet ve saygı ile ana
rız. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin yüce milleti
mize, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur
başkanlığının değerli mensuplarına hayırlı ol
masını diler, C. H. P. Grupu adına ve şahsım 
adına sizleri saygı ile selâmlarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Oğuz Aygün, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA OĞUZ AYGÜN (An
kara) — Yüce Meclisin muhterem Başkanı ve 
muhterem milletvekilleri; 

1970 yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi hakkın
da Adalet Partisi adına kanaatlerimizi ve gö
rüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınızda bu
lunuyorum. 

Peşinen; tasarruf hudutları içindeki müte-
vaziliğini kabul ettiğimiz bu bütçe geçen yıl
lara nazaran daha da fiilî azalma ve tasarruf 
açıkça görülmektedir. 

Adalet Partisi olarak bu bütçeye «Evet» der
ken, bir - iki hususu da huzurlarınızda belirtme
yi vazife addediyorum. 

Muhterem Cumhurbaşkanımızın bütün se
yahatlerinin memleketimiz ve milletimiz için 
mutlak faydalı olduğunu kaydederken, bil
hassa yurt içi seyahatlerinin aziz vatandaşları
mızı muhtelif meselelerde uyarıcı, aydınlatıcı 
ve tesanüdü temin edici olduğu düşünülerek 
daha fazla değer verilmesi ve organize edilmesi 
lüzumuna ve faydasına işaret etmek istiyorum. 

Yurt içi seyahatleriyle Sayın Cumhurbaşka
nımız en salahiyetli ve tarafsız ağız olarak ten
vir edecek, tereddütleri izale edecektir. Türlü 
cereyanların hedefine ulaşmasına uygun zemi
ni yaratabilmek için doğurulan iftira ve tezvir
leri silecek, vatandaşı Devlete inanca ve mil
let bütünlüğüne doğru sevk edecektir. Maksat-
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lı hareketlerin sonucu meydana gelen endişele
rin vatandaşta yaratmış olduğu huzursuzluğun 
yerini emniyet ve rahata terk etmesinde, iyi 
plânlanan yurt içi seyahatlerinin büyük payı 
ve rolü olacaktır. 

Rejimin korunmasında ve oturduğu temel
ler üzerinde sağlam durmasında Cumhurbaşkanı 
titizlik, hassasiyet göstermeye ve zamanında 
badik kütfieletrlini, vatandaş gruplarını irşad «it
meye, aydınlatmaya vazifeli ve memleket men
faatleri batanından mecburiyet içindedir. Bu 
mlecburiyeltıin ışıklarını, resmî günler münase-
beitiyle yayınlanan mesajlarında bulmalktayıa. 
Bu bassasiyeıtllariinıin ve vatandaşlarla sık temas
larının devamı, birik ve beraberliğin sağlan-
mıasındia büyük bir faktör olanak yer almış bu
lunmaktadır. Mevcut. partil'lDrarası ihtilâfların 
memTıeketiimiiızi zarardide etmesi tehlikesi îkarşı-
sında Chılmhurbaşkanı ağırlığını koyacak mese
leleri, problemleri haccedecek ve vatandaJş da 
binlik ve beraberdik çemberli içinde Cumhuriyet 
ilkellerine uygun demokratik düzeni <mutdıa|k mu-
hafaaa etmenin yollarını ve usullerini bulabi
lecek ve irşadedecektir. Lüzumu halinde bir 
aile reisi giiibi, aüıe ferdîleri arasındaki geçim-
sizlıMeri gidertecek istikamette faaPfiyıet göste-
reosktiır. Halkımızın, milletimizin güven kay
nağı ve ifâtinatgâhı olacaktır. Cumhurbaşkanı 
normıall sosyal hayatımızı ak&aıtmıyaca|k, ortadan 
kaldırmıyaoak, politük cereyanlara kanşmıya-
oaik, onların akışına mâni olmak gibi tir (teşeb
büsün içinde bulunmıyaoajktır. Bu, ıtaraftsızlı-
ğının şartıdır. Ancak bu tarafsızlık çerçeve
sinde, millî sikıntıllar içinde bulunan ilgili mü
esseseler, teşekkülilıer ve halk kütleleri üzerinde 
nâzım rolünü oynayacak, sıjkmltıların izalesi için 
gerekli teşebbüsleri yapacak ve ioabederse o 
yabancı ideolojilere karşı kati ve sert tedbirle
rin alınmasında destekleyici olacaktır. Bu dıa 
tarafsıihk içinde|ki kutsal ve millî viaaifeHeıridâr. 
Bunun dozu ve derecesi, elbette çok değerli, 
müstesna şahsiyetin varlığında mündemiçtir. 

Sayın Cumhurbaşkanı tarafsızdır. Bu taraf
sızlık, münakaşa kabul etmiyen aksine 'bir be
yana tahammülü odanıyan bir gerçektir. Bal 
böyle iken, bu gerçeği vatandaşın gözünde göl
gelemeye çalışmak insaf ölçülerini aşan ve biz
zat tarafsızlığa tecavüz mânasını taşıyan fcıir 
haksıshlk olur. Bu haksızlık aynı zamanda 

millî bünyemizde yaralar açmak çalımının da 
bir ifadesidir. Buna Yüce Meclis müsaade ve 
müsamaha etmemelidir. Cumhurbaşkanlığı ma
kamı, Devleti temsil etmesi sebebiyle Türk 
Devletinin ve büyük milletimizin itibarı bakı
mından her türlü dedikodudan münezzeh kılın
malıdır. Makamının vecibelerini tarafsızlık 
duygusu ve seviyesiyle yapmaya dikkat eden 
Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu vesile ile Ada-
llıeb Partisi adına naçiz takdir, hürmet ve te-
şialkkürleıimıizi arz etmeyi vazife kabuil ediyo
ruz. 

Türlü doktrinlerin, çeşitli ideoloji ve sayı
sız oeı'eyanüarın mahsulü olan talebe hareketle
ri ve sosyal düzendeki anarşik teşebbüsler kar
şısında milî varlığımızı zedelenmekten {koru
mak için Sayın Cumhurbaşkanımızın gereken 
aktiVasyonu ile ve vatandaşlarımızı aydınlatıcı, 
toplayıcı konuşmalar yaparak müllî bir vahdet 
tesisime daha da artan bir Ikararhlık içinde gay
ret göstermesinin devamını beklemekteyiz. 

Vatandaşları zaman zaman bunalımlara sevk 
eden hâdiseler karşısında Sayın Devlet Başka
nının huzuru sağlayıcı irşadları lüzumludur, 
zaruridir, muitlak lâzımdır. Cumhurbaşkanı 
millî bir muvazene unsurudur. Bu yüce ma-
Ikamıa ve o makamı işgal eden muhterem şahsi
yete hiçbir şekilde leke düşürmemeye, onu gün
lük münakaşa ve müzakerelerin dışında müta
lâa ve kabul letmeye mecburuz. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın zaman zaman 
parlömanter arkadaşlarımızı davet etmeleri, on
larla istişarede bulunmalarının çeşitli yönlerden 
isabetli, son derece faydalı olduğuna inanıyo
ruz. Bu münasebetlerin aralhksız devamında 
büyük f aydaJllar mülâhaza ediyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın, teşriî organın 
tamamlayıcısı olarak efkârı umumiyeyi tatmin 
edici davranışlar içinde bulunduğunu müşaha-
de etmekteyiz. îcra kuvvetinin poültdk çeşitli 
sebeplerde gölgelendirilmesi gibi hallerde Dev
let nimmının lajksıaksız ve güven içerisinde işl-
yebilımesi amaciyle kamu oyunda meselelerin 
vuzuha kavuşması, bu yüce merciin beklenilien 
görevlerinden biri olduğuna inanmaktayız. l 

Netice olarak; vazifelerinin kudsıiyetine ve 
ehemmiyetine işaret ettiğimiz bu âli makamın 
DevCıatin şerefine, azametine ve kudretine uy
gun bir yaşayış tarzı normal jkarşıüianmalıdır. 
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Kaldı ki, bütçe mütevazidir, veciz, samimî bir 
kanaat ve ruhıun hâkim oüldıuğu bir bütçedir. 
Bu bütçe üzerinde de münakaşa ve tienkidlerie 
daha fazla tasarruf yoluma gidilmesi büyük 
Türk Devletinin itibarını zedeleyici mahiyette 
olacaktır. Bu espri içinde bütçeyi tümü İlle (ka
bul ©taneyi, Türk Devletinin sembolü olan bu 
makama kuvvetle sahip çıkmalıyız. 

Muhterem arkadaşlarım, bu münasebetle 
Adalet Partisi adınla huzurlarınızda bir hususu 
daha katiyetle belirtmekte de fayda mülâhaza 
etme|kteyiz. Adalet Farltiisini Anayasiaya müfce-
daviz gösıtermek gayretleri beyhudedir. Millî 
vicdan ve aklı selim; Anayasaya Adallet Parti
sinin ne derece hürmetkar olduğunun her gün 
bir daha tezahürünü göstermekte ve kimlerin 
Anayasanın temelini kundakladıklarını da tes-
bit etmektedir. Büyük Türk Milleti her hâdise
nin canlı ve açık şahidi olarak bulunmaktadır. 
Bir kere daha Anayasaya Adalet Partisinin bağ
lılığını ve hürmetini Yüce Meclisin huzurunda 
tescil ve tesbit etmek istiyorum. 

Adalet Partisi adına yapmış olduğum ko
nuşmayı bitirirken, 1970 yılı Cumhurbaşkanlığı 
bütçesinin memleketimize ve milletimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını diler, Yüce Heyetinizi say
gılarımla selâmlarım. (A.P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına konuşmalar bit
miştir. Şahısları adına söz Sayın Gökçe'nin. Bu
yurun efendim. 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Sayın Cumhurbaşkanlığının 1970 yılı bütçesi 
sebebiyle şahsi görüşlerimi arz etmek üzere hu
zurlarınızda bulunmaktayım. 

Cumhurbaşkanlığı makamı partiler üstü yü
ce bir makamıdır. Anayasamızda ifade edilen 
durumu ile yüce makamın mutlak tarafsızlığı, 
Cumhurbaşkanının seçiminin değişik bir usul ile 
yapılması, Büyük Millet Meclisinin 2/3 çoğun
luğunun aranması ve seçilenin bir defaya mah
sus olmak üzere seçilmesi, görevi sona eren Cum
hurbaşkanlarının, Cumhuriyet Senatosunun tabiî 
üyesi olması hakkı onun makamının yüceliğin
den ileri gelmektedir. Bunun karşılığında tek 
istenen ve lüzumlu olan ve aranan şart; parti 
farkı gözetmeksizin Cumhurbaşkanlarının taraf
sızlıklarını muhafaza etmeleridir, Anayasal bir 

vecibedir bu. Anayasanın savunucusu mevkiinde 
bulunan büyük makamın toplumlarımızın buna
lımlarını, mevcut adaletsizlikleri ve düzensizlik
leri yok edeceği, Anayasanın lâfzı ve ruhu ile 
emrettiği reformların yapılmasını yerine getir-
miyen iktidarlara görevlerini hatırlatmak ve 
Anayasal düzenin kurulmasını sağlamak yolun
da öncülük etmesi tarihî bir görev meselesinde-
dir. 

ıMuhterem arkadaşlarım; 
Cumhurbaşkanının bu büyük görevlerinin 

yanısıra, yurt içi gezileri elbette ki faydalıdır. 
Ancak, her uğranılan beldede, halkla temasları 
da bu faydanın önşartıdır. 

Devletin Başkanına dert ve dâvalarını arz et
mek istiyen vatandaşlarının dinlenilmesi kay-
diyle bu fayda temin edilir kanısındayım. 

piş geziler, dış münasebetlerin gelişmesi ve 
devletlerarası dostluğun kurulması ve takviyesi 
bakımından elbette ki faydalıdır. Ancak, her ya
pılan dış gezilerin bütçeye büyük külfetler tah
mil ettiği de malûmdur ve mutlaktır. Lüzumlu 
olan geziler düşünülüyorsa, refakat edenlerin 
niteliklerinin seçilmesi ve adedinin azaltılması 
lâzımgelir. 

Bu aranması lâzımgelen niteliğin dışında se
çilen ve görevden ziyade, sırf gezilere katılma 
arzusu izhar edenlerin alınmasında büyük hata 
olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Son gezilerdeki tutumlar ve davranışlar ve 
sonuçları, gazetelerdeki aksi ile, kamu oyunda 
tenkid konusu olmuştur. Devletin nizamının te
sisinde en büyük rol oynaması iktiza eden yüce 
makamın bütçesinin tenkidinde bu gibi kamu 
zihnini bulandıran durumun yaratılmaması şa
yanı arzudur ve ancak, aslında şarttır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Arz ettiğim gibi, Cumhurbaşkanlarının par

tiler üstü bir durumları vardır. Bir muvazene 
unsurudurlar. Anayasamıza göre, Cumhurbaş
kanları sair büyük görevleri yanında, ancak 
kendilerine sunulan kanunları imza veya veto 
etmek yetkisine sahip bulunmaktadırlar. Kanu
nun nasıl vaz'edilmesi hususunda bir tavsiyede 
bulunmalarına, Anayasaya göre, imkân yoktur. 

Halbuki, Sayın Cumhurbaşkanı 1969 yılı 
19 Mayısında iradettikleri demeçlerinde, yasama 
organlarının teşriî yetkilerine bir nevi müdahale 
sayılacak beyanlarda bulunmuşlardır. Benim an
layışım bu yoldadır. 
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AHMET BULDANLI (Muğla) — Bu senin 
anlayışın. 

HAKKI GÖKÇE (Devamla) — Aslında da 
öyledir, ama görüyorsunuz, görmemezlikten ge
liyorsunuz Beyefendi. 

Sayın arkadaşlarım, fiilen şahidolduğum 
bir durumu ifade etmek isterim. Bundan bir ay 
kadar önce Meclis İdare Amirlerinin, birinin ma
kamında otururken, kendisine bir evrak imza 
ettirilmek istenildi. Tetkikinde, Sayın Cumhur-
başkanhğmın memur ve müstahdemlerine ait 
bulunduğu ifade edildi ve bu, 50 000 liralık ek 
bordro idi. Uzun zamandan beri her ay alınan 
fazla mesai ücreti imiş bu. Meseleyi daha yakın
dan tetkik etmek mecburiyeti hâsıl olduğu için 
eleştirdim. Her ay mukannen, her personelin 
muayyen ölçüde fazla mesai ücreti aldığı, evrakı 
getiren mutemet tarafından beyan «idildi. 

Oâliıbi dikkat olan bir husus vardı ki, her ay 
aynı personel, aynı miktarda mesai yapmış gibi 
gösterilmişti. 

Muhterem arkadaşlarım; şahsan fazla mesa
inin karşılığının alınmasının karşısında değilim. 
Bilakis, herkesin hakkını almasını, emeğinin de
ğerini almasını varlığımla desteklemekteyim. 
Fakat tasavvur buyurunuz ki, arz ettiğim bu 
mevzuda, bir mutemet, bir berber her ay aynı 
ölçüde fazla mesai yapmış gibi ücret almakta
dırlar. Garip şey. 

Bildiğimiz bir husus var, mutemet aybaşla
rında tanzim ettiği bordroyu imzalattırıp, kar-
şılığındaki parayı bankadan çekecek ve sahip
lerine ödiyecektir. Bir ay içinde üç gün çalışıp, 
20 küsur gün yine aybaşını bekliyecek olan mu
temedin nasıl fazla mesaisi olur? 

Günde bir defa tıraş etmesi lâzımgelen bir 
berberin, her ay senenin muayyen günlerinde, 
her gün fazla mesai yaptığını iddia etmeye im-
kn var mıdır? Ve ne gariptir ki, her ay aynı 
ölşjide fazla mesai yapılır. 

Arkadaşlarım, hâdise basit gibi gözükmekte
dir, ama acıdır. Şayet bu personelin ücreti yet
miyorsa artırılsın. Herkesin hakkı seyyanen 
herkese verilsin. Ama her ay 50 000 liranın bu 
şekilde çarçur edilmesinde kimsenin hakkı yok
tur. 

17 hanelik bir köyün çocuğuyum. Köyümde 
hâlâ okul yoktur. Devlet Plânlamanın tesbitine 
göre, bir sınıflı okulun yapımı 50 000 liraya mal 

olmaktadır. Böyle usulsüz yolların kapanmasiy-
le nice okulsuz fukara köylerimiz okula kavu
şacaktır. 

Temennimiz, doğru yolun bulunmasında gay
ret sarf edilmesidir. 

Sözlerimi bitirirken, mühim gördüğüm bir 
noktayı arz etmeden geçemiyorum. 

Bir muvazene unsuru olarak kabul edilmesi 
lâzımgelen Devlet Başkanının, bayramldan bay
rama demeç vermesiyle mesele bitmiyor. Ana
yasanın kendilerine tevcih ettiği, tahmil ettiği 
vecibeleri yerine getirmeleri gerekiyor. Ulu 
Atatürk'ün koltuğunda oturan Devlet Başkan
larının, memleketin bunalımlı devrelerinde me
selelere eğilmeleri, hakemlik görevlerini ifa et
meleri, görevlerin en büyüğüdür. Ne acıdır M, 
sunulan her kararname geldiği gibi geçmekte
dir. Diyorum ki, bu ulvî makamı işgal eden 
Devlet Başkanının her hadisede ağırlığını koy
ması, hissettirmesi lâzımgelir. 

En samimî dileklerimle saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Mustafa Kaftan, buyurun. 
MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Anayasanın 98 nci maddesine göre Cumhur-

başkanlığı görevlerinden dolayı her türlü işle
minden sorumsuzdur. Türkiye Devletlini tenusil 
ve Türk Milletinin bütünlüğünü temsil etmek 
gibi üstün bir göreve ve üstün yetkilere sahibo-
lan Cumhurbaşkanlığı ve bunun bül^ in in mü
zakeresi sırasında, bir tek konuda şahsi görüş
lerimi arz etmek üzere huzurunuza geldim. 

Muhterem milletvekilleri; 
Kamu oyunu, basını ve Parlâmentoyu uzun 

müddet meşgul eden bir olayın, Sayın Cumhur
başkanımız tarafından da takibedildiğini tah
min etmemek mümkün değildir. 

Hepimizin bildiği gibi, Hükümet Başkanının 
yakınlariyle ilgili soruşturmaların Parlâmento
da Ve basında görüşüldüğü ve tartışıldığı sıra
larda, Yüksek Denetleme Kurulu gibi, yüksek 
bir Soruşturma Komisyonunun veyahut organı
nın başına gelenler, pişmiş tavuğun başına gel
memişti. 

Çok muhterem milletvekilleri; 
Hepinizin bildiği gibi, Yüksek Denetleme 

Kurulu, Kamu İktisadi Devlet teşekküllerini 
denetlemek, her yıl kâr ve zarar hesaplarını 
kontrol etmek, mallarının hesabını ve dökü-

- 111 -
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mühü yapmak ve bir rapora bağlamak gibi çok I 
mukaddes ve T. B. M. M. adına kontrol ve so
ruşturma görevi yapan bir müessesedir. 

Suiistimallerle ilgili dedikoduları tevsik 
eden, doğrulıyan belgeleri, Yüksek Denetleme 
Kurulunun bir raporu da doğruladıktan sonra, 
hepinizin bildiği gttbi, Yüksek Denetleme Kuru
lundan 7 kişi görevlerinden uzaklaştırılmıştır. 
Bu 7 Yüksek Denetleme Kurulu üyesi görevin
den uzaklaştırıldıktan sonra, Danıştaya dâva 
açarak, derhal yürütmeyi durdurmuş ve iptal 
dâvası derdest olmuştur. 

Gazetelerden öğrendiğimize göre, Sayın 
Cuimhurbaşkanımız, Yüksek Denetleme Kurulu 
üyelerinden 7 tanesini görevlerinden uzaklaştı
ran kararnameyi 1,5 ay bekletmiş, imza etme
miştir. Fakat Yüksek Denetleme Kurulu üyele
ri yürütmeyi durdurduktan sonra görevlerine 
iade edilmemiş, iptal dâvasının sonunda tekrar 
görevlerine dönmek ihtimaline karşı, çok ya 
ktnlariyle ilgili bir soruşturmayı yapan Baş
bakan, 16 kişilik Yiikstek Denetleme Kurulu 
üyesinin adetini 10 a düşürmüştür. 

Çok değerli milletvekilleri; burada örtülü I 
maskenin ne olması lâzımgeldiğini sezinliyece- I 
ğini tahmin ettiğimiz Cumhurbaşkanımızın, 
Yüksek Denetleme Kurulu üyesi adedini 10 a 
düşüren kararnameye imza koymasını bekle
mediğimi, bu kürsü üzerinde söylemeyi, bir mil
letvekili olarak borç bilirim. 

Çok muhterem milletvekilleri; karina ekono
minin tatbik edildiği bir memlekette, Kamu tk- | 

III - BAŞKANLIK DİVANININ 

/. — Görüşmeler sırasında Genel Kurul Salo- I 
nuna gelen Kuzey Atlantik Assamblesi Başkam I 
Mr. Wayne L. Hay s ile Genel Sekreter Mr. Des-
hormes'e Başkanlıkça hoşgeldiniz denilmesi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; yurdu- | 

IV - GÖRÜŞÜLEN 

/. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyo
nu raporu (1/286) (S. Sayısı: 155) 

B — Cumhurbaşkanlığı Bütçesi : \ 

tisadi Devlet teşekküllerinin varlığını ne mu
halefet partisi olarak Halk Partisinin, ne de ik
tidar partisinin inkâr etmesi mümkün değildir. 
Bugün Türkiye'de 120 ye yakın Kamu iktisadi 
Devlet Teşekkülü vardır. 70 milyara yakın da 
bir sermaye ve bütçeyle oynarlar. Bugün doğru 
olan rakamlar, belki bundan sonra bir misli 
daha artacaktır. Bugün 16 kişi olan ve maale
sef 10 a düşen Yüksek Denetleme Kurulu üye
lerinin adedi de belki 26, belki 36 olacak, bel
ki daha esaslı bir şekilde, Yüksek Denetleme 
Kurulu organize edilecektir. Hiçbir ekonomik 
sebep yok iken, Yüksek Denetleme Kurulu üye
lerinin adedini, Yüksek Denetleme Kuruluyla 
ilgili, Başbakanlık Bütçesinde tafsilâtiyle görü
şeceğimiz üzere, 10 a indiren tasarrufun, Sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafımdan tasvibediltoıeme 
sini beklemek hakkımızdır. 

Bir insanın kendisini muhakeme eden hâki
mi veya savcıyı vazifesinden uzaklaştırdığı bir 
memlekette, adaletten, Anayasaya bağlılıktan, 
hele hukukun üstünlüğünden bahsetmeye im
kân yoktur. Böyle bir durum karşısında, bu ka
rarnamenin, Türkiye'nin birliğini, Devleti tem
sil etmek gibi üstün ve yüce görevi olan Sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmasını, 
o kararnameye imza koymasını üzüntü ile kar
şıladığımı ve bu hususdaki duygularımı huzu
runuzda arz etmek istediğimi beyan eder, he
pinizi hürmetle selâmlarım. (O. H. P. sıraların
dan, «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar.) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

muzda misafir bulunan Kuzey Atlantik Assam
blesi Başkanı Mr. Wayne L. Hays ve aynı 
Assamblenin Genel Sekreteri Mr. Deshormes teş
rif buyurmuşlardır. Kendilerine Meclisimiz adı
na hoş geldiniz deriz. (Sürekli alkışlar) 

İŞLER (Devam) 

| BAŞKAN — Bütçe görüşmelerine devam edi
yoruz. 

Sayın Şinasi Özdenoğlu. Yok. 

Sayın Ahmet Buldanlı. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Muhterem 
| Başkan, değerli milletvekilleri; 
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Görüşülmekte olan Cumhurbaşkanlığı Büt
çesi dolayısiyle söz alan muhalefete mensup mil
letvekillerinin, Sayın Cumhurbaşkanlığı maka
mını bir nevi Danıştay makamı haline getirmek 
istedikleri görülmektedir. Malûmunuzdur ki, 
Reisicumhur makamı, milletin bütünlüğünü ve 
Devleti temsil sıfatını almış bir muhterem ma
kamdır. Bu makama, teokratik Devlet günle
rinden beri Türk Milleti daima hürmetkar c1 

muş, Devlet makamı önünde Türk Sancağı bile 
eğilme durumunda iken, Devletin, Hükümetin 
icraya ait tasarruflarını geri göndermemiş mü
lâhazası ve mütalâasiyle Makamı Riyaseti ve 
Devlet Başkanlığını hafife almak, tarizde bu
lunmak, muhterem milletvekilleri bühtandır. 

Bizim de, Devlet Başkanlığı makamının yük
sek ve ulvî kuruluşu karşısında söyliyecek bir 
kaç sözümüz vardır. 

Riyaseticumhur makamı bitaraftır. Doğru, 
tarafsızdır. Fakat memleketin bütünlüğüne, 
müesses nizama dinamit koymak istiyen aşırı 
sol serserilerine karşı da mı bitaraf olacaktır? 
Türk Milletini uyandırma vasfını, Türk Mille
tini, Türk vatandaşlarını, Hükümeti, her türlü 
zümreyi bu sol serserilerine karşı uyandırma 
vazifesini icra ederken, kullandığı kelimeleri 
seçerken acaba muhalefetten icazat mı alacak
tır? 

Bizim anlayışımıza göre, Sayın Devlet Bal
kanımız her haliyle mükemmeldir, muhterem
dir ve tebcile lâyıktır. Bilhassa, 19 Mayıs nut
ku ile, sıfat ve salâhiyetini aşmak istiyen züm
relere ihtar vazifesini yapmıştır. 

MEHUVEET AYTUĞ (Elâzığ) — Bayramdan 
bayrama. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Maale
sef, bayramdan bayrama değil, her fırsat bul
dukça, her gittiği yerde, ferden ferda insanlara 
ve fertlere hitaJbetmekte ve onu uyarmaktadır. 
(C H. P. sıralarından, «Fazla bağırma» sesleri) 
Bağırmayı sizden öğrendim arkadaşlar. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar) 

Arkadaşlar, Riyaseticumhur Makamı, aynı 
zamanda icranın da başıdır. Bakanlar Kurulu 
içtimalarma iştirak eder, Güvenlik Kuruluna 
iştirak eder. Bu bakımdan tüm mânasiyle bita
raf olması, yani aktüel hareketlere el atmaması 
düşünülemez, istenemez, vazifesidir aynı za
manda. 

icra, Hükümet, bir müessesede bâzı memur
ları tâyin etmiş, tekaüt etmiş. Bunlar gayet ta-
biîdi:•, bunlar fonksiyonel Devlet amacı içinde
dir. Bir Hükümet her hangi bir işini gördür
mek için memur tâyin ve seçerken gayet tabiî 
ki, kanunlara uygun olarak hareket edecektir. 
Ama sunu kapatmak ^mümkün müdür, icranın 
her hareketine taş koyan, icranın felsefesi ve 
esprisi istikametinde değil de tamamen tersine 
hareket eden memurları iş başında tutacak mı
dır? Siz, C. H. P. yarın iktidara gelseniz, C. H. 
P. felsefesine uygun hareket etmiyen, onun tam 
karşısında olan, icraatınızı baltalıyan memurla
rı tebcil mi edeceksiniz? 

1965 yılında, koalisyon yıkılıp da iktidardan 
düştüğünüz vakit, çıkarılan kararnamelerde 
200 e yakın Devlet memuru yer değiştirmişti. 
Bu kararnameleri imza eden aynı Reisicumhur 
değil midir? Demek ki, sizin gayenizdeki karar
nameleri imza ettiği vakit muhterem, bugünkü 
iktidarın kararnamelerini imza ettiği vakit de 
şüpheli oluyor veya tarize mâruz kalıyor. Arka
daşlar bu, hukuk anlayışiyle kabili telif değil
dir. 

KEMAL ÖNDER (tzmir) — Raporlar var 
meydanda. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Rapor
ları tetkik eden merciler vardır, o merci... ko-
nuşmıyalım onları. (C. H. P. sıralarından gülüş
meler.) 

Sayın Reisicumhur, sık sık halk içine girme
lidir, doğrudur. Bâzı uyuşmaz çevreleri ikazla-
riyle, irşatlariyle birleştirrnelidir, birleştirici un
sur olmalıdır, gayet doğru, çok güzel. Bu iş 
için hitabettiği vakit bir zümre rahatsız oluyor. 
işte bütün mesele buradadır, irşat vazifesini 
ifa ettiği vakit üzülmemek, bitaraf ve hoş görür-
lükle düşünmek lâzımgelir. 

Bizim bir tek hususta endişemiz vardır; Sa
yın Reisicumhur makamı, kendilerine müşavir 
tâyin ederken, aktüel politikaya girmiş, fiilî po
litika içinde olan insanlardan, fikir adamların
dan müşavir seçmemelidir. 

Sayın Devlet Başkanı, temsil sıfatını gerek 
içte ve gerekse dışta ifa etmeye mecburdur. Dış 
seyahatlerinin daha sıklaştırılması, Türk Mille
tinin cihanda duyulmasına ve daha çok tanın
masına yardım eder. Bu sıfatı da, bu vazifeyi 
de Sayın Reisicumhurumuz hakkiyle ifa etmek
tedir. 
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Bir arkadaşımız bu kürsüden, Iteisicumhıır-
luk makamının müteferrik Herini ifa eden bâ
zı personel için 50 bin lira ödendiğini ve hassa
ten de bir berberden bahsetti. Bu berberden 
bahsetmek moda oldu Türkiye'de. Muhterem ar
kadaşlar, Riyaseti Cumhur makamının temsil 
sıfatı vardır. Her gün elçiler kabul eder, resep
siyonlara gider, gece toplantıları vardır, onun 
için günde iki, üç, dört defa traş olması lâzım
dır. Eğer bunu öğrenmek istiyorsanız... 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Fazla me
sai, 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Gayet 
tabiî fazla mesai. Zatıâlileriniz fazla mesainin ne 
olduğunu ya bilmiyorsunuz veya bilmek istemi
yorsunuz. 

Buraya her çıkan arkadaşımız, mutlaka ic
ranın her fiilinde partizanlık bulunduğu iddia
sını ortaya atmakta veya bunu aktüel hale getir
mekte, bunun bir kâr, bir fayda ümidetmek-
tedir. 

Efendiler, muhalefet temsilcisi arkadaşlarım 
için söylüyorum. Sizler gökten zembille indîniz, 
bütün kaza ve kusurlardan ârisiniz, bütün ku
surlar, kabahatler bize aittir, A. P. lilere ait
tir. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) Biz Anaya
saya aykırı hareket ederiz, biz kanunları çiğ
neriz... öyle değil arkadaşlar. Biz aynı soyun 
insanlarıyız, aynı kandan geldik, meselâ Kemal 
Atamanla benim farkım ne? Aynı kanı taşıyo
ruz, aynı memleketin insanlarıyız, aynı muhi
tin insanlarıyız. Fakat bizim anlayışımız sisler
den tamamen ayrıdır. Biz sizin gibi, halktan ya
na diye düşünmüyoruz, biz halka dönük değiliz, 
halkın kendisiyiz kendisi! Bu bakımdan bizim 
mensupların arasında mütegallibeler, toprak 
ağaları yoktur. Toprak ağaları, mütegallibeler 
sizin içinizdedir, isim verelim mi liste halinde? 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Riyaseti 
Cumhur Makamına dil uzatmak, onu şüphe ile 
karşılayıcı beyanlarda bulunmak, onu halk na
zarında küçük düşürecek şekilde konuşmak gü
nahtır. Bu bakımdan, Sayın Riyaseti Cumhur 
Makamına Türk Sancağı gibi hürmet duymayı 
öğrenelim ve bütçesini tasdik edelim. Saygıla
rımla. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir efendim. Hükümet ve Komisyon idare 
âmirleri... Yok. 
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Sayın Hüsamettin Başer'in takririni okutup 
oylarınıza arz edeceğim. 

Sayın Başkanlığa 
Konu gereği gibi görüşülmüştür, kifayeti 

arz ve teklif ederim. 
Hüsamettin Başer 

Nevşehir Milletvekili 
BAŞKAN — Kifayet önergesini kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerindeki gö

rüşmeler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B — CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

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

12.000 Personel giderleri 2 363 204 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 631 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 172 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 230 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Cumhurbaşkanlığı Bütçesi kabul edilmiştir. 
Devletimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını te
menni ederim. 

. C — SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇE
Sİ : 

BAŞKAN — Sayıştay Bütçesinin müzakere
sine geçiyoruz. Bu bütçe üzerinde grupları adı
na söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyormv.: 

Sayın Yıldız G. ?. Grupu adına, Sayın Angı 
0. H. P. Grupu adına, Sayın Kaptan A. P. Gru
pu adına. 

Şahısları adına; Sayın Sadi Binay söz almış 
bulunmaktadır. 

İlk doz, Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Yıldız'da, buyurun. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, Sayın Yıldız yoklar, kendisinin yerine ben 
konuşacağım. 
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manlıklar da mütemadiyen bu gelişmeyle uygun 
olarak çoğalmaktadır. 

Böylece Sayıştaym yükü bir taraftan geli
şen ve genişliyen bütçe ile artıp çoğalırken hiz
meti görecek olan Sayıştay bünyesinde denetçi 
kadrosu bu yükü çekecek, imkândan maalesef 
mahrum, ve yoksun bırakılmakladır. Denetle
menin daha ciddî ve daha etkili olabilmesinin, el
bette kabul edersiniz ki, denetçilik müessesesiy
le, mesleki ile ciddî ve sıkı bir irtibatı bulun
duğu pek tabiîdir. 

Sayıştay denetçilerinin malî statüleri kanun 
vazımca, Danıştay yardımcılariyle aynı statüde 
kabul edilmiş ve son olarak da 1967 Şubat'ın da 
çıkarılmış olan, yeni Danıştay Kanununda de-
netçeilerin ödenekleri o tarihteki Danıştay denet
çi yardımcılarına verilmekte olan ödenek miktarı 
ilo eşit kabul edilmiş, o tarihteki Danıştay de
netçilerinin ödenek miktarları 400 - 550 - 650 ola
rak tesbit edilmiş ve ona orantılı olarak da Da
nıştay denetçilerinin ödenekleri aynı ağırlıkta, 
aynı nisbette verilmişti. Fakat maalesef o ta
rihten üç ay sonra çıkan 886 sayılı Kanunla 
Sayıştay yardımcılarının ödenekleri dört kate
goriye ayrılmış; 700, 900, 1 200, 1 400 liraya 
çıkarılarak kanun vâzımın bidayette kabul 
etmiş olduğu eşitlik prensibi ihlâl edilmiştir. 
Bu hal Sayıştay denetçilerini huzursuz kılmış, 
mesleke rağbeti ve verimli vazife görme imkân
larını azaltmıştır. Bugün askerliğini yapmamış, 
yeni mesleke girmiş denetçi muavininin eline, 
tazminat da dâhil, maalesef ayda 863 lira geç
mektedir. üç yıl hizmetini başarı ile ifa etmiş 
ve denetçi hüviyetini ihraz etmiş bir genç, di
namik denetçinin eline de, tazminatla beraber 
1 209 lira geçmektedir ki, günbegün ağırlaşan 
hayat şartları, çekilmesi güç olan pahalılık kar
şısında yüksek okuldan mezun, yetişmiş bir 
denetçinin bu para ile iş görebilmesi âdeta Hint 
fakirleri misillû veya Horasan dervişleri misillû 
kifafı nefs edercesine bir geçinme zorunluğu-
na mecbur bırakılmıştır ve bu hal maalesef 
memleketimiz için en ciddî hüviyet taşıyan ve 
bütçeyi baştan aşağı Meclis adına denetliyen 
Sayıştay kariyerini gelecek için tehlikeli ve 
ümitsiz bir noktaya doğru götürmektedir. 

Sayıştay müessesesini ve hassaten denetçile
rini içinde (bulunmuş olduğu bu çıkmazdan kur
tarıp, daha itibarlı ve tatminkâr bir hale getir-

BAŞKAN — Adına, buyurun Saym Kaba
dayı. 

G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Saym Başkan, muhterem, alakadar
larım; 

Sayıştay bir Anayasa müessesesidir. 186:1 de 
Tanzimat devrinde bir nizamname ile kurul
muştur. ikinci Meşrutiyet devrinde 1293 Ana-
yasasiyle de yetkileri genişlemiş olarak bir Ana 
yasa müessesesi hüviyetinde vazife görmeye de
vam etmiştir. 1924 Cumhuriyet Anayasası ile 
de bir Yüksek Hesap Mahkemesi olarak, yo idleri 
daha da artırılarak modern esaslar dâhilinde 
vazife görme imkânlarına kavuşmuş, memleke
timiz için en ciddî müesseseler hüviyetindedir. 

27 Mayıs Anayasası ile de, Anayasanın 127 
ve 128 nci maddelerinin esprisi içerisinde Devlet 
bütçesini denetliyen bir kuruluştur. 

Görev ve yetkileri bugünkü sosyal bünye
mize uygun olarak çıkarılan 832 numaralı Teş
kilât Kanunu ile de müessese, bütün ihtiyaçları 
kavrayacak, mükemmel ve mütekâmil bir şekilde 
vazife görür hüviyetine kavuşmuş bulunmakta
dır. 

Sayıştaym en mühim ve önemli dertlerinden 
birisi, denetçi sayısının maalesef kifayetsizliği
dir. 816 kadrosuna karşı fiilî mevcudu 308 dir. 
Halbuki, Sayıştaym yükü, her sene gelişen ve 
kabaran bütçemizle o nisbette artmaktadır, say-
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menin, G. P. olarak biz, lüzumuna inanmak
tayız. Fırsat elimizdedir; yeni bir Personel 
Kanunu gelmektedir. Bu Personel Kanununda 
bu eşitsizlikleri giderici ve bidayette kanun vâ
simin kabul ettiği gibi Danıştay yardımcıları
nın almakta olduğu imkânlara ve statüye ka
vuşturulmasını G. P. olarak arzulamaktayız. 

G. P. olarak Sayıştayın tekmil hizmetleri 
hakkında cümlemiz iyimseriz. Hizmetlerinden 
'dolayı Yüce Meclis huzurunda kendilerine te
şekkürü bir borç biliriz. Sayıştayın kıymetli 
başkanları başta olmak üzere tekmil üyeler hak
kında bugüne kadar daima iyi şeyler duyduk. 
Cümlesi bir arı sessizliğinde çalışan, peteğini 
yapan arı gibi hizmetlerini dokuyan bir ku
yumcu inceliğinde meslekî ve zekâ kudretlerini 
vazifelerine nakşeden bu teşekkülü huzurları
nızda hürmetle selâmlarken, başarılı hizmet yıl
ları diler ve grupum adına hepinize teşekkür 
ederim. 

(BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın Ca
hit Anığın, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA CAHİT ANGIN 
(Çorum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; Sayıştay Bütçesi üzerinde C. H. P. nin 
görüşlerini belirteceğim, 

insanlar, gelişen, günden güne genişliyen 
lilhtiyaçlarmı gidermek için gerek kişisel ve ge
rekse toplumsal hayatım gelir - gider yönün
den düzenlemek ihtiyacını duymuşlardır. Bu 
sebepten bütçe fikri çok eskiden bu yana in
sanoğlu için bir ihtiyaç olarak hissedilmiştir. 
Keza insanoğlu ilk siyasal mücadelesini verdi
ği vergiye razı olmamak, miktar ve fark yer
lerini tesbit etmek hakkını sağlamak yolunda 
vermiştir. Ulusal egemenlik bu somut ölçüler 
idinde vazgeçilmez bir değer ve anlam kazan
mıştır. Yasama origanlarmm yürütme organla
rını denetleme yollarından en önemlisi ve etki
lisi bütçeler vasıtasiyle yaptığı denetimdir. Par
lâmentolar bu denetimi Hükümetçe hazırlanan 
fbütçeyi kabul ve uygulanmasını denetlemek 
suretiyle yapmaktadır. Ancak, bütçelerin uy
gulanmasının Parlâmentoca verilen yetki için
de ve mevzuat dairesinde yapılıp yapılmadığı
nın Parlâmentolarca bütün ayrıntılariyle ve 
derinliğine incelenmesi mümkün olmadığından, 
teknik bilgiyi de gerektiren bu denetim çoğu 
demokratik memleketlerde Parlâmento adına 
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uzmanlardan kurulu Sayıştay gibi Hükümet
ten ayrı ve bağımsız kurullarca yapılmaktadır. 

Gerçekten, Türkiye'de Sayıştay ilk defa 
1865 tarühinde Divanı Muhasebat Nizamnamesi 
ile birisi mahkeme, diğeri maliye olmak üze
re iki daireden kurulmuştur. Gerek bu karar
name -ve gerekse 1924 Anayasasına dayalı ola
rak çıkarılan 2514 sayılı Kanunla da Sayıştay 
bir hesap maihkemesi olarak kabul edilmiş ve 
Devletin gelir ve güderlerinin ve mallarının ida
resinden. sorumlu olanların hesap ve işlemlerini 
yargılama ve sorumluluklarına hükmetme yet
kisi verilmiştir. .1961 Anayasasında Anayasa 
koyucu Bayıntaya Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına yaptsğı denetim sonucunda sorumluların 
hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlama gö
rev ve yetkisi vermekle onu kendi görev alanı
na giren konularda son hüküm mercii olan bir 
yargı yeri olarak kabul etmiştir. Bu espriye v.j-
gım olarak 332 sayılı Sayıştay Kanunu çıkmış 
bulunmaktadır. Ne var ki Sayıştayın yetkisi ve 
hukukî yapısı, kesin hükümlerinin niteliği hak
kındaki tartışmalar Sayıştay Kanununun yü
rürlüğe girmesiyle Türkiye Büyük Millet Mec
lisi dışında devam etmiş; Danıştay, Sayıştay Ka
nununun 45 nci maddesini Sayıştay ilâmlarına 
karsı Danıştay a başvurulamaz, fıkrasının Ana
yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bu fıkra
nın iptali için Anayasa Mahkemesine başvur
muştur. Anayasa Mahkemesi iptal isteğini ye
rinde görmiyerek reddetmiştir. Böylece Sayış
tayın görev alanına piren konularda son hüküm 
mercii oîan bir yargı yeri olduğu Anayasa Mah
kemesince de 1969 yılında tayidedilmiş ve kesin 
durumunu almış bulunmaktadır. 

Anayasamız 127 nci maddesinde, Sayıştayın 
grevlerini genel ve katma bütçeli dairelerin bü
tün gelir ve giderleriyle mallarını Türkiye Bü
yük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorum
luların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağla
mak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme 
ve hükme bağlama işlerini yapmak şeklinde 
saptamış bulunmaktadır. Bu görevini Sayışta
yın tatmin edici ölçüde yapmadığını görmekte
yiz. Örneğin, bugüne kadar genel ve katma 
bütçeli dairelerin mallarının bir teshili, envan
teri yapılmamıştır. Sayıştay bu görevini yerine 
getirmediği gibi, genel ve katma bütçeli idare
lerin dışında belediyelerin ve diğer mahalli ör-
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gütlerin malî yönden denetim ve kontrolünü de 
yapamamaktadır. Keza, Anayasanın 128 nci 
maddesinde yazılı uygunluk bildirimlerinin ge
cikmelerle tanzim olunduğundan ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisine geç sunulduğundan dai
ma şikâyet edilegelmiştir. Bu gecikmeler ve 
noksanlıkların başlıca nedeni Sayış tayımızın 
artan iş hacmına oranla personel ihtiyacının gi-
derilmemesidir. 

1934 yılında Sayıştaydan geçecek ödenek 
yekûnu 222 934 502 Tl. iken, 1969 yılında 142 
misli artışla 31 698 406 075 Tl. sına ulaşmıştır. 
1934 yılında sadece 180 Sayıştay denetçisi var
ken yukardaki 142 misli artışa karşı denetçi sa
yısında bir misli artış bile olmamış, 308 uzman
dan ibaret kalmıştır. Bu duruma göre bir denet
çinin işi 83 misli artmış bulunmaktadır. Sayış
tay Kanunu ile verilen 816 kadrodan ancak 
308 i halen kullanılmaktadır. Öncelikle Sayış
tay Anayasal görevini yerine getirmek için ye
ter sayıda kadro kullanır duruma süratle gel
melidir. Bu konuda, personel seçimi ve yetişti
rilmesinde Sayıştayımızm gösterdiği titizliği 
takdirle karşılıyoruz. Muhtacolduğumuz kadro
ların kullanılması, meslekin daha cazip duruma 
getirilmesine bağlıdır. Onun için Sayıştay Baş
kanlığının düşündüğü diğer tedbirlerin alınma
sında Yüce Meclis de anlayış göstermiş bulun
duğundan kadroların doldurulmasının sürat ka
zanacağına inanıyoruz. 

Kesinhesapların Sayıştayca tetkikinde uy
gunluk bildirimleriyle sınırlı kalmaları, hizmet
lerin yapılış şekli, yapılmamış bir hizmetin öde
neğinin ithalinin tesbit ve eleştirmesinin yapıl
masını, denetimde bariz bir noksanlık olacak 
görmekteyiz. 

5439 sayılı Kanun, hizmetlerin daha iyi ifa 
edilmesi maksadiyle bakanlara yetki tanımıştır. 
Merkeze alınma işlemleri yasa dışı olarak yürü-
tülmekte, hizmet karşılığı maaş ilkesi ihlâl 
edilmektedir. Böyle bir memura her ay için ve
rilen aylıklar karşılıksız iktisap sayılarak ta
hakkuk memurlariyle saymanlar hakkında bir 
muamele yapılmamıştır. Birinci derecede âmiri 
itaların sorumlulukları hakkında Meclise rapor 
ve bilgi verilmemiştir. 

Sayıştay Kanununa göre, Devlet bütçeleri 
içerisinde olduğu halde bâzı bakanlıkların 
bâzı müesseselerine ait fon hesapları Sayıştay 

| denetiminin dışında bırakılmaktadır. Bu, de
netimde büyük bir noksanlıktır. Uygulamaya 
yön veren, tereddütlere çözüm getiren nite
likteki Sayıştay Genel Kurul kararlarının ya-
yınlanmajsı, uygulayıcıların şu ya da bu ko
nudaki, Sayıştay görüşünü önceden bilmelerini, 
yanlışlardan kaçınmalarını mümkün kılacak
tır. Parlâmentonun yasama çalışmalarına ışık 
tutacak ölçüye getirilmesi temennisiyle girişi
len yayın faaliyetini desteklemeye ve teşvike 
değer bulduğumuzu da belirtmek isterim. 

Bütçenin uygulaması, denetimi alanında 
Hükümet ve Yüce Mecliste yürütme ve yasama 
ile ilgili çalışmalarda bulunmaya, tedbirler al
maya önem verilmelidir en önemlisi yasama 
denetimi alanında Yüce Meclisin göstereceği 
hassasiyet her türlü denetimin müessiriyeti ba
kımından son derece önem taşımaktadır. Bu 
konuda, üzüntüyle belirtmek isterim ki, hiç de 
parlak olmıyan bir sınav vermiş bulunuyoruz. 
Başjbakanla ilgili iddiaları tahkik komisyonu
nun sahipsiz macerası her yönü ile siyasal 
hayatımızı sert bir erozyona mâruz bırakmıştır. 

2490 sayılı Kanun ihtiyaca cevap vermiye-
cek duruma gelmiştir, sağlam bir denetime 
elverişliliğini de yitirmiştir. Bu kanuna göre 
tanzim edilen belgeler bir Sayıştay denetçisi 
için güvenilir bir belge olma niteliğini çok
tan yitirmiştir. Belgelerin sınırladığı iş başka, 
alman mal ve hizmet, gerçek başkadır. Bunun 
böyle olduğunu bilen Sayıştay denetçisi için 
gördüğü, emek verdiği hizmetin değer ve öne
mi azalmıştır. Bu duygu ve durum denetimin 
etkenliğini azaltan bir keyfiyettir. 2490 sa
yılı Kanunun değiştirilmesi A. P. iktidarının 
taahhüdü altında bulunduğu halde bugüne 
kadar değiştirilmemiş bulunmasını burada be
lirtmek isterim. Bu kanun uygulamada key
filiği, keyfilik israfı davet etmektedir. Plân
lamanın konuya verdiği önem bu kanunla kal
kınma jrapılamıyacağı merkezindedir, ama 
bu kanun bugüne kadar da değiştirilmemiş
tir. 

Kamu hizmetlerinde kadro kanunlarının 
kullanılmasında da büyük ölçüye keyfilik 
hâkimdir. Bu nedenle bir kamu kuruluş ve 
kurumunda personele ihtiyaç had ölçüde iken 
hemen yanıbaşmdaki kamu kuruluş ve kuru
munda kadro israfı ile karşılaşırsınız. Bu 

J durum, kamu hizmetlerinin görülmesinde, yü-



M. Meclisi B : 84 21 . 5 . 1970 O : 1 

rütülmesinde büyük aksaklıklar doğurmakta, 
vatandaşın memura, Devlete olan güvenini 
yitirmesine sebebolmaktadır. 

iBu konuda kadro israfını ve kuruluşlar 
arasında dengesizliği gidermenin tek yolu 
kararnamelerle bakanlıklar, genel müdürlük
ler kurmak yerine yurt ve çağ gerçeklerine 
uygun bilimsel verilerden faydalanmak sure
tiyle teşkilât kanunlarını çıkarmaktır. Bâzı 
bakanlıklar yüksek dereceli memurlara o 
bakanlığa bağlı Sayıştay kontrolünün dışın
da bulunan Kamu İktisadi Devlet Teşek
külleriyle bunlara bağlı şirketlerden ek görev 
vermek suretiyle tatmin cihetine gidilmekte
dir. Bu durum 3656 ve 788 sayılı Devlet me-
murlariyle ilgili kanunların hükümlerine ay
kırıdır. Denetim organlarının ayrılığı denetim
de bir noksanlık meydana getirmektedir. 

Anayasamızın 127 nci maddesi genel bir 
denetim esprisi içinde tedvin olunmuştur. Sa
yıştay ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin de
netimi başlığı altında bir tanımlama yapmıştır. 
Bu nedenle denetimde Anayasamızın ilgili 
maddesine uygun bir bütünlük sağlanabilmesi 
için hiç değilse yüksek dereceli memurlarla il
gili kadroların kontrolünde Sayıştay ile Ka
mu îkitisadi Teşebbüslerini denetleme Kurulu 
birbirlerine raporlarla bilgi vermelidirler. Yü
rütme organı için her Bakan kendi bakan
lığı ile ilgili görevleri arasında denetimi en 
başta gelenidir. Hal böyle iken, Cumhuriyet 
Senatosunda Hükümetin açıkladığı vicdan hür
riyetinin en güzel uygulayıcısı Diyanet İşleri 
Başkanvekili Yaşar Tunag'ür'e maaşına ilâveten 
GİMA'dan kanunsuz olarak ayda bin lira öden
diği beyan edilmiş olmasına rağmen, ilgili Ba
kan ödemenin kanuna uygunluğunu söylemek
ten çekinmemiştir. Bu ödeme, 788 sayılı Memu
rin Kanunununa aykırı bir ödemedir. Bakanın 
bu sözleri genel anlamda denetimin etkenliğini 
azaltan bir keyfiyettir. Yaşar TunagiAr'ün ka
biliyet ve marifetlerini Senato müzakerelerinden 
öğrenmiş bulunuyoruz. Hükümet, bu cevheri 
korumak, tatmin etmek [istiyorsa, hiç değilse ya
salara uygun bir yol seçmelidir. 

Kamu kuruluşlarının mallarının envanteri
nin bugüne kadar Sayıştayca yapılmamasının 
tek sebebi, personel yetersizliği değildir. Günün 
ihtiyaçlarına cevap verir bir ayniyat yönetmeli
ğimin bulunmaması da sebepler arasındadır. Kırk 

I yıl evvel yapılan Ayniyat Talimatnamesi ihti
yaca cevap veremez. Genel ve katma bütçeli dai
relerle, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin tümünü 
kapsıyan bir ayniyat yönetmeliği ile, idarelerin 
mefruşat, demirbaşlarının standart norm ve 
miktarları yeniden tesbit edilmelidir. Böylece 
denetimde kolaylık sağlanacağı gibi, kamu ida
releri arasında üsrafa varan lüks mefruşat yarı
şını da durdurmuş olur. Bugün Kamu İktisadi 

L Teşebbüslerine ait öyle makam odaları vardır 
ki, mefruşat ve demirbaş bakımından Bakan 
odalarından daha fazla konforludur. Bu fark
lılık, kamu görevlileri arasında moralman bir 

1 dengesizlik de doğurmaktadır. 

Taşıt Kanunu korkunç bir umursamazlık 
ı içinde ihlâl edilmektedir. Her bütçede cari 

masraf larda her yıl artış vardır, Hükümet Taşıt 
Kanununun ihlâli ile mücadele etmelidir. Fakir 
milletin parasüyle donatılan resmî plâkalı araba
lar stadyum kapılarında, okullar önünde, çarşı
da, pazarda, piknikte, özel hizmetlerde kullanıl
mamalıdır. Tahsisle araba alımında tasarrufa 
riayet edilmelidir. Saym Sayıştay Başkanımı
zın makam arabası miadını doldurruğu için, 
1970 bütçesinde ayrılan bir tahsisatla değiştiri
lecektir. Denetimin başı olan bu kuruluşumuz, 
örnek bir tasarruf anlayışiyie hareket etmiş ve 
araba için bütçesine cüzi bir tahsisat koymuş
tur. Diğer Devlet dâireleri en az 180 bin liralık 
araba seçerken, Sayıştay Başkanlığının bu an
layışını takdirde karşılıyoruz. Sayıştay bütçe 
teklifi 1969 bütçesinden 3 004 464 lira azdır. Bu, 
Sayıştay bina inşaatına ait ödeneğin, Bayındır
lık Bakanlığı bütçesine konulmasından ileri gel
miştir. 1970 bütçe teklifi 1 995 537 liralık bir 
artış göstermiştir ki, bu artış normal, kanunlara 
uygun artıştır. 

Sayıştaya yeni malî yıl içinde başarılar diler, 
Yüce Meclisi C. H. P. Grupu adına saygı ile se
lâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Mus
tafa Kaptan, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KAPTAN 
(Sinop) — Muhterem arkadaşlarım; 832 sayılı 
Sayıştay Kanununun çıkması altı seneye yakın 
bir zaman aldı. Bu kanunun müzakeresi sırasın
da Sayıştayı Türkiye'ye ve T, B. M. Meclisine 
anlatmaya çalıştık. Bugün teknik malûmata gir
mek suretiyle ne zamanınızı israf etmek istiyo-
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rum ne de, sizi yormak. Ancak, birkaç ana-
noktaya temas etmeme ve bir de Sayıştay hak
kında serd edilen fikirlerin bâzılarında isabet 
bulunmadığını ifade etmeme müsaadelerinizi ri
ca ederim. Çünkü, aynı zamanda Sayıştay Ko
misyonu Başkanıyım. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayıştayın tarihî 
geçmişini bir tarafa bırakıyorum. Tek kelime ile 
ifade etmek istenirse, vatandaştan vergi alındı
ğı andan itibaren bu alman vergıinin kontrolü 
fikri doğmuştur. Vatandaşta, «Ben vergi ver
dim, bu verdiğim vergi mahalline masruf mu, 
değil mi?» fikri doğmuş, bu, gelişme gelişe ge
lişe muhtelif isimlerden sonra bugün ismini Sa
yıştay olarak koymuştur. 1961 Anayasası 127 
nci macldesinde Sayıştayı şöyle tarif ediyor : 
«Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin bü
tün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Bü
yük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorum
luların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağ-' 
lamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetle
me ve hükme bağlama işlerini yapmakla görev
lidir. 

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

işte, 1961 Anayasamız Sayıştayı tarif ve bu
nun görevlerini burada tesbit etmiş ve bu görev
lerinin bir kanunla düzenleneceğini belirtmiş. 
Bu kanun da altı senelik bir uğraşma neticesin
de, 832 sayılı Kanun namı altında çıkmıştır. 

Şüncü, muhterem arkadaşlarım Sayıştay, 
Anayasanın şu tarihi içinde neler yapar. Tas-
tik ettiğiniz veya kabul ettiğiniz bütçe ile konu
lan tahsisatların nerelere harcandığını, doğru 
harcanıp harcanmadığını, suiistimal yapılıp ya
pılmadığını tesbit eder. Sorumlular bulunursa, 
bunlar hakkında tazmin hükmeder, yıllık mu
tabakat beyannamelerini verir ve bunlar Sa
yıştay Komisyonuna gelir. Şimdi, mühim olan 
nokta burada. Sayıştayın, buraya kadar getir
diği tetkik ve tenkidlerini Sayıştay Komisyonu 
bir karara bağlar, bu karar Meclise sevk edilir, 
Büyük Meclisten kanun olarak çıkar. Bâzı ar
kadaşlarım Sayıştayın bâzı görevlerini bihak
kın yerine getirmddiğini ifade ettiler. Bu biraz 
'haksız. Sayıştay en ince teferruata kadar ten

kidini yapar ve bunlar bu Meclisten yüzlerce 
kanun halinde çıkmıştır. Ama bu kanunlarda o 
tenkidler, yani Sayıştayın getirmesi üzerine 
komisyonda karara bağlanan ve Meclisinden çı
kanlarından bir tanesinin tatbikiyle uğraşan bir 
tek idare âmiri görülmemiştir. Yaînız, müsaade 
ederseniz, Meclis nam ve hesabına çalışan Sa
yıştayın getirdiği tenkidieri Meclis takibetnıe-
mistir. Sayıştayın vazifesi orada biter. Tetkiki
ni yapmıştır, noksanını bulmuştur, Meclise ge
tirmiştir, Komisyon karar vermiştir, Meclisten 
kanun olarak çıkmıştır. On senedir Sayıştay Ko
misyonu Başkanıyım, birçok daireler bir türlü 
yaptıkları hesapların tafsilâtlı izahını vermez
ler - Sayıştay buna izahnaane diyor - izahnameyı 
bir türlü vermezler. Bunları biz, her sefer ka
nun olarak Meclisten çıkarırız. Belki Meclisteki 
arkadaşların haberi yoktur, ama yine de devam 
eder, netice değişmez. Müsaade ederseniz, Sa-
yışltayda değil de kabahat biraz da bizdedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de kadro mese
lesinden bahsedildi. Şimdi, 832 sayılı Kanunda 
beş senelik bir imaj müddeti tanındı. Yani, 
kadroların bugünkü tetkikatı bihakkın yapa
bilmesi için lâzım olan kadrolar tesbit edilip ve
rildi, fakat bunların doldurulması beş seneye 
bırakıldı. Simidi, 832 sayılı Kanunla muayyen 
şartlar kabul etti. Teknik personel için şu şart
lar, murakıplar için şu şartlar, ki murakıplar 
teknik personel kadrosu içindedir, idari perso
nel için şu şartlar, ama bu şartları bulmadıkça 
da almıyaoaksın dedik, birdenbire sokaktan adam 
alıp da oraya doldurmasına imkân yok. Ara
dığı evsafta insanlar bulacak, onları alacak, 
imtihan edecek, yetiştirecek. Kanaatimce bu 
kadar kadroyu da 24 saat içinde, 24 gün içinde 
veyahütta 6 ay içinde doldurmaya imkân yok. 

Muhterem arkadaşlarım sözlerimi bitirmeden 
evvel, bir nokta daha calibi dikkat olduğundan 
temas etmeden g'eçemiyeceğim. Sayıştayın vazi
fesi iki anahat üzerinde değişiyor, Birisi sarf
tan evvel vize, birisi sarftan sonra vize. Sarftan 
sonra vize, zaman hesabını tetkik ediyor, nok
sanları bulup getiriyor. Sarftan evvel vize, har
cama yapılmadan evvel Sayıştayın tastikinden 
geçiyor. Hatırımda yanlış kalmamışsa, bu yal
nız Ankara'da idi. 832 sayılı Kanunda Ankara'
da da bir sarftan evvel vize bürosu kurulması 
derpiş edilmişti. Bu defa Sayıştay Kanununun 
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32 nci maddesindeki bu husus, yeni bir tasarı ile 
değiştirilmek istenmektedir. 

Bendeniz tasarıdan haberdar idim, ama oku
mamıştım, bugün okudum, bana verilen malû
mat, sarftan evvel Vizenin kaldırılması mealin
de idi. Yalnız, tasarıyı okuduktan sonria anladı
ğıma göre, sarftan evvel vize kalkmıyor, sarf
tan evvel vizenin mevcult prosedüre uymıyan 
şekli kaldırılıyor. Yani şöyle; sarftan evvel vi
ze Sayıştayda bir divan veya bir murakıp ta
rafından yapılıyordu. Halbuki, aynı mevzuun 
taşradaki mümasil bir mevzuu sarftan sonra 
vizeye tabi olduğu için Genel Kurulun kararın
dan geçiyordu, işte, benim anladığım, tasarıda, 
Sayıştay bu tenakuzu ortadan kaldırmış. Biri-
birine mümasil iki mevzu, birisi sarftan evvel 
vizeye tabi ise, yanli Ankara'da ise, bir mura
kıp tarafından tetkik ediliyordu, diğeri dereciat-
tan geçiyor, Genel Kurul kararına iktiran edi
yor. Buna benzetmeye çalışmışlar. Bir kaldırma 
hususunu teslbit edemlediım. 

Tek kelime ile, benlim anladığıma göre, Sa
yıştay vazifesini bihakkın yapmaktadır. Bütçe 
ile verdiğimiz tahsisatın kuruşuna kadar, hat
tâ bundan birkaç gün evvel yapılan bir toplan
tıda bir liranın hesabını sormuştur Sayıştay, va
zifesini bihakkın yaptığına kaanüm. Ancak, bi
ze düşen taraflarını, zannediyorum buradan ka
nunlaşarak çıkan kısımlarını, biz pek takibet 
miyoruz. 

•Sözlerimi burada bitirirken, bütün arkadaş
larımı hürmetle selâmlarım. (A. P. sırialarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına görüşler ifade 
olunmuştur. 

Şahısları adına Sayın Sadi Binay?.. Yok. 
Sayın Hüsamettin Başer, buyurunuz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayıştay 
bütçesini görüşmekiteyiz. Ben huzurlarınızı fazla 
işgal edecek: değilim. Bir iki noktaya temas 
etmek istiyorum. 

Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi adı
na bütçeyi denetliyen bir kurumumuzdur ve de
mokratik idarenin en önemli müesseselerinden 
biridir. Az evvel arkadaşımızın ifade ettiği gibi 
vatandaşların, acaba Meclisin kabul etmiş ol
duğu bütçedeki paralar yerine harcanıyor mu 
harcanmıyor mu gibi endişesini kaldırmak için 
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kurulan bu müessese, bugün âdeta - gidip gö
renleriniz varsa - iş çokluğu ve dosyalar ara
sında bunalıp kalmıştır. Buranın kadrosunu 
mümkün olduğu kadar genişletmeli hattâ, eğer 
bir mahzur yoksa Türkiye'yi altı bölgeye ayıra-
ralk bunların o bölgelerde daha müessir, daha 
seri bir şekilde çalışmalarının, işleri günü günü
ne yapmalarının sağlanması büyük fayda temin 
eder. Memur, sarfiyatı yapmış, bu sarfiyat usul
süz, murakıplar gidiyorlar orada ona zimmet 
çıkarıyorlar... E, memurun aldığı maaş bugün 
500 ilâ 1 000 lira arasındadır, hayatı boyunca 
ödese de bu borcu bitiremiyecek durumdadır. 
Bunu önlemenin yegâne çaresi olarak da mu
rakıpların işe zamanında müdahale etmesi, böl
geler usulünün kabul edilmesi lâzımgelir kana
atindeyim. 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Başkaca görüşmek istiyen sa
yın üye?.. Yok. Sayıştay bütçesi üzerindeki mü
zakereler bitmiştir, bölümlere... 

SAYIŞTAY BAŞKANI RIZA TURGAY — 
Sayın Başkan, müsaade eder misiniz kısa bir 
mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sayıştay Baş
kam. 

SAYIŞTAY BAŞKANI RIZA TURGAY — 
Sayın milletvekilleri, vaktinizi aldığım için mü
samahanıza sığınıyorum. Sayın konuşmacılara 
lütufkâr konuşımalarmdan dolayı Sayıştay adı
na teşekkür vazifemi ifa ederek sözlerime baş
lamak istiyorum. 

ikincisi; haklı olarak bâzı tenkidler yapıl
mıştır, Onları gayet kısa olarak cevaplandıra
cağını. 

Mal denetimi, gerçekten Türkiye'de nakdî 
denetim, Devlet parasının denetimi çok etkilidir. 
Genel ve katma bütçeler ve döner sermayeler 
sektöründe fonlar hariç, fakat mal denetimi bu
güne kadar etkisizdir ve yetersizdir. Bunu Sa
yıştay olarak da biliyoruz, sebepleri vardır, se
bepler teşhis edilmiştir sayın konuşmacılar ta
rafından. Evvelâ, denetçi kifayetsizliği, sani
yen bu mal intisabının ve disiplininin çok eski 
bir talimatnameye istinaldetmekte olması baş 
lıca nedenlerdendir. Fakat 1970 yılından itiba
ren kanunumuzun verdiği yetkiye istinaden bü
tün mal saymanlıkları için dönemler tes'bit 
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edilmiş, Başbakanlık makamı vasıtasiyle icra
ya duyurulmuş vie bir taraftan da Maliye Ve
kâletimden yeni bir talimatname hazırlanması 
ricasında bulunulmuştur, itimat buyurun, Sa
yıştay, 1970 i takibeden - ki bir kısım için 2 se
ne, 3 »ente, 5 seneye kadar dönem tesbit edilebi
lir - dönemler sonumda mümkün olduğu kadar 
mal denetimine de eğilecektir. Fakat bizim esas 
vazifemiz, birinci vazifemiz, Türkiye Büyük 
Millet Meclislinin teşriî fonksiyonuna yardım
dır, yani uygunluk bildirimlerini takdim et
mektir, Bunu bilerek, kuvvetimizi bu noktaya 
teksif etmiş oluyoruz. Çünkü, bir teşriî faali
yeti geciktirmek, Sayıştay'ın hem haddi değil
dir, hem de arzuya şayan bir durum değildir. 
Fakat bir şey vakıa olarak görülmüştür; yani 
uygunluk bildirimleri tâyin edilen sürenin geç
mesiyle birlikte verilebilmiştir maalesef, ama 
bu koraıya öncelikle eğilmiş olduğumuzu kabul 
buyurun ve kabul etmeniz için delillerimiz var, 
bunu arz edeyim. 

1966 yılına kadar tümünü takdim ettik, 1967 
yılında 5 ini takdim etmiş vaziyetteyiz, hiçbi
ri süresi geciktirilmiş değil, ikisi süresinden de 
öncedir, 1968 yılından da bir uygunluk bildiri
mi parlâmentomuza intikal ettirilmiştir, yeterli 
değildir, fakat bundan sonra daha yakın sürede 
verm'eye çalışacağız. 

Şart bu; bütün genel ve katma bütçeli ida
relerin beher harcama ünitesini, yani sayman
lığını tetkik edip, yargılamak ve ondan sonra 
doğru mudur, değil midir, ne derecede muta
bıktır yeya değildiri tesbit etmek. Bu, bir za
man işidir. Fakat bu zamanı yenebilmek için, 
bütün mevcut işgücümüzü maldan paraya ve 
paranın da genel ve katma bütçeler sektörüne 
tevcih etmiş bulunuyoruz, bizi mazur görün. 

Mahallî idareler, 832 sayılı Kanunla bir ek 
maddeyle bize muvakkat vazife olarak tevdi 
edilmiştir. Aslında, mahallî idareler için, Sa-
yıştaya benzer bir denetim kurulu teşkil edil
mek lâamgelir. Fakat her şeye rağmen tama
men denetimsiz kalmasın diye, bu yılki turne 
programına bir ölçüde belediye ve özel idare 
hesabı alınmıştır. 

Fonlar; 1967 de Sayıştaya verilmiş bir de
netim konusu fon, bir vakıadır. Türk malî li
teratüründe ve tatbikatında fon vardır. 

Sayın milletvekilleri, hukukan fon nedir? 
Bu belli değildir, bunu belirtmek lâzımgelir. 
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Bunu, Muhasebei Umumiye Kanununda bir vıl-
zulh ile mi, ayrı bir fon çerçeve kanuniyle mi, 
yoksa fonlar da bir döner sermayedir demek 
suretiyle mi; fakat her ne ise, bunun ne oldu
ğunu hukukan, pozitif hukuk diliyle belirtmek 
lâzımdır. Sorumlusu kimdir, kim hesap verir, 
hattâ hangi kuruluş fon değildiri tesbit etmek 
için, Sayıştay Genel Kurulu çaba harcamış ve 
bulduğu kriterleri Başbakanlık makamı va
sıtasiyle İcraya iletmiş, yalnız bugüne kadar 
bir envanter yapabilme imkânından mahrum 
kalmıştır. Kendi tesbit edebildiklerinden hesap 
isteme durumundadır. Kararlarımız yayınlan
maktadır ve Sayın Hüsamettin Başer'in, tesbit 
edebildiğim kadariyle tenkidinde büyük bir 
gerçek payı görmüş ve Sayıştay temsilcisi ola
rak ifade edeyim; hakikaten, usulsüz masrafı 
önleme, yani prevanttf bir denetim Sayıştay 
için ve bütün denetim organları için ilke olma
lıdır. 

Sayın Sayıştay Komisyonu Başkanımızın 
ifade ettikleri ve yüce huzurunuzdan tasvip ile 
geçmiş bulunan bir tadil teklifimiz halen Sena
todadır, buyurdukları önleyici denetime yönel
miş bir tekliftir. Ancak, metotda tamamen fark
lı düşüncedeyiz. Türkiye'yi bölgelere ayırmak 
değil, fakat bugün yalnız Ankara'nın 18 say
manlığının harcamalarına tatbik edilen muka
vele safhasındaki tescil denetimini Türkiye'ye 
teşmil ediyoruz. Bu bir aşamadır. Yani, mas
raf yapılmadan, masrafa teşebbüs safihasında 
eğer bir kanunsuzluk varsa, bunu tesbit etmek, 
hem iç denetime dönük bir ön hazırlık, hem de 
dışa dönük bir yan üretim, yahut ürün olarak 
icraya yardım ve esnek bir tatbikat deruSıte-i 
mesuliyet takdirinde, - sarahaten kanuna aykırı 
olmıyan ahval için arz ediyorum - deruhte-i 
mesuliyet takdirinde tatbike dtevaJm, fakat Sa
yıştay olarak raporumuzu parlâmentoya tak
dim esasından hareket edilmiştir ve bunun Sa
yıştay için ve Sayıştay denetimi için bir aşama 
olacağı kanısı, samimiyetle bizde yerleşmiş bu
lunmaktadır. 

Saygılarımı sunuyorum ve vaktinizi aldığım 
için özür diliyorum. Teşekkür, ederim sayın 
milletvekilleri. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sayıştay Başkanı Rıza 
Turgay'dan sonra görüşmek istiyen sayın üye 
bulunmadığına göre, Sayıştay bütçesi üzerin
deki müzakereler bitmiş bulunmaktadır. 
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Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kalbul edilmiştir. 

C) SAYIŞTAY BÜTÇESİ : 

(A/;l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 20 108 020 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim güderleri 1 551 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.009 Hizmet giderleri 6 950 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 101 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

• ' • •H' • ' » - — ^ » 

2. -— Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağla-
i;an(]ü'in, Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakan
lığı bütçelerinde yer değiştirilmesine dair öner
gesi 

BAŞKAN — Dışişleri Balkanı tarafından ve
rilmiş ıbulunan bir taikrir vardır. Bilgilerinize 
iarz ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
25 Mayıs 1970 de Roıma'da NATO içtimai 

vesilesiyle hazır bulunmalklığım zarureti mev-

Bölüm Lira 

(A/2) Yatınım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 iSosyal transferler 130 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişftir. 

36.000 Borç ödemeleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayıştay bütçesi kabul edilmiştir, Memlekete 
ve mensuplarına hayırlı olmasını dilerim, 

ilk grup sözcüsünün, görüşme süresini kap-
lıyacak zaman kalmadığı cihetle, 84 ncü Birle
şimin ikinci oturumuna saat 14.30 da devam et
mek üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 12,55 

• I » 

eu'ttur. Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin ayın 24 
ünde pragramlaştınldığını öğrendim. Mümkün
le Adalet Bakanlığı Bütçesi ile yer değiştirile
rek Bakanlığımız Bütçesinin 23 Mayıs'ta görü
şülmesi hususunun teminine mlüs&aldelerM eay-
giyle rica ederim. 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Dışişleri Bakanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
'edilmiştir. Gereği yapılacaktır. 

İKİNCİ OTURUM 
Açılana SaJaJti : 14,30 

BAŞKAN — Başıkanviekili Fikret Turhanıgil 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kenan Aral Tunceli) 

BAŞKAN — 84 ncü Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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IV - GÖRÜŞÜLEN 

D) ANAYASA MAHKEME 
Sİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkan
lığı Bütçesinin müzakeresine geçeceğiz. 

Bu bütçe üzerinde gruplar adına söz alan 
sayın üyelerin islimlerini arz ediyorum: Güven 
Partisi Grupu adına Sayın Salih Yıldız, Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın iUıa-
mi ıSancar, Adalet Partisi Grupu adına Nuri 
Eroğaıı. Şahısları adına söz alan sayın üyeler, 
Yorulmaz, Köseoğlu, Çiloğlu, Danışman, Bul-
danlı, Hiçerimez, Gacıroğlu'dur. 

İlk aöz, Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Yıldız içbudır, buyurunuz. 

Programımızda bugünkü program bittiğin
de yanniki programa geçileceği musarrahtır. 
O baJkmıidan, bugünkü programın son bütçesini 
görüşmekteyiz, taibiâtiyle birgün sonraki prog
rama geçeceğiz, arz ederim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Anlamadık 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bugünkü programı
mızda, bu programın altındaki meşruhat ve 
Genel Kurula arz edilen kararımızdaki hususa 
göre, yarınki programa ıbugün geçeceğiz. Gün
lük program ikmal edildiği takdirde birgün 
'sonraki programa geçileceği karar altına alın
mıştır ve programlarda da bu husus yazılıdır, 
onu arz ediyorum. 

Sayın Yıldız, buyurunuz efendim. 
G. P. GRUPU ADINA M. SALİH YILDIZ 

(Van) — Sayın Başıkan, sayın milletvekilleri: 
Anayasa Mahkemesi Bütçesi dolayısiyle Gü

ven Partisi Millet Meclisi Grupunun görüşleri
ni arz «tmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Anıajyasa Mahkemesinden, demokratik rejim
le idare olunan ülkelerde ancak bahsolunabilir. 
Egemenliğin kayıtsız ve şartsız millet tarafın
dan kullanıldığı demokratik idarelerde, başta 
gelen litfsurlardan biri hiç şüphesiz ki, serbest 
seçimdendir. Bu seçimler sonunda Devlet ida
resini ıçoğunluk partisi - gayet tabiî olarak -
deruhte eder. işte bu noktadan itibaren, tarih 
boyunca daima bir (teminata ihtiyaç hissedil-
miştir. 

Gergelkten, serbest seçimlerle işbaşına gel
mek ne ölçüde meşruiyetin esası ise, iktidarla-

İŞLER (Devam) 

ıın devamı sırasında da kanun hâkimiyetinin 
devamı ve kanun hâkimiyetine saygılı olmak, 
en az o ölçüde mühim ve meşruiyetin şartıdır. 

Ferdî hak ve hürriyetleri sınırlama ve 
kontrol altına alma temayülleri bizatihi bütün 
iktidarların tabiatında mevcuttur. Bilhassa, as
rımızda iktisadi, sosyal ve fikrî sahalarda Dev
let müdahalesi bütün dünyada gitgide artmak
ta, bu temayül karşısında ferdî hak ve hürri
yetlerin Devlet müdahalesi yönünden sağlam 
esaslara bağlanabilmesi için de Anayasa Mah
kemesi niteliğindeki bir kuruluşun önemi inkâr 
kabul etmiyecek şekilde kendisini hissettirmek
tedir. 

Türk siyasi hayatının geçirdiği tecrübeler 
yanında, sosyal ve iktisadi yapımız itibariyle de 
Anayasa Mahkemesi, (bilhassa Türkiye'mizde 
önem taşımaktadır. Uzun süre, siyasi tansiyonu 
ook gergin hale getiren birçok meselelerde nihai 
bir çıkış yolu getirmesi ve böylece rejimin te
mel direklerini sarsacak ölçüye varan durum
ları karara bağlaması yönlünden, gerçekten Ana
yasa Mahkemesi hizmeti çok büyük olmuş ve 
olmaktadır. Aksi halde Ibirçok kısır çekişmeler, 
sonu gelmez ihtilâtlara ve nahoş hâdiselere sebe
biyet verebilmektedir. 

Sayın (milletvekilleri; Anayasa Mahkemesi 
dâhil, var olma ve yaşama sebeplerini demok
ratik düzenden alan diğer Ibütün Anayasa mü
esseselerinin yekdiğerlerine nazaran üstünlük
leri asla bahis konusu olmayıp, her müessese
nin yine Anayasaca tanınan belirli görev ve 
yetkileri vardır. Bu itibarla, zaman zaman bu 
ıkonularda yapılan münakaşaların yeri ve isa
beti yoktur. Nitekim, Türk Milletinin lâyık ol
duğu hürriyet nizamı içinde, plânlı kalkınma 
yolu ile refah ve saadeti en büyük gaye olarak 
kabul eden ve bu sebeple sosyal hakları temina-
la bağlıyan, bu teminatın tabiî bir sonucu ola
rak, Devlete sosyal müesseseler kurma ve ge
liştirme görevini veren Anayasamız, bu yüksek 
mahkemenin görevlerini de bir bakımdan ta-
dadey lemistir. 

Anayasa Mahkemesi, - bildiğiniz üzere - ken
disine iptal dâvası yolu ile ve itiraz şeklinde 
ritikal eden işlerde kanunların, Türkiye Bü
yük MOelt Meclisi içtüzüklerini Anayasaya 
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uygunluğunu denetler. Anayasamızın getirdiği 
sistemin bir icabı olarak bu Yüksek Mahkeme, 
kendisine Anayasanın tâyin ettiği usul ve esas 
dairesinde intikal ettirilmiyen hususlarda re'sen 
yetki sahibi değildir. Bu itibarla Anayasa Mah
kemesinin, teşriî organı devamlı murakebe ha
linde tutmadığı meydandadır. 

Diğer yandan, Anayasa Mahkemesi 1962 yı
lında verdiği bir kararla, «Her hangi bir hu
susta düşünce bildirmekle görevli olmadığını» 
da bildirmek suretiyle istiraşari bir organ olma
dığını da ifade etmiştir. Bâzı Anayasalar bâzı 
meseleler dolayısiyle, siyasi hayatı biran evvel 
huzursuzluktan kurtarabilmek mülâhazası ba-
L'mmdan Anayasa Mahkemelerime isftişari ma
hiyette vazife ve yetkiler tanımış iseler de, 
Anayasamız bu sisteme iltifat etmemiştir. 

Yüce Divan sıfatiyle, Cumhurbaşkanı dâhil, 
Anayasanın 147 nci maddesinin ikinci fıkrasın-
da yazılı şahısları yargılamak ve siyasi partile
rin malî denetimini yapmak da, bu Yüksek Mah
kemenin vazifeleri cüimleısindendir. 

Türkiye Büyük Milllet Meclisi üyelerinin ya
bama dokunulmazlıklarının kaldırılması halin
de yapılacak itirazları inceleyip, karara bağ
lamak görevi de bu Yüksek Mahkemeye tanın* 
mıştır. 

Bütçe yönünden senelerden beri devam eden 
bir temenniyi tekrarlamak durumundayım. Ana
yasa Mahkemesi hâlâ yıllık kirası 400 000 liraya 
yaklaşan bir ibinada vazife görmektedir. Bu 
ısf eibple, Anayasa Mahkemesi'nin biran evvel ih
tiyacına cevap yerebilecek bir binaya kavuştu
rulmasını ve Hazinenin büyük bir kira yükün
den kurtarılmasını, zaruri ve (temenniye şayan 
görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri; Anayasa Mahkemesi, 
varlığını Anayasadan aldığına göre, Bütçe ve-
sSilesliyle Anayasamız hakkında da bâzı görüş
leri arz etmek zarureti vardır. 

Anayasamız, 'genel esasları koyduktan son
ra, temel haklar, ve ödevler, kişinin hakları ve 
Ödevleri, sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler, 
siyasi haklar ve ödevleri tesbit ederek, bunların 
unsurlarını açıkça belirtmiştir. 

Anayasamız 1 nci mıaJddesi ile «Türkiye Dev
itti bir Cumhuriyettir» prensibini ve esasını 
koyduktan sonra, 2 nci maddesi ile «Türkiye 
Cumlhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta 

belirtilen temel ilkelere dayanan, millî, demok
ratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir» di
yerek, Camlhurliyetin nüteliklerini kesin ve hiç
bir tefsire tabi tutulmaz şjelkilde ortaya koymuş
tur. Bu temdi maddenin hükümlerinden birini 
ayırmak veya yok farzetmek mümkün değildir. 
Şöyle ki, Cumhuriyetin demokratik olabilmesi 
için bir Hukuk Devleti esaslarına dayanması 
şarlttır. Sosyal unsurunu ihmıal ettiğimiz tak
dirde ise, gerçek mânada bir Hukuk Devletin
den bahsedilömiiyeceğinıi Idtüşjünen Anayasamız, 
posyall ve hukuk niteliklerini bir arada mütalâa 
ederek, «Sosyal bir Hukuk Devleti» şeklinde 
tarif etmiştir. Keza, millî, lâik olma nitelikle
rini düşünmediğimiz Itakdirde ise Cumhuriyeti 
temellinden inkâr etmiş duruma düşeriz. Bu 
maddenin, Anayasa maddeleri içinde hiçbir su
retle değişitirileimiyeceği, keza ayrı bir madde
de hükme bağlanmıştır. 

Bu mülâhazalar (bizi önemli bir sonuca gö-
ıtürmelktedir. Şöyle ki, Türkiye Cumhuriyeti 
insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel 
ilkelere dayanan, millî, demokratik, lâik ve sos
yal bir Hukuk Devleti» olduğuna göre, Millî Hâ
kimiyet görüşüne karşı olan ve dolayısiyle de
mokratik sistemi reddeden bütün görüşlere ke
sinlikle set çekmiştir. Anayasamız başka bir 
'maddesinde, «Egemenlik kayıtsız şartsız Türk 
Milletinindir. Egemenliğin kullanılması hiçbir 
suretle belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa 
devredilemez» demek suretiyle millî hâkimiyet 
esaslarına dayanan demokratik idareyi esas un
sur olarak kabul ettiğini bütün şüpheleri silecek 
şekilde ortaya koymuştur. 

Üçüncü maddesi ile de; «Türkiye Devleti 
ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür» 
şeklindeki hükmü ile bu maddeye ayrı bir kuv
vet kazandırmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamız temel 
ilkelerini arz ve izaha çalışitığım Cumhuriyet 
idaresinde, bilhassa üzerinde çok konuşulduğu 
için arz edeceğim; «İktisadi ve sosyal hayatın 
düzeni» başlığını taşıyan 41 nci maddesi ile bu 
düzeni tarif etmiştir. 41 nci madde aynen şöy
ledir; «iktisadi ve sosyal hayat, adalete, tam 
çalışma esasına ve herkes için insanlık haysi
yetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması 
amacıma göre düzenlenir. 

iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı de-
raıokratik yollarla gerçekleştirmek; bu maksat-
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la, millî tasarrufu artırmak, yatırımları toplum 
yararımın gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve 
kalkınma plânlarını yapmak Devletin ödevidir» 
şeklindeki hükmü ile mevcut düzeni de tarif 
ederek unsurlarını ortaya koymuştur. 

Bu maddenin başlığını taşıyan iktisadi ve 
sosyal hayatın düzeni demokratik yollarla ger
çekleşecektir. Biraz evveli okuduğum 41 nci 
ıma'dde bu hususu açıkça hükme bağlamıştır. 

Burada badka bir maddeyi, yine de temas 
edildiği için, clkuımak istiyorum; her vesile ile 
bu maddenin bir imkân dairesinde ve imkânlar 
manzumesi içinde ımiülâhaza edilebilmesi, keza 
objektif bir görüşle oritaya konulması gereken 
zarurettir. Anayasamızın 53 ncü maddesi Dev
lete tahmil edilen bu ve buna benzer vazife
den hangi ölçüde yapabileceğimi bir hükümle 
tarfif etmiş ve hükme bağlamıştır. 53 ncü mad
de şöyle; «Devlet, bu bölümde belirtilen ikti
sadi ve sosyal amaçlara ulaşma ödevlerini, an
cak iktisadi gelişime, ile malî kaynaklarının ye
terliliği ölçüsünde yerine getirir». 

Şimdi bu madde, insaf ölçüleri dâhilinde 
mütalâa edildiği takdirde biç şüphesiz ki, ka
bul edilmesi lâzıımgelen ve objektif düşünceye 
esas olması lâzımgelen bir hükümdür. Ama bu 
hükme de sarılmak suretiyle benim malî gücüm 
ve kaynaklarım müsait değildir diyerek Dev
lete tahmıil olunan bu vazifeleri ihmal etmek 
ûe asla düşünülemez. Binaenaleyh biran evvel, 
Devlete tahmil edilen görevler meyanında adı 
Anayasamızda birer birer tasrih olunan husus
ları yerine getirebilmek için plânlı kalkınma yo
lu ile Devletin kendisine düşen vazifeleri yap
ması esastır. 

Konuşma süremiz 20 dakika ile sınırlamış 
olmasaydı 41 nci maddeye varıncaya kadar di
ğer maddeleri de okumak ve böylece 41 nci 
maddenin önemini daha iyi anlamak mümkün 
olabilirdi. 

Değerli milletvekilleri, mâruzâtımın başında 
da işaret ettiğim gibi, Anayasa Mahkemesi, 
demokratik rejimi her türlü ihlâllerden koru
mak ve devam ettirebilmek gayesiyle Anaya-
saimızda yer almış ve gerçekten çok lüzumlu, 
vazgeçilmez bir müessesedir. 

Aziz vatanımızın bir refah ülkesi haline gel
mesini ve bu refahın demokratik nizam içinde 
gereeMöşmesinli arzu eden kimseler olarak ve 

hiçbir suçlama yoluna gitmeden verilecek hük
mü Türk Milletine ve tarihe terkederek karşı
lıklı şekilde vatanperverliğimize inanarak bâzı 
gerçekleri, tekrar da olsa, arz etmekte fayda 
vardır. 

Anayasa ve diğer hukukî teminatlara rağ
men içinde bulunduğumuz çok partili demokra
tik nizamın hiçbir tehlikeye mâruz kalmadan 
devamı için başka unsurlara da ihtiyaç vardır. 
Bu unsurların başında demin okuduğum mad
denin bir icabı olarak demakraJtik nizama ger
çekten ve samimî şekilde inanmak ve bu inan
cın tezahürlerini, belirtilerini politikacılar ola
rak, müesseseler olarak tutum ve davranışları
mızla vermeye, ispat etmeye mecburuz. 

Diğer önemli bir unsur da; bütün vatan
daşları keza o maddenin bir icabı olarak hal
lerinden ve geleceklerinden emin, demokratik 
nizam içinde sosyal güvenlik esasına kavuştur
maya, bölgeler arası dengesizliği ortadan kal
dırmak suretiyle demokratik nizamı yıkmaya 
ımâtuf istismar yuvalarını yıkmaya mecburuz. 

Bütün bu maruzatım yanında basınımıza da 
çok büyük görevler düştüğünü belirtmek her
halde yerinde olacaktır. Bejimimiain gerçek bir 
teminatı olan ve esasını teşkil eden Anayasamı
zın olur olmaz her vesile ile ihlâl edildiğin
den bahsederek müessıiriyetine hâlıel getirme-
nıekte şartltır. 

Nihayet T. B. M. Meclisi üyeleri olarak Türk 
Milletinin bizlere tevdi eittiği temsil veya yasa
ma vazifelerimize ciddiyetle sarılarak milletin 
ümidi olan bu ulvî müessesenin itibarını her 
şeyden evvel fiil ve hareketlerimizle muhafa
zaya ve yükseltmeye mecbur olduğumuzu hiç-
Ibir saman unutmamalıyız. 

ISözlerimi bitiyorum. Beni sabırla dinlediği
niz için teşekkürlerimi sunar, Anayasa Mahke
mesi Bütçesinin hayırlı olması dileği ile Yüce 
Meclisi saygiyle selâmlarım. (G. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
ilhami Sancar. Buyurun. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar). 

C. H. P. GRUPU ADINA İLHAMÎ SAN
CAR (Isıtanbul) — Sayın Başkan, ısıaym millet
vekilleri ; 

Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerinde. C. 
H. P. Grupunun görüşlerini Yüce Meclise 
arz etmek için huzurunuzda bulunuyorum. 
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Sayın ^arkadaşlarım, 
TanzimJattan beri süregelen inısan, hak ve 

hürriyetlerinin korunması yani, hukuk devleti 
kanun hâkimiyeti mücadelesi acı hâtıralarını, 
Cumhuriyetimizin ilânı ile geride bıra]kmış bu
lunuyoruz. 

Cumhuriyet Anayasaları zamanın şartları 
içıinıde, bu uğur'da çok ileri bir aşamaya gelmiş 
olmakla beraber, bu hakların korunması bakı
mından, eksik ve kifayetsiz idi 27 Mayıs dev
rimi ile, yeni Anayasamız ille bu eksikliklerin 
ve kifayetsizliklerin ıstıraplarını da geride bı
rakmış bulunuyoruz, Bugünkü Anayasamız, 
gerek Birleşmiş Milletler Evrenseli Beyanname
si, gerek Avrupa Sözleşmesindeki insan hakları 
ve temel hürriyetlerini geniş ölçüde alıarıajk, 
bunları maddî teminata bağlamış ve denetim 
organlarının kurulmasını emretmiştir. Bu yeni 
düzen içinde kurulan ve çalişmiakta olan Ana
yasa Mahkercııesi, Danıştay, Yargıtay, Yüksek 
Hâkimler Kurulu, Yükslek Seçim Kurulu ve bü
tün yargı organlarımız, hu!ku|k devletinin, inisan 
haklarınnı ve temel hürriyetlerimizin bekçisi, 
teminatı olmuşlardır. 

Şimdi yüksek müsaadenizle Anayaislamızın 
birkaç temiel hükmüne işacret ©telek isterim. 

Anayasamızın 2 nci maddesi : 
«Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve 

başlangıçta »belirtilen temel ülkelere dayanan, 
millî demo|kraitik, lâik ve sosyal bir hukuk dev
letidir.» genel esasını ifade etmektedir. 

Hukuk devleti sözünden, devlet ve hükümıet 
tasarruflarının ve faaliyetlerinin hujkuka da
yanmasını anlamaktayız, Hujkuk ise, aklın vic
dan süzgecinden geçirerek ortaya koyduğu ve 
toplum halinde yaşryan insanların maddi icbar 
müeyyidesi ve tehdidi altoda riayet «ittikleri 
kaideler heyeti mecmuasıdır. Bu kaideler, bu
gün, ortaya kaîıun yoliiyle çıkmaktadır. Hiç 
şüphesiz geniş mâniasiyle anayasalar da bunun 
içindedir. 

Hukuk devletinde, idarıe eden bütün organ
ların tasarrufları, Anayasaya ve yürürlükte
ki kanunlara dayandığı ve uygun düştüğü müd
detçe, muteber ve meşrudur. Aksi takdirde de
ğildir. Daha geniş bir tabirle idarıe edenler ve 
edilenler için mutlaka riayeti mecburi kaideler
dir. Bunların başında anayasalar gelir. Nite
kim Anayasamızın 8 nci maddesi: 

«Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. Ana
yasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı or
ganlarını,, idare makamlarını ve kişileri bağ-
lıyan temel hukuk kurallarıdır» hükmü ile hu-
ku)k kaideleri içinde yerini, kapsamını ve kim
leri bağladığını açıkça göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Hukuka bağlı Devlet veya hukuk devleti 

denince, bu hüküm karşısında ilk olarak aklı
mıza Anayasa gelecektir. Böylece hukuka bağ
lı devlet içinde, idare edenler olsun, idare edi
lenler olsun, herkes, istisnasız olarak, evvelden 
salahiyetli makam tarafından, usulüne göre 
kurulmuş hukuk kaidelerine uygun hareket et
mek mecburiyetinde olacakları tabiîdir. Bu ise, 
yani hukuka bağlılık, bu bağlılığın hukukî mü
esseselerle, müeyyide altına alınması ile müm
kün olmuştur. 

Bu hukuk düzeni, tarihî akımı içinde geliş
miştir. Ana hürriyetler ve insan haklan fikrinin 
tarih boyunca kazandığı ehemmiyet ölçüsünde, 
anayasaların âdi kanunlara üstünlüğü ve kazai 
teminata bağlanması cereyanı kuvvet bulmuş, 
yaygınlaşmıştır. 

Bu maddî teminatın kifayetsizlikleri de şüp
hesiz zaman içinde görülmüştür ve görülecektir. 
Çünkü asıl temel teminat, bir memlekette ana
yasalara karşı gösterilen itibarın derecesi, o 
memleketin içinde bulunduğu şartlarla alâkalı
dır. tşte bunun içindir ki, Anayasamızın diba
cesi, bu tarihî oluşum ve ilkelerini veciz bir ifa
de ile dile getirdikten sonra, «Bu Anayasayı ka
bul ve ilân ve onu, asıl teminatın vatandaşların 
gönüllerinde ve iradelerinde yer aldığı inancı 
ile, hürriyete, adalete, ve fazilete aşık evlâtları
nın uyanık bekçiliğine emanet etmiştir.» 

Sayın arkadaşlarım, 

Şimdi sözümü bugünkü Anayasa Mahkeme
mize getiriyorum. 

1962 de kurulan ve o günden beri verimli 
çalışmaları ile güven ve iftihar duyduğumuz 
Anayasa Mahkemesine, üye seçimi ile ilgili bir 
noktaya temas etmek isterim. 

Kuruluş Kanununun 5 nci maddesine göre, 
«Anayasa Mahkemesine Millet Meclisi üç, Cum
huriyet Senatosu iki üye seçer». Bu seçimin, 
tatbikattaki müşahedelerimize göre, hatalı ol
duğu görüşündeyiz. Adayların kifayet ve ehli
yeti üzerinde derinliğine bir inceleme yapmak 
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mümkün olmadığından karanlıkta oy kullan
maktayız. Bunun yanında seçimde aranan nisap, 
partilerin çatışması yüzünden hâsıl olamamak
ta ve uzun müddet seçim yapılamamakta ve ku
rul da eksik kadro ile kalmakta ve hiç şüphe
siz bu hal verimli çalışmaya etki yapmaktadır. 
Ve nihayet en yüksek adalet müessesesine seçi
lecek kimselerin, siyasi heyetler içinde siyasi 
nüfuz ve tesirlerin dalgalanmalarına bırakılma
sı, kendileri üzerine ve bu arada adalete gölge 
düşüreceği endişesini taşımaktayız. 

Bu düşüncellerle, bu hükmün, >biran evvel 
kendi bünyeleri içinde ve siyasi organlar dışın
da bir seçim düzenine bağlanması lüzumuna 
inanıyoruz. Bu yoldaki partiler arası çalışmayı 
memnuniyetle karşılıyoruz. 

Bütçe Komisyonunda, Anayasa Mahkemesi
nin gereği gibi çalışmasını sağlıyacak mütehas
sıs elemanlarla takviyesine işaret edilerek, üni
versite muhitleri ve ilim çevrelerinin seçime ka
tılma ve aday gösterme yüzünden Anayasa 
Mahkemesine iltifat etmelerinin faydalı olacağı 
ifade edilmektedir. 

Bu görüşe hiç şüphesiz katılmaktayız. Yal
nız bilim çevrelerinin çekingenliği, üniversite
lerdeki yerlerini kaybetmelerinden doğmakta 
olduğu da bilinen bir gerçektir. Bu gerçek kar
şısında bunu sağlıyacak bir kanun teklifine de 
ihtiyacolduğu şüphesizdir. İhtiyaçtan doğan ka
nun tadillerine işaret etmişken, raportör ve me
mur kadroları ile ilgili 44 sayılı Kuruluş Kanu
nunda değişiklik yapılması teşebbüslerinin de 
biran evvel gerçekleştirilmesi lüzumuna inan
maktayız. 

Bu tadil ihtiyaçları bir kaç yıldır üzerinde 
durulan ihtiyaçlardır. Bunun yanında Anayasa 
Mahkemesine düşen bir görevin de süratle ye
rine getirilmesi gereğini ifade etmek isterim. 
Uzun müddettir Anayasa Mahkememiz, birçok 
seçim turlarına rağmen, Başkan seçememekte-
dir. Biran evvel başkan seçimi görevini yerine 
getirmelerini de hatırlatmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Anayasa Mahkememizin görev ve yetkileri

ni kısaca üç grupta toplamak mümkündür : 
1. Kanunların ve içtüzüklerin Anayasaya 

uygunluğunun denetlenmesi ile ilgili görev ve 
yetkiler, 

2. Anayasa ile belirtilen muayyen şahıslan 
ve kendi mensuplarını görevleri ile ilgili suçlar
dan dolayı yargılama işiyle ilgili görev ve yet
kiler, 

3. Anayasa ile kendisine bırakılmış olan di
ğer görev ve yetkilerdir. 

Bu çalışma sahasında bilhassa yasama orga
nı tasarrufları ile yargı organlarından intikal 
eden hususlar üzerindeki çalışmalar ile Siyasi 
Partiler Kanununun kendisine yüklediği görev
lerin yerine getirilmesiyle ilgili meselelere te
mas etmek isterim. 

Yasama organları tasarrufları üzerindeki 
kararlar sık sık münakaşa konusu olduğu ve 
bilhassa iktidar çevrelerinin sinirli reaksiyonlar 
gösterdiğini her zaman görüyoruz. Tarih boyun
ca hâdiselere bakarsak, hukukçu ile birtakım 
tarih ve hukuk mantığından yoksun politikacı
ların zıtlaşmasını ve sonunda, hukuk mantığı 
içinde uzlaştıklarını görürüz. 

Siyasi faaliyetlerimizde bilgisizliklerimizi, 
beceriksizliklerimizi, kusurlarımızı Anayasaya 
yüklemek, bu müesseselerdeki görevlileri yakı
şıksız bir dil ile eleştirmekten sakınmamız ge
rekir. 

Bilhassa iktidarın bu yolda örnek hareket
lerde bulunması, rejimin selâmet ve istikran 
için zaruri olduğu kanısındayız. 

Bununla beraber, bu lüzumlu şart kâfi de
ğildir. Çünkü Anayasa doğrultusunda, Anayasa 
ilkelerine uygun, eski düzenden de sıynlıp yeni 
bir düzen çabasını biran evvel getirmemiz de 
şarttır. Aksi takdirde Anayasamızın ölü hüküm
ler halinde kalmasını, bugünkü toplumumuz ne 
hazmeder, ne de kabul eder. 

Hukuk meseleleri, bilhassa politik, sosyal ve 
ekonomik meselelerdir. Bunun için de doğduk
ta, yaşadıkları ve geliştikleri muhit ve mem
lekete ve zamana gftre mütemadiyen değişir ve 
değişmeleri de lâzımdır. Hayata ve muhite uy-
mıyan köhne hukuk kaideleri ve müesseseleri, 
cemiyet hayatını idareden âciz kalır ve hâdise
ler hukuk çerçevesinin dışında cereyana başlar. 
Maalesef bu hal her yerde ve her zaman böyle 
görülmüştür ve bugün yurdumuzdaki üzüntü 
ve endişe verici manzara da, bu halin yaşanan 
bir delilidir. 

Cemiyetimizdeki vuruşmalara varan bu zıt
laşmaların yerini uzlaşmaya bırakması, bugün-

— 127 — 



M. Meclisi B : 84 21 . 5 . 1970 O : 2 

kü Anayasa ile mümkün olduğu kanısındayız. 
Yeter ki, Anayasamızın gereklerini sadakatle 
ve süratle yerine getirelim. 

Siyasi Partiler Kanununun Anayasa Mahke
mesine verdiği görev sahasının Cumhuriyet Baş
savcılığı, mahallî mahkemeler arasında sürtüş
meler yarattığını görmekteyiz. G-eçirilen tecrü
beler ve ilgili görevlilerin görüşleri ve günümü
zün ihtiyaçları da göz önüne alınarak, siyasi par
tiler Kanununda bir değişikliğe ihtiyacolduğu 
inancındayız. 

«Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır, 
kesindir ve geriye doğru işlemez.» Bu bir Ana
yasa emridir. Hüküm böyle olmakla beraber, ik
tidar partisi Meclisteki çoğunluğu ile buna ria
yet etmemektedir. 

Bir kere karar ile meydana gelen kanun boş
luklarını, süresinde yeni kanun teklifleri ile 
doldurmamakta, doldururken de Anayasa Mah
kemesi kararları doğrultusunda davranış gös
termemektedir. Hattâ bazan yine Anayasa dı
şına çıkarak yeni yeni ihlâller, ihtilâflar gös
termektedir. Bundan da kesinlikle vazgeçmek 
mecburiyeti olduğu kanısındayız. 

Sayın milletvekilleri, 
Anayasa Mahkemesinin tatbikatına ait bâzı 

düşüncelerimizi de bu vesileyle söylemek iste
rim. 

Anayasa Mahkemesine başvuranlar, ancak 
muayyen şahıs, kurum ve kurullar ile mahke
melerdir. Şimdi sırası ile bunlara kısaca ĝ öz 
atalım : 

I- Şahıslar: Direkt olarak Anayasa Mahke
mesine başvurma imkânına sahibolmamakla be
raber, tatbikatta başı darda kalan pekçok kim
senin başvurduğu ve müesseseyi fuzuli meşgul 
ettiği görülmektedir. Bu imkânsızlığın vatan
daşlara anlatılmasında büyük faydalar vardır. 
Bir çare ve tedbir araştırmamız gerektiği dü
şüncesindeyiz. 

II - Siyasi partiler: Dâva açma hakkına sa
hiptirler ve bu hakkı daha çok yeni konularda 
muhalefet partileri, hukuk devletini koruma 
gayesi için kullanmaktadırlar. Bu hususta si
yasi yatırım mülâhazalarından uzak kalmak 
da, bizlere düşen bir görev olması lâzımdır. 

III - Dâva açma yetkisini haiz diğer şahıs, 
kurum ve kurullar bakımından, başta Cumhur
başkanı olmak üzere üniversiteler, yüksek yar

gı organları da, yetki konuları sınırlı olmakla 
beraber, dâva açma konusunda açık bir hare
ketsizlik göstermektedirler. 

Aynı hareketsizliği, Yasama Meclislerinin 
üye tam sayısının en az altıda biri tutarında
ki üyeler topluluğunun dâva açmalarında da 
görürüz. Bunda parti disiplini mülâhazaların
dan başka bir engel olmasa gerek. Bu da üze
rinde durulması lâzımgelen bir husustur. Bil
hassa çoğunluk ve iktidar partileri üyelerinin, 
hukuk Devleti ilkelerini korumaları bakımından 
şarttır, kanaatindeyiz. 

Bunların dışında kalan dâva mahkemeleri
nin Anayasaya aykırılık iddialarındaki davra
nışları memnuniyet vericidir. 

Kısaca hukuk devletinin idamesi, geliştiril
mesi dâva yetkisine sahibolanlarm ataletten 
'kurtulmasına ve bunu sonsuz sorumluluk taşı
yan bir vecibe saymalarına bağlıdır. 

Bu vesile ile Anayasa Mahkemesinin bir 
noktaya dikkatini çekmekte, zannımca sosyal 
hukuk bakımından bir fayda olduğu kanısında
yım. 

Son günlerde bir fıkrası üzerinde tartıştığı
mız 132 nci maddenin bir diğer fıkrasında : 

«Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; 
Anayasaya, kanuna, hukuka ve vicdanî kanaat
lerine göre hüküm verirler.» 

«Hiç bir organ, makam, merci ve kişi yargı 
yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâ
kimlere talimat veremez, genelge gönderemez, 
tavsiye ve telkinde bulunamaz.» denmektedir. 

Halbuki 6831 sayılı Orman Kanununun 
1 nci maddesi fiiliyatta, dâvada taraf olan Ta
rım Bakanlığının verdiği cevabı mahkemeler 
esas alarak dâvayı yürütmekte ve karara bağla
maktadırlar. 

Bu konuda Yargıtay ve Anayasa Mahkeme
sinin, ferdî hakların ihlâl edilmemesi ve hukuk 
devletinin korunmasına hizmet bakımından ha
talı yolda olduğu aşikârdır. Çünkü kanunların 
ne şekilde anlaşılması gerektiğini tâyin, Anaya
sa Mahkemesinin yetkisi içine girmez. Temenni
miz, bu türlü formalist davranışlardan sakınıl-
masıdır. 

Bu münasebetle, bir noktaya daha işareti 
faydalı görürüm: Meclisler kanunları tefsir 
edemiyeceğine göre, Anayasa Mahkememizin 
dikkatli ve basiretli prensip kararlarına daha 
fazla itibar etmesini, iptal kararları vermekten 
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çekinmemesini de hukuk düzenimizin, sosyal ve 
ekonomik hayatımızın gelişmesi bakımından za
ruri ^bilmekteyiz. 

Değierl'i arkadaşlarım, 
Bütçe ve rapor, ihtiyaçları ve ne suretle kar

şılandıklarını, personel ve iş durumunu göster
mektedir. Bunlardan çeşitli vesilelerle yukarda 
bahsettim. Umumi olarak altından kalkılamıya-
cak bir iş hacmi ile karşı karşıya değildirler. 
Mütehassıs yardımcı ve bina ihtiyacı ortadadır. 
Bunlar üzerinde Hükümetimizin gelecek yıla 
tedbirli gelmesi temennisi ile sözlerime son ve
rirken, Anayasa Mahkememizin yargıç ve per
sonelini saygı ile selâmlar, bütçenin memleketi
miz için daha verimli ve hayırlı olmasını diler, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası A. P. Grupu adına 
Sayın Nuri Eroğan'da. Buyurun. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

A.P. GRUPU ADINA NURİ EROĞAN (İs
tanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 

18 nci Yüzyıla kadar tek bir şahıs veya züm
renin elinde topolanan yasama, yürütme ve yar-
prı gücünün, Hükümet edenler tarafından hal
kın aleyhinde kullanılması karsısında doğan 
reaksiyonla, asrın sonlarına doğru hayat, hür
riyet ve adaletin hükümet kanal iy] e elde edil
mesinden çok, bu büyük değerlerin hükümete 
karşı korunması çareleri aranmış, büyük Fran
sız düşünürü Montesquieu, pratik yol olarak 
yetkilerin; yasama, yürütme ve yargı organla
rına bölünerek, gücün güçle kontrolünü teklif 
etmiş ve Anayasa hukukunda «Güçlerin bölün
mesi» şeklinde ifadesini bulan bu prensip pek 
çok Anayasanın temel fikri olmuştur. 

Ancak zaman ve hâdiseler yürütme gibi ya
sama gücünün de kötüye kullanılabileceğini, 
Anayaîaya aykırı birtakım kanunlar çıkarılmak 
suretiyle bu temel kanunun ihmal ve dolayı-
siyle temel hakların ihlâl edilebileceğini göster
mesi üzerine, kanunların Anayasaya uygunlu
ğunun kazai murakabesi fikri ve bunu tesbit 
edecek bir mahkeme - Anayasa Mahkemesi -
vücut bulmuştur. 

Amerikan ve bâa Avrupa devletleri anaya
saları gibi bizim 1961 Anayasamız da bu kuru
luşu kabul etmiştir. 1924 Anayasası kanunların 

Anayasaya aykırı oiamıyacağı kaziyesinden 
hareket ettiği halde 1961 Anayasası 149 ve mü-
taakıp maddeleri ile aykırılık iddiasının serd 
olunma şekil ve şartlarını tesbit suretiyle, ya
sama organının Anayasaya aykırı kanun çıka
rabileceğini peıinen kabul etmiş bulunmakta
dır. Böyle bir kanun çıktı mı ve mesele Anaya
sa Mahkemesine intikal ettirildi mi, bu yüksek 
mahkeme Anayasaya aykırı olan hükmü iptal 
edecektir. Bu, onun asli vazifesi ve mevcudiye
tinin sebebi hikmetidir. Bu iptali iktidarın bir 
mağlûbiyeti olarak göstermekte, Parlâmento
nun itibarı sarsıldı diye hükümlemekte mâna 
yoktur. Esasen bu müessesenin hukukumuza 
sokulması fikrinin hedefi, vatandaşların hükü
met ve idareye karşı daha iyi korunması, mes
nedi ise, hukukun hâkimiyeti ve onun diğer bir 
ifadesi olan Parlâmento, yani millî irade üstün
lüğüdür. 

As önce belirttiğimiz üsere.. bu yüksek mah
kemenin asli görevi, kanunların ve yarama mec
lisleri içtüzüklerinin Anayasaya uygunluğunu 
tesbittir. Mahkeme bu görevi kendiliğinden ya
pamaz. fcte bu, yani kendiliğinden harekete ge
çememişidir ki, onun millî iradenin üstünde bir 
varlık olmadığını ispatlar. Böyle olmayıp da, 
Büyük Atatürk'ün tavsifi ile milletin yegâne ve 
hakikî mümessili olan Meclisin teşriî tasarruf
larını kendiliğinden tetkika tabi tutan bir ku
ruluş olsaydı, o zaman milletin egemenliği pren
sibinin zedelendiği, 15 kişilik bir mahkeme he
yetinin, millet adma hükümranlık hakkını kul
lanan Yüce Meclisi vesayet altına aldığı iddiası 
bahis konusu olabilirdi. Oysa, 149 ncıı maddede 
belirtilen yetkililerin açacakları dâva veya 
mahkemelerce itiraz üzerine yapılacak müraca
atlar sonunda ancak, bu mahkeme tetkikler ya
par ve karar verebilir. İşte yalnızca bu, yani 
müracaat üzerine harekete geçiş zorunluğu bile 
mahkemeye, biraz evvel ifade ettiğimiz üzere, 
millî iradenin üstünde bir mevki izafe eden gö
rüşün yanlışlığını ortaya koyar. 

Muhterem arkadaşlar; 

Millî ve içtimai müesseseler arasında millet 
hayatının esasını ve Devletin temenni teşkil 
eden birkaç tanesi vardır ki, son derece saygı
ya değer ve muteberdir. Bunlar; adliye, ordu, 
diyanet ve üniversitedir. Bunların politika dı
şında tutulması zaruridir. Gerek bu müessese-
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ler içindeki bâzı kimselerin kendilerini politi
kaya kaptırmaları, gerek politikacıların bu ku
rumlara el atmaları, hem bu müesseselerin iti
barını sarsmakta, hem de memleket için tehli
keli haller meydana gelmesine sebebolmaktadır. 
Gerçek bu iken, bir kanunun Anayasa Mahke
mesince iptalini veya bir iktidar mensubunun 
bu mahkemenin bir kararını eleştirmesini vesile 
ederek iktidarla bu mahkemeyi karşı karaya 
imiş gibi göstermek, bu yüksek mahkemeyi 
zorla politika alanına itmek hevesinden başka 
bir şey değildir ve bu bir fayda da getirmez. 
Biz Adalet Partisi olarak Anayasayı ve Anaya
sa Mahkemesini bir ayak bağı olarak telâkki 
etmiyoruz. Anayasaya saygılıyız, Anayasa Mah
kemesine hürmetkarız ve bu mahkemenin ka
rarlarına riayetkarız. Ancak, bu hürmet onun 
kararlarım bir ölçü içinde, belli bir seviyede, 
iştirak ettiğimiz seviyede eleştirmemize mâni 
değildir. Bu bizatihi hukukun mahiyetimden 
neşet etmektedir. Burada bir matematik mesele 
yok, hukuk kaidelerinin tefsiri var ki, o da nis
pî bir hali ifade eder, şartlara ve şahıslara göre 
değişir. Böyle olunca da elettirme bir hak olur, 
bir vazife olur. Bu gerçeğe sırt çevirip, yüksek 
mahkemeyi iktidarın karşısında göstermeye ça
lışmak bir fayda sağlamaz, bu türlü bir gayret 
beyhudedir. 

Biz, iktidar olarak Anayasayı müeyyidesiz 
bir kanun halinde bırakmamak için onun diğer 
kanunlara üstünlüğünü kasai teminata bağlı-
yan sistemi bir zaruret olarak görmekte ve bu 
yüksek mahkemeyi demokratik rejimin bir te
minatı olarak kabul etmekteyiz. Görüşümüz 
odur ki, milletçe benimsiyerek, titizlikle ve 
azimle yürütmeye çalıştığımız demokratik re
jim, insanların yüzyıllar süren mücadeleleri so
nunda canları pahasına elde ettikleri ileri bir 
idare sistemidir. Bu sistemi, sadece bir hükü
met şekli olarak düşünmüyor, bunu bir hayat 
tarzı, medenî ve Batılı bir hayat ta-oı oîarak 
kabul ediyoruz. Biz, bu düzenin isteklisi ve kav
gacısı olan bir siyasi kadroyuz. 

Şimdi bir meseleye geliyorum; 
Muhterem arkadaşlar; 
Şüphe yok M, bir tasarının gerek komisyon

larda, gerek Umumi Heyette müzakeresi sıra
sında bunun Anayasaya aykırılığı iddia oluna
bilir, tartışması yapılır, aykırılık iddiasında 

ısrar edildiği takdirde mesele Anayasa Mahke
mesine götürülür, orası nihai kararı verir. Bu, 
normaldir. Ancak bu iddiayı ölçü dışına çıka
rarak (Anayasa çiğneniyor) diye feryadetme-
nin mânasını anlamak müşküldür. 

Bu sebepledir ki, kısa bir süre önce Anaya
sanın 132 nci maddesinin tatbikatı konusunda 
cereyan eden müzakerelerdeki telâşı, yersiz, 
âdeta «Anayasa Mahkemesinden hayır yok, me
seleyi burada halledelim» mânasına gelen çaba
yı mânâsız bulmaktayım. 

Gerçek şudur ki; Anayasaya aykırı bir tat
bikat .olmuş ise, tereddüde mahal yok ki, Yük
sek Mahkeme bunu tashih edecektir. SanM 
böyle hukukî bir yol mevcut değilmiş gibi, hele 
konuyu vesile yaparak iktidara karşı haksız 
ithamlarda bulunmayı ve hele bir benzetişle 
peşinen berae't ilâmı alma hevesi ile yapılan ko
nuşmaları garipsememek, bu Yüksek Mahkeme
nin varlığına ininçsızlık, tarafsızlığıma itimat
sızlık olarak görmemek kaibil değildir. 

O halde yapılacak şey, bu yüce müesseseye 
saygı ve inancın icabı olarak, telâşa kapılma
dan, soğukkanlılıkla müzakereleri yürütmek, 
aksi kanaat muhafaza ediliyorsa hukukî yol
dan yürümek, yani mahkemeye başvurmak.. 
İşte mesele bu, yol Tm. 

Muhterem milletvekilleri; 

Bu umumi mütalâalardan sonra Yüksek 
Mahkemenin kuruluş ve çalışmalarında dikkati
mizi çeken bâzı hususlara temas etmek istiyo
ruz. Hemen söyliyelim ki, biraz sonra sıralıya-
cağı'mız kuruluştaki bu aksamalar doğrudan 
doğruya Anayasadan doğmaktadır. Meselâ; 
kuruluş tarzını tesbit eden 145 nci ve buna mu
vazi olarak hazırlanmış 44 sayılı Kanunun 4 lile 
5 nci maddeleri bu mahkemeye seçilecek üye
leri seçecek Meclislerin üye tamsayısının salt 
çoğunluğu ile, başkanın da kendi üyeleri ara
sından 2/3 çoğunlukla seçilmesini âmirdir. Do
kuz yıla varan tatbikat göstermiştir ki, bu ni
sabın temini pek zor olmakta, kerrat ile tek
rarlanan seçimlerden bir netice alınamamakta, 
bu da itibar zedeleyici söylentilere yol açmak
tadır. Yüce Meclisin pek çok üyesinin bu gö
rüşümüze katılacağından şüphe etmliyoruz. Bu 
pürüzü bertaraf edecek bir tadilin biran evvel 
gerçekleşmesini candan temenni ediyoruz. 
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Çalışmalarına gelince; 
Anayasanın 151 noi, Kuruluş Kanununun 

27 nci maddesi itiraz yoluyla mahkemelere gön
derilen işlerde, Yüksek Mahkemeyi işin kendi
sine gelişinden (başlamak üzere üç ay içinde 
karar vermeye zorladığı halde, Anayasanın 
149 ncu maddesi ile iptal dâvası açma yetkisi 
tanınmış olanların müracaatlarının karara bağ
lanması hususunda her hangi bir müddet tes-
ıbit edilmemiştir. İhtimal, dâvaların mahkeme
lerde bu sebepten sürüncemede kalmaması gi
bi ibir fikir itiraz yoluyla gelen işler için böy
le bir müddet konulmasını telkin etmiştir, ki 
doğrudur. Ancak Meclislerce kabul edilmiş bir 
kanun aleyhine açılmış bir dâvanın doğuraca
ğı huzursuzluk, tereddüt ve nihayet iptal ka
rarı geriye yürüyemediğinden iptale kadar olan 
tatbikat ile iptalden sonraki tatbikattın yarata
cağı adaletsizlik ve hukuka aykırılık hiç de 
mahkemeîerdeki dâvaların sürüncemede kalma
sından daha ehemmiyetsiz değildir. Hal böyle 
olunca, kararların geriye yürümemesi, bir te
mel hukuk kaidesi olduğuna göre, açılan iptal 
dâvalarının sonuçlanması hususunda da bir, 
hem de kısa bir müddetin konulmasında bir 
zaruret görmekteyiz. Fikrimizi daha açık bir 
şekilde ifade için İbir misal verelim : 

'Cumhuriyet Senatosunun 36 sayın üyesi 766 
sayılı Tapulama Kanununun bâzı maddelerinin 
iptali hususunda 16 . 7 . 1966 tarihinde mah
kemeye başvurmuş, iki yıl sonra 19 . 6 . 1968 
tarihinde karar verilmiştir. Gerçi istek reddo-
lunmuşiur, ama kabul de edilebilirdi. O tak
dirde iki senelik tatbikat nasıl büyük haksız
lıklar doğuracaktı. 

işaretinde fayda gördüğümüz diğer bir hu
sus da, gerçeklerin yazılmasındaki gecikmeler
dir. Aa önce söz konusu ettiğimiz karar, Res
mî Gazeitede 29 . 1 . 1970 tarihinde yani karar
dan iki seneye yakın bir zaman sonra neşro
lunmuştur. Kararlar Resmî Gazete ile hemen 
neşrediM'iğine göre, bu gecikme her halde ge
rekçenin geç yazılmış olmasından olsa gerektir. 
Bu ise gerekçesiz kararların hüküm fıkrasını 
alâkalılara tebliğiyle basma da intikal ettiğin
de birtakım hatalı yorumlara ve spekülâs
yonlara sebebolmaktadır. Nitekim T. t. P. nin 
Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci madde
lerinin iptali için açtığı dâva hakkında veri

len ret kararı, gerekçesinin gecikmesi yüzün
den geç yayınlanmış ve tabiî adalet cihazın
da geniş bir huzursuzluk ve tereddüt yarat
mıştır. Bu tarz gecikmelerin önlenmesini de 
temenniye şayan bulmaktayız. Esasen Yüksek 
Mahkemenin mahiyeti, tetMk konusu, geniş 
vatandaş kütlesi tarafından artık anlaşılmış 
olduğundan, ilk zamanlarda vukuagelen lü
zumsuz müracaatlar bugün birhayli azalmış 
bulunmaktadır. 

Resmî gazetelerden tesbit edebildiğimiz ka
darı ile, 1969 yılı sonuna kadar karara bağ
lanan dosya adedi 754 olup bunun 406 sı yet
kisiz kimseler tarafından açılmış olmak veya 
mahkemenin görevi dışında bulunmak sebe
biyle reddedilmiştir. Bu 406 rakamının mühim 
bir kısmı mahkemenin faaliyete geçtiği ilk 
iki yıla aittir. Böylece, fuzuli yere işgal edil
mekten kurtulan yüksek mahkemenin mesu
liyetlerine daha uygun bir çalışma sistem ve 
temposuna gireceğini ümidetmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasanın bir 
teminatı olan yüksek mahkemeyi her türlü te
cavüzün, ithamın üstünde tutmaya çalışmak 
bütün siyasi partilerin, politikacıların ve si
yasetle uşaktan yakından uğraşan bütün va
tandaşların görevi olmalıdır. Bu görevin iyi gö
rülmesi demokratik ve parlömanter rejimimi
zin bekâsını teminde büyük yardımcı olacak
tır. Bu ümit ve temenni ile sözlerimi bitirir
ken, bütçenin memlekete ve bu yüce müesse
senin değerli mensuplarına hayırlı olmasını 
diler, sizleri Adalet Partisi Grupu adına saygı 
ile selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Grupların konuşmaları bitmiş
tir efendim. 

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere Sayın 
Cengizhan Yorulmaz Yoklar. 

Sayın Talât Köseoğlu, buyurun efendim. 

TALÂT KÖS90ĞLU (Hatay) — Muhterem 
arkadaşlarım; yeni bir müessese olan Anayasa 
müessesesi olan, lüzumlu bir müessese olan Ana
yasa Mahkemesi hakkında son zamanlarda ge
rek basında, gerek Yüce Meclisimizde, seçim 
meydanlarında, halk arasında pek çok şeyler 
söylenmiştir. Bu söylentilerini bu müessesenin 
Türk âmme hukukunda, devlet hayatında ye
ni bir müessese olmasından ve fonksiyonlarını 
tam mânasiyle bir raya oturtarak Anayasanın 
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icapları olan kaidelere uygun çalışmalarını, 
içtihatlarını, yeni yeni yapmasından ileri gel
diği görüşündeyiz. 

Anayasa müessesesi hakkında bâzı çevre
lerde bu mahkemenin her şeyin üstünde, Par
lamentonun da üstünde, Tesrii Organın da üs
tünde hüküm verebilecek şekilde mütalâalar 
beyan edilmiş, Anayasa Mahkemesi daha dar 
bir çerçeve içerisinde çalışır şeklinde, onun 
çalışma faaliyetini kısıtlayıcı görüşler ileri 
sürülmüştür. 

Şimdi bu değişik görüşlerin karrısında Ana
yasa Mahkememizin hukukî mevkiini, Anaya
sa kuralları, kaideleri karşısındaki hukukî du
rumunu tam mânasiyle tesbit etmeye mecbu
ruz. Anayasa Mahkemesinin Türk âmme hu
kukundaki, Türk Anayasasındaki mevkii ne
dir, bu ciheti tesbit ettikten sonra Anayasa 
Mahkemesi hakkında, bu yüksek mahkeme hak
kında, bu gerekli mahkeme hakkında bu şe
kildeki spekülâsyonlar, bu şekildeki dedikodu
lar enlenmiş olur kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım millî hâkimiyet 
prensibi, gerek 1921, 1924 Anayasasında ve 
gerekse 1961 Anayasasında değişmez bir pren
sip olarak kabul edilmiştir. Millî hâkimiyet 
prensibinden yürüdüğümüz takdirde, bu hak
ka sahibolmanm Türk Milletine aidolduğu ger
çeğinden yürüdüğümüz takdirde hukukî mü
talâamızı buna göre yürütmeye çalışacağız. 

Şunu arz edeyim ki muhterem arkadaşla
rım, hâkimiyet milletindir, hâkimiyete sahi-
bolmak başka şeydir, hâkimiyeti kullanmak 
başka bir şeydir. Hâkimiyetin sahibi millet
tir, 1961 Anayasası da bunu kabul etmiştir, 
hâkimiyetin sahibi halk dememiştir, o da mil
let demiştir, eski 1924 Anayasası da hâkimi
yetin sahibi millet, demiştir. Millet denildiği
ne göre buradan temsili sistemi kabul etme
ye mecburuz. Millî teori, arkasından temsili 
teoriyi kendiliğinden getirir. Millet mânevi bir 
şahsiyettir, bunu temsil yetkisinin kime aidol-
duğn. meselesi nazariyatçılar tarafından tes
bit edilmiştir. Millî hâkimiyet prensibi kabul 
edilince millî temsil sistemi kendiliğinden mey
dana çıkaı1. 

Şimdi millî temsil nazariyesinden, millî tem
sili kim yapar? Hiç şüphe yok, hiçbir suretle 
demokratik rejimlerde münakaşası dahi ka

bul edilmez; millî temsil sistemi nazariyesine 
göre millet iradesinin, millî hâkimiyetin tem
silcisi seçimlerle iş başına getirilmiş olduğu 
1'. B. M. M. dir; Parlâmentosudur. Şu halde, 
millete aidolan hâkimiyetin kullanılması yet
kisi millî hâkimiyeti temsil eden T. B. M. M.-
sine aittir. 

Şimdi, meselemiz meydana çıkıyor: T. B. M. 
M. nin hâkimiyetin mümessili olduğu millî hâ
kimiyet nazariyesinin tabiî bir sonucu oldu
ğuna göre, millî hâkimiyetin başka bir organ 
tarafından kullanılması hukukan ve ilmen 
mümkün değildir. 

Şimdi, bunu 1961 Anayasası 4 ncü madde
sinde tesbit etmiştir. 1924 Anayasası da yine 
bunu 4 ncü maddesinde tesbit etmiştir. Esas
lar birdir. 1924 Anayasasında «Hâkimiyetin kul
lanılması T. B, M. M. ine aittir» şeklinde bir iba
re vardır, 1961 Anayasasında, hâkimiyetin kul 
lamîması Anayasamın tesbit etmiş olduğu or
ganlar vasıtasiyle yapılır; şeklinde bir ibare 

Tatbikata bakalım. Hâkimiyetin kullanılma-
ıs nedir? Teşriî, kazai, icrai faaliyetle;'.. Bu
nun dışında hâkimiyetin kullanılması var mı? 
1924 Anayasasında bu organları Anayasa hü
kümleri tesbit etmiştir; 1961 Anayasasında bu 
organları yine Anayasa tesbit etmiştir1. 

Şimdi, bu Anayasa müessesesinin gelmiş 
olmasiyle bu durumun değişmiş olmadığını bi
raz sonra söyliyeceğim, izah edeceğim. Diğer 
organların da yeniden Anayasaya geçmesiyle 
bu durumun değişmiyeceğini yine tesbite ça
lışacağım. 

Şimdi, bu durum karşısında temsil nazari
yesi, temsil sistemi, millî hâkimiyet prensip
lerine göre incelenerek Anayasamızın bu hü
kümleri karşısında Anayasamızın hukukî mev
kiini tesbite çalışalım, tesbit edelim: 

Ne diyor Anayasamızın hukukî mevkii du
rumu? Kazai midir, bunun dışında bir organ 
mıdır? Yoksa icra organını murakabe eden, 
icra organının üstünde bir organ mıdır? Bu 
hukukî durumu tesbite çalışalım. 

Muhterem arkadaşlarımı; Anayasanın 8 nci 
maddesi var. Ne diyor 8 nci madde de: «Ka
nunlar Anayasaya aykırı olamaz» kaidesini 
koymuş, vazetmiş. «Anayasa bütün organları 
bağlar» hükmünü de koymuş. Şimdi Anayasa
ya aykırı bir kanun çıkarıldığı takdirde - ki 
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mümkündür çünkü siyasi bir organdır, çık
mıştır ve çıkar; çıkmakta devam edebilir, 
dünyanın her tarafında çıkar - böyle bir ka
nun Anayasanın bu hükmü karşısında ne du
rumda olur? Yüce Meclisten bir kanun çık
mıştır; bu kanun Anayasaya aykırıdır.. Bu 
kanun hukukan Anayasanın bu hükmü karşı
sında muallel veya keenlemyekûn; yani esas 
itibariyle hukukan bu kanun doğmamıştır, 
meydana gelmemiştir. Bunun böyle olması lâ
zım. Ama, müessese olmadan evvel bu ka
nun yürürlüktedir. Bunun için çeşitli müca
deleler yapılmıştır. Anayasa Mahkemesi böy
le bir gayretten doğmuştur. 

Anayasaya aykırı bir kanun çıkabilir; çık
mışta-. Bu kanunun tesbiti lâzımdır. Bu tesbiti 
kim yapacaktır? Bundan evvelki Anayasada bu 
tesbit nazari olarak görüşülebilir. Fakat bu
nun sakıncaları ortaya çıkmıştır; onun için 
yeni müessese olarak bu durumu; yani ka
nunların Anayasaya aykırı olup olmadıklarını 
inceleme işini Anayasamız Anayasa Mahke
mesine vermiştir. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, süreniz dol
mak üzere. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — Şimdi 
bu durum karşısında bakınız ne oluyor? Ana
yasa Mahkemesinin muhterem mevkii kendili
ğinden meydana çıkıyor. Yani yok olan, hu
kukan muallel olan bir kanunu ortadan kal
dırıyor. 

Şimdi burada bu vaziyet karşısında Ana
yasa Maskemesi ne kazai organın en yüksek 
bir mevkiindedir, ne T. B. M. M. nin üstünde 
bir organdır. Sadece bu hukukî durumu tes
bit eden ve haklarını Anayasadan alan bir or
gandır. Anayasaya aykırı kanun iddialrma bak
maya Anayasa Mahkemesi vazifelidir. Fakat 
bunun dışında Anayasa tadilleri gibi, Anaya
sanın bizzat usulüne uygun tadillerine bak
ma gibi bir hukukî vazifeye sahibolması müm
kün değildir. 

Bu tesbitten sonradır ki bir çok meseleleri
miz halledilir, halledilmiştir. Ancak dar va
kit karşısında bu kadar mütalâada bulunabi
liyorum. 

Yüce Meclisi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 
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BAŞKAN — Sayın Ahmet Mukadder Çiloğ-

lu.. Yok. Sayın Eıfkı Danışman.. Feragat edi
yorsunuz. Sayın Ahmet Buldaıılı.. Yok. Sayın 
Sakıp Hioerimez.. Yok. Sayın Naci Gacıroğlu.. 
Yok. Sayın ilyas Kılıç, buyurun. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Anayasa kuruluşlarından birisi ve birinci 
sırada görülen Anayasa Mahkemesi hakkında 
şahsi görüşlerimi arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Anayasa Mahkemesi, benden evvel konuşan 
arkadaşımın da zaman zaman değindiği gibi, 
Türk siyasi tarihinde 1961 den bugüne dek çok 
mühim ve bana göre çok ehemmiyetli vazife
ler görmüş bir kuruluştur. 

Arkadaşım dediler ki, «Bu kuruluş hakkım
da bâzı basında ve başka müesseselerde dedi
kodular var, yahut oluyor, yahut scyleıûyoi'..» 
Anayasa Mahkemesi hakkında, belki tâbiri 
yanlış kullandı arkadaşım; «dedikodu» değil 
de belki «eleştirme», «yazışma» va;dır ve olu
yor 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasa Mahke
mesi, memleketimizde henüz yeşermekte ela:?. 
demokrasinin yaşaması mevzuunda colı büyük 
vazife gören ve ümit bahşeden bir Anayasa 
kuruluşudur. Bunu bir misalle belirtmek isti
yorum : 

Muhterem arkadaşlarını; 1960 öncesi siyasi 
mücadelenin son safhasında Tahkikat Komis
yonu kurulduğunda Anayasa Mahkemesi eğer 
mevcut olsaydı, 1924 Anayasasının getirmiş ol
duğu bir Anayasa Mahkemesi olsaydı, ben kuv
vetle zannediyorum ki, 1960 İnkılâp hareketi 
rahatlıkla olmaz ve önlenebilirdi. Çünkü böy
le bir mahkemenin mevcudiyeti ve o günün 
politikacılarının ve hukukçularının ve mem
lekette eli kalem tutan, dili lâf edc:ı ve vn 
işten anlıyan kişilerin «Bu kanun Anayasaya 
aykırıdır» demeleri karşısında parlamentoda
ki siyasi teşekküllerden bir tanesi Anayasa 
Mahkemesine müracaat etmek suretiyle bu ka
nunun Anayasaya aykırılığı ispat odilebilse 
idi ve böyle bir kurum olsa idi inanınız ki 1063 
inkılâbı olamazdı. 

Yine başka bir misalle görücünü pekleş
tirmek istiyorum: 

Biz burada geçenlerde bir Meclis tahkikatı 
mevzuunda ciddî bir mücadeleye giriştik, si-
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yasi teşekküller olarak ve bu mücadelede ve 
bu çalışmanın sonunda alman kararın Ana
yasaya aykırı olduğunu burada herkes ken
di fikrince söyledi ve bu kararın alınmama
sı için çaba sarf etti; «Bu karar Anayasaya 
aykırıdır» «Alınmamalıdır», «Meclisten bu ka
rar çıkmamalıdır» dedi. Bu iş o kadar ileri git
ti ki, hiç arzu etmediğimiz şekilde aramız
da sözden gayri biraz da arkadaşların birbiri
ni kıracak kadar ileri giden davranışlar oldu. 

Muhterem arkadaşlarım; eğer bu alman ka
rarın eğer hakikaten Anayasaya aykırılığı 
var ise, bunun Anayasaya aykırılığı iddia edi
lecek bir müessesenin mevcudiyeti ve o mües
seseye karşı olan saygı ve itimat havası o gün
kü tansiyonu derhal düşürmek suretiyle, bu 
kararın Anayasaya aykırılığını iddia eden ki
şiler tarafından bir müracaat mercii bulundu
ğu için tansiyon yatışmış ve herkes o mahke
menin kararını bekliyor. 

Eğer böyle bir mahkeme olmasaydı ben 
öyle zannediyorum ki o günkü mücadele, o gün
kü konuşmalar, o günkü davranışlar, o günkü 
huzursuzluk devam edip giderdi. Fakat bu
gün onun havası kalkmış, herkes aklını, fik
rini,, düşüncesini, gözünü bir tarafa çevirmiş
t ir : Anayasa Mahkemesinin vereceği karara.. 

Binaenaleyh, içerde ve dışarda Anayasa 
Mahkemesini Parlâmentonun üzerinde gibi gö
ren arkadaşlar olduğu gibi, «Anayasa Mahke
mesi millî iradenin tecelligâhı olan T. B. M. 
Meclisinin çıkartmış olduğu kararları nasıl ip
tal eder, kanunları nasıl iptal eder?» gibi fikir
lerin sahipleri de bulunmaktadır. Bu Meclisin 
içinde de vardır, dışında da olabilir ve çoktur. 

işte, benim görüşüm şudur ki, Anayasa Mah
kemesi, millî iradenin tecelligâhı olan T. B. M. 
Meclisinin üstünde değildir. Ama T. B. M. Mec
lisinin bütün dikkatine rağmen, bütün çabasına 
rağmen, bütün samimiyetine ve hüsnüniyetine 
rağmen yapmış olduğu kanunların Anayasaya 
mugayir olabileceğini geçmişteki misâllerle gör
müş olduğumuzdan dolayı ve bundan sonra da 
görebileceğimizden dolayı (görmememiz asıldır, 
ama görebileceğimizden dolayı) T. B. M. Mec
lisinden siyasi görüşlerin çarpışmasından, his
si veya çoğu kere bilmiyerektir, farkına varmı-
yarak Anayasaya aykırı bir kanun çıkacak olur

sa, bu kanunu her türlü politikanın dışında, her 
türlü politik görüşün dışında, bir hukuk anla-
yışiyle, bir hukuk görüşüyle ve hepimizin itaatle 
mükellef olduğumuz Anayasaya uygunluğunu 
kontrol etme yetkisinin Anayasanın Anayasa 
Mlahkemesine verdiğine göre; Anayasa Mahke
mesinin mevcudiyetine gölge düşürecek mahi
yetteki dışardaki her türlü yazışmaları ve söz
leşmeleri bir tarafa itmek suretiyle itimadımız 
sonsuz olmalıdır ve benim şahsan arkadaşlarım 
gibi itimadım sonsuzdur. 

Ben, bugüne kadar olduğu gibi, bugünden 
sonra da Parlâmentoda, bütün iyi niyetlerin ha
ricinde, istemiyerek Anayasanın en ufak bir 
tarafım rencide edecek bir kanun çıktığı takdir
de, onun hatasını düzeltmek suretiyle bize kont
rol etme fırsatını vereceğine inançlı olarak Ana
yasa Mahkemesine son derece saygılı arkadaş
larınızdan bir tanesiyim ve Anayasa Mahkemesi 
benim görüşüm, ile bâzı söylentilerin uzağında 
ve onları şu veya bu yolla söylenmiş kabul ede
rek Büyük Millet Meclisinin üstünde değil, 
Büyük Millet Meclisine en yalan, en faydalı 
vo en lüzumlu yardımcı bir organ olarak 
görüyor vo bu şekilde çalışmasını temenni edi
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım; hukuk tahsili ya
pan arkadaşlarım, tarih okuyan arkadaşlarım 
benden daha iyi bilirler ki, Bismark Almanya'
sının en kuvvetli ve en azametli devrinde, ada
letin rencide edildiği söylendiği devirlerde va
tandaşlar «Berlin'de hâkim var» diye Bismark'a 
dahi kafa tutmuşlardır. Bu, hukuka ve adalete 
bağlılığın ifadesidir. Biz de, içeride ve dışarıda 
kim. ne derse desin, Anayasayı rahatsız edici 
veya Anayasaya mugayir politik görüşlerle çık
mış olan bir kanunun düzeltilebileceğine karşı, 
demokratik rejime gölge düşürmek istiyen kişi
lere karşı «Bu memlekette bir Anayasa Mah
kemesi vardır» fikrini muhafaza ve müdafaa et
meliyiz. 

Saygılar sunarım. (G. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Başkaca görülecek sayın üye?.. 
Yok. Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
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D _. AAUr.LS'A MAHKEMESİ BAŞKA X-
lAill BÜTÇEM : 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 2 422 492 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 499 726 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 57 402 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 4 500 
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 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi ka
bul edilmiştir. Memleketimiz ve Anayasa Mah
kememiz mensupları için hayırlı olmasını temen
ni ederim. 

E — BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ : 
BAŞKAN — 21 Mayıs 1970 Perşembe günkü 

programımız bitmiş bulunmaktadır. Genel Ku
rulun ittihaz etmiş olduğu karar ve programın 
ikinci maddesinde yazılı not gereğince Başba
kanlık Bütçesinin müzakeresine geçiyoruz 

Başbakanlık Bütçesi üzerinde gruplar adma 
söz alan sayın üyeleri arz ediyorum: C. H. P. 
Grupu adma Sayın Ali İhsan Göğüs, G. P. Gru-
pu adına Sayın Hamdi Hamamcıoğlu, A. P. Gru
pu adma Sayın Kemal Bağcıoğlu. 

Kişisel görüşlerini arz etmek üzere söz al
mış sayın üyeler: Mustafa Kaftan, Kenan Müm
taz Akışık, Sami Arslan, Şinasi özdenoğlu, 
Münir Daldal, Talât Köseoğlu, Kasan Tosya
lı, Ahmet Çiloğlu, Ahmet Buldanlı, Şalap 
Hiçerimez, İbrahim öztürk. Hakkı Gökçe söz 
hakkından vaz geçmişler, Kenan Mümtaz Akı
şık, Hakkı Gökçe'nin yerini almış. 
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İlk söz C. II. P. Grupu adına Sayın Ali İh
san Göğüs'te. Buyurun efendim. (O. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA ALİ İHSAN GÖ
ĞÜS (Gaziantep) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin sayın üyeleri; 

Çağdaş demokrasilerde çoğa koz parti dokt
rinleri geri plâna itilerek sahneye konan *e baş
rolleri başbakanlar tarafından oynanan özel bir 
program yürütülmeye başlanmıştır. 

Bu gelişme, Batıyı örnek alan diğer ülkeler
de de kendini göstermiş, özellikle az gelişmiş ül
kelerde siyasal yönetimin şahıslarda toplanma 
eyilimi gittikçe yoğunluk kazanmıştır. 

Parlömanter sistemde, Hükümet teşkil etme 
görevi, genellikle parti genel başkanlarına tevdi 
edildiğinden, başbakanların çoğu zaman genel 
başkan durumunda bulunmaları, prestiş ve oto
ritelerini artırmaktadır. Zira, artık halkı tem
sil etmekten öteye, bizzat halk olmak iddiasını 
taşıyan kütle partilerinde, milyonları kapsıyan 
örgütlerin başında olup, bütün halk tarafından 
izlenmek, bir genel başkan için, tüzük ve kanun 
hükümlerini aşan bir güç kaynağı olmaktadır. 
Bunun sonucu, başbakanlar, Hükümet ve parti 
organlar üzerinde kişisel hâkimiyetlerini ko
layca kurabilmekte ve «Muhalefet edilemez» 
hale gelmektedirler. 

Modern devletin çağdaş muhtevası göz önün
de tutulacak olursa, bu durumun, demokratik 
işleyişe aykırı olduğu kesinlikle iddia edilemez. 
Fakat, her halükârda başbakanların, toplumun 
geleceğinin şekillenmesinde etkili oldukları, ka
der tâyin edici bir role sahip bulundukları, bir 
vakıadır. 

Bu rol oy endişeleriyle, çıkar gruplarının ve 
tutucu çevrelerin baskısı ile olumsuz bir yönde 
gelişebileceği gibi, halkın ve devletin çıkarları 
yönünden toplum yararına da kullanılabilir. 

Demokrasilerde, siyasal partilerin, seçmenle
rin eyilimlerini dikkate alması rejimin doğal 
gereğidir. Ancak, bazan da toplumları bâzı 
fedakârlıklara indırmak gerekir. İşte beyle bir 
durumda, liderin kişiliği ve fikirleri son derece 
önem kazanmakta; sosyal pisikolojiyi ekonomik 
ve siyasal gereklere uygun yönde etkilemesi, 
hattâ, askerî ve malî potansiyeli artıracak bir 
saygı telkin etmesi kendisinden beklenebilrcek-
tedir. özellikle, kökleri asırların derinliğine 
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uzanan güçlükleri yenmek zorundaki Türki
ye'de... 

Bir Amerikalı düşünür (Henry Mayot - De
mokratik Teoriye Giriş) lider sorununun öne
mini şöyle ortaya koymuştur : 

«Demokraside, diğer bütün sistemler gibi 
devamını sağlamak ve değerlerini gerçekleştir
mek için uygun liderler yaratmak zorundadır. 
Bu liderler uzun ve kısa vadeli meseleleri karşı
lamak durumunda olmalıdırlar. Demokrasilerin, 
lider seçiminde ki metoduyla yaşıyacagı veya 
çökeceği aşikârdır.» 

Şu halde sayın milletvekilleri, başbakanların 
kader tâyin edici rolü, sadece bir kalkınma so
runu değil, bir rejim sorunudur. Bu nedenle
dir ki, beş yıla yakın bir zamandır Başbakan 
bulunan ve dört yıl daha Başbakan kalacak olan 
Sayın Demirel'in fikir yapısı ile pek yakından 
ilgilenmek, düşünsel gelişimini adım adım iz
lemek, bilmek zorundayız. 

Burada hemen belirtmek istediğimiz bir hu
sus, birtakım sözcüklere sarılıp, mantık oyun
ları yaparak Sayın Başbakanı kötüleme gayreti 
içine girmiyeceğimiz; temel görüşlerini tarafsız 
ölçüler içinde değerlendirmeye çalışacağımızdır. 
Hattâ sosyal ve ekonomik koşullardan, ve dünya 
konj oktur farklarından doğan fikir değişmeleri 
üzerinde de durmıyacağız. Zira, şartların de
ğişmesinden doğan fikir sebatsızlıklarının affe
dilmesi, bir kanaate göre mümkündür. Ne var 
ki, Sayın Demirel'in düşünsel gelişimi, affedile-
miyecek fikri, bir sebatsızlığın tüm özellikleri ile 
doludur. Bu, kanaatiyle ifadesinin, yani vic-
dam. ile tutumunun birbirine aykırı oluşundan 
ileri gelmektedir. 

Başbakanın basan olumlu gelişmeler göste
ren, bazan da birden dönüp ters yönleriyle sa
pan, türlü - çeşitli fikirlerini belirli bir sistema
tiğin içinde sıralamak son derece güç olmakla 
beraber, bunları, maslahata göre değişen nispî 
dönemler içinde değerlendirmek hiç de zor ol-
mıyacaktır. 

Elbette her hangi bir insanın, hattâ bir baş
bakanın, her hangi bir konuda şartlanmış 
olması; örneğin, toprak reformunun korninistlik 
olduğuna, safdilik veya bilgisizlikle de oba, 
inanması mümkündür. Ancak, aym konunun, 
bir taraftan yerilirken, bir taraftan da benim
senmesinin sofizimden geri hiçbir izahı yoktur. 

I 15 Mart 19G5 tarihinde Sayın Dcmirel toprak 
reformundan söz ederken, «Dördüncü Koalisyon 
Hükümeti tasarıyı benimsemiştir» diyerek, daha 
önce Üçüncü Hükümetçe hazırlanmış bulunan 
esasların seçimlere kadar kanunlaşabileceğini 
vaid buyurmuşlardı. Bu görüşünü basın mensup
larına da zaman zaman tekrarlamış, bununla da 
yetinmiyerek 12 Haziran 1965 tarihinde Çorum 
Belediye binasında halka hitaben yaptıkları bir 
konuşmada, «Dördüncü Koalisyon Hükümetinin 
birçok konularda şeref sözü verdiği» nden bahis
le, «protokolda yer alan bütün konular gerçek
leştirilecektir» demekte geçici bir fayda gör
müşlerdir. 

Fakat aynı Demirel'in, aynı tasarının karsı
sına çıkarak, «Toprak reformu tasarısı bir ha
yaldir» diyebilmesi için aradan sadece dört ay 
•sekiz gün geçmesi kâfi gelmiştir. Çok daha 
önemlisi, evvelce benimsiyerek şeref sözüne bağ
ladığı toprak reformu tasarısını suçlarken, 
«Toprak reformunun komünizmin klâsik bir 
tahriki olduğunu» iddia edecek kadar kendi 
kendini inkâr edebilmesidir. Artık toprak refor
mundan bahsederken, «Bolşevik ihtilâlinde de 
aynı şeyler yapılmıştı» diyebilen Demire!, «Mül
kiyeti, mirası, aile ve dini, bugüne kadar mukad
des tanıdığımız her şeyi ayaklar altına almak 
istiyen» bir kölelik nizamını istismar vasıtası 
olarak görmeye başlamıştır. 

Böylece Dördüncü Koalisyonunun şeref def
terine Demirel'in attığı bir imzadan ibaret ka
lan toprak reformu, yerini, yabancı sermayeye 
dayalı bir sanayileşme tutkusuna terk etmiştir. 

Gazetelerde son günlerde yer alan bir habe
re göre, toprak dağıtımını esas alan bir tasarı 
hazırlanmıştır. Şayet bu haber doğru ise, Baş-
bakanm pek sevdiği bir deyimle «Rücuu mıı-
tazammın» dahi olsa, düşünsel gelişiminin ye
ni bir aşamasında bulunduğunu kabul etmek 
gerekecek ve Sayın Demirdi «Komünizmin kla
sik silâhlarını kullanıyor» iftirasından koruma
mız bu sefer bizim için zorunlu bir hale gele
cektir. 

'Sayın milletvekilleri, Başbakanın fikrî yapı
sındaki değişmelerin bir diğer parlak örneği de, 
idari reform konusundaki görüşleriyle ilgilidir. 

Sayın Demirel'in Hükümet Başkanlığına ga
lisinden memnuniyet duyanlar var ise, her hal-

I de bunların başında Mehtap projesini kendisiyle 

136 — 



M. Meclisi B : 84 

beraber hazırlıyan mesai arkadaşları ve reformu 
bekliyen idare cihazı gelir. 

He var ki, uzun bir bekleyişten sonra, dağ 
fare doğurmuş, «idari reform örneği» adı al
tında gerçekleştirilen, ancak yargı denetiminin 
Anayasaya aykırı bularak iptal ettiği bir imti
yazlı statüden ibaret kalmıştır. 

Her ne kadar Başbakanın bu konuda şeref 
sözü vermemiş olması bir mazeret kabul elilsoi-
lirse de, kesin beyanlarda bulunmuş olduğu te
vil götürmez bir gerçektir. 

23 Mayıs 1966 tarihli radyo konuş -masında, 
«İktisadi Devlet Teşekkülleri kuruluş kanun 
tasarısının ve Personel Kanunu ile ilgili çalışma
ların ikmal edilmiş olduğunu» ilân etmiş, fakat 
1970 bütçesini konuştuğumuz şu güne kadar bu 
tasarıların Meclise şevki 4 sene oyalanmıştır. 
Başbakanı bu konuda bekliyen bir diğer güçlük 
işe, Kadro Kanununun 1 Mart 1966 tarihinden 
itibaren uygulanacağı yolundaki kesin taahhüt
leridir. Zamanında tekzibedilmiyen, «Sözüm se
nettir» sözü tevil götürse dahi, uygulama tarihi
nin başlangıcı hakkındaki mükerrer beyanları, 
açık seçik ortada, A.P. yayınlarında ve Meclis 
tutanaklarmdadır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Demir el'in a "il 
ve büyük çelişkileri Anayasa ile, özellikle Ana
yasa Mahkemesi ib olan ilişkilerinde düğüm
lenmektedir. Zaman zaman bu kürsüden Ana
yasa dersleri veren, sonra da çoğunluğuna da
yanarak çıkarttığı kanunların iptal edilmesi kar
şısında acı acı yakınan Başbakan, hayret verici 
bir tutarsızlığin içinde bulunmaktadır. Örneğin, 
son A.P. Büyük Kongresinde Anayasa Mahke
mesinden şikâyet ederken, ibu kuruluşun «Tec
viz edilemiyecek şekilde yetkilerini aşmakta ol
duğunu» söyliyöbilmiş, sonra da, Anayasaya ay
kırı olduğu apaçık meydanda olan bir tasarıyı 
vs son günlerde Meclisimizde görüşülen ve ka
bul edilen bir önergeyi savunurken, kınadığı ve 
yakındığı mercie sığınarak «Yoksa Anayasa 
Mahkemesinin adaletinden endişe mi ediyorsu
nuz?» diyebilmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin adaletinden elbette 
endişe etmiyoruz. Ancak, kendilerine, Parlâmen
to fonksiyonunun, «sürekli iptal mahkûmu» ka
rarlar almak olmadığını hatırlatmak istiyoruz. 

Muhalefetin tüm uyarılarına rağmen çıkarı
lıp sonradan iptal edilinceye kadar Anayasaya 
aykırı olarak yürütülen, hürriyetleri ihlâl veya 
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Hazine kaynaklarını çarçur eden kanunların 
Parlâmento gruplarına itibar sağlamıyacağını 
söylemekte fayda görüyoruz. 

işte Sayın Demirel'e bıkıp usanmadan, Ana
yasal gerçeklerden bahsetmemizin bir nedeni de 
budur. Yani, kendi deyimleri ile, «Anayasa Mah
kemesini yasama organı üzerine çıkararak» gibi 
«Tecviz edilemez» bir durumun husulüne mâni 
olmak ve Parlâmentoyu kamu önünde, kararları 
«sürekli iptal mahkûmu» bir organ haline getir
menin sakıncalarını ortaya koymakta, rejim ba
kımından, memleket yönünden, Parlâmento iti
barı yönünden, sayısız faydalar görüyoruz. 

Ne var ki, bütün gayretlerimize rağmen, Sa
yın Demirel, iktidarın dayalı olduğu temel yasa 
ile çatışmak alışkanlığından bir türlü kendisini 
kurtaramamaktadır. Nitekim, bu yönlü düşün
celerini yansıtan son seçim 'bildirgelerinde, Ana-
yaıa Mahkemesine karşı beslenen açık bir ni
yetin belirtileri mevcuttur. 

A.P. bildirgesinin, «Anayasa ıslahatı» başlı
ğını taşıyan bölümünde, «Anayasa dışı cereyan
ların muhtevasını iyice bilmek ve tesbit etmek 
durumunda olan bâzı mercilerde yapılan yorum
ların hatalı oluşu», Anayasa dışı akımlarla ye
terli bir mücadele yapılamayışının gerekçesi 
olarak gösterilmektedir. 

A.P. bu amaçla öngördüğü Anayasa değişik
liğini, Anayasanın temel ilkelerinin gereği say
makta, daha da önemlisi, bu değişikliği, Türki
ye'nin de katıldığı Avrupa insan Hakları Söz
leşmesinin 17 nci maddesine dayandırmayı dü-
şünmeîrtedir. 

Sayın milletvekilleri, burada garip iki du
rumla karşılaşıyoruz : Birincisi, Anayasanın te
mel ilkelerini, Anayasa Mahkemesinden daha iyi 
bilmek gibi bir iddianın ortaya atılmakta olu
şu, ikincisi ise, Anayasa değişikliğinin gücünü 
Mr yabancı sözleşmeden almak istiyen sakîm 
bir düşünceyi yansıtmakta bulunuşudur. 

Unutulmamalıdır ki, bu üstün ve her har
fine katıldığımız İnsan Hakları Beyannamesi
nin onaylanması kendi Anayasamıza, kendi 
irademize bağlıdır. Kaldı ki, İnsan Hakları 
Beyannamesinde yer alan esaslar, Türk Ana
yasasında yeterince mevcuttur. Birçok Batılı 
demokrasilerde bu Beyannameye rağmen hür
riyetler hiçbir şekilde, hiçbir surete sınırlan
dırılmamış bulunduğu halde, Türk Anayasa-
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surda özgürlüklere yasak bölgeler tâyin edile
rek, aşılamıyaca sınırlar çizilmiştir. 

A. P. iktidarının haklı olabileceği tek hu
sus, Anayasadan ve Anayasa Mahkemesinden 
şikâyetçi olmasını mazur gösterecek tek husus, 
olsa olsa temel felsefelerindeki farklılıktır. 

Bunun parlak bir örneği de sosyalisin ko
nusunda Sayın Demirdin tutanaklarda ysr 
alan ayrıntılı ve bilgili konuşmalardır. Ken
dileri sandıktan çıkarak bu çatının altına ge
len bir partiyi, uzun süre aşiret Devleti 
usulleriyle bu kürsüden suçlarken, Anayasa 
dışı ilân etmişler, Anayasanın sosyalizme ka
palı olduğunu ısrarla ileri sürmüşlerdir. Bu 
sırada C. H. P. nin İktidarı Anayasa çizgisine 
getirmek hususundaki tüm uyarıları boşa git
miş ve Anayasa Mahkemesinin 1965 - 40 sayılı 
Kararının sonradan açıklanan gerekçesiyle, 
A. P. iktidarının ve onun Başbakanının Anaya
sayı nasıl bir ters açıdan yorumladıkları bir 
kere daha ortaya çıkmıştır. Fakat burada asıl 
önemli olan, hattâ Anayasayı yanlış anlamak
tan da önemli olan, Nurculuğun suç olup ol
madığı yolundaki bir soruya, «Ben savcı de
ğilim» şeklinde cevap verebilecek kadar ada
lete saygılı görünen bir Başbakanın, karşıtı 
blan bir partiyi yine kanunlarımıza göre bir 
suç olan ve mahkeme kararlarına bağlanması 
gereken, «Komünistlikle» açıktan suçlaya'bil-
mesidir. 

Sayın milletvekilleri; Hükümet Başkanı Sa
yın Demirel'in fikri çelişkilerini, bugün doğru 
dediğine yarm nasıl yanlış dediğini veya tek
rar doğru diyebildiğini birçok örneklerle daha 
uzun uzun ortaya koymak mümkündür. 

Üniversite ve aşırı akımlar konusundan, 
lâiklik anlayışına, Doğa Kanunu deyimini hu
kuka aykırı gördükten sonra, Danıştay karar
larını uygulamıyan bir Hükümet kanunsuzlu
ğunu doğ'al saymasına kadar, bu tutarsızlık 
zincirini uzatmak mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi bağlamadan 
önce bu tutarsızlıklarını «Sandıktan çıkmak» 
gerekçesine bağlılıkla izahının yapılıp yapıla-
mıyacağmı belirtmek isterim. 

Muhtemeldir ki, Sayın Demirel eksik bir 
millî egemenlik anlayışı içinde, sandıktan çık
makla her türlü tutarsızlık ve çelişkilere ken
dini mezun sayabildiğim düşünebilmekte ve 

ağzından çıkan her sözün bir önceki karşı 
tıyla birlikte doğru hattâ kanun kuvvetin
de olduğuna kendi kendini inandırabilmekte-
dir. Belki de zihninden geçirdiği her fik
rin, halkın eyilimlerini yansıtması gibi say
gılı bir varsayımın ilhamı içinde bulunmakta; 
bunun yanısıra bazan da beş asır öncesine 
giderek; «Kanun benim» devrinde yaşamak
tadır. 

Bu gibi vehimler içinde bulanabileceklerini 
düşünerek ve Anayasayı ters yorumlama alış
kanlıklarından vazgeçeceklerini dileyerek ken
dilerine, bir çağdaş ve akılcı gerçeği anlat
mak istiyoruz : 

Politikanın bir fazilet mücadelesi olduğu
nu savunan ve bunu hayatiyle ortaya koyan 
bir Devlet adamının, Kennedey'in ağzından be
lirtmek istiyoruz. Sandıktan çıkmanın ge
reğine ve önemine olan inançlarından şüphe 
edilmesine imkân olmıyan Kennedy, sandık 
anlayışını dile getirirken şöyle diyordu : 

«Halkın sağduyusuna inanlar, seçmenlerin 
her türlü tahriklerine karşı çıkabilecekler
dir. Demokrasi, işte bu inanca dayanır. 
Yoksa, şartlar ne olursa olsun halk düşüncesi, 
millet menfaatinin tam kendisidir tezi, boşa 
çıkmış, sakat bir kanaattir ve demokrasi pren
siplerine asla temel olamam. Uımutulmamalı-
dır ki, seçmenler bizi, bükümlerimize itimat 
ettikleri için ve bu hükümleri kendi çıkarları 
uğruna en iyi şekilde teslim edecek bir 
iktidara sahibolduğumuza inanarak seçmişler
dir. Bunun anlamı, sırası geldiğinde halkın 
önüne düşmemiz, onu aydınlatmamız, yanlış 
düşüncelerini doğrultmamız, hattâ gerekirse 
hiçe Mymamızdır.» 

Başbakanın, bu büyük demokrat liderin 
görüşleri üzerinde dikkatle durmasını, eleştirici 
bir gözle tekrar tekrar okumasını salık verir
ken, Yüce Heyetinizi C. H. P. Millet Meclisi 
Gupu adına tekrar saygılarla selâmlarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz Güver- Partisi Grupu adı
na Sayın Haindi Hamamcıoğlu'nundur. Buyu
runuz efendim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUFU ADINA HAM
Dİ HAMAMCÎOĞLU (Afyon Karahisar) — 
Muhterem Başkan, saygı değer milletvekilleri; 

Anayasanın 105 nci maddesi (Hükümet 
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Başkanı Bakanlar Kurulunun Başkanıdır, ba-
kanlıklararası işbirliğini sağlar, Hükümetin ge
nel siyasetini yürütür.) hükmünü derpiş etmiş 
olmasına göre, 1970 Bütçesi içerisinde genel po
litikaya göz atmak, şikâyet konularımızı ve te
mennilerimizi tamamen objektif esaslar daire
sinde, her türlü hissî ve politik çıkarların dışın
da samimî olarak arz eylemek düşüncesi içerisin
de Güven Partisi adına Yüksek huzurunuzda
yım. 

Mütaaddit defa arz eylediğimiz gibi, f>. P. 
nin samimiyetle uyguladığı aka ak, karaya ka
ra prensibi eleştirmemizin esasını teşkil edecek
tir. Bu nedenlerle, zamanın kısalığım da göz 
önüne alarak, evvelâ bütçenin, dolayısiyle genel 
politikanın ak taraflarını eleştirmekle mâruzâ
tımıza başlıyacağız. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin ekonomik 
alanda bir derlenme ve toparlanma devrine gir
mesi konusundaki taahhüt ve kısmen vâki uy
gulamasındaki basında çskan haberleri hassasi
yetle takibettiğiırJizi arz etmekle beraber, şart
lar ne olursa olsun sonuçları itibariyle bu mil
letin malı olan Hükümetin başarısı için duacı ve 
yardımcı olduğumuzu beyan etmeyi dürüst mu
halefetin icaplarından saymaktayız. 

Bu yönde alman tedbirler cümlesinden olmak 
üzere Kamu Devlet Teşekküllerine ait bütçe mü
zakereleri sırasında demir ithaline suratla gi
dilmesi yolundaki temennimizin yerine getiril
mesi konusundaki ikazımız yerine getirileceği 
sırada demire konulan zam içimizde taş?d'(ğimıs 
iyi niyeti bir anda maalesef yıkmaya kâfi gel
miştir. Demir konusunda, evvelce ar.̂ s ettiğim 
istifçilik, hükmünü icra etmektedir. 

İsraflar konusundaki dileklerimizden birisi 
olan dinlenme yerlerinin bir elden toplanacağı 
konusundaki basın haberleri sevindirici idi. An
cak, bunların ciddiyetle tatbik edilip edilmiye-
ceğinden ve sonuçlarından bizi şüpheye götüren 
anasebep, aşağıda arz edeceğim gibi, Hükümetin 
samimiyetsiz tutum ve icraatıdır. 

Plân hedeflerinin öngördüğü % 7 oranındaki 
kalkınma hızının hedefine bâzı aksaklıklarına 
rağmen ulaşmış olmasını, esnaf ve sanatkârları
mızın Sosyal Sigorta güvenliği içine alınman yo
lundaki çalışma haberlerini, Hükümetin malî se
nenin yakınlaştığı bir zamanda atama, nakil ve 
satmalına İşlemlerini durdurmasını ve bu sebep-
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le israfları önlemek için tasarrufa gitmesini ce
sur ve hayırlı adım olarak, kıymetli teşebbüsler 
olarak kabul ediyoruz. Bu konuda, 1969 senesi 
ile geçmiş senelerin malî son iki aylarının ver
diği olumlu sonuçları rakam olarak öğrenmek 
istediğimizi beyan ederiz. 

Başbakanlık bütçesinin alt tarafına ait kısa 
da olsa görüşlerimizi bitirmeden evvel Ankara'
da Devlet sektöründe çalışan bütün personelin 
vatandaşa gösterdiği güler yüz ve yakın alâka
yı takdir ve şükran hisleri içerisinde burada arz 
etmeyi bir görev saydık. 

Saygı değer milletvekilleri, 
1969 senesi Bütçesi üzerinden Bütçe Komis

yonunun medeni bir cesaretle, % 5 oranındaki 
indirimine mukabil, bu seneki Komisyonun bu
nun tam aksine 62 milyon liralık bir artırma 
yapmasını, esasen 4,5 milyarlık bir açıkla huzu
runuza geldiği bildirilen bütçe için doğru bir 
davranış olduğunu kabul maalesef mümkün de
ğildir. 

Plânda tarım sektöründe yılda 4,1 oranında 
, bir gelişme öngörülmüş olmasına mukabil, bu

nun yüzde 1 civarında seyretmesi, nüfus artı
şını takipten uzak kalması, sanayi kolunda ön
görülen hedefin aşılmış olması, ortada dengeli 
bir kalkınmanın ademi mevcudiyetini göster
mektedir. Bunun sonucu aşağıda arz edeceğim 
veçhile tarım alanında tamamen menfi tesirler 
icra etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, 
icra mevkiinde kim olursa olsun, şikâyet 

konularını, partilerimizin ve şahıslarımızın tes-
blt ve müşahadelerini samimi hislerle açık ola
rak arz etmezsek, bu iktidara fayda sağlıya-
mıyacağı gibi huzurda ifa ettiğimiz yemine de 
sadakatsizlik olacaktır. Aslında meselelerin 
hallinin de dertleri bilmekle mümkün olacağı 
gerçeği muvacehesinde memlekette hüküm sü
ren bunalımları dile getirmek zorunluluğun
dayız. 

Bu arada temenni ederiz ki, Sayın Başba
kan veya Hükümet «8 aylık bir Hükümetin ne
sini eleştireceksiniz?» gibi mantıkla karşımıza 
çıkmasın. Aslında gayemiz şahısları veya ku
ruluşları her ne pahasına olursa olsun yıprat
mak değil, ekonomik, sosyal konuda ciddi bir 
bunalım geçiren milletimizin Yüce Meclisten 
medet umduğu bir dönemde dertlerin üzerine 
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karşılıklı olarak itimat ve samimiyet havası 
içinde eğilirsek sanırız ki bu bunalımın hepsine 
olmasa bile bir kısmına çare bulabileceğiz. 

Biz Güven Partisi olarak, millet dertleri ve 
dâvalarının çözümü yolunda iktidar kadar mu
halefete de görev düştüğü inancındayız. Parti 
farkı gözetmeksizin iktidarda kim olursa ol
sun, onun başarısı veya başarısızlığının mille
timize raci olacağını biran dahi gözden uzalî 
tutmamak zorunluğundayız. 

Aziz arkadaşlarım; 
Konuşmama başladığım sırada arz ettiğim 

gibi, Plânda tarım alanında % 4,1 lik bir kal
kınma hızı öngörülmesine rağmen, bunun geç
miş seneler itibariyle % 1 civarında dolaştığını 
arz etmiştim. 

Buna rağmen maliyet fiyatları her geçen 
sene içinde artmasına mukabil tahıl, pancar gi
bi anamaddelerde satış fiyatlarının sabit kal
ması tamamen üreticinin aleyhine sonuç ver
mekte, aslında fakir olan köylümüz her geçen 
gününü arar bir hale düşmektedir. 

Tefeciliğin önlenmesi konusunda evvelce arz 
ettiğimiz veçhile, zirai krediler hiçbir işe yara-.. 
mıyacak miktarda çok az, dağıtımda açık ada
letsizlik bilinen vakıalardandır. Üretici, kendi
sine verilen senelik 300 - 500 liralık kredinin 
yüz lira fazlasına çıkarılması için bankaların 
kapılarında günlerce beklemektedir. 

Tohumluk dağıtımında bir dönüm toprağı 
olmıyana altı ton, hane başına elli kilo düşecek 
şekilde köylüye tohumluk verildiğinin çok ya
kın şahitleriyiz. Gerek müesseselerde husule 
gelen, gerek bizzat üreticilerin bir kısmında 
vâki yolsuz davranışların önlenmesi için kon
trollü kredi dağıtımının süratle geliştirilmesi 
ve daha müessir hale getirilmesi şimdilik dü
şünebildiğimiz tedbirler cümlesindendir. 

Türkiye'de hayvancılığın gün geçtikçe kö
tüye gittiğini arz etmek, bilinmesi gerekli bir 
hususun tekrarından ibaret kalmaktadır. 

Bugün mevzuatımızda ciddî mânada bir 
mera hukukunun olmaması sebebiyle, meralar 
sürülmek suretiyle hayvan yetişimi ve bakımı 
tamamen güçleşmiştir. Bir mera hukukunun 
süratle tedvininin çeşitli yönlerden fayda sağ-
lıyacağma inanmaktayız. Böyle bir kanun geti
rilirse insanın hakkını insana, hayvanın hakkı
nı hayvana tahsis imkânı elde edilmiş olacak
tır. 

Et ve Balık Kurumunun faaliyeti, bir muka
yese için arz ediyorum, Toprak Mahsulleri Ofi
sinin faaliyetinin onda biri oranında dahi değil
dir. Bu kurum her nedense süs bir kurum ha
vasından kendisini kurtaramamış, bilhassa pi
yasa içine girerek destek alımlarından ısrarla 
kaçınmıştır. Büyük şehirlere besi hayvanı gö
türen üretici komüsyonculann eline terk edile
rek her defasında kendi dilimizle geniş zararlar 
içinde eli böğründe dönmektedir. Besi için da
ğıtılan krediler mahalline sarf edilmeksizin 
kredi alıcısı belirli bir süre aldığı parayı gaye
si dışında kullanarak vâdesinin hululünde fa
izini vermekle krediyi bir ticari kredi şeklinde 
kullanmaktadır. Et ve Balık Kurumunu destek 
alımına sevk etmede üretici için çok geniş fay
dalar vardır. 

Değerli milletvekilleri; 
Bugün Türk halkı çeşitli yönlerden yata

ğından, ciddî bir sıkıntı ve bunalım içinde 
kalkmaktadır. Mutluluk seviyesine erişmiş 
azınlık bu tâbiri belki istihfaf veya tebessümle 
karşılıyacaktır. Bu grup belki de Mari Antu-
vanet'in «pasta yesinler» sözünü tekrar edebi
lecektir. Şimdilik bizim onlarla bir alış verişi
miz yok. Ama gerçek odur ki, memlekette gün
lük 75 kuruşu kazanamadığı için evine ekmek
siz dönen vatandaş vardır, işçi vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, kısaca arz ettiğim 
bu sosyal gerçeği mübalâğalı kabul buyurma
yınız. Hepimiz güzel vatanın yoksul köşelerin
den geldik. Her gün hepimiz dönüş parası ol-
mıyan, iş arıyanlarla meşgulüz, hepimiz dış 
memleketlere gönderilmesini istiyen hemşerile-
rimizle karşıkarşıyayız. Hepimiz Kurban Bay
ramından Kurban Bayramına et yüzü gören 
insanları biliriz. 

Bu hal, seneler senesi böyle deva meder gi
der ve hayat pahalılığı da hükmünü insafsızca, 
merhametsizce devam ettirir. 

Bu memlekette aylık 300 lira ile geçinmeye 
çalışan odacı, bu memlekette aylık 600 ilâ 800 
lira ile geçinmeye çabalayan bir iki çocuklu me
mur aile reisi vardır. 

İstatistikler fiyat artışını yılda ortalama 
6,9 olarak gösteredursunlar, 1965 senesinde 50 
ilâ 100 kuruş arasında fiyat gösteren şu bildi
ğiniz acı soğan 4,5 liraya kadar çıkmıştır. Bu 
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artış farkının üretici eline geçmesi halinde I 
üzüntümüz ve sıkıntımız emin olun yarıdan aşa
ğıya düşecektir. Ama gelin görün ki, mahsul 
daha ağacında, toprağında iken istifcinin, ya
rıcının tefecinin eline geçmektedir. Perakende 
pirinç 320 kuruştan 5 liraya, Zeytin yağı 8 li
radan 13,5 liraya, patates 100 kuruştan 250 ku
ruşa kadar çıkmıştır. 

Dahıı memurun cebine beş kuruş girmeden 
fırsatçı, istifci, memurun, dar gelirlinin, faki
rin cebine elini atmıştır. Muhtemelen burada, 
«Ne yapalım demokratik rejimde arz ve talep 
kanunu hükmünü icra edecektir» denebilecek
tir. Bir bakıma bu ilk nazarda doğrudur. Ama 
bir memlekette parası olan istifci, komüsyoncu 
başkalarının hürriyet hududuna rahatça teca
vüz edebildiği sürece, kanunun arz kefesi bun
ların elinde kaldıkça denge daima tüketici 
aleyhine bozulup işliyecektir. Hayat pahalılı
ğının verdiği sıkıntı sonucudur ki, Millî Korun
ma Kanununun hasretini çeken vatandaş adedi 
her geçen gün çoğalmaktadır. Bir yanlış anla
yışa mahal vermemek için hemen şunu arz ede
lim ki, böyle bir kanunun getirilmesini istiyen-
lerden değiliz. Ancak, Sayın Hükümet, Hükü
met programında derpiş ettiği «Bu hal hiçbir 
zaman piyasayı başıboş bırakmak şeklinde an
laşılamaz» şeklindeki düşüncesini biran evvel 
uygulama alanına vaz'etmelidir. 

Hükümetin finansman ihtiyacını karşılamak 
için yeni vergi tedbirlerine başvurması bir ba
kıma mlkul görülebilir. Ama, bu halin yukar
da arz ettiğimiz fiyat artışına da sebebiyet ve
receğini arz etmeye de mecburuz. Çünkü ma
liye ilminin meşhur inikas kanunu hükmünü 
icra edecektir. 

Bu nedenle sayın Hükümet demokratik ni
zam içerisinde fiyat kontrol sistemini harekete 
getirmezse, Personel Kanununun malî hüküm
lerinden faydalanacak grupu tatbikini va'det-
tiği ECHELL - MOBİL sistemi ile fiyat artışı
nın tesirinden kurtarabilecektir, ama bugünkü 
haliyle dar gelirli orta sınıf vatandaşı hayat pa
halılığı ile karşı karşıya bırakmak zorunlusun
da görünmektedir. 

Sırası gelmişken bir hususu da arzda fay
da olaoaktır kanaatindeyiz, inikas Kanununun 
tedbir kabul etmez hükümlerinden kısmen ol
sun kurtulabilmek ve dar gelirli vatandaşla- | 
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rın hayat pahalılığı yükünden yine kısmen ol
sun kurtarabilmek için yeni vergiler ihdasın
dan çok, bugün herkesçe kabul edilmiş bir ger
çek olan vergi ziyamı önlemenin çarelerini araş
tırmak zannederiz ki daha adaletli ve isabetli 
bir tedbir olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bugün birkaç büyük şehrimiz hariç, memle

ketimizde küçük esnaf ve tacirin asıl sermayesi
nin özünün banka kredileri olduğu maalesef bir 
vakıadır. Ama, Yüce Meclise sunduğum bir 
sözlü soru vesilesiyle tafsilâtlı olarak arz ede
ceğini veçhile banka faizleri bugün için yapıcı 
olmak vasfını kaybetmiş, tamamen yıkıcı bir 
mahiyet almıştır. Elde ettiğimiz hesaplara gö
re, bankalarca küçük esnaf ve tacirden alman 
senelik faiz miktarı yüzde 20 nin altında değil
dir. Veresiye mal satmaya mecbur, cirosu az 
bir esnaf ve tacirin elindeki sermayeden yüzde 
25 bir kazanç temin ettiğini düşünürsek, sene
lik yüzde 5 bir kazançla geçinmenin, vergi im
kânsızlığını takdir buyurursunuz. Bu anormal 
halin intiharla iflâsla neticelendiğini arz etmek
le yetineceğim. Muhterem Hükümetten, Hükü
met programındaki va'di gereğince bu anormal 
bale süratle bir çare bulmasını önemli rica edi
yoruz. 

Bu meyanda küçük esnaf ve tacirin, Sosyal 
Sigortalar hükmünden faydalandırılması için 
basın yoluyla muttali olduğumuz Hükümet ça
lışmalarının hızlandırılmasını temenni etmekte
yiz. 

Ya az okur - yazar veya hiç okuma - yaz
ma bilmez küçük esnaf ve tacirin defter tut
ma külfetinden biran evvel kurtarılmasını 
önemle temenni etmekteyiz. Vergi dairelerine 
verilen beyannamelerdeki formalite güçlüğü, 
doldurma işlemi çok ciddî mânada vatandaşı 
sıkıntıya sokmaktadır. Bu sıkıntı o kadar had 
dereceye gelmiştir ki, birçok esnaf geçmiş se
nelerde ödediği verginin birkaç mislini vergi 
olarak ödemeye, defter tutmamak şartı ile ra
zıdır. 

Bu konuda, Hükümetin birkaç sene için tec
rübe mahiyetinde götürü vergi sistemine dönme
sinin faydalı neticeler doğuracağına inanıyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye haritasına bir göz atığınızda göre

ceğiniz manzara aşağı-yukarı şudur. Sanayi 
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kollarının her çeşidi yurdun birkaç belirli yö
nüne teksif edilmiş, çok geniş bir bölge bu ni
metten tamamen mahrum bırakılmıştır, istan
bul, tzmit, izmir ve Bursa gilibi belirli bölge
lerde bütün sanayi kollarının hammaddelerinin 
yeri ve yatağı olmamasına rağmen sanayii sine
sinde toplamak suretiyle hem maliyeti yükselt
miş ve hem de işçi sorunlarının çeşitli yönleri
ne cevap veremez bir hale gelinmiştir. 

işçilerin kesif olduğu bu bölgelerde iskân, 
sağlık ve asayiş konuları çözüm beklerken yur
dun büyük bir kısmında işsizlik alabildiğine 
büyümektedir. Her ilçeye veya köye bir sana
yi tesisi kurmanın güçlüğünü kabul edenlerde
niz. Ancak Anadolu geniş bir taramaya tabi tu
tularak maliyet fiyatlarını düşürecek faktör
ler meyanmda hammadde ve işçi temini, nâkil 
imkânları göz önüne alınarak dengeli bir sana-
yiileşme yoluna gidilirse ekonomik kazançlar 
dışında bu bölgelerde işsizliği önlemek ve bu 
bölge halkına fayda sağlıyacağmı arz etmek 
zanned«riz ki, bir kehanet değildir. Sıcak aile 
yuvasını terk ederek dış memleketlerde iş ari
yan vatandaşın derdine imkânlar nisbetinde 
deva bulmak Hükümet görevi ve Anayasanın 
icabıdır. 

Saygı değer milletvekilleri; 
İşçilerimizin, yukarda arz ettiğimiz hayat 

pahalılığının süregeldiği müddetçe bundan mu
tazarrır olmalarını temin için Hükümetin şim
diden gerekli tedbirleri almasında büyük fay
dalar bulunacağı aşikârdır. 

Bu vesileyle işçilerimizin şimdiye kadar 
tesbit edilen grevlerinde kanunlara karşı gös
terdikleri hassasiyet ve saygıyı burada şükran
la tesbit etmek hakşinaslık olacaktır. 

Değerli milletvekilleri; 

Sayın Başbakanın seçim sonuçlarına değinen 
konuşmalarında millet iradesine saygı gösteril
mesi yolundaki beyanlarına samimiyetle katılı
yoruz. Esasen, seçimler konusunda bir müna
kaşaya girmek düşüncesinde de değiliz,. Ancak 
seçimlerin eşit şartlar içerisinde cereyan ettiği 
konusundaki görüşlerine, iyi niyetli gayretleri
mize rağmen katılamamaktan cidden 
üzüntülüyüz. Zira, seçimlerde partizan 
idareden nutuk meydanlarında yakman 
bâzı kimselerin idare adamlarını rı
zaları dışında seçimin içine attığını, bol kese

den vaitlerde bulunarak o köyden o köye mal
zeme taşıttığını bilenlerdeniz. Hükümetin bu 
gibi nahoş davranışlardan haberdar olmaması
nı bir ihtimal olarak düşünüp müteselli oluyo
ruz. 

Seçim Kanunu hususundaki görüşümüzü 
özetlemek icabederse; 

Demokratik seçime daima gölge düşürdü
ğü, bir gerçek olan ve esasında da seçime işti
raki önleyici unsurlardan birisi olan önseçim 
sisteminin mutlaka kaldırılmasında fayda var
dır. Çünkü seçmen kütlesinin açık isteği, ön-
seçmen, diğer tâbirle delege olarak adlandırı
lan seçmenin tercihine itibar etmemekte va hak
lı olarak bunun serbest seçim sistemini gölge
lediği kanısındadır. Böyle bir değişiklik yapıl
dığı takdirde Türkiye'de, seçimlerde fazilet 
mücadelesinin bağlıyacağına inanıyoruz. 

BAŞKAN — Saym Hamamcıoğlu, süreniz 
bitmiştir, efendim. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Devamla) — 
Bitiyor, efendim. 

BAŞKAN — Daha 4 sayfanız var, efen
dim. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Devamla) — 
Çoğu çizilidir, 2 dakikada bitiririm, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Devamla) — 

Muhterem milletvekilleri; 
Hükümet programında« Rejim ne olursa ol

sun hiçbir memleket, istikbalin ümidini teşkil 
eden çocuklarının kendi Devletinin dayandığı 
ilkelere karşı ve tek taraflı bir telkin altında 
yetiştirmesine müsaade etmemektedir» yolun
daki görüşüne iştirak etmemek elbette mümkün 
değildir. 

Aslında, bugün üniversitelirimizde görüle-
gelen birçok müessif olayların büyük bir kıs
mı masum istekler alanının çok dışına çıkmış, 
tecavüzler, tahripkâr ve anarşik bir hüviyete 
bürünmüştür. Bu olaylar içinde Hükümet için
de Hükümet olma çabalarının bulunduğu bir 
vakıadır. 

Boykotlardan bizzat öğrencilerin velileri, 
biran evvel diplomasını almak ve hayata atıl- . 
mak çabasında olan öğrenciler şikâyetçidir. 

Bâzı anarşist öğrencilerin tarafsız öğrenci
lere yaptıkları maddi ve mânevi baskıdan üni
versitede çocuğu olan her aile tedirgin ve hu-
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zursuzdur. Çocuklarının hayat ve ideolojik âki-
betinden endişe içindedir. 

Burada yeri gelmişken Sayın Barbakanla, 
bütün iyi niyetimize ve yapıcı tutumumuza rağ
men mutabık olmadığımız bir hususa değin
in 3k ihtiyacını duyduk. 

Sayın Başbakan, Parlâmentonun bir ihtilâl 
fobisi içinde olduğunu bir konuşmasında beyan 
etmişlerdi. Güven Partisi olarak hemen şunu 
arz edelim ki, biz böyle bir endişeye asla sahi-
bolmadık. Aslında, özel ve Parlâmento hayatı
nın hesabını varabilecek güçte olan hiçbir kim
se böyle bir endişe veya evhamın sahibi ola
maz. 

Korkumuz nedir biliyor musunuz? 
Bâzı yaraların iyileşmesini zamanın seyrine 

bırakmak gibi bir durumda görülen Hüküme
tin, hastalığın teşhisinde birleşmemize rağmen 
tedavi için enerjik bir davranış icir.te girin aksi
sin basit bir yaranın kangren veya kansere dö
nüşmesinden endişeliyiz. 

Asıl- endişemiz, bâzı ideoloji sapıklarının, 
anarşist grupım memleketin başına tedavisi ve 
telafisi imkânsız daha büyük dertler açması 
ihtimalidir. 

Saygı değer milletvekilleri, 
Bu kürsüde ve basında politikacıların bir 

elinin üniversitede olduğu sık sık, dün duyup 
öğrendik. Gönlümüz bu iddianın doğru olma
masını diler. 

Şayet bu vâki ve varit ise, katıksız millî duy
gularla, en halisane niyetlerle istirham ediyo
ruz; politikacı elini üniversiteden, menfaatci 
elini fakirin ve dar gelirlinin cebinden çeksin. 
Vatan topraklarında milletin kaderi üzerinde 
kumar oynanmasına gücümüz ve tahammülü
müz kalmamıştır. 

Son seçimlerden arzu ettiği kuvvetle çıkan 
sayın Hükümetin artık mazeretler icadetme 
çabasından vazgeçerek cesaretli bir Hükümet 
hüviyetine girme zamanı geçmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Iîamamcıoğlu, ,c.;on say
faya geçmenizi rica edeceğim, efendim. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Devamla) — 
Peki efendim. 

Saygı değer milletvekilleri; 
Solun cüret ve cesaretinin bir örneğini arz 

etmeden geçemedik. Akşam Gazetesinin 
4 . 2 . 1970 tarihli nüshasını tetkik buyurdunuz 

mu, bilmem? Bu gazetede TÖS Genel Başkanı 
Fakir Baykurt (Bugün öğretmene el kalkıyor) 
manşeti altında aynen şöyle demektedir; öğ
retmen boykotunun iki parti arasında bir çe
kişme, hattâ dalaşma konusu olmasını isteme
diklerini açıklamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biz, millet olarak, Güven Partisi olarak öğ

retmene aldığımız terbiye icabı, geleneklerimiz 
icabı sonsuz saygı ve hürmet hisleri ile dolu
yuz. Biz, nesil itibariyle etimizin öğretmene, 
kemiğimizin babamıza aidolduğu devirden ne
man sonra fedakâr, milliyetçi ve Atatürkçü öğ
retmenden ders aldık, feyz aldık. 

32 milyon Türkün temsilcisi Yüce Meclisin 
vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilere da-
irraa tâbirini reva gören böyle bir davranış ve 
zihniyeti nezaket yönünden, kanun yönünden 
iajvibetmeye imkân yoktur. Şiddetle redde
derim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biz, Sayın Başbakandan yapılması muhal 

olan işleri ve teşebbüsleri istemiyoruz, Olayları 
basit zabıta vakıaları olarak nitelendirmekten 
vazgeçilirse, her olayı sonucundaki ihtilât ve 
vshametiyle acık kalblilikle millet önüne. Yüce 
Meclis huzuruna getirilirse halledilmiyecek hiç
bir problem olmadığına inanıyoruz. Zira, Yüce 
Meclisin sağ duyusundan, vefakâr milletimizin 
sabır ve feragatmdan şüphe etmeye kimsenin 
hakkı yoktur. Partizanlıktan uzak, adaletli bir 
uygulama zihniyet ve sistemi şikâyetçi olduğu
muz birçok olayları halle kâfi gelecektir. Kâfi 
gelecektir, kanısındayız. 

1070 yılı Bütçesinin çilekeş ve aziz milleti
mize hayırlı sonuçlar doğurmasını yürekten di
ler, Yüce Meclise saygılarımı arz ederim. (G. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası Adalet Partisi Gra
mı adına Sayın Kemal Bağcıoğlu'nundur. Bu
yurun, Sayın Bağcıoğlu. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA KE
MAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Adalet Partisi Meclis Grupu adına Başba
kanlık Bütçesi hakkında görüşlerimizi ifade 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Yıllardan beri bütçe görüşmelerinde her 

nedense, Başbakanlık Bütçesi görüşülürken bü
tün hatipler, Başbakanlık ve ona bağlı kuru
luşlardan bahsetmek yerine, genel mahiyette 
memleket meselelerinden ve memleket politika
sından bahsederler. Bu sefer yine öyle olmuş
tur. 

Şubat ayında bütçenin reddi sebebiyle Kar
ma Bütçe Komisyonu ve Cumhuriyet Senato
sunda iki defa, Millet Meclisinde ise bugün 
Türkiye'nin içinde bulunduğu meseleler hemen 
hemen bütünüyle eleştirildi ve maalesef birkaç 
seneden beri söylenenler aynen ve fakat bir 
başka üslûp içinde dile getirildi. Bilhassa ana-
muhalefet partisi sözcüsünün beyanları sebe
biyle aırz ediyorum. 

Netice olarak «her şeyin sorumlusu Başba
kandır» denilip âdeta uçan kuşun hesabı Baş
bakandan soruldu. 

Muhterem milletvekilleri; 
Adalet Partisi iktidarının başı, partinin Ge

nel Başkanı ve Hükümet Başkanı bulunan Sa
yın Demirel, böylece bu müzakerelerin de mih
rakını teşkil etti. 

Evet, biliyoruz, maksat; bugünkü iktidarı 
hırpalamak, çelmelemek, yapılmakta olan ve 
yapılacak olan güzel ve iyi hizmetleri canla baş
la yapma azmiyle çırpınan bir iktidarı, yani 
Adalet Partisini işbaşından uzaklaştırmaktır. 
Bunun için az çalışılmadı, muhterem milletve
killeri. Her çareye başvuruldu, her metod de-
nend}. Fakat bir netice vermedi. 

Adalet Partisi daha yeni kurulurken; ya
pılan tehditler, teşkilâtını vatan sathında ku
ranken reva g'örülen sakîm davranışlar; ilk genel 
seçimler sırasında ortaya atılan «Seçim kazan
salar bile, ordu iktidarı onlara vermiyecektir.» 
sözleri; büyük Türk Milletinin kalbinde taht 
kurduğu zaman hırs ve kinle dolu tahrik ve 
teşviklerle yaptırılan tahrip hareketleri; Ada
let Partisini tutan gazete idarehanelerini ve 
parti genel merkezleri taşlanarak evraklarının 
ve defterlerinin yırtılıp, yakılması olayları; 
milletin içinden doğmuş, içinden fışkırarak şe
killenmiş bu partiyi büyük Türk Milletinin gö
zünden düşürememiş, bilâkis 1965 genel seçim
lerinde bakiye sistemine rağmen tek başına 
iktidara getirmiş ve 1969 genel seçimlerinde ic

raatının beğenildiği ve millet ve memleket ya
rarına olan tutum ve davranışları benimsendi
ği için yeniden işbaşında bırakılmıştır. 

Seçim sonuçlarını olumsuz olarak nitelemek, 
«Millet, yanıldı, demeye kalkışmak, Türk Mil
letine bühtan olur. Bu, Türk halkını tanımak 
dernektir. Ölümsüz Atatürk'ün, «Egemenlik ka
yıtsız, şartsız Türk Milletinindir» sözünü kaale 
almamak olur. 

Kaybetmenin, seçimlerde kazanamamanm 
verdiği eziklikle hislerine mağlûp olanlar ve 
bunun için milletin seçim neticesine tahammül 
erlemiyenler, bu karalama ve hırpalama poli
tikasından vazgeçip «millet, yanıldı» diyerek, 
kusuru asil milletimizde arıyacaklarına, kendi
lerinde aramalı, tezvir ve iftira metodunu terk 
etmelidirler. 

«Adalet Partisi İktidarı hiçbir şey yapma
dı» demek, kapkara bir tablo çizmeye kalkış
mak insafsızlıktır, 

Beş senelik Adalet Partisi İktidarının yap-
tiklarmı rakamlarla anlatarak vaktinizi almak 
istemem. Beş sene içinde hizmetlerin her yö
nünde, sayın Genel Başkanımız ve Başbakan 
Süleyman Demirel'in başında bulunduğu Ada
let Partisi iktidarı memleketi bir defa ikiye 
katlarcasına yüzde 100 artırmış, her alanda 
memleket bir misli güçlü ve kuvvetli hale gel
miştir. 

Demirel hükümetleri; Adalet Partisinin se
çim beyannamelerinde, Hükümet programla
rında yer alan hizmetleri 5 er yıllık Kalkınma 
plânlarına ve yıllık bütçelerine uygun tarzda 
bir kısmını yerine getirmiş ve bir kısmını da ye
rine getirmek için geceli gündüzlü çalışmıştır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Şimdi 1970 bütçesi ve dolayısiyle bu bütçe 

içinde bîr kısmı teşkil eden Başbakanlık Büt
çesi yerine, sadece ve sadece anamuhalefet par
tisi sözcüsünün ağzından, sayın Başbaknadan 
konuşulduğunu görmekteyiz. Sanki, bütçe ko
nuşması değil Demirel konuşması yapılmıştır. 
Maksat, A. P. iktidarını başından vurmak, onu 
gövdesinden ayırmak, böylece iktidarı mefluç 
bir hale getirmekse yanılınmaktadır. 

Şurası iyi bilinmelidir ki, millet A. P. İkti
darından ve Başbakanından memnundur. Ona 
tahammül göstermiyenlerin bu hırçın ve iz'anla 
kabili telif olmıyan insafsız davranışlarını te
essür ve ibretle seyretmektedir. 
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Saym milletvekilleri; 
Demokratik Parlömanter rejimin vazgeçil

mez unsurları olan siyasi partilerin, muhale
fette bulundukları zaman birinci vazifeleri, her 
şeyi kara, ama kapkara göstermek, iktidarı 
kOTÜkörüne kötülemek ve hırpalamak değildir. 
Bu, Türk demokrasisine bir şey kazandırmaz. 
Artık istismar politikasından vazgecilmelMir. 
Elbirliği ile memleket meselelerinin üzerine eği-
linmeli ve memleket meselelerinin halline çalı
şılmalıdır. 

Sayın muhalefet partilerine mensup milletve
killerine; «iktidarın her icraatını ve her dav
ranışını tassvibediniz, hiç tenkid etmeyiniz» de
miyoruz. Bir partinin kendi iç bünyesinde bile 
zaman zaman bâzı çekişmeler, anlaşmazlıklar 
zulhur ©diyor. Fakat, şahsi düşünceler, haksız 
ve insafsız, mesnetsiz davranışlar, memleketin 
büyük menfaatleri bahis mevzuu olunca, bir 
kenara itilelbilmeli ve Saym Başbakanın çok de
fa bu kürsüden ifade ettiği şekilde, asgari 
müştereklerde birleşmelidir. 

Eğr, bu tahakkuk eder, memlekete zararlı 
olan tahrik, tahrif, iftira politikası saym mu
halefet partisi mensuplarınca terk edilir ve 
memleket ve milletimize yararlı İbir istikamette 
meseleler üzerine elbirliği ile eğilinebilirse, 
'bundan en önce iktidar olarak biz ancak ve an
cak kıvanç duyarız, memnun oluruz, sevini
riz. Biz A. P. lilerin asıl maksat ve gayeleri
nin, memleket ve milleti aydınlığa çıkarmak, 
ümit dolu ibir gündüze kavuşturmak, bezgin
lik yerine şevk ve heyecanı, küskünlük yerine 
arzu ve isteği ikame etmek, birlik ve beraber
likle mamur ve müreffeh bir Türkiye idealine 
doğru yol almak olduğunu bu vesile ile bir de
fa daha ifade etmeyi ve Yüce Meclisin zabıtla
rına tescil ettirmeyi faydalı görüyorum. 

Muhterem milletvekilleri; 
Anayasamız kuvvetler ayrılığı prensibini 

kaJbul etmiş, yasama, yürütme ve yargı birbi
rinden ayrı ve müstakil organlara terk ve tevdi 
edilmiştir, icra, yani yürütme organı ise iki 
kısımdır : 

1. Türkiye Cumhuriyetini ve birliğini tem
sil eden ve bu sıfatla Devletin başı olan Cum
hurbaşkanı, 

2. Bakanlar Kurulu. 
Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak 

ve Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini 

gözetmekle vazifeli Başbakan ise, Anayasanın 
105 nci maddesine göre Bakanlar Kurulunun 
Başkanıdır. 

Bu sebeple Başbakan, ibir taraftan bakanlar 
arasında işbirliğini temine çalışır, diğer ta
raftan icranın asıl sorumlu başı sıif atiyle genel 
siyaseti tanzim ve tedvir eder. 

Bunun için, hem bütçenin tümü hakkında 
cereyan eden müzakerelerde ve hem de Başba
kanlık Bütçesinin Bütçe Karma Komisyonun
da, Cumhuriyet Senatosunda ve Millet Mecli
sindeki müzakerelerinde, geçen yıllarda yapı
lan tenikidlere müşabih tenkidler yapılmış, 
aşağı - yukarı aynı mahiyette genel mülâhaza
lar ileri sürülmüştür. 

1970 malî yılı Bütçesinin tümü üzerindeki 
müzakerelerde A. P. iktidarı, enine boyuna 
tenkid olunmuş ve fakat muhalefet partileri
ne mensup sayın sözcülerin bir umursamaz
lık ve bir rahatlık içinde, bu tenkidlerinde 
yine insaf ölçülerini ibir hayli aşıp, yersiz ve 
mesnetsiz itham ve isnatlar yer almış, böylece 
her bakımdan haksız bir iftira kampanyasına 
yine yeşil ışık gösterilmiş ve fakat bütün bu 
tariz, itham ve iftiralara A. P. Grup sözcüleri 
ve Hükümet tarafından lâyık oldukları cevap
lar verilmiş, olumlu ve yapıcı konuşmalarla 
gerçeklerin gün ışığına çıkması sağlanmıştır. 

Tenkid; her şeyi, her hangi bir davranışın 
iyi ve fena taraflarını söylemek demektir. Fa
kat, nasıl iyi tarafları söylenirken, mübalağa 
yapmamak, riya ile hâdiseleri büyütmemek ge
rekirse, fena tarafları ifade olunurken de iz'an 
ölçülerini aşıp, insafsız olmamak icabeder. 

Kendilerinden başka hiçbir siyasi teşekkü
lün iktidarda olmasına gönülleri bir türlü ra
zı olmıyan, muhterem C. H. P. nin ve idarecile
rinin bu yapıcı düstur ve prensibe riayetkar ol
malarını istemenin yersiz ve lüzumsuz olduğu
nu biliyorum. Ama, yine de her seferinde ve 
her fırsatta bir plâk sadakatiyle tekrar olu
nan ve artık ağızlarda çiğnene çlğnene çürük 
ıbir sakız haline gelmiş beyanlarına cevap arz 
etmeden geçemiyeceğim. 

iki sene önce, 1968 bütçesinin müzakereleri 
sırasında, bu kürsüden A. P. Grupu adına yap
tığım konuşmadan bâzı kısa pasajları tekrar 
edersem, tenkidler hep aynı olduğu için cevap
larının da aynı olmasını sağlamak bakımından 
doğru bir yol tutmuş olacağıma kaaniim. 
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Her bakımdan haksız ve insafsız, her nok
tası kasıtlı ve samimiyetsiz bir tariz ve itham, 
hattâ tezvir ve iftira kampanyasının yeniden 
ve şiddetle - 1968 yılında söylemişim - A. P. İk
tidarına, Hükümetine ve onun başı olan Baş
bakana yöneltildiğini ve bu kasten, bile bile 
yürütülen tahrik ve kışkırtma edebiyatında, 
âmansızca ısrar edildiğini sağduyu sahibi va
tandaşlar ibretle ve hattâ nefretle müşahede 
etmişlerdir. 

islâmSköy'den Başbakanlığa kadar yükselen 
(bir köy çocuğuna tahammül göstermiyenlerin, 
aslında âdeta «aldatıcı mantık» diye lise ki
taplarında okuduğumuz, Aristo Mantığından 
medet ummaları son derece hazin, hattâ eğlen
dirici bir tablo teşkil etmektedir. Meclislerin 
sınıri3ia yetkileri yoktur. Ekseriyetle her şey 
halledilemez şeklinde beyanlarla millî hâkimi
yet prensibini ret ve inkârdan tutunuz, netice-
isin'in düzen değişikliği sloganı ile açıklığa vu
rulduğu gibi milletimizi, hürriyetleri gasbe-
den zulüm rejimi istikametlerinde korkunç bir 
istikbale sürükliyeeeği aşikâr olan «Sosyal 
Devlet» tâbirinin «Sosyalist Devlet» tâbiri ol
duğu şeklindeki iddialara kadar, mânâsız id
dia ve münakaşalarla vatan sathında temel 
mefhum ve kıymetler ölçüsünde tereddütler 
yaratabilecek olan bir ortamın yaratılmasına 
uğraşılmıştır. 

Sistemli bir şelkilde aşırı sol edebiyatının 
dünyaca malûm kelime ve mefhumlarını konuş
malarımı süslemek amaciyle tekrarlıyan ana-
muihalefet partisi sözcüleri ve dirijanları, Dev
let kapitalizmi, siyasi rüşvet, her türlü sorum
suz davranışlara yeşil ışık yakmak, suiistimal 
ve yolsuzluk, sınai demlokrasi, partizanlık ve 
pahalılık, düzen bozukluğu, alınteririin sömü
rülmesi, sosyal adaletsizlik, kapkaççı ve çı
karcı özel teşebbüs, irtica gibi konuları devamlı 
bir şekilde işliyerek, iddiaları hilâfına, değil 
dağdaki çobanın, kendi genel başkanlarının 
kültürlü damadının bile anlıyamıyacağı orta
nın. solu sloganını, kendi tabirleriyle arz ediyo
rum : «Tutarsız ve geçersiz bir örgüt» haline 
getirmeye, düzen değişikliğini, çırpınışlarının 
koşulu yapmaya çalıişimışlar. 

Muhterem milleitvelkilleri; 
Temel prensip ve felsefesinde ölümsüz Ata

türk'ün, «Egemenlik kayıtsız şarttsız milletin

dir» düsturu yatan, demokratik Parlömanter 
sistemimizin tahribi sonucunu doğuracak olan 
ve milletin Devlet idaresindeki yerini zedeli-
yen Atatürk milliyetçiliğine aykırı bu olumsuz 
gayretlerin terk edilmesini, zamanın çoktan 
gelip geçtiğini halisane bir tarzda ve samimi
yetle bu beyanları yapan muhterem arkadaş
larıma hatırlatmayı bir borç biliyorum. 

Büyük Türk Milleti, başta hâkimiyet hak
kı olmak üzere, temel hak ve hürriyetlerini 
1946 da başlıyan mücadele sonunda elde etmiş, 
millet iradesi önünde hürmetle eğilmiyen her 
türlü siyasi anlayışa daima lâyık olduğu dersi 
/vermiş, demokrasinin temeli olan bütün seçim
lerin sonucu, bu haklı iddiayı daima sarih bir 
şekilde ispatlamıştır. 

Devletçiliği benimsemiş olmasına rağmen, 
daima sosyalistliği reddetmiş bulunan Atatürk'
ten bugüne kadar O. H. P. ni idare eden bü
tün fikir kadrosu ve dirijanlarının, bir sol 
parti olmayı daima reddetmiş bulunmalarına 
rağmen, bugün bu partinin idaresini ellerinde 
bulunduranların Yüce Türk Milletinin gözün
den kaçmıyan bugünkü tutum ve davranışla
rı, toprak reformundan tutunuz, ikili anlaşJma-
lara ve Türkiye'riin hür Batı Bloku içindeki 
yeri ile NATO Savunma Paktınım eleştirilmesi
ne, Amerika'nın Türkiye'ye yaptığı iktisadi yar
dıma rağmen, istiklâline her şeyden fazla de
ğer veren Türk Milletinin kalbinde Birleşik 
Amerika'ya karşı nefret duyguları uyandırma
ya çalışan aşırı sol ucu teşvik etmiş, memleke
ti hürriyetsiz bir zulüm rejimime sürüklemek 
istiyen kasıtlı kışkırtıcıların, sınıf kavgası 
tahrikçilerinin ve kızıl emperyalistlerin arzu
larına ve ekmeklerine yağ sürmüştür. 

Bunları, 1968 de yaptığım ikaz gibi tekrar 
(hatırlatıyor, Başbakanlık Bütçesinin Yüce Mil
letimize ve memleketimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyor, A. P. Grupu adına hepinizi 
hürmetle selâmlıyorum. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bit
miştir. Kişisel görüşlerini bildirmek üzere Sa
yın Mustafa Kaftan. 

Buyurun. 
MUiSTAPA KAFTAN (Malatya) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 
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Benden evvel konuşan A. P. Grup Sözcüsü 
Sayın Kemal Bağcıoğlu bilhassa, C. H. P. Grup 
Sözcüsünün Başbakanlık Bütçeli münasebetiy
le yaptığı konuşmada, doğrudan doğruya he
defini! Başbakanın teşkil ettiğini, Başbakanlı
ğa bapı birçok kuruluşların ve teknik mesele
lerin üzerine egilmediğini, politik bir konuş
ma yaptığını söyledi. 

Keadilerine hemen cevap vereyim ki, maa
lesef kendilerinin yapmış olduğu konuşma da, 
bir ocak kongresinden, bir seçim propaganda
sından ileri değil, fakat kendi sözlerine sada-
katsıshğına rağmen, ben kendilerinin bu sözle
rine ve bu sözleri paralelinde Başbakanlığa 
bağlı bdr kuruluş üzerinde konuşacağım. 

Anm, peşinen itiraf edeyim ki, benim konul
mam, yani Başbakanlığa bağlı bir kuruluş üze
rinde konuşmam, kendileri bakımından hiç de 
iç açıcı bir konuşma olmıyacak. 

Muhterem arkadaşlarım, öğleden evvel Cum
hurbaşkanlığı Bütçesinin görüşülmesinde, Baş
bakanlığa bağlı Yüksek Denetleme Kurulunun 
başından geçen dramı, yeri geldiği zaman yük
sek huzurunuzda açıklayacağımı beyan etmiş
tim. (A. P. sıralarından gürültüler...) 

Anhyabileceğiniz zamana kadar söylemeye 
devam edeceğiz. 

Şimdi bu konuda müsaade ederseniz kişisel 
görüşltrimi arz etmek isterim. 

Anayasanın 127 nci maddesi, genel ve kat
ma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleriyle 
mallarını denetlemek görevini Sayıştaya, Kamu 
iktisadi Teşebbüslerinin denetlenmesi görevini 
de Yüksek Denetleme Kuruluna vermiştir. 

Adı geçen Anayasa maddesi, Kamu iktisadi 
Teşebbüslerinin, T. B. M. M. nce denetlenmesin
den bahsetmek suretiyle bu yetkinin doğrudan 
doğruya T. B. M. M. ne aidolacağı hükmüne 
dayanarak, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin de
netlenmesi hakkında 468 sayılı Kanunu tanzim 
etmiş bulunmaktadır. 

Müİhterem arkadaşlarım, 23 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesiyle, Yüksek Denetleme Kurulu 
doğrudan doğruya T. B. M. M. ne bağlı iken, 
maalesef 468 sayılı Kanunla Yüksek Denetleme 
Kurulu, doğrudan doğruya Başbakanlığa bağ
lanmıştır. 

üyelerinin adedini, maaş ve ücretlerinin tes-
biti Bakanlar Kuruluna aidolduğu gibi, atama ve 

nakil yetkileriyle özlük işlerinin tanzimi de doğ
rudan doğruya Bakanlar Kuruluna aittir. 

Halbuki, 1961 Anayasası, adlî ve idari organ
ların görev, yetki ve sorumluluklarında, karşı
lıklı hukukî denge ve teminatlar müessesesi ge
tirmiştir. 

Nitekim 127 nci maddenin 2 nci fıkrasında 
Sayıştay için bir teminattan bahsedilmektedir. 
Aynı maddede aynı amaç için düzenlenen Yük
sek Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerinin 
teminatsız bırakılacağı, Başjbakanın veya Ba
kanlar Kurulunun emrinde robot idari bir kon
trol müessesesi olarak kalacağı yolunda bir mâ
na çıkarmaya imkân olmadığına göre, Yüksek 
Denetleme Kurulunu her türlü tesir ve siyasi 
baskıdan müteessir olmıyacak, memleket hayrı
na iş görecek teminatlı bir kontrol müessesesi 
olarak çalıştırmak mecburiyetindeyiz. 

Halbuki bu kurulun, Başbakanlığa bağlı ola
rak ciddî bir görev yapacağı zihinlerde tered
düt uyandıracak, hele Hükümet veya Hükümet 
üyelerinden birisiyle ilgili bir konuda ciddî bir 
kontrol görevi ifa edecekleri şüpheyle karşıla
nacaktır. 

Nitekim bu kurulu Başbakanlığa bağlıyan 
468 sayılı Kanunun müzakeresi sırasında, halen 
Demirel Hükümetinde bakan olan iki milletve
kili bu kürsüden, Yüksek Denetleme Kurulu
nun Başbakanlığa bağlanmasının sakıncalarını 
savunmuşlar; fakat Başbakanın yakınları ile 
ilgili bir soruşturmada, biraz sonra değineceğim 
olaylardan sonra, 7 Yüksek Denetleme Kurulu 
üyesini görevlerinden uzaklaştırmışlardır. 

28 . 8 . 1963 tarihli Millet Meclisi oturu
munda bu konuda Sayın Sabit Osman Avcı, 
«Yüksek Denetleme Kurulunun Başbakanlığa 
bağlanması Anayasanın kuvvetler ayrılığı pren
sibine uymaz.» der. «İktisadi Devlet Teşebbüs
lerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince mura
kabe edileceği demek, bu murakabe vazifesinin 
icra vazifesiyle ilgili olmadığı demektir. Mura
kabenin her safhasının Meclise bağlı olması ge
rekmektedir.» tezini savunur. 

Yine aynı tarihli Millet Meclisi oturumunda, 
Gençlik ve Spor Bakanı Sayın ismet Sezgin, 
«Hükümete bağlı, emir ve direktifini Hükümet
ten alacak bir kurulun hazırlıyacağı rapora da
yanılarak, bir Kamu iktisadi Teşebbüsünün ib
ra edilmesi zihinlerde şüpheler uyandıracak
tır.» der. 
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Görülüyor ki, Yüksek Denetleme Kurulunu 
Başbakanlığa bağlı bir müessese olarak bı
rakmak,. emir ve direktiflerini, Sayın Sez
ginin 1963 te dediği gibi, Hükümetten alacak 
bir kurulun raporları zihinlerde tereddütler ve 
şüpheler uyandıracaktır. 

Aksi ne olacak? Hükümetten direktif aümı-
yan, kendi vicdani kanaatleri ile hareket eden 
kurul üyeleri, Hükümetten birisinin doğrudan 
doğruya veya dolayısiyle ilişkisi olduğu bir ko
nuda aleyhte bir rapor tanzim ederse, derhal 
- yakın bir tarihte olduğu gibi - görevlerinden 
uzaklaştırılacaklardır. 

5 Şubat 1970 tarihli /bir gazetede, Devlet De
miryollarına ait birtakım, değeri milyonları bu
lan arsaların el altından bir vatandaşa satıldı
ğını yazdılar. Satışın usulsüz, taksitle, el altın
dan yapıldığını, satış bedeli 702 bin lira oılan 
arsaların gerçek değ'erinin 10 milyon liranın üs
tünde bulunduğunu ve satıştan hemen 3,5 ay 
sonra bu arsaların Ziraat Bankasına 8 milyon 
400 bin liraya, Vakıflar Bankasına 3 milyon li
raya, ki ceman 11 400 000 liraya yapılan ipotek
le kredi alındığını yazdılar. 

Bu bir gazete havadisiydi. Doğru olmıyabi-
lirdi, maksatlı olabilirdi; fakat 5 Mart 1970 ta
rihinde Cumhuriyet Gazetesinden, Yüksek De
netleme Kurulunun Devlet Demiryollarına ait 
arsa satışında usulsüzlük te'sbit ettiğini, satılan 
arsalar için soruşturma açıldığına dair bir ka
rar verdiğini öğrendik. 

Bu raporun verildiğini gazetelerin yazma
sından üç gün sonra, böyle bir rapor hazırlıyan 
7 Yüksek Denetleme Kurulu üyesinin görevle
rinden Bakanlar Kurulu kararı ile uzaklaştırıl
dığını da yine aynı gazete sütunlarında oku
duk. 

Usulsüz tssbit edilen Devlet Demiryolları 
arsalarının alıcısı Hükümet Başkanının yakını 
olmasıydı, Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri 
üzerinde Hükümet Başkanı böyle bir tasarrufa 
geçer miydi? işte bu sorunun cevabını, bu Hü
kümette Bakan olarak görev yapan Sayın Sez
gin altı yıl evvel bu kürsüden vermişti : Gar-
çekten böyle bir tasarruf zihinlerde şüpheler 
uyandıracaktı. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinden kurtulma
mız mümkün olmadığına göre, evvelce Türkiye 
Büyük M:fllet Meclisine bağlı bir kuruluşken, 

bilâhara özel bir kanunla Başbakanlığa bağlan
masını, bugünkü hukuk nosyonu ve hukuk dü
şüncesiyle izah ve telif etmeye imkân yoktur. 

Sayın Kemal Bağcıoğlu'nun konuşmalarının 
ibaşmda söylediği gibi, Başbakanlığa bağlı bir 
kuruluş olarak Yüksek Denetleme Kurulunun 
basma gelenler işte bundan ibarettir. 

Bütün temennimiz, Başlbakanlık bütçesi mü
nasebetiyle, bu kurulun özerk bir kurul olarak, 
her türlü siyasi baskılardan uzak, bitaraf ve hu
kukî bir fonksiyon icra edebilecek bir kurul ol
masını. istemektedir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (0. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Kenan Mümtaz Akışık, 
buyurun. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Say
gı değer Başkan, sayın milletvekilleri; 

Başlbakanlık Bütçesi üzerinde kişisel eleştiri
lerimi yapmaya çalışacağım şu anda, daha ge
niş zaman ölçüleri içinde konuşabilmeyi ister
dim. Bu mümkün olmadığına göre, sözlerimi on 
dakikalık sürenin zorladığı oranda ve bir genel 
sorun üzerinde toplamak fikrindeyim. Böyle 
olunca, da, söyliyeceMerimin birkaç açıklama ve 
birkaç istekten ibaret kalacağı olağandır ve 
bunları bir bütçe nedeniyle, Başbakanlık Sayın 
Makamına kamu oyu huzurunda iletmek istedi
ğimi hoş görü ile karşılamanızı istirham ediyo
rum. 

Müzakere konusu Başlbakanlık Bütçesi olsa 
da, bendeniz meseleye seçim çevrem açısından 
bakacağım. Çünkü her fırsatta vesile ittihaz 
ederek bu konuyu ele aldığım zaman bile, konu
nun tam hakkını verdiğime kaani değilim. Fil
hakika Bitlis gibi zorluklar içinde olan bir ili, 
Türkiye sınırları içinde kaldığını göre göre, hu
zur içerisinde bir milletvekilliği yapabileceğimi 
de 'sanmamaktayım. 

Bitlis çok yoksul olsa bile, ülkemizde ona 
benzer illerle, onu aratmıyacak birçok illerin 
var olduğunu da bilmekteyim. Bunların çoğu
nun Doğu'da olduğunu da biliyorum. Fakat işin 
en ümitsizliğe varan tarafını, bu yoksul illerin 
bir arada ve aynı kaderde bağlı olmaları teşkil 
eder ve hepsi 'birden bir yangın yeri görüntüsü
nü arz eder. Bu manzara içinde bir gün Bitlis'in 
tek başına kendisine yeter olabileceğini de dü-
şünememekteyim. Zaten böyle düşünme bir ha-
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yal olur, ekonomik kanunlara da sığmaz; ama 
sefalet bakımından 'birçok ilin bir arada 
yüceltilmesinin bahsedildiğinde de, akıl ve vic
dan yönünden nasipsiz bâzı kimselerin tepkisi
ni çekmek mümkündür. 

Oysa Anayasamız ülkemizin neresinde olur
sa olsun, çapı ne olursa olsun, bir sefalet, bir 
huzursuzluk, bir noksanlık yuvası varsa onun 
üzerinde durulmak görevini evvelâ Perlâmen-
tosuna ve onun insaflı üyelerine vermiştir. Şu 
hale göre, Bitlis'te veya Bitlis gibi olan illerde 
aynı ıstırap varsa ve bunlardan bir arada bah
setmek milletvekilliğinin de asıl görevidir. Bu
nu kimyanın görev duygusundan şüphe edil
mesi lâzımgelir. 

Bir açlığı, bir tehlikeyi, bir işsizliği, bir eği
timsizliği gerçeklerine uygun olarak dile getir
mek sadece bir haber vermektir; bir çare ara
ma, bir yardım beklemektir... Giderilmelerini 
temin etme sadedindeki çabalar, dünyanın her 
yerinde olduğu gibi, ülkemizde de takdir gör
melidir. Çünkü ancak bu takdirler bizi, ot yiye
rek geçim sağlıyan insanların yaşadığı ülke ol
maktan, ömrü boyunca şehir görmemiş insanla
rın yaşadığı ülke olmaktan kurtarır. 

Derhal kabul etmeliyiz ki, Doğu'da eşkiya-
lik çok oluyorsa bu konuda mesele komando 
birliklerinin noksan oluşu üzerinde toplanmıyor. 
Adam öldürmelerin çokluğundan yakınanlar 
varsa, bu, vahşi duyguların tatmini isteğinden 
de doğmamaktadır. Ama bunlarla mücadelenin 
yolu, cevabı da, çok affedersiniz aynen söyle
mek zorundayım, tenasül uzuvlarından birbiri
ne*" bağlanan insanların köy içinde koşuya çıka
rılması yolu değildir. 

Bir misâl daha vereyim: Tenasül uzuvların
dan bağlanan bir insanın, ipin ucu karısının 
elim verilerek köy içinde teşhir edilmesi yolu 
da bir mücadele yolu değildir. 

Devlet bunların karşısmdadır; Anayasası 
iİ6j ülküsü ile, getirdiği güvenliği ile karşısmda
dır, ama onun îcra Organı düşünülmedik yol
lara başvurabilir. Bu görev, Yüksek Parlâmen
tonuza müteveccih bir görevdir. 

Bunların inanılmıyacak şeyler olduğunu söy
lemekte, düşünmekte hakkınız vardır, ama bir 
noktada haksızsınız: inanılmıyacak şeyler ol
duğunu veyahut olup olmadığını basma bir ne
vi: sansür koyma yolunun açılması ile mümkün 

olacaktır, ama bunu da kabul etmiyorsanız, bir 
vazifesini yapan Parlâmento gibi kamu oyu 
önüne çıkmak gerekiyorsa bu hususları bir tah
kik konusu yapmak da mümkündür. Eğer bun
ların hiçbirisine yanaşmıyorsanız, müsaade edi
niz bunu, zaten kısadır, bitireyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir ilde 100 bin 
kişiye bir doktor düşerse, bir ilde aynı 100 bin 
kişiye hastanede 75 yatak düşerse, aynı ilde 
o 100 bin kişinin nasibinde 1,5 hemşire varsa 
bu ilin önüne, tenasül uzuvlarından bağlanan 
insanlara yapılan muameleyle çıkılmamalıdır. 

Kredi dağılımının % 1,5 olduğunu hepimizin 
bildiği meseleler, bu meseleyi halletmez. Özel 
sektörün % 1,5 nun toplandığı bu il veyahut bu 
ile benzer iller eğer bizim uygar düşünceler 
içinde beklediğimiz, özlediğimiz bir bütünlük 
göstermezse, bunun günahı onlarda değildir. 
Ama bütün günahı onlara yükleyip te, biraz ev
vel verdiğim emsallerle onların önüne çıkmak 
lâzımgelirse, vatandaşa icra gücü karşısında eş
kıyayı dahi aramak gibi bir duygu yüklemiş 
oluruz. Bugün eşkiyanın zulmünden oraya ya
şayanlardan daha çok şikâyet eden bir tek kim
se düşünülemez, fakat zulümden şikâyet hali 
dahi bu insafsız hareketlerin tevalisine müsaade 
etmez. Bu, insan tavrına, Allanın insanoğluna 
verdiği büyük vicdan kaynağına muhalif bir 
harekettir . 

istirhamım, çok özet olarak bu meseleleri bu
raya kadar getirmek ve başlangıçta da arz et
tiğim gibi, bunu bir bütçe dolayısiyle Başbakan
lık Sayın makamının ve Muhterem Parlâmento
muzun bir meselesi olarak tescil etmekti. Eğer 
bu vazifeyi yerine getirebildiysem bunda ken
dimi müsterih addedeceğim. Ancak burada bir 
noktaya daha değinmeden geçemiyeceğim; biz 
böylesine sefil, böylesine perişan, böylesine ilgi
ye muhtaç bir ilin veya bölgenin temsilcileri 
olarak bu Yüce Divana geldiğimiz zaman, hiçbir 
zaman bu imkânsızlıklarımızın dahi aleyhimize 
şantaj vasıtası olarak kullanılacağını hesaba 
katmamıştık. Sabrınızı istirham ederek söyli-
yeceğim, bu şantaj vasıtası bizim illerimizin ve 
Doğu'nun. içinde bulunduğu sefaletin dahi bir 
mebus transferinde kullanılması gibi basit bir 
vasıta oluşudur. Bunu müsaade ederseniz, fır
sat bulabildiğim şu anda bütün şiddetiyle red
dettiğimi arz edeceğim. 
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Bu meselede Sayın ibrahim Tekinel'in 
Sayın Süleyman Demirel'e yazmış olduğu 
mektup muhtevasmdaki kapalı işaretler ne 
nisbette fecaatler işlendiğini göstermiştir. Ta-
lihsiz bir ilin veyahut illerin temsilcileri 
olan bizler bu şekilde bir töhmet altında 
tutulduğumuz gibi, maalesef bu şantaj usu
lü ile bizden sonra gelecek olanlar dahi bu 
töhmetten kendilerini kurtaramıyacaklardır. 
Doğu'daki feci durumun tek sahibi, ötedenberi 
söylediğim gibi, sadece Yüce Parlâmento ola
caktır. Biz icra ihtirası ile, başka türlü ölçüler 
içerisinde, MÎT değerlendirmeleri içinde Doğu'-
r.un dertlerinin çözüleceğine kaani değiliz. 

Bunu yüksek dikkatlerinize arz eder, dinle
menizden dolayı teşekkür eder, saygılarımı su
narım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Doğuyu siz mi 
temsil ediyorsunuz? 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Evet. 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Tebrik ederim 
o halde. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Benim gibi bütün Parlâmento üyelerinin aynı 
mesele üzerinde konuştuğunu gördüğüm gün 
vicdanen müsterih olacağım. 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Doğulu olarak 
(biz, sizin bildiğiniz gilbi görmüyor ve düşün
müyoruz. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Gözleriniz çok kapalı o halde. 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Gözlerimiz açık, 
çok açık ama siz görmuyorisunnız. (Lâtif Ak-
üzüm ile Kenan Mümtaz Akışık arasında kar-
şılıiklı lâf atmalar) 

BAŞKAN — Sayın Akışık, Sayın Aküzüm, 
rica edeceğim, karşılıklı görüşmenizi dışarda 
yapın efendim. 

Sayın Sami Arslan, buyurunuz. 
SAMİ ARSLAN (Denizli) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
(Sözlerime, çocukluğumdan beri duyduğum, 

ömrümce uyduğum, Türk Milletinin bekasına 
kıymet verdiğim bir fıkra ile ıbaşlıyacağım : 

Devrin Padişahı ibür gün pazara çıkar, ca
nı balık yemek ister, der ki; «Gel çelebi gel, 
(bir balıik al.» Çtelöbi balık almak için pazara 
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vardığı zamanda balığın kuyruk tarafına bak
maya başlar. Der ki Padişah; «Ne yaparsın 
çelebi?» Çelebi; «Padişahım, koktu mu diye 
bakıyorum.» Padişah; «iyi ama balık kuyru
ğundan değil başından kokmaz mı?» Çelebinin 
verdiği cevap şu : «Padişahım, başı kokalı çok 
oldu ama kuyruğuna vardı mı diye bakıyo
rum.» (C. H. P. sıralarından gülüşmeler) 

Bunu, ne iktidara , nie muhalefete bir pay 
vermek için söylemiyorum, bu milletin öz bağ
rından kopan Devlet ıbüyüklerfinin anakucağm-
da, baiba ocağında olduğu zaman çektiği ıstıra
bı unutup, Devlet koltuğuna oturduğu zaman 
Devlet hakkını vermenin hissini unuttuğunu 
ifade etmek için söylüyorum. Buraya çıkıldığı 
zaman, seçim meydanlarına varıldığı Zaman, 
seçimlere selâm balbmda, binbir türlü oyunlar
la konuşanları dinledikçe kendi kendime şöyle 
ıbir sorayım dedim. 

Bütçenin tümü üzerindeki dünkü konuşma
ları dinledim. Ne yazık ki gruplar saltanatın
dan şahsıma gelen söz hakkım maalesef veril-
miedi, ama şükür Allalhıma, sayın Başkan sağ-
olsun, Ibugün geldi. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yeterlik 
önergesi suiistimali var bu Mecliste. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Muhalefet 
sözcüsünün ikbal günlerinin, mürüvvet günle
rinin mesul adamı, muhalefet günlerinin de
ğerli sözcüsü, lâikliğin keskin sözcüsü Kemal 
Satır'ı dikkatle dinledim. İktidarımızın da söz
cüsünü dinledim. Türkiye'de anlaşılmıyan bir 
konu vardır, o da lâiklik konusudur. Kitap
larda öğretiriz; lâiklik şudur : Devletin din 
işlerine, din işlerinin de Devlet işlerine karış
tırılmaması, ayrılması demektir. Eğer böyle 
ise çoktan razıyız, ama buyurun zahirine ba
kalım, neler gielmiş başına milletin... 

Sene 1924. 6 Mart 1924 te Büyük Millet 
Meclisi bir kanun çıkarıyor, adı Tevhidi Ted
risat Kanunu. Haberiniz vardır bu kanundan. 
(C. H. P. sıralarından «var, var» sesleri) Sayın 
O. H. P. l'iler bunu gayet güzel bilirler. Bu ka
nunun ilgili maddesini okuduğum zaman lâik
lik babında gerçek suçlu meydana çıkacaktır. 

«Madde 4. — Maarif Vekâleti yüksek dinî-
yet mütehassısları yetiştirilmek üzere Darül
fünunda bir İlahiyat Fakültesi tesis ve ima
met ve hitabet gibi hidematı dinîyenin ifaJsı 

150 — 



M. Meclisi B : 84 21 . 5 . 1970 O : 2 

vazifesiyle mükellef memurların yetişmesi için 
de ayrı mektepler küşadedecektir.» 

«İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir.» 
Yani tarihi yoktur denemez. 

«tşbu kamımı icrayı ahkâma tcra Vekilleri 
Heyeti m'emurdur.» 

Şimdi bu madde üzerine konuşacağım. 
Lâiklik, Devlet işlerinden din işlerinin ay

rılması olunca, memleketimizin yüzde 99 u 
Müslüman da olunca, Hıriıstiyanlann Heybeli 
Ada'da bir kışüası bulununcia, «onlara dokunul
maz» diye bir gerekçe de bulununca, havrada 
herkes, kilisede herkes serbest serbest konuşun
ca şimdi bizim Müslümanlara ne yapıunıış ona 
bakalinı. 

1929 yalında yirmialtı tane imam - hatip 
okulu kapatılmış. Niye? «Lâiklik var efendim» 
diye. 

1933 yılında Darülfünun İlahiyat Fakültesi 
kapıatıümış. Niye? Laiklik var, diye. 

1933 te köy ilkokullıarndan, orta, lise ve 
üniversitelerden din dersi kaildırılmış. Niye? 
Lâiklik var, diye. 

1939 da köy /lkokularmdan din dersi kal
dırılmış. Niye? Lâiklik var diye. 

Hukuk Devleti, çıkardığı kanunlara riayet 
eden Hükümıetle başlar. 1924 yılında çıkandan 
Tevhidi Tedmaaıt Kanunu yürürlükte iken lâik
liği böyle an;lamıa;k, hukuk devleti olmadan çık
manın açık bir ifadesidir. 

Daha ne Cumhuriyet devrinin mutlu günle
rinde Tıp Fakültesi zamanın icabına göre fen-
nîleştirilmiş, Hulloık Fakültesi zamanın icabına 
uydurulmuş. Size bir misal vereyim; doktor 
yetiştirmek için açılan Tıp Fakültesi kapatıl-
saydı, Tıp Fakültesi açılmadaydı apandisit oldu
ğumuz zaman bizim ameliyatımızı kasaplar yap
ma-Î mıydı?.. E, hal böyle iken memleketin uf
kunda altmış bini geçkin cami, mabet varken, 
bu milletin yüzde 99 u Müslüman iken, cami
de imam, minarede müezzin, kürsüde vaiz lâzım 
iken bu milletin tabiî hakkını, Allah'ın ver
diği, kanunun verdiği din hakkını 'almaya, ki
min hakkı vardır? Niçin düşünmüyorsunuz? 
(ö. H. P. sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA HULUSİ ÇAKIR (İzmir) — 
Hoca siz nereden yetiştiniz? 

SAMÎ ARSLAN (Devamla) — Bir de dün 
diyor ki sayın sözcü; «İrtica dalgalar halinde 

yayılıyor. Memleketle Süleymancılık, Nurcu-
luk almış gidiyor. Sosyalizm (yani komünizm) 
sıkıştırılırken aşırı sağcılar mü^amailıa görüyor. 
Ehliyetsiz din adamları camibrde politika yap
mak suretiyle irticai hortlatmak suretiyle mem
leketi birbirine düşürüyor.» diyor. Bunların 
böyle olduğunu asla kabul etmiyorum, ama var
lığını kabul edersek tek suçlu, zamanında bu 
millettin din ıadıamlarma tedrıisat ha|kkı vormi-
yenlerdir. (C.H.P. sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA HULUSİ ÇAKIR (İzmir) — Sa
mi Hoca, Tekin Erer'den de bahset. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Ya
ni Atatürk'ü mü kaydediyorsunuz? 

SAMİ ARSLAN (Devamlı) — Yanlış yap
ma... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Siper anama, 
sosyalistler, kendini tanırsın. 

Sene 1961, Anayasa çıkıyor. 1961 de bir 
devrimden sonra Kurucu Mecliste bir Anayasa 
yapülıyor. Lâiklik meselesi bobında, Türk 
Milletinin durumu hakkında bakınız 2 noi mad
de ne diyor: 

«Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına bağ
lı lâik bir Cumhuriyettir.» diyor. Lâik bir Cum
huriyet demek, din adamlarının politikaya ka
rışmaması demektir. Din adamlarının politika
ya karışmasından hep şikâyetçiyiz, ben de bun
dan şikâyetçiyim, ama müsaade buyurun da 
omuzumuzdan ayağınızı kaldırmış. Girmedi
ğiniz yer keldi mı? Din adamını tâyin yapmak 
istesek elinize başvurmaya mecburuz, ka;dro 
alacak olsak bakana yüz kırmaya mseburuz, 
camide görev yapacak okıak vilâyetin adamın
dan müsaade 'almaya mecburuz. Yani bir yan
dan politikaya muhtaç bırakılmışız, bir yan
dan da, «vay, politika mı yapıyorsun?» diye hü
cuma uğruyoruz. Kim kimi koruyor bunda? 

BAŞKAN — Sayın Sami Aralan, süreniz bit
miştir efendim, görüşlerinizi sonuçlan diriniz. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Toplıyacağım 
Saynı Başkanım, tophyacağım. (C. H. P. sı
ralarından «Devam etsin» sesleri) 

BAŞKAN — Yok efendim, Başkanlık Di
vanımızın aldığı ve Genel Kurulda kabul edi
len karar böyledir. 
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BÎR ÜYE (C. H. P. sıralarından) — De
vam letsin. Balığın başından kuyruğia, geldi. 
Kuyruktan bahsedecek. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Tamam, bağlamanızı rica ede
ceğim. 

SAMI ARSLAN (Devamla) — Toplıyaca-
ğım. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Kokan balığın 
başından bahsetmediniz. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Gene gelece
ğim. 

Aziz arkadaşlarım, sözlerim başında kaldı. 
Çok üzgünüm. Sayın Başkan da haklı; aldığı
mız kararı tatbikle mükellef. Gönül isterdi ki 
yarım saatim olsun da içim boşalsm. 

Sayın arkadaşlarım, parti taassubumdan, bir
birimizi itham hücumundan sıyrılıp, şu Parlâ
mento içinde memleket meselelerini vicdanımız
dan gelen ses gibi açık açık konuşmaya mec
buruz, Ben, «Balık baştan koktu, kuyruğa gel-
anefk üzere» derken, bütün siyasileri kas de diyo
rum. (Gürültüler) temizlere lâfım yok ama, 
memleket çocuklarına, alnı ak kalbi paklara 
lâfım yok ama, maskelilere (her zaman lâfım 
var. Türk siyasi hayatında, millî ahlâikı, dinî 
ahlâkı, örf ve âdeti, tahsilimizin hakkını verme 
diğimiz müddetçe bu millet inlemeye devam 
edecektir. Seçim meydanlarında başka bir ta
vır, Mecliste başka bir tavır takınmak olamaz 
arkadaşlar. 

Diğer bütçelerde bu konudaki açıklamama 
devam edeceğim Hepinize teşekkür ederim. 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Kifayetin aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, yarınki bütçeyi bugün görüşüyoruz, 
vaktimiz geçmiş değil. 

BAŞKAN — Evet, efendim. 
Ne demek istediğinizi anlıyamadıan Sayın 

Tosyalı; fikayeti müzakere takririni bendeniz 
yazmadım efendim, benim imzamı taşımıyor. 
Verilmiş bir takrirdir, okutacağım, gereğini ya
pacağım. Genel Kurulun oyları meseleyi halle
decektir. Niye beni itham ediyorsunuz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Baş
kanlığın takdirlerine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı Refet Sez 
gin, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, muhterem millet 
vekilleri; 

Başfbakanhlk bütçesi üzerinde siyasi parti 
grup sözcülerinin ve kişisel görüşlerini Yüce He
yetinize bildirmek: üzere söz almış bulunan Sa
yın milletvekillerinin mütalâalarını dikkatle 
takibetfeim. 1970 yılı Bütçesinin görüşülmesinde
ki özelliğe izin verirseniz ben de bir hususiyet 
katmak suretiyle, evvelâ kişisel görüşlerini Yü
ce Heyetinize arz eden sayın milletvekillerinin, 
onu takiben Sayın Güven Partisi sözcüsünün ve 
en sonda da Oumhur'iyet Senatosunda olduğu 
gibi, Başbakanlık bütçesi üzerinde suigenerist 
bir konuşma yapan sayın C. H. P. sözcüsünün 
mütalâalarını karşılamak ve eleştirmek isti
yorum. 

Sayın milletvekilleri, 
Sami Arslan arkadaşımız, gerçekten Başba

kanlık bütçesi üzerinde değil de, belki Diyanet 
işleri Başkanlığı bütçesinde yapılması daha mü-
n?3ibolan, ama kendisinin takdiri o suretle te
celli etmîig olmalı ki, Başbakanlık bütçesi üze
rinde lâiklik anlayışını, §ahsi lâiklik anlayışı
nı ve 1924 ten bu yana vâki tatbikatı dile ge
tirmek suretiyle mütalâalarda bulundular. 

Huzurunuzda derhal arz ve ifade etmek is
terim ki, Sayın Sami Arslan arkadaşımız tabia-
tiyle münhasıran kendi düşüncelerini ifp.de et
mişlerdir; huzurunuzda, Hükümetin, Adalet 
Partisi siyasi iktidarının çeşitli vesilelerle hu
zurunuzla ifade etmiş bulunduğum lâiklik an
layışını bir kere daha arz ve ifade etmekte fay
da mütalâa ediyorum. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Neyi tashih 
edeceksin? A. P. liler alkışla iştirak ettiler. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Aynı şe
kilde siz de iştiralk ettiniz. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, ben bir hususu 
tashih etmek için bu beyanda bulunmuyorum. 
Çeşitli vesilelerle ortaya koyduğumuz bir ger
çeği lüzumuna binaen bir kere daha arz etmek 
istiyorum. Ama bana, muhterem arkadaşlarımın 
bir kısmı, sayın C. H. P. liler Adalet Partilile
rin alkışladıklarından bahsettiler. Ona karşılık 
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bendeniz de Sayın Arslan'ı, konuşmalarının 
mebdeinde kendilerinin alkışlamış olduğunu 
işaret etmekle yetinmek isterim. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Bizimkisi alay.. 
Biş alay olarak alkışladık. Başka makama yor
manın' âlemi yok. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, 

Bu Parlâmentonun, Yüce Meclisin meşrui
yet temeli 1961 Anayasasıdır. Burada bulunan 
heif milletvekili, kendilerinin T. B. M. M. sinde 
bulanmalarının meşru sebebini ve temelini teş
kil «den Anayasaya yürekten bağlı olmak du
rumundadırlar. Hattâ her milletvekili Anayasa
nın mahsus maddesine göre, onun hükümlerine 
sadakatla hizmet etmeye yemin etmişlerdir. 
Lâütlik, Anayasanın 19 ve 20 nci maddesinde 
ifadesini bulan bir hayat tarzıdır. Lâiklik anla
yışı 18 nci Asırda büyük mücadelelerden son
ra Batılı hayatın vazgeçilmez bir unsuru şeklin
de tezahür etmiş ve 1928 Anayasasiyle bizim 
anayasalarımızda da yer almıştır. Lâiklik anla
yışı şu şekilde tatbik edilmiş, bu şekilde tat
bik edilmiş, bu benim konum değildir. Lâiklik 
anlayışı Anayasamızda yazıldığı şekilde, ifade 
edildiği şekilde tatbik edilmektedir, tatbik edil
meye devam edilecektir. 

Lâiklik anlayışı dinsizlik değildir, lâiklik 
başjfca şeydir, dindar olmak başka şeydir. Nü
fusunun % 98 - 99 u Müslüman olan bir mem
lekette, (elbette ki, halkımızın bu büyük ço
ğunluğu Müslüman'dır) Müslüman olan Türk 
vatandaşları siyasi iktidarlardan şunu bekler: 
İnaatcıma, ibadetime Devlet karışmasın, çocuk
larınla dinî terbiye ve tahsil imkânı versin. 
Anayasamızın gereği de budur. Bu böyle iken, 
Türkiye'de bir kısım din düşmanlığı vardır, 
Türkiye'de birtakım din simsarları vardır, din 
bezirganları vardır. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) Biz diyoruz ki, Cenabı Hakkın mübeccel 
adını ve muhterem Jslâm dininin mensubu ol
makla şeref duyduğumuz dinimizi siyasetin pa
zarında, siyasetin bâzı yerlerinde, kirli pazarın
da rbir meta halinde kendi şahsi siyasi maksat
ları için hiç kimsenin kullanmasına müsaade ve 
müfcamaha etmiyelim, herkes bunun hürmetka
rı bîlsun ve Anayasamızın nizamladığı şekilde 
Devlet itikada, ibadete, müdahale etmesin, 
kanunlarımızın, Anayasamızın cevaz verdiği 

ölçüler içerisinde de nüfusunun % 99 u Müslü
man olan memleketimizde çocuklarımızın bu 
tahsil ve terbiyesine imkân hazırlansın ve veril
sin. 

işte, bizim siyasi iktidar olarak 1965 ten be
ri tatbik ettiğimiz husus budur ve mücadele
sini yaptığımız husus da budur. Bu tatbikata 
devam edeceğiz. Bunun dışarısında Adalet Par
tisi siyasi iktidarına bir fikrin, bir hareketin 
izafe edilmesini sureti katiyede huzurunuzda 
reddederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Bir vesile ile burada, zannediyorum 1966 
senesinin Kasım ayında bir gensoru münasebe
tiyle izah ettiğimiz bu lâiklik anlayışına, Ana
yasadan çıkan bu lâiklik anlayışına o zaman 
C. H. P. nin sayın sözcüsü konuşmak suretiyle 
- ismini de hatırlıyorum, Sayın Coşkun Kırca 
da bu lâiklik anlayışımızı paylaştığını ifade 
etmişlerdir. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Sami'yi al-
kışlıyanlar seni alkışlamadı, iştirak etmediler. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De

vamla) — Muhterem milletvekilleri, ben huzu
runuzda her hangi bir konuda alkış toplamak 
için beyanda bulunmuyorum. Gerçekler alkış 
toplamak için ifade edilmez. Gerçekler, bura
dan, millet kürsüsünden millete ifade edilir, za
bıtlara intikal ettirilir, tâ ki, bir zaman nesil
ler bunlara müracaat ettiği zaman Mmin ger
çekçi olduğunu, kimin hakikatçi olduğunu, ki
min cesaretle inandığını, Anayasanın andında 
gereğine uygun meseleleri hangi açıdan müta
lâa ettiğini, zabıtlara dercettiğini tesbit etsin
ler... Bizim siyasi hayatımızda siyaset bezirgân
lığı yoktur. Huzurunuzda ifade ettiğim konuyu 
Adalet Partisinin büyük kongresinde ve mem
leketin çeşitli yerlerinde iştirak ettiğim kon
grelerde vatandaş huzurunda da söyledim ve 
Büyük Türk Milleti de büyük ölçü içerisinde 
bendenizi tasvibetti. Müslüman olan Türk 
Milletinin, arz ettiğim şekilde davranışın dı
şında bir isteğinin mevcudolmadığını da bili
yorum. 

Şimdi sondan itibaren ikinci konuşmacı Sa
yın Mümtaz Akışık arkadaşımızın mütalâaları
na geliyorum. 

Sayın Akışık, benim de mensubiyetiyle her 
zaman iftihar ettiğim Bitlis vilâyetinin güzide 
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bir temsilcisidir. Bundan üç - dört sene kadar 
önce ilk defa memleketime gittiğim zaman Sa
yın Akışık'm huzurunuzda çizdiği tabloya ya
kın, açık bir ifadeyle geri kalmış, bir vilâye
tin mevcudolduğunu gördüğüm zaman bundan 
teessür duymak suretiyle, hakikaten orada 
gelmiş geçmiş bütün iktidarları dikkate ala
rak Bitlis halkından özür dilemeyi de alenen 
bir vazife olarak ifa etmiştim. Her halde Müm
taz Akışık arkadaşım bunu işitmiş olmalıdır, 
orada değil idiyseler. 

Ben huzurunuzda, Doğu kalkınması ile alâ
kalı olarak geçen dört sene zarfında yapılmış 
bulunan hizmetleri teker teker sayacak deği
lim. Doğu'nun problemlerinin halledildiğini de 
ifade etmiyorum. Doğu'nun çok promlemleri 
var, dengesiz kalkınma da bunu ifade ediyor. 
Bu dengesiz kalkınmayı ortadan kaldırabilmek 
için- de Hükümet programımıza ciddî tedbirler 
koyduğumuzu ve bu suretle Doğu kalkınma
sı bakımından Hükümet programına intikal 
eden bir üslûp içerisinde, bir seviye içerisinde 
meseleye ilk defa el atan bir Hükümet oldu
ğumuza da işaret etmek isterim. Bununla böl
geler arasındaki dengesizliği ortadan kaldır
mak ve Doğu vilâyetlerini, tabiatiyle Bitlis'i 
de bugün içerisinde bulunduğu halden kurtar
ma hedefini güttüğümüzü belirtmek istiyorum. 
Yalnız, benim anlıyamadığım, belki takibet-
mediğim için dikkatimden kaçan; bir uzvu bağ
lanarak ipin ucunu bir kadının eline verip köy 
içerisinde gezdirme meselesi var, bunu anlıya-
madım. Bunun üzerinde arkadaşımın hangi açı
dan ısrar ile durduğunu bilemiyorum. Ancak 
ben Sayın Akışık'm huzurunuzda vâki bir be
yanına, sureti katiyede doğru olmadığı için, 
gerçek dışı olduğu için ve bir vesileyle bu kür
süde genel mânada yapılan konuşmaları bir 
gündem dışı konuşması seviyesi içinde cevap
landırdığımdan iştirak edemediğimi belirtmek 
isterim. Bu mesele, mebus transferi meselesi 
ve bir zatın Sayın Başbakana yazdığı mektup
taki buna ait telmihi ifade eden kısımlardır. 

Arkadaşlarımız, «imkânsızlıklarımızın, (ya
ni Doğu'nun imkânsızlıklarının) bizim aleyhi
mize bir şantaj vasıtası olarak kullanılacağını 
ve böyle düşünülece.oitîi hatırımıza getirir-crrıiş-
tik, biz de bunu gördük» demek suretiyle, san
ki Adalet Partisine iltihakın Doğulu olmak

tan mütevellit birtakım hizmetleri onların böl
gelerine götürmek için bir pazarlık konusu ya
pıldığını ifade etmek istiyor. Şimdi muhterem 
milletvekilleri bu doğru değil ama, bunun ya
nında başka doğrular var; şimdi ben söyliye-
ceğim onları. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Ça
nakkale çimento fabrikasının Van'a götürülü-
şünü anlat. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Ben onları biliyorum, onlar değil, 
ben aktüel bir meseleden bahsedeceğim. Arka
daşım, «Çanakkale çimento fabrikasının maki-
nalarmın partizanlıkla, ve sair yollarla Van'a 
götürülmesinden bahsediniz» diyor. Onlara lü
zum yok, ben başka işten bahsedeceğim. Me
bus pazarı diye Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin itibarı ile çok yakından ilgili, gerçeğe aykı
rı, tamamen aykırı ve iddia sahiplerini delille
rini bu kürsüden iraeye davet şeklindeki açık 
teklifimize rağmen ortaya çıkmıyan bu iddia 
şimdi de hizmetler sebebiyle bir başka istika
mete sevk edilmektedir. Neden? Nedenini arz 
edeceğim. 

Dediler ki, «Transferler oluyor, büyük meb
lâğlar mukabilinde bu transferler yapılmak
tadır.» 

Evvelâ iddia bu idi. Bunun üzerine Samsun 
Milletvekili Sayın Mustafa Boyar, Başbakanın 
cevaplandırması isteğiyle bir önerge tevdi etti. 
Bu önergeyi cevaplandırabilmek için bütün 
bankalara yazdım. Bana listeleri gönderdiler. 
Belirli bu transfer tarihleri arasında, banka
lardan hangi milletvekillerine bu istikamette 
para vermişiz, onu tesbit etmek için bana isim
leri gönderdiler. Yalnız dediler ki, «Bankalar 
Kanununun 74 ncü maddesi vardır, bu 74 ncü 
maddeye göre açıklıyamazsmız, salâhiyettar 
makamlara ancak açıklanabilir.» Halbuki bu, 
bir yazılı soru idi. Yazılı soru olduğu için o 
zaman «cevabını veririm, tutanak dergisinde 
neşredebilir, 74 ncü maddeye aykırı bir davra
nış içinde mi bulunurum?» diye düşünmek su
retiyle Millet Meclisi Başkanlığına, Bankalar 
Kanununun 74 ncü maddesinden bahsetmek su
retiyle, ayrıca Anayasanın 15 nci maddesini de 
dikkate alarak, özel hayatın gizliliği sebebiyle 
bunun cevaplandırılmasının mümkün olmadığı
nı bildirmiş idim. Bilâhara Mecliste bu hususu 
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tekrar hukukçu arkadaşlarla görüştüm. Bana, 
Bankalar Kanununun 74 ncü maddesindeki ya
sağın ba§ka meseleye aidolduğunu, binaenaleyh 
burada, yazılı soru önergesine cevap vermeme
nin bir mâna içerisinde murakabe fonksiyonu
nu kısıtlayıcı bir davranış olacağını ifade et
meleri iberine konuyu bir kere daha tetkik et
tim ve bu düşünceyi haklı bulmak suretiyle de 
13 . 5 .1970 tarihinde Sayın Mustafa Boyar'm 
önergesine gelmiş bulunan cevabı Millet Mecli
si Başkanlığına takdim ettim. 

Burada, her siyasi partiye mensup sayın 
milletvekilleri ve senatörlerin 3 500 liralık ban
ka kredili alma hükmünden istifade etmek su
retiyle (adedi 100 ün üzerindedir) müracaat 
edip, söz almış bulunduğu ve iddia istikametin
de, Parlamentonun itibariyle alâkalı istikamet
te, hiçbir milletvekili ve senatöre de kredi yo
luyla para verilmediği, böylece resmî kayıtlar
la tesbit edilmiştir. 

Bundan sonra para meselesi bir tarafa bı
rakıldı; «bu transferler hizmet vadedilmek su
retiyle yapıldı» gibi, yeni bir iddia ile karşı-
karşıya bulunuyoruz. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Ge
çenlerin gerekçesi bu. 

DEVLET BAKANI REPET SEZGİN (De
vamla) — Sayın milletvekilleri; bu ithamı, bu 
iddiayı da huzurunuzda reddediyorum. 

Bir meseleyi parlömanterler bu şekilde or
taya atamazlar. Onun delilini de ortaya koy
mak durumundadırlar. Delilini ortaya koy
mazlar ise, iddia ettikleri bu hususu ispata kı
yam etmezler ise, bilmiyorum hangi halde ka
lırlar. Bunun takdirini de iddia sahibine bıra
kıyorum. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Fır
sat gelirse delilleriyle ispat ederiz. 

DEVLET BAKANI REPET SEZGİN (De
vamla) — Bendeniz ispata davet ediyorum 
efendim. 

Sayın; Mustafa Kaftan arkadaşım, yaptığı 
konuşmada, Başbakanlık bütçesi üzerinde, hiç 
de iç açıcı olmıyacak bir konuya, Başbakanlığa 
bağlı bir kuruluşun meselesini eleştirmek sure
tiyle başl^racağmı ifade buyurdular ve Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 468 sayılı 
Kanun ile Başbakanlığa bağlanmasının müzake
releri sırasında, ismet Sezgin arkadaşımızın A. 

P. Sözcüsü olarak buna muhalefet ettiğini dile 
getirerek, o zaman Adalet Partisinin Murakabe 
Heyetinin Başbakanlığa bağlanmasının karşı
sında olduğunu, ancak şimdi de, birtakım yol
suzlukları tesbit eden bu kurulun, bu sebeple 
7 üyesinin başka görevlere atanmış olduğunu 
ifade ettiler. 

Muhterem milletvekilleri; 
Yüksek Denetleme Kurulu 1938 yıllından be

ri Başbakanlığa bağlı iken, Millî Birlik Komi
tesinin idaresi zamanında, 1960 da Millet Mec
lisine bağlanması düşünülmüştür ve bağlanmış
tır. 1964 te, yani Cumhuriyet Halk Partisi ikti
darı sırasında 440 ve 468 sayılı kanunlarla Baş
bakanlığa bağlanmış ve o zaman Adalet Parti
sinin grup olarak bunun karşısında beyanda bu
lunduğu, karşısında olduğu da Meclis zabıtla-
riyle tesbit edilmiş bulunan bir hakikatti. Bu kı
sım doğru. 

Yalnız o zaman Adalet Partisi Grupunun 
mütalâasına karşı, C. H. P. kendi görüşünde 
İsrar etmek suretiyle, Başbakanlığa bağlanma
sını arzu etmiş ve bu suretle mesele kanunlaş
mıştı. Bakıyoruz ki, şimdi C. H. P. bunun aksi
ni istiyor. 

Niye Başbakanlığa bağlı? 
Şubat 1967 de Kamu İktisadi Kuruluşları 

Genel Kurulda görüşülürken, C. H. P. nin sayın 
-grup sözcüsü bu mesele hakkında aynen şöyle 
diyor : «Yülksek Denetleme Kurulu, bizim ikti
darımız zamanında Başbakanlığa bağlandı, 
Adalet Partisi itiraz etmişti, fakat bugün ikti
darda olan Adalet Partisi bunun yerinde oldu
ğunu anlamıştır.» 

1967 de söylüyor. 
«Cumhuriyet Hafik Partisi olarak muhalefet

te bile bu bağlılığın isabetine kaaniiz.» 
Sözcü öyle diyor, Sayın Mustafa Kaftan ar

kadaşım başka diyor. 

MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Mah
zurları. sonradan meydana çıktı. 

DEVLET BAKANI REPET SEZGİN (De
vamla) — Şimdi çıktı meydana. Bakalım, haki
katen mahzur var mı, yak mu? Bir de biz nok-
tai nazarımızı arz edelim. 

Muhterem milletvekilleri; 
Yüksek Denetleme Kurulunda bir tasarruf 

yapılmıştır. Bu tasarrufun gerekçesi şudur : 
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Yüksek Denetleme Kurulu üyelerinden, ku
ruldaki üyelik hizmet müddeti 4 ilâ 13 yıl ara
sında bulunan ve daha önce müsteşarlık, genel 
müdürlük gibi önemli idari vazifeler ifa etmiş 
olanlardan bâzılarına, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde vazife verilmesi aşağıdaki mülâhazala
ra dayanmaktadır : 

a) ıSayısı 16 ya kadar çikmış bulunan Yük
sek Denetleme Kurulu üyeliğini, mâkûl bir sa
yıya indirmek suretiyle, kurulda daha. verimli 
çalışmanın sağlanması öngörülmüştür. 

ib) Yüksek Denetleme Kurulu üyeliğinde 
uzun yıllar 4 ilâ 13 sene hizmet görmüş ve daha 
önce de müsteşarlık, genel müdürlük gM önem
li idari vazifelerde bulunmuş olanlardan, İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin en yüksek organı 
olan yönetim kurullarında, gerek idarede ve gn-
re'k denetleme sahasındaki tecrübelerini değer
lendirecek şekilde faydalanılması düşünülmüş
tür. 

c) Bu şekilde açılan imkânlarla hem Yük
sek Denetleme Kurulu üyeliğinin muayyen şa
hıslara inhisar etmesi önlenmiş olacak, hem de, 
gerek yüksek idari hizmetlerde bulunanlardan, 
gerekse kurul üyeliği içinden yetişmiş başarılı 
uzmanlardan, muayyen Ölçüde kurul üyeliğine 
yapılacak atamalarla, bu kurulun taze bir kuv
vet kazanması imkânı temin edilmiş buluna
caktır. 

Yüksek Denetleme Kurulunun en ya<dı üye
si olup, 63 yaşını ve 39 hizmet yılını doldurmuş 
bulunan ve yaşı itibariyle bu kurul üyeliğinin 
gerektirdiği gezici hizmetlerin ifasına elvarişli 
durumdan uzaklaş/mış olan bir üyenin de emek
liye şevki uygun görülmüşltür. 
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yolsuzlukları dile getirmiy©siniz» şeklinde mü
talâada bulunulmaktadır. Demek istenen bu, 
doğru değil mi? 

MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Aynı 
şekilde, doğru. 

DEVLET BAKANI REFET BEZGİN (De
vamla) — Hattâ bu yanlış... Bakın .nasıl yan
lı1!.. 

Sayın milietvekileri; bu üyeler hakkında 
ittihaz olunan emekliye sevk ve yeni Yönetim 
Kurala üyeliklerine atanma ile, gazetelerdeki 
beyanların hiçbir ilgi ve münasebeti yoktur. 
11 . 3 . 1970 tarihinde, basma bunların neden-
"erini arz ettim. Şimdi, meseleyi huzurunuzda 
lnra'3 daha derinliğine incelemek istiyorum. 

Yüksel': Denetleme Kurulunun raporları, her 
Iı^ı^i bir kurul üyesinin şalisi fikri ve görü
şüne göre değil, kurul başkanı, bütün üyele
ri;; taslandığı kurul toplantısında yapılan et
raflı müzakere ve incelemelerden sonra varılan 
semaca göre tekemmül eder. 

Eğer bu iddia doğru olsa idi, Başkanı dâ
hil - şinndi huzıırunuzdadir - bu kurulun bütün 
üyelerini bu kasıt altında değiştirmemiz icabe
tlerdi. Çünkü, müzakere bahis konusu olan hu-
•rtiı'arda, Yüksek Denetleme Kurulunun birçok 
üyeleri, Başkanı dâhil, tasarruf yapılan üyeler 
istikâmetinde rey izhar etmişlerdir. 

Neden onlar hakkında muamele yapıyoruz 
da, bir kısım üyeler ve başkan hakkında mu-
aiTı-Jİe yapmıyoruz? 

MUSTAFÂ KAFTAN (Malatya) — Tarih-
JUrfhıjr söyler misiniz, Sayın Bakan? Raporun. 
D:.̂  i>jt Demiryollarının satışının.. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Raporların mı efendim? Arz edeyim... 

'MUSA DOĞAN (Kars) — Taşlık'daki ye
rin tapusunu da söyle Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Kaftan, karşılıklı olmaz. 
ü'sulümüa değildir. Beyanları bittikten sonra 
c' ıra sorma hakkınızı kullanırsınız. 

MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Tarih
lerini söyleyin Sayın Bakan, isterseniz ben söy-
jüyiim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZG-İN (De
vamla) — Derhal cevap vereyim efendim, ar
kadaşım »ordular. 

Bunun üzerine, Parlâmentoda ve basında 
bir münakaşa açılmış, tasarrufa mııhatalbolanlar 
çeşitli beyanlarda bulunmuşlardır ve şimdi hu
zurunuzda da Sayın Mustafa Kaftan aynı iddi
aları tekrarlıyor : Efendim, bunlar tahkikat 
yapmışlar, usulsüzlükler tesbit etmişler... San
ki bir müfettiş gibi bu kurul üyeleri, Sayın Baş
bakanın kardeşleriyle ilgili, efendim, Devlet De
miryollarındaki arsa işiyle, Ziraat Bankasında
ki kredi işiyle, ilgili tahkikat yapmışlar, usul
süzlükler tesbit etmişler ve onların bu tasarruf
lardan dolayı da «Siz misiniz bu usulsüzlükleri 
tesibit eden, o halde sizin Yüksek Denetleme Ku
rulundaki hesabınızı göreüim, bir daha bu kabil 
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Ziraat Bankası ile ilgili olan rapor 1963 yılı 1 
faaliyet raporudur ve 1969 yılı Eylülünde tan
zim edilmiştir. Burada mesele aynan şudur: 

Ticari kredilerde zirai mahsulleri değerlen- ' 
diren teşebbüslere ve zirai sanayide öncelik ta-
•mrjması prensibine uyulması. ı 

Deniyor ki, «Bu kredilerde 4 milyon liralık 
ikrcdf"nin limiti aşılmıştır, biz bunu tesbit edi
yoruz. Siz ticari kredilerde, zirai mahsulleri I 
değerlendiren teşebbüslere ve zirai sanayie ön-
c3İik tanıyınız.» Prensip budur. Mesele bundan 
çıkıyor. Banka d* diyor ki, «Bu nevi teşebbüs
lerin talebi karşılandıktan sonra plasman im
kânı zuhur ettiği takdirde, mcmlekcJfc ticaret ve 
sanayiinin gelişmesine müspet etkileri elan fir- I 
maların kredilendirilmesi cihetine gidilebilmek -
tadiir. Bu neviden açılan kredilerin genel kredi 
toplamı içindeki nisbeti çok .cüzidir.» 

MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Tarihle
rini söyleyin Sayın Bakan, isterseniz ben söy-
îîyeyim. 

BAŞKAN — Sayın Kaftan, çok rica ettim 
soru sorma müessösesi yoktur diye... Sayın 
Bakandan da rica edeceğim, bir karşılıklı soru -
cevap sistemi içine girmiş bulunmaktayız. 

DEVLET BAKANI REFET SE2G-İN (De
vamla) — Devleit Demiryolları ile ilgili olan 
Beneltleme Kurulunun raporu 23 . 10 . 1969 ta
rihinde, aynen.. 

MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Arsa | 
s atışı mı? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Evet, arsa bunun içinde efendim. 
İsim falan da yok burada, denetleme raporu
nu okuyorum: 

«Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
İşkıtmesi Genel Müdürlüğünün 1968 ve 1969 yıl
a r ı n d a yaptığı gayrimenkul satışları hakkında 
440 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi delale
tiyle 3480 sayılı Kanunun 7 ve 10 ncu maddele
rine göre, kurulumuz tarafından hazırlanan ara 
rapordan üç nüshasının 463 sayılı Kanunun 
(i ncı maddesi hükmü gereğince ilişikte sunul
muş olduğunu arz ederim.» 

Bunun üzerine Başbakanlık 23 . 2 . 1970 
tarihinde, bu arada da Devlet Demiryollarından 
gerekli cevabı 10 . 2 . 1970 tarihinde alması j 
l;z3rine aynen şu yazıyı yazmıştır : I 
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«Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
işletmesi Genel Müdürlüğünün 1968 ve 1969 
yıllarında yaptığı gayrimenkul satışları hakkın-
kmda Kurulunuzca düzenlenen rapor üzerine 
adı geçen genel müdürlükten alman 10.2.1970 
tarih ve... sayılı yazının suretiyle eki cevabi 
r ıpor ilişik olarak sunulmuştur. Gereğinin ya
pılmasını rica ederim.» 

Muhterem milletvekileri, meselenin incele
nisin;), müsaade ederseniz konunun önemi ba-
limmdan devam etmek istiyorum. 

Bu raporlar şahısların değil, Yüksek Denet-
bnıo Kurulunun raporlarıdır, kurulun görüşünü 
Is/iııbir. Hiçbir kurul mensubu rapor mündere-
r.vtmm kendi şahsi görüşü, şahsi fikri olduğunu 
"••', bunun için raporda yer aldığını iddia ede-
iTioz. Kurul raporları, ilgili teşekküle, Bakan
lığa ve 468 sayılı Kanun hükmüne göre Türki-
Y3 Büyük Miilleit Meclisine gönderilir. Bu ka-
f.if.-«nelerden her birinde etraflı şekilde incele
nir ve değerlendirilerek gereği yapılır. 

Yüksek Denetleme Kurulu muhakkik ve 
nüfottiş cîs değildir. Yolsuzluk ve suiistimal 
tesbiti için çalışma yapma yetkisi de yoktur. 
Milî, idari ve trknilk istemlerinin denetimini 
k^psıyan kuruluş raporlarında uyarıcı husus
la riyle, önemli gördüğü konuların ilgili merci
lerce tetkik, teftiş veya tahkiki lüzumuna işaret 
rder. Yoksa, «Bu işde yolsuzluk vardır, suiisti
mal vardır» diye bir hüküm veremez. Buna yet
kili değirdir. Bu hususun tâyin ve tesbiti ile 
ilgili ve yetkili merciler vardır. 

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce, 
1963 ve 1969 yıllarında yapılan arsa satışları 
hakkında düzenlenen 20 . 10 . 1969 tarihli ara 
raporu il';, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat, Banka
cının 1968 yılı raporu da kurulda tekemmül et
tirilmiştir. Hiç kimsenin şahsi raporu değildir. 

Bu raporların, yolsuzluk ve suiistimale mes
net teşkil ettiği iddia olunan muhtevaları da 
umumi efkâra arz edilecektir. 

Bu raporlar hakkında yetkili mercilerce 
gereken tetkik ve tahkik yapılmaktadır. 

Ayrıca şu hususu da bildirmek gerekir : 
Eğer iddia olunduğu gibi, her hangi bir rapor 
tanzimi yüzünden işten alınma bahis konusu 
obaydı, sözü geçen raporları tekemmül ettiren 
ve olumlu bulan üyelerin vazifeden alınması 
gerekirdi. Bu raporların münderecatına iltihak 
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etmiyen üyelerin yerinde kalması icabederdi. 
Halbuki, halen kurulda üyelik görevi yapanla
rın, Kurul Başkanı da dâhil tamamı, bu rapor 
münderecatına iltihak etmiş olduğu gibi, Yö
netim Kurulu üyeliklerine atanmış üyelerden 
bir kısmı da rapor münderecatına iltihak et
memişlerdir. Demek ki, başka görevlere atan
maları, rapor tanzimi ile ilgili ve irtibatlı gös
termek yersiz ve asılsızdır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin denetimin
den çekinildiği ve bunu engellemeye çalışıldığı, 
denetimi işlemez hale getirme yolunda Hükü
metin, bakanların veya çeşitli mercilerin, Yük
sek Denetleme Kurulu üzerinde bir telkini veya 
baskısı olduğunu hiç kimse iddia edemez, bu 
mümkün değildir. Bu nakilleri de, iddia ile 
irtibatlandırmak doğru değildir. 

Yüksek Denetleme Kurulu, hiçbir tesir ve 
müdahaleye maruz kalmadan çalışır ve çalış
maktadır. 

Ben huzurunuzda, bahis konusu zevatın De
netleme Kurulunda vazifeli bulundukları sü
rece muttali oldukları ve gördükleri yolsuzluk 
ve suiistimaller varsa, bunları, Başbakanlığın 
ilgili merciine bildirmelerini ve şimdiye kadar 
bu hususları, bu kabil hususları raporlara der-
cettirmek için âmirlerine veya rapor tanzim 
eden kademelere bir hususu intikal ettirmiş 
olup olmadıklarını, intikal ettirmişlerse ilgi ve 
kabul görüp görmediğini açıklamalarını elbet
te ki şu münakaşalar sebebiyle istemek hak-
kındayım. 

Ayrıca, bu zevat, vazifelinin ifası sırasında 
iddia ettikleri gibi suiistimal ve yolsuzluklara 
ıttıla kesbetmişlerse, başka görevlere nakille
ri yapılıncaya kadar her hangi bir teşebbüse 
geçmemiş olmaları da ne ile kabili izahtır, bu
nu da takdirinize arz ediyorum. 

İşte sayın arkadaşımın iç açıcı olmıyarak 
beyan etmiş bulunduğu husus bundan ibarettir. 

Burada istitraden bir hususu da arz etmek 
istiyorum. Bir vesile ile bir sayın senatör bir 
başka konuda da bendenize bir soru önergesi 
tevcih buyurmuştu. Dün bu konu bahis mev
zuu oldu. Bu da banka kredileriyle ilgili bulu
nan bir meseleye taallûk ediyordu. Biraz önce 
Sayın Mustafa Boyar'm önergesiyle alâkalı 
olarak verdiğim maruzatın ışığı altında de
ğerlendirmenizi istirham ederim. Ticaret Ba

kanlığının bankalara intikal ettirmesi üzerine, 
Bankalar Kanununun 74 ncü maddesi bahis 
mevzuu edilerek bunun açıklanmasının kanu
nen sakıncalı olduğu bildirilmesi üzerine, ta
rafımızdan bu görüş, o gün isabetli mütalâa 
edilerek bu yolda Senato Başkanlığına cevap 
verilmişti. Burada bütçenin tümü görüşülürken, 
haklı olarak Güven Partisinin sayın sözcüsü, bir 
mânada denetimi engelleyici olarak bunu nite
lediler. 13 . 5 . 1970 tarihinde meseleyi yeni
den tezekkür etmek suretiyle, «Denetime aca
ba mâni oluyor muyuz?» diye bir düşünce içe
risinde bankaların verdiği cevaba itibar etmi-
yeceğimi, murakabe fonksiyonunu işler halde 
tutmak için mütalâalarına yaptığımız yeni tet
kikle katılmadığımızı, bu itibarla cevap vermek 
lüzumunun hukukî olduğu görüşüne vardığı
mız cihetle, istenen bilgilerin sayın soru sahibi
ne intikal ettirilmek üzere tedvini ilgililerden, 
zata mahsus bir yazı ile rica ettim, o cevabı da 
alınca sayın senatöre takdim edeceğimizi ve böyle
ce hiçbir muratea'be ve denetim yolunu tıkamak, 
kapanmk gibi bir niyetin, bir davranışın sahibi 
olmadığımızı bir kere daha huzurunuzda belirt
mek istiyorum. 

Sayın Başkan, konuşmamız tahditli midir 
acaba? 

BAŞKAN — Efendim, bir süre tâyin edilmiş 
değildir. Yalnız gruplar, sayın bakanlara da 
Başkanlık Divanının temayülünü bildirecekleri
ni tekabbül ettiler.. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, Güven 
Partisinin sayın sözcüsüne tenkidlerinden do
layı huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Eiz de te
şekkür ederiz. 

DEVLET BAKANI EEFET SEZGİN (De
vamla) — Evet, sizin de teşekkür etmeniz ge
rekir, hattâ bu tenkid şeklinden biraz da is
tifade etmeniz gerekir zannıma göre. Çünkü, 
saym milletvekilleri, bir bütçe görüşülmesi ya
pılıyor. Eksiği vardır, noksanı vardır, hatası 
vardır, doğrusu da vardır, iştirak edilebilir ta
rafı vardır. Yapıcı olan tenkid, yapıcı olan 
husus, memlekete faydalı olan husus, gerçek
ten yanlış olanı tashih etmek imkânını vermek, 
doğru olanını da doğru söylemektir. Lâkin ne 
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çare ki, bunu biz muhalefetten çokça görmüyo
ruz, bir kısmından görmüyoruz demek sure
tiyle hakşinaslık yapayım. 

O itibarla, Güven Partisinin sayın sözcüsü, 
konuşmasını ikiye ayırmak suretiyle mutabık 
bulundukları hususları tesbit ederek işaret et
tiler, iştirak etmedikleri hususları da bir bütçe 
müzakeresinin ölçüsü ve seviyesi içerisinde, 
bütçe görüşmelerinin teamüllerine uygun ola
rak cfile getirdiler. Bunları da hulûs ile dikka-
te afacağnnızı beyan etmek isterim. 

Tabiatiyle muhalefet partisinden, «Aman, 
bizi tenkid etmesin, yaptığımız her şeye iyi 
deıin, hiç ses çıkmasın» gibi bir davranış tarzı 
beklemiyoruz. Bu da bizim hakkımız değildir 
ve böyle bir düşüncede de değiliz. Fakat, şu 30 
milyarı mütecaviz bütçe içerisinde, birçok sos
yal tedbirleri ihtiva eden bütçe içerisinde acaba 
SayiDi Cumhuriyet Halk Partisinin beğendiği bir 
tek husus da yok mu? 

1965 ten beri bir iktidarı eleştirirsiniz. Eleş
tiriniz. 1965 ten beri beraber yaptığımız, iyi 
yaptığımız bir şey yok mu? Bunu niçin söyle
mezsiniz? 

İşte o itibarle diyorum ki, benim Sayın Gü
ven Partisi sözcüsüne te^eldkürümü siz de hüs-
nütelâkki buyurunuz ve bu şekilde muhalefe
tin yetpacağı seviyeli, memleketin hayrına ma
tuf tenkide alışınız, o itibarla söylüyorum. Çün
kü, sizin de bize tavsiyeleriniz var. 

Bugün sevgili Göğüs arkadanım bâzı tav
siyelerde bulundular, dün de Sayın Satır bâzı 
tavsiyelerde bulunmuşlardı. O itibarla, karşılık
lı birbirimize tavsiyelerde bulunma imkânını 
elde etmiş bulunduğumuz için naçizane bir tav
siyede bulunmak istedim. 

Muhterem milletvekilleri; 
Sayın sözcü arkadaşım maliyet fiyatlarının 

her geçen sene içerisinde tarımda artmasına 
mukabil tahıl, pancar gibi anamaddelerin sa
tış fiyatlarının sabit kalmasının yanlış oldu
ğunu^ üretici aleyhinde sonuç verdiğini söyle
diler. 

Bu görüşe katılıyoruz, doğrudur. Yüksek 
Meclisin malûmu olduğu üzere 1965 ten bu ya
na tatbik ettiğimiz bir taban fiyat politikası 
var. Bu taban fiyat politikasının Hükümet 
programımızda ifadesini bulduğu üzere, tat

bikatına devam etmekle beraber taban fiyat
ları yeniden gözden geçireceğiz. Memleketimi
zin gerçeklerini dikkate almak suretiyle Tür
kiye'nin kalkınma yükünü münhasıran tarımla 
geçinen vatandaşlarımızın omuzlarına intikal 
ettirmemek için iktiza eden tedbirleri Hükümet 
olarak alma kararındayız. 

Bu konuda faizlerin fazlalığı hakkındaki sa
yın sözcünün görüşünün de tarafımızdan pay
laşıldığını belirtmek isterim. Bundan bir süre 
önce yüce mecleslerin kabul buyurmuş olduğu 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanu
nunun hükümlerinden faydalanılarak banka
lar ve kredi sisteminin düzenlenmesine karar 
vermiş bulunmaktayız. Bu hususu, tasvibinize 
mazhar olan Hükümet programında da arz ve 
ifade etmiştik. Bu cümleden olarak bankaların 
faiz haddi meselesi de üzerinde duracağımız ko
nulardan birisidir. 

Et ve Balık Kurumunun faaliyetleriyle il
gili olarak sayın sözcü Toprak Mahsulleri Ofisi 
ile bir mukayese yapmaktadırlar. Filvaki Et 
ve Balık Kurumunun faaliyetlerinin Toprak 
Mahsulleri Ofisinin seviyesinde gelişmediği bir 
vakıadır. Ancak, bu sene Doğu'da bir kısım 
vilâyetlerimizde tahassul etmiş olan kuraklık 
sebebiyle Et ve Balık Kurumunun ifa ettiği 
hizmetleri de takdir etmemek mümkün değil
dir. Ancak, Et ve Balık Kurumunun memleke
timizin bilhassa Doğu Bölgesine şâmil faali
yetini geliştirmek için devamlı bir gayret içe
risinde bulunmaktayız. 

300 lira ile geçinmeye çalışan odacının, 
600 - 800 lira ile geçinmeye çabalayan 1 - 2 
çocuklu memur aile reisinin varlığı doğrudur. 
Bildiğiniz gibi Yüce Meclise takdim etmiş bu
lunduğumuz ve aktüel mesele olan Personel 
Kanunu ile Eşel - mobil sistemini de getirmek 
suretiyle bu meseleyi bir hal şekline bağla
ma taahhüdümüzü yerine getirmiş bulunu
yoruz. Tabiatiyle meselenin nihai neticeye 
bağlanması Yüce Parlâmentonun göstereceği 
alâkaya bağlıdır. Hükümet olarak Personel 
Kanunu ile buna ilişkili olarak Kadro Ka
nunu mutlaka Yüce Meclislerin tasvibine ik
tiran ettirmek için ve bu husus halledilme
den bir tatile gitmemek için Hükümet ola
rak mümkün olan gayreti göstereceğimiz
den emin olmanızı istirham ederim. 
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(Sayın sözcü, finnsman ihtiyacını karşı
lamak için yeni vergi tedbirlerine başvur
manın bir bakımdan mâkul, ama fiyat artış
larına sebebiyet vermesi bakımından da pek 
isabetli olmıyacağmı, inikas Kanunu bakımın
dan ifade buyuruyorlar. 

Muhterem milletvekilleri, 
Haklı olarak, siyasi parti grupları ve sa

yın milletvekilleri tarafından, birçok mesele
leri olan memleketimizde birçok hizmetlerin 
ifası isteniyor. Mahdut kaynaklarımız var, 
plân var. Birtakım kaynaklar bulmaya mee-
ıburuz. Bu kaynakları bulmak için de yeni 
vergi tedbiri getirmekte bir zaruret var. An
cak, getirilmekte bulunan vergi tedbirlerinin 
sosyal adalete uygun olarak, az gelirli va
tandaşa inikasını az yapmak, daha ziyade bun
ları çok gelirli vatandaşlara tevcih etmok 
gibi isabetli bir polotikayı takibetmekte oldu
ğumuzu vergi tasarılarını tetkik buyuracağı-
nız zaman müşahede edeceksiniz. Başka türlü 
bir şekli hal, her halde bahis mevzuu değil. 
Ancak, vergi ziyamı önleyici tedbirlere iba
ret eden görüşlerine, Hükümet programımızda 
ifadesini bulduğu üzere tamamen mutaibıkız. 
Vergi ziyaını önlemek, vergi tahsilatını ar
tırıcı tedbirlere tevessül etmek suretiyle 
verginin verimliliğini artırma hakkında Maliye 
Bakanlığında çalışılmakta olduğunu ve bu mak
satla vergi teşkilâtını ıslah sadedinde hazır
lanmış bulunan kanun tasarısının Başbakan
lığa sevkedilmiş bulunduğunu huzurunuzda be
yan etmek isterim. 

Sayın sözcü, seçimlerin eşit şartlar içe
risinde cereyan ettiği konusundaki görüşleri
mize bütün iyi niyetlerine rağmen katılmamak
tan mütevellit bir üzüntü içerisinde oldukla
rını ifade buyurdular. 

Saym milletvekilleri, 
Biz de saym sözcünün böyle bir üzüntü

nün içerisinde bulunmalından dolayı üzgünüz. 
Seçimler Hükümet olarak bizim tesbit ettiği
miz ve bize intikal etmiş bulunan mesele ve 
hal itibariyle eşit şartlar altmda eerevan et
miştir. Bunun aksine bir iddia da, geçerli 
bir iddia da ortaya konamamıştır, şimdiye ka
dar. 

Önseçim sisteminin değiştirilmesi, tabia-
tiyle, siyasi partiler olarak, siyasi bir mesela 
addetmediğimiz müddetçe üzerinde anlaşabi

leceğimiz bir konudur. Hükümet olarak inan
cımız odur ki, demokratik nizamın geleceği 
ibakımından tatbik edilmekte bulunan önseçim 
sisteminin ıslahında bir zaruret vardır ve 
biz siyasi iktidar olarak, siyasi parti olarak 
bunu bir siyasi mesele telâkki etmiyoruz, bunu 
bir rejim, bir memleket meselesi telâkki edi
yoruz. O itibarla, bu konuda muhterem si
yasi parti gruplarımızla teşriki mesai yap
manın isabetine inandığımız gibi, buna ha
zır olduğumuzu da huzurunuzda beyan ediyo
rum ve bu meselenin seçime yalan bir dev
reye bırakılmasının da sakıncalı olduğunu, he
men ele alınarak rahat bir zaman içerisinde et
raflı düşünülmek suretiyle bir neticeye bağ
lanmasında fayda mütalâa ediyoruz. 

Üniversitelerimizde görülen müessif olay
larla alâkalı olarak payın sözcünün ifade 
buyurduğu hususlar doğrudur. Memleketimiz
de gerçekçi olan her vatandaş, üniversitede 
çocuğu olan her aile bu halden şikâyetçidir. 

Bıı hal nedir? Bu hal, bâzılarının ifade et
tiği gibi, üniversitenin meselesiyle, üniversi
tenin. reforma ile, gençliğin bunalımı ile alâ
kalı bii' mesele değildir. Gerçek telhis, kanaa
timize gere. şudur: Bu, Türkiye'de bir avuç 
a.^mhğm Türkiye'ye getirmek istediği bir baş
ka rejim, meselesidir. Bu teşhiste birleşen si
yasi partilerimiz anarşiyi reddetmekte bera
ber olurlarsa - ki bundan şüphe etmiyorum - bu 
meseleyi Anayasamızın tesbit ektiği hakların 
özüne sureti katiyede dokumnaksızm halletmek 
mümkündür, ftv, istikamette getireceğimiz, ge
tirmekte bulunduğumuz ve getirmeye devam 
edeceğimiz tedbirlere Yüce Meclisin ve siyasi 
parti gruplarımızın iltifatı uisbetinde bu mese
leyi kökünden halletmek mümkündür, kanaatin
deyiz. 

Sayın Başbakan bâzı meseleleri «zabıta me
seleleri» diye aslında nitelendirmiyor. Diyor 
ki : «Her meseleyi içendi şartları içerisinde mü
talâa etmek lâzımdır.» Bir kazada bir belediye 
rehin! bir fcait sebepten dolayı bir bekçi öldü
rürse, Scke'de olduğu gibi, bunu başka mâna
larda telâkki etmek her halde mümkün değildir. 
Bu bir zabıta vakası dır ve bunu şartları içeri
sinde mütalâa etmek lazımdır. Saym Başba
kanım bu. konuda1:! teşhisinin bize göre, hukukî 
görüşümüze göre doğru olduğu aşikârdır. 



M. Meclisi B : 84 

Sayın milletvekilleri, şimdi 0. H. P. nin Sa
yın Sözcüsü Göğüs'ün yapmış olduğu konuşmayı 
imkânlar nisbetinde eleştireceğim. 

Sayın milletvekilleri, 
Sayin Göğüs konuşmasında 1970 bütçesinden 

hiç halletmiyor. Bu dikkatimi çekti. Dikka
timi çeken bir başka husus da var. Sayın Gö
ğüs bu konuşmasında - eğer tam takibedebil-
dimse - ne düzen değişikliğinden, ne de ortanın 
solu politikasından bahsediyor. Sayın Satır'ı 
dün dikkatle izledim; otuz sayfalık konuşmasın
da yirmi dokuz aded düzen değişikliği, düzen 
bozukluğu var idi. Tabiî ben her iki sözcünün 
mütalâaları arasında bir irtibat kurmak istemi
yorum. Yalnız Sayın Göğüs'ün konuşmasın
daki htısusiyeti, özelliği belirtmek istiyorum. 

Bütçe ile ilişkili değil konuşması. Konuşma
nın başı, konuşmanın ortası ve sonu Demirel'le 
başlıyor, devam ediyor ve bitiyor. Eğer müsa
ade ederlerse Cumhuriyet Senatosunda da sa
yın sözcülerinin ifade ettiği ve başka senatör
lerin d0 katıldığı, mütalâalara verdiğim, cevapta 
söylediğin gibi, Sayın Göğüs'ün cok nazik bir 
üslûn içerisinde, kendisine has üslûbu içeririnde 
ifade buyurduğu bu görüşlere O. II. P. nin büt
çe görmleri değil, Sayın Göğüs tarafından ifa
de buyurulan Başbakanlık Bütçesi üzerinde Sa
yın Göğüs'ün Demirel görüşleri, diye tefhim 
edelim.; Bütçe ile alâkalı değil, çünkü. Ama 
Sayın 0©ğüş diyecek ki, «Ne yapalım, Başba
kan Hükümetin bası, sorumlusu, ondan bahsede
ceğiz. Onu beğenmiyoruz ki, bütçesini de be-
ğelenim, Bu sebeple ben kendisini eleştiriyo
rum. Bu eleştirmeyi de bütçe makamında kabul 
ediniz...» Bu bir izah tarzındır, tabiî kendileri 
için, ama bize göre geçerli bir izah tarzı de
ğildir. Geçerli bir izah tarzı değildir çünkü... 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Size göre, size 
göre... ı 

DEV!ET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla)— Evet bize göre, ben bize göre konuşu
yorum. Size göre konuşsam sizden farkım ol
maz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri al
kışlar) 

VEU BAKİRLİ (Manisa) — Allah göster
mesin. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Bu temennize ben dt aynen iştirak 
ediyorum. Her halde Allah hiçbir zaman gös-
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termiyecek bunu. (A.P. sıralarından alkışlar) 

Şimdi, Sayın Göğüs arkadaşım, Sayın Baş
bakanın muhalefet edilemoz hale geldiğini ra
hatça söylüyor. Muhalefet edilemez hale geldi 
de Sayın Başbakan, 1970 bütçesini huzurunuzda 
ikinci defa niçin görüşüyoruz? Acaba bunun 
cevabını verir misiniz? 

MEHMET AYTÜĞ (Elâzığ) — Reddettik 
Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Doğru, reddettiniz de ondan. Her 
halde C. H. P. nin Parlâmentodaki siyasi gücü 
buna kâfi değil idi. Demek ki, Sayın Başbakan, 

. haklı olarak, muhalefet partileri tarafından o 
kadar muhalefet edilebilen bir şahıs ki, kendi 
partisi içerisinde de muhalefete mâruz kalmış. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Be-
oeriksiz1iğinden mâruz kalmış. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Şu halde, muhalefet edilmezlik id
diası, bundan 2 - 3 ay evvel müşterek bir teş
riki mesainin mütehassıl neticesiyle mükezzib 
bulunmaktadır. 

Sayın Göğüs arkadaşım diyor ki, «Beş yıla 
yakın bir zamandır Başbakan bulunan ve dört 
yıl daha Başbakan kalacak olan Sayın Demir-
el'in fikir yapısiyle pek yakından ilgilenmek, 
düşünsel gelişimini adım adım izlemek, bilmek 
zorundayım». Ve ilâve ediyor, «Burada hemen 
belirtmek istediğimiz bir husus, birtakım söz
cüklere sarılıp, mantık oyunları yaparak Sayın 
Başbakanı kötülemek gayreti içerisine girmiye-
ceğimiz, temel görüşlerini tarafsız ölçüler içe
risinde değerlendirmeye çalışacağımızdır. Hat
tâ, sosyal ve ekonomik koşullardan ve dünya 
konjonktür farklarından doğan fikir değişme
leri üzerinde de durmıyacağız. Zira, şartların 
değişmesinden doğan fikrî sebatsızlıkların affe
dilmesi bir kanaate göre mümkündür. Ne var 
ki, Sayın Demirci'm düşünsel gelişimi affediîe-
miyecek fikrî bir sebatsızlığın tüm özellikleriy
le doludur. Bu, kanaatiyle ifadesinin, yani vic
daniyle tutumunun birbirine aykırı oluşundan 
ileri gelmektedir.» 

Sayın milletvekilleri, burada Sayın Gö#iiş 
^endi kendisiyle Miyük bir tezada diismektedir. 
Bir taraftar, «Biz Sayın Başbakanı kötülemek 
içine girmiyeceğiz» dedikten sonra, Parlâmento 
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üslûbu içerisinde bir edebî lisanla kötüleme-
nin en güzel örneğini de vermektedir. «Biz kö-
tülemiyoruz» diyor ondan sonra, vijdaniyle tu
tumunun birebirine aykırı oluşunu söyliyecek 
kadar ileri gidiyor. Bunun adına da bütçe ten
kidi diyor. 

«örneğin, toprak reformunun komünistlik 
olduğuna safdillik veya bilgisizlikle de olsa 
inanması mümkündür» diyor. 

Bendeniz, müsaade buyururlarsa, bir husu
su da konuşmaca teçhü ediyorum. Sayın Baş 
bakanın konuşmalarını ya tam okumamak su
retiyle bir değerlendirme hatası içerisine giriyor 
veyahutta kendi siyasi düşüncesini huzurumda 
takdim etmek için alması lâzım gelen kısmı, 
kendisine yarıyan kısmı alıyor, diğer tarafını 
almıyor. Sayın Başbakan, A. P, programının 
dışında şimdiye kadar hiçtbir konuda ve toprak 
reform iyi e ilgili konuda beyanda bulunmamış
tır, bulunamaz da. (C. H. P. sıralarından, «Ni
ye» sesleri) Programımız buna manii de ondan, 
izin verirseniz nedenini şimdi anlıyacaksınız. 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Anayasa prog
ramdan üstündür. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De-
vamla) — Bilmiyorum, arkadaşlarım bir teca-
hülü ârifanede bulunmak suretiyle bizim prog
ramımızın Anayasaya uygun olmadığını mı ifa
de etmek istiyorlar? Bizim programımız Ana
yasaya uygun, tamamen uygun. İzin verirseniz 
bu hususu programımızın 45 nci maddesini hu
zurunuzda, ilgisi itibariyle, okumak suretiyle 
ortaya koyacağım. 

«Madde 45. — Topraksız köylünün toprak-
landırılmasım lüzumlu ve zaruri görmekteyiz. 
Topraklandırmayı dar mânada, toprak dağıtımı 
şeklinde değil, zirai kalkınmamızı sağlıyacak 
bir politikanın tümü olan tarım reformunun 
bir unsuru olarak anlıyoruz. Devlet elinde bu
lunup verimli bir şekilde kullanılmıyan ve iş-
lenmiyen bütün toprakların, düşük prodükti
vite ile işlenen topraklardan muayyen ölçüle
rin üzerinde bulunanlann, bunlan verimli bir 
şekilde işletebilecek çiftçilere belli ölçüler ve 
şartlarla dağıtılmasına taraftarız. Düzenli iş
letmelerimizin muhafazası ve bunlarda mülkiyet 
emniyetinin korunması anaprensiplerimizden-
dir.» 

Bu madde Anayasanın 37 nci maddesine ay
kırı değil, ona uygundur. Bizim söyleidiğimiz 

de buldur ve şimdi Başbakanlıkta tetîkik edil
mekte bulunan, Tarım Bakanlığınca hazırlan 
iniş, tamm reformu önlkanun tasarısı da bu dü
şünceye göre hazırlanmıştır. 

Sayın Başbakanın söylediği nedir? Şimdi 
ona gelelim. 

Efendim, hiçbir kayıt ve şart tanımadan, 
mebdeden gelerek söylüyorum; toprak dağıtaca
ğız. 4753 sayılı Kanunla 1945 senesinden beri bu 
dediğiniz istikamette toprak dağıtılıyor zaten. 
Ondan mütehassil netice nedir bilinmez. Top-
rak dağıtımı Anayasanın hükümlerine uygun 
olarak, 37 nci maddeyi dikkate alacaksınız, 
Devletin imkânlannı dikkate alacaksınız, ta
nım reformunu dikkate alacaksınız yalnız kuru 
toprağı tevzi, etmekle değil, topraksız köylüye 
ya da az topraklı köylüye Hazine topraklann-
dan veya badelini vermek suretiyle istimlâk 
ederek alıp dağıtacağınız toprağı işliyecek va-
sıtalan ve imikânlan vermek suretiyle yapa
caksınız. Biz bunu söylüyoruz. Hayır öyle de
ğil. Nasıl yapacağız? «Bunu yapmazsanız doğa 
yasa var» «Toprak işleyenindir, su içenindir» 
diyeceksiniz ve sözcünüz, «C. H. P. iktidara 
geldiği zaman bir saat içerisinde bu memleket
te toprak reformu yapacak» diyecek Cumhuri
yet Senatosunda; O'na karşı elbette Sayın 
Başbakan da, ben de ve bu memlekette mülki
yet hakkına saygılı, bu memleketi asayişsizli
ğe, bu memleketi anarşiye sürüklememek isti-
yen herkes çıkacak diyecek ki, «Bunu yapa
mazsınız, bu mümkün değildir, bu, memleketin 
aleyhinedir.» İşltıe, bizim tereddüdümüz de bu
dur. Sizinle toprak reformu konusunda anlaşa
madığımız da budur. Doğa yasa varmış... 

NECDET UĞUR (istanbul) — Sayın Ba
kan, Cumhuriyet Halk Partisinin görüşü o de
ğildir. Kürsüden lütfen yanlış aksettirmeyiniz. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Ecevifin sözleri 
bunlar. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Hayır, size 
anlatılacak. O değildir. 

BAŞKAN — Efendim gerektiğinde kürsü
den1 ifade edersiniz. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) —- Sayın Uğur, bendeniz bir atıfta bu
lundum, bu konuda anlaşmamız mümkündür 
Bir beyanda bulunuyorum. Cumhuriyet Sena
tosunda bütçe müzakereleri sırasında Sayın 
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Sözcünüz Fikret Gündoğan'm yaptığı bir konuş
maya yakındır bu konuşma. Eğer Sayın Grup 
Sözcüsünün, Senato Grup Başkanvekilinin be
yanı Cumhuriyet Halk Partisini ilzam etmiyor 
ve onu beyan ediyorsanız, taJbiatiyle ben sözü
mü geri alırım ve «Doğa yasa» ile ilgili olarak 
bundan bir - birbuçuk sene kadar önce burada 
Sayın Ecevit'in beyanları Cumhuriyet Halk Par
tisini ilzam etmiyor diyorsanız, yine beyanımı 
geri alırım. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Be
yanı aynen okuyunuz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Eğer yanınızda varsa, derhal oku
maya amadeyim. Henüz malik bulunuyorum, 
ben mealen arz ediyorum. Bu mesele konuşul
muş meseledir, mealen arz ediyorum. Eğer za
bıtalarda benim söylediğim noksan kalırsa, it
mam etmek mümkündür. 

Senatoda söylenen şudur: «Bir memlekette 
toprak reformu uzun vâde içinde yapılamaz, bir 
memlekette toprak reformu âni olarak yapıl
mak lâzımdır.» 

«Benim partim iktidara geldiği zaman bir 
saat içerisinde bunu yapacaktır, yapmalıdır. 
Yapmazsa, o da yapamaz.» diyor arkadaşınız. 
Ben söylemiyorum, zabıtlara bakınız eğer beya
nım yanlış ise, lütfeder beni tekzibedersiniz. 
Dersiniz ki, «Sayın Devlet Bakanı, sözcümüz 
böyle konuşmamış, siz yalan söylüyorsunuz.» 
Bu mümkün... 

NECDET UĞ-UR (İstanbul) — Bütçe müza
kereleri sırasında bu konuda görüşlerimiz size 
açıklanacak. 

DEVLET BAKANI REPET SEZGİN (De
vamla) — Geçen hafta Sayın G-ündoğan'm 
Cumhuriyet Senatosundaki konuşması budur. 
Bendeniz zâtıâlinizc metnini takdim edeyim. 

C. H. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — Bütçe müzakereleri sırasında değil sa
yın Bakan... 

BAŞKAN — Müdaüale etmeyiniz lütfen 
efendini. 

DEVLET BAKANI REPET SEZGİN (De
vamla) — Belki bütçe değil başka bir mevzu-
dadır, fakat konuşma kendisinindir. 

Şimdi, Sayın Gündoğan'm konuşmasını böy
lece karşıladınız. Zabıtları karşılaştıracağız. 
Cumhuriyet Senatosunda Sayın Gündoğan'm 

böyle konuşması var mı, yok mu? Bu zabıtları 
•karşılaştırırız. Bir de Sayın Ecevit'in doğa ya
sa ile alâkalı konuşmasının zabıtlarını da, eğer 
mutabık değilseniz, onu da karşılaştırırız. Ben
deniz memnun olurum. Biz, «Bu beyanlar varit 
değildir, beyan edilmemiştir.» neticesi lortaya 
çıkarsa, bundan sadece memnun oluruz. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Vereceğimiz 
cevap sizi memnun etmiyecektir. Yalnız, dedik
leriniz de böyle değildir. 

(A. P. sıralarından, «Burada karşılıklı be
yan var mı Sayın Başkan?» sesleri) 

BAŞKAN — Biz gereğini ifade ediyoruz, 
maalesef karşılıklı bir hale giriyor. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Sayın Göğüs arkadaşım diyor ki: 
«Yabancı sermayeye dayalı bir sanayileşme tut
kusunu terk etmiştir.» 

Sayın milletvekilleri, bizim yabancı sermaye
ye dayalı bir sanayileşme tutkumuz yoktur. Bi
zim bir tutkumuz var: Türkiye'yi kalkındırma 
tutkusu. Kendi imkânlarımız elvermediği tak
dirde, şartları memleketimizin menfaatlerine, 
millî çıkarlarımıza uygun olduğu nisbette, el
bette ki, yabancı sermayeden de istifade etmeyi 
düşünürüz, temin edebilirsek. 

Sayın milletvekilleri, 
Yabancı sermaye konusunu memleketin kal

kınmasında ilk defa kullanan A. P. değil, Birin
ci Beş Yıllık Plân döneminde C. H. P. de mem
leketin kalkınması için yabancı sermayeye mü
racaat etmiş idi. Şimdi, «C. H. P. iktidarda ol
duğu zaman yabancı sermaye Türkiye'nin kal
kınması için kullanılırsa, bu, isabetlidir, C. H. 
P. iktidarda değil A. P. iktidarda ise, bu ya
bancı sermaye memleketin kalkınması istika
metinde kullanılırsa isabetli değildir,» Bu hük
mü paylaşmak mümkün değil. Bu hüküm insaflı 
değildir. 

MEHTAP Projesiyle alâkalı olarak Sayın 
Göğüs arkadaşımı yine Sayın Başbakanı bir 
ölçü içerisinde eleştirmeye tabi tutuyor. MEH
TAP Projesi üzerinde Devlet Plânlama Teşki
lâtı geniş çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışma
ların bir kısmı tatbikata konmuştur, bir kıs
mı geliştirilmektedir. Kamu İktisadi Teşebbüs
leriyle ilgili olarak birçok tedbir bu istikamette 
uygulamaya konmuştur, diğerleri de hazırlan
maktadır. 
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Saym Göğüs, Başbakanın asıl Anayasa ile 
çeliştiği serisinde olduğunu ifade etmek sure
tiyle «Zaman zaman bu kürsüden Anayasa ders
leri veren, sonra da çoğunluğuna dayanarak 
çıkarttığı kanunların iptal edilmesi karşısında 
acı acı yakınan Başbakan, hayret verici bir tu
tarsızlığın içinde bulunmaktadır.» diyorlar. Sa
yın Başbakan Yüce Meclislere intikal ettirilen 
bir kanun tasarısını kanunlaştırmak için ço
ğunluğa dayanmıyacak da, nereye dayanacak? 
Bandan daha tabiî ne olabilir? Çoğunluğa da-
yanıyormuş, kanun çıkanyormuş, ondan son
ra kanun iptal ediliyormuş. 

Saym milletvekilleri, bu ifadenin içerisinde, 
çıkarılmış bulunan bütün kanunların sanki ip
tal edilmiş olduğu gibi bir mâna var. Biz de 
sanki Anayasa Mahkemesinin lüzumsuzluğuna 
kaani olan bir düşünce var. Niçin Anayasa Mah
kemesi, bu Anayasanın icabı olarak kurulmuş 
bulunuyor? Parlâmentolar Anayasaya aykırı 
bir kanun çıkarır ise veya teşriî tasarruflarda 
içtüzüğe aykırı bir davranışta bulunurlar ise, 
buna mâni olmak üzere Anayasa Mahkemesi ku
rulmuş. E, şimdi, Anayasa Mahkemesi 931 sa
yılı iş Kanununu, bir şekil meselesinden dola
yı bozmuş. 933 sayılı Kanunun bir iki madde
sini iptal etmiş, bir de Seçim Kanununu iptal 
etmiş. Asıl mesele şu : Seçim Kanunuyla ilgili 
Anayasa Mahkemesinin kararı var, iptal demi-
yelim. Sayın Göğüs asıl onu söylemek istiyor 
ve koruşmasmda ona sarahaten de değiniyor, 
diyor ki; «Başbakan bunu alıyor, eleştriyor. 
Seçim Kanunuyla ilgili Anayasa Mah Kemesi ka
rarını.» 

Mulhterem milletvekilleri; 
Seçim Kanunuyla alâkalı hükmün, Anayasa 

Mahkemesinin kararına iktiran ettikLen sonra 
münakaşa edildiği doğrudur. Burada Anayasa 
Mahkemesi Bütçesi görüşülürken, Sayın Grup 
S'^frimüz Ero^an, bir ölçü ineri'îmde Araya",0 

Mahkemesi kararlarının durumu hakkında mü-
talâlarını ifa-le ettiler. Bütçe Komisyonunda 
bendeniz de birinci bütçe görüşmesi sırasında 
arz etmiştim, tekrar o meseleye dönmek zaru
reti var. 

Biz Anayasa Mahkemesi kararlarına saygı
lıyız. Anayasa Mahkemesi kararlarına saygılı 
olmak başka şeydir, Anayasa Mahkemesi ka
rarlarını, Anayasa Mahkemesi seviyesine uy

gun bir seviyede, bir düzeyde eleştirmek, bu
nun hakkında fikir söylemek başka şeydir. 
Bunu birbirinden ayırmak lâzımdır. 

Anayasa Mahkemesi bir kanunu iptal eder, 
ama görüşümüz odur ki, Anayasa Mahkemesi 
kendisi vâzıı kanun imiş gibi bir hüküm sevk 
edemez. Bu yetki, Anayasa tarafından Anaya
sa Mahkemesine verilmiş değildir, söylenen de 
budur, gerçek de budur. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

ıSeçim Kanunuyla ilgili hükmü iptal edebi
lir. Bu, onun en safih hakkı, buna saygı du
yarız, ama onun yerine bir madde sevk etmiş
tir, madde hükmetmiştir, eleştirdiğimiz konu 
budur. 

Anayasamızın 4 ncü maddesi, her halde 
hiçbir tereddüde mahal vermiyecek kadar açık 
bulunmaktadır : «Egemenlik kayıtsız şartsız 
Türk Milletinindir, millet egemenliğini, Ana
yasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organ
lar eliyle kullanır. Hiçbir kimse veya organ, 
kaynağını Anayasadan almıyan bir Devlet yet
kisi kullanamaz.» 

Her halde Anayasa Mahkemesi de, Yasama 
Organına ait bir yetkiyi kullanmadan, Anaya
sa tarafından menedilmiş bulunmakta. 

Sayın Göğüs, «A. P. bildirgesinin Anayasa 
ıslahatı başlığını taşıyan bölümünde, Anayasa 
dişi cereyanların muhtevasını iyice bilmek ve 
tesbit etmek durumunda olan bâzı mercilerde 
yapılan yorumların hatalı oluşu, Anayasa dışı 
akımlarla yeterli bir mücadele yapılamayışının 
gerekçesi olarak gösterilmektedir. A. P., bu 
amaçla öngördüğü Anayasa değişikliğini, Ana
yasanın temel ilkelerinin gereği saymakta, da
ha da önemlisi bu değişikliği, Türkiye'nin de 
katıldığı Avrupa insan Haklan Sözleşmesinin 
1? nci maddesine dayandırmayı düşünmekte
dir» dedikten sonra, «Burada garip iki durum
la karşılaşıyoruz : Birincisi; Anayasanın temel 
ilkelerini Anayasa Mahkemesinden daha iyi 
bilmek gibi bir iddianın ortaya atılmakta olu
şu, ikincisi ise; Anayasa değişikliğinin, gücünü 
bir yabancı sözleşmeden almak istiyen sakim 
bir düşünceyi yansıtmakta bulunuşudur.» de
mektedir. Sayın Göğüs, bu mütalâalarının hiç
birisinde haklı değildir. 

Bir siyasi parti lideri seçim sırasında mil
lete meseleleri izah ederken, Anayasada değiş-
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Girmek istediği hır hususu da millete arz etmek 
durumundadır. Nitekim, siz de aynı görüş içe
risinde. bulunmak suretiyle, «Orman suçlarını, 
iktidara geldiğimin takdirde affedeceğiz. Bu
nu engelliyen Anayasanın 131 nci maddesinde
ki hükmü kaldıracağız.» dediniz. Bir Anayasa 
hükmünü, her hangi bir Anayasa hükmünü de
ğiştirmek sizin için isabetlidir, sizin için bir 
haktır, ama bunu Demirel söylerse günahtır, 
Demirel bunu söyliyemez, Demirel'in yetkisi 
yoktur! 

Burada da Anayasa değiştirmesiyle ilgili 
olarak zannediyorum ki, sayın Cumhuriyet 
Halk Partisinin bir devletçiliği, bir tekelciliği 
bahis konusu olmaktadır. Gerçek ise bu değil
dir, Anayasa değişikliği, Anayasada belli usul
ler içerisinde, Anayasanın tanzim ettiği şekil 
içerisinde, ancak yeter sayılar elde edildiği tak
dirde yapılabilir. Ne Adalet Partisi münferi
den, ne Cumhuriyet Halk Partisi münferiden 
böyle bir değişikliği, bugünkü duruma göre 
yapma iktidarındadır. Hele, bir yabancı sözleş
meden güç almak suretiyle bir Anayasa deği
şikliği... Bunu anlamak mümkün değil. Eğer, 
!bir fikirden bahsediliyorsa, Avrupa insan Hak
ları Sözleşmesindeki bir fikirden bahsediliyor
sa, bu bir doğru fikir ise şayet, bu alınabilir, 
ama Anayasayı değiştirmek için de Avrupa İn
san Hakları Sözleşmesinden güç almak gibi 
bir bühtan altında kalmak, her halde hiç de 
isabetli değil. Ben bunu, çok takdir ettiğim 
Sayın Göğüs'e yakıştıramadığımı belirtmek isti
yorum. 

Yine devam ediyor, Sayın Göğüs diyor ki : 
«A.P. iktidannm haklı olabileceği tek husus 
Anayasadan ve Anayasa Mahkemesinden şikâ
yetçi olmasını mazur gösterecek tek husus, oba 
olsa temel felsefelerindeki farklılıktır.» 

Muhterem milletvekilleri, 
Bizim, Anayasanın tsmol felsefesiyle bir far

kımız bahis mevzuu değildir. Bahis mevzuu do-
ğildir, olması da mümkün değildir. Çeşitli vesile
lerle Anayasaya yürekten bağlı olduğumuzu 
ifade ettik, Hangi sebeple ve hangi hakla Ana
yasayla bir temel felsefe çelişikliği içinde ol
duğumuzu arkadaşımız söylüyor? Tabiî ki, Cum
huriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsünden, bu 
hususta daha dikkatli, daha ciddî bir beyanda 
bulunmasını beklemek elbette İd hakkımızdır. 

Şimdi, Sayın Demirel'in bir başka konuşma
sını elen alan sözcü, sosyalizm konusunda biraz 
önce arz ettiğim hususun delili olarak şunu ve
riyor, diyor ki : «Sosyalizm konusunda, Sayın 
Demirel'in tutanaklarda yer alan ayrıntılı ve 
bilgili konuşmaları var. Kendileri, sandıktan 
çıkarak bu çatının altına gelen bir partiyi, yani 
Türkiye îşçi Partisini, uzun süre aşiret devresi 
usulleriyle bu kürsüden suçlarlarken, Anayasa 
dışı ilân etmişler, Anayasanın sosyalizme kapalı 
olduğunu ısrarla ileri sürmüşlerdir. Bu sırada 
C.H.P. nin iktidarı, Anayasa çizgisine getirmek 
hususundaki tüm uyarıları boşa gitmiş ve Ana
yasa Mahkemesinin 65/40 sayılı Kararın, sonra
dan açıklanan gerekçesiyle A.P. iktidarının ve 
onun Başbakanının, Anayasayı nasıl bir ters 
açıdan yorumladıkları, bir kere daha ortaya 
sıkmıştır.» 

Muhterem milletvekilleri, 
Sayın Başbakan, Türkiye îşçi Partisiyle il

gili olarak burada çeşitli konuşmalar yapmıştır. 
Doğrudur. Bu konuşmalar hem ayrıntılıdır hem 
de bilgilidir, o da doğrudur. Bu konuşmaları 
yapan Sayın Başbakanın sandıktan çıktığı da 
doğrudur. Sandıktan çıkmaya ait bu beyanın, 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ve 
sayın sözcüleri tarafından hoş karşılanmadığı 
hususu da, sandık alışkansızlığı sebebiyle o da 
doğrudur. Başka doğru da var. (A.P. sıraların
dan gülüşmeler ve alkışlar) E... Müsaade eder
seniz bu kadar bir espri yapma gayretine de biz 
girelim yani. 

Anayasanın sosyalizme açık veya kapalı ol
duğu hususu burada çok münakaşa edildi. Ana
yasa Mahkemesinin kararı, Anayasanın ihtilâlci 
sosyalizme kapalı olduğu şeklindedir. Her hal
de, burada aramızda bir ittifak vardır. îşte, o 
zaman, bu münakaşaların yapıldığı zaman, Tür
kiye îşçi Partisine mensup, o tarihte burada bu
lunan milletvekili yazar, köşesinde «Anayasa ne 
kadar solda olmaya müsait ise, ben o kadar sol
dayım» diye makale yazıyordu ve o zaman ko
münizmin üstü kapalı, üstü açık methiyesini ya
pıyordu ve bu sosyalizm maskesi altında yapı
yordu. îşte o beyanlar da onun için yapılmıştır. 

KEMAL ÖNDER (îzmir) — Doğru mu? 

DEVLET BAKANI EEFET SEZGİN (De
vamla) — Evet, doğru. 
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KEMAL ÖNDER (İzmir) — Bugün de sizi 
destekliyor. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Bizi mi destekliyor? 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Neden bah
sediyorsunuz Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Bendeniz Çetin Altanttan bahsediyo
rum efendim. 

Nurculuğun suç olup olmadığı yolundaki 
suali soruyorlar. «Ben sorsam» diyor arkadaşım. 
Sordular, «Ben savcı değilim» dedi. Şimdi, ben 
Sayın Göğüs'e sorsam; nurculuk suç mu, değil 
mi? Çok merak ediyorum, Sayın Göğüs'e so
ruyorum 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Böy
le müzakere usulü var mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Yok efendim, «soruyorum» de
mek derhal karşılık vermesi gereken bir soru 
değil. (C.H.P. sıralarından gürültüler) Efendim, 
Sayın Karagözoğlu sorduğu zaman ben gayet 
soğukkanlı hareket ediyorum, görüyorsunuz. 
Oradan müdahale ediliyor, o zaman isyan yok, 
buradan soru sorulduğu zaman bir reaksiyon 
var. Bu böyle başladı, müsaade buyurursanız 
müsamahanıza sığınıp, böyle devam etsin. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Sayın Başkan ben arz edeyim; Sayın 
Karagözoğlu merak buyurmıasınlar, ben derhal 
cevap vermesi için sormuyorum. Bu şekilde mu-
havvel konuşma, Parlâmentonun teamüllerin-
dendir. Ben diyorum ki; şimdi ben sorsam bu 
iddia sahibine, «Nurculuk suç mudur, değil mi
dir?», Acaba ne cevap verir? 

MEHMET AYTUÜ- (Elâzığ) — Zabıtlara 
geçsin, iki «evet», iki «hayır» 1ar. 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De

vamla) — Tabiî ben bir konuşmayı.. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Evet mi, ha

yır mı? Onu söyle. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De

vamla)— Ben cevap vereceğim. Sizin ve arka
daşlarımın merakını izale edici bir cevap vere
ceğim. Yalnız bir hususu da belirtmek istiyo
rum; her hangi bir milletvekilinin arzu ettiği 
bir şeyi söylemeye mecbur değilim. Ben burada 
kendi arzu ettiğim şeyi söylerim. Bu kürsüde 
bulunduğum müddetçe istediğim hususu söyle
rim, istediğim hususu söylemem. 

Nurculuk meselesine gelince; 
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri suç 

telâki:! ediyorsa suçtur, telâkki etmiyorsa suç 
değildir. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Ceza genel ku
rul kararı var. Nurculuk suçtur. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Cevabını verdiniz. 

Bir hususu bu vesile Yüce Huzurunuzda arz 
edeyim, belki arkadaşlarımın merakı izale edil
miş olur. Ben bunu çeşitli vesilelerle arz ettim. 

Sayın milletvekilleri, biz Türkiye,de Müslü
manlığı tanıyoruz. Müslümanlıkta bölücülük 
yoktur. Ben Nurculuk, Süleymancılık ve saire 
tanımam, ben İslâmiyet tanırım, ben bunu her 
yerde söyledim. (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri, alkışlar) Nurculuk suçmuş, değilmiş, bu
nun cevabını ver veya verme gibi... «Efendim, 
sorduk söylemedi...» Hayır, bu demagojidir. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sen sordun. 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De

vamla) — Ben sormadım. Bunu Grup Sözcünüz 
söylüyor. Metinden aynen okuyorum : «... Fa
kat burada asıl önemli olan, hattâ Anayasayı 
yanlış anlamaktan da önemli olan nurculuğun 
suç olup olmadığı yolundaki bir soruya, ben sav
cı değilim şeklinde cevap verebilecek kadar 
adalete saygılı görünen bir Başbakanın» diyor, 
devam ediyor. Bunu şunu soran sizsiniz. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Devamını da 
oku. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Devamını da, sözcünüzden siz alıp da 
kendiniz okuyun. (C. H. P. sıralarından, «işine 
gelmez» sesleri) İşime gelir efendim, işime çok 
gelir, ama sizin işinize gelmez. Okuyorum öy
leyse; «... şeklinde cevap verebilecek kadar ada
lete saygılı görünen bir Başbakanın karşıtı olan 
bir partiyi yine kanunlarımıza göre bir suç olan 
ve mahkeme kararlarına bağlanması gereken 
komünistlikle açıktan suçluyabilmesidir» 

Sonra, bu kusuru, ihtilâlci sosyalistleri ko
münistlikle suçlamış olmasıdır Sayın Başbaka
nın. Eğer bu Sayın Başbakana izafe edilen bir 
suç ise, bendeniz de bu suçu burada şu anda iş
liyorum. 

Sayın milletvekilleri, 
Mâruzâtımın sonuna gelmiş bulunuyorum. 

Sayın sözcü konuşmalarının sonlarında Sayın 
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Başbakanın 5 asır öncesine giderek «kanun be
nim» dfvrinde yaşadığını, nevama 14 ncü Loui 
gibi «Devlet benim» diyen bir felsefeye sahifbol-
duğuna bir nazik üslup içerisinde daha ifade 
etmektedir. 

Muhterem milletvekülelri, 
Türkiye'de en geniş hürriyetleri memleketi

mize getirmiş bir Anayasa var. Milletin hür ira
desi ile seçilmiş bir Parlâmento var. Murakabe 
usulleri var, murakabenin yolları var. 1965 ten 
bu yana Türkiye'nin Parlâmento tarihinde gö
rülmemiş bir şekilde başvurulan... 

BAŞKAN — Sayın Oral, Sayın Aytaç görüş
melerinizi ben duyuyorum. Biraz daha birbiri
nizin yakınma gelseniz daha iyi olur. 

ÎBŞAHÎM AYTAÇ (Balıkesir) — O bir ka
deme gBİsin, ben de bir kademe geleyim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan görüşlerini ifade 
ediyorlar, bulunduğunuz yerden konuşmayın. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Murakabe yollan var. Bütün bu sis
teme rağmen, bu tatbikata rağmen, Türkiye'de 
bu hür ve demokratik atmosfer içerisinde hür-
metkân olduğumuz Parlâmentoda siyasi parti 
gruplanndan birisinin sayın sözcüsü bu kadar 
eleştirilmeye tabi tutulan Sayın Başbakana 
«Devlet benim» felsefesine sahip diye 5 asır ön
cesine kadar geride kalmış 14 ncü Lui'nin bir 
sözünü rahatça ifaze edebilecek bir ortamda bu
lunmaktadır. Böyle bir ortamda bir Başbakan 
«Devlet benim» diyemez. Bu mümkün değildir. 
«Devlet benim» felsefesine sahip bulunan bir 
Başbaflsanı Türkiye'nin Parlâmentosu, Millet 
Meclisi, Cumhuriyet Senatosu hiçbir zaman ka
bul edemez. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — A. P. kabul 
eder. 

DEVLET BAKANI REPET SEZGİN (De
vamla) — A. P. Ikafoul etmez. A. P. diktatör
lükle mücadele eden bir siyasi teşekküldür, 
A. P. nin kökünde bu vardr. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu A. P. için 
bahis mevzuu olamaz. Bununla bir tedaiyi de 
yapmak istemiyorum. Bir nezaihet içerisinde 
geçmekte bulunan bu müzaîkereyi bir başka isti
kamete de çevirmek istemiyorum. Ama biz her 
nevi diktatörlüğün, her nevi zorbalığın karşı
sında olan bir siyasi teşekkülüz. (A. P. sıra
larından alkışlar) Böyle bir siyasi teekküfe 

mensubolm'akla da iftihar duyuyoruz. Biz dik
tatörlüğün acılannı çekmiş bir milletlim hakla
rının müdafaasını yapıp geliyoruz. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) O itibarla 
bizim içimizde de olsa diktatötrlüğe kıyam ötmıelk 
istiyen her hangi birisi olursa, onun karşısına 
sizden evvel A. P. li olarak bizler dikiliriz. 

Sayın Başbakana gelince; engin müsamahası 
ilo, sıabn ile, hoş görürlüğü ile 1965 ten bu ya
na demokrasiye bağlılığın, müsamahanın en gü
zel örneğini veren bir Başbakandır ve bu Türki
ye'de insafsız birçok gönüllerin dahi Ikabul ve 
tescil ettiği bir husustur. Binaenaleyh Sayın 
Başbakana böyle bir bal izafe etmek sureti ka-
tiyede yakışık ailan bir husus değildir. Bunu 
başka şekilde tavsif etmek de istemiyorum. 

Bu düşüncelerle Yüce Meclisi sayılanınla 
selamlarken, 1970 bütçesinin memleketimize 
hayırlı olması dileğimi sunuyorum. Teşekkür 
ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sami Arslan ve Sayın 
Mustafa Kaftan, Sayın Bakan tarafından ken
dilerine sataşıldığı iddiasında bulunmuşlardır 

Sayın Bakan teamül veçhile konuşmuş bu
lunan arkadaşların isitmlerM zikrederek cevap
larını ifade etmiştir. Konuşmaların hududu 
içinde Başkanlık bir sataşma görmemiştir. 

SAMI ARSLAN (Denizli) — Konuyu yan
lış anlama yüzünden bir itham altındayım, tav
zih etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Konuyu yanlış anlamamıştır. 
1961 Anayasası hududu içinde Hükümetin lâik-
likliği anlayış prensibini izah etmiştir. 

SAMÎ ARSLAN (Denizli) — Saynı Başlkan, 
ben 1961 in evelelinden bahsettiğime göre, 
Sayın Bakan da 1961 den sonra mesul maka

ma geldiğine göre benim anlayışımı anlaması
na imkân yoktur. 

Müsaade ederseniz bir izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kaftan. 
MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Müsaa

de ederseniz bulunduğum yerden mâruzâtta bu
lunayım. 

BAŞKAN — Yok efendim böyle bir şey. 
Böyle bir imkân vermiyorum. «Sataşma var» 
diyorsunuz, ben olmadığını söylüyorum. Bu 
sebeple oöz vermiyeceğim. 

Şimdi, eğer direniyorsanız o zaman oya ko
yanın. 
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MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Direni
yorum, oya koyun. 

BAŞKAN — Direniyorsunuz. 
Sayın Mustafa Kaftan, Sayın Bakanın ken

disine sataştığını ileri sürmektedir. Başkanlık 
böyle bir şeyin vâki olmadığı kanısındadır. 
Direniyorlar. Oyunuza arz ediyorum. Sataştığı
nı kabul edenler lütfen işaret etsinler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

SAMI ARSLAN (Denizli) — Ben de direni
yorum. 

BAŞKAN — Siz de direniyorsunuz. Sayın 
Sami Arslan da direniyor, Kendisine... 

OSMAN YELTEKÎN (Kars) — Sayın Baş
kan sayacaksınız. Sabahki gibi yapmayın, 

BAŞKAN — Saydık efendim. Yani sayıya 
karşı bir güvensizliğiniz mi var, yeniden mi oy-
lıyalım? Kalkın 5 kişi, sayalım efendim. (C. 
H. P. sıralarından «Öyle demek istemedik» ses
leri.) 

BAŞKAN — Öyle bir şeyiniz yoksa o zaman 
oylama yapalım. 

Sayın Sami Arslan da direnmektedir. Baş
kanlık kendisine sataşılmadığı, bir lâiklik pren
sibi üzerinde konunun tartışıldığına kaanidir. 
Sataşılmış olduğu hususunu kabul edenler lüt
fen işaret etsinler.,. (C.H.P. çıralarından «Bıra
kın da konuşsun» sesleri) Kabul etmiyenler. 
Kabul edilmemiştir, efendim. 

(C. H. P. sıralarından «Neticeyi açıklayın» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Niye rakam söyliyeyim? 
Son söz için sırada olan sayın üyeyi arz edi

yorum: Şinasi Özdenoğlu. Buradamı efendim? 
Yok. Münir Daldal... 

Buyurun Sayın Daldal. 
MÜNİR DADLDAL (izmir) — Ben konuş-

mıyacağım. 
BAŞKAN — Konuşmıyacaksınız. Peki efen

dim. 
Talât Köseoğlu? Buyurun. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Çok muh

terem arkadaşlarım, 
Başbakanlık bütçesi dolayısiyle bu konu 

üzerinde muhalefete mensup grup sözcüleri, 
şahsi görüşünü beyan eden muhterem millet
vekilleri ve bunları karşılıyan Sayın Hükü
met üyesi bu mevzular üzerinde etraflı bir 
şekilde izahatta bulunmuşlardır. 

21 . 5 . 1970 O : 2 

Gecenin şu geç vaktinde ben daha fazla 
vaktinizi zayi etmek istemiyorum. Şu esas nok
taya temas edeceğim, ondan sonra sözümü bağ
lıyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, dünkü konuşma
larda sayın üyeler, sayın grup sözcüleri Mil
let Meclisi bütçesi müzakerelerinde; Millet 
Meclisinin itibarımı korumak, Anayasa Mahke
mesi bütçesi görüşülürken Anayasa Mahke
mesi dolayısiyle Türk Adliyesinin itibarını ko
rumak ve daha evvelki senelerde de Ordu 
mevzuu geldiği zaman onun itibarını koru
mak yönünden hassasiyetle meselenin üzerinde 
durmuşlardır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bu gerçeği şu 
noktada temerküz ettirmeye mecburuz; teşriî 
organm itibarını korumak, adalet mekaniz
masının itibarını korumak ne kadar bir lâzime 
ise, Türk Hükümetinin, Türk tcra Organının da 
itibarını korumaya, mecburuz. Bu itibarı ko
rumak; her hangi bir hulûs çakmak, ona ya
ranmak şeklinde değildir. Tenkidlerimiz öl
çülü olmalıdır, tenkidlerimiz haklı olmalıdır 
ve murakabe görevimizi yerinde yapmalıyız. 
Fakat bunun üstünde Hükümetin de itibarını 
korumaya mecburuz. 

Türk demokrasi tarihinde ittihat ve Terak
ki Devrinden, Serbest Fıkra Devrinden, 1946 
lardan, 1950 lerden, 1960 lardan bu yana üze
rinde daima sıkıntı çektiğimiz mevzu bu ol
muştur. Artık bir dönüm noktasına gelmek 
mecburiyetindeyiz. Tarihî tekâmülde bunun 
acı misallerini görmüşüzdür, acı tecrübesini gör
müşüzdür. Hükümetin yıpratılmasmdan millet 
zarar görmüştür, Hükümetin yıpratılmasmdan 
siyasi partiler zarar görmüştür, hepimiz zarar 
görmüşüzdür. Onun için muhterem arkadaş
larım, muhalefet demek sadece Hükümeti ve 
onun Başını yıpratmak demek değildir. Bü
tün bu tenkidlerimizi bu ölçü içerisinde, Hü
kümetin itibarına zarar vermeme ölçüsü içeri
sinde yaptığımız zaman demokraside çok da
ha büyük mesafeler katetmiş olacağız, 

Hiç olmazsa bundan sonraki tutumlarımız 
bu yönde olmalı Hükümetin de itibarını bu 
Meclis korumalıdır, tenkidlerimiz haklı, yerin
de olmalıdır. Bu bakımdan yeni bir çığır açar
sak bundan, bu memleket fayda görür. 
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Hepinizi saygı ile selâmlarım arkadaşlarım. 
(A. P. saralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Başbakanlık bütçesi 

hakkında yeteri kadar arkadaş konuşmuş ve 
durum tavazzuh etmiştir. 

Bu bakımdan müzakerelerin kifayetine ka
rar verilmesini saygı ile arz ederim. 

Muğla Milletvekili 
Ahmet Buldanlı 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye. Yok. Takriri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Başbakanlık Bütçesi üzerindeki müzakere
ler bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

E - BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ : 

(A/l) Cari harcamaları 

Bölüm Lira 

102 000 11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri Q6 274 504 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 533 122 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 11 062 549 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 9 940 960 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, 

Bölüm Lira 

17 206 1997 16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 17 250 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri 14 266 400 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 28 269 600 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma pay
ları ve sermaye teşkilleri 1 880 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmal-
malar. 2 080 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

33.000 iktisadi transferler 1 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 17 408 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 325 254 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç Ödemeleri 35 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Başbakanlık Bütçesi kabul edilmiştir. Mille
timiz, memleketimiz ve Başbakanlık için hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

Her ne kadar programda yazılı 19,30 a 
10 dakika bulunmakta ise de, yeni bir bütçe
nin müzakeresine g-eçtiğimiz zaman grup söz

cüsüne vereceğimiz süre ile kabili telif bir 
müddetin bulunmaması hasebiyle, 22 Mayıs 
1970 Cuma günü saat 9,00 da toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,20 

l > © S ( 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

84 NCÜ BİRLEŞİM 

21 . 5 . 1970 Perşembe 

Saat : 9,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - I'KİNCÎ DEFA OYA KONULACAK 

ÎŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCELİKLE 'GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜUECEK İŞLER 
X I . — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına da

ir Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Bütçe Karma Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 1/286; Cumhuri
yet Senatosu 1/1115) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 155; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1387) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/288; Cumhuriyet 
Senatosu- 1/1106) (Millet Meclisi S. Sayısı : 146; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1389) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/301; Cumhuriyet Se
natosu 1/1095) (Millet Meclisi S. Sayısı : 139) 

(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1402) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 4. — Ankara Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/287; Cumhuriyet Senatosu 
1/1103) (Millet Meclisi S. Sayısı : 145; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1388) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 5. — Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/292; Cumhuriyet Senatosu 
1/1100) (Millet Meclisi S. Sayısı : 142; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1393) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 6. — Hacettepe Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/293; Cumhuriyet Senatosu 
1/1101) (Millet Meclisi S, Sayısı ; 143; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1394) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 7. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/297 Cumhuriyet 
Senatosu 1/1109) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
148; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1398) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 8. — İstanbul Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Mil
let Meclisi 1/295; Cumhuriyet Senatosu 1/1102) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 144; Cumhuriyet Se-



natosu S. Sayısı : 1396) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1970) 

X^ 9. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı 
Bütço kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/296; Cumhuriyet Senatosu 
1/1108) (Millet Meclisi S. Sayısı : 147; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1397) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1970) 

X 10. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkeresi (Millet Meclisi 1/290; Cumhuri
yet Senatosu 1/1112) (Millet Meulisi S. Sa
yısı : 153; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1391) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

X 11. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/298; Cumhuriyet Senatosu 
1/1105) (Millet Meclisi S. Sayısı : 140; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1399) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 12. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma (Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/294; Cum
huriyet Senatosu 1/1107) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 141; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1395) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 13. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1970 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/300; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1113) (Millet Meclisi S. Sayısı : 151; 

Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1401) (Dağıt
ma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

X 14. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/291; Cum
huriyet Senatosu 1/1114) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 150) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1392) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 15. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(Millet Meclisi 1/299; Cumhuriyet Senatosu 
1/1110) (Millet Meclisi S. Sayısı : 154; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1400) (Dağıtma tarihi : 
16 . 5 . 1970) 

X İ 6. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/289; Cumhuriyet Senatosu 1/1104) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 149; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1390) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 17. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/302; Cumhuriyet Se
natosu 1/1111) (Millet Meclisi S. Sayısı : 152; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1403) (Dağıt
ma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A* - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


