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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Dört oturum yapılan bu birleşimde: 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Baka
nı İhsan Sabri Çağlayangil'e Devlet Bakanı Seyfi 
Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

1976 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının (1/363) 
(S. Sayısı : 235) tümü üzerindeki görüşmeler tamam
lanarak maddelere geçilmesi kabul edildi. 

Danışma Kurulunun : 
Gelecek birleşim Genel Kurul çalışmalarının saat 

14.QQ'te başlamasına ilişkin önerisi kabul olunarak: 

18 Şubat 1976 Çarşamba günü saat 14.C0'te top

lanılmak üzere birleşime (18 . 2 . 1976 Çarşamba) 

Saat: 05.43'tc son verildi. 

Başkan 
Kemal Güven 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 
Divan Üyesi 

Kastamonu 

Hasan Tosyalı 

Başkanvekili 
/. Etem Kılıçoğlu 

Divan Üyesi 
Yozgat 

İlhamı Çetin 
Divan Üyesi 

Ağrı 

Cemi ti Erhan 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılış Saati : 14.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiH Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastamonu), Mehmet Özmen (Gaziantep) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 59 ncu Birleşimini açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1976 yılı Bütçe 
Kanunu tasarında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu, (M. Meclisi: 1/363; C. Senatosu : 1/367) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 235; C. Senatosu S. Sayısı : 
515) (1) 

A) T.B.M.M. BÜTÇESİ 

a) Cumhuriyet Senatosu 

b) Millet Meclisi 

(1) 235 S. Sayılı basmayazı 16.2.1976 tarihli 57 
nci Birleşim tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Daha evvelce kabul olunan prog
ram uyarınca daire bütçelerinin görüşmelerine devam 
ediyoruz. 

İlk bütçe Türkiye Millet Meclisi bütçesidir. Bu 
bütçe üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerim almışlardır. 

Bütçe üzerinde görüşmelere geçmeden evvel grup
ları ve şahsına adına söz alan sayın üyeleri okuyorum. 

Millî Selâmet Partisi Grubu adına sayın Meh
met Bozgeyik, Adalet Partisi Grubu adına sayın 
Arif Tosyahoğlu, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu 
adına sayın Muslih Görentaş, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına sayın Mehmet Uyanık, Demokratik 
Parti Grubu adına sayın Özer Ölçmen. 
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Kişisel söz isteminde bulunan sayın üyeler : 
Sayın Tekin İleri Dikmen, sayın Hasan Özçelik, 

sayın Etem Eken, sayın Ali Sanlı, sayın Müfit Bay
raktar, sayın Osman Aykul, sayın Ömer Kahraman, 
sayın Hüseyin Erçelik, sayın Hasan Değer, sayın 
Hasan Celâlettin Ezman, sayın Orhan Çaneri, sayın, 
Enver Akova, sayın Hüseyin Deniz, sayın Mehmet 
Pamuk, sayın Nihan İlgün ve sayın Kemal Ataman. 

Gruplar adına görüşme süresi 20 dakika, şahıslar 
adına görüşme süresi 1Q dakikadır. 

Söz sırası Millî Selâmet Partisi Grupu adına sa
yın Mehmet Bozgeyik'te. Buyurun sayın Bozgeyik. 

M. S. P. GRUPU ADINA MEHMET BOZGE
YİK (Gaziantep) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 1976 Malî 
Yılı Bütçesi üzerinde, Millî Selâmet Partisi Grubu
nun görüş ve temennilerini arz etmek üzere huzur
larınızda bulunuyorum. Bu vesile ile grubum ve şah
sım adına Yüce Meclise hürmetlerimi arz ederim. 

Görüşmekte olduğumuz bütçe, millî iradenin 
yegâne tecelligâhı olan miletknâziın bugünü ve yarı
nı bakımından tek ümit kaynağıdır. 

Yurt savunmasından tutunuz da içtimaî, iktisadî, 
siyasî ve ilmî bütün meseleler© en iyi şekilde yön 
veren Ve çözüm yoları bulan, içerisinde vazife gör
mekte olduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 

Milletimiz ve memleketimizin maddî ve manevî 
kalkınmasında, yurt huzurunun ve cemiyet nizamı
nın temininde büyük mesuliyetler taşıyan kıymetli 
üyelerin meydana getirdiği Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve Cumlhuriyet Senatosu 1976 Yılı Bütçesi 
üzerindeki görüşleriim'izi kısaca izaha çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri, hepimiz sokaktaki 
anarşiden şikâyet ederiz; yavrularımızın beyinlerinin 
yıkanıp, yanlış istikametlere göturarldüklerinden bah-
sederiz/ Körpe denecek yaşta kanlarının akıtıldığı
nı, bu kürsüden dile getiririz; ama bize gelince, bu 
Yüce Mecfote bu dertlere çare olarak ne düşünürüz? 
Seçmene selâm kabilinden muhalefet üyeleri iktidarı, 
iktidar üyeleri muhalefeti suçlar. O derece suçlar 
kıi, hakaretamiz denecek lâfızlar, kırıcı ve yarala
yıcı cümleler, en ağır İhamlar, sokakta söylenmesi 
dahi ayıplanan küfürler maalesef Yüce Meclisin 
!kutsî çaltıisı altında sarf edilmektedir. Değerli üyele
rin bu nevi tutumları, boş bulunan genç nesile kötü 
örnek olmaktadır 

Değerli üyeler, 41 milyon Müslüman Türk Mil
letine örnek hareketleriyle numunai imtisal, mesu

liyeti kadar manevî mükâfatı büyük olan mümeyyiz 
vasıflara sahip, seçilmiş güzide bir topluluğun bu 
nevi hareketlere başvurmalarını asla tasvip edemeyiz 
ve kınıyoruz. 

Bugün Meclisimizde kürsü hürriyeti ve emniyet 
-diye bir şey kalmamıştır. Meclis içerisinde baş yar
malar, kol kırmalar ve arbede, milletimiz tarafın
dan da nefretle taklip edilmektedir. 

Meclilsferdeki bu nevi manzaraları tespit ve mil
letimize televizyondan teşhiri için Sayın Başkandan, 
Genel Kurul salonunun hâkim kısmına kameraların 
konmasını ve milletimizle gösterilmesini teklif ediyo
ruz. Bu yüce kürsü, cüce kürsü haline getirilmiş ve 
kürsüde hatip indirterek dövülmüştür. 

CEVAT ATILGAN (Tokat) — Kameraları koy
durup her gün kavga ettirecekj 

MEHMET BOZGEYİK (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, her gün kavga olmaz. O zaman ken
dinin murakabe edildiğini görür bu üyeler. 

BAŞKAN — Sayın Bozgeyik, siz devam edin 
efendim. 

MEHMET BOZGEYİK (Devamla) — 41 milyo
nun kardeş olmasını istiyorsanız, gelin sokaktaki 
akan kanlardan, hak ve halk huzurunda mesul ola
cağınız, yavruların yakalandıkları bu anarşi hasta
lığından kurtarılmaları için tedbiri beraberce ve sa-
ımimî olarak alalım. 

Köksüz, maneviyatsız, maddeci ve Batı taklitçi-
liğiyle meydana getirilmiş millî eğitim sistemlini, gelin 
kökünden halledelim. En üstün, en mükemmel su
rette yaratılmış olan insanın ölümüne sebep olacak 
tahriklerden kaçınalım. İnsanın değerini ve insan 
öldürmenin kötülüğünü bu nesle biz öğretelim. Bir
birini hasım kabul eden gençleri kardeş yapacak ka
nun ve prensipleri biz vazedelim. 

Geçmişte bu Yüce Mecliste mesuliyetli mevkiler
de oturup, bu neslin atisi için tedbir almaya zihni
yetlerden birisi költü tohum ekip, diğeri onun bah
çıvanlığını yaparken, bu meyvenin elde edilişinde 
ve sokaklarda kan dökülüşünde, istemeyerek de olsa 
paylarının olduğunu unutmamalarını hatırlatmak is
terim. 

Millî Selâmet Partisi Grup Sözcüsü olarak; bu 
nesli kim yetiştirdi, hatta bu nesli kim mahvetti, diye 
soruyorum^ Cevap: Materyalist ve sosyalist zihni
yetlerin öğretim sistemi.. 

Değerli milletvekilleri, millet haklı olarak bizden 
şikâyet etmekte, «en büyük paraları alıyorsunuz; 
ama ortada hiçbir hizmet yok, sadece çekişme ile 
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meşgulsünüz» diye bizi itham etmekteler.! Biz, o 
noktada olmalıyız ki, bize milletimiz «iher yönüyle 
çalışmalarınızı takdir ediyoruz. Allah sizlerden razı 
olsun, güzel hizmet ediyorsunuz, geceli gündüzlü 
bu memleketin hayrına çalışıyorsunuz» dedirtmek 
noktasında olacağımıza, millet bizle haklı olarak ağır 
ithamlarda bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, burada cereyan elden 
nahoş hadiseleri, sadece dört duvar arasında geçi
yor kalbini etmeik mümkün değildir; bütün bir millet 
huzurunda, hatta dünya huzurunda cereyan ediyor 
kabul etmek gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, bu çekişme ve kavga 
yalnız bizde değil, kanunlarım çıkmasının gecikme
sine vesile olan ve mevcudiyetinin faydasızlığına 
inandığımız, faikiır milletin bütçesinden her sene 
milyonlar harcanan Senatoda da tevali etmektedir. 

Çift Meclisin kanunları geciktirdiğini ve lüzum
suzluğunu ifalde ederken, Avrupalı hukukçulardan 
bir kısmı bu sistemi hem pahalı ve hem de fayda
sız olarak vasıflandırırlar. 

Değerli milletvekilleri, önümüzde ibir bütçe gö
rüşülüyor/ Bu bütçe görüşmelerinde asıl görevimiz, 
bu bütçe içerisinde titizililkle hangi masrafın nerelere 
sarf edildiğini teker teker gözden geçirip bunun içe
risinde, şu fakir milletin lehine hangi tasarrufların 
yapılabileceğinin ortaya konması lâzımdır. Hatta 
şimdilik, mevcut olan Gumhuriiıyet Senatosu muhte
rem üyeleriyle müştereken, zaman israfına meydan 
vermemek için, bu bütçenin birleşik toplantıda görü
şülmesini, zaman kazanmak ve kıymetli vakitleri mil
let menfaatine değerlendirme bakımından faydalı bu-
luyoruz. 

Bu hususlta icap eden yasa ve İçtüzük değişikliği
ne gidilmesine taraftarız., 

Muhterem arkadaşlarımı, Meclislerin bütçelerin
de israfın olduğuna kaniyiz. Tek misal vereyim: 
Meclslerinıizde ziyafetler verilir.' Nasıl? İçkili, çal
gılı, ve danslı ziyafetler. Bu milletin bütçesinden 
bu paralar, kimden» yetki alınarak harcanılır? Bu 
milletin içerisinde, akşam evine bar ekmek parası 
götürememenin, odun - kömür bulamamamın ıstıra
bını çeken insan varken, kış günü ayağına ayakıkabı 
alamayan fakir aldedi hayli kalbarıkken, çocuğuna 
ilâç parası bulamayan kimsesizler mevcut iken, bu 
paranın adı geçen ziyafetlere harcanmasına ve isrf 
edilmesine gönlümüz katiyen razı değildir. 

Değerli milletvekilleri, muhterem Başkanları
mızdan şunu işitiyoruz: Gelin bu paraları; kışın has-
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tasını, yol olmadığımdan yaya olarak il veya ilçelere 
sırtında taşıyanların, hamile hanımını doğum yap
tırmak için götürdüğü hastaneye yetiştiremeyip yol
da yavrusu ile can veren ve köyünde içecek su bu
lamadığından kilometrelerce yerden ömuzunda kırba
sı, kucağında yavrusu ile su taşıyan annelerin yolu
na ve suyuna haroaıyalım. (M. S. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, «Doğu», «Köylü», «İşçi», 
«Fakir», «Esnaf» deyip sadece lâfla bunların müda
fileri kesilmeyelim.' Bu zümrelerin ıstırabının gide-
rilmesine< millet bütçesinden israf etmemekle ve adı 
geçenlere samimî hizmet götürmekle yardımcı ola
lım. 

Burada bütün devlet adamlarımıza; devlet işle
rinde, devlet bütçesinden teman edilen mumun; şah
sî işlerde ise şahsî bütçeden temin edilen mumun 
yakılmasını telkin eden düsturu hatırlatırını. İşte o 
düstur iman ve ahlâktır* 

Değerli milletvedcilleri, Yüce Meclisimiz, günler
ce ekseriyet olmadığından toplanamadı. Hiç maze
reti yok iken, değerli üyelerin Meclise ve komisyon
lara gelmeyişleri. Meclisi muaiütal hâle getirmektedir. 
Ayrıca, çoğunluk sağlanamadığı için Meclisin çalı
şamadığına dair gazete ve radyo haberleri millerimizi 
tedirgin etmekte, Meclislerin ve onların şerefli üye
lerinin itibarını sarsmaktadır. 

Bütün bunlarla beraber, millete gö'türülecek hiz
metler gecikmektedir^ Bu hastalığın ortadan kalk
ması ve muhterem üyelerin Meclislere devamını sağ
lamak, değerli arkadaşlar ıimızı hak ve halk huzun-
da mesuliyetten kurtarmak ve Meclisleri daha sürat
li çalışltırmafc için, vaktin nakit olduğu noktaî naza
rından hareket eden Millî Selâmet Partisi milletve
killeri olarak Yüce Meclise bir kanun teklifi sunduk.; 
Bu teklifimizde, Meclise mazeretsiz devam etmeyen
lerden maaş kesilmesi hususunu koyduk. 

Temennimiz, bu teklifimizin Meclislerin değeril 
üyelerince tasvip görmesi ve kanunlaşmasııdır İnşal
lah, 

Değerli milletvekilleri, geçen seneki bir temenni
mi ehemmiyetine binaen tekrar edeceğim : 

Meclis bahçesinin bir bölümünde Müslüman mil-
letiımizin şanına lâyık, Yüce Parlamentoya yakışa
cak ve büyük bir ihtiyaca cevap verecek bir camiin 
yapımı için* geçen senle bütçemizde, Sayın İdareci 
Üyelerimiz «Meclis Bütçesinin 111 nci bölümünde 
mevcut 2 milyon liradan, cami proje bedeli gayet 
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rahatlıkla ödenebilir» dediği halde, buna ek olarak 
Mİ nci bölümden 101 nci bölüme 280 bin lira, öner-
geleriımizlle eklendiği halde, hâlâ bugüne kadar ca
miin tem'eMnin atılmayışı cidden çok üzücüdür. 

Hür, lâyık Avrupa midelerinin parlamentolarında, 
'belki parlamento binalarımdan daha lüks kiliseler 
bütün ihtişamı ite mevcutken, dinlerin en üstünü 
Yüce islâm dininin münıtesipleri olan bizler için 
Yüce Meclisimizin bugünkü hali, hele hele Cuma 
günleri için içler acısı/dır. (M. S. P. sıralarından al
kışlar) 

2 000'in üzerimde mevcudu ile ibadetlerini yap
mak isteyenlerin boidrum katta dar, havasız koridor
larda Allah'a karşı kulluk görevlerini ifaları üzüntü 
kaynağımız olmuştur. Yabancı devlet adamlarının 
ziyaretlerinde de, Meclisimizin ihtişamı karşısında 
ibadet yerimizin bu durumu onlara acayip gelmekte
dir. Meclis binamızın yanında cami ve minareyi 
çok gören zihniyetlere defim ki, dün Edirne'yi al
mak isteyen düşmana, Edirne Selimiye camiinin 
kubbe ve minaresi, «Bu vatan, Müslüman Türk Mil
letinin vatanıdır, işte tapusu biziz demişlerdi., Bu
gün de Kıbrıs'ta kahraman Ordumuz tarafından alı
nan Magosa^daki ecdat yadigârı minare, okunan ezan 
ve dökülen şehit kanları, tapumuzdur. 

Muhterem Başkanımızdan istirhamımız, geçen 
seneden ayrılan bu paralarla» beraber bu sene de
ğerli arkadaşlarımızın bu harcamaya matuf aktarma
ları ile en kısa zamanda Parlamento hudutları içerisin
de planlı modern, aziz milletimiz ve Parlamento
muzun şan ve şerefine lâyık bir camiin yapılmasına 
rehberlik etmelerini ve insanlarım eserleriyle, hayırla 
yaldediildiklerini hatırlatırım. 

Değerli milletvekilleri, milletimizin umut bağ
ladığı Yüce Meclisimizin üyeterinin zinde ve tam 
irade ile çalışmasına mani olacak ve hiçbir kamu 
kuruluşunda kesinlikle kullaniillrnayan alkollü içkile
rin, kamu kuruluşlarının temeli olan Türkiye Büyük 
Milet Meclisi lokantamızdan kaldırılması zaruretine 
de tekrar inanıyoruz. Kanun yapıcılar olarak, mil
let bünyesine uygun ve isabetli kanunları çıkarabil-
nıek için, değerli üyelerine tesir eden ve insan ira
desini selbelttiği, zararlı olduğu, ehli Mim ve huşu-' 
sen tababetçe kabul edilen alkollü içkilerin lokan
tamızdan uzaklaştırılması inancındayız. 

Trafik Kanununda (ki o kanunu biz yaptık) üç 
kişilik bir vasıtayı kullananların dahi alkol almaları 
yasaklanırken, bütün milletin mukadderatı ile ilgili 
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görev yapanlardan, hiç olmazsa Allah aşkına, içkiyi 
şu Meclisten uzaklaştıralını. M. S. P. sıralarından 
«'Bravo» sesleri, alkışlar) 

îşte yakın tarihte gördük bunun durumunu. Yüz-
lar kızartıcı, içler acısı, birbirini döven, söven, 
Yüce Meclisin Yüce kürsüsünü cüce kürsü haline 
getiren insanlar kimlerdi? 

Onun için muhterem arkadaşlar, öyle yatırımı, 
öyle seçmene selâm falan değil; gelin mesdelerimizi 
samimî olarak ele alalım ve samimî olarak ele alman 
dertlerin bu güzide, Yüoe Meclisin muhterem üyeleri 
tarafından halledileceğine inanıyoruz arkadaşlarım. 

Geçen senelerde İdareci Üyemiz konuşmaları ce
vaplandırırken aynen şöyle diyordu (Millet Meclisi 
Tutanak Dergisi, Birleşfan: 41, tarih : 18.2.1975, 
sayfa : 131): 

«Bir de lokantadaki içki meselesine bir arkadaşı
mız temas ettiler. İçki içilmemesi için Tabldot 
Amirliğine gereken eimri bizzat bugün bendeniz ver
dim. Şimdilik içki tamamen kaldırılmıştır, lokan
tada içki içilmeyeeektir. (Meclis sıralarından alkış, 
«Bravo» ve «devamlı olsun» sesleri)» 

Sayın Muhlis Göremtaş arkadaşımızın bu açıkla
masına yalnız bizim partimizden değil, bütün parti 
sıralarımdan bu takdir sesleri geliyordu. Neden bu 
zapta sadık kalmıyoruz? 

Milletimizden gelen ses de şu idi: «Allah razı ol
sun, kanunlarımızı yapanlar sarhoş kafa ile değil, 
ayık kafa ile yapacaklar.» 

Değerli arkadaşlarım, Meclisimizde büyük bir 
yeri ve değeri olan kütüphanemiz için çıkarılan ka-' 
nun, Şubat 1976'da yürürlüğe girmiş olup, bazı 
eksikleri ile beraber çok güzel yenilikler getirmiştir. 
Kitap alım satımı, kendi bütçesinin tanzimini, hattâ 
kütüphaneye personel tayinini Karma Komisyona 
verilmiştir. Adı geçen Kanunun Meclisimize hayırlı 
olmasını dilerim.! 

Muhterem mill'dtvekiMeri, bir de muhterem .Baş
kanlarımızın kıyafet konusuna temas etmek istiyorum. 
O kıyafet ki, muhterem Başkanlarımız şikâyetçidir 
ondan: «Aman, rahat edemiyoruz» diıyorlar. Soru
yorum arkadaşlar, rahat edemediğimiz kıyafeti ni
ye giyiyoruz? Meclis Reisimiz ve buradaki vazifeli 
arkadaşlarımızın kifayetlerine de temas etmek istiyo
rum.! 

Bir isimle «kuyruklu» deniliyor, diğer bir isimle 
«kelebek kravat» Meclis İçtüzüğümüzde öyle geçer 
ve ondan sonra bunun yanında «siyah frak» diye ge
çer; bu kıyafetten Meclis Rdslerirnıizim rahatsız ol-
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duklarını defalarca duyduk, Buna neden zaruret 
duyuyoruz arkadaşlar? Bu elbise, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin muhterem üyelerinin hangi elbise
sine benziyor., Nereiden aldık burnu, hangi memle
ketten taklit ettik, bu taklitçilikten daha kurtulama
yacak mıyız? 

Bizim kıyafetimizle hiç bir alâkası olmayan bir 
Meclis Reisini bu makama otururken gördüğünüz 
zaman, kıyafeti itibariyle, «Bize benzemeyen birisi 
imi idare ediyor bizi» diyemiyoruz. 

Vazifeli memurlara gelince: İçerideki vazifeli me
mur arkadaşlarınıız bir de bir zincirlere bağlanmış
lar. Önlerinde zincirler var. Arkadaşlar, zincirler 
bizim inancımıza göre; kölelik ve esaret alâmetidir. 
Bu memurlar ise, kanunî vazifelerimi yapan kıymet
li kardeşlerimizdir. Kuyruklu ve zincirli olmaları 
şartını anlamak mümkün değildir. Partiler olarak, 
günıleüden beri burada miliMyetçiliğin kavgasını yapı
yoruz. Siyasî partiler paylaşaimıy onlar miliyetçiliği. 
Bu acayip kıyafetlerin milî kıyafetimizle ne alâka
sı var- Davete gidiyonmuş... Davete gidildiği zaman; 
Bakanların bir kısmı bu kıyafeti giymişler, bir kısmı 
kuyruklu elbise giymemiş diye basın kıyamet kopa
rıyor, Benim ecdadmun tarihinde milî kıyafet var
dır. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Kravat da 
yoktur. 

MEHMET BOZGEYİK (Devamla) — Bu kıya
feti giyen giyer, ama giymeyen! de kınamaya hakkı
nız yoktur sizin. Giymeyeni de kınamaya hakkınız 
yoktur, kınayamazsınız. 

Günlerden beri bu milliyetçiliğe sahip çıkmak is-
tiyen arkadaşlarını hem milliyetçiliğe sahip çıkarlar, 
hem millî kıyafeti kabul etmek istemezler... 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Cepken giy, 
cepken. 

MEHMET BOZGEYİK (Devamla) — Başkanlı
ğımızdan istirhamımız; İçtüzüğün 57 noi maddesini 
'değiştirelim, Eğer siz değiştinmiyorsanız, biz bir 
teklif getireceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, öyle, sözde milliyetçilik 
olmaz, bu milletin bünyesine uygun her şeyi biz 
yapacağız burada.' İşte, bünyemize uymayan şey
lerle meşgul olduğumuz için, sokaktaki olayları biz 
buraya getirdik. Sokaktan nasıl şikâyet edebiliriz? 
Birbirini öldüren o genç kardeşlerimizin kanının akı
tılmasını onun bunun üzerine nasıl atabiliriz? 

Buralda, 400 bin lira olduğu söylenen kamerayı 
kıranlar kimdi arkadaşlar? Sokaktakiler değildi. 

Sizlerden özür dilerim arkadaşlar. Ben teklif ediyo
rum, bu fakir milletin bütçesinden kırılan televiz
yonun parasının ödenmemesini, kim kırdıysa o mil
letvekilinin ödemesini, Sayın Başkanımızdan ve 
idareci üyelerden, tespit ettirip, onlara ödettirilme-
sinin teminini rica ediyorum.! 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Bravo, 
bravo çok güzel, çok güzel. 

BAŞKAN — Sayın Bozgeyik, bir dakikanız var 
efendim. 

MEHMET BOZGEYİK (Devamla) — Muhte
rem milletvekilleri, maddî değerleri miyarları aşan, 
manevî değenleri bakımından paha biçilmeyen ve 
millî mefahirimiz olan ecdat yadigârı millî sarayla
rımızın muhafaza ve balkımı yönünden azamî gay
ret sarf edilmektedir ve ediiimıelidir.' Vukuu muh
temel kötü hâdiselerden sonra üzüknektense, daha 
evvel ciddî tedbirler almak, önemli vazifelerimizden 
biri olmalıdır. 

Türkiye'de ecdat vakfına yeniden sahip çıkma ve 
vakfın, gayesine uygun şekilde ihyası dönemi baş
larken, milî saraylarımızın da muhafaza ve ihyası
nı temenni ederiz. 

Muhterem Başkanım, değerli milletvekilleri; Mil
let Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Bütçesi üzerin
deki Millî Selâmet Partimizin dilek ve temennilerini 
arz ederken, bu bütçenin Milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını Cenabı Haktan niyaz eder, Yüce 
Meclisin muhterem üyelerine hürmet ve saygılarımı 
arz ederim. (M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozgeyik. 
Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın Hiflimi 

Okçu'da. Buyurun efendim. 

A P GRUPU ADINA HİLMİ OKÇU (Manisa) 
— Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi üzerinde Ada
let Partisi Meclis Grupunun görüşlerini arz etmek 
üzere huzurunuzdayım. 

Evvelâ bir terim üzerinde durmak isterim. As
lında Senato var, Meclis var, bir de bunlardan mü
teşekkil Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Bunla
rın her birinin ayrı ayrı İçtüzükleri var. Şimdi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi denilince, 
adeta Senato ve Meclisten hariç bir de Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Bütçesi var, anlamına gelen 
bir terim bu. Başlangıcı hatalı bulurum. Ben, as
lında «Meclislerin bütçesi» denmesinde isabet oldu
ğu kanısı içindeyim. Başlangıç noktasını bu açıdan 

— 326 — 



M. Meclisi B : 59 18 . 2 . 1976 O : 1 

almak, yanlış anlamlara meydan vermemesi yö
nünden, ileride tashih edilebilirse, bütçe tekniği ba
kımından faydalı olur kanaatini taşırım. 

Benim durmak istediğim konular şunlardır: 
Aslında bu Yüce Meclislerin geliş kaynaklan, 

icra ve teşriî organ arasındaki münasebetler veya
hut yasama ve yürütme organları diyelim, (ki, aynı 
manaya gelir,) bunlar üzerinde durmak istiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Senato 
ve Meclis, büyük kısmı ile partiler demokrasisine 
dayanarak gelir. Yani millî iradeyi taşıyan, partileı-
Aracı ve taşıyıcı partiler getirir üyeleri buraya, is
tisnalar vardır, ama ben kaideden bahsediyorum. 
Bunun geliş sebepleri üzerinde dikkatle durmak lâ
zımdır. 

Türkiye'de bir Partiler Kanunu vardır. Partiler 
Kanununun 29 ncu maddesi tedvin edilirken, aslında 
bu madde esas olarak alınmışti. Yani önseçim mü
essesesi, Ön yoklama müessesesi aslında geniş ola
rak tutulmuştu; fakat o tarihlerde zamanın kâfi ol
maması sebebiyle zamanın kısa olması ve defterlerin 
noteıden tasdik edilmesi ve partilere üye olan herke
sin önseçimlere iştirak etmesi kaidesi esas alınmıştı. 
Fakat bu, Senatoda değişikliğe uğradı, bir nevi ana 
prensip oldu ve bu geçici madde halen meriyette 
ve duruyor. 

Şimdi bu noktalarda, millî irade aslında taşıyıcı 
olarak partilerde seçilme ve seçme hakkı doğurdu
ğuna göre, (Bağımsızlar istisna olarak kazanıyor,) 
artık temsilî demokrasi de partiler demokrasisine 
kalbolmuş, değişmiş. Aslında libaralist düşünce ve 
klasik demokrasi sistemleri değiştiği için, hâkim olan 
partiler demokrasisi olduğu için, bunlar üzerine de
ğinmek istiyorum önseçim - meselesinde. 

Önseçimin acı noktaları vardır. Propaganda ya
saktır; fakat en acı tarzda propaganda yapılır, in
sanlar, her partide önseçime iştirak eden aday aday
ları, son derece işitilmedik laflara şahit olurlar. Bu> 
yalnız bir partide değil, diğer bütün partilerde mev
cuttur., 

İkincisi: Parti delegelerinin önseçime iştirakin
de malî külfet son derece ağırdır. Köylerden, yapı
lardan yüzlerce kişi gelir, bunun malî külfetini çek
mek bir bakıma zordur; aslında ekonomik gücü 
fazla olanlara bir nevi imtiyaz tanımış olur, 

Üçüncüsü: Okuma - yazma bilmeyen, aday aday
larını seçme yeteneğini haiz delegeler yönünden (ger
çi bu, umumî seçimlerde de vardır) gizlilik de ber

taraf olunur. Aslında gizlilikten kasıt şudur; Reyin 
gizli olmasının prensibi ve felsefesi, insanın verdiği 
reyden mesuliyet esasını kaldıran bir prensiptir. Bu 
da zedeleniyor! 

Dördüncüsü: Önseçim yapılarında, bazen önse
çimlere yarım saat kala bütün yapılar toplanarak 
reylere iştirak edilir. Bu aslında önseçim yapısının 
tasfiyeye muhtaç olduğunu gösterir, her seçimde 
bütün parti liderleri, gruplarında, Senatosunda, hatta 
patlamalarda bütün ileri gelenler bu önseçim mü
essesesinin tashih edilmesinde zaruret vardır diye nu
tuk çekerler, fakat maalesef hiç bir zaman gerek 
bir teklif veya gerekse bir tasan olarak geldiğine 
şahit olmadım. Bu kadar acı şartlarla gelen insan
oğlu Parlamentonun yüceliğini sevilen ve savunu
lan bir yapı haline getirebilmesi için, bunun tashih 
edilmesinde zaruret olduğuna inanıyorum. Bunlar acı 
noktalardır. Türkiye'de seçimler olabilir; acı hatıra
ları var. Nispî sistemin yapısında, deseler ki «bir 
vilayette tesanüd içinde misiniz seçimlerden sonra?» 
hayır diyorum ben. insanları birbirinin kurdu ha
line getiriyor nispî sistem; birbirini âdeta tahrik 
ediyor, yıkma metotları kullanıyor, sonra «ahenk 
içinde olmanızı diliyoruz» deniyor. Bu hatalıdır. Bu, 
insan tabiatına aykırı düşüyor. 

Bu nispî seçimde, önseçim müessesesi dar sistem
den kurtarılmalı, tasfiye edilmeli. Artık o zaman 
gelmiştir. Partiler demokrasisini tahrip edecek ye
gâne unsurlardan birisi budur. Bunun tashih edilmesi 
ve Meclislerin bu noktaya bir hal çaresi bulmasın
da faydalar ümit ederim. 

Tekâmül etmiştir artık, temsilî demokrasiden par
tiler demokrasisine geçilmiştir dünyada. Temsilî de
mokrasi, liberalist düşünce, Birinci ve İkinci Cihan 
Harbi arasında, partilerarası yapısında tarihe gö
mülmüştür. Vaktiyle, yani esas millet ile temsilci 
arasmda hiç bir vasıta kabul etmiyordu liberalist 
düşünce. Ne diyordu? Aslında milletvekillerinin vic
dan ve fikir olarak, kafa ve kalp olarak hür ve 
serbest olması lâzım gelir, deniyordu. Hayır, ger
çekler o değil şimdi. Aslında millet ile milletvekili 
arasına bir temsilî sistemden farklı olarak uzun 
müddet bu, kanunlara dahi sokulmamış, hatta par
tiler hukuku dahi teşekkül etmemiş olmasına rağ
men, bugün aslında bu araya parti yapısı girmiş
tir. Bunu inkâr edemeyiz; ama bu parti yapısını 
tashih etmek lâzımdır, partiyi hukuka bağlamak 
lazımdır, anayasal yapılar olarak teçhiz etmek lâ-



M. Meclisi B : 59 1 8 . 2 . 1976 O : 1 

zımdır. Aslında değişim budur. Aslında millî hâki' 
miyet, halk iradesi demektir; anayasal süs değildir. 

Tabakalarda bunun gerçekleşmesini görmek isti
yoruz. Aslında değişim budur. Bu noktalara yaydığın 
vakit, siyasî katılımda fazlalık olduğu vakit, yapılar 
güçlenir. Aslında siyasî iktidarlar, partiler arasında 
mübadele olur, değişir. 

Kimıiniz dersliniz ki, Hükümetler . olarak, hayır 
Cumhuriyet Hükümeti değil; kiminiz Süleyman De-
mirel Hükümeti dersinz. Aslında Türkiye Cumhuri
yeti Devletinin yapısı Cumhuriyet. Aslında kırallık 
olsa idi, kırallık hükümetli denirdi. Temel felsefe bu. 
Aslında siyasî iktidar olarak Başvekilin ismi ile anı
lır iktidarlar: Demirel Hükümeti.. Ama bazıları sev
mez; ama muhalefet, ama basın veyahut biz. Cephe 
Hükümeti denir. Aslında denilen nokta şudur: Cum
huriyet Hükümetidir. Şayet biz kırallık olsa idik, 
«kırallık hükümeti» derlerdi. 

Bu temel felsefeden ilerleyerek şunu demek lâzım
dır ki; literatüre, anayasal kaidelere uyduğu nisbet-
te hükümetlere saygı duyulur. Nitekim geçen sene hü
kümet kurulamamış, acı noktalar olmuş; bundan do
layı siizlerin sözcüsü de çıkmış, «Parlamentonun gü
venini alan bir yapı ve kurulacak hükümete biz say
gı duyarız,. yardım ederiz» demişsinizdir. 

Bir parça da bütçeden bahsetmek istiyorum. 
Aslında, Senato Bütçesi ile Meclis Bütçesini mu

kayese etmek istemem. Ancak, hizmetler bir olduğu 
halde ikiye ayrılıyor, bu da cari masrafları artırıyor. 

Bir hizmet var; bölüyorsun, kadrolar genişliyor, 
aslında bir işi bir kişi yapabilirken üç kişiye veri
yorsunuz. Senato Bütçesi ile Meclis Bütçesinin ayrı ol
masında bence masraf bakımından artışlar olmuştur. 
Bu, ileride düşünülebilir, tasarruflar iade edilebilir. 

Meclis Bütçesine bakmak istiyorum; kendimize 
taalluk eden noktadır. 

1975 teklifi veya tahakkuk eden miktar 215 mil
yondur, bu sene 351 milyon olmuş. Cari masraflara 
baktım; 90 milyon küsur fark var. Yani artış % 45. 
Yatırım harcamalarına baktım; yatırım harcamaların
da 45 milyon küsur fark var; yani artış % 273. Trans
fer harcamalarına değinmek istemem. Rakamları dile 
getirmek isterdim... Aslında program bütçe denmiş; 
ama gerekçelerini aradım, rakamlar bir şey ifade edi
yor ama göremedim. 

Halen 28 adet taşıt mevcut olmasına rağmen, 1976 
bütçesinde de 7 adet taşıt alımı teklif ediliyor. Tat
bikatta 237 sayılı Taşıt Kanunu var; baktım birkaçı 
hariç hiç binisi uymuyor. Ya bu Taşıt Kanununu 

değiştirmek lâzım; tasfiye etmek, günün şartlarına 
uygun hale getirebilmek lâzım veya kanunî olmayan 
bir notkaya tahsisat vermenin ne derece uygun ol
duğunu, bu işi tanzim eden insanların takdirlerine 
bırakmak isterim. 

Mecliste personel durumu: Bilhassa Millet Mecli
sini gözönüne alıyorum; çünkü, Senato yönünden aşa
ğı - yukarı eleştirileri daha çok kendi meclislerini 
ilgilendiren hususlardır. Mecliste Millî Saraylar, 
köşkler ve kasırlar da dahil. 1 250 kişi var. Bu sene 
1 282 kişiye çıkıyor, yani 32 kişi daha artırılıyor. 

Millî Saraylar, köşkler ve kasırlar yönünden, oku
yabildiğim ve etüt edebildiğim kadanyle, bazı nokta
lardan son derece tenkide şayan noktalar buldum. Me
selâ, gerek emniyet yönünden, gerek jandarma yö
nünden... Bir zamanlar sarayların ve bu civarın em
niyetini, yani güvenliğini jandarmaya vermişler. Ev
velâ muhafız taburundaymış, oraya bir takım gön
dermişler, kaldırmışlar; sonra jandarmaya vermişler, 
sonra tekrar takıma irca etmişler. Zannediyorum bu 
gidişle takımda her halde tabura dönebilir. Aslında 
bunu tashih etmek etmek lâzım. Polisi emniyet yö
nünden Saray Müdürüne tâbi tutmuşlar, Em
niyet Müdürü olarak buraya bağlı, ama Sa
ray Müdürü sicil verir. Hayır bunun bir hi
yerarşisi var, bunu tanzim etmek, bugünkü şart
lara uygun hale getirebilmek lâzım. 

Köşkler ve sarayların bakım ve yapım yönünden, 
muhafaza yönünden kâfi olduğu kanısı içinde deği
lim. Okuduğum için söylüyorum, bir parça merak 
sardı. Bunları günün şartlarına uygun hale getirebil
mek lâzımdır. 

Dolmabahçe Sarayının içinde asker talim yap
maz. Bunlar ata yadigârı, baba yadigârı yerler. Bu
nu günün şartlarına uygun hale getirebilmekte isa
bet olduğu kanısı içindeyim. 

Sonra bir de Meclis ve halk münasebetlerine de
ğinmek istiyorum. Vatandaşta kabahat yok, yani 
seçmenimizde kabahat yok, ben bunu her zaman 
kabul ederim. Bizlerde kabahat çok. Koridorlar 
âdeta İstiklâl Caddesini veya Kızılayı andırıyor. Ko
misyon odaları komisyon olarak çalışmıyor, âdeta 
özel büro haline getirilmiş. Ben giremiyorum. Beni 
ilk defa olarak Hesapları Tetkik Komisyonuna ver
diler, özür. dilerim, ben giremiyorum Hesapları Tet
kik Komisyonu odasına. Canım, sen getirmişsin va
tandaşı... Özel burduktan buraları çıkarmak lâzım. 
Bilhassa komisyon olarak, faal olduğu noktalarda 
çalışması lâzımdır; telefonları da dahil, her şeyi de 
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dahil. Buna bir hal çaresi bulmak lâzım. Bu kaba
hat bizde, Parlamento üyelerinde. Yani mesafede, 
teşriî organla icra organı arasına gelmek istiyorum. 
Aslında teşriî organ - icra organı münasebetleri de 
değişmiş. Aslında Partiler Kanununa göre, parti grup
ları partinin bir organı olarak mütalaa ediliyor. Li-
beralist bir düşünceden gelen herkes seçildiği mınta-
kanın milletvekili değil ama, Türkiye Cumhuriyetinin 
milletvekili, fakat Partiler Kanununda tezat var. Di
yor ki: «Her şey parti gruplarında müzakere edilir, 
neticeler orada alınır. İcraya taalluk eden tasarruflar 
da orada müzakere edilir; oraya gelinir, tesanüd 
içinde halledilir». 

Aslında buradaki mücadele, artık Parlamentoda, 
Meclislerde teşriî organ - icra organı münasebetleri 
değişmiş, âdeta muhalefet ve iktidar tartışması ve 
dolayısıyle onların efkârı umumiyede inikası haline 
gelmiş, ağırlık Parlamentodan akmış, kamuoyu ya
ratmak, orada daha çok taraftar kazanma noktala
rına kaymış. Artık bugün teşriî organ ve icra organı 
münasebetleri muhalefet ve iktidar dengesi tarzında 
icra ediliyor. Parlamentonun dengesi de artık Parla
mento içinde değil, daha çok kamuoyuna, daha çok 
efkârı umumiyeye, yani bir nevi başka bir tabirle, 
efkârı umumiyeye hitabeder tarza inkılâb etmiş. 

Bu değişimin bir bakıma gereği var, bir bakıma 
da yok. Yalnız şunu demek istiyorum: Türkiye'de 
değişiklik var. Tıpkı temsilî demokrasi nasıl parti
ler demokrasisine inkılâb olmuşsa, icra ve teşriî or
gan arasındaki münasebet de artık muhalefet ve ik-
tikar olarak, Parlamentodan daha çok topluma, ce
miyete ve onların huzurunda münakaşaların ve poli
tikanın münakaşası haline gelmiş. Bu da normaldir, 
bunda sakınca yok. Böyle mütalaa ediyorum ve böy
le görüyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, kıymetli zamanlarınızı al
mak istemem. Esasen, son derece yorgun bir tarzda 
Mcelis çalışmaktadır. Bu yorgunluğu da dikkate ala
rak, maruzatım bundan ibarettir. 

- Beni dinlemek lütfünda bulunduğunuz için, say
gılarımı sunarım ve partim adına hepinizi hürmetle 
selâmlarım efendim. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Okçu. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Muslih Görentaş. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Bütçesi üzerinde görüşlerimizi 
arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Anayasamıza göre, çift Meclisten oluşan Parla
mentomuzun millet adına çıkardığı yasalara, evvel
emirde bu mukaddes çatı altında şerefli bir görev 
yapmakta olan parlamenterlerimizin çıkardıkları ya
salara kendilerinin riayet etmeleri gerekir. 

Ancak, o zaman Parlamentonun ve bunun neti
cesi olarak da milletin itibarını korumuş oluruz. İç
tüzüğümüzde, İçtima Salonuna silâhla girmenin ya
sak olduğu sarahaten belirtilmesine rağmen, silâhlı 
olarak girersek, fikir yerine küfür ifade edersek, ilmî 
münakaşalar yerine yumruklaşarak birbirimizin ka
fasını yararsak, yalnız Parlamentonun değil, temsil 
ettiğimiz büyük Türk milletinin de itibarını yitirmiş 
oluruz. (C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

Bu çatının altında, çeşitli görüşlere sahip insanlar 
elbette birbirine tamamen zıt fikirler serdedecektir. 
İşte buna tahammül etmeye kendimizi alıştıracağız. 
Demokrasinin en güzel tarafı da budur. Birbirimize 
saygılı olmaya mecburuz. Bu kürsüden ifade edilen 
fikirler hoşumuza gitmese dahi, dinleyeceğiz ve buna 
tahammül edeceğiz. 

Eğer, her münakaşa neticesinde, sokaklarda dahi 
duymadığımız galiz kelimeler kullanırsak meydan 
kavgalarına başlarsak, bu şerefli çatının altında bi
zim yerimiz yoktur. 

Temennim; bundan böyle Parlamentomuz bu mil
letin şerefine yakışır, vakur ve birbirine saygılı bir 
çalışma düzenine girmiş olsun. 

Muhterem arkadaşlar, «Hâkimiyet kayıtsız şart
sız milletindir.»1 Hakikaten çok güzel bir ifade. Fa
kat bugün tatbik edilen Seçim Kanunu muvacehesin
de, bu ifade biraz aksaklığa uğruyor kanısındayım. 
Çünkü millî irade tam tecelli etmiyor. Önseçim de
nen müessese tamamen delege ve parti merkezlerinin 
iradelerinin tecellisini hâkim kılıyor. 

Herhangi bir parti listesinin ön sıralarında yer 
alan bir aday, millet tarafından beğenilsin beğenilme
sin, seçilmek onun için mukadderdir. Halbuki, seç
men vatoandaş listeyi eline aldığı zaman, arzu etti
ğini ilâve etmeli, istemediğini silebilmelidir. 

Bu bakımdan, Seçim Kanununun behemahal ıs
lahı ve değiştirilmesi zaruridir kanaatindeyim. Bu 
Seçim Kanunu ile istikrarlı bir hükümetin kurulması 
da imkânsızdır. Partiler neden kurulur? İktidara gel
diği zaman programını tatbik etmek için. Halbuki 
bu Seçim Kanununa göre programın tatbiki imkânsız,; 

Buyurunuz Sayın Görentaş. (C. G. P. sıralarından I 
alkışlar). I 

C.G.P. GRUPU ADINA MUSLİH GÖREN
TAŞ (Van) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; J 
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icabında en sağdaki bir parti ile en soldaki bir parti 1 
koalisyon kurmak mecburiyeti ile karşı karşıya ge
liyor. O zaman hangi program- tatbik edilecek? işte 
buna Rufailer karışır. 

Muhterem arkadaşlar, 1961 Anayasamızın icabı 
olarak kurulan çift meclis sisteminin de ıslahı gere
kir kanaatindeyim. Cumhuriyet Senatosunun gerek 
teşekkül tarzı, gerekse yetkileri bakımından, Anaya
samızın yeniden ele alınması zaruretine inanmakta
yız. I 

Bu hususlara böylece değindikten sonra, gerek I 
Cumhuriyet Senatosu, gerekse Millet Meclisi bütçe-. 
lerindeki israf da Türkiye'nin bütün müesseselerinde I 
yapılan israfa muvazidir. İnşallah kısa zamanda biz I 
de tasarrufa alışır ve riayetkar oluruz. I 

Sözlerime son verirken, Bütçenin milletimize ha- | 
yırlı olmasını temenni eder, Cumhuriyetçi Güven Par- I 
tisi Grupu adına hepinizi saygı ile selâmlarım. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Görentaş. I 
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 

Sayın Mahmut Uyanık'ta. Buyurun Sayın Uyanık. 

C. H. P. GRUPU ADINA MAHMUT UYANIK 
(Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; I 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi hakkında Cum- I 
huriyet Halk Partisi Grupu adına görüşlerimizi sun- I 
mak üzere huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. 

însanlar, tabiî hayat halinde yaşadıkları ilk çağda 
karşılaştıkları bir çok güçlükleri yenmek, yaşamı ko- I 
laylaştırmak, tek kelime ile mutlulaştırmak için bir- I 
birleriyle dayanışmalı bir halde toplu yaşama lüzu- I 
munu hissetmişlerdir. I 

İlk Çağda oluşan o toplum üyeleri kendi arala- I 
rında anlaşarak bir otorite meydana getirmişler ve bu 
otoriteye karşılıklı tavizlerle bağlanmışlardır. Otori- I 
te - üye arasında sözlü bir andlaşma ile oluşan bu- I 
günkü modern devletin nüvesi, bu ilk toplumda za- I 
man zaman otorite ile üye arasında çıkan anlaşmaz- I 
lıklar o toplumu parçalamaya ve yeni toplumlar oluş- I 
turmaya sebebiyet vermiştir. Her anlaşmazlık, aynı I 
zamanda o toplumda otorite ile üye arasındaki iliş- I 
kiyi yeniden düzenlemiş, yerti kaidelerin konmasına I 
vesile olmuştur. Her düzenleme, her kaide o toplu- I 
mun gelişmesini temin etmiş, otorite - üye sürtüşme- I 
sini biraz daha azaltmıştır. " I 

Bu şekilde, giderek gelişen toplumlardan, mil
yonlarca yıllık tecrübelerden geçerek bugünkü mo- I 
dern devlete gelinmiş ve otorite ile üyeler arasın
daki sürtüşmeyi asgariye indiren, ikisi arasında adil I 

bir denge temin eden kaidelerin, nizamların tümü 
anahatlarıyle tespit edilm'iştir ve bunların tümünü içe
ren otorite - üye ilişkilerine de bir ad verilmiştir; de
mokrasi. 

Demokrasinin olduğu toplumlarda yaşam bir baş
ka güzel, insanlar bir başka saygıdeğerdir. Otorite -
üye arasındaki sözlü anlaşmaya dayanan toplumlarda 
otoritenin görevi, üyelerine mutlu, müreffeh bir ya
şam ortamı temin etmektir. Bunu da ancak demok
ratik bir yönetimle temin edebilir. Dolayısıyle, oto
ritenin demokratik bir yönetimden ayrılmaması ge
rekir. Aksi halde, otorite - üye sürtüşmesi tekrar baş-
gösterir, toplum rahatsızlanır. Bu durum, 'bugünkü 
modern devlette otoriteyi elinde bulunduranların ce
zaî mesuliyetlerini gerektirir. 

Değerli arkadaşlarım, dünyamız bugün değişik 
otoriteler tarafından parsellenmiştir. Bu otoritelerin 
çoğu toplumunu demokrasiyle yönetiyor. Geri kalan 
toplumlar ise, demokrasinin özlemi içinde bulunmak
ta, bunu elde etmek için büyük savaş vermektedir
ler. 

Demokrasiyi elde etmiş toplumlardan biri de bi
zim toplumumuzdur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti
dir. Bizler, başka ülkelere pahalıya malolan demok
rasiyi çok ucuz elde ettik; fakat geç elde ettik. Şüp
hesiz ki, gecikmesi ucuzluğuna sebebiyet vermiştir; 
ama bugün görüyoruz ki, ucuza elde ettiğimiz de
mokrasiyi bize pahalıya maletmek isteyen bir zihni
yet toplumumuzun başına musallat olmuştur. Demok
ratik rejimi oluşturan müesseselere saldıran, bu mü
esseseleri halkın gözünde küçük düşüren bu zihniyet, 
demokratik rejimi kökünden sarsmaktadır, hatta elin
den gelirse söküp atacaktır. 

Halkın gözünde küçük düşürülen bu müesseseler
den 'biri de Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Gerek 
Cephe Hükümetinin kuruluş ve güvenoyu alış şekli, 
gerekse Millet Meclisi Başkanlık seçimi sırasında ba
zı partilerin ve parlamenterlerin tutumu Parlamento
nun itibarnu zedelemiş, onu halkımızın gözünde kü
çük düşürmüştür. 

Parlamentonun itibarının zedelenmesi demokratik 
rejimi sarsar. Hele demokratik rejimi korumakla gö
revli olanlar tarafından Parlamentonun itibarı zede
lenirse, netice çok vahim olur. Ne yazık ki, bugün 
Cephe Hükümetini oluşturan bazı siyasal partiler bü
tün ikazlarımıza rağmen, ısrarla bu tutum içinde bu
lunmaktadırlar. O partiler ki, demokratik rejimin 
vazgeçilmez unsurudur; demokratik rejime pervasız
ca vuruyorlar. Şüphesiz ki, mesuliyet o partilerin ge-
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nel başkanları ve yöneticilerindedir. Bunlardan günün 
birinde hesap sorulacağı muhakkaktır. Ancak, bun
lardan istenecek hesabın, partileri tarafından ödenme
si ihtimali bizleri endişelendirmektedir. 

Demokratik rejimin sağlıklı işleyebilmesi için bu, 
partilere ülkenin ihtiyacı vardır. Örneğin; demokratik 
rejimin sağlıklı işleyebilmesi için Adalet Partisine 
şiddetle ihtiyaç vardır; fakat Sayın Demirel'e hiç ih
tiyaç yoktur. Hatta Genel Başkanlıktan ayrılmasında 
hem Adalet Partisi için, hem de demokratik rejim 
için sonsuz yarar vardır. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Siz 
ne karışıyorsunuz bizim işimize yahu? 

MAHMUT UYANIK (Devamla) — Bu sebeple 
Sayın Demirci'den, önce Adalet Partisi hesap sorma
lıdır. Parlamentonun itibarını, dolayısıyle demokratik 
rejimi zedeleyen Sayın Demirel ve onun bu zihniye
tini paylaşan yöneticilerden netice alacağı bir şekilde 
hesap sormalıdırlar. 

Demokrasiye inanmadıkları her davranışlarından 
belli olanları partilerinin başından uzaklaştırmaları; 
partileri ve demokratik rejim için faydalı, hatta za
ruridir. Aksi halde, demokrasiden vazgeçmeyecek 
olan güçler bu yöneticilerden hesap soracaklardır. 
Demin de arz ettiğim gibi endişemiz; bu hesabın par
tileri tarafından ödenmesidir. Bu da arzu ettiğimiz 
bir netice değildir; demokratik rejimin sağlıklı işleye
bilmesi için arzu etmiyoruz, Parlamentonun itibarlı 
ve kuvvetli kalabilmesi için arzu etmiyoruz. 

Bu sebeple, bugün Adalet Partisine tarihî bir gö
rev düşmektedir : Şayet demokratik rejimi ve onun 
bir unsuru olan partilerini korumak ve güçlendirmek 
istiyorlarsa - ki içtenlikle istediklerine inanıyorum -
bu zihniyeti başlarından tasfiye etsinler. Bunu yaptık
ları gün; partimiz adına, demokratik rejim adına 
kendilerine şükran hislerimizi takdim edeceğiz. 

Bu arada şu hususu da ilâve etmekte yarar gör
mekteyim : Parlamentonun itibarını zedeleyen eylem
lere aslî şerik olan bazı milletvekillerine bu kürsü
den ettikleri yemini hatırlatır, bundan böyle tutum 
ve davranışlarında aklı önplana almalarını tavsiye 
ederim. 

Değerli -arkadaşlarım, yasama yılı başında Mec
lis Başkanlığı ve Başkanlık Divanı seçiminin uza
ması sebebiyle Meclîsimiz büyük zaman kaybına 
uğramıştır. Halkımızdan sıkı bir çalışma İsteyen biz
lerin de sıkı bir çalışma içine girmemiz şarttır; hem 
kaybettiğimiz zamanı kazanmak, hem de ülkenin ih
tiyacı olan yasaları süratle çıkarmak için şarttır. Bu 

sebeple, Meclisimiz buna bir çare bulmalıdır. Bu ko
nuda Meclisimizin de benimseyeceğini umduğumuz 
önerimiz şudur: 

Çalışma günleri Pazartesi ve Cuma günleri dahil 
olmak üzere 5 güne çıkarılmalıdır. Bu, ya İçtüzük 
değişikliği ile yahut da Danışma Kurulunun tavsiye
si gereğince Meclisimizin kararı ile sağlanmalıdır; ama 
mutlaka sağlanmalıdır. Buna paralel olarak, komis
yonların da süratle çalışmasını temin edici tedbirler 
aknmalıdır, komisyonlara devam sağlanmalıdır. Bu 
konuda, yine İçtüzük değişikliği ile komisyonların her 
hafta belli bir günde toplanması temin edilmelidir. 
Komisyonlara devamı temin edici tedbirler alınmalı, 
örneğin; iki toplantı üst üste gelmeyen üyelerin isim
leri Genel Kurulda okunmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye. Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin komisyon ve Meclislerdeki çalışmaları 
sırasında; kendilerine yurtta ve dünyada vukubula-
cak siyasal ve ekonomik olaylar hakkında bilgi verici 
bir mekanizmanın, bir teleks mekanizmasının faaliyete 
geçirilmesinin yararlı olacağı kanaatindeyiz. Bu yön
de Meclis Başkanlığının bir çalışma içine girmesi 
bizleri memnun edecektir. 

Yine üyelerin halkla ilişkilerinde, halkı onore 
edici bir şekilde düzene sokucu tedbirler alınmalıdır. 
Bu yönde yapılan çalışmalar arasında her üyeye bir 
oda temini yer almaktadır. Bunun için bütçeye para 
konmuştur. Her üyeye bir oda tahsisinin pratik bir 
faydası olacağı kanaatinde değiliz. Bu, büyük masraf
lara sebebiyet vereceği gibi, her yıl Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Bütçesini de kabartır. Bizler, her üye 
yerine her Vilâyete bir oda tahsisini daha ekonomik 
ve daha faydalı bulmaktayız. Bu şekilde halk, her 
partiye mensup Parlamenterlerle daha çabuk temasa 
geçer ve problemini daha çabuk halleder. Aynı za
manda değişik partilere mensup üyeler bu vesile ile 
daha sik temas halinde olacak, bu da siyasî partiler 
arasındaki diyalogun sürekliliğine, bozulmamasına bir 
ölçüde yardımcı olur kanaatindeyiz. Bu sebeple, he
nüz büyük masraflara girilmeden her üyeye bir oda 
tahsisinden vazgeçilip, her vilâyete bir oda tahsisi 
cihetine gidilmesini öneririz. 

Değeri arkadaşlarım, zaman zaman münferit veya 
heyetler halinde parlamenterler görevle yurt dışına 
gitmektedirler. Görevlerinin gereği olarak bazı konu
larda temaslar, çalışmalar yapmaktadırlar. Ancak, 
Meclislerimiz bu temaslar, çalışmalar hakkında bilgi 
sahibi olamıyor. Bu sebeple bu seyahatler, Meclisleri
miz tarafından turistik bir gezi olarak tanımlanıyor. 
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Şüphesiz bu haksız bir tanımlama; fakat bu temas- I 
lar hakkında bilgi almak da Meclislerimizin hakkı. I 
Bundan böyle yurt dışına görevle giden heyet ^eya bk 
üye, yurda dönüşünde temasları lıaKkınua Meclisleri- I 
mize bilgi vermelidir. Bunun faydasını izaha lüzum I 
yoktur. Bu. gündem dışı bir konuşma şeklinde olmalı I 
ve Parlamento içi bir gelenek halini almalıdır. I 

Bu konuda Meclis Başkanlığının yardımcı olma- I 
sim temenni eder, Yüce Meclise Cumhuriyet Halk I 
Partisi Grupu adına saygılar sunarım. (C. H. P. sı- I 
ralarından alkışlar). I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyanık. I 
Söz, Demokratik Parti Grupu adına Sayın Özer I 

Ölçmen'in. I 
Buyurun Sayın Ölçmen. I 
D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN (Kon

ya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; Demok- I 
ratik Partinin, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senato- I 
su Bütçesi üzerindeki görüşlerini arz etmek üzere hu- I 
zurunuza gelmiş bulunuyorum. I 

Parlamento demokratik rejimin temel unsurudur. I 
Bu müessesenin zedelenmesi, rejimin zedelenmesi ve I 
hür demokratik rejime milletin inancını yitirmesi so- I 
nucunu doğurur. I 

Bu balkımdan, devleti ve rejimi korumakla yüküm- I 
lü güçlerin, özellikle siyasî partilerin Parlamento mü- I 
essesesini elbirliğiyle her türlü şaibeden münezzeh tut- I 
maları gerekmektedir. I 

Ne yazıktır ki, geçtiğimiz yıl, Parlamentonun iti- I 
barı açısından bazı isyasî kuruluşların çok kötü sınav- I 
lar ve örnekler verdiği bir yıl olarak hatırlanacaktır. I 

Bu yıl, parlamenterlerin partiler arasında trans- I 
ferlerinin günlerce gazetelerde manşet olduğu üzücü I 
bir yıl olarak zihinleri bulandıracaktır. I 

24 saat için iki parti değiştirenler, kumar borcunu I 
sildirmek pahasına cephe değiştirenler, yüklü bir I 
meblâğ karşılığı milletvekilliğinden istifa ederek bu- I 
gün Anadolu Kulübündeki oyunlarına devam edenler, I 
yıllarca küfür ettikleri kişilerle bir Türkiye Petrolleri I 
Anonim Ortaklığı îdare Meclisi azalığı karşılığı ba- I 
rışıp, sarmaş dolaş olup televizyonda poz veren- I 
ler, hep bu bir yıl içinde marifetlerini göstererek, va- I 
tandasın zihninde ulvî bir müessese olan Parlamento I 
kavramının üzerine çamur bulamışlardır. I 

Partilerden çeşitli menfaatler ve vaatler karşılığı I 
adam ayartma işlemine âdeta ticarî bir mahiyet ve I 
meşruiyet kazandırılmıştır. I 
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Bu metodlarla ve 4 oy farkla kurulan bugünkü 
Hükümetin de bu yüzden Meclislerdeki ve kamu
oyundaki demokratik temeli ve inandırıcılığı o dere
cede zayıf kalmıştır. 

Bu zaıf, Hükümetin müessir ve icracı bir hükü
met olmasını engelleyen önemli bir faktör olarak sık 
sık tezahür etmektedir ve etmeye devam edecektir. 

Bir kuruluşu veya makamı yücelten de, aşağılatan 
da, o mevkiin mensubu olan kişilerdir. Bir Hüküme
tin Başbakan Yardımcısı, Başbakanı hakkında «Tın-
gırdayan boş gaz tenekesi» sıfatını uygun görürse; 
bir parti lideri «Meclisler halkın 10 yıl gerisindedir» 
derse, Başbakan sol muhalefet partisi liderine «Haysi
yet cellâdı», bir diğeri öbürüne «Köprü altı zibidisi» 
diye hitap eder ve bunlar radyo ve televizyonlardan 
millete duyurulursa, bu kişilerin de milletten saygın
lık bekleme hakları ortadan kalkmış olur. 

Meclisler Anayasa gereği 1 Kasımda açıldıktan 
sonra 3,5 ay sonra çalışmaya başlayabilmiştir. Meclis 
Başkanlarının seçiminde ufak parti çıkarları, şahsî 
düşünceler önplana çıkarılmış, medenî bir diyalog ku
rarak teamüllere uymak yerine; Anayasa zorlanıp, İç
tüzüğü ihlâl etme pahasına Hükümet partileri ken
dine meyyal bir bağımsızı, ki dün de ispat etmiştir 
hangi taraftan olduğunu, Başkan seçtirebilmek için 
Meclisleri ve onun biran evvel çalışmasını bekleyen 
milleti oyalamışlardır. 

Üç ay sonunda, başta bilinen sonuca gelinmiş ve 
A. P. - C. H. P. işbirliği sonucu Meclis ve Senato 
Başkanları seçilebilmiştir. 

Tam feraha çıkıldığı sanılırken, bu sefer Hükümet 
partileri komisyon oranlarının muhalefet partileri 
lehine aritmetik göstermesini kabullenmemişler ve bu 
aritmetiği lehlerine değiştirmek için haftalar harca
mışlardır. Bu harcanan haftalar sonunda, bütün ça
balara rağmen, Hükümet partilerine yeni bir transfer 
im'kânı sağlanamayacağı anlaşılınca, seviyesiz bir mu
vazaaya başvurulmuş ve Meclis tarihinde ilk defa bir 
milletvekili bir partiden diğer bir partiye ödünç ve
rilmiştir. Bu suretle 9 kişilik Güven Partisi, bu sunî 
transplantasyon ile 10 kişiye çıkarılmış ve kendisi, 
A. P. ile hiç bir ihtilâfı olmdığını, kalbinin A. P.'de 
olduğunu belirten ve A. P. sıralarında oturan bir sa
yın üye, zahiren Güven Partisine geçmiş gibi gösteril
miştir. Bundan amaçlanan hedef; Hükümet partileri
nin komisyonlardaki üye adetlerini artırmaktır. Ni
tekim, bu ödünç verme işlemi ile 27 kişilik komisyon
larda muhalefet üyeleri çoğunlukta iken, denge tersi
ne çevrilmiş ve Hükümet partileri çoğunluğa çıkarıl
mıştır. 
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Meclislerimizin işleyişi ve çalışma tarzındaki ak
saklıklar da, her yıl burada ve Bütçe Komisyonunda 
dile getirilmesine rağmen, bir ıslahata tabi tutulabil-
miş değildir. Bir parlamenter için gerek komisyon, ge
rek Umumî Heyet çalışmaları cazip bir hale getirile
memiştir. Bir sayın üye, o günkü gündemde neyin 
görüşülebileceğini kestiremeyecek derecede zorluklar 
içindedir. Halbuki Parlamento binasının girişinde, 
ışıklı levhalarda, komisyon ve umumî heyetlerdeki 
konular pekâlâ kolay anlaşılabilir bir tarzda ilân olu
nabilir. Umumî Heyet çalışmalarını sadece grup söz
cülerinin hazırlayıp kürsüye çıktıkları monologlar ha
linden kurtarmak lâzımdır. 

Radyonun-yerini çoktan almış bulunan televizyon
da da ilginç müzakerelerden özetler verilmesi yarar
lı olacaktır. 

Parlamentomuzun günlük işleyiş tarzında en faz
la aksayan hususlardan biri; parlamenter - vatandaş 
ilişkilerindeki hicap verici düzensizliktir. Karda - kış
ta bir merdiven boşluğunda, birbirinin üstüne basarak 
temsilcisini görmeye gelmiş seçmenlerin durumu yü
rekler acısıdır. Milyonlar harcanarak yapılmış bu ko
ca taş binada, bir parlamenterin seçmenini kabul edip, 
buyur edeceği bir odası dahi bulunmaması ayıptır. Bu
na rağmen, konulan kaidelere riayetsizlik yüzünden, 
kuliste, koridorlarda ve lokantalarda bir nizamsız
lık ve keşmekeş devam etmektedir. Bunun asıl nede
nini, kendi koyduğumuz kaidelere riayet etmemekle 
bizler yaratmaktayız. 

Meclislerin orijinal genişleme planlarından sürek
li bahsedilir, fakat uygulamasına nedense başlanıla-
maz. Şehrin merkezinde 100 dönümden fazla bir yer 
işgal eden Meclis bahçesi vardır; içi talimgah, lojman 
ve karargâh olarak kullanılır ve hiç bir parlamenter, 
astsubaylar ve subaylar tarafından, defalarca hüviyet 

•sorularak çevrilmeden, bu bahçe içinde yürüyüş dahi 
yapamazlar. Bu arsanın başka bir işe de yarayacağı 
yoktur. Biz bari bunun çocuk bahçesi haline getirile
rek, Ankaralıların hizmetine sunulmasını teklif ediyo
ruz. (C. H. P. ve D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar), 

Bu şeklî bozukluklardan daha önemli olan, Mec
lislerimizin aslî vazifesi olan yasama ve denetim fonk
siyonlarının ifasında karşılaşılan aksaklıklardır. Bir 
kere; her iki Meclis, Anayasanın, diğer yasaların ve 
içtüzüklerin tefsiri konusunda bir mutabakat halinde 
değildir. Önce her iki Meclisin Başkanlık Divanları 
müşterek tefsir için bir müzakere ile anlaşmaya var
malıdırlar. Bunun son örneğini, 13 Şubat günkü Tür

kiye Büyük Millet Meclisi toplantısında yaşadık. Bir
leşik Toplantı İçtüzüğüne göre, birleşik toplantının 
tabiî başkanı Millet Meclisi Başkanıdır ve Senato Baş
kanına sadece danışarak, Meclisleri birleşik toplantı
ya, ara vermede veya tatilde de olsalar, çağırabilir. 
11 Şubat günü Meclis Başkanı da böyle yaparak, bir
leşik toplantı davetinde bulunmuştur. Senatonun A. 
P. Grupu buna rağmen, bütçe müzakerelerinin hita
mında, reyleriyle, Senatoya 24 Şubata kadar ara ver
me kararı aldırmışlar ve bu gerekçeyle 13 Şubattaki 
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısına katılma
mışlardır. Bu toplantıda çeşitli bakan ve başbakanlar 
hakkında kurulacak soruşturma hazırlık komisyon
larına üye seçimi gerekmekteydi. Bunlar arasında, 
kamuoyu ve basında «Mobilya yolsuzluğu» ile anı
lan komisyon da bulunmaktaydı. A. P. grupları bir 
önceki birleşik toplantıya iştirak etmemek suretiyle 
çoğunluk sağlatmamışlar, bu sefer de adı geçen ko
misyona üye vermemek suretiyle parlamento dene
timini engelleme yolunu seçmişlerdir. Halbuki Sayın 
Genel Başkanları, her fırsatta olduğu gibi o gün de 
TRT ekranlarına çıkarak; «Herkes hesabını verme
lidir, kimse hesap vermekten kaçamaz, mobilya ko
nusuna A. P. üye verecektir» diye kamuoyunu kan
dırıcı beyanlarını 40 milyona dinletmiştir. Dün de 
burada, bu kürsüden Sayın Başbakan, «Hesap ver
mekten kaçmıyorum, işte buradayım, huzurunuzda
yım» demök suretiyle büyük bir demagojiye giriş
miştir. Burada kürsülerden, «ben buradayım» demek
le yetinilmez, grupunu buraya sokar, çoğunluğu sağ-
lattırır ve komisyonlara üye verir, hesap vermekten 
korkmayan başbakanlar. (D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Burada değildi, birinci seferinde tüm grup olarak 
bu Meclise girmediniz. İkinci seferinde de, çoğunluk 
sağlanacağını anlayınca üye vermemek suretiyle So
ruşturma Hazırhk Komisyonunun kurulmasını en az 
bir ay engellediniz. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, Büyük Millet Meclisi 
üzerindeki görüşmelere devam edin. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Ama bizler alı
şığız geçen dört aylık dönemden. Nasıl Anayasanın 
132 nci maddesine sığınarak, nasıl başka hile ve de
siselere sığınarak soruşturmadan kaçıklığını çok iyi 
öğrendik; ama bu sefer kaçamayacaksınız. 

Dün burada Demokratik Partinin sözcüsü dört 
saat sualler tevcih etti. Bu sualler Demokratik Par
tinin sualleri değildi. Bu sualler kamuoyunun, kamu 

I vicdanında meydana gelmiş olan ve Hükümet Baş-
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kanının cevap vermesi gereken suallerdi; ama vere- I 
medi. Çünkü veremezdi. Özellikle Demirel ailesiyle 
ilgili soruşturmalar konu olunca Parlamento bu en
gellemelerin türlüsüne, çeşitlisine şahit olmuştur ve 
anlaşılan olmaya da devam edecektir. 

Önemli olan, Meclislerin denetim fonksiyonunu I 
•icrada uğradığı ataleti bertaraf etmektir. Özellikle 
bu Hükümet işbaşına geldiğinden beri, ne yazılı, ne 
sözlü sorulara cevap verilmez olmuştur. Soruşturma
lar, araştırmalar, görüşülmeden gündemde yığılır 
hale gelmiştir. Bunlar göstermelik kalmaya ve görüşül
meden kadük olmaya, bu sistem içinde mahkûm gö
rünmektedirler. 

Demokratik Parti Grupu olarak, Meclisin denetim 
fonksiyonunu daha iyi ifa edebilmesi için İçtüzükte I 
gerekli tadilâtın yapılmasını istiyoruz. Araştırma ve J 
soruşturma konuları güncelliğini kaybetmeden görü-
şülehilmelidir. 

Biz, bir Lockheed araştırması, soruşturması öner- I 
gesi veriyoruz, Lockbeed'e sıra gelene kadar, ne Losk-
heed'ler çıkıyor, Lockheed'in güncelliği kayboluyor. I 
Çünkü memleketin her tarafı, her köşesi bir Lockheed I 
suiistimalinin gizlendiği, saklandığı kirli kanser yara
ları haline getirilmiştir. Araştırma ve soruşturma ko- I 
nuları güncelliğini kaybetmeden görüşülebilmelidir. I 
Bunu da, kanun tasarısı ve tekliflerinde, Danışma Ku- I 
rulunun Genel Kurula teklif yetkisi gibi bir yetkiyle I 
ve Genel Kurul oyuyle halletme imkânı mevcuttur. I 

Ayrıca, Hükümeti, Meclislere daha sik devama ve 
bilgi vermeye davet ediyoruz. Son aylarda Hükümet I 
her konuda aynı Sayın Devlet Bakanı ile temsil edil- I 
mektedir. Biz Sayın Bakanın şahsına hakaret etmek 
istemiyoruz, kendisi muhterem bir kişidir; muhakkak 
ki, Hükümeti temsil etme yetkisi vardır; ama bir ba- I 
kanın her konudan anlamasına imkân yoktur. Bura
ya aylardır ne Başbakan uğramıştır, ne Dışişleri Ba- I 
kanı uğramıştır, ne ilgili bakanlar uğramıştır. De
vamlı, bir sayın Devlet Bakanı ticarî konularda da I 
buradadır, dış konularda da buradadır, iç konularda 
da buradadır. Bu, en azından Hükümetin Meclislere I 
itibar etmemesinin, Meclisleri kaale almamasının bir I 
işaretidir. Türkiye için hayatî dış konularda düzineler- I 
le gelişme olmaktadır. Bir iddiaya göre Türkiye'de; I 
Türkiye toprakları, Türkiye'nin hükümran toprakları I 
yabancı memleketlere üs olarak kiraya verileceği ga- I 
zetelerde yazılmaktadır. Bu derece hayatî konularda, I 
Kıbrıs'ta hangi tavizlerin verileceği, Ortak Pazara I 
hangi tavizlerin verileceği çeşitli müzakerelerle Türk I 
Devletinin bekası bakımından önemli olacak konular, I 
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çeşitli müzakerelere söz konusu olurken, Meclislere 
bir satırla dahi bilgi vermek lüzumunu hissetmeyen, 
vurdumduymaz bir Hükümetle karşı karşıyayız. 

Sayın Dışişleri Bakanı, tenezzül buyurup Meclis
lere bir bilgi dahi vermiş değildir; ama eğer o davet 
Meclislerden değil de, Rotary Kulüpten veya Bilder-
berg Cemiyetinden gelmiş olsaydı, Sayın Bakan iki eli 
kanda olsa, jet uçaklarıyle o toplantılara yetişir; hem 
Rotaryenlere, hem Bilderbergçilere Meclislerin öğ
renebileceğinden çok daha mufassal izahatı vermek
ten kaçınmazdı. 

Muhterem rriilletvekill'eri, Meclisin mehabeti ko
nusunda hepimiz aynı hassasiyeti göstermek zorun
dayız. Bir iddiaya göre; Meclisimizin odalarında, Mec
lisimizin resmî işlerle uğraşması gereken odalarda Ja
pon Ticaret Ataşesinin ve Japon Sefirinin kaibul edil
diği ve Soma Termik Santrali için 3,5 milyarlık ihale 
görüşmeleri yapıldığı rivayetleri dolaşmaktadır. Bun
lar dedikodu değil de hakikat iseler, bunların müseb
biplerini ve sahiplerini çıkararak teşhir etmek Demok
ratik Partinin vazifesi olacaktır; hatta ve hatta, eğer 
bu kişilerin isimleri Meclis Başkanlığı adaylığına dahi 
karışmış olsa... 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Pazarlıkları 
transferler odasında yapıyorlarmış. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — 7 milyar, 
7 milyar... 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Muhterem millet
vekilleri, biz Demokratik Parti olarak gücümüz nis
petinde Meclisin haysiyetinin, Meclisin onurunun her 
şeyin üstünde olduğu prensibini bugüne kadar ha
reketimizle, fiilimizle, sözlerimizle ispatlamaya ça
lıştık. 

12 Mart Muhtırası burada Okunamaz diyen - o za
manın 250 kişiden fazla Adalet Partisi sesini çıkar
madan, bir Adalet Partili Başkanvekilinin o Muhtı
rayı Okumasına rağmen - karşı çıkan tek parti idik. 
O zamanın şartlarını, Anayasa dışı bir müdahale 
ile Anayasayı sağlamak olduğunu ilân eden ve bu 
yüzden bu hükümetlere katılmayan da tek parti idik. 

Bu hassasiyetimiz bugün, o günkünden daha faz
la bir şekilde devam etmektedir. Bu kürsülerde geçen 
gün olan hadiseyi bu bakımdan üzüntü ile anmadan 
geçemeyeceğiz. Meclis kürsüsü, her şeyin üzerinde tu
tulması gereken, milletin sesini aksettirmesi gereken 
bir platformdur. Bu kürsüdeki tecavüzü - ne şekilde 
olursa olsun - Demokratik Partinin tasvip etmesine 
imkân yoktur; kınamak Demokratik Partinin birinci 
vazifesidir ama; burada tecavüze uğrayan zat maale-
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sef dün bir basın toplantısı yapmış ve bu basın top
lantısında Parlamentonun, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bugün açık olmasının ve çalışabilmesinin, 
kendisinin sayesinde olduğunu ilân etmiştir. Bu sa
yın üye, Bursa Milletvekili Sayın Ali Elverdi'dir. 

Eğer bu Meclis açıksa, eğer bu Meclis bugün ça-
lışabiliyorsa, bunu, önce Cenabı Hakka, sonra da 
aziz milletimize borçluyuz. («Bravo» . sesleri, alkış
lar) 

Eğer Meclislerin, eğer Türk Milletinin bir şah
sa müteşekkir kalması icap ediyorsa, o da, 23 Nisan 
1920'de «Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir» di
yerek Meclisleri açan ve Türk Cumhuriyetinin kuru
cusu ve banisi olan Mustafa Kemal Atatürk'tür («Bra
vo» sesleri, alkışlar), ama her halde Sayın Elverdi 
Paşamız değildir. 

Kendi hayatı çelişkilerle dolu olan; bir zamanlar 
üniforması içinde sizin Genel Merkezinizi basan 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri), ondan sonra 
sizin partinize iltihak eden... 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, 
Sayın Başkan!.. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, Sayın Ölçmen!.. 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — 12 Marttan son

ra... 
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim efen

dim. 
Bendeniz de aynı beyanatı okudum Sayın Ertem. 

Ancak... 
MUSTAFA PARLAR (İstanbul) — MecHs Baş

kanlığı Bütçesi ile ne alâkası var? 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Evet, Meclis 

Başkanlığı Bütçesi tabiî Sayın Parlar. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, Sayın Ölçmen, rica 
ediyorum, bir dakika dinleyin lütfen. 

Beyanatı bendeniz de okudum. Ancak, bir üyenin 
şahsiyle ilgili konuşmanızda, biraz daha dikkatli ol
manızı rica ediyorum. 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Herkes haddini 
bilmelidir. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Sizin üyeniz her 
şeyden önce haddini bilmelidir. 

BAŞKAN — Meclis çalışmalarıyle ilgili konuş
manızı istirham ediyorum. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Ne demekmiş?.. 
Bu Meclisin çalışması Ali Elverdi'nin sayesinde ola
cakmış... Bu ne demekmiş? 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, Sayın Ölçmen, ce
vap vermeyin efendim. 

Buyurun görüşmelerinize. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Asıl takbih edil
mesi gereken üye Sayın Elverdi'dir. Ne demektir kos
koca 600 kişilik Meclisin, çalışmasının kendi saye
sinde olduğunu ve kendisine medyunu şükran bulun
ması gerektiğini koskoca Türk Parlamentosu hak
kında iddia etmek? Meclis Başkanlığı bunun hakkın
da takibata geçmeyecek midir? («Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, iki dakikanız var 
ef endim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Hayatı çelişki
lerle dolu olan bu zat, 12 Marttan sonra yazdığı 
iddianamelerde, 12 Marta gelinmesinin sebebinin De-
mirel ailesinin yolsuzlukları olduğunun altında im
zası olan zat değil midir? («Bravo» sesleri, alkışlar) 

ORHAN BİRGÎT (İstanbul) — Hâkimiyet ka
yıtsız şartsız Ali Elverdi Paşanındır; Allah razı ol
sun (!). 

ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Biz Demokratik 
Parti olarak, gücümüz ne olursa olsun, inancımız tam 
olduğu için bu çeşit suçlamalara, bu çeşit karalama
lara karşı çıktık ve karşı çıkmaya da devam edece
ğiz. 

Meclis Başkanlığından, bu zat hakkında, Parla
mentoyu töhmet altında bırakan ve kendisine bağım
lı olduğunu iddia ederek büyük bir hakarette bulu
nan bu zat hakkında takibata geçilmesini arz ve tek
lif ediyoruz. 

Bizler nasıl başladıysak yolumuza... 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Maşallah 

maşallah!.. 
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Evet... Bizler, 

nasıl başladıysak yolumuza öyle devam eden, zikzak
lar çizmeyen, tenakuzlara düşmeyen politikacılarız 
ve Meclislerin de büyük çoğunluğunun böyle oldu
ğu inancı içinde, yolundan sapanlara, zikzak yapan
lara doğru yolu hatırlatmakla kendimizi görevli ad
dettiğimiz için, bunu buraya getirmiş bulunuyoruz. 

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

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen. 
Şahısları adına söz alan sayın üyelerden, söz sırası 
Sayın Tekin İleri Dikmen'de. Sayın Dikmen süre 10 
dakikadır. 

ALİ ELVERDİ (Bursa) — Sayın Başkan, sataş
ma var, cevap vereyim, 
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BAŞKAN — Bir dakika Sayın Elverdi; dinlerim 
efendim. 

Buyurun Sayın Dikmen. 
TEKİN ÎLERİ DİKMEN (Muş) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 
Doğu'nun büyük filozofu Şeyh Sadi Şirazî der ki : 

[«Sürü çoiban için değildir; çoban sürü içindir.» Burada 
ifade ©dilmek istenen kanaat şudur : Yönetimde halk 
ve mi'llöt, yöneticilerin keyfî İdarelerine terk edilemez; 
yöneticiler, ancak- halkın hizmetinde olabilirler. 

Doğuda demokratik müesseselerin teşekkülü ve 
demokrasi fikrinin inkişafı, Batıda yine aynı müesse
selerin kurulması ve bu fikrin inkişafı, aşağı - yukarı 
aynı fikrin meyve vermesidir. 

Bir ara Doğu illerinden birinde bir seçim gezisi 
yapmaktayken, vatandaşlardan birinin şöyle söylen
mekte olduğunu gördüm, diyordu ki : «Biz de bu 
Hükümetin milletiyiz». Yanlış... Tamamen sakat. O, 
bu Hükümetin milleti değil, bu Hükümet o halkın 
Hükümetidir, o milletin Hükümetidir; ama vatan
daşta yerleşmiş olan bu kanaat, hangi tatbikatın, han
gi yanlış görüşün neticesidir?.. 

Bir başka bütçede, Komisyonda yaptığım tenkit
lerden birinde demiştim ki; bizim toplumumuz, 500 -
600 senelik Selçukî idaresinin saltanatına alışkın ve 
birkaç yüz senelik Selçukî idaresinin, 500 - 600 se
nelik Osmanlı despotizminin idaresine alışkın olan bir 
millettir ve kendisini, eğitimi nispetinde hâlâ bu nok
tada görmökte; tamamen kendi emrinde olan, olması 
lâzım gelen müesseseleri ve organları, âdeta kendi 
amiri halinde görmektedir. Ama vatandaş eğitildikçe, 
vatandaş iktidarının, vatandaş gücünün bilincine er
dikçe, artık bu tip taibirleri kullanmaz hale gelecek
tir ve artık siyasetçiler, en yetkili yerlerde olsalar da
hi, hâkimiyetlerini kanun içinde sınırlama ve vatan
daşa cevap verme durumunda olduklarını idrak ede
ceklerdir. 

ıBuigünlkü' gibi, (kaınunlaırı tatbik ile mükellef olanı 
ve sizin, Yüce Meclislerin emirlerini yerine getirmek
le mükellef olan hükümetler, kanunları bir tarafa it
mek, keyfemayeşâ memleketi İdare etmııeik durumun
da kalamazlar ve bunun bir tek inhirafını millet on
ların burunlarından getirir, en ağır şekilde sorar. 

Bazan meyvalar derhal alınmaz, bazan hesaplar 
derhal sorulmaz; fakat bugün, bir keyfîlik sokaklar
da hükümfierma fee, sözünü geçinmıekiteyse; eğer fi
lân üniversitede, falan üniversitede öldürülen gençle
rin hesabını icra sormamaktaysa, mesulleri yargının 
önüne götürmemekte ;se ve Yüce Meclislerin çıkar

dığı kanunlara karşı meydan okumaktaysa, bu, hâlâ 
eğitimde bir hayli geri olduğumuzun delâletidir. Ama 
tahmin edildiği kadar bir duygusuzluk, tahmin edil
diği kadar bir idraksizlik, tahmin edildiği kadar Hü
kümetin durumuna nüfuz edilmezlik diye bir durum 
da yoktur. 

Biz diyoruz ki, bu Meclislere saygılı olalım, Hü
kümet bu Meclislere saygılı olsun; Hükümetin elin
deki idarî bilimler; polis ve jandarma saygılı olsun. 
Biz istiyoruz ki, saygılı olan polise, saygılı olan jan
darmaya emretme durumunda olan mesul siyasiler, 
birinci derecede Meclislerin ürünleri olan kanunları 
tatbikte bir hataya düşmesinler. Bu hatanın hesabı er 
geç sorulur. 

Neler istiyoruz; diyoruz ki, Anayasamız demek
tedir ki; «Hâkimiyet Türk Milletiriindir». Yani Os
manlı sultanlarının, herhangi bir kralın, herhangi bir 
padişahın değildir. Ama bu Anayasanın sistemini iyi 
anlamak lâzımdır. Hâkimiyetin bir kısmı yalnız bu 
Meclisindir. Hâkimiyetin bir kısmını, yarii Türk Mil
leti adına Hâkimiyetin bir kısmını yargı kullanır. 
Biz nasıl Hükümetten, yargıdan ve herkesten, bizim 
kararlarımız, bizim ürünlerimiz olan, Meclislerin 
ürünleri olan kanunlara saygılı olmayı beklemekte 
isek; aynı zamanda Hükümetin salâhiyet sahasına 
olan kısımlara müdahale etmemekte de kendimizi 
mecbur sayarız. Aynı zamanda hükümetlerden de 
yargıların emirlerine saygılı olmalarını istemek bi
zim hakkımızdır. Çünkü bu bir Anayasa emridir. 

Millet Meclisinde bu kürsü mukaddestir. Bunu 
kabul ediyorum. Bu kürsü eğer masuniyetini koruya-
mazsa, birçok şey arkasından ihlâle Uğrar. Kürsünün 
tecavüze uğraması, burada herhangi bir milletvekili
nin yalnız tokat yemesi değildir. Kürsünün tecavüze 
uğraması, bir milletvekilinin dışında bütün milletve
killerinin seslerinin çıktığı bu büyük binada, hâkimi
yet hakkının, Meclislere ait hâkimiyet hakkının ih
lâli, tatbik edilmemesidir, onun boğulmasıdır; Hü
kümetlerin Meclislere meydan okumasıdır, Meclisleri 
kaale almamasıdır. 

Burada toplantı devam etmekte iken; bu iki mik
rofon ve bu kürsü mukaddestir; ama toplantı bit
tikten sonra, Meclis Başkanı «kapattım» dedikten 
sonra, Büyük Millet Meclisi aksamından bir parça
dır. Hadiselerin üzerine eğilirken mukaddes olanla 
olmayanı, alelade ile fevkalâdeyi birbirinden ayırmak 
lâzımdır. Bunu da belirtmek istiyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Millet Meclisi Bütçe
sine temas edilmekte iken, elbette milletvekillerinin 
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vasıflarıyle ilgili durumları tespit eden, seçilmeleri ile 
ilgili durumları tespit eden seçim kanunlarına temas 
etmek lüzumu aşikârdır. 

Seçim kanunlarında, bana öyle gelir ki ve birçok 
arkadaşımızın, birçok partimizin paylaştığı g'ibi bir 
ıslahat yapmak gerekmektedir. İçtüzüğümüz, millet-
vekillerim'izin seslerini ve kanaatlerini yükseltmeye 
müsait olmayacak durumdadır. Süratle İçtüzüğün de 
değiştirilmesi gerekmektedir. İçtüzük değiştiği takdir
de, komisyonlar daha iyi çalışacaklardır, kanunlar 
daha süratle ve en iyi şekilde çıkmış olacaktır. 

Bunun dışında, bir personel meselesi vardır. Per
sonel meselesinde de bazı Ciddî aksaklıklar göze çarp
maktadır. 

Meclisin murakabesine tabi olan millî saraylar 
meselesi üzerinde de her halde bazı ciddî sorunlar 
karşımıza çıkmış bulunmaktadır. Bugünkü mevzuat
la, bir talimatname hükmü ile bu meseleyi halletmek 
mümkün değildir. Zannımca bu da bir özel kanunun 
konusu olmaktadır. 

Fikirlerimi bu suretle ifade ettikten sonra, bir 
tek noktada herkesin hassas olması lâzımgeldiğini ka
bul ediyor ve ifade ediyorum. Bu da; fiilî kuvvet me
selesidir, fiilî durum meselesidir. Anayasa ne derse 
desin, kanunlar ne derse desin, eğer bunlar uygulan
mıyorsa, fiilî bir durum var demektir. Milletlerin fiilî 
duruma tahammül gücü zorlanamaz. Şu halde her
kes, özellikle Hükümet ve Hükümetin başı ve onun 
yardımcısı ve herkes bu fiilî duruma son vermeli ve 
Yüce Meclislerin otoritesinin önünde saygı ile eğil
melidir. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın Elverdi, Sayın Ölçmen'in D. P. Grupu adı 

na konuşmaları sırasında zatıâlinize sataştığı iddia
sındasınız. Sataşma iddiası, gerçeğin ifade edilmemesi 
suretiyle bahis konusu olur"" Sadece, zatıâlinizin is
minin zikredilmesi sataşma telâkki olunamaz. An
cak, gazeteyi getirtiyorum, tetkik edeceğim. Bende
niz de bugün basında zatıâlinizin beyanını okumuş 
bulunuyorum. Hafızamın beni yanıltmaması için, o 
basın toplantınızla ilgili gazeteyi getirtip ona göre de
ğerlendirme yapacağım. 

Teşekkür ederim. 
Sayın Hasan Özçelik? Yok. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Burada yok, dışarıya çıkmıştı. Yerime ben konuşabi
lir miyim? 

BAŞKAN — Yerine siz konuşamazsınız Sayın 
Köylüoğlu; biraz tecrübemiz var, biliyorsunuz. 

Sayın Eken?.. Yök. 
Sayın Sanlı?.. Yok. 
Sayın Bayraktar?.. Yok. 
Sayın Aykul?.. Yök. 
Sayın Kahraman?.. Yök. 
Sayın Erçelik?.. Yok. 
Sayın Değer?.. Yok. 
Sayın Ezman?.. Yok. 
Sayın Çaneri?.. Yok. 
Sayın Akova?.. Yok. 
Sayın Deniz?.. Yok. 
Sayın Pamuk?.. Burada. 

MEHMET PAMUK (Kahraman Maraş) — Sayın 
Başkan, bendeniz söz hakkımı Sayın Şener Battal'a 
devrediyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın ligin?.. Yo'k. 
Sayın Ataman?.. Yök. 
Sayın İdareci Üyemiz, Millet Meclisi veya Cum

huriyet Senatosu adına konuşmak istiyor mü efen
dim? 

MİLLET MEÇLİSİ İDARECİ ÜYESİ MEHMET 
ERGÜL (Bilecik) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın İdareci Üyelerimizden, bazı sayın üyeleri

mizin soruları vardır, bunları okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Sayın Meclis Başkanımızın Bütçe görüşmeleri do-
layısıyle aşağıdaki sorularımı cevaplandırmasını say
gı ile rica ederim. 

İstanbul 
Prof. Dr. Mustafa Parlar 

1. — Dış ülkelerle artan ilişkilerimizin gereği ola
rak kurulan, Meclislerim'izin üyelerinden oluşmuş 
komisyonların denetimleri yapılmamaktadır. Bu ko
misyonların çalışmalarıyle ilgili raporları parlamen
terlerin onaylarına sunmak ve onların görüşlerini yan
sıtmak için düşünceleriniz nedir? 

Batı parlamentolarında olduğu gibi bizim de dış 
ülkelerle ilgili komisyonların çalışmalarını Meclis
lerde denetim yollarını aramak için gerekli çalışma
nın yapılması için görüşleriniz nedir? 

BAŞKAN — Sayın İdareci Üye, cevap verecek 
misiniz efendim? 
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MİLLET MECLÎSİ İDARECİ ÜYESİ MEHMET 
ERGÜL (Bilecik) — Yazılı cevap vereceğiz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Şimdi Sayın Parlar'in ikinci sorularını okutuyo

rum : 
\«2. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde çağdaş 

parlamenterlerin çalışma koşulları yoktur, çalışma 
yerleri yoktur. Parlamento çalışmalarının seviyesini 
artıracak ve daha verimli çalışmayı sağlayacak yar
dımcı personeli yoktur. Bunları sağlamak için Baş
kanlığın bir çalışması ve önerisi var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Ergül?.. 
MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MEHMET 

ERGÜL (Bilecik) — Buna da yazılı cevap vereceğim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
«3. — Meclis Genel Kurullarının önemli görüş

melerini canlı televizyonla yayınlamak ve üyelerin 
yararlanması için de, Meclislerin belli yerlerinde ka
palı devre televizyonları konulması ve zil sisteminin 
kanlığın bir çalıışmafsı ve önerisi var mildir?» 

BAŞKAN — Sayın Ergül?.. 
MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MEHMET 

ERGÜL (Bilecik) — Sayın Başkan, bu çalışmalar ya
pılmaktadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
«Meclis içinde disiplin ve vakarı sağlamak için 

düşünceleriniz nedir?» 
BAŞKAN — Sayın Ergül, sanıyorum bunların 

tamamına cevap vermek istiyorsunuz. 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MEHMET 
ERGÜL (Bilecik) — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kırklareli Milletvekili Sayın Meh
met Atagün'ün soruları var. Buyurunuz Sayın Ata-
ıgü». 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, dünkü Meclis müzakerelerinde, çok ender rast
lanan; bir sayın parlamenterin, kürsü üzerinde bu
lunduğu zaman, bir sayın parlamenter tarafından hü
cuma maruz kaldığı ve bundan dolayı da hiç bir par
lamenterin üzüntü duymadığını kabullenmek müm
kün değildir. 

Şu hale göre kürsünün, Anayasanın çizmiş oldu
ğu sınırlar dahilinde bir masuniyeti; bir parlamen
terin istediği şekilde konuşma yapabilmesini kısıt
layacak derecede vaki olan bu hareketten sonra, aca
ba İdare Amirliği ve Sayın Meclis Başkanlığı, şu 
kürsüyü hiç olmazsa bu nevi tecavüzlerden korumak 
bakımından bir tedbir almayı düşünüyor mu? Ve 

bu tedbiri almak için de herhangi bir şekilde parti
lerle, parlamenterlerle temasa geçmiş midir? Bunu 
öğrenmek: istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Atagün, izin verirseniz ben 

bir ölçüde cevaplamaya çalışayım. Sayın üye arka
daşlarımızdan bir değerli arkadaşımızın da, Sayın Mil
let Meclisi Başkanlığına bu konu ile ilgili olarak ya
zılı bir soru.tevcih etmiş olduğunu ifade etmek isti
yorum. Zatıâlinize de, bu konu ile ilişkin olarak 
sorduğunuz soruya cevap verilecektir. Teşekkür ede
rim. 

Sayın Bozgeyik, buyurunuz. Lütfen soru niteli
ğinde olsun; zaten epeyce vakit kaybettik. 

MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Muhte
rem Başkanım, bir gün önce müesisif hadiselerden 
sonra, İdareci Üyelerimizin dördünün imzasını , ta
şıyan, Meclisimizde mevcut lokantada içkinin kaldı
rılması istenmiş ve ittifakla talep edilmiştir. Bu is
tenilen yazıda «Badema içilrneyecektir» denilmek
tedir. Bu devamlı mıdır, değil midir? Meclisin bu du
rumuna inanıyorlar mı, inanmıyorlar mı? (C. H. P. 
sıralarından «Allah, Allah» sesleri) 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Böyle soru 
mu olur? 

BAŞKAN —Sayın Bozgeyik, Grupunuz adına 
yaptığınız konuşmada bu fikrinizi beyan ettiniz. Bü
tün sayın... 

MEHMET BOZGEYİK (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, ben soru soruyorum. İdareci Üyelerimizin 
dördünün imzası sonunda Meclis Başkanlığından so
ruyorum ve İdareci Üyelerimizin cevap vermesini ve 
zapta geçirilmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Sorunuz zapta geçti, cevaplandırıla
caktır Sayın Bozgeyik. 

Başka soru sormak isteyen var mı efendim?.. Bu
yurunuz Sayın Pamuk. 

MEHMET PAMUK (Kahraman Maraş) — Sa
yın Başkan, geçen sene 12 sayılı Kararname ile düzel
tilmesi gereken milletvekilleri maaşları onunla düzel
tilmedi. Bilâhara getirilen bir kanunla milletvekilleri
nin maaşları düzeltildi; ama bunlar bazı gazetelerde, 
kamuoyuna yanlış ve maksatlı olarak aksetti ve bazı 
basın organlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin, yani milletvekili ve senatörlerin 28 bin lira 
maaş aldıkları yazıldı ve söylendi, Bunları gittiğimiz 
yerlerde ve karşılaştığımız bazı kimselerden de aynen 
işitmekteyiz, 
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Bu hususta sayın Başkanlığımızın nasıl bir tutum 
takındığını bilmek istiyoruz. Şimdiye kadar herhangi 
bir açıklama yapılmadığını sanıyorum. Acaba bu hu
susta bir açıklama yapılmış mıdır ve bundan sonra 
bu gibi hallerde sayın Başkanlığın tutumu ne olacak
tır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Pamuk, zatıâlinizin de sorusu 
zapta geçmiştir, sanıyorum Başkanlığımızca cevaplan
dırılacaktır. 

Sayın Özçelik?.. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Vazgeçtim efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu suretle Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi 

üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Bölümlere geçilmesi hususunda onayınızı alacağım 

efendim. Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu bölümlerini okutuyorum 
efendim : 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, be
nim söz hakkım vardı... 

BAŞKAN — Sayın Battal, söz sırasını evvelce 
Genel Kurula arz ettim, bilahara de sayın üyeleri tek 
tek aramak suretiyle söz haklarını kullandırtmak is
terim; fakat görüşmelerin tamamlandığını ilân ettiğim 
için size söz verme olanağından yoksunum. 

Teşekkür ederim. 
Cumhuriyet Senatosunun bölümlerini okutuyorum 

efendim : 

a) Cumhuriyet Senatosu Bütçesi 
Bölüm 
(Prog.) 

101 

Lira 

ve Destek hiz-Genel Yönetim 
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 602 200 

111 Yasama 63 034 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılama
yan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

269 000 

Millet Meclisi Bütçesinin bölümlerini okutuyorum 
efendim. 

b) Millet Meclisi Bütçesi 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 152 325 000 

BAŞKAN — Bu bölüme ilişkin önergeler var, ge
liş sırasına göre okutup, aykırılık sırasına göre işleme 
koyacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Millet Meclisi 1976 malî yılı 

Bütçe Kanunu Tasarısına bağlı kadro cetvellerinin 
Grup Amirliği bölümünde bulunan kadroların aşa
ğıdaki şekilde düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grup Başkanvekilleri 
Ankara Edirne 

Oğuz Aygün îlhami Ertem 

C. G. P. Grup Başkanvekili 
Mardin 

Talât Oğuz 

D. P. Grup Başkanvekili 
Konya 

Özer Ölçmen 

M. S. P. Grup Başkanvekili 
Kocaeli 

Şevket Kazan 

Sınıfı Derecesi 
Grup Amirliği 

Unvanı Adedi 

G.I.H 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Büro Amiri 
Büro Amiri 
Büro Amir Yardımcısı 
Sekreter 
Sekreter Daktilo 
Sekreter Daktilo 
Sekreter Daktilo 

GEREKÇE 
Kadro cetvellerinin tetkikinden de anlaşılacağı 

üzere bu bölümde yüksek dereceli 22 kadro bulun
maktadır. Cumhuriyet Senatosu emsal ve örnek alı
narak kabul edilmiş bulunan bu kadrolar, fiilen çalı
şanların durumuna uygun hale getirilmek maksadıy-
le 18'e indirildiği gubi dereceleri düşürülmek sure
tiyle Bütçe tasarrufu da yapılmaktadır, 
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Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte bulunan Millet Meclisi 1976 Malî 
Yılı Bütçesinin kadrolarına ilişkin cetvelin Kanunlar 
Müdürlüğü kısmından aşağıdaki kadroların tenzilini 
arz ve teklif ederiz. 

Denizi ı 
Hasan Korkmazcan 

Sınıfı 

G.İ.H 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Konya 
Vefa Tanır 

îzmir 
Cemal Tercan 

Kayseri 

Çorum 
Yasin Hatiboğlu 

Bursa 
Kasım Önadım 

Kocaeli 
Sabri Yahşi 

Selçuk tmamoğlu 

Kanunlar Müdürlüğü 

Derecesi Görevi 

5 
6 
5 
6 
7 
8 
9 

1Q 
6 
8 
9 

1Q 

Şef 
Şef 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Daktilo 
Daktilo 
Daktilo 
Daktilo 

Adedi 

' 2 

2 
2 
2 

GEREKÇE 

Karma Komisyonca benimsenen bir önerge ile 
Siyasî Parti Grupunda çalışan görevliler müstakil bir 
bölümde toplanmak suretiyle Cumhuriyet Senatosu
na uygun hâle getirilmiştir. Ancak kabul edilen 
önergede de kaydedilmiş olduğu üzere, Kanunlar 
Müdürlüğü bölümünden düşülmesi icap eden kadro
lar düşülmemiş bulunmaktadır. Bu durumda, fuzulî 
kadro kalmış ve bu kadroların özlük haklarına ait 
ödenek de yine bütçede fazlalık olarak bırakılmıştır. 

Hiçbir maksada ve hizmete matuf olmayan bu 
fazlalığın giderilmesinin yerinde ve doğru bir işlem 
olacağını takdirlerinize sunarız. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Millet Meclisi 1976 Yılı Büt
çesine bağlı kadro cetvelinin Grup Amirliği adı altın
daki ünitede yer alan kadroların kaldırılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Gaziantep 
Mustafa Güneş 

İstanbul 
Mehmet Emin Sungur 

İstanbul 
Metin Tüzün 

Tekirdağ 
Yılmaz Alpaslan-

Kars 
Doğan Araslî 

GEREKÇE 

Bütçe Karma Komisyonuna verilen bir önerge 
üzerine Komisyonca kabul edilen grup amirliği 
adı altındaki ünitede, 5 adet 3 ncü dereceden Büro 
Amiri ve 17 adet de bunlara bağlı personel kadrosu 
ihdas edilmiştir. 

Bu 5 adet Büro Amirinin bugün Parlamentomuz
da grubu bulunan 5 Siyasî Parti grubunda görevlen
dirileceği anlaşılmaktadır. Ancak, gerek Büro Amir
lerinin, gerek diğer 17 personelin bu ünitede çalışan
ların kimin yönetiminde bulunacağı ve 1 nci dere
ce sidil amirinin de 'kim olacağını bilmek mümkün 
değildir. 

Millet Meclisi personelinin, genel olarak Genel 
Sekreterin yönetimi altında olduğu bir gerçektir. Fa
kat yeniden kurulacak bir üniteye de birinci derece
de sorumlu bir amir gereklidir. Örneğin, muhasebede 
Muhasebe Müdürü, Zatişlerinde Zatişleri Müdürü 1 ncı 
derecede yönetici ve sicil amiri durumundadır. 

Yeni ihdas edilen bu ünitede ise, Siyasî Parti 
gruplarında görevlendirilecek büro amirlerinden 
birinin diğerini yönetmesi veya görevini eksiksiz ve 
istenilen bir şekilde yapmadığı takdirde gerekli ikazı 
yapması mümkün değildir. Bu nedenle yöneticisi ol
mayan bir ünite de ihdas edilmiş olmaktadır. 

Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin bu ünitede 
çalışan personel ile direkt olarak ilgi kurması da, gö
rev hiyeraşisine uymaz kanısındayız. 

Bugüne kadar yapılan uygulamada, Siyasî Parti 
gruplarında görevli personel, Kanunlar Müdürlü
ğüne bağlı olarak görevlerini sürdürmüşler ve bu hu
susun herhangi bir görev aksamasına meydan ver
diği görülmemiştir. Bilâkis Kanunlar Müdürlüğünün 
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ve Siyasî Parti gruplarında görevli personelin gö
revleri birbirleriyle sıkı sıkıya ilgilidir. Yasama hiz
metinin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için adı 
geçen kadroların Kanunlar Müdürlüğü bünyesinde 
kalması gereklidir. 

Şayet bu kadrolar, Komisyonda kabul edildiği 
şekilde kalacak olursa, Mllet Meclisi kadrolarına, 
3, 4, 6 ve 7 nci derecelerden olmak üzere 22 kadro 
ilâve edimiş olacaktır. 

Bu nedenlerle hizmetin daha iyi bir şekilde yü
rütülmesini temin bakımından söz konusu üniteye 
ait kadroların kaldırılması yerinde olacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisindeki grupların baskı ve teksir iş
leri, Daire Müdürlüğüne bağlı mevcut müstahdemler 
eliyle yürütülmektedir. Dolayısıyle, senelerdir usta bir 
teksirci gibi yetişmiş bu elemanlara (ki, 4 - 5 kişiden 
ibarettir) başarılı çalışmaların karşılığı olarak, almak
ta oldukları derecelerin karşılığında maddî hiç bir men-

Sınıfı D. Adet 

Yrd. Hiz. Teksirci 
» » » 
» » ,» 
» » » 
» » » 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 1976 Yılı Bütçe Kanunu Ta- | 
sarısının Millet Meclisi bölümünde yer alan kadro I 
cetvelinin Meclis Emniyet Müdürlüğüne ait kısmında- | 
ki bir adet 5 nci derece ve bir adet 6 nci derece Ko
miser Muavinliği kadrosunun kaldırılarak 5 nci ve 6 I 
nci derece Polis Memurluğu kadrolarına, bir adet 5 

faat sağlamayan, sadece bir unvan veren «Teksirci» 
ismiyle değiştirilmesi, bu çocukların çalışma şevk ve 
azmini artıracaktır. 

Esasen T. B. M. M.'nin bir kanadı olan Cumhuri
yet Senatosunda da gruplarda teksirci kadroları ve
rilmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla, Daire Müdürlüğü emrinde olup da, 
gruplarda bu hizmeti gören müstahdemin kadroları
nın ve unvanlarının, işgal ettikleri derece karşılığının, 
ilişik listede görüldüğü üzere, «Teksirci» olarak değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Sakarya Kocaeli 
Hayrettin Uysal Şevket Kazan 

Edirne Mardin 
İlhami Ertem Talât Oğuz 

Niğde 
Mehmet Altınsoy 

Adı, Soyadı 

nci derece ve bir adet 6 nci derece Polis Memurluğu 
kadrosunun ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Tokat İstanbul 
Cevat Atılgan Metin Tüzün 

Tekirdağ Kars 
Yılmaz Alpaslan Hasan Yıldırım 

Kars 
Doğan Araslı 

Çıkarılan Kadro 

6 1 A. P. Grupunda Hüseyin Kaya 
8 1 C. G. P. Grupunda Halit Kara 

10 1 C. H. P. Grupunda Cafer Doğan 
9 1 D. P. Grupunda Muhlis Fidan 

10 1 M. S. P. Grupunda Şaban Koca 

îstenen Kadro 

6 1 A. P. Grupunda Hüseyin Kaya 
8 1 C. G. P. Grupunda Halit Kara 

10 1 C. H. P. Grupunda Cafer Doğan 
9 1 D. P. Grupunda Muhlis Fidan 

10 1 M. S. P. Grupunda Şaban Koca 

Yrd. Hız. Hademe 6 
» » » 8 
» » ,» 10 
» » :» 9 
» » » 10 
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Gerekçe : 

Bütçe Karma Komisyonuna isim zikredilmek su
retiyle verilen kadro değişikliğine ilişkin önergelerin 
görüşülmesi sırasında bazı Komisyon üyelerinin «kad
ro cetvelinin Millet Meclisi Başkanlık Divanınca ha
zırlanması nedeniyle söz konusu değişiklikler hak
kında da Başkanlık Divanı görüşünün alınmasının 
gerekli olduğu, aksi takdirde Komisyonun yönetime 
müdahalesi gibi bir durum ortaya çıkacağı» yolun
daki ikazlar üzerine Komisyonca durum tezekkür edil
miş ve ikazın yerinde olduğu, bu nedenle kadro de
ğişikliği önergelerinin Başkanlık Divanının görüşü 
alındıktan sonra işleme tabi tutulmasına karar veril
miş ise de, bu kadrolar için Başkanlık Divanının gö
rüşü alınmamıştır. 

Bu yola gidilmiş olsa idi Başkanlık Divanının gö
rüşü menfi olacaktı. Çünkü Başkanlık bu personelin 
durumunu incelemiş, bunların kadro derecelerini yük
seltmiş, fakat Komiser Muavinliğine terfi ettirmemiş-
tir. 

Hal böyle olunca Komisyonun, isim ve zikrederek 
unvan vermesi yine Komisyonca kabul edilen ilke
ye (yönetime müdahale) aykırı düştüğü açıktır. 

Kaldı ki, Emniyet Müdürlüğü kadrolarında mev
cut Polis Memuru kadrosu adedine göre Komiser Mu
avini, Komiser ve Başkomiser kadroları konulmuş
tur. Polis Memuru kadrolarının azaltılarak Amir kad
rolarının çoğaltılması işlerin aksamasına sebebiyet ve
rebilecektir. Urivan değişikliği dışında kadro derecele
rinde de bir değişiklik yoktur. Yani bir mağduriyet 
söz konusu değildir. 

Bu nedenle teklifin kabulünün Meclisimizin yöne
tim ve teşkilâtı bakımından çok yerinde olacağını Yü
ce Genel Kurula saygıyle arz ederiz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

(Millet Meclisi Başkanlığı kadroları içinde, mevcut 
Daire Müdürlüğünün Yardımcı Hizmetler Sınıfında 
Hademe unvanı ile görev yapan ve sigara satışı ile gö
revli bulunan iki kişinin, kadroları aynı kalmak üze
re, Sigara Satış 'Memuru olarak unvanlarının değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz., 

•Muş 
Kasım Emro 

Ordu 
Mustafa Kemal Gönül 

Ankara 
ıHasan Özçelik 

Mardin 
İbrahim Aysoy 

Urfa 
Celâl Bucak 

Ankara 
Fikri Pehlivanlı 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1976 Yılı Bütçesinin Millet Meclisi Kadrolarının, 
Daire Müdürlüğü kısmının Yardımcı Hizmetler Sı
nıfında yer alan bir adet 10 ncu derece Büfe Garso
nu kadrosunun kaldırılarak aynı dereceden Büfe -
Kasa Memuru olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz., 

[Niğde Kastamonu 
Haydar Özalp Hasan Tosyalı 
Diyarbakır, Ordu 

Abdüllâtif Ensariöğlu Kemal Şensoy 
Muğla Muğla 

Ahmet Buldanlı Ünat Demir 
Ankara Çanakkale 

İsmail Hakkı Köylüoğlu Zekiye Gülsen 

Millet Meclisi Başkanlığına 

'Millet Meclisi 1976 Malî Yılı Bütçesinin Teknik 
işler Müdürlüğündeki bir adet Sıhhî Tesisat Teknis
yenliği 7 nci derece kadrosunun 5 nci derece Sıhhî 
Tesisat Şefi olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. (*) 

Ankara Ordu 
Orhan Alp Kemal Şensoy 

Giresun Edirne 
M. Emin Turgutalp Veli Gülkan 

Ankara 
Hasan Özçelik 

'BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine göre 
tekrar okutup işleme koyacağım. 

(Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 4 ar
kadaşının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Gerekçeyi de biraz evvel arz etmiş
tik. 

Sayın Komisyon, katılıyor musunuz? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 

GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Katılmıyoruz 
efendim, 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
'Sayın İdare Amiri? 
MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MEHMET 

ERGÜL (Bilecik) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Komisyon katılmadığını, Sayın İdare Amiri ka

tıldığını îfade ediyor. 

(*) Bu önerge Bütçe Komisyonunda oylanma
mıştı. 
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YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, önergemiz üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değih 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Efendim 

Komisyon katılmıyor. 
BAŞKAN — Katılmasa da mümkün değil. Büt

çede maalesef bölümlerde, önergeye katılmasa bile 
Komisyon veya Hükümet, söz vermemiz olanak dışı. 

Önergeyi Yüce Kurulun onayına sunuyorum : Ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etme
yenler... Önerge reddedilmiştir efendim. 

2 nci önergeyi okutuyorum : 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Nasıl Sayın 
Başkan, çoğunlukta olduk biz. 

'BAŞKAN — Efendim, ben de müşahede ediyo
rum, görüyorum. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sonucun ne oldu
ğunu anlayamadık. 

BAŞKAN — Önerge kabul edilmedi efendim. 

<A. P., C. G. P., D. P. ve M. S. P. Grup Başkan-
vekillerinin önergesi tekrar okundu) 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, önergeler hakkında değil, usul hakkında bir hu
susu -istirham ediyorum. Öyle önergeler var ki, Yüce 
Başkanlığınızın onları muameleye koyması hukuken 
mümkün değildir. 

'BAŞKAN — Sayın Alpaslan, ben de dikkat ettim, 
sırası gelince ifade edeceğim. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sırası geldi 
efendim, şu anda okunan önerge, bir idarî tasarruf 
niteliğindedir; Parlamento karar verecektir. Buna hak
kınız yok, 

©AŞ/KAN — Başkanlık olarak bunu biz de dik
kate alıyoruz. Ancak, bir idarî tasarruf mudur yok
sa bir yasama tasarrufu mudur diye İdare Amirliği
ni temsilen İdare Amirinden soracağım ve sizler de bu 
ışık altında oylarınızı kullanacaksınız. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, o, İdare Amirliğinin takdiri değil, Başkanlığını
zın takdiridir. İdare Amiri o takdirde bulunamaz, an
cak siz o takdiri kullanabilirsiniz. 

©AŞKAN — Sayın Alpaslan, bu, isim tasrih edil
meksizin kadro ta'hsisidir. Bunu ancak Anayasamızın 
94 ncü maddesine göre işleme koyarım veya koyma
yabilirim; onu da soracağım zaten. Başkanlık olarak 
biz bunu yaparmyoruz, İdare Amirinden ve teknik 
heyet olarak Komisyondan soracağım. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, evvelâ şu hususu 
sormak istiyorum : Bu önerge gider artırıcı bir öner
ge midir? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Hayır efendim, 
gider artırıcı değildir. Hem kadro miktarını düşürü
yor, hem dereceleri düşürüyor. Üstelik bu konu üze
rinde Komisyonda da karar verilmiş durumdadır. 

BAŞKAN — Katılıyor musunuz? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 

GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Katılıyoruz efen
dim., 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın İdare Amiri?.* 
MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MEHMET 

ERGÜL (Bilecik) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz-
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kan, rica ediyorum; burada, Adalet Partisi Grupun-
daki Ahmet, Cumhuriyet Halk Partisi Grupundaki 
'Mehmet diye isim tasrih edilmemekle birlikte, «Grup 
Amirliği, Grup Amir Yardımcılığı» terimleri kullanı
larak kişilerle-ilgili, Meclise tasarruf yaptırıyorsunuz 
efendim. 

©AŞKAN — Çok istirham ederim Sayın Alpas
lan; o benim yetkim dahilinde değil. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sizin yet
kiniz dahilinde. İdarî tasarrufu Meclise oylatamazsı-
nız, sizin tasarrufunuzda. 

BAŞKAN — Eğer isim tasrih edilerek idarenin ta
sarrufuna herhangi bir müdahale Meclisçe bahis ko
nusu ise, elbette biz doğrudan doğruya bu önergeye 
müdahale ederiz ve ayrıca teknik komisyonun ve ida
re Amirliğinin görüşünü alırız. Ancak, bunda bir kad
ro ihdası bahis konusudur. Kadro ihdasında, Başkan
lığınızın, doğrudan doğruya bunu Millet Meclisi ih
das edemez, diye bir yetkisi bahis konusu olmadığını 
takdirinize sunarım. Rica ederim. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Kadro ihdası olur
sa gider artırıcı olur ve zaten Anayasanın 94 ncü mad
desine göre mümkün olmaz, 

BAŞKAN — Sayın Tüzün, gider artırıcı olmadığı
nı biraz evvel Komisyon izah etti. Ben Başkanınız 
olarak bunu takdir edemem. 

Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum... 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Efendim olmaz, 
Sayın Başkan olmaz... 
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YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, evvelâ Bütçe Plan Karma Komisyonu toplan
sın karar versin. Komisyon Sözcüsü tek başına buna 
karar veremez; bu gider artırıcı bir önergedir. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, Sayın Alpaslan... 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 

GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Sayın Başkan... 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Bütçe Kar

ma Komisyonunun çoğunluğu burada yok, karar ve
remez efendim. 

BAŞKAN — Komisyonu, komisyon başkanı, ko
misyon başkanvekili veya sözcüsü Mecliste temsil 
eder ve bizim sorduğumuz sorulara iade ve katılma
ma yönünde karar verir ve bize görüş bildirir. Ka
tılma konusunda ifade ettiğiniz husus, gerçekten doğ
rudur. «Katılıyorum» ifadesi yanlıştır ve bizim soruş 
biçimimize karşı verilmiş bir cevaptır. Aslında komis
yonun karar çoğunluğu burada olmadıkça, komisyon 
«katılıyoruz» şeklinde beyanda bulunamaz. 

İkazınıza teşekkür ederim. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 

GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Sayın Başka
nım, bu konuda gider artırıcı olmaması, kadroların 
düşürülmesi hakkında.., 

BAŞKAN — Sayın Sevilgen, ben zaten zatı âlini
ze bu konuda soru tevcih ettim, 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Hay hay. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, gider artırıcıdır, olamaz, 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Kadro İhdas edi
liyor, nasıl olur? 

Sayın Başkan, izin verirseniz bir hususu belirt
mek istiyorum : 

Sayın Başkanım, 94 ncü maddeye göre gider art
tırıcı teklif yapılamaz ve kabul edilemez; acaba kad
ro ihdası yapacağız, hem kadro vereceğiz, 'hem para 
mı vermeyeceğiz, iki taraflı olarak; nasıl olur efen
dim1? 

BAŞKAN — Sayın Tüzün, takdir edersiniz ki, 
onu Başkanlık takdir edemez. 

'METİN TÜZÜN (İstanbul) — 'Nasıl olur efen
dim? Bunu oylayamazsınız. Ücretsiz mi çalışacaklar 
bunlar? 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin onayına su
nuyorum : Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir efendim. 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Maliye Bakanlığı 
Müsteşarını da buradan, oturduğumuz yerden tayin 
edelim. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, çok 
kötü bir tatbikata vasıta oldunuz, çok tehlikeli bir ka
pıyı açtınız. Komisyonda görüşülmeden olur mu? Ak
şama kadar tespih çekerek para mı alacak bu adam? 
Bunları ihdas edeceğiz, para da vereceğiz öyle mi 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyorum. 
(Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve altı 

arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — İdarî tasar

ruf mu yapıyoruz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergenin iadesi

ni veya reddini talep edebilirsiniz. Bu soruma ne kar
şılık veriyorsunuz efendim.* 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Sayın Başka
nım bu, mükerrer olan bir şeyin bir tanesinin atılması 
manasına gelir ve üstelik 'gider azaltıcı bir nitelikte
dir. Bu bakımdan takdirinize bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Yani 94 ncü maddeye de aykırı de
ğildir diyorsunuz., 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Değil efendim. 
değil. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kanım... 

BAŞKAN — Sayın İdare Amiri? 
MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MEHMET 

ERGÜL (Bilecik) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye katılmıyorsunuz. 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kan, efendim istirham ediyorum, lütfediniz, bu öner
gelerle ilgili bir usul müzakeresi açınız. 

Şu. önerge, bir yığın memurun açıkta kalmasına yol 
açacaktır. Memurların kadrolarını ellerinden alıyor
sunuz.-

Bu önerge kabul edildiği takdirde, demin birta
kım memurlara, haksız olarak ismi belli memurlara, 
yeni olanaklar tanıdınız şimdi de birtakım memurla
ra..., 

BAŞKAN — Ben tanımadım efendim, 'Meclis ta
nıdı efendim. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Tabiî efen
dim Meclis için; yani o nedenle bu önerge işleme ko
nulamaz. Lütfediniz bu gelen önergelerle ilgili bir usul 
müzakeresi açalım. Komisyona lütfediniz önergelerin 
tamamını, alalım, tartışalım, ondan sonra... Komisyo
numuzun kararı yok, bir. Bazıları gider artırıcıdır. 

— 344 — 



M. Meclisi B : 59 18 . 2 . 1976 O : 1 

Bazıları birtakım memurlara ilişkin idarî tasarruf. 
Onun için oylanamayacağına resen karar verebilirsiniz. 
Bu kararı vermiyorsunuz, oylama ile büyük haksızlık
lara yol açıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, Başkanınız olarak 
ben haksızlıklara yol açmıyorum. Durumu Genel 
Kurulun bilgilerine arz ettim. Gider artırıcı mahiyet
te olmayan ve bir idarî tasarruf mahiyetinde olma
yan önergeleri Başkanınız olarak ben oylamak zorun
dayım.. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Efendim, oy
layamazsınız; hepsi idarî tasarruf. 

BAŞKAN — Kadro çıkarırsınız veya ihdas eder
siniz. Bu Genel Kurulun yetkisi dahilinde Sayın Al
paslan. Siz Bütçe Karma Komisyonu üyesisiniz. Bu 
konuda benden daha fazla bilgi sahibi olmanız lâ
zım, 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, birtakım görevlerde bulunan memurların kad
rolarını ellerinden almakla ilgili Meclis Başkanlığının, 
grupların herhangi bir talebi mi var ki biz böyle bir 
önerge veriyoruz? 

Kanunlar Müdürlüğündeki birtakım personelin gö
revlerini ellerinden alıyoruz, 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, gerekçesiyle birlik
te... 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — İdarî tasar
ruf değil mi bir yerde? 

BAŞKAN — Gerekçesiyle birlikte önergeyi Ge
nel Kurulumuzun ıttılaına arz ediyorum. Teknik ola
rak Komisyonun ve ayrıca Millet Meclisini temsilen 
Sayın İdareci Üyenin görüşünü alıyorum ve Genel 
Kurula aktarıyorum. Bunların ışığı altında Genel Ku
rul oylarını kullanıyor. Eğer Genel Kurul kadro alı
yorsa, Başkanınız olarak ben ne yapabilirim? 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın Başkan bir şey 
sorabilir miyim? 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, tu
tumunuzla ilgili bir şey söyleyeceğim. Sayın Başka
nım, zatı âlinizin görevi gelen evrakı Meclise sunmak 
değil; zatı âlinizin görevi, Anayasa ve İçtüzük gere
ğince, ve mevcut kanunlar gereğince, bu kanunlara 
uygun önerileri Meclise sunmaktır. 

BAŞKAN — Elbette. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sırf onun içindir 
ki Meclis Başkanı ile Meclis Başkanvekilleri bir kaç 
tanedir. Hepimiz değiliz; niçin? Hepimiz bu görevi 
yapamadığımız içindir. Zatı âliniz yapabildiğiniz için 

oradasınız ve siz bu yapabilme yeteneğinizi kullana
rak, buraya sunacağınız önergeleri bu hükümler dai
resinde ayıklayacaksınız efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tüzün, ifadenize aynen katı
lıyorum. Elimdeki önergenin Anayasaya aykırı tara
fı yok; İçtüzüğe aykırı tarafı yok. Yaptığım işlemin 
ne kanunlara, ne Anayasaya ve ne de İçtüzüğe aykırı 
tarafı var; ne de uygulamaya aykırı tarafı var. Ne ya
pabilirim Sayın Tüzün? 

Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmiştir efendim. (C H. P. 
sıralarından gürültüler «Anayasaya aykırı önergeleri 
oylayamazsınız» sesleri) 

M. ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Anayasaya aykırı, 
İçtüzüğe aykırı önergeleri oylayamazsınız Sayın Baş
kan. Cumhuriyeti değiştirme önergesi de verilirse, 
onu da oylarsanız... Böyle şey olmaz. 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi tekrar okutuyo
rum. 

(Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 4 arkada
şının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Sadece bir un
van değişikliğidir, gider artırıcı niteliği yoktur; takdi
re bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın İdareci Üye?.. 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MEHMET 
'BRGÜL (Bilecik) — Sayın Başkan, teksircinin sınıf
landırmadaki yeri «Genel Hizmetler» dir. Bu suretle 
sınıf değiştirmek, 657 sayılı Kanunun 71 nci madde
sine bağlıdır. Onun için, biz buna iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın İdareci Üye önergeye katıl
madığını ifade etmiştir. Önergeyi Yüce Heyetin ona
yına sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(Tokat Milletvekili Cevat Atılgan ve dört arkada
şının önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon ve İdare Âmiri önergeye 
katılıyorlar mı? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Katılmıyoruz 
efendim. 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MEHMET 
ERGÜL (Bilecik) — Katılıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyuna su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Muş Milletvekili Kasım Emre ve beş arkadaşının 

önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Komisyon ve İdare Amiri katılıyor

lar mı efendim? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Sadece bir 
unvan değişikliğidir, takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim bu tabiî sadece bir unvan 
değişikliği mahiyetinde oluyor. Bu görüş altında gö
rüşünüz nedir Sayın İdare Amiri? 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MEHMET 
ERGÜL (Bilecik) — Personel Kanununa aykırıdır 
beyefendi, katılmıyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin onayına su-
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

(Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 7 arkadaşı
nın önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Unvan de
ğişikliğidir, gider artırıcı niteliği yoktur, takdire bıra
kıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın idare Amiri?.. 
MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MEHMET 

ERGÜL (Bilecik) — İştirak etmiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın idare Amiri, katılmadığını ifa

de etmiştir, önergeyi onayınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(Ankara Milletvekili Orhan Alp ve dört arkada
şının önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M . GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın İdare Amiri?.. 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MEHMET 
ERGÜL (Bilecik) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi onayı
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Bölümü tekrar okutuyorum efendim: 

«Bölüm 101 Genel yönetim ve destek hizmetleri, 
152 325 000» 

BAŞKAN — Bölümü onayınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Bölüm 111 Yasama hizmeti 148 771 000» 
BAŞKAN — Bölümle ilgili bir önerge var, okutu

yorum efendim:. 

Sayın Başkanlığa 

T. B. M. M.'nin mehabetine yaraşır ve Mecliste
ki parlamenterlerin ve diğer Meclis Personeli ile ziya
retçilerin ibadetlerini rahatça yapabilmeleri için lü
zumlu gördüğümüz camiin etüt, proje ve inşaatına 
başlanmasında kullanılmak üzere : 

Millet Meclisi bütçesinin 111 nci Bölümü 240 har
cama kalemi yurt dışı geçici görev yollukları faslın
dan 500 000 liranın bölüm 101 nci harcama kale
mi 710 yapı ve tesis faslına aktarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Adıyaman 
Abdurrahman Unsal 

İstanbul 
S. Arif Emre 

Konya 
Şener Battal 

Denizli 
Hasan Korkmazcan 

Balıkesir 
Kemal Alver 

Niğde 
Yaşar Arıbaş 

Sakarya 
Nadir Lâtif İslâm 

Gaziantep 
Mehmet Bozgeyik 

Zonguldak 
M. Zeki Okur 

Yozgat 
Ömer Lûtfi Zararsız 

Denizli 
Sami Arslan 

Ankara 
1. Hakkı Köylüoğlu 

Trabzon 
Ömer Çakıroğlu 

Denizli 
Rıza Gençoğlu 

İstanbul 
ihsan Toksan 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. 
GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Sayın Başkan, 
program kodu 101, harcama kalemi 710; yapı tesis 
ve büyük onarım giderlerinde, miktarı kafi ödenek 
vardır; ayrıca, Meclisimizin umumî yerleşme planında 
da bu fasılda bir cami inşası için, ödenek ayrılması 
gerekçesiyle, bu önergeyi takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın idare Amiri?... 

MtLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ MEHMET 
ERGÜL (Bilecik) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye sayın İdare Amiri katılma
dığını ifade etmiştir, Komisyon takdire bırakıyor. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
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Bölümü yeni şekliyle okutuyorum efendim : 

«Bölüm : 111 Yasama hizmetleri 148 271 000» 

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

Yapılan bu ^değişiklikten sonra değişen 101 nci bö
lümü tekrar okutuyorum efendim. 

«Bölüm : 101 Genel yönetim 152 825 000» 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
«Bölüm : 112 Millî Sarayların idare ve korunma

sı 48 964 000» 
BAŞKAN — Bölümü onayınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
«Bölüm : 900 Hizmet programlarına dağıtılama

yan transferler 1 812 000» 
BAŞKAN — Bölümü onayınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu suretle - Türkiye Büyük Millet Meclisi - Cum

huriyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçeleri Meclisi
mizce kabul edilmiştir, Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

Sayın Ali Elverdi, efendim; bugünkü basında, bi
raz evvel ifade buyurduğunuz sataşma ile ilgili olarak 
beyanınız şu: «32 yıl Devletime şerefle hizmet ettim. 
Demokrasiyi 2 defa badireden kurtardım. 21 Şubat ve 
22 Mayıs olaylarını kellemi koltuğuma alarak önledim. 
Bugün bu Parlamento çalışıyorsa benim yüzümden ça
lışıyor» diyorsunuz. 

Sayın özer ölçmen'in ifadesi de; sizin beyanınız 
karşısında duymuş olduğu tepki ve ifade buyurduğu 
fikirleriyle mücehhezdi. Ben, Başkanınız olarak size bir 
sataşma görmedim efendim. 

ALÎ ELVERDİ (Bursa) — Efendim, yalnız ben 
bir hususu arz edeceğim. 

Sayın Başkan, benim itirazım «hadiseyi söyleme
den» böyle bir hadiseyi söylediğimi burada beyan et
tiler. Şimdi aydınlandı. Ben 21 Mayıs olayında radyo
ya tek başıma girip... 

BAŞKAN — tfade ettim Sayın Elverdi, teşekkür 
ederim. 

HASAN ÖZÇELÎK (Ankara) — Sayın Elverdi ol
masaydı siz şimdi burada olmazdınız. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Ne olacak Elver-
di'nin uşağı, milletin vekiliyim diye buraya geliyor. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Ben kimsenin 
uşağı değilim; ben milletin uşağıyım. Bu sözü aynen ia
de ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özçeİik, rica ediyorum lütfen 
oturun efendim. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Uşak sensin. 
B) CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri sıra Cumhur
başkanlığı Bütçesinin görüşmelerine gelmiştir. 

Söz sırasını okuyorum efendim: 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Tu

fan Doğan Avşargil, Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grupu adına Sayın Vefa Tanır, Millî Selâmet Partisi 
Grupu adına Sayın Mehmet Pamuk, Demokratik Par
ti Grupu adına Sayın Hasan Korkmâzcan, Adalet 
Partisi Grupu adına Sayın Nadir Lâtif İslâm söz al
mış bulunuyorlar. 

Şahısları adına; Sayın Doğan Araslı, Sayın Ne
dim Korkmaz, Sayın Etem Eken, Sayın Ali Sanlı, Sa
yın Müfit Bayraktar, Sayın Osman Aykul, Sayın Ömer 
Kahraman, Sayın Hüseyin Erçelik, Sayın Hasan De
ğer, Sayın Hasan Celâlettin Ezman, Sayın Hasan Özçe
lik, Sayın Orhan Çaneri, Sayın Enver Akova, Sayın Hü
seyin Deniz ve Sayın Doğan Öztunç'la, Sayın Kemal 
Ataman söz istemiş bulunmaktadırlar. 

Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Sayın Tufan Doğan Avşargil'de. 

Buyurunuz Sayın Avşargil (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

C. H. P. GRUPU ADİNA TUFAN DOĞAN AV
ŞARGİL (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde Cum
huriyet Halk Partisi Meclis Grupunun görüşlerini 
Yüce Heyetinize sunmak üzere söz almış bulunu
yorum. 

Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Bütçesini 12 Mart öncesi 
bir ortam içerisinde görüşüyoruz. Yine iç sürtüşme
ler devam ediyor. Yine öğretim özgürlüğü ve can gü
venliği yok oluyor. Yine kardeş kardeşi kurşunluyor, 
yine gençler, memurlar kıyılıyor. Yargı organlarının 
yasal kararları ve hukuk devleti ilkeleri çiğneni
yor; yine nüfus suiistimali yolu ile devlet kasası so-/ 
yuluyor. Sayın milletvekilleri ulusun kaderine bakın 
ki, Cumhuriyet Hükümetinin başında Parlâmento ve 
yasalar önünde kendisini aklamaktan kaçınan şaibeler 
altında bir Başbakan bulunuyor. Biz en sade vatanda
şından Devletin üst düzeyindeki en sorumlu kişiye 
kadar huzursuzluğun, güvensizliğin yaygın olduğu 
bir ortamda Cumhurbaşkanlığı Bütçesini teknik ay
rıntılar açısından çok siyasal düzeyle incelemeyi 
faydalı buluyoruz. 
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Cumhurbaşkanlığı bir anayasal kuruluştur.. Par
tiler demokrasisini öngörmüş, partileri siyasî haya
tın vazgeçilmez unsurları olarak kabul etmiş ve de
mokrasinin işlerliğini partiler dinamiğine 'bağlamış 
olan Anayasamızda, Cumhurbaşkanının, Devlet Baş
kanı olarak önemli bir yeri vardır. Anayasamızın, 
96 ncı, 97 nci, 98 nci maddeleri Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, yürütme ve yajgı organları ile ilgili görev 
ve yetkilerini de daha fazla ayrıntıya girmek ihtiya
cını duymadan saptamıştır. 

Dışarda Devletin ve milletin birliğini temsil et
mesi, şan ve şerefini koruması, içerde vatandaş hak 
ve özgürlüklerini koruması, millî dayanışmayı, sos
yal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını ger
çekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kıla
cak, demokratik hukuk devletini bütün hukukî ve 
sosyal temelleriyle kurmayı ve Atatürk Devrimleri 
doğrultusunda yaşatmayı amaçlamakla yükümlü si
yasî partilerin birbirleriyle olan ilişkilerinde denge 
unsuru sayması, Cumhurbaşkanın sorumluluğunu da
ha da artırmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 95 nci mad
desiyle tarafsızlığı sağlanan Cumhurbaşkanın, 96 ncı 
madde ile yürütmeye ilişkin görevleri, görevlerinin 
kapsamı ve konuları saptanmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı Devletin en yüce makamıdır. 
Ancak bu demek değildir ki, Cumhurbaşkanı davra
nışlarından ötürü hiçbir şekilde eleştiriiemez. Cum
hurbaşkanı eleştirilir. Bir ülkede özgürlük varsa, de
mokrasi varsa, bütçe yapılıyor ise, Cumhurbaşkanı 
Yüce Parlamentonun oylarıyle o makama geliyor otu
ruyor ise ve bir ulusun bireyleri toplumun yaşa
masından umudunu kesmemiş ise, elbette Cumhur
başkanlığı makamı yüceliğine uygun bir dille eleş
tirilecektir. Eleştirimiz Anayasa ve demokrasiye say-
gımızdandır, eleştirimiz Devletimizin en büyük ba
şına saygımızdandır.. 

Sayın Cumhurbaşkanı, parlamenter rejimin siya
sî icaplarına bağlı olmak şartıyle Başbakanı seçer. Koa
lisyon zorunluğu olduğu hallerde de, değişik olanakla
ra sahip olmasına rağmen, Meclisteki siyasî kanat
ların sandalye sayısını dikkate almak zorundadır. 
Bazı denemelerin kuşkusuyle olacak ki, Sayın Cum
hurbaşkanımız Cephe Hükümeti kurulurken bu ola
nağı değerlendirme ihtiyacını duymamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanının bugün 
için ilgiyle izlenecek 1 Mart 1975 tarihinde yaptığı bir 
konuşmaları vardır: 

-548 

«Zorlanarak çıkarılacak hükümetler yakın bir 
gelecekte tarihî yanılgılar olarak Türk Milletini daha 
kesin cephelere bölecek, bundan siyasî partilerimiz 
de, hür demokrasimiz ve nihayet Devletimiz de za
rar görecektir. Bu itibarla, Türkiye Cumhuriyetinin 
dışta ve içte alacağı son derece önemli kararları, va
tandaşları ayrı ayrı cephelere bölerek veya azınlık 
hükümetleri kurarak alabilmek asla mümkün de
ğildir. Bu şekilde hareket, milleti ve vatanı bölmek
ten, devletin gücünü azaltmaktan başka bir sonuç 
vermeyecektir. Sorumluluğu ve günâhı ağır olacak
tır» diye buyuruyor Sayın Cumhurbaşkanımız. 

îşte bu gerekçelerle azınlık hükümetine karşı çık
tılar. Bu gerekçeyle, zorlanarak çıkarılacak hükü
metlerin tarihî yanılgı olacağını, milletin kesin çiz
giler halinde cephelere bölüneceğini, bu gerekçeyle, 
partilerin de, parlamentonun da, hür demokratik 
rejimin de, devletin de yara alacağını, bunun sorum
lulukla günahının ağır olacağını açıkladılar, ama 
bir noktada Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığı ko
nuşmaları her nasılsa hatırlamayarak kendileri bü
yük bir tarihî yanılgı çizgisine düştüler. Çeşitli par
lamento taktikleri ile kamuoyu önünde, yargı or
ganları önünde hesap vermekten kaçan bir kişiyi de 
Başbakan seçerek dört başlı bir azınlık hükümeti
nin kurulmasına olanak sağladılar. Millet bütünlüğü 
içinde cephe açmaya onay verdiler. Böylece par-
lâmanter rejimde bir kural altüst oldu, demokratik 
sürecin sağlıklı bir biçimde işlemesi de engellen
miş oldu. 

Sayın milletvekilleri; Devletin ve milletin bağım
sızlığına, vatanın ve milletin bütünlüğüne yönele
cek her tehlikeye karşı koyacağına, milletin kayıt
sız şartsız egemenliğini ve Anayasayı sayacağına, 
savunacağına, insan haklarına dayanan demokrasi 
ve hukuk devleti ilkelerinden ve tarafsızlıktan ayrıl
mayacağına söz vererek yemin eden Cumhurbaşka
nının, Cephe Hükümeti kurulduktan sonraki tutum 
çe davranışları üzerinde izin verirseniz durmak is
tiyorum. 

Kesin yargımız odur ki, Cumhurbaşkanı Cephe 
Hükümeti kurulmadan önceki demeçleriyle, kurul
duktan sonraki eylemleri arasında çoğu kez açmaz
lara girmiştir. Bu savımızı kanıtlayan örnekler 
vardır. 

Cumhurbaşkanı 12 Ekim 1975 kısmî senato ve 
milletvekili araseçimleri arefesinde, hem de seçim 
yasaklarının başladığı dönemde, seçim yapılacak 
bazı illeri de kapsayan bir Doğu Karadeniz gezisi-
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ne çıktılar. Sahil şeridinde uzayan Kuzey Komşumu
za yeşil ışık yaktıktan sonra Trabzon'da bir konuş
ma yaptılar; hatıralarınızı yenilemek için okuyo
rum: 

«Türkiye bugün, hür demokratik parlamenter 
sistemin gereği olarak kısmî parlamento seçimleri 
arefesindedir. Bu dönemde bütün vatandaşlarımı
zın, Anayasamızda yerini bulan temel ilkelere dik
katlerini çekmek isterim. Atatürk'ün kurduğu Cum
huriyet Türkiyesini de, devlet idaresini Marksist te
mellere dayanan felsefenin eline terk etmeyeceğiz. 

Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Türkiye'sinde, 
Devlet idaresini din ve şeriat esaslarına terk etme
yeceğiz ve terk etmemeliyiz. Türk Milleti elbette ki, 
bu anailkeleri gözönünde tutarak, vicdanî kararla-
riyle sandık başında oy kullanacaktır» diye buyu
ruyor Saym Cumhurbaşkanımız. 

Sayın milletvekilleri, milletin kayıtsız şartsız 
egemenliğine, hukuk devleti ilkelerinden ve taraf
sızlıktan ayrılmayacağına Anayasa yemini yapan 
Cumhurbaşkanının, bu davramşını yaptığı yeminle 
bağdaştırmak mümkün müdür? «Marksist partile
re, şeriatçı partilere oy vermeyiniz» diyerek yan tut
ması izahı mümkün olan bir davranış mıdır? 

Bugün sokak, Devlete egemendir. Bu egemenliği 
bütün kanlı olaylarda baş rolü oynayan faşist ko
mandolar kurmuştur. 

O halde, vatandaşı bunların bulunduğu Hükü
mete, daha doğrusu Hükümet ortağı bazı partilere 
oy vermeye davet etmekten başka anlamı var mı
dır bu demecin? Sonra, büyük Atatürk'ün oturduğu, 
o kartal yuvası Çankaya'nın kutsallığiyle bu yan-
sal oluş bağdaşabilir mi? 

Sormak ihtiyacını duyuyoruz: 12 Ekim 1975 se
çimlerinde hangi Marksist, şeriatçı parti seçime gir
miştir? Özgürlükçü demokratik sol sloganlarıyle 
seçime giren bir Cumhuriyet Halk Partisi vardır; bir 
de, Cumhurbaşkanının imzasıyle, Hükümetin bir ka
nadını oluşturan dinî konulardan biraz daha fazla 
söz eden Millî Selâmet Partisi vardır. 

Fikir ve düşünce özgürlüğü, Anayasa teminatı al
tındadır Türkiye'de. Cumhurbaşkanı, bir kısım par
tileri soyutlayarak, diğer partiler hakkında, vatan
daşın zihninde kuşkular yaratacak demeçler verme
ye, bir Devlet Başkanı olarak hakkı olmadığını bil
melidir. 

Oy vermeyin diye çağrıda bulunmaktansa, Ana
yasa sınırları dışında gördüğü partiler varsa, onla
rın kapatılması için icrayı zorlamalıdır, «Ben, Mark-

sistirn, ben şeriatçıyım» diyerek seçime giren parti 
de yok Türkiye'de. Düğün yok, bayram yok. Haya
lî mobilya şirketleri değil ki, siyasî partiler ege
men çevreler göz kırpsın onlara. 

Dünyanın birçok ülkelerinde Almanya'da, İtal
ya'da, Fransa'da dinci partiler de var, Marksist par
tiler de var. Seçime giriyor, ülkeye hizmet anlayı
şını sergiliyor, vatandaşlar da oylarıyle onları değer
lendiriyor. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, özgürlükçü 
demokrasiye inanmış bir siyasal bünye olarak; hu
dutlarını Anayasamızın çizdiği her türlü siyasal par
tilerin varlığının demokrasinin vazgeçilmez dina
mikleri olarak kabul ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanımızın yeni 
yıl dolayısıyle, 1975 Aralık ayı sonunda yayınla
dığı bir mesaj var. 

«Hür demokratik parlamenter sistem içinde, 
Anayasa nizamının nimetlerini yurt sathına yay
mak» gereğinden başlıyor. Hükümette olan siyasal 
partilerin, siyasî görüşlerine uygun kadro oluştur
duklarını, bu değişikliklerin huzursuzluk yarattığı
nı da belirleyerek, önemli bir noktaya işaret ediyor. 

Hemen belirtmek gerekir ki, kişiler veya kuru
luşlar, hukuku ve gerçekleri kendi siyasal görüşle
rine göre, yönlemeye ve yorumlamaya kalkarca, şüp
hesiz bundan en çok hukuk devleti zarar görür. 
O halde, Devletin Anayasa nizamını koruma gücü, 
canlı ve ehliyetli tutulmak, canlı ve etkili tutulmak 
gerekir. Şunu kesinlikle belirtmek gerekir ki, Cum
hurbaşkanı, işaret ettiği konularda etkinlik göstere
memiştir. 

Cumhuriyet tarihinde eşine rastlanmayan bir so
rumsuzlukla, 41 valinin yeri değiştirilmiş, Devlet Baş
kanı susmuştur, Suiistimal dosyalarını bir görev bi
linci içerisinde ortaya çıkaran müsteşarlar, genel mü
dürler ve diğer binlerce memur, yasal hiçbir daya
nağı olmadığı halde, düzenlenen kararnamelerle yer* 
lerinden alınmış, ama gayet nazik, yerine göre uyarı
cı demeçler veren' Cumhurbaşkanı, kendisine sunu
lan kararnameleri tereddütsüz imza etmiştir. 

Danıştay Davalar Dairesi Kurulunun ve Anaya
sa Mahkemesinin iptal kararları, Cephe Hükümeti 
için her gün çiğnenen kararlar haline geldiği halde, 
Cumhurbaşkanı Anayasa nizamım hukuk devleti il-

. kelerini koruyucu kesin bir tavır almamıştır. 

Böylece, Kadınlar Yılı Kongresini açarken 
6 . 12 . 1975 tarihinde söylediği; «Biz memlekette 
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hukukun üstünlüğünün ve kanun hâkimiyetinin yer
leştirilmesi gayreti içindeyiz..» sözleri mavi kubbe
de hoş bir seda olarak kaybolmuştur. 

Söz buraya gelmiş iken, çok meşhur ve kamu
oyunu meşgul eden Karataş kararnamesinden de 
bahsetmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, yüksek yargı organlarının 
hukukî doğruyu saptayan, tartışma kabul etmez bir 
kararı varken, daha önce Başbakan tarafından ken
dilerine sunulan ve onaylamayarak, altı kez geri çe
virdiği nedenler ortadan kalkmamış iken, Cumhurbaş
kanının Karataş kararnamesini imza etmesi kamu
oyu önünde büyük yankılar uyandırmıştır. îmza, 
kendilerini hem hukuk devleti kurallariyle, hem 
Anayasa kuruluşlariyle ve yüksek mahkeme karar-
lariyle ters düşürmüş hem de Yüce Makamın Ana
yasa saygınlığını, tarafsızlığını ciddî olarak tartışma 
konusu haline getirmiştir. 

Böylece de, kararnamenin onaylanması, herhan
gi bir kişinin genel müdür olması düzeyinde birey
sel bir konu olmaktan çıkmış, Devletin Anayasal 
karakterinde başkalaşma kaygıları uyandıran bir 
sorun niteliği almıştır. 

Ortada yargı organlarının kararı vardır. Cem İpek-
çi'yi görevden alan kararname ile Yalçıntaş'ı TRT Ge
nel Müdürü olarak atayan Kararname iptal edil
miştir. Danıştaya göre TRT Genel Müdürlüğü ma
kamı doludur. Anayasa Mahkemesi de, Cem İpekçi' 
yi atayan kararnamenin Mecliste iptal edilmesini 
de Anayasaya aykırı bulmuştur. 

Hükümet, Anayasanın 132 nci maddesiyle sap
tanan, «Yasama ve yürütme organları ile idare, mah
keme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve 
idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştire
mez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez» 
bağlayıcı kesin hükmünü dikkate almamıştır. 

Bu görevi yapmayan Hükümeti; sokak eşkiyâla-
rı, demokratik rejim düşmanı faşist anarşistlerle 
bir noktada buluşmuş kabul etmek doğal hakkı
mızdır. 

Birisi zorla Anayasayı değiştirmeye çalışıyor, öbü
rü Anayasayı uygulamayarak onu fiilen işlemez hale 
getiriyor. 

tşte Cumhurbaşkanımızın Anayasa yeminine sa
dık kalarak görevi burada başlamalıdır. Çünkü, Ana
yasanın 6 ncı maddesi ile Cumhurbaşkanlığı bir yü
rütme organıdır. Yargı organları kararları ile bağlı
dır. Hukukî bir yükümlülük omuzlarında iken, «Hü
kümet istifa eder» siyasî gerekçesiyle bu yükümlü
lüğü bir kenara itemez, 

Sayın Cumhurbaşkanı, makamının, yürütmenin 
üzerinde bir üst denetim mercii olduğunu unutamaz. 

Sayın Cumhurbaşkanı, yürütmeyi etkin bir biçim
de denetleme yetkisinin Anayasayı saydırmak oldu
ğunu aklından çıkaramaz. 

Sayın milletvekilleri, yetkisi, görevleri ve islis-
naî sorumluluğu ile Türk Devletinin başı ve büyük 
halkçı atılımlara umut bağlayan ulusumuzun yaşam 
ışınaklarının doğal kaynağı durumunda olan Cum
hurbaşkanımıza, egemenliğin kayıtsız şartsız mil
lette olduğunu simgeleyen bu kürsüden Cumhuri
yet Halk Partisi Millet Meclisi Grupu adına sesleni
yorum: 

Atatürk'ün koltuğunda oturanlar; onun kurdu
ğu demokratik hukuk devletinin genel ilkelerine, ba
ğımsız yargı organı kararlarına ters düşen hükümet
lerin karşısına cesaretle çıkabilmeli, kamuoyunun dik
katini etkili bir biçimde çekmelidir. 

Atatürk'ün koltuğunda oturanlar, Atatürk ilkele
rinin oluşturduğu demokratik rejimin gölgesinde; 
vızlayan kurşunlara, akan kanlara, işlenen cinayet
lere, yurtların, okurların, fabrikaların, işyerlerinin iş
gal altında tutulmasına, dal gibi öğrencilerin, devrim
ci öğretmenlerin kıyılmasına, Türk ulusunun bile' 
rek ve kasıtlı olarak cephelere bölünmesine olanak 
sağlayan ve nihayet aczin şaşkınlığı içerisindeki Hü
kümete devletin en büyük başı olarak «Dur» demesini 
bilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi bitirirken bir iki 
cümle ile bir noktaya daha değinmek istiyorum: 
Cumhurbaşkanlığı danışmanları, Cumhurbaşkanlı
ğında görevli teknik elemanlar Anayasayı iyi değer-
lendrimeli, hukukun üstünlüğünü iyi tanımlayan ta
rafsız ve yüksek kültür düzeyine sahip kişilerden 
oluşmalıdır. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak önemli kuşkularımız vardır. 

Devletin en büyük başını her zaman Anayasal 
düzen içinde görme özlemi ile Cumhuriyet Halk Par
tisi Millet Meclisi Grupu adına Yüce Heyetinize 
saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avşargil. 
Söz, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına 

Sayın Vefa Tanır'ın. Buyurunuz Sayın Tanır. 

C. G. P. GRUPU ADINA VEFA TANİR (Kon
ya) — Muhterem Başkan, aziz arkadaşlarım; 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde Cumhuri
yetçi Güven Partisinin görüşlerini arz etmeden önce; 
bazı konulara değinmek isterim, 
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Cumhurbaşkanlığı Bütçesi, Bütçe Komisyonun
dan Yüce Senatomuza ve bugün de Millet Meclisi
mize uzun yıllardan beri alışmadığımız bir şekilde 
takdim edildi. Bunu neden bu halde takdim etme mec
buriyetine girenler oldu; bu girmeler doğru mu idi? 
Devletle Hükümeti, devletin başını günlük siyasî po
litikalara sokmada siyasilerin bir çıkarı olacakmı idi? 
tşte Cumhuriyetçi Güven Partisinin bütçe üzerindeki 
fikirlerini söylemeden evvel, girmek istediğim ko
nular bunlardır. 

Aziz arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
vazifeye başladığı ortamı hatırlatmak isterim. Kimi
mizin ara rejim dediği, kimimizin beğenmediği 12 
Mart ortamı içerisinde Sayın Cumhurbaşkam vazife
ye başladılar. Hemen vazifeye başlaması ile bera
ber, zaten kısa kısa ömürlü olan hükümetlerden bir 
tanesi daha genel ahlâk kurallarına uyarak vazifeyi 
istifaen bırakmış, yeni bir hükümetin oluşumu Cum
hurbaşkanımızın vazifeye başladığı gün karşı kar
şıya geldiği bir mesele olmuştu ve hepiniz hatırla
yacaksınız; Sayın Talû Hükümeti güçlüklerle kurul
muştu. Hemen önümüzde bir seçim vardı. Bu Hü
kümetin vazifeyi devralmasında Yüce meclislerden 
geçirmeye mecbur olduğu bugün huzur sağlayan ka
nunlar vardı ve bu Hükümetin mecbur olduğu bir şey 
de vaktinde seçimi yapmaktı. Yeni Hükümet bunu 
başardı, ama vatandaşlarımız bugünkü gördüğünüz 
aritmetikle bizi buraya gönderdi. Bu aritmetik, 1973 
seçimlerinden sonra 100 gün gibi bir uzun zaman hü
kümet kuramamanın sıkıntısiyle milletimizi karşı kar
şıya getirdi. 

Gün oldu kahvede, gün oldu bir toplantıda mil
let rejim ümitsizliğine düşecekti eğer Cumhurbaşka
nının dirayeti olmasaydı. O zaman muhterem arka
daşlarım, 100 gün sonra yeni bir hükümet kuruldu. 
Bu hükümet iki ayrı uçtan teşekkül ediyordu; ama 
ilk gün anlaştıklarını ilân ediyordu, kısa zamanda 
dün Sayın Başbakanının burada sıraladığı gibi, dal 
kırılmadan el kopmaya kadar geçen bir 7,5 aylık müd
det içerisinde bu hükümet de vazifeyi terketti gitti. 

Milletimiz yeniden hemen birincisine yakın bir 
müddet içerisinde, yani 100 güne yakın bir müddet 
içerisinde, yine hükümetsiz kalma gibi bir mesele 
ile karşı karşıya geldi. 

Sayın Cumhurbaşkanı siyasî partileri topladı, 
çıkar yol aradı. Siyasî partilerimizin liderlerini son
radan açıklanan toplantı metninde gördüğümüz gibi, 
önerisi üzerine yeni bir hükümeti kurmak üzere Sa
yın Irmak'ı vazifelendirdi. 

Sayın Cumhurbaşkanımıza Irmak formülünü si
yasî partiler olarak biz telkin ettik, o toplantı zabıt
ları duruyor. Ama Sayın Irmak vazifeyi aldıktan son
ra siyasî partiler olarak etrafından dağıldık ve Sa
yın Irmak'ın Hükümet Programı burada okundu. 
7 nci gün 17 güvenoyu ile burada güvenli mi, güven
siz mi, müstafi mi ne olduğunu tarif edemeyeceği
miz bir müddet 4 ay 13 gün vazife gördü. 

Bu 4 ay 13 gün içerisindeki görülen vazifeler
de Sayın Cumhurbaşkanınıda sıkan, o zamanki Hü
kümeti canından bezdiren hadiselerle karşı karşıya 
geldik. 

Kime karşı sorumlu idi o Hükümet? Güvenoyu 
almamıştı, istifa etme imkânı yoktu yerine Hükü
met konulmuyordu. Bir tek dayandığı nokta vardı 
o Hükümetin; kendisini seçen Yüce Makam... Cum
hurbaşkanlığı Makam. 

Hükümet içerisinde sürtüşmeler başladı. Hükü
met 4 tane milletvekilinden ve bunun dışında ilk top
lantıda birbirini gören teknisyenlerden kurulmuş 
bir Hükümetti. 

Böyle bir Hükümet içerisinde müsteşarı ile anla
şamayan vekil oldu. Böyle bir Hükümet içerisinde 
teknisyenlerimiz yüzünden büyük ekonomik karar-
lan alamamanın sıkıntısı doğdu; ama Hükümet tek 
dayanağı olan Cumhurbaşkanımızı bu ortam içerisinde 
daha fazla üzmemek için kararname sevketmedi. 

4, ay fazla kalan Talû Hükümeti de kararname 
sevkedemedi. 4 ay 13 gün kalan Irmak Hükümeti de 
kararname sevk edemedi. Ne oldu o zaman arkadaş
larım biliyor musunuz? Hakkâri'ye giden vali 5,5 se
nesini tamamlamış oluyordu. Hak mıydı onu orada 
uzun zaman tutmak? Parlamento olarak kendi rey
lerimizle kuramadığımız hükümetlerden dolayı uzun 
müddet vali kararnamesi sevk edemezsiniz, Parlamen
tonun suçu olan bu işler elbette bir gün birikir 41 olur 
ve bunun günahını Sayın Cumhurbaşkanına atmak 
insafsızlık olur. 

Yine aziz arkadaşlarım müsteşar kararnamele
ri birikti. Çeşitli konularda kararnameler birikti. 
tşte Cumhurbaşkamnın vazifesini gördüğü bu orta
ma dikkat etmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu müddet içerisinde 

Cumhurbaşkanımız son TRT olayına kadar ne siya
siler, ne politikacıların dışındaki bir kısım akıma 
kendini kaptırmış kişiler tarafından tenkit edilmedi. 
Demek ki bu zaman içerisinde Cumhurbaşkanının 
hareketleri herkes tarafından normal kabul edili
yordu; ta, TRT Kararnamesi gelinceye kadar. Ney-
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di bu TRT Kararnamesi? TRT'deki vazifesini bitir-
. dikten sonra, kurduğu gazetenin başında, «TRT'de 
yaptıklarımı ve yapmak istediklerimi, herkesten önce, 
Cumhuriyet Halk Partisinin dışındaki sol anlamış
tır» diye TRT hatıratını yazan Cem'in vazifeden 
uzaklaştırılma kararnamesiydi bu. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyetçi Güven 
Partisi olarak, bugün bu kararname üzerindeki fikir
lerimizi, Cumhurbaşkanlığı müessesesine saygımızdan 
dolayı, Danıştay bütçesine aktarıyoruz. Herkes hak
kını ve payını orada alacaktır. Şimdi, bu kısa girişim
den sonra, 1976 Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin esası 
üzerinde, fasılları üzerinde de durmayacağım. Gayet 
mütevazi bir bütçedir,. Bütçe Komisyonunda da, bu 
noktalar üzerinde fazla hassasiyet gösterilmemiş
tir. 

Biz Cumhurbaşkanlığı makamını, Anayasamızda 
böyle belirtildiği için, Devletin başı ve millî birliğin, 
beraberliğin temsicisi olarak görüyoruz ve Cumhur
başkanımıza en büyük vazife de, 12 Mart ortamın
dan, vazifeye başladığı günden bugüne kadar geliş
te, millî birliğe ve beraberliğiğe gösterdiği hassasi
yetten dolayı kendilerine şükran borcumuz vardır. 
Bugün burada grupumuz adına onu belirteceğim. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak; demokrasiye, 
parlamenter demokratik sisteme olan inanç ve gü
vencemizi her zaman olduğu gibi, şimdi de muha
faza etmenin büyük bir zevki ve mutluluğu içinde
yiz. Bütün Anayasa kuruluşlarına karşı duyduğu
muz güveni, Cumhurbaşkanlığı müessesesine ve bil
hassa bu müesseseyi temsil eden, tarafsızlık ilkele
rini ve Anayasayı kendine rehber ittihaz eden, Sayın 
Fahri Korutürk'e karşı bu duygularımızı içtenlikle 
ifade etmek istiyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanının, seçildikleri günden be
ri bütün yurt sorunlarında, memleketin ağırlık ka
zanan iç ve dış koşulları karşısındaki tutum ve dav
ranışlarını, Anayasamızın kendilerine verdikleri 
görev ve yetki sınırları içerisinde, büyük bir vukuf 
ve dirayetle, tarafsızlık ilkelerinin ışığı altında yeri
ne getirdiklerini görmekle, Türk demokrasisi adına 
ne kadar iftihar etsek azdır. Kendilerine Yüce Mille
timizin bu kürsüden, minnet ve şükran duyguları
mızı ifade etmeyi bir vecibe, siyasî ve ahlâkî bir 
vazife telâkki ediyoruz. 

1973 seçimlerinden sonra, Cumhuriyet Halk Par
tisi - Millî Selâmet Partisi ortak Hükümetinin kurul
masına kadar, 100 gün süren ve ikinci defa Sayın 
Başbakan Ecevit'in, Hükümeti terketmesiyle başla

yıp, yine bir o kadar devam eden hükümet bunalım
larının, rejim bunalımına dönüşmemesi için sarfettik-
leri üstün çabayı, fedakârlığı, feragati, tahammülü, 
insanüstü gücü, sabırlı ve köklü bir demokrasi an
layışı ve inancı isteyen ve bunları simgeleyen çalış
malarını, Yüce Meclisin huzurunda, bu yıl da takdir 
ve saygıyle tekrarlamayı bir görev biliyoruz. 

îşte muhterem arkadaşlarım, grupumuz bu bütçe
yi bu düşünceler altında eleştirmeyi uygun bulmuş
tur. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin Türk Milletine ve 
Sayın Cumhurbaşkanına ve Cumhurbaşkanlığı men
suplarına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder; 
Cumhurbaşkanlığı müessesesinde Sayın Cumhurbaş
kanı Fahri Korutürk'ü ve değerli milletvekili arka
daşlarımı saygıyle selâmlıyorum. (Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanır. 
Söz sırası Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın 

Mehmet Pamuk'ta. Buyurun Sayın Pamuk. 
-M. S. P. GRUPU ADINA MEHMET PAMUK 

(Kahraman Maraş) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 1976 malî yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin 
müzakeresi esnasında birkaç hususta, Millî Selâmet 
Partisi Grupunun görüş, dilek ve temennilerini arz 
etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi
nin fasılları üzerinde ben de durmayacağım. Ben
den önce konuşan arkadaşlarımın ifade buyurdukla
rı gibi, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi, daha önceki se
nelerde de olduğu gibi mütevazi halini muhafaza et
mektedir. Bunu böylece işaretledikten sonra, üzerin
de durmak istediğim konulara geçmek istiyorum. 

Geçen sene bütçe müzakereleri esnasında en önem
li konu Hükümet meselesi idi. Sürüp giden Hükümet 
bunalımı artık çekilmez bir hal almıştı. Irmak Hükü
metinin bütçesi tehlikede idi. Kıbrıs, Kıta Sahanlığı, 
Amerika'nın uyguladığı amborgo, bütün bunların 
yanında, bir Hükümet bunalımı. Bir tarafta bunalıma 
çare arayan partiler; diğer tarafta bunalımı körük
leyen Cumhuriyet Halk Partisi. 1975 yılının tablosu 
bu. Elbette başta Sayın Cumhurbaşkanını ilgilendiren 
bir durum. 

Bütçe müzakereleri esnasında Hükümet bunalımı
nın uzamaya tahammülünün olmadığı uzun uzun ko
nuşuldu, müzakere edildi, tartışıldı, 1975 yılı Bütçesi 
böylece geçti. Sayın Devlet Başkanımızın samimî 
gayret ve ces ar etler iyle, sabır ve tahammül göster-
meleriyle Hükümet bunalımı sona erdi. Bunalım-



M. Meclisi B : 59 

dan doğan problemler geride kaMı. Artık şimdi on- \ 
lan konuşmuyoruz; fakat konuşacağımız hususlar 
da vardır. 

Zaman içinde bir problem halledilir; ama yeni 
problemler ortaya çıkar. Bu yeni meselelerimizi ko
nuşmak gerekmektedir. Şimdi o gereği yerine getir
meye çalışıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 1975 bütçesi çıktı, Hükü
met bunalımı sona erdi; hemen arkasından gözler 
Hükümetin icraatına dikildi. Hükümet işe kararna
melerle başladı. İsmail Cem tpekçi'nin bir problem 
olduğu hatırlarımızdadır. İlgili 11 sayılı Kararname
nin iptali Meclisi hayli meşgul etti ve ondan sonra 
hep kararnameler mevzuu, yine başta TRT olmak 
üzere, günün konusu olmakta devam etmektedir. 

Sayın Cumhurbaşkanı, Hükümetin kararnamele
rini her halükârda imzalar mı, yoksa geri mi çevirir; 
hukukî durum nedir? 

îşte bu sorular Sayın Devlet Başkanını da meşgul 
etmiş olmalı ki, bunun için hukukî mesnet aradı
ğını ve bu meseleyi halletmeye çalıştığını memnuni
yetle karşılamaktayız. Geçen sene nazik davetlerinde 
de bu hususu hassaten belirttiklerini hatırlıyorum. 

Şimdiki duruma gelince: Kararnameler konusun
da ağırlık, bizim kanaatimizce, Hükümetindir. Neti
cede doğacak bütün sorumlulukları yüklenen Hükü
mettir. Sayın Cumhurbaşkanının kararlarından büe 
kendisi sorumlu değildir; yine Hükümet sorumludur. 
Anayasanın bu husustaki 98 nci maddesi sarihtir. 

Saym Cumhurbaşkanının yasal bir sorumluluğu 
da yoktur. Peşinen bu ağır sorumluluğu yüklenen bir 
Hükümetin - bu, hangi hükümet olursa olsun - insi-
yatifi olacaktır, hareket serbestisi olacaktır; Hükü
metin bir umumî politikası olacaktır; programı var
dır, bunu uygulayacaktır; gezilerinde vaat etmiş oldu
ğu, seçimlerde vaat etmiş olduğu birçok hizmetler 
vardır, bunu yerine getirecektir. 

Aynı zamanda, Başbakanı Cumhurbaşkanı ta
yin etmektedir. Bakanlar Kurulu yine O'nun onayın
dan geçmektedir. Hükümet, Yüce Meclisten güven
oyu almaktadır. 

Yukarıda zikrettiğimiz hususlara bunu da ilâve 
etmiş olursak, bütün bunlardan sonra, bazı parti
lerin arzu ettiği manada, Devlet Başkanı tarafın
dan Hükümetin sıkı bir denetime tabi tutulmaması, 
başkanlık sistemi olmadığı için, demokrasiyle bağ
daşamaz. 

Devlet Başkanlığiyle Hükümetin karşı karşıya gel
mesi bazı bunalımlara neden olabilir. Parlamenter 
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demokrasinin iki önemli unsuru olan Cumhurbaş-
kanlığıyle Hükümet ilişkilerinin ahenkli olmasıyle, 
demokrasinin işlerliğinin sağlanacağına ve hizmet
lerin zamanında ve süratle yürütüleceğine inanıyo
ruz. 

Bu iki anayasal müessesenin yan yana bir uyum 
içinde olmaları, kuruluşlarının icabıdır. Karşı kar
şıya getirmek isteyenlerin, yıpratmaya gayret sarfeden-
lerin samimiyetlerine biz de inanmıyoruz. 

Kararnameler, Hükümetin icraatının bir neticesi
dir. Bunların bekletilmesi veya geri çevrilmesi icra 
organının çalışmalarını engelleyecektir. Hele Koalis
yon hükümetlerinde daha da önemli bir hal alacak
tır. 

Batı ülkelerinde kabineler değişirken, müsteşar-
larıyie, genel müdürleriyle beraber değişir. Bu, ge
lenek haline gelmiştir. Bir kabine değişikliğinde bu 
siyasî makamlarda bulunan kişiler - burada bakanla
rı kastetmiyorum; genel müdürlükler ve müsteşarları 
kastediyorum; müsteşar ve genel müdürler de birer 
siyasî makamdır - kendi istekleriyle makamlarından 
ayrılırlar. Çünkü bilirler ki, kendilerinden öncekiler 
de, kendileri geldiği zaman o makamları kendi istek
leriyle bırakmışlardır. Ayrılıp giderlerken, bizde ol
duğu gibi acayip beyanatlar vermezler; sandalyeyi 
işgal etmezler; çevresiyle beraber kıyameti de ko* 
parmazlar; mahkemeleri ayağa kaldırmazlar. Za
manla, inşallah biz de bu noktaya geleceğiz muh
terem milletvekilleri, fnşallah demokrasimiz bu şe
kilde gelişecektir. Bizim inancımız budur. 

Bir Cumhuriyet hükümeti, başa geçtiği zaman, 
kendi çalışabileceği kişileri değiştiriyorsa, kendi kad
rosunu kurmaya çalışıyorsa, kendi politikasını, ken
di zihniyetindeki kimselerle icra etmek istiyorsa, 
bundan daha tabiî ne olabilir? Bir bakan, kendisine 
bağlı bütün kuruluşların çalışmasından, en iyi biçim
de hizmet etmesinden sorumludur. Görevini yerine 
getirmek isterken bazı değişiklikler yapacaktır. Bu 
onun yasal hakkı olduğu gibi, Sayın Cumhurbaşka
nından, bütün icraatının kabulünü de talep etmesi, 
en tabiî hakkı sayılır. 

Bazı kararnamelerin, muhalefet partilerinin arzu
su dışında onaylanması, demokrasiye inananların 
seçeceği yolun, en güzelidir. Bundan dolayı, Sayın 
Devlet Başkanımızr eleştirilmemelidir. 

Kararnameler imzalanmakla, memlekette bir bu
nalım olmaz. Ancak, bunun aksi bunalıma sebep ola
bilir. Kararnamelerin bekletilmesi veya geri çevrilmesi 
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veya bizim istediğimiz şekilde olsun denilmesi, Cum
hurbaşkanlığı ile Hükümet münasebetlerini zedeler. 
Bunun tabiî neticesinin sorumluluğu da, Sayın Cum 
hurbaşkanını ilgilendirir. Şu noktayı da belirteyim ki: 
Anayasanın 96 ncı maddesinin espirisine ters düşen. 
icraatları, Sayın Devlet Başkanı, yemininin icabı ola
rak elbette onaylamayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, başkanlık sisteminin uygu
landığı ülkelerde, böyle problemler yoktur. Devlet 
Başkanı aynı zamanda Hükümet Başkanıdır. Bu sis
temde Hükümet bunalımı da söz konusu değildir. 
Başkanlık sisteminde, başkan meclislere karşı sorum
ludur. Millî Selâmet Partisi olarak başkanlık siste
minin, millî bünyemize daha uygun olacağı kanaati
mizi bir kere daha hatırlatmak isteriz. Başkanlık sis
temi olmadığına göre, Cumhurbaşkanı 7 sene görev 
yapar. Bu görev süresince, birçok hükümetler deği
şir. Bu hükümetler değişik fikirlerde, değişik görüş
lerde oalbilir, olur ve programları da değişik olur. 
Kendi programlarına göre, kendi görüşlerine göre 
icraat yapmak isterler. îşte Sayın Cumhurbaşkanının 
değişik hükümetlerin icraatlarına karşı bir reaksi
yon göstermemesi ve onların kararlarını onaylaması, 
en güzel bir yoldur; en tabiî bir yoldur. 

Sayın milletvekilleri, başka bir husus: Anayasa 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen kanun
ları veto etme yetkisini Sayın Cumhurbaşkanına ver
miştir. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu yetkiyi kul
lanarak yeniden görüşülmek üzere, bazı kanunları, 
gerekçesiyle birlikte veto etmiştir. Ancak, veto edi
len kanunların gerekçeleri Meclisleri ikna edici olma
lıdır. Son olarak veto edilen iki kanun ki, bunlar 
Millî Eğitim Temel Kanununun bazı maddelerinde 
değişiklik yapan kanunlardır; bunların gerekçeleri
ni Meclisleri ikna edici nitelikte bulmuyoruz. Bunlar
dan birisi 1929, diğeri ise 1930 numaralı kanunlardır. 
Birisi ile meslek liselerinin kanuna dayalı olarak açıl
ması sağlanıyor. Diğeri ile de meslek liseleri mezunla
rına üniversiteye girme hakkı veriliyor. Bunlar ayrı 
ayrı şeyler olduğu halde, her ikisinin de gerekçele
ri aynıdır. Gerekçe gösterilirken Anayasanın, «Fır
sat eşitliği» prensibi gözden uzak tutulmuştur. Sene
lerden beri mağdur edilen bu gençlerimize, en tabiî 
haklarının bile verilmesinden imtina edilmiştir. Şim
di bu mevzuun detaylarına inmek istemiyorum. Mez
kûr kanunlar Mecliste tekrar görüşülürken elbette 
eleştireceğiz; görüşlerimizi arz edeceğiz. Yalnız veto 
müessesesi üzerinde biraz durmak istiyorum. 

Bizim gibi idare edilen ülkelerde, yani parlamen
ter demokratik düzende veto mekanizması, bizdeki 

Übi işlememektedir. Bir kanunun veto edilmesi nadi-
ı'attandır. Bizde ise, 1960'tan bu yana 28 kanun veto 
edilmiştir. Bunlardan iki tanesi merhum Gürsel za
manında, 18 tanesi Sayın Cevdet Sunay zamanında 
ve 8 tanesi de Sayın Cumhurbaşkanımız zamanında 
veto edilmiştir. 

Bir tarafta veto mekanizmasının işletilmesi, di
ğer tarafta Anayasa Mahkemesinin iptal kararları. 
Meclislerin fonksiyonlarını idraklerinize bırakıyorum 
bu durum karşısında. 

Sayın milletvekilleri, yine Anayasamız Sayın Cum
hurbaşkanına, kontenjan ' olarak 15 senatör tayin 
etme yetkisini de vermiştir. 

Senato üyeleri: 
1. Genel oyla seçilenler, 
2. Millî Birlik Komitesi Başkan ve üyeleri, 
3. Emekli cumhurbaşkanları, 
4. Kontenjan senatörlerinden teşekkül etmiştir. 
Teşekkül tarzına bakılırsa, milletin iradesini tem

sil eden bir Meclis niteliğini taşımamaktadır. Bunun 
için biz, Adalet Partisi gibi yalnız Tabiî Senatörler 
değil, tüm Cumhuriyet Senatosunun lüzumsuzluğuna 
inanıyoruz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bravo, ay
nen iştirak ediyorum ben. 

MEHMET PAMUK (Devamla) — Bu mevzuda 
asıl üzerinde durmak İstediğim kontenjan senatör
lüğüdür. Yine Anayasamızın 27 nci maddesinde 15 
senatör üyesini seçme hakkının Sayın Cumhurbaş
kanına verildiğini yukarıda beyan etmiştim. Aynı mad
dede, seçilecek kontenjan senatör adaylarının çeşitli 
alanlarda seçkin hizmetleri ile tanınmış kişilerden 
olması da belirtilmiştir. Ayrıca bunlardan en az 10 ta
nesinin bağımsızlardan olması şartı da konulmuş
tur; hem seçkin kişiler olacak hem de bağımsız ola
caktır. Acaba tayin edilenler böyle midir?. 

Bir kontenjan üyesi kalkıyor; Türkiye Büyük 
Millet Meclisine meydan okuyor, «Eğer Başkanı seç
mezseniz, Hükümeti kurmazsanız greve gideceğim» 
diyor. Elektriği kesiyor, fabrikaları durduruyor. Bu 
hareket anarşiyi tahrikten gayrı nedir? Başka birisi kal
kıyor din adına fetva veriyor ve gönülleri rencide edi
yor. Başka bir kısmı da, kısa zamanda, kalbinde yaşat
tığı partiye geçiyor. Kontenjan senatörlüğünün gayesi 
hemen bir siyasî partiye geçmek midir? Bağımsızlı
ğın ölçüsü nedir? Bir partiye kayıtlı olmak mıdır? Nice 
kişiler vardır ki, herhangi bir partiye kayıtlı değil
dir; ama aşırı bir particidir. Bağımsızlık sağa, sola 
karşı olmaksa bu da liberaldir. Bizim anlayışımız • şu-
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dur ki; 10 tane siyasî partinin bulunduğu bir ülkede 
hiçbir siyasî görüşü olmayan, hele senatör olacak 
aktüel kişi bulmak güçtür. Yine bizim görüşümüz 
kontenjan senatörlerinin, siyasî kanaati ne olursa 
olsun, millî değerlerimize, inançlarımıza en azından 
saygılı olan, memleket mefaatini gerektiren husus
larda telkin ve tesir altında kalmadan hür iradesiyle 
görüşünü izhar eden kişilerden seçilmesi gerektiği 
yolundadır. , 

Ayrıca şu hususu da belirtmekte fayda vardır: 
Yine Anayasamızın 72 nci maddesi «Cumhurbaşkan
lığınca seçilecek üyeler, çeşitli alanlarda seçkin hizmet
leriyle tanınmış ve 40 yaşını bitirmiş kimselerden olur: 
bunlardan en az 10 tanesi bağımsızlar arasından seçi
lir» demektedir. 

Bunun esprisinden şunu anlıyoruz: 15 kişinin 10 
tanesi bağımsızlardan 5 tanesi ise bağımlı olanlar
dan, yani siyasî partilere mensup kimselerden seçile
bilir demektir. Bu noktadan hareketle Sayın Cum
hurbaşkanımızın Kontenjan Senatör adaylarını tes
pit ederken siyasî partilerin ileri gelen zevatı ile isti
şare yapmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz.' 

Zamanım çok az kaldığı için özet olarak şunla
rı söylemek istiyorum muhterem milletvekilleri: 

1. Kontenjan senatör adaylarının tespitinde son 
derece hassasiyet gösterilmelidir. 

2. Veto müessesesi bir yargı yetkisi haline dönüş
türülmemelidir. 

3. Hükümetleri, hele koalisyon hükümetlerini, 
gecikmesi yle müşkül durumda bırakacak kararna
melerin bekletilmemesi Sayın Cumhurbaşkanımız ile 
Parlamentomuz arasında dialog kurulmasını, Sayın 
Devlet Başkanımızdan en samimî şekilde arzulamak
tayız. 

Bu vesile ile yeni bütçenin Sayın Cumhurbaşkan
lığına hayırlı olmasını diler, M. S. P. Grupu adına Sa
yın Cumhurbaşkanımıza ve Yüce Meclise saygılar su
narım. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamuk. 
Söz Demokratik Parti Grupu adına Sayın Hasan 

Korkmazcan'dadır. Buyurunuz Sayın Korkmazcan. 

nato'sundan ve Bütçe Karma Komisyonundan baş
layarak değişik bir üslup ile görüşlerini beyan et
mektedirler. Geçen yıllarda Cumhurbaşkanlığı ta
sarrufları üzerinde bu müessesenin özelliklerine uy
gun biçimde geçen müzakereler, bu sene Cumhur
başkanlığı tasarrufları âdeta Meclise karşı sorumlu 
olan bir müessesenin, meselâ Hükümetin tasarrufları 
imiş gibi eleştirilmekte veya buna karşılık Cumhur
başkanlığını müdafaayı üzerlerine almış görünen bu 
gruplar, görüşlerini ifade etmektedirler. 

Aslında, Cumhurbaşaknlığı makamının ne Mec
lis önünde savunulmaya ihtiyacı vardır, ne de Cum
hurbaşkanlığı makamının tasarruflarının Hükümet 
tasarrufları, yürütme tasarrufları gibi enine boyuna 
di'diklenmesine Anayasadaki durum müsaittir. 

Bu sözlerimle Cumhurbaşkanları ve onların ta
sarrufları üzerinde herhangi bir eleştiride bulunula
maz demek istemiyorum. Demokrasilerde Anayasaya 
ve kanunlara dayanılarak kullanılan her ye^ki ve bu 
yetkinin kullanılmasından doğan durum üzerinde el
bette değişik görüşler ifade edilebilecektir; fakat 
Cumhurbaşkanlığı müessesesinin, Anayasamızın koy
duğu bir özelliği vardır. Milletin bütünlüğünü, dev
leti temsil eden bir makam olmasının - Cumhurbaş
kanlığı makamının - doğurduğu bir özellik vardır. 

Gerek eleştirilerde, gerekse Sayın Cumhurbaşka
nının savunulmaya ihtiyacı olan bir pozisyondaymış 
gibi takdim eden müdafaalarda bu hususların dikka
te alınması lâzımdır. 

Aslında Türkiye'de Devlet Başkanlığı, Cumhur
başkanlığı müessesesi henüz sağlam olarak yerine 
oturabilmiş değildir. Bilhassa 1961 Anayasasının 
çizdiği pozisyonda, Cumhurbaşkanlığı makamı geçen 
zaman içindeki özel şartlar dolayısıyle henüz yerine 
oturabilmiş değildir. 

1924 Anayasasının koyduğu, Cumhurbaşkanlığı 
makamı ve o makama seçilişlerindeki, kişiliklerinde-
ki özellikler dolayısiyle gelen zevat ile 1961 Anaya
sasının çizdiği Cumhurbaşkanlığı makamı arasında 
birtakım farklar mevcuttur. 

Aslında bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımız, Tür
kiye'de olağanüstü şartlarla seçilmemiş ilk Cumhur
başkanı, ilk Devlet Başkanı kabul edilebilir. 

1923'te Cumhuriyetin ilânından sonra Cumhur
başkanlığı makamına, Cumhuriyetin kurucusu geti
rilmişti. Daha sonra gene bu kurucu kadrodan muh
terem zevat Cumhurbaşkanlığımakamında bulunmuş
tu. 1950'de bir halk hareketi olarak yapılan seçimle
rin sonucunda, 1960'a kadar âdeta halkın 

D. P. GRUPU ADINA HASAN KORKMAZ
CAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 1976 malî yılı bütçesinde Cumhurbaşkanlığı 
bölümünü görüşüyoruz. Bu vesile ile D. P. Gru
bunun saygılarını Yüce Heyetinize sunarak sözlerime 
başlıyorum, 

Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı Bütçe
sinde siyasî parti grupları bu sene Cumhuriyet Se-
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tayin ettiği bk Cumhurbaşkanı iş başıma 
gelmiştL 1961 Anayasasının yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren ise; Cumhurbaşkanlığı 
makamına önce askerî üniformasiyie Mecliste ye
min eden bir Cumhurbaşkanı getirilmiştir. 

Üniformayla yemin eden bir Cumhurbaşkanının 
secilisindeki fevkaladelik ve Anayasan>n esprisi ile 
pek bağdaştırılamayacak durum, elbette bu makamın 
o zat tarafından işgal edildiği müddetçe işleyişinde deği
şik boyutlara ulaşması sonucunu doğurmuştur. Bilâhara 
seçilen ve bugün Yüce Parlamentoda tabiî üye olarak 
bulunan, 1961 Anayasamnın uygulama döneminin 
ikinci Cumhurbaşkanı da, Parlamento dışından: Par
lamento aralarına getirilmek suretiyle gene olağan
üstü birtakım tedbirlerle Cumhurbaşkanlığı makamı
na gelmişti. 

Halbuki Sayın Korutürk, o günün iradesi ne olur
sa olsuı* Parlamentonun hür iradesi ile işbaşına gel
mişlerdir. 

Elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın- tasarrufların
da, daha önceki Cumhurbaşkanlarının tasarruflarını 
örnek edinebilecek bir durumu maalesef mevcut de
ğildir. 

Bu konuda kanunlarda da birtakım ip uçlarının 
bulunabilmesi mümkün değildir; çünkü, Sayın Cum
hurbaşkanının tasarruflarını tarif eden kanunlardan 
bir kısmt, bugünkü Anayasanın yürürlüğe girişinden 
önce çıkmıştır; daha önceki tarihleri taşımaktadır. 

Böyle olunca, bu müessesenin ve yetkilerinin gü
nümüzdeki tartışmalara konu olmasını tabiî buluyo
ruz; fakat bu tartışmaların şu bütçe müzakereleri ve
silesiyle aldığı üslubu gayri tabiî buluyoruz. 

Bu kısa zamanımızda biz, Sayın Cumhurbaşkanı
mızın geçen bütçe döneminden beri üzerinde durdu
ğu ve Parlamentodan cevabını beklediği iki konuda
ki, Grupumuzun görüşlerini arz etmek istiyoruz. 

Bunlardan birincisi; Sayın Cumhurbaşkanının, 
«Cumhuriyet Senatosunun yetkilerinin yeniden dü
zenlenmesi» ile ilgili görüşleridir. Bunu Sayın Cum
hurbaşkanımız, Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Diva-
vanının, kendilerini ziyareti sırasında kamuoyuna 
açıklamışlardır ve «Cumhuriyet Senatosunun, bugün
künden daha güçlü bir hale getirilmesi» dileğinde bu
lunmuşlardır. Bunu Parlamentoya bir çağın niteli
ğinde gördüğümüz için, Demokratik Parti Grupu ola
rak bu konudaki görüşlerimizi arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; Demokratik Parti Grupu, 
Anayasa değişiklikleri sırasında da Cumhuriyet Se
natosu ile ilgili görüşlerini açıkça ortaya koymuştur. 
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I Bize göre; Cumhuriyet Senatosu, Türkiye'de su-
I nî bir müessesedir ve kuruluşundan beri de 1950-1960 
t yılları arasında tartışddığı ölçüde, rejim için mutlaka 
I gerekli bir müessese olmadığı ortaya çıkmıştır ka-
| naatindeylz. 
I Aslında, senatolar, daha doğrusu çift kanatlı 
i meclislerin ikinci kanatlan, ya monarşjk ve aristok-
I rati'k yönetimlerin bir kalıntısı mahiyetindedir, (în-
I giltere'de olduğu gibi ve Osmanlı Ayan Meclisinde 
I olduğu gibi) yahut sömürgeci ülkelerin denizaşırı 
I bölümlerinin anaülkede temsiline imkân vermek için 
I kurulmuştur (Fransa'da olduğu gibi), yahut feodal 
I yapıya sahip, sonradan bütünleşmiş memleketlerde 
I bu feodal kalıntıların, bölgelerin temsiline imkân 
I vermek için kurulmuştur (Batı Almanya'da olduğu gi-
I bi), yahut bir bakıma demokratik feodalizm diyebi-
I leceğimiz küçük devletlerin bulunduğu, Amerika Bir-
I leşik Devletlerinde, olduğu gibi; sonradan federal 
I devletin kuruluşu ile eski küçük devletlerin izlerinin 
I devam edebilmesi, kişiliklerinin devam edebilmesi 
I için meydana getirilirler ikinci meclisler... 
I Türkiye'de bugün 1924 Anayasası ve o Anaya-
I sanın hazırlanmasına esas olan siyasî olaylar mo-
I narşik ve aristokratik yönetimin bütün izlerini orta-
I dan kaldırmıştır ve ikinci bir mecliste ayrı, bir, mil-
I let çoğunluğunun dışında, bir grupun temsili bahis 
I konusu değildir. 

I Türkiye'nin merkezi Hükümette, yasama organı-
I nın içinde temsil ettirilecek bir deniz aşın bölüntüsü 
I yoktur ve Türkiye federal bir devlet de değildirki 
I federe devletlerin temsiline imkân verecek ikinci bir 
I meclisin bulunmasına zorunluk olsun... 

I O bakımdan, aynı kaynaktan, aynı seçmenden 
I seçilip gelen ve parti grup disiplinine bağlı olan se-
I natörlerin yer aldığı Yüce Cumhuriyet Senatosu, 
I aslında Meclisin yaptığı işi ikinci defa tekrar etmek -
I ten ve yasama faaliyetini geciktirmekten başka işe ya-
I ramamaktadır. 

I Çünkü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grupu ola-
I rak toplanan siyasî partilerin aldığı kararlara, Cum-
I huriyet Senatosundaki üyeleri de aynen uymakla mü-
I keneftirler. 

I Eğer $u son onbeş yıl içinde Cumhuriyet Senato-
I sundan bazı farklı kararlar çıkabilmişse Millet Mec-
I lisinin eğilimlerine aykırı olarak, o da henüz Cumhu-
I riyet Senatosu seçimleri ile Millet Meclisi seçimleri 
I arasındaki zaman farkı dolaytsıyle bu sayısal para-
I İsiliğin kurulamamış olmasından ileri gelmektedir. 
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Meclislerde partilerin kuvvet dengeleri değişik ol
duğu içindir ve bu böyle ilelebet sürüp gidecek de
ğildir elbette. 

Onun için kuvvet dengeleri paralel hale geldiğin
de Senatonun gereksizliği daha çok açığa çıkacak
tır. 

Bu bakımdan Cumhuriyet Senatosunun Millet Mec
lisi ile bütünleştirilmesi şeklinde bir teklifi biz, Ana
yasa değişiklikleri yapıldığı zaman ortaya koymuş
tuk. Böylelikle aynı zamanda tabiî senatörlük gibi 
sunî bir müessesenin ve bazı siyasî parti gruplarının 
ifade ettikleri kontenjan senatörlüğü gibi, genel oyla 
gelmemiş kişilerin yasama faaliyetinde yer almaları
nı önlemek fırsatı da çıkmış olacaktı. Ama bu ger
çekleşemedi. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Sayın Cumhurbaşka
nının siyasî partilreden ve Meclislerimizden cevabını 
bekledikleri ikinci konuya geliyorum. Bu konu, Sa
yın Cumhurbaşkanımızın yetkileriyle ilgilidir. Son ka
rarnamelerle ilgili tartışmalar ortaya çıktıktan son
ra, Sayın Cumhurbaşkanımız siyasî parti gruplarına 
birer yazı göndererek ve kamuoyuna da bu yazının 
mahiyetini açıklayarak, Cumhurbaşkanının yetkileri
nin belirlenmesi yolunda bir talepleri olduğunu izhar 
buyurmuşlardır. 

Sayın Cumhurbaşkanı Anayasamıza göre, Devle
tin başıdır, yasama organının faaliyetleriyle ilgili yet
kileri vardır. Kanunları yayınlamak veya tekrar gö
rüşülmesinde fayda mütalaa ettikleri kanunları ikinci 
defa görüşülmek üzere Meclise sevk etmek gibi, yü
rütme organıyle ilgili yetkileri vardır. Yürütmenin 
başı kabul edilmektedir Anayasamızca. Yargı organ-
lanyle ilgili yetkileri vardır; yüksek yargı organları
na üye tayin etmek ve özel af yetkisi kullanmak gi
bi. 

Bu yetkiler dolayısıyle Devletin başı olan Sayın 
Cumhurbaşkanı, yasama, yürütme ve yargı organla-
rıyle da ilgili faaliyetler içerisindedir. 

Şimdi, Anayasamızın ortaya koyduğu bu kompo
zisyonu beğenmiyebiliriz ama, Anayasamızın çizdiği 
şekil budur. Anayasa yürürlükte kaldığı sürece, Ana
yasanın çerçevesi içerisinde sayın Cumhurbaşkanı ça
lışmalarını sürdüreceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanının 
sorumsuzluğu ve Sayın Cumhurbaşkanının tekrar se
çilmek hakkından mahrum oluşunun kendisine kazan
dırdığı prestij ve Sayın Cumhurbaşkanının andı, ken
dilerinin görev ve yetkilerini, aynı zamanda sorum
luluklarının millete ve tarihe karşı olduğunu ifade 

eden bîr tablo çıkarmaktadır önümüze. Bu yetkiler, 
-kanunlarla, yönetmeliklerle bize göre tarif edilemez
ler. Sorumsuzluğu açıkça Anayasada yazılan ve Dev
letin bütünlüğünü korumak için, milletin mutluluğu
nu sağlayıcı hususlarda her türlü tedbiri almak için 
kendisine yetki verilmiş, yeminine bu ifadeler konul
muş ve bunların karşılığında sorumsuz olduğu ifade 
edilmiş bir makamın yapacağı işleri, ayrı ayrı kanun
larla tarif etmek, bizim kanaatimizce Anayasanın koy
duğu hudutları daraltmak şeklinde sonuçlar doğura
caktır. 

Aslında Sayın Cumhurbaşkanının yasama faaliye
tiyle ilgili kararları, yani bir kanunu yayınlamak veya 
tekrar görüşülmek üzere Meclislere geri çevirmek 
hakkındaki yetkileri, kendi takdirleri içerisinde, Ana
yasayı yorumlayışlan, anlayışları içerisinde yürümek
tedir. Bu kararların da hükümete danışmak durumun
da değildirler. Hükümetle birlikte hareket etmek du
rumunda da değildirler. İşte 1961 Anayasasının 1924 
Anayasasından farklı olarak Cumhurbaşkanlarına 
verdiği yetki, aynı zamanda bazı durumlarda Sayın 
Cumhurbaşkanını hükümetin karşısında da bırakabi
lir. Yâni, «Sayın Cumhurbaşkanı, yürütme, organı ile 

j ahenk içinde çalışmalıda"» gibi bir ilkeyi koyamayız. 
Böyle bir ilke konulduğu zaman, Sayın Cumhurbaş
kanı, Devletin başı olmaktan çıkar, yürütme organının 
bir parçası hüviyetine getirilmiş olur. 

1961 Anayasası ise, Sayın Cumhurbaşkanmdaki, 
yeminindeki görevlerin yerine getirilebilmesi için, ica
bında hükümetle karşı karşıya gelebileceği durumla
rı da öngörmüştür. Çünkü, «Hükümetle paralel hare
ket edeyim»* gibi bir endişe ile Sayın Cumhurbaşkanı 
yola çıkacak olurlarsa, hükümetle paralel hareket et
mek, belki Devlete çok büyük ölçüde zararlar vere
bilecek noktalara itebilir Sayın Cumhurbaşkanını. 
Devletin bütünlüğünü temsil etme imkânlarını azalta
bilir. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan 1 dakikanız var. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Öyle mi 

efendim? 
Değerli arkadaşlarım, biz Cumhurbaşkanlığı ma

kamının, kanunlarla tarif edilen bir ölçü içerisinde 
değil, Anayasayı, kendi tarihî sorumlulukları çerçeve
sinde yorumlayarak yürütülebileceği kanaatindeyiz. 
Bu husus, esasen bütün dünyadaki devlet başkanları
nın da ölçü aldıkları husustur. O makamı işgal eden 
zevatın, şartlar içerisinde siyasî bütünlüğü muhafaza 
edebilmek, tarihî anlarda kendi sorumluluğuna uy
gun kararlar verebilmek hususunda geniş bir karar, 
irade serbestisi içerisinde olması lâzımdır. 

— 857 / 



M. Meclisi B : 59 18 . 2 . 1976 0 : 1 

Ancak son kararname hadisesinde olduğu gibi, 
hükümetle karşı karşıya gelmeyi göze alacak ölçüde 
çok ciddî hadiseler var mıdır yok mudur meselesi, 
gene Sayın Cumhurbaşkanının takdir edeceği bir hu
sustur. Eğer hükümetle karşı karşıya gelmeyi lüzum
lu kılacak, Devletin hayatiyeti bakımından lüzumlu 
kılacak hususlar olursa, Sayın Cumhurbaşkanı karar
nameleri imza etmeyebilir de. Ama onun siyasî so
nuçlarını önceden hesap eder, o sonuçlara da katlan
ma kararına vararak. Bunu, şu türlü kararnameleri 
imzalar, şu türlüsünü imzalamaz diye kanunla tarif 
edebilmek, tayin edebilmek mümkün değildir. 

Sayın Cumhurbaşkanının şimdiye kadar eleştirile
re muhatap olan bazı tasarrufları kamuoyunda bir
birine karıştırılmıştır. Meselâ Sayın Cumhurbaşkanı 
kontenjan senatörlerinin oylarından ve işlerinden do
layı eleştirilere muhatap tutulmuştur. Bu haksızlıktır. 
Kontenjan senatörlerinin, Parlamento çatısı altına gir
dikten sonra, Cumhurbaşkanlığı makamı ile her tür
lü bağları kesilir. Onlar da diğer Parlamento üyeleri 
gibi kendi iradeleri ve vicdanları ile hareket ederler. 
Ancak Sayın Cumhurbaşkanının çelişkili durumlara 
düştüğü de görülmüştür geçmiş zaman içerisinde. 

BAŞKAN — Sayın Karkmazcan, rica ediyorum 
lütfen. -

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bu çe
lişkilerin ortadan kaldırılabilmesi için, geçen bütçe 
konuşmamızda da ifade etmiştik, Sayın Cumhurbaş
kanının gerçekten tarafsız, ehliyetli bir müşavir kad
rosuyla takviye edilmesi lâzımdır. Görevlerini tam 
olarak yerine getirmek ve kamuoyunda çeşitli tartış
malara sebebiyet vermeyecek tasarruflarda bulunabil
mesi için. 

Aslında Cumhurbaşkanımızın şu anda bir dar 
müşavir kadrosu vardır. Bu müşavir kadrosunun da 
çalışmalarını yürütürken, Sayın Cumhurbaşkanına 
belli fikirleri götürmek ve Sayın Cumhurbaşkanı nez-
dinde, belli çevrelerin fikirlerinin temsilcisi gibi ha
reket etmek haklan yoktur. Müşavir kadrosu, her şe
yi belli bir objektivite içinde «done» olarak Sayın 
Cumhurbaşkanına sunmakla mükelleftirler; alacakları 
karar doğrudan doğruya Sayın Cumhurbaşkanına ait 
olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Heyetinizi Demokra
tik Parti Grupu adına saygı ile selâmlarken, 1976 
Bütçesinin Cumhurbaşkanlığı Dairesine ve memleketi
mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. (D. P. sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Korkmaz-
can. 

Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın Na
dir Lâtif islâm'da. Buyurunuz Sayın Nadir Lâtif İs
lâm. 

A. P. GRUPU ADINA NADİR LÂTİF İSLÂM 
(Sakarya) — Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri; 
Cumhurbaşkanlığı 1976 Malî Yılı Bütçesi dolayısıyle, 
Adalet Partisi Grupunun görüşlerini ortaya koymak 
üzere, huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. Sözlerime 
başlarken, Grupum ve şahsım adına Yüce Meclise 
saygılarımı tekrarlarım. 

Sayın milletvekilleri, sözümün hemen başında bir 
hususu önemle ve özenle belirtmek isterim. Filhakika, 
154 milyarı aşan bir bütçe içinde, Cumhurbaşkanlığı 
Bütçesinin, geçen yıllarda olduğu gibi, zaruretleri aş
mayan, israfa yönelmeyen bir bütçe olarak tespit et
tiğimizi memnuniyetle belirtmek isteriz. 

Bu nokta üzerinde durmamız ve başlayışımız se
bepsiz ve gereksiz değildir. Filhakika, bu Bütçe bir 
yönü ile Devlet hayatı içerisinde bir kısım hizmetle
rin, ancak para ile yapılabilmesi zorunluluğuna kar
şılık, Cumhurbaşkanlığı müessesesinin ve özellikV 
Cumhurbaşkanlarının görev ve hizmetlerinin para ile 
kabili ifade olmayan sahalara taallûk ettiğinin de, 
mücessem bir örneğini vermektedir. Gerçekten Cum
hurbaşkanlığı hizmetleri asıl gücünü ve isabetini, dav-
ranışlardaki uygunluklardan ve bilhassa Anayasanın 
ve şartların gereklerine uymakta gösterilecek itinadan 
alabilmektedir. Gerek Anayasamız ve gerekse onun 
temelinde yatan parlamenter sistem vakıası, devlet 
hayatı içinde Cumhurbaşkanına çok yönlü görevler 
ve fonksiyonlar vermiştir ve Anayasamız bunu, 10'u 
mütecaviz madde içinde, etraflı olarak belirtmiştir. 

Son günlerde bir kısım muhalefet ve bir kısım 
sol basın tarafından Sayın Cumhurbaşkanının ve 
Cumhurbaşkanlığı müessesesinin, davranış, görev ve 
yetkilerine ilişkin tenkitlerin ve hücumların bir değer- ~ 
lendirilmesinin yapılabilmesi için, parlamenter siste
min esaslarını gözden uzak tutmamak gerekir. Ana
yasamızın hükümlerinin taşıdığı kesinlik ve açıklık 
karşısında ve ayrıca bunun yanında parlamenter sis
temin bizatihi mahiyetinde mündemiç özellikleri de 
görmemezlikten gelmeye çalışarak, bir kısım muhale
fet sözcüleri ve sol basın tarafından açılıp sürdürül
mek istenen tehdit ve yıldırma maksadına matuf kam
panya karşısında, rejim adına üzüntü duymamak 
mümkün değildir. 
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Filhakika, TRT Genel Müdürlüğüne yapılan son 
atama bahane edilerek, Sayın Cumhurbaşkanının bu 
kararnameyi imza etmiş olmaları, bazı muhalefet 
sözcüleri tarafından âdeta Anayasaya aykırı bir ha
reket olarak gösterilmek istenmektedir. Hatta ve maa
lesef, Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı 
Ecevit, bu kararnamenin imzalanmış olması ile, de
mokrasimizin ve hukuk devleti anlayışının, Cumhur
başkanı tarafından darbelendiğini söyliyebilmişlerdir. 
Böyle bir suçlama rastgele bir kişi tarafından yapıl
sa, «indî bir kanaattir», denilip belki geçiştirilebilir. 
Ancak, bu sözlerin sahibi Anamuhalefet Partisinin 
Genel Başkanı olursa ve hem de Başbakanlık yapmış 
bir kişi olursa, bu sözleri bir «indî ve münferit ka
naat» diye cevapsız bırakmak mümkün olmaz. 

Esasen daha aşağıda da temas olunacağı gibi, Sa
yın Ecevit'in ve yandaşlarının Sayın Cumhurbaşka
nına karşı suçlamaları, Anayasanın ve demokratik 
parlamenter rejimin esaslarının ihlâl edilmiş olması
nın değil, bilâkis Sayın Cumhurbaşkanını böyle bir 
ihlâle yöneltebilmek arzusunun bir sonucudur, Çün-
ki, defalarca ortaya çıkmış bir gerçektir ki, Anayasa
nın ve parlamenter rejimin korunması, bir kısım mu
halefet mensuplarının ve bu arada Sayın Ecevit için 
bir dava ve dert değildir. Bilâkis mümkün olduğu ka
dar Anayasayı ihlâl etmek, görevlileri ve vatandaşları 
müesses nizamı bozmaya ve yıkmaya teşvik etmek; 
aşın solcuların ve bir kısım Cumhuriyet Halk Parti
lilerin ve onları bir arada elde tutabilmek gayretiyle 
de Sayın Ecevit'in başta gelen hedefi ve arzusudur. 

Yoksa Sayın Ecevit ve yandaşları, bilmezler mi 
ki, Cumhurbaşkanı, gerek Anayasamıza göre ve ge
rekse Devlet ve millet ananemize göre Devletin başı 
olarak, milletin ve Devletin birliğinin sembolüdür; 
mutena ve elbirliği ile korunmayı gerektiren, saygıyı 
gerektiren bir yüceliğin sembolüdür. 

Cumhurbaşkanları, tabiatıyle bir fanî olarak, bir 
insan olarak tenkitten azade değildir; fakat bu ma
kam, mesnetsiz iddialara ve isnatlara konu ve malze
me yapılmaması gereken bir yüce makamdır. Anaya
samızın da açıklıkla tespit ettiği ölçüler içinde Cum
hurbaşkanı, bir yandan yasama organı ile, bir yan
dan da kaza organlarıyle görev ilişkileri içindedir. 
Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinin bir bölümü
nü de yürütme organı ile ilgili görev ve yetkileri teş 
kil etmektedir. Hatta, Anayasamızın sistematiği için 
de Cumhurbaşkanlığı makamının görev ve yetki özel
liklerinin soaımluluk ve sorumsuzluk meselelerinin, 
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yürütme organını tanzim eden hükümler içinde yer al
dığı görülür. Bu müşahede ve tahlilden çıkacak so
nuç şudur : 

Anayasanın 97 nci maddesinde belirtildiği üzere, 
Devletin başı ve Türkiye Cumhuriyetinin ve milletin 
birliğinin temsilcisi olmasının yanında Cumhurbaşka
nı, genel olarak Devletin yürütme görevini yüklen
miş kadronun bir rüknü, bir unsurudur. Anayasanın 
başlangıçta yer alan 6 ncı maddesi de, bu hususu ev-
leviyetle tespit ve tefsir etmektedir. Şu durumda, Ana
yasamızın tespit ettiği siyasî coğrafya, daha başka 
ifade ile siyasî iş bölümü ve kadrolaşma içinde Cum
hurbaşkanlığı makamının yeri, yürütme organının 
içindedir. 

Bir yönüyle durum bu olmakla beraber, öte yan
dan; gerek parlamenter sistem anlayışının temel esp
risi ve gerekse buna dayanan Anayasamızın açık ve 
seçik hükümleriyle Cumhurbaşkanlığı makamının, si
yasî grup ve kadroların bir uç noktası, bir mücadele 
unsuru olacak şekilde değil, bilâkis bir denge unsuru 
olabilme arzu ve ağırlığı içinde teçhiz ve tanzim edil
miştir. 

Gerek bir kısım yabancı anayasalarda ve gerekse 
bizim mer'i Anayasamızda, devlet başkanı ve cum
hurbaşkanlarına kalem ve çeşidi itibariyle gerçekten 
pek çok görevler verilmiştir. Hatta bir yabancı mü
ellif, parlamenter rejim içinde çeşit itibariyle cumhur
başkanlarına verilen görevlerin sayısının hayret edi
lebilecek kadar çok olduğunu dahi ifade etmiştir. Fa
kat, buna karşılık parlamenter sistemin bir icabı ve 
sonucu olarak cumhurbaşkanının görev ve icraatım
dan dolayı sorumlu kılınmadığını görmekteyiz. Cum
hurbaşkanlarının bu şekilde sorumsuz kılınmasında 
tarihî gelişmelerin de bir ölçüde etkisi olmakla bera
ber, bu, aslında parlamenter devlet sisteminin bir ge
reğidir. Çünkü, rejimin çatısını, aktivitesini, seçilmiş 
bir parlamento ile ona karşı mesul olan bir yürütme 
organı temin etmektedir. Bu durumda, gerekli za
manlarda bu iki uç ve kutup arasında bir denge ami
li olabilecek bir başka unsura ihtiyaç doğar. İşte bu 
dengeyi temin görevi, parlamenter sistemde devlet 
başkanına, bizde Cumhurbaşkanına verilmiştir. 

Ancak, Cumhurbaşkanı, esas olarak yürütme or- • 
gani içinde görünen, yer alan bir unsur olmasının 
yaratacağı olumsuzlukları ve işleme aksaklıklarını iza
le etmek için de Cumhurbaşkanı sorumsuzlaştırılmış, 
daha doğrusu onun sorumluluğunu yüklenecek başka 
sorumlular bulunmuştur; bunlar da, başbakan ve il
gili bakanlar olmuştur. 
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Parlamenter rejimde, yürütmenin kendisine Jkarşı 
sorumlu olduğu yasama ile yürütme arasındaki ha
kemlik, Cumhurbaşkanına verilmiştin Bu hakemliğin 
yürütülmesinde Cumhurbaşkanının gücü, işte bu so
rumluluğuna ve bir de onun şahsî prestij, sevgi ve 
otoritesine dayanır. Cumhurbaşkanları ve onların tem
sil ettikleri makam, parlamentoda ve günlük politika 
platformlarında tartışma konusu haline getirilirse 
prestiji ve bunun sonunda da hakemlik niteliği zaafa 
uğrar. 

işte, bir kısım maksatlı kişilerin ve aşırı sol mu
halefetin ve basının Devleti yıpratma programlarının 
ve gayretlerinin içinde Cumhurbaşkanının ve temsil 
ettiği makamın özel bir hedef yapılmasının sebeple
rinden biri de budur; kargaşa, her alanda yıpratma 
ve Devleti ve müesseseleri yıkma... 

Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanının imzasını 
taşıyan her belge ve her kararda Başbakan ve ilgili 
bakanın imzalarının bulunması hukukî bir zaruret
tir; Anayasadan doğan bir zarurettir. Böylece, Başba
kan ve ilgili bakanların im,'.alarıyle Cumhurbaşkanı
nın belli konularda doğabilecek mesuliyeti, Başbakan 
ve bakanlar tarafından kendi üzerlerine celbedilmek-
te, bu durum, Cumhurbaşkanının kişiliği ile, tasar
ruf ve kararlarını münakaşa konusu olmaktan çıkar
maktadır. 

Burada bir soru akla gelir, hatta maksatlı şekiller 
içinde bu gibi sorular ortaya atılmıştır da; «Cum
hurbaşkanı, hükümetin her teklifini, her kararname
sini imzalamaya mecbur mudur?» denilmektedir. 
«Eğer, öyle kabul edilirse, o takdirde okuma - yaz
ma bilmeyen bir babanın, şahsî mühürünü, istediği 
zaman kullanması için oğluna vermesi gibi bir durum 
doğmaz mı?» denilmektedir. Bu gibi mugalatah soru
ların hüsnüniyetli ve objektif cevabını aramak mec
buriyetindeyiz. 

Tabiatıyle Cumhurbaşkanı, önüne gelen karar
nameleri mutlaka imzalamakla yükümlü bir kişi ve 
bir protokol görevlisi olamaz. Aksine bu gibi haller
de Hükümetin, Cumhurbaşkanının imzalamasını is
tediği kararnamenin imzalanması gereğine, lüzumu
na Cumhurbaşkanını inandırması icap eder. 

îşte, bir kısım muhaliflerin ve sol basının ve bu 
arada Cumhuriyet Halk Partisi sayın Genel Başka
nının istismarını yaptığı olayın gerçek yönü de bun
dan ibarettir. 

Filhakika, Şaban Karataş'm TRT Genel Müdür
lüğüne tayini Hükümet Kararnamesi haline gelip, 
Sayın Cumhurbaşkanına arz edildiğinde, sol basın ve 

Sayın Ecevit'in yandaşları, asılsız olduğuna bakmak-
; sızın, Danıştayın eski Genel Müdürle ilgili olarak ke-
'\ sin karar verdiğinden, vesaireden başlatarak, Cum-
i hurbaşkanı üzerinde baskı ve tereddütler yaratmak 

gayretine girişmişlerdir. 
îster bu gayretlerin sonucu, veya isterse resen 

* ve şahsen duydukları tahrik ihtiyacı ile olsun, Sayın 
Cumhurbaşkanı Hükümetten konuya ilişkin tamam
layıcı bilgiler istemişler ve bunun üzerine, Hükümet 

: tarafından verilen ek bilgi ve cevaplar üzerine Sayın 
Cumhurbaşkanı, Şaban Karataş'm Kararnamesini 

[ imzalamışlardır. İşte bir bardak suda kopartılan fır
tınanın esası budur. 

Görülüyor ki, Sayın Cumhurbaşkanı bu olayda -
affedersiniz bir kısım muhaliflerin iddia ettiği gibi -
mühürünü hükümete teslim etmemiş ve şahsen ken
dilerine herhangi bir sorumluluk raci olmamasına 
rağmen, makamlarının, şahsiyetlerinin ve ettikleri ye
minin sonucu mevcut olan yüksek bir görev duygu
su içinde davranmışlardır. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu gerçeklere rağmen 
Sayın Ecevit, demokrasimizin ve hukuk devletinin 
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından darbelendiğini id
dia edebilmiştir. 

Doğrusunu ifade etmek gerekirse, demokrasimiz 
ve hukuk devleti anlayışı gerçekten yeni bir darbeye 
daha maruz kalmıştır; ama mütecavizin kim oldu
ğuna baktığımız zaman, Anayasaya, demokrasimize 
ve hukuk devleti anlayışına yeni darbeler vurma 
gayreti içinde olanların, bizzat Sayın Ecevit ve yan
daşları olduğunu görmekteyiz. Esasen Ecevit'in ka
deri budur. Onun ve yandaşlarının kaderi, partileri
nin kaderi budur. Anayasaya karşı olmak, rejim düş
manlarını affetmek, «Toprak işleyenin, su kullana
nın» diyerek, anarşiyi teşvik etmek ve Cumhuriyetin 
bütün müesseselerini hırpalamak, zaıfa uğratmak
tır. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — El insaf ı nıs-
füddin. 

BAŞKAN — Sayın İslâm, bir dakikanızı rica edi
yorum efendim. Bir dakikanızı alayım Sayın İslâm, 
Sayın İslâm rica ediyorum, bir dakikanızı alayım. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Buyurun 
efendim, buyurun efendim. 

BAŞKAN — Eleştirdiğiniz bütçe, Sayın Cum
hurbaşkanlığının Bütçesi. Sayın Ecevit'in Cumhur-
başkanlığıyle ilgili olan sözlerini elbette eleştirebilir
siniz; fakat bunun dışındaki beyanlarını Sayın Cum
hurbaşkanlığının Bütçesinde konuşmamanızı rica edi
yorum', lütfederseniz. 
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NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Efendim, 
hakkım olduğuna inanıyorum; fakat arzunuz üze
rine kesiyorum. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, çok rica ediyo
rum. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri,, Cumhurbaşkanlığının görev ve yetkile
riyle, bunu nizamlayan mevzuat üzerinde kısaca 
durmak isteriz. 

Mevcut Anayasa nizamının tayin ettiği prosedür 
ile bir Anayasa değişikliğini gerektirecek şekilde bir 
yeni düzenleme ihtiyacını birbirine karıştırmamak lâ
zımdır. Gerek Cumhurbaşkanlığının görev ve yetki
leri ve bunların açıklığa kavuşturulması yönünden 
olsun veya gerekse öteki konularda olsun bir Ana
yasa değişikliğine ihtiyaç olabilir; bunun üzerinde 
durulabilir, düşünülebilir, şartları tamam olduğun
da bu hususlara yönelinebilir; ancak şu.da bir ger
çektir ki, Anayasa bu haliyle yürürlükte kaldığı süre
ce gerek başka konularda olsun ve gerekse Cumhur
başkanlığının görev ve yetkilerinde olsun, Anayasa
nın hükümlerine uymak kaçınılmaz bir zorunluluk
tur. Bu zorunluluktan mevcut anayasa hükümlerini 
zorlayarak uzaklaşmak mümkün değildir, doğru de
ğildir. ' 

Bu itibarla bu konulardaki spekülasyonları mev
cut Anayasa ölçüleri içinde gereğinden fazal ciddiye 
almamak lâzımdır. 

Cumhurbaşkanlığının görev ve yetkileri bakımın
dan bir Anayasa değişikliğine veya bir yeni kanun 
neşrine gerek var mıdır? Bu konuda türlü ve birbirin
den az veya çok farklı muhtevada görüşler ortaya ko
nulabilir; ancak hangi ölçü ve kanaata varılırsa varıl
sın, sistemin, rejim sisteminin bunda asıl âmil ve fak-
töî olacağını gözden uzak tutmamak lâzımdır. 

Anayasamız, parlamenter sistemi ana prensip ola
rak almış olduğu sürece Cumhurbaşkanlığının ana 
hatları itibariyle bir aksiyon, bir faal politika maka
mı değil, bilakis bir hakemlik, bir sükûnet ve bir 
denge makamı, rejimin bir denge noktası olarak kal
ması elzem bulunduğunu kabulde zaruret vardır. 

Yok eğer, zaman içinde bir başka sisteme, söz 
gelişi başkanlık sistemine teveccüh edilirse, o zaman 
Cumhurbaşkanlığı faal ve aktif bir makam haline 
gelir. O zaman bir denge değil, bir kutup olma vas
fı kazanır. Tabiatıyle o zaman da sorumsuzluk yeri
ne baş sorumlu, parlamentoya karşı âdeta tek so
rumlu kişi haline gelinir. Tabiatıyle o zaman sistem 
değişmiş demektir. 
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Anayasanın sadece birkaç maddesinin değişmesi 
değil, tamamının değişmiş olması bahis konusu olur. 

Sayın Milletvekilleri, halen Anayasamızın genel 
hatlarıyle ifadesini teşkil ettiği, parlamenter sistemin 
ölçüleri içinde, Cuuhmbraşkanınm memleketin temel 
konuları üzerinde, Devlet Başkanı olarak millete za
man zaman demeçler vermesi, hakları ve bir ölçü
de de görevleridir. Ancak, bu konudaki tatbikat ve 
tecrübeleri bizden fazla olan milletlerin ölçülerine 
göre bu demeçlerin sıkıştırıhuaması, müessiriyetrnin 
yüksekliğini muhafazada çok etkili olmaktadır. 

i Cumhurbaşkanlarının demeçlerinde, özellikle Bakan
lar Kurulu ile çelişkiye düşmemesi, günlük siyasî 
tartışmalar içme girmemesi ve Anayasayı yorumla
maya gitmemesi lâzımdır. 

Bu hususlar, şimdiki Sayın Cumhurbaşkanımı
zın devrine ait hususlar olmamakla beraber, müesse-
sevî bir izah bakımından geçmiş örnekler olarak ha
tırlatılmaktadır. 

Cumhurbaşkanının bizzat kendisinin tayin ve ilân 
ettiği Başbakan ve Kabinesiyle farklı görüşler için-

; de görülmesi, çok yönlü zararlar doğurabilmekle be
raber, Devlet Başkanlığının müessiriyetine belki de 
daha çok olumsuz etki yapar. 

Keza, günlük siyasî tartışmalardan sakınılması isa
betlidir. Anayasayı yorumlamak, bugün Meclislere 
bile verilmemiş bir yetkidir. Anayasayı belki dolay
lı olarak icraat ve tatbikatları ile programlarıyle, 
felsefeleriyle belki hükümetler yorumlayabilirler. 

Dikkat edildiğinde görülebilmektedir ki, sol bası
nın ve bir kısım muhalefet mensuplarının bütün gay
retleri, Sayın Cumhurbaşkanını polemiklere ve 
günlük politika çekişmelerinin içine çekmektir. Bi
zim samimî temennimiz, muhalefetin ve sol basının 
bu yıpratma gayretlerinde ve taktiklerinde başarıya 
ulaşamamayıdır. 

Muhterem milletvekilleri, burada bunun bir ye
ni örneğine bir iki saat evvel şahit olduk. Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, Cumhurbaşkan
lığı Bütçesi üzerinde konuşurlarken, Sayın Cumhur
başkanının 4 başlı bir azınlık hükümeti kurmaya 
olanak verme meselesini, âdeta Cumhurbaşkanlığı 
hakkında olumsuz bir tenkit vesilesi yapmaktadır. 
Bunun değerlendirmesi kendilerine ait olmakla be
raber, hissiyatları kendilerine ait olmakla beraber 
bir tenakuza işaret etmek isteriz. Aynı Anayasa dö
nemi içinde, aym Meclis tablosu içinde, aynı arit
metik içinde, bundan bir süre evvel (kendilerinin 
tabiriyle) iki başlı bir koalisyonu bizzat kendileri 
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yürütmeye çalışıyorlardı. Anayasamızda, koalisyon
ların kaç başlı olup olmayacağı konusunda bir kıs
tas olmadığı gibi, bilâkis hükümetin ister tek parti 
tarafından kurulsun veya isterse çok fazla partiler 
tarafından bir koalisyon şeklinde kurulsun, Anaya
sanın bunu işletme ve işleme hükümlerinde bir de
ğişiklik, bir fark yoktur. O farkı belki kendileri 
sübjektif olarak görmek istemektedirler. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerimi bitirirken 
Sayın Cumhurbaşkanının haiz ve sahip oldukları 
yetki ve müessiriydin olumlu sonuçlarını artıracak 
bir hususa dokunmak isterim. 

Filhakika samimiyetle ifade edlim ki, resmî 
münasebetler ve ölçüler, insanların birbirini anla
masında çok defa yetersiz kalmaktadır. Resmî çev
re ve çerçeve çok defa insanları gerçeklerden ayı
rır. Eski krallar ve padişahlar dahi bunu bildikleri 
için, zaman zaman tebdili kıyafet ederek halkın içi
ne girip, resmî çevrenin meydana koyduğu engelle
ri bir nebze olsun aşabilmek, için gerçekleri olduğu 
gibi görmeye ve anlamaya gayret ederlerdi. Bugün 
bu ihtiyaç, çevrenin sebep olabildiği irtibat kopuk
luğunu başka şekilde, beşerî münasebetler çerçeve
sinde, biraz resmiyet ve katılıktan mümkün mer
tebe kurtarılmış münasebetlerle sağlanabilir. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın zaman zaman ver
dikleri demeçlerde, muhtelif vesilelerle halktan ve 
çeşitli gayri siyasî teşekküllerden de mütalâa ve 
tavsiyeler istemek ve beklemek tevazuunu göster
diklerini, bir yönden memnuniyetle müşahede et
mekteyiz. Ancak, bu münasebetlerin, Parlamento 
üyelerini dışarıda bırakmayan bir çerçevede olma
sı, umarız ki çeşitli kitleler ile diyalog kurmaktan 
beklenen faydaları daha da artırabilecektir. 

Sayın milletvekilleri, bu mahdut süre içinde, 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesi münasebetiyle Adalet 
Partisi Grupunun, bu Yüce Makam ve Muhterem 
Cumhurbaşkanımızla ilgili samimî ye saygı dolu dü
şüncelerini arza çalıştık. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin Sayın Cumhurbaş
kanımıza, dairesi mensuplraına ve bütün milletimize 
hayırlı olmasını Allahtan diler, Sayın Cumhurbaşka
nına ve Yüce Heyetinize saygılarımızı tekrarlarız. 
(A. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İslâm. 

Grupları adına görüşmeler bitmiştir. Şahısları adı
na söz alan sayın üyelerden söz sırası Sayın Doğan 
Araslı'nındır, buyurun efendim. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın Başkan, çok 
değerli milletvekili arkadaşlarım; önce, biraz evvel 
buradan konuşan Adalet Partisi Grup sözcüsünün de 
düştüğü bir yanlış yargıyı, bir yanılgıyı ifade ederek 
sözlerime başlamak istiyorum. 

Bilinmesi ve özellikle seçimle gelinen müesseseler
de görev alan, seçimle gelinen kurumlarda görev ya
pan kişilerin şaşmadan bilmeye mecbur oldukları bir 
kural vardır: Demokrasilerde ve hele özgürlükçü 
demokrasilerde seçimle gelinen hiç bir makamda 
eleştirinin dışında, o makamı işgal eden kim olursa 
olsun, bulunamaz, kalamaz. 

Görülüyorki Sayın TRT Genel Müdürünün ata-
masıyle Türkiye'de bugün iktidarı elinde tutan grup
lar tarafından başlatılan ve Cumhuriyet Halk Partisi 
Sayın Genel Başkanının ve Cumhuriyet Halk Partisi
nin çeşitli sözcülerinin zaman zaman ifade ettiği bir 
eleştiri, kasıtlı ve maksatlı plarak, sanki Cumhuri
yet Halk Partisi, Cumhurbaşkanlığı makamına karşı 
imiş gibi, sanki Cumhuriyet Halk Partisi Çankayaya 
karşıyımış gibi bir görünüm içinde kamuoyuna ya 
yılmak istenmektedir. 

Kişisel görüşlerimi ifado ederken konuşma süre 
min fevkalade kısıtlı olduğunu biliyorum. Bu bakım 
dan olayı detayı ile açıklamadan evvel, özellikle bi 
raz evvel konuşan arkadaşımın da etraflıca bilmesin, 
ve bunu bir kural olarak gönlüne ve kafasına yer
leştirmesini istediğim bir hususu bir kez daha yüce 
Meclis kürsüsünden zabıtlara tescil ettirmeyi görev 
sayıyorum. 

Gerçekten demokratik rejimlerde hiç bir makam, 
demokratik kurulların denetim ve eleştirilerinin dı
şında bulunamaz. Burası Türkiye, ne Salazar'ın Por-
tekizi, ne müteveffa ve size yakınlığı belli olan Fran-
ko'nun ülkesidir; burası Türkiye'dir. 

Demokrasilerde, bırakın Cumhurbaşkanını, de
mokrasilerde bırakın parlamento üyelerini, demokra
silerde eleştiri bakımından bireylerin dahi saygın ko
numları vardır, saygın durumları vardır. 

Çok değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşka
nının bizimle aynı sıfatları taşıdığı dönemde, Cum
huriyet Senatosunda yapmış olduğu bir konuşmayı, 
zabıtlardan aynen nakletmeye çalışacağım. 2 . 6 . 1972 
tarihinde Sayın Fahri Korutürk, Cumhuriyet Sena
tosunda Kontenjan Üyesi olarak bulunurken, ko
nuşmasında aynen şöyle söylüyor: «Her gelen yeni 
Hükümet, zorunlu olanlar dışında geniş çapta per
sonel değişikliği, teşkilât değişikliği yaptığı takdirde, 
Devlet çarkının dönmesi, kalkınma planının tahak-
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kuku elbette bundan zarar görecektir.» Sayın Koru-
tüfk Cumhuriyet Senatosu Üyesi olarak gene devam 
ediyor; «Meselâ, yeni bakanlıkların kurulması, lâğ
vedilmesi, genel müdürlüklerin atanması gibi.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı 
bütçesini, geçmiş yıllardan farkla biçimde ilk kez 

aktüel hale getiren Bütçe Karma Komisyonundan 
Kamuoyuna ve basına kadar tartışılır noktaya geti
ren konuya, satırbaşlarına değinerek girmek istiyo-
yorum. 

Cumhurbaşkanı, kişisel görüşüme göre, önüne ge
tirilen her kararnameyi imzalamak zorunda değildir. 
Öyle olsaydı, kararnameler için bir köşk mesaisine, 
ne kanunlarımızda, ne Anayasamızda bir gerek gö
rülürdü. Demek ki, Cumhurbaşkanının bir takdir yet
kisi var. Kısaca TRT Genel Müdürünün görevinden 
alınması ve Karataş'ın atanması konusuna bu gerek
çe ile değinmek istiyorum. 

TRT Seçim Kurulu, sayısı, Cumhurbaşkanı tara
fından- seçilen 4 rektör ve Millî Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekreterinden kuruludur. Öyle zannediyorum ki, 
Sayın Cumhurbaşkanı, TRT ile ilgili bugün Türkiye' 
nin her tarafında; Edirne'den Kars'a kadar, Hakkâ
ri'den Muğla'ya kadar, adım adım her köşede tartı
şılan bu tasarrufu sırasında, sfenks olmadıklarını, 
görevleri susmak olmayan, bu seçtiği seçici kurula 
danışmak gereğini duymuştu. 

18 . 12 . 1975 günü Karataş'ın TRT Genel Mü
dürlüğüne atanmasına ilişkin Kararname çıktı. 11 
Sayılı Kanun hükmündeki Kararnameyi iptal eden 
girişimin, iptali söz konusuydu bu tarihlerde. 

Danıştayın, İsmail Cem'i alma kararını durdur
ma karan da çıkmıştı. Bu ortamda, Demirel'in imza-
siyle değil, Demirel'in yanında olma konusunda, ken
di grupunda dahi en önde yarış vermekte kişisel çı
karları bakımından, politik geleceği bakımından ya
rar gören, tercih yapan Sayın Seyfi Öztürk'ün imza-
sıyle Cumhurbaşkanına bir tezkere gönderildi. Aslın
da, Cumhuriyet Halk Partisini, Sayın Cumhurbaş
kanlığı makamına saygısızlıkla itham edenler, değil 
Başbakanın imzasını, bir Devlet Bakanının imzasıyle 
Cumhurbaşkanına bir önemli konuda tezkere gönder
mekle saygısızlığın zirvesine ulaştılar. 

25 . 12 . 1975'te, 521 sayılı Danıştay Kararına 
göre; Cumhurbaşkanı, «tstişarî bir mütalaa alın, öyle 
gelin» diyerek Sayın Seyfi Öztürk'ün yazısını geri 
çevirdi. 

Hükümet, TRT'de mutlaka kendi görüşleri istika
metinde revizyon yapmak, TRT'yi Cephenin boraza-
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nı haline getirme girişimlerinden kendisini alıkoya: 

mayan Hükümet, yazısında bir kez daha ısrar etti. 
Danıştayı tanımadı, hukuku tanımadı ve ısrarla Sa
yın Cumhurbaşkanlığı makamına 6 . 1 . 1976 tari
hinde, «Danıştayın yürütmeyi durdurma kararını 
yaptığınız itiraz reddedildi, bunu da görüşün» deme
sine rağmen, hiç biri gözetilmeksizin, Karataş'la ilgi
li Kararname bir kez daha Çankaya kapılarına da
yandı. 

Çok sevgili değerli arkadaşlarım, terör, aslında bu. 
Terörü sokakta arayanlar, terörden kürsüde şikâyet 
edenler, aslında resmî kanallarla, aslında Çankaya 
kapılarına kadar Hükümet kanalıyle terörü böyle ta
şıyorlar. tşte, biz buna karşıyız. 

Her köşkseferi, «İstifa ederiz» tehditleriyle sonuç
landı. Bununla da kalınmadı, Cumhurbaşkanının, 
16 . 1 . 1976 günü Hükümeti, «Beklemeye gerek 
yok diyorsunuz, ama Danıştay kesin kararını ver
miştir, tekrar görüşün» uyarısına rağmen, bu kez 
yine Sayın Öztürk'ün imzasıyle, Sayın Korutürk'e, 
11 sayılı Kararnamenin 1897 sayılı Kanunla iptal 
edildiğini belirtiyor ve hem de bir önemli iptal kara
rını, Sayın Cumhurbaşkanından saklayarak Köşk'e 
intikal ettiriyordu. 

BAŞKAN — Sayın Araslı, süreniz dolmak üze
re efendim. 

DOĞAN ARASLI (Devamla) — Tamamlamaya 
çalışıyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Rica edeyim efendim. 
DOĞAN ARASLI (Devamla) — 16 . 1 . 1976'da 

Kararname, Köşk'e yapılan defaatle, ısrarlı baskılar 
sonucu, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından imza
dan çıkarılıyordu. 

Çok değerli milletvekilleri, olaya bu noktaya ka
dar özenle hazırlanan bir mizansen içerisinde gelindi. 
Sayın Korutürk'ün sağlık durumundan tutun da, is
tifa edeceği söylentilerine varıncaya kadar, demin bu
rada konuşan arkadaşımın fikirdaşlığını yapan gaze
teler Türk Kamuoyuna haberler yaydılar, «İmzala
mazsa istifa edecektir» haberlerini yaydılar. Söylen
tiler uzadıkça uzadı ve nihayet Sayın Demirel «İstifa 
ederiz» tehdidi ile kamuoyunun önüne çıktı, aslında 
mesajı Sayın Cumhurbaşkanınaydı. 

BAŞKAN —- Sayın Araslı, süreniz doldu rica edi
yorum, lütfen efendim. 

DOĞAN ARASLI (Devamla) — Tamamlıyo
rum Sayın Başkanım. 

Değerli milletvekilleri, öyle anlaşılıyor ki, Sayın 
Korutürk, «Aman, Demirel Hükümeti istifa eder» 
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kuşkusuna kapılmıştır ve burada açıklıkla ifade edi
yorum, Sayın Korutürk'ün, Sayın Cumhurbaşkanı 
Korutürk'ün kuşkusuyle bu ülkede yaşayan milyon
larca insanın kuşkusu, her gün sabahtan akşama ço-
luğu - çocuğu kurşunlanan anaların babaların kuşku
su, günü birlik ekmeğini.. 

MUSTAFA PARLAR (İstanbul) — Ne alâkası 
var bunların Sayın Başkan? 

DOĞAN ARASLI (Devamla) — Dinleyin anla
yacaksınız. 

BAŞKAN — Efendim, buyurun Sayın Parlar. 
MUSTAFA PARLAR (İstanbul) — Niye müsa

maha ediyorsunuz efendim? 
DOĞAN ARASLI (Devamla) •— Günü birlik 

ekmeğini bulmakta güçlük çeken.. 
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — 15 dakika oldu.. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Araslı, 1 dakika-' 

nızı rica ediyorum. 
Buyurun efendim. 
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — 15 dakika oldu 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Saati ben tutuyorum Sayın Külâhlı 

ve zamanın dolduğunu da Sayın hatibe ihtar ettim. 
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Cumhurbaşkan

lığı Bütçesinin dışına çıkıyor. 
BAŞKAN — İhtar ettim, onu da Sayın hatibe ih

tar ettim. 
DOĞAN ARASLI (Devamla) — Dışına çıkma

dığımı, dinlersen anlarsın. 
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sokaktaki anarşi 

ile Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin ne alâkası var? 
DOĞAN ARASLI (Devamla) — Anarşi, şu anda 

sizin oturduğunuz yerde. 
BAŞKAN — Aynı ölçüler içerisinde tartışmayı 

yürütüyorum efendim. 
Sayın Araslı, rica ediyorum, süreniz doldu efen

dim. 
DOĞAN ARASLI (Devamla) — Tamamlıyo

rum, bağlıyorum efendim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim; bağlama, tamam

lama; son cümlenizi rica ediyorum efendim. 
DOĞAN ARASLI (Devamla) — Görüşüme gö

re Sayın Cumhurbaşkanının kuşkularıyle milyonların 
kuşkuları çelişki halindedir. Devletin başının taşıdı
ğı kuşku ile faşizm tırmanmasına karşı duyarlılık 
gösteren milyonların kuşkuları çelişkili haldedir. Sa
yın Cumhurbaşkanı... 

BAŞKAN - - Sayın Araslı, Sayın Araslı, ikinci 
uyarımı yaptım. Rica ediyorum Başkanlığa yardım
cı olun. 

DOĞAN ARASLI (Devamla) — Sayın Cumhur
başkanının bu kuşkusuyle aslında... 

BAŞKAN — Sayın Araslı, bir vakit ölçüsüyle 
ölçülü olduğumuzu da takdir buyurmanızı rica edi
yorum. 

DOĞAN ARASLI (Devamla) — Bitiriyorum, 
son cümlemi okuyorum sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen rica ediyorum. 
DOĞAN ARASLI (Devamla) — Sayın Cum'hur-

baş'kanı bu kuşkusuyle aslında Sayın Başbakanın si
yasî hayatında belki de ilk kez baş vuracağı istifa gi
bi erdemli bir yolu da tıkamıştır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Araslı. 
Söz Sayın Nedim Korkmaz'ın. Buyurunuz Sayın 

Korkmaz. 
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Anayasamızın kabul ettiği sisteme göre, Cumhur
başkanlığı, yürütme, yasama ve yargı erkinin birleş
tikleri tek ve yüce bir makamdır. Bu durumu nede
niyle de demokratik güçlerin fonksiyonlarını yerine 
getirmede, dengelemede, çalışmaların Anayasaya uy
gunluğunda uyumu, düzeni sağlayıcı büyük unsur
dur. Bu sebeple de Cumhurbaşkanlığı yetkileri tartı
şılabilir. İşlemleri yasalara, özellikle Anayasaya ters 
düşüyorsa eleştirilebilir de. Yetki tartışması açılma
sı, günün koşulları nedeniyle zorunlu hale gelmiş olup, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin 21 Ocak 
1976 tarihli açıklamalarında, Cumhurbaşkanlığının, 
atama kararnamelerinin onaylanması konusundaki 
yetkilerinde açıklık bulunmadığı belirtilerek, Cum
hurbaşkanlığına sunulan atama kararnameleri hak
kında yürütülecek işlemin kesin olarak belirtilmesi is
tenmiştir. 

Öte yandan, demokrasilerin açıklık rejimi oldu
ğu ve demokratik bir kurum olan Cumhurbaşkanlığı 
kurumunun da, demokrasi kuralları ve saygı ölçüleri 
içerisinde Yüce Meclis önünde tartışılmasından daha 
doğal bir düşünce olamaz. 

Tartışmalarımızı ve görüşlerimizi şu noktalarda 
toplayabiliriz: 

A) Cumhurbaşkanlığı - hükümet ilişkileri: Ha
len işbaşında bulunan Milliyetçi Cephe İktidarının 
Anayasa ve yasalara tamamen ters düşen bazı atama
ları nedeniyle, Anayasayı ihlâle kadar varan bu ta
sarruflarından, Anayasanın 98 nci maddesine göre, 
Cumhurbaşkanının imzaladıği kararnamelerden do-
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ğacak sorumluluğu, Başbakan ile ilgili bakanın ve
ya bakanlar yüklendiğine göre, Cumhurbaşkanının, 
sorumluluğuna katılmadığı kararnameleri imzalamak
tan kaçınamayacağı, dtğer bir anlatımla, bu tür ta
sarrufları itirazsız imzalaması gerektiği yolundaki 
görüş ile de daha ileri gidilmek suretiyle, «Cumhur
başkanlığı Kurumunun eleştiriiemeyeceği; bunu yap
manın saygısızlık olacağı» biçimindeki sözler, Yüce 
Makama saygısızlığın açık bir örneği olmaktadır. 

Şöyle ki, Anayasamızın 6 ncı maddesine göre, yü
rütme görevi kanunlar çerçevesinde, Cumhurbaşka
nı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir. 

97 nci maddeye göre, Cumhurbaşkanı Devletin 
başıdır. 

Kararnamelerin imzalanması, Cumhurbaşkanının 
yürütme organının başı olmasından ve yürütme gö
revi kendisine üstlenmiş olmasından doğmaktadır. 
Cumhurbaşkanının, görevi ile ilgili işlemlerinden, hu
kuk açısından sorumlu tutulmaması kuralı, devlet 
otoritesini temsil ve tek oluşu nedeniyle getirilmiş 
Anayasal bir kuraldır. Bu kural, siyasal iktidarla bir
likte yasama meclislerinde, gerektiğinde Yüce Divan
da hesap verme durumunda kalmasından doğacak 
sakıncaları önlemek. Devlet Başkanlığı makamının 
yüceliğini korumak ve daha geniş takdir yetkisi, 
davranış serbestliği ile donatılmak istenmesinden 
doğmuştur. 

Bu nedenle, Cumhurbaşkanlığının atama kararna
melerini itirazsız imzalaması gerektiği yolundaki gö
rüş, Devlet Başkanının geniş takdir yetkisine müda
hale, Anayasamızın 6 ve 97 nci maddelerini tanıma
mak anlamım taşımaktadır. 

Yine bu görüş, Devlet Başkanlığı mevkiini,, her 
önüne geleni onaylama makamı, ya da devlet noteri 
gibi düşünmek olur ki, Yüce Makama en açık say
gısızlık bu noktada kendini gösterir. 

Uygulamada, günün konusu olan TRT Genel Mü
dürlüğüne atamalara ilişkin kararnamelerin itirazsız 
onaylanması konusu, işi daha da vahim bir noktaya 
getirmiştir. Danıştayın yürütmeyi durdurma ve iptal 
kararına rağmen atamanın yapılmış olması, yargı ka
rarlarının uygulanmaması, Anayasanının ve hukuk 
devleti ilkesinin en açık bir ihlâli olduğu gibi. Dev
letin yürütme organının bunu yapmış olması, halkı 
da hukuk kurallarına uymamaya teşvik edici bir içe
rik taşımaktadır. 

Öte yandan bu konu, hukukun, iktidarı ellerinde 
bulunduranlar için bağlayıcı bir nitelik taşımadığını 
gösteren bir davranış; olmaktadır ki, her zaman hu

kukun üstünlüğü ilkesini dillerinden düşürmeyenlerin 
sözlerindeki samimiyetsizliği açıkça ortaya koy
maktadır. 

Bundan dolayı, ülkemizi tehdit eden anarşiyi baş
ka yerde aramaya gerek yoktur. Anayasamızm 132 
nci maddesi, «Yasama ve yürütme organları ile ida
re, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu or
ganlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretele 
değiştiremez ve- bunların yerine getirilmesini gecik
tiremez» demektedir. 

Öyle anlaşılıyor ki, ülkeyi çıkmazlara sokan Mil
liyetçi Cephe iktidarı, Anayasanın, Cumhurbaşkanlı
ğının sorumsuzluğuna ilişkin 98 nci maddesini işine 
geldiği gibi yorumlamak suretiyle, Cumhurbaşkanlı
ğı gibi bir Yüce Makamı kendi sorumsuz, beceriksiz 
davranışlarına ortak etmek istemektedirler. 1974 yılı 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesi müzakereleri sırasında, 
Adalet Partisi Grupu adına yapılan konuşmalarda 79 
ncu Birleşim 19 . 5 . 1974 -«Üçlü kararname ile ya
pılan tayinlerde Sayın Cumhurbaşkanının hassasiye
tini istiyoruz. Yaş haddi sebebiyle emekliliğine 20_ 
gün kala bir genel müdürün tayin sebebi izah edile
mez » Devam ediyor, Cumhurbaşkanlığı bu nok
tada şiddetle eleştiriliyor. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmiş 
olan ve dayanaksız kalan 11 sayılı Kararnamenin ve 
buna ilişkin Anayasa Mahkemesi kararının, yürüt
menin durdurulmasına ve tayin işlemine ilişkin, Da
nıştay Dava Daireleri Genel Kurulu kararını, Yüce 
Makama, mevcut değilmiş gibi yanlış bilgi vermek 
suretiyle işledikleri, kendi arzuları istikametindeki bir 
tayini temin maksadıyle yapılan davranışlardaki say
gısızlık, Saym Ecsvit'in bu noktada Cumhurbaşkanı
mızı uyan niteliğindeki eleştirisi karşısında insaf ile 
mütalâa etmek gerekir ki, son derece ağır bir mahi
yet taşımaktadır. 

Anayasamızın 96 ncı maddesinde yer alan, Cum
hurbaşkanının anında, Türk Devletinin bağımsızlı
ğına, vatanın ve milletin bütünlüğüne yönelecek her 
tehlikeye karşı koyacağı açıklanmaktadır. Anayasamız 
metnine dahil edilmiş olduğuna göre 96 ncı madde
de, şekil bakımından değil, özü bakımından da ke
çin bir emir niteliğindedir. 

Sayın milletvekilleri, günümüzde anarşik olaylar, 
adam öldürmeler ve gençliği faşizan baskılar altına 
alma, son yıllarda görülmemiş ölçülere varmıştır. Ki
şisel emeller uğruna ve birtakım gizli amaçlarla genç -
ligi kamplara ayrımak, birbirine düşürmek için kış
kırtmalar yapılıyor. Aşırı sağcı militanlara, «Devle-
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tin kolluk kuvvetlerine yardımcı» unvanı veriliyor. 
Böylece oluşan çetelerin yerli malı silâh kullandıkları, 
Başbakan Yardımcısı koltuğunda oturan kimse tara
fından açıkça ilân ediliyor. Okuma ve öğrenim özgür
lüğünü kısıtlamak amacıyle üniversitelere silâhla sal
dıran bu çetelerin kalabalık bir kesimini etkisiz hale 
getirip yakalayan şerefli Türk jandarma subayına res
mi ağızlarca saldırılabiliyorsa, vatanın ve milletin bü
tünlüğüne karşı pervasızca yapılmakta olan bu saldı
rılar karşısında baştaki Hükümet acz içinde ve bir kıs
mı da bunların koruyucusu, kıkırtıcısı durumuna gel
mişse, Sayın Cumhurbaşkanının, Hükümeti toplantıya 
çağırıp bütün meseleleri açıkça ortaya koyması, Hü
kümet kendi görüşüne katılmıyorsa, Parlamento ve 
millet huzurunda Hükümetin durumunu açıklığa ka
vuşturması Anayasal görevlerindendir. 

Cumhurbaşkanı-Parlamento ilişkileri: Sayın Koru-
türk, Anayasamıza göre, Türkiye Büyük Millet Mecli
since, bilinen usulle seçilmiştir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri ise halkın oylarıyle seçilerek gelmişlerdir. 
Bu nedenle, halkın temsilcileri olan bizler, siyasî gö
rüşlerimiz ne olursa olsun, halkımızın dilek ve dert
lerini en iyi şekilde dile getirecek mevkide bulun
maktayız. Göreve başladığımız 14 Ekim 1973 tari
hinden bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızla henüz ta
nışma şerefine nail olamadık. Arkadaşlarımın da ay
nı durumda olduklarını bilemkteyiz. Sayın Devlet 
Başkanımızı bir defa, uzaktan, Kıbrıs Devlet Başka
nı Sayın Rauf DenktaşUa birlikte teşriflerinde Mec
listeki localarında görmüştüm; bir daha da görmek 
olanağı olmadı. 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, toparlayın lütfen. 

NEDİM KORKMAZ (Devamla) — Cumhuriye
timiz Kurucusu Büyük Ata'dan bu yana görev almış 
devlet başkanlarının, milletin temsilcileriyle çeşitli 
nedenlerle görüşüp konuşmayı âdet edindikleri ve 
gelenek haline getirdikleri halde, Sayın Korutürk'ün 
bu geleneğe uymadığını, devlet hastaneleri baştabib-
lerine kadar görüşüp fikir aldıkları halde, milletin 
temsilcileriyle görüşmek gereğini duymadığını gör
mekteyiz. 

Anayasanın 100 ncü maddesi, Cumhurbaşkanının 
yurt dışına çıkması halinde Cumhuriyet Senatosu 
Başkanının Cumhurbaşkanına vekillik edeceğini be
lirtmektedir. Sayın Korutürk'ün, Pakistan seyahati
nin hazırlıkları sırasında Senato Başkanı seçilmemiş 
ve eskisinin de görevi sona ermiş olduğu* halde, yani 
Cumhuriyet Senatosu Başkansız olduğu bir dönemde, 

görevi sadece, geçici olarak Başkan seçimi oturumu
nu yönetmek olan en yaşlı Senato üyesine Devlet Baş
kanlığı görevini bırakarak yurt dışına çıkmış, böy
lece Devlet Başkanlığı makamını boş bırakmak su
retiyle yeni bir Anayasa sorununun ortaya çıkması
na neden olmuştur. 

Kanımızca, Cumhurbaşkanlığı - Parlamento di
yalogunun kurulmamış olması bu sonucu doğurmuş
tur. 

Cumhurbaşkanlığı - Halk ilişkileri: Vaktimin dol
muş bulunması sebebiyle çok kısa bir iki noktaya de
ğinerek sözlerimi bitireceğim. 

BAŞKAN — doldu Sayın Korkmaz. 

NEDİM KORKMAZ (Devamla) — O halde Sa
yın Başkan, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin milletimize 
hayırlı olması dileğiyle hepinize saygı ve sevgiler su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Anlayışınıza teşekkür ederim Sayın 
Korkmaz. 

Efendim Bütçeyle ilgili olarak, sayın Hasan Se
ver birkaç soru sormak istiyor; okutuyorum efen
dim: 

Sayın Meclis Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Cumhurbaşkanlığı Bütçesiyle 
ilgili olarak aşağıdaki sorularımın cevaplandırılması
na müsadelerini dilerim. 

Hasan Sever 
Çanakkale 

1. — Ankara içinde 25'e yakın Mersedes 220, 250, 
280 model otomobiller mavi ve kırmızı zemin üzerin
de (CFJ) plakalı arabalar dolaşmaktadır. 

Araştırdığımda, Cumhurbaşkanlığı Köşküne ait 
olduğunu saptamış bulunuyorum. 

Bu plakalar, var olan trafik Kanununa aykırıdır. 
Nasıl sağlanmıştır? 
Modelleri belirtilmek üzere, kesin sayıları nedir 

ve hangi Devlet hizmetinde kullanılmaktadır? 
2. — Köşke ait Mersedes 450 ve 600 marka oto

mobil var mıdır? 
3. — Bütün bu arabaların maliyetleri ve alınış yıl

ları nedir? 
4. — 1976 yılında yeniden araba alınması için 

ödenek konulmuş mudur ve ödeneğin miktarı nedir? 
BAŞKAN — Sayın Bayramoğlu, cevaplama im

kânınız var mı efendim.? 
HASAN SEVEJt (Çanakkale) — Sayın Başkan, 

yazılı olarak... 
BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika Sayın Sever. 
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CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ 
FUAT BAYRAMOĞLU — Müsaade ederseniz bazı 
hususları arz edebilirim. 

BAŞKAN — Elbette efendim, yerinizden rica 
edeyim, lütfen. 

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ 
FUAT BAYRAMOĞLU — Sayın Başkan, Millet 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin Yüce Mecliste gö
rüşülmesi sırasında, partileri ve kişileri adına konuş
muş olan sayın milletvekillerinin, siyasî ve özel eği
limlerine göre iieri sürmüş oldukları düşünce ve mü
talâaları arkadaşlarımla birlikte dikkatle ve istifade 
ile dinledik. 

Cumhurbaşkanlığı Dairesinin sorumlu amiri sıfa-
tiyle, huzurunuzda bazı hususları ifadeye ve bazı so
ruları cevaplandırmaya çalışacağım. 

17 Ocak 1976 tarihinde bir atama kararnamesi 
Sayın Cumhurbaşkanınca imzalanmış olmasıyle gün
cellik kazanmış... 

BAŞKAN — Sayın Bayramoğlu, bir dakikanızı 
alabilir miyim efendim? 

Sanıyorum siz, bütçenin tamamı üzerinde cevap 
vermek istiyorsunuz. Bu hakkınızda, ancak söz iste
mediniz. Söz istemeyince, size maalesef, bütçenin ta
mamı hakkında cevap verme imkânı tanıma, olana
ğından yoksunum. Ancak, Sayın Sever'in sormuş ol
duğu soruya, lütfedip, cevap vermenizi rica ediyo
rum efendim. 

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ 
FUAT BAYRAMOĞLU — Sayın Başkan, özür di
lerim. Belki usul hakkındaki bilgisizliğim dolayısıyle, 
bana da sual tevcih buyurmadıgınız için, sözü daha 
evvel istememiş olabilirim.. 

BAŞKAN — Onu anlıyorum; ama Sayın Bayram
oğlu.. 

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ 
FUAT BAYRAMOĞLU — Eğer bu durumda ko
nuşmama müsaade buyurmuyorsanız.. 

BAŞKAN — Maalesef, oylamaya geçmek üzere 
bir ifade kullandığım için, bu olanaktan maalesef, si
zi istemeyerek yoksun bırakma durumunda kaldım. 

Lütfederseniz, sadece soruya cevap rica ediyo
rum efendim. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Sayın Başka
nım, yazılı olarak rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayramoğlu, yazılı olarak da 
cevaplamanız elbette mümkün. 

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ 
FUAT BAYRAMOĞLU — Hay hay efendim, hay 
hay. 

BAŞKAN — Usul hükmünü ben hatırlatmış ola
yım, mademki böyle istiyorsunuz. 

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ 
FUAT BAYRAMOĞLU — Yazılı olarak vereceğim 
bayanların da, burada okunduğu gibi, eğer zabıtlara 
geçmesi temin buyurursanız, yazılı olarak cevap ve
ririm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ 

FUAT BAYRAMOĞLU — Sağolun. 
BAŞKAN — Temin etmeye gayret ederiz. 
CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ 

FUAT BAYRAMOĞLU — Çok teşekkür ederim, 
saygılarımı sunarım. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bir sualim 
var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karsu. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Aracılığı

nızla Cumhurbaşkanından sormak istiyorum: 
Ülkede, her bir köşede keklik gibi avlanan genç

lerin sayısı bilinmeyecek boyutlara ulaşmıştır. Bu 
konuda, çocuklarını okullara vedalaşarak gönderen 
ana ve babaların endişeleri hakkında Sayın Cumhur
başkanı acaba ne düşünüyorlar?. Yazılı olarak cevap
landırılmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, malumu âliniz. Sayın 
Cumhurbaşkanı sorumluluk taşımamaktadır. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Olsun. 
BAŞKAN — İdarî konularda cevap arz etmek 

üzere Sayın Genel Sekreter Yüce Meclisin huzurun
da bulunmaktadır. Ancak, bu sorunuzu Sayın Cum
hurbaşkanına tevcih etme olanağından yoksunum 
efendim. 

Teşekkür ederim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan. Genel Sekreterden rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, Cumhurbaş
kanı adına Genel Sekreter - belli bir siyasî tercih me
selesi olabilir - nasıl cevap verebilir? Rica ederim, 
biliyorsunuz Cumhurbaşkanının bir sorumluluğu yok. 

Sayın arkadaşlarım, bu suretle Cumhurbaşkanlığı 
Bütçesi üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesi hususunda onayınızı alaca
ğım: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim: 
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B) Cumhurbaşkanlığı Bütçesi 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

1G1 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 29 681 7CCİ 
BAŞKAN — Börümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

903 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 160 000: 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi Meclisimiz
ce kabul edilmiş olmaktadır. 

Bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

C) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

Söz sırası Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Talât Oğuz'da. 

Buyurun Sayın Oğuz. 

C G. P.. GRÖPU ADINA TALÂT OĞUZ (Mar
din) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 1976 ma
lî yılı Sayıştay Başkanlığı Bütçesi üzerinde Cumhu
riyetçi Güven Partisi Millet Meclisi Grupunun görüş, 
düşünce ve temennilerini arz etmek üzere huzurunu
zu işgal etmiş bulunuyorum. Sözlerime başlamadan 
evvel Yüce Parlamentoyu ve Sayıştay Başkanlığı ve 
mensuplarına saygılarımı sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, Sayıştay bir Anayasa kuru
luşudur. Anayasamızın 127 nci maddesi uyarınca 
genel ve katma. bütçeli dairelerin gelir ve giderleriyle, 
mallarım Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denet
lemek, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hük
me bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denet
leme ve hükme bağlama işlemlerini yapmakla görevli 
demokratik, malî ve idarî bir kuruluştur. 

Parlamenter demokratik sistemlerde aleniyet, açık-
Iılık, denetim, kuvvetler ayrılığı siyasî hayatın vazge
çilmez unsurlarından bulunduğundan, genel ve kat
ma bütçeli dairelerin gelir ve giderlerini denetleyecek, 
gider ve gelirlerin yasalara uygunluğunu sağlayacak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına kontrol vazifesi
ni yapacak bir müessesenin lüzumu hissedildiğinden, 
1924' Anayasasından bu yana Anayasalarımızda yerini 
almış bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Türk Devletinde hukuk 
devleti hukuk ilkeleri, hukukun üstünlüğü mefhum
larının vücut bulması ile birlikte Sayıştay fikrinin ge
liştiğini müşahade etmiş bulunuyoruz. Türk Sayıştayı 
yüz yıllık bir geçm'işe sahip bulunmaktadır. Sayıştay, 
Osmanlı împaratorluğundaki ve 1839 tarihinde baş
layan Gülhane Hattı Hümayunu ile hareket kazanan 
ıslahat çabalarının hüküm sürdüğü bir ortamda kurul
muş; Birinci Meşrutiyet, îkinci Meşrutiyet ve Cum
huriyet döneminde görev yapmıştır. 

Vatandaşın âmme hizmetlerine alan katkısı, ver
gi yükümlülüğü ile vukubulmaktadır. Vatandaşın 
emeğinden, alınterinden alman vergilerin nereye sarf 
edildiği; yerinde kullanılıp kullanılmadığı; gelir ve 
giderlerin kullanış şekli, amaç ve usullerini denetleye
cek bir merciin bulunması ihtiyaç ve zarureti, böyle 
bir müessesenin mevzuatımızda yer almasına imkân 
vermiştir. 

Sayıştay, diğer kurum ve müesseselerde olduğu 
gibi, değişen hayat ve toplum şartlarına, hukuk ku
rallarındaki değişmelere, diğer faktörlere bağlı olarak 
çeşitli tekâmül ve aşamalardan geçmiştir; 

Değerli milletvekilleri, Tanzimat Dönemine kadar 
İmparatorluğun gelir ve giderlerinin denetimine ge
rekli önem verilmemiştir. Gelir ve giderlerin deneti
mi, malların muhafazası 1839 Tanzimat Devri ile baş
lamıştır. Tanzimata kadar İmparatorluğun gelir ve 
giderleri, malî denetimi Selçuk Devletinden gelen bir
takım ilkel yöntemlerle yapıldığı, bu ilkel yöntemle
rin sonradan müesseselere dönüştüğü ifade edilmek
tedir. Osmanlı Devletinde mülkü ve serveti korumak 
ve kontrol etmek yetkisi hükümdarda toplanmıştı. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Sayıştay Baş
kanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Bu bütçe üzerinde grup adına konuşacak sayın 
üyelerin isimlerini arz ediyorum; Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi Grupu adına sayın Talât Oğuz, Millî Se
lâmet Partisi Grupu adına sayın Şener Battal, Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına sayın Sabri fnce, 
Adalet Partisi Grupu adına sayın Halil Millî, Demok
ratik Parti Grupu adına Sayın Ekrem Dikmen. 

Şahısları adına : Sayın Mehmet Zeki Tekiner, 
Sayın Hasan Özçelik, Sayın Ethem Eken, Sayın Ali 
Sanlı, Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Osman Aykul, 
Sayın Ömer Kahraman, Sayın Hüseyin Erçelik, Sa
yın Hasan Değer, Sayın Hasan Celâlettin Ezman, Sa
yın Hüseyin Deniz, Sayın Cahit Koçkar, Sayın Or
han Çaneri ve Sayın Kemal Ataman söz istemiş
lerdir. 
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Malî işleri, hükümdar adına sadrazam yürütmüş; I 
sonra başdefterdarlık, bunu takiben defterdarlık Tan
zimat Döneminde bu organlar Maliye Nezaretine 
dönüşmüştür. 1876 döneminde ilân edilen Teşkilâtı I 
Esasiye Kanununda yer alarak, anayasal kuruluşu 
niteliğini kazanmıştır. Cumhuriyet dönemine kadar 
Sayıştay kuruluş, vazife ve selâhiyet ve denetimi emir 
ve kararnamelere bağlı olmuş; üyelerin tayini hükü
mete bırakılmıştı. Cumhuriyet döneminde, Sayıştay 
heyetinin hükümetçe seçimi sakıncalı görülmüş; çı
karılan 374 sayılı Yasa ile Sayıştay yeniden kurul
muştur. Cumhuriyet döneminde 374 sayılı yasa ile 
bağımsız kuruluş niteliği kazanan Sayıştay, 1.924 ta
rihli Anayasanın KO ncü maddesinde yer almakla, I 
Anayasa kuruluşu niteliğini korumuş ve bu madde j 
ile Sayıştay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı 
olduğu belirlenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de şartların değiş
mekte ve gelişmekte olması, ekonomik ve malî konu-. 
ların giderek önem kazanması, devlet bütçesinin nite- I 
lik ve yapısal yönden gelişmeler göstermesi karşısın- t 
da, 1934 yılında çıkarılmış bulunan 2514 sayılı Di- i 
vant Muhasebat Kanunu gelişme ve değişmeleri kar- i 
şılamaz olduğundan, toplumsal gelişmelere Sayıştay' [ 
in uyumunu sağlamak amacı ile, Anayasanın 127 nci I 
maddesindeki hüküm uyarınca, 832 sayılı Yasa çıkarı
larak Sayıştay yeni bir kuruluş ve işleyişe kavuşmuş- I 
tur. 

Sayıştay'ın bugünkü kuruluş ve işleyişi 832 sayılı 
Sayıştay Kanunu ile belirlenmiştir. Sayıştay'ın işle- ı 
rinin hafifletilmesi, Devlet işlerinin daha çabuk, sü
ratli ve emniyetle görülmesinin sağlanması amacı ile I 
daire adetlerinin, işlerin çokluğu bakımından dörtten 
sekize çıkarılmasını memnuniyetle karşılamaktayız. 

Sayıştay dairelerinden verilen kararların Temyiz 
Genel Kurulunda görüşülmesi, Sayıştayın kendi bün
yesi içinde kanunla Temyiz Kumluna getirilmesi su
retiyle diğer anayasal kuruluşlara paralel bir sistemin 
getirilmesini ve ayrıca daire başkanlarının, Birinci 
Başkanın, üyelerin denetçilik mesleğinde aranan ni
teliklerin, seçim ve atama usullerinin demokratik 
esaslara bağlandığını görmekle, memnuniyetimizi I 
ifade etmeden geçemeyeceğiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçelere I 
konulan Ödeneklerin gösterilen hizmete harcanıp I 
harcanmadığının incelenmesini, Türkiye'de kanunla
rın tatbiki yönünden, devlet idaresinde fazilet ve ah
lâkın, doğruluğun hâkim kılınmasını temin bakımın
dan önemli bir aşama saymaktayız. j 
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Sayıştaya, Hazine yararım zarara uğratıci nitelik
te olduğu görülen kanun, tüzük ve yönetmelikleri 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel Kurul
larına bildirme yetkisinin tanınması, mevzuatın de
netlenmesi anlamını taşıyan bu yetki, Sayıştay'ın mü
essiri yetini artırması bakımından önemli bir safha- sa
yılması gerektiğine inanmaktayız. 

1961 Anayasasının ışığı altında yeniden düzenle
nen Sayıştay Kanununun gerek yasama organlarında 
görüşülmesi sırasında ve gerekse kanunun uygulan
masından sonra üzerinde durulan ve tartışılan konu
lardan biri, Sayıştayın yargı göreviyle ilgili olduğu 
münakaşa götürmez bir konu olduğunu belirtmek is
terim. 

Yargı kararlarına karşı Danıştaya başvurulama-
yacağı hakkındaki hüküm, Sayıştayın ağırlık merke
zini teşkil etmektedir. Anayasa Mahkemesi tarafın
dan muhtelif zamanlarda çıkarılan" kararlar karşısın
da, Sayıştayın yargı görevleri üzerinde durmakta fay
da mülâhaza etmekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, bugün yürür
lükte olan sistemde saymanlar, bazı kamu görevlileri 
için diğer kamu görevlilerinden farklı bir sistem uy
gulanmaktadır. Memurların idareye karşı olan sorum
lulukları adliye mahkemeleri tarafından özel hukuk 
kurallarına göre tespit edilmiştir. Saymanlar ikinci 
derece ifa amirleri, tahakkuk memurlarının malî 
sorumluluklarının hesaplanması işi görev olarak Sa
yıştaya tevdi edilmiştir. Bunların mesuliyetleri kamu 
hukuku ilkelerine göre tespit edilmiştir. Şu duruma 
göre Sayıştay, sayman, ita amiri ve tahakkuk me
murlarının malî yönden mesuliyetlerini ortaya koyan 
malî mahkeme hüviyetine bürünmüş bir teşekkül
dür. 

Sayıştay Kanununun 45 nci maddesinin son hük
mü, Devlet Şûrasına başvurma imkânım kaldırmıştır, 
Sayıştayın bir yargı yeri olmadığı görüşündeyiz. 

Anayasanın 127 nci maddesine göre, Sayıştay ge
nel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve giderlerini, 
mallarını denetolemek, sorumluların hesap ve işlem
lerini kesin hükme bağlamak konusundaki vazifesini 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapmaktadır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına verilen bu hü
kümleri, yargı organlarında verilen hükümlere ben
zetmek, hem Anayasa Hukuku açısından ve hem de 
Özel hukuk kuralları yönünden doğru değildir. 

Anayasanın 7 nci maddesi gereğince, yargı organ
ları Türk Milleti adına karar verirler. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adına karar verecek yargı organlarının 



M. Meclisi B : 59 18 . 2 . 1976 O : 1 

düşünülemeyeceği fikrindeyiz. Sayıştayın verdiği ka
rarlar yargı kararı niteliği taşımadığından, teşriî ka
rar olarak nitelendirilmesi fikir ve düşüncesini taşı
maktayız. 

Sayıştay, Anayasanın yargı bölümünde yer alma
yarak, malî ve iktisadî bölümünde yer alması ve ay
rıca Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Askerî Yar
gıtay ve Danıştay'ın yer aldığı 111 ncü bölümünde 
yerinin bulunmaması, kendisine bir yargı organı ma
hiyetinin verilmediği izahtan varestedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Sayıştay, Parlamento adına denetleme ve sorum

luların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlama gö
revi, yargı yetkisi anlamına gelmediği gibi, Sayıştay 
mensuplarına, hakimlere ve savcılara sağlanan Ana
yasal teminat sağlanmadığından, Sayıştay'ın aldığı 
kararların idarî nitelikte bulunması sebebiyle, idarî 
kararlara karşı yargı yolunun kapatılmasını hukuk 
devleti ilkeleriyle bağdaştırmadığımız gibi,, Anayasa 
düzenine ters düştüğünden, bunun ıslah edilmesi ve 
boşluğun biran evvel süratle doldurulması görüşünü 
taşımaktayız. 

Sayıştayca uygulanmakta bulunan bir usulün, 
tatbikattaki yargılama usullerine, hukukun prensip
lerine ters düştüğü kanısını taşımaktayız. 

Bir organın, hem savcı ve hem de hâkim oldu
ğu düşünülemez. Hesapların incelenmesi, kontrolü 
ve inceleme neticesinde çıkan yasaya aykırı davra
nışlardan mütevellit işlemlerin malî sorumluluğunu 
hesaplamak, hukuk anlayışı ile bağdaştırılamaz. Bu
rada en önemli 'mesele, Sayıştayın, hem tazmini ge
rektiren hususu tespit etmesi ve hem de kendi buldu
ğu hatayı yargılaması d ir. Hukuk kurallarına ters dü
şen bu durumun ıslahını temenni etmekteyiz. 

Sayıştayda bugünkü yargılama sistemi ihtiyaca 
cevap vermemektedir. İdarî mahkemelerde uygulan
makta olan yargılama sisteminin de, Sayıştayda uy
gulanmasının lâzım geldiği kanısını taşımakta ve bu
na içtenlikle inanmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, 
Anayasa Mahkemesi, Sayıştay Kanununun 45 nci 

maddesindeki, Sayıştayca verilen ilâmların aleyhine 
Danıştaya başvurulamaz hükmünü Anayasaya aykı
rılığı sebebiyle iptal ettiğinden, hukuk alanındaki bu 
boşluğun doldurulduğunu görmekle büyük bir mem
nuniyet duymaktayız. 

Bazı kurumlara Anayasa Mahkemesine gitmek 
yetkisinin tanınması karşısında, Sayıştayın Anayasa 
Mahkemesine, bütçeden doğan malî işlemlerin kont

rolünü sağlamak amacıyle ve kamu idarelerimizin bü
yük bir bölümünün malî işlemleri, Devlet bütçesi 
içinde yönetilmekte bulunduğundan, hukuka uygun
luğunun saptanması amacıyle Anayasa Mahkemesine 
gidilme imkânının hazırlanmasını, Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi Millet Meclisi Grupu olarak, hukuk ha
yatımızda vazgeçilmesi mümkün olmayan bir pren
sip olarak kabul etmekteyiz. 

Tüm imkânlarımızla çağdaş uygarlık düzeyine 
yükselme idealimiz bulunduğundan, Sayıştayın bün
yesinde zamanın şartlarına uymayan idarî, malî ya
saların, personel sisteminin denetim usulünün ıslaha 
muhtaç bulunması sebebiyle, Sayıştayda bir idarî re
form kurulunun teşekkülünü zarurî görmekteyiz. 
Kurulacak bu idarî reform bünyesinde, iktisatçı, plan
cı, halkla ve Parlamento ile ilişkiler başkanı, perso-
nelci, eğitimci, sosyolog, maliyeci ve teknik uzman
ların bulunması zaruretine inanmaktayız. 

Sayın Milletvekilleri; 
Anayasamızın ve planlı kalkınmanın istikametin

de Sayıştayın kuruluş amacının yeniden gözden geçi
rilmesi, personelin geliştirilmesi ve eğitilmesi, ulus
lararası müesseselerle elbirliği etmek suretiyle plan
lanmasını zarurî addetmekteyiz. Hizmeti elverişli du
rumda tutabilmek ve idarenin gelişmesini sağlayabil
mek tutarlı ve uzun süreli personel yetiştirme usulle
rinin getirilmesi gereğine inandığımızdan, Sayıştaya 
bağlı personel yetiştirmeyle ilgili, eğitim ve öğretimle 
görevli bir Sayıştay okulu açılmasını teklif etmekte
yiz. 

Devlet hayatımızda mühim rol oynayan kesin he
sap kanunu tasarılarıyle, genel uygunluk bildirimle
rinin müzakerelerinin gerekli ilgi görebilmesi ve bun
lar üzerinde gerekli eleştirilerin yapılıp, tartışmala
rın açılması lüzumuna inanmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, bütçenin malî yönden uy
gulanmasını gösteren kesin hesap kanunu tasarısıyle, 
genel uygunluk bildirimi cetvellerinin Meclisler tara
fından reddi neticesinde ne olacağı, bugüne kadar si
yasî ve hukukî hayatımızda nazarı itibara alınmamış
tır. Bütçenin reddi siyasî yönden Hükümetin istifası
na yol açtığı, bir nevî güvensizlik olduğu, siyasî so
rumluluğa yol açtığı halde, kesin hesap kanununun-
ve genel uygunluk bildirimlerinin reddi halinde; si
yasî hukukî ve malî neticelerinin ne olacağı hakkın
da mevzuatımızda hiç bir hüküm bulunmadığından, 
bu boşluğun doldurulması kanısını taşımaktayız. 

Görüş ve temennilerimizi burada bitirirken, Sayış
tay bütçesinin Türk Milletine ve bu arada Sayıştay 
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mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını Cumhuri
yetçi Güven Partisi Millet Meclisi Grupu adına te
menni eder, saygılar sunarım. (C. G. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Söz, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Şe

ner Battal'ın. Buyurun Sayın Battal. 
M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 

(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Yüksek Heyetinizi 
saygılarımızla selâmlıyorum. 

Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına ça
lışan bir kurum olduğu için, bütçesinde, görüşleri
mizde daha kısa, daha mücmel, daha veciz olarak me
seleleri ele almayı zarurî görüyorum. Bu bakımdan 
bendeniz son derece kısaltılmış olarak düşüncelerimi
zi ifade etmek istiyorum. 

Sayıştay, Osmanlıdan Cumhuriyetimize intikal 
eden bir kuruluştur ve son derece saygıya lâyık bir 
kuruluştur. Osmanlı, Sayıştaya Mahkeme-i Kübra 
diyecek kadar saygı duymuştur. Onun için biz, Sayış-
tayı, bu tarihî başlangıçtan itibaren, büyük bir say
gı değer kuruluş olarak görmekteyiz. 

Sayıştay, kanaatimize göre, yüksek bir mahkeme
dir, yüksek bir ihtisas mahkemesidir ve Türk hukuk 
sisteminde bir başka benzeri olmayan, yüksek bir ku
ruluştur. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayıştay, kendisini bağ
layan mevzuata göre, Meclis adına denetim yapmak
tadır. Şüphesiz bu denetimini yaparken Sayıştayın, 
teferruata ve küçük işlere boğulmaması lâzımgeldiği 
kanaatindeyim. Bürokrasi çarkının paslı gıcırtıları, da 
bu kurumu sıkıntıya sokmamalıdır, diğer dairelerde 
olduğu gibi. 

Türkiye'de, bütçe disiplini yapacağız diye, bütçe 
bürokrasisi yapıldığını üzüntü ile ifade etmek iste
rim. Bütçe bürokrasisi yüzünden taşradaki öğretmen
lerin ders ücretlerini, ek ders ücretlerini, diğer öde
melerini; diğer memurların da, hak ettikleri birtakım 
istihkak ve maaşlarını zamanında alamadıkları, sık 
sık duyulan vakıalardandır. Hele geçen yıl, cami yar
dımı paralarının son bütçe gününde vize edilmesi gi
bi bürokratik sıkıntılar, Sayıştay fonksiyonunda da 
aksamalar tevlit etmektedir. Bu aksamaların Mali
ye Bakanlığından veya bir diğer bakanlıktan da 
maalesef takviye görmesi, bürokrasinin tevlit ettiği 
tahribatı meydana getirmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de konvansiyo-
nel bütçe yerine, devlet planlamasına bağlı program 

bütçe sistemine geçilmesini, günümüz bakımından 
artık zarurî görüyoruz. 

1976 bütçemiz, plandaki yatırımları realize etmek 
için her ne kadar geniş bir muhteva taşıyorsa da, bir 
«plan bütçe» veya «program bütçe» diyebilmemiz 
elbette mümkün değildir. 

Bu yılki bütçeden şunun için bahsediyorum: 26 
tane, milyarlık, tamamlanması cem'an 45 milyar lira
ya mal olacak büyük bir dev sanayi projelerinin baş
langıç finansmanı olan 3,5 milyar lira bu yılki bütçe
de ayrılmış bulunmaktadır. Bu 26 büyük dev yatırım 
şunlardır: Motor sanayii, TUSAŞ (Türkiye Uçak Sa
nayii), takım tezgâhları sanayii, elektronik sanayii, 
ziraat aletleri sanayii. 

Bu yatırımların hızla gelişmesi lâzımdır. Türkiye' 
miz, 2 milyon açık, 6 milyon da gizli olmak üzere 
cem'an 8 milyon insanın işsiz olduğu bir ülke haline 
gelmiştir. Yatırımları hızla tahakkuk ettirip, onlara 
işyeri açmak zorundayız. Böyle olunca, bu 26 büyük 
projenin, ayrılan 3,5 milyar liralık parasının tahsisin
de, yatırımlara para tahsisinde vize provizyon veya 
birtakım bürokratik engellerle envestismanları gecik
tirmenin mahzurlarını işaret etmek istiyorum. 

Sayıştayımızın hassasiyetinden emin olmakla be
raber, bu husustaki temennimizi kısaca ifade etmek 
istiyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Sayıştayın IBM maki
neleriyle takviye edilmesi, sibernetik sisteme geçilme
si, kompüterlerle çalışması, elektronik işlem merke
zine kavuşturulması daha evvelki yılların bütçe ten
kitlerinde görüşüldüğü için bendeniz bunlara sadece 
atıfta bulunmakla iktifa ediyorum. 

Sözlerimin son kısmında bir görüşümüzü yüksek 
bilgilerinize önemle sunmak istiyorum: 

Değerli arkadaşlarım, Sayıştay, Devletimizin bir 
kuruşunu bile boşa gidermemenin kavgasını veren, 
bunun tedbirlerini araştıran bir kuruluştur. Yani, is-
rafçı idareye karşı, Sayıştay, tedbir arayan, israfı ön
leyen, usulsüzlüklerle mücadele eden bir kuruluştur. 
Şimdiye kadar bu yoldaki çalışmaları elbette şükran
la anılmalı, tebrik edilmelidir. 

Ancak, bu israfı birtakım küçük hesaplarla önle
me işi Sayıştay kontrolünde belki mümkün olmak
tadır ama, kanaatimize göre, Türkiye'mizi israfın de
rinliğinden kurtarmak lâzımdır, israfın enginliğinden 
kurtarmak lâzımdır. Bunun için ısrarla ifade etmek 
isteriz ki, bir diğer partinin liberal kapitalist görüşü 
veya bir diğer partinin sol sosyalist teorileri ile, is-
rafçı ekonomilerden bu memleketi kurtarabilecekle-
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rine inanmıyoruz. Türkiye'yi israftan kurtarmanın, 
israf ekonomisinden uzak bir iktisadî hayata kavuş
turmanın tek yolu, bizim inandığımız, Millî Selâmet 
Partisinin savunduğu millî görüş sistemidir. Bu sis
tem israfı kökünden reddeden, montaj sanayii gibi, 
makarna sanayii gibi, tüketim sanayii gibi Türk top
lumunda prodüktiviteyi temin etmeyen birtakım sa
nayilere peşin karşı olmakla, israfın önüne geçilme
sine ve dünya milletleri arasındaki yarışın kazanılma
sına inanmaktadır. Böyle olunca, biz, kapitalist eko
nominin, faizci iktisat sistemini, sol teorinin distri-
büsyon ekonomisi anlayışı ile, horoz şekeri iktisat 
fikrini savundukları için israfçı bulduğumuzu ifade 
etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, birkaç misalle meseleyi 
daha berrak olarak bilgilerinize sunmak istiyorum; 
meyhanelerdeki 1,5 milyar liralık yıllık içki tüketimi, 
bizce bir israftır. 

Sayıştay da birkaç kuruşluk, yahut da, 10 bin 
liralık, 100 bin liralık israfı önlemenin kavgası iyidir 
ama, madem kalkman bir Türkiye istiyoruz, yüksel
mek isteyen bir Türkiye istiyoruz, o halde israfları 
birtakım hesap kontrolleri ile önlemek kâfidir, anla
yışından kendimizi kurtarmamız lâzımdır. 1,5 milyar 
lira, her biri 20 milyonluk 75 fabrika parası eder. 
Her vilâyete bir fabrika parası, meyhanelerde içki 
buharı haline gelmektedir bu memlekette. Onun için, 
Millî Selâmet Partisi diğerlerinden daha ziyade, is
rafı önleyen bir görüşü savunmaktadır diye ifade edi
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, müsamahalarınızla bir 
küçük misal daha sunmak isterim: 1 milyar lirayı 
aşkın, çöp sepetlerine atılan ekmektir, bu memlekette 
israfın bir diğer misali. 20 milyonluk 50 fabrika pa
rası, bu memlekette, maalesef nan-ı aziz dediğimiz 
ekmeğimizi çöp sepetlerine atacak kadar, anlayıştan 
uzak, bu milletin yeni yetişme halini menfi manada 
eriştiği kötü örneği ifade için söylüyorum. Bakm, bu 
da büyük israftır. Değilse, Sayıştay vizesinde birkaç 
kuruş israf yakalamışsınız, Türkiye'yi kalkındırmak 
için, o, meseleyi çözmüyor. Anlayışta, temelde israf
la mücadele etmek lâzımdır. 

Bir diğer misal : Söz gelimi Karayolları bütçesini 
inceleseniz, c/0 53, % 70 bir yatırımcı genel müdür
lüğün bütçesindeki cari harcamadır. Memuruna ve 
zarurî masraflarına 70 lira harcıyor, 30 liralık iş ya
pıyor. Bu, 70 liraya 30 liralık iş yaptırma anlayışı
dır. Onun için, bu manada da yatırımlarda israf •ar
dır. 

tşte, Türkiye'yi ve Türkiye'nin meselelerini ele 
alırken, «Sayıştayla ben israfı kaldırırım» gibi, mese
leyi derinliğine ele almadınız mı, hiç de keskin bo
yutlara ulaşamazsınız. Onun için, Sayıştaym israfla, 
usulsüzlükle mücadelesini takdirde karşılıyoruz ama, 
israfla mücadele tamamen bir dünya görüşü, bir si
yasî anlayış ve takdir meselesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz kısaca görüş
lerimizi böylelikle arz etmiş oldum; hazırlığımızı, 
fikrî hazırlığımızın büyük bir kısmını hasfederek gö
rüşlerimi özetlemiş oldum. 

Sayıştay bütçemizin hayırlı olmasını temenni edi
yorum ve diğer konuşmacıların da, söz israftan açıl
mışken, bütçe görüşmelerindeki gecikmeyi önlemek 
bakımından, zaman tasarrufuna riayet etmelerini 
temenni ederek, saygılar sunuyorum. Hayırlı uğur
lu olsun. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Sab-

ri İnce; buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SABRİ İNCE (Ha
tay) Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sayıştayın 1976 yılı Bütçesi hakkında Millet Mec
lisi Genel Kurulunda C. H. P. Grupunun görüşünü 
sunmak üzere huzurunuzdayım. Bu nedenle hepinizi 
saygıyle selâmlarım. 

Görüşlerimizi kısaca iki grupta toplamak iste
rim. 

A) Sayıştayın kuruluşu, fonksiyonu ve etkinli
ği, 

B) Bütçe tasarısı hakkında genel bilgiler. 
Bir asrı aşkın süredir devlet kuruluşları arasında 

bulunan, zaman zaman günün koşullarına uygun, 
kuruluşunda değişikliğe uğrayan ve denetiminde 
devlet hizmetlerinin yürümesinde ağırlığı duyulan 
Sayıştay, 1924 tarihli Anayasamızın 100 ncü ve 1961 
tarihli Anayasamızın 127 nci maddesinde görevi ve 
yetkileri belirtilen Sayıştay, bir Anayasa kuruluşu
dur. 

Anayasamızın 127 nci maddesi ve 832 sayılı Sa
yıştay Kuruluş Yasası, «Genel ve katma bütçeli dai
relerle, bu daireler tarafından sermayesinin yarısı ve
ya yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan sa
bit ve döner sermayeli veya fon şeklinde kurulan 
kurumların gelir ve giderleriyle, mallarını T. B. M. M. 
adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemle
rini yargılama yoluyle kesin hükme bağlamak; kesin 
hesap kanun tasarıları hakkında uygunluk bildirimi 
düzenlemek» gibi bir amaç öngörmüştür. Gene aynı 
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yasada: «Devlet mallarıyfe, genel ve katma, bütçeli 
daireler dışında denetime giren diğer idare ve kurum
ların bir yıllık hesaplarının inceleme sonuçları hak
kında rapor düzenlemek» le Sayıştay görevlendiril
miştir. 

832 sayılı Kuruluş Kanununda, organlar denetim 
ve yargılama yöntemleri ve etkinliği belirtilen Sayış-
tayımız, T. B. M. M. adına devlet harcamalarının 
kanunlara uygunluğu, yatırımlara ait sözleşmelerin 
usule uyumu, olup olmadığını saptanması yönünde 
gerçekten etkin rol oynuyor mu? 

Sayıştay, tarihî geleneklerinden sıyrılıp, 832 sayı
lı Kanunda öngörülen, yukarıda değindiğimiz konu
larda denetim ve yargılama noksanlıklarını giderici 
tedbirleri hızla almalı, denetleme ve uygulama ala
nında almış olduğu ve almakta olduğu kararları 
Meclislere hızla aktarmalıdır ve Meclislerde ve Sa
yıştay kararlarının sonuçlanması sıkı izlenmelidir ki, 
Sayıştayın Anayasamız ve diğer kanunlarca verilen 
büyük görevin etkinliği anlaşılsın. 

Sayıştay T. B. M. M. adına denetleme, sorumlu
ların hesap ve işlemlerini yargılama yoluyle kesin 
hükme bağlamakla görevli bulunduğuna göte, bu bü
yük görevin yapılmasında herhangi bir tereddüde yer 
verilmeden Sayıştay raporlarının ve, kesin hesap ka
nunları hakkındaki genel uygunluk bildirimlerinin 
meclislerimizde hızla incelenmesi gerekir. 

Meclislerimiz her yıl bütçelerle verilen milyarla
rın, özellikle yatırım harcamalarının başarı dereceleri, 
bölgeler arası dengeli kalkınma felsefesine ne ölçüde 
katkısı olduğunun öğrenilmesi Sayıştay raporlarının 
süratle tetkiki ile anlaşılabilir. 

Sayıştay kuruluş kanunu yukarıda arz ettiğimiz 
hususların sağlanmasında denetim ve karar organla
rına geniş yetkiler tanımıştır. 

Çok yetenekli, çalışkan, genç elemanların ma
hallinde ve belgeler üzerinde yapacağı denetim yal
nız sorumluluk açısından değil, Devlete sağladığı ya
rar ve zararın ölçüleri yönünde sorumlular için hoş
görülü, devlet çarkının düzenli işleyişi yönünde de 
uyarıcı katkıları karar organlarınca hızla değerlen
dirilip meclislere tezelden ulaştırılmalıdır. 

Açıklıkla söylemek gerekirse, Sayıştayımız bu ko
nuda hatta kendi kurulunun çalışmalarını aksatan 
başkan ve üye noksanlarını giderici yönde dahi ya
vaş çalışmaktadır. 

İki yılı aşkın bir süredir, üç daire başkanı ve se
kiz üyelik boş bulunmaktadır. Sayıştay bünyesinde 
ve maliye ilgilileri arasında çok yetenekli, çalışkan, 

kıdemli elemanlar • varken, Sayıştay Genel Kurulun
ca uzun süredir aday tespit edilmemesi, kanımca bu 
büyük kuruluşa olan saygınlığı gölgelemektedir. Te
mennimiz, karar organlarındaki noksanların tezelden 
tamamlanmasıdır. 

Modern bir Sayıştay örgütü, denetimi sadece har
cama belgeleri ve dosyalar üzerinde yapan bir örgüt 
olmamalıdır. Gerekli teknik ve ihtisas kadroları ile 
denetim konusunun, özüne inilmesine gerek vardır. 

Türkiye'de hemen her alanda görülen ihtisaslaş
mayı önemsemeyen, yetki çatışması maalesef Sayış-
tayımıza da bulaşmıştır. Bu gerekçe ile 115 yıllık Sa
yıştayın hukukî durumu tartışmalı hale gelmiştir. 

Sayıştay, kuruluşundan bu yana T. B. M. M. adı
na denetim yaparken yargı yolunu kullanmış, muha
tabı olan sorumluların hesapları hakkında son merci 
olarak hüküm verme yetkisine sahip olmuştur. 

1961 Anayasasının 127 nci maddesiyle «sorumlu
ların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak» 
görevi verilmekle, bu yetkisi açıklığa kavuşturulmuş
tur. 

Bu işlem, Sayıştayın kendi bünyesi içinde yargı ve 
temyiz olmak üzere iki kademede cereyan eder. Tem
yiz. kurulundan çıkan işlemlerin kesin hüküm özelli
ğinde olması, Anayasamızın 127 nci maddesinin bi
rinci fıkrası ile Sayıştaya tanınan kesin hükme bağ
lama» yetkisinin gereğidir. 

İşte, bu yetkinin uygulama düzeyinde ve bir baş
ka biçimde yenilenmesi mahiyetinde olmak üzere, 
kanun koyucu, 852 sayılı Sayıştay Kanununun 45 
nci maddesinin son fıkrasıyle, «Sayıştayca verilen 
ilâmlar aleyhine Danıştaya başvurulamaz» hükmünü 
getirmiştir. 

Ne var ki, Danıştay söz konusu fıkra hükmünün 
Anayasaya aykırılığını ileri sürerek Anayasa Mah
kemesi nezdinde 1967 yılından bu yana beş iptal da
vası açmıştır. 

Davalardan dördünde söz konusu fıkra Anayasa
ya uygun bulunarak itirazlar reddedilmiş, gerek Ana
yasamızda, gerekse Sayıştay Kanununda ve diğer 
mevzuatta, Sayıştayın yargı görevi ve yetkilerine iliş
kin her hangi bir değişiklik yapılmadığı durumda, 
Anayasa Mahkemesi beşinci kez açılan dava sonun
da ilk dört kararının aksine karar vererek, 45 nci 
maddenin son fıkrasındaki «Sayıştayca verilen ilâm
lar aleyhine Danıştaya başvurulamaz» hükmünü ip
tal etmiştir. 

Yukarıda belirtildiği üzere, son kararı ile Anaya
sa Mahkemesi, Anayasamızın 127 nci maddesi hak-
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kındaki görüşünü değiştirerek yeni bir yorum yap
mıştır. Bu yorum ve bu yorumdan giderek Sayıştay 
Kanununun 45 nci maddesinin son fıkrası hükmü
nün iptalinden sonra ortaya çıkan hukukî durum; 
Anayasa koyucusunun iradesiyle açıktan çelişmekte
dir. Şöyle ki : 

Millet parasının millet adına denetim yetkisi 
T. B. M. M. nindir. Ayrıntılı incelemeleri ve ihtisası 
gerektirmesi nedeni ile bu denetim; T. B. M. M. adı
na Sayıştay tarafından yerine getirilir. Bu niyabet 
tarafından yerine getirilir. Bu niyabet ancak ve yal
nızca Sayıştaya tanınmıştır. Sonuçları, genel uygun
luk bildirimleri (Anayasa Md. 128) ve önemli konu
larda ayrı raporlar halinde yasama meclislerinin bil
gilerine sunulur. 

Oysaki, sorumluların hesap ve işlemlerinin yargı
lama yoluyfe kesin hükme bağlanması, Sayıştayın 
T. B. M. M. adına yapacağı denetimi doğrudan et
kiler. Bir bakıma bu denetimin hazırlık safhasını teş
kil eder. 

Anayasa Mahkemesinin 832 sayılı Kanunun 45 
nci maddesinin son fıkrasının iptalinden sonra, Sayış-
taydan sadır olacak kesin hüküm aleyhinde Danış-

. taya başvurulabilecektir. Bu suretle Sayıştay, deneti
minde, Danıştay içtihadına tabi bir kurum haline ge
lecek, bunun sonucu olarak idarenin gelir, gider ve 
mallarının T. B. M. M., adına denetilmesinde Anayasa 
koyucusunun sadece Sayıştaya tanıdığı niyabet bir öl
çüde Danıştaya da taşırılmış olacaktır. 

Bu itibarla, Anayasamızın 127 nci maddesine bu 
konu ile ilgili olarak, Anayasa koyucusunun amacı
na uygun bir düzeyde «Sayıştayca sorumluların he
sap ve işlemleri üzerinde verilen kesin hükümler kar
şıtına başkaca bir mercie başvurulamayacağını» ön
gören bir fıkranın eklenmesi uygun olacaktır. 

Öğrendiğimize göre, konu üzerinde bütün parti
ler ortak görüşe sahip bulunmakta iseler de, bugüne 
değin bu konuda bir çalışmaya geçilmemiştir. 

127 nci maddenin son yorumuyle hukuk alanında 
ortaya çıkması kaçınılmaz olan anlaşmazlıklara yer 
vermeden, değişikliğin biran önce gerçekleştirilmesi 
zorunludur. 

Sayın milletvekilleri, Sayıştayın, iş yükü, denetime 
giren daire ve kurumların iş hacimlerindeki artışla 
orantılı olarak sürekli arttığı gözlenilmektedir. Bu 
konuda bir fikir verebilmek amacıyle, 1975 yılından 
bu yana iş durumunu kısaca açıklayacağım. 

Sayıştayın her yıl denetlemekle yükümlü bulun
duğu genel, katma bütçeli ve bunlara bağlı durağan 
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ve döner sermayeli kuruluşlar ile belediyeler, il özel 
idareleri ve mal saymanlıklarının toplamı 8 878'dir. 
Bu saymanlık hesapları içinde bütün işlemlerin denet-
çilerce incelenip sonucunun raporla saptanması ve bi
rer hesap mahkemesi olan dairelerce yargılanarak 
hükme bağlanması gerekmektedir. Sayıştay, 1975 yı
lında, bu saymanıklardan 2 474 tanesini oluşturan 
genel ve katma bütçeli daireler, saymanlıklar ile du
rağan ve döner sermaye saymanlıklarının tamamını 
inceleyebilmiş ve hesaplarını yargı yoluyle hükme 
bağlamıştır. 

Bunların dışında kalan saymanlıkların (il özel 
idare, belediye ve mal saymanlıklarının) hesaplarının 
incelenmesi, işgücünün yettiği oranda yapılabilmek
tedir. Örneğin, 1975 yılında 67 il özel idare sayman
lıklarından 45 tanesini, belediye hesaplarından 140 
ve mal saymanlıklarından da 16 tanesi incelenebil
miştir. 

Saayıştayın harcamadan önce vizesi 28 5 . 1970 
tarih ve 1260 sayılı Kanunla kaldırılmıştır. Ancak, 
önceden vize usulü ödenek ve kadro dağıtım işleri 
için uygulanmaktadır. 

Buna karşılık, merkezde bağıtlanan sözleşmelerin 
geçirme işlemi bütün Türkiye'ye yayılmıştır. Böylece, 
daha yüklenme alanında iken giderin yasalardaki uy
gunluğu saptanmakta, usulsüz ödemeler önceden ön
lenmektedir. Etkinliği ve yararları açık olan bu dene
tim uygulaması sonucunda bir yılda 26 bin civarın
da sözleşme incelenmektedir. Bundan başka, yılda 
500 bin ödenek dağıtım ve 1 milyon civarında kadro 
dağıtım işleri vizeye tabi tutulmaktadır. 

Sayıştayın, Anayasa hükmü uyarınca düzenlen
mesi gereken, genel uygunluk bildirimlerinin, kesin 
hesap kanun tasarılarının verilişinden itibaren 6 ay 
içinde T. B. M. M. ne sunulması gerekmektedir. 

Bu konuda yaptığımız incelemede, genel uygun
luk bildirimlerinin, süresinde, hatta süresinden önce 
sunulanları olduğu gibi, süresinde sunulamayanların 
da bulunduğu görülmüştür. Gecikmenin, denetim 
kadrosundaki yetersizlik, uyma işlemleri nedeni ile 
saymanlık hesaplarının normal inceleme sürelerinin 
üstünde bir süreye gereksinme duyulmasından, ince
lemenin zamanında yapılamamasından doğduğu anla
şılmıştır, 

Denetçiler yönünden incelenen ve rapora bağla
nan sayman hesapları, Sayıştay dairelerince yargıla
narak hükme bağlanmaktadır. Buralardaki iş yığıl
ması ve gecikmenin normalin üstünde olmadığı göz
lenmiştir. 
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Sayıştay dairelerinden çıkaa yargı belgelerinin 
temyiz mercii olan Sayıştay Temyiz Kurulunun, Ka
sım 1975 ayından beri devri, 311 dosya olup, normal 
düzeydedir. Birikim yoktur. 

Sayıştaym işgücü; 3 kısımda anaçizgileriyle belir
tilen işyüküne karşılık, Sayıştaym işgücü bugünkü 
durumuyle noksan olup, aşağıda özetle belirtilmeye 
çalışılmıştır. 

İnceleme işlemlerini yürüten denetçi sayısı halen 
352'dir. Her yıl Sayıştaya denetçi yardımcıları alına
rak kadro artırılmakta ve işgücü işyükü arasındaki 
dengesizliğin giderilmesine çalışılmakta ise de; yapı
lan sınavlar sonucu istenilen nitelikte yeteri kadar de
netçi yardımcısı adayının alınmaması ve bunların 
tam verimle çalışabilmeleri için tabi tutuldukları ye
tiştirme ve meslek kursları ile uygulamalı çalışmala
rın (2) yıl gibi uzunca bir süre devam etmesi, ayrıca 
her yıl emeklilik yolu ile yetişmiş elemanların ayrıl
ması kadronun kısa sürede istenilen yeterli düzeye 
yükselmesini, işgücü, işyükü dengesizliğinin gideril
mesini olumsal kılmamaktadır. 

Bundan başka, denetçilerin incelemelerinde, işgü
cünün önemli bir bölümü, işlem ve hesabın maddî 
bakımdan doğruluğunun saptanmasında harcanmak
tadır. Hesaplar incelenirken, işlemlerin yasalara uy
gunluğu yanında maddî doğruluğu da aranmaktadır. 

Bu işlem elektronik sistemle ve (kompitürler) bil
gi sayarlar aracılığı ile yapıldığı takdirde, süre kısal
dığı gibi, işin daha güvenilir şekilde sonuçlandırılma
sı olumlu olacaktır. Böylece işgücü noksanı karşıla
nacak, artan işgücü hukukî inceleme sahasına aktarı
labilecektir, denetimin de verimli biçimde yapılması 
olanağı doğacaktır^ 

Bu düşünce ile, Sayıştayda bir elektronik işlem 
merkezinin kurulması hususunda işleme geçilmiştir. 
Devlet Planlama Müsteşarlığınca da elektronik sis
teme geçiş uygun görülerek, Sayıştaym bu sisteme 
geçişi için altı aşamalı bir prosedür öngörülmüştür. 
Bunlardan birinci ve ikinci aşamaların gerekleri yeri
ne getirilmiş ve üçüncü aşama olan otomatik sistem 
etüdü ile sistemin dizaynı işlerinin Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinde yaptırılması önerilmiştir. Orta Doğu 
Teknik Üniversitesince Sayıştayda mekanizasyona 
gereksinme olup olmadığının araştırılması ve genel 
koşulların saptanması amacı ile yapılan çalışma 1975 
yılında tamamlanmış ve olumlu sonuca varılmıştır. 

işgücünde önemli tasarruf sağlayacak ve bu ta
sarrufa hukukî inceleme alanına aktaracak olan oto
matik sisteme biran önce geçilmesi salık verilmiş ve 
dileğinde bulunulmuştur, 

Yargılama ve karar hizmetlerini yürüten daire ve 
kurullarla, başkan ve üyelerinin hizmeti aksatmadan 
yürütecek ölçüde bulunduğu gözlenmiştir. Boş bulu
nan yedi üyeliği doldurmak için Sayıştay Genel Ku
rulunda aday seçiminin tamamlanarak T. B. M. M. 
ne sunulacağı anlaşılmıştır. 

Sayıştaym meslekî yayınları : 
Bugüne değin sekizinci meslekî kitap yayınlan

mıştır. Genel Kurul, Daireler Kurulu kararlarını ve 
çeşitli konulan kapsayan bu yayınların, Sayıştaym 
görüşünün belirlenmesi ve uygulamaya açıklık getir
mesi yönünden çok yararlı olduğu gerçektir. Yayın
ların sürekli olması dileğinde bulunuruz. 

Bütçe hakkında görüşlerimiz : 
Sayıştaym 1976 yılı Bütçe önerisindeki ödenek ge

nel toplamı 129 237 900 liradır. 1975 yılı Bütçe öde
neği olan 71 223 894 liraya yılı içinde aylıklar düze
ninde yapılan 5 000 000 liralık aktarma ve 1903 sayılı 
Kanunla getirilen yargı ödeneği nedeni ile yapılan 
21 915 360 liralık aktarma ile birlikte 98 139 254 li
raya ulaşan 1975 yılı ödenek toplamına göre 
31 098 646 lira fazladır. 

Bu artış geçen yıla göre % 31,6 oranındadır. 
Artış nedenleri anahatları ile şöyledir : 
1. — Personel giderlerinde görülen artış 12 mil

yon 110 bin 215 liradır. Bu miktar, artış tutarının 
•% 38,9 kısmını oluşturmaktadır. Bu artışın 8 mil
yon 39 bin lirası aylıklardadır. İntibaklar, terfiler ve 
yeni alınacak personelin aylıklarını karşılamak üzere 
bu miktar fazla ödeneğin önerilmesi zorunlu görül
müştür. 

2. — Personel giderlerindeki artışın 4 070 315 li
rası ise, diğer personel ödemelerindedir. Yargı öde
neği, sözleşmeli personel ücreti, işriski, ve işgüçlüğü 
zamları ile tedavi yardımı ve cenaze giderlerindeki 
artıştan dolayı zorunlu olarak önerilmiştir. 

3. — Yolluklar düzeninde görülen artış 924 129 
liradır. Yurt içi geçici görev yolluğu gündeliklerinin 
1975 yılı Bütçe. Kanunu ile artırılmış olmasına kar
şın, Sayıştay bütçesine eski tutaılar -üzerinden ödenek 
konmasından ve yeni alınacak personel için ayrılan 
ödenekten fazlalık doğmaktadır. 

4. — Hizmet alımlarında 99 497 liralık, tüketim 
malları ve malzeme alımlarında 55 548 liralık artış 
bulunmaktadır. Fiyatlardaki yükselmeler gözönüne 
alınırsa, bu artışlar normalin altında olmaktadır. 

5. — Makine, teçhizat ve taşıt ' onarımları düze
ninde görülen 16 719 999 liralık artış ise, Sayıştayda 
kurulması düşünülen bilgi işlem merkezi donanımının 
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satınalınması, gümrük resmi, taşıma ve sigorta gider
lerini karşılamak için konulan ödenekten ileri gelmek
tedir. Bu miktar artış, toplamının % 53,7'sini teşkil 
etmektedir. 

6. — Transfer harcamalarındaki 1 189 260 liralık 
artış, personele öğle yemeği için yapılan yardım, ge
çen yıla ait olup, tahakkuk ettirilerek ödenemeyen 
hastane, ilâç masraflarından ileri geldiği görülmüştür. 

Sonuç olarak, artışlar ve bunlarla ilgili ödenek 
istemleri yerinde, kanunî dayamkL ve zorunlu bulun
muştur. 

1976 yılı Bütçe önerisinin hazırlanmasında zo
runlu ve kanunî artışlar dışında artışın yapılmamış 
ve ödeneklerin gerçek gereksinmelerinin karşılığı ola
rak önerilmiş olduğu, artırım için gerekli özenin gös
terilmiş bulunduğu gözlenilmiştir. 

1976 yılı Bütçesinin ulusumuza ve Sayıştayımıza 
hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın înce. 
Söz, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Halil Mil-

lî'nin. Buyurunuz Sayın Millî. 

A. P. GRUPU ADINA HALİL MİLLÎ (Urfa) 
— Sayın Başkan, Yüce Meclisin muhterem milletve
killeri; Sayıştay Başkanlığı 1976 bütçe tasarısı nede
niyle Adalet Partisi Millet Meclisi Grupunun görüş ve 
temennilerini arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. Heyet-i âliyenizi saygı ile selâmlarım. 

Adalet Partisini tabanını meydana getiren halk 
kitlelerinden başlamak üzere, tavanım kademeler ha
linde teşkil eden tüm teşkilâtı, tüzük ve programı, 
kitle partisi olma bahtiyarlığını kişiliğinde simgelemiş, 
'hürriyetçi, milliyetçi, mukaddesatçı, layik devlet an
layışını hazmetmiş büyük 'bir teşekkül olarak, kalkın
manın yurt sathına yayılması hususunda demokrasi
nin vazgeçilmez unsuru olan tolerans ve bilinci mec-
zetmek suretiyle, «Büyük Türkiye» nin mimarı olma 
savaşında her türlü badire ve fedakârlığa katlanma 
asaletini alenen ve beyanen göstermiştir. 

Yine Adalet Partisinin basiretli politikasıdır ki, 
güya «Bağımsız Türkiye, halkların Türkiye'si» ve ni
hayet Türklüğün dumurunu içeren ve güden bazı saf
sataları, hürriyet istismarcısı çevreleri 'hüsrana uğrat
mıştır. İnancımız odur ki, sağduyu er geç baskın çı
kacak ve Cumhuriyetin banisi Büyük Atatürk'ün at
tığı sarsılmaz temellerin bekçileri, salvetlerini; millî 
tesanüdün bir zarureti olarak bölücülere karşı izhar 
edeceklerdir, 

İşte bu anlayış ve felsefenin. ışığı altında Sayıştay 
Başkanlığı Bütçesini incelemek ve istikamet verebil
mek ümidiyle konumuzun teknik, organik ve yapıcı 
unsurlarını arz etmeye çalışacağım. 

Güdümlü, kapalı ve kollektivist rejimlerde Sayış
tay, olsa olsa devlet ağalarının muhasebecisi; beden 
ve zihin hamalı olmaktan öteye gidemeyecektir. Bu 
husus, adı geçen rejimlerin tabiî bir.sonucudur, yani 
hamallık. Bunun derinliklerine inmek için, ne çare
dir ki, zamanımız kısıtlıdır. Oysa, hür dünyada ve 
bilhassa Türkiye'de Sayıştay, mümtaz 'bir müessese 
olan Cumhuriyetin nazım unsurlarından biri olması 
hasebiyle etkin ve pozisyonu inkâr edilmeyen bir te
şekküldür. 

Divanı Muhasebat olarak 30 Zilkade 1278'de 
(1862) padişah iradei seniyeleriyle kurulmuş; 1293, 
1324, 1340 anayasalarında da mevcudiyeti tescil edil
miştir. 

Kuruluş ve işleyişini tanzim eden 1295 Kararna
mesi, 1327, 1335, 1338, 1339, 1934 ve 1954 tarihli 
yasalar derpiş etmiştir. Kanunların bazıları Fransız 
mevduatından mülhemdir. Denetimi için de, hesap 
mahkemesi, Court de Compte, fonksiyonunu muhafa
za eylemiş idi. Anayasamızın 127 nci maddesi yeni bir 
kuruluş kanunu öngördüğü için, buna muvazi olarak 
1967'de 832 sayılı Kanun çıkarılmış ve 1260 sayılı 
Kanun ile de bazı tadilât yapılmış. Ancak, geçici 1 nci 
madde ile 1.1.1968'de tekaddüm eden hesap ve iş
lemlerin denetimi eski hükümlere ta'bi kılınmıştır. Bu
na, 2514 sayılı Yasa da denilebilir. 

Sayıştaym ilk kuruluşunu sağlayan 1862 tarihli 
Salnamede, «Mahkemei kübra (Büyük Mahkeme)» 
vasfı verildiği halde, 334 sayılı Anayasada Sayıştaya, 
kesin hükme bağlama görevi verilmiştir. Bunu muh
kem kaziye şeklinde anlayan Yüce Meclisin kabulü 
ile, 832 sayılı Kanunun 45 nci maddesinin son fıkra
sını teşkil eden, «Sayıştayca verilen ilâmlar aleyhine 
Danıştaya başvurulamaz» hükmü her ne hikmetle ise, 
Danıştay Başkanlığı tarafından bir defa, Danıştay 
DaVa Daireleri Kurulunca dört defa dava konusu ya-
pılnııştırT Anayasa Mahkemesi dört talebi reddettiği 
halde, beşinci müracaatta mezkûr hükmü Anayasaya 
aykırı bularak ipta.l etmiştir. Böylece, Sayıştaym so
rumlular hakkında tesis eylediği hükümlerin kesinliği 
kalmamıştır. 

Keza, 832 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde yargı
lama yolu ile kesin hükme; 28 nci maddesinde, bü
tün bu işlem ve hesapları yargılama yolu ile denet
lemek; 56 ve 80 nci maddelerde, Sayıştaym yargılama 
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usul ve esasları; 114 ncü maddesinde hesap mahke
mesi mefhumu ibareleri anlamsız kalmaktadır. 

Sayıştay ilâmlarında geçen, «Türk milleti adına 
(hüküm veren» kaydı da aynı anlamsızlığa maruzdur. 
Zira, Anayasanın 7 nci maddesinde, «Yargı yetkisi 
Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanı
lır» denilmiştir. Bu itibarla, Sayıştaym yargılama fonk
siyonunun Anayasadaki yeri tereddüde mahal verme
yecek kadar esaslı bir şekilde tespit edilmelidir. 

Sayıştay tasarrufu münhasıran idarî mahiyette ka
lıyorsa, mesnetten mahrum kalan, «kesin» tabiri Ana
yasadan çıkarılmalıdır. Muhkem kaziye tesis etme 
hakkı var ise, Anayasa değişikliğine gidilmelidir. Ku
ruluş kanunundaki çelişki de giderilmelidir. 

'Muhterem arkadaşlarım, serdettiğimiz bu mütala
alar Yüce Meclislerde tasvip görürse, aynı malı ko
nuda Danıştay ile Sayıştaym farklı içtihatlara vasıl 
olmaları dolayı siyle husule gelen teşevvüş de ortadan 
kalkmış olacaktır. 

Hülâsa, Danıştayın vesayeti bahis konusu olmasa 
'bile, müessesenin şahsiyetindeki mevkii tayin edilme
lidir. Bilhassa belirtmek isteriz ki, 113 yıllık köklü ve 
yapıcı mazisi olan bu mümtaz müessesenin kararsız
lığa,' kargaşalığa, bünyesi itibariyle tahammülü yok
tur. Çünkü, hikmeti vücudu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi adına malî denetimdir. Bu ciddî hizmet her 
halükârda kaideler manzumesi dışına atıiamaz. Hukuk 
kurallarında, «istisna» prensibi vardır ve kural vazı-
nın bedihi bir sonucudur, 

'Bu istisna görüşüne muvazi olarak da, Sayıştaym, 
kuvvetler ayrılığı prensibinin 'bir istisnası olduğu, ya
ni suigeneris (nev'i şahsına münhasır) nitelikte bulun
duğu söylenebilir; doktrince de bu görüş kabul edil
miştir. Hal böyle iken, yukarıda verdiğimiz hususla
rın, yasalarda istisna maddelerle açıklığa kavuşturul
ması en halisane temennimizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz da Sayıştaym de
netim fonksiyonu ile, icraat ve imkânları konusuna 
kısaca değineceğim. 1961 Anayasasının 127 nci mad
desi ve 832 sayılı Kanunun hükümlerine göre, Sayış
tay : 

1. — Genel ve katma bütçeli dairelerle, bu daire
ler tarafından, sermayesinin yarısı veya yarısından faz
lasına katılmak suretiyle sabit veya döner sermayeli 
veya fon şeklinde kurulan kurumların gelir ve gider
leriyle, mallarını denetlemek; 

2. — Sorumluların hesap ve işlemlerini, yargıla
ma yolu ile kesin hükme bağlamak; 

3. — Kesin hesap kanunu tasarıları hakkında uy
gunluk bildirim hükümleriyle görevli bir Anayasa 

kuruluşudur. 
Bu itibarla, Sayıştaym fonksiyonu, idarenin oto-

kontrol, kendi kendini kontrol mekanizması olan tef
tiş prosedüründe farklıdır". Şekil olarak da, belgelerin 
tamamlığı, işlemlerin kanunlara uygunluğu, bütçe uy
gulamasının doğruluğu istikametindedir. Bugün kon-
vansiyonel bütçe, klasik bütçe bırakılmıştır; Prog
ram bütçe uygulamasına geçilmiştir. O halde, klasik 
denetim yerine, devlet faaliyetlerinin, muayyen kıstas
lara göre ve yargısal esaslara verilmesi gerekir, yuka
rıda arz ettiğimiz veçhile. 

Böyle bir etkin denetime yer verilmesi yasal de
ğişikliklerin sağlanması ile elbette ki elzemdir. Hiç ol
mazsa, birbirini tamamlayan karma bir sisteme geçil
melidir. Program bütçeye muvazi olarak, faydayı ar
tırmak için, günümüzün şartlarının gerisinde kalmış, 
artık ihtiyacı karşılamaktan uzak bulunan hizmetlerin 
sürat ve verimini düşüren, hatta maliyetini yükselt
mekte olan mevzuat değiştirilmelidir. Bunlar arasında 
48 hesabı öngören devlet muhasebesinin esasını teşkil 
etmekte bulunan, 1927 tarihli Umumî Muhasebe Ka
nunu ve buna istinaden hazırlanmış olan Devlet Mu
hasebesi Genel Yönetmeliği, Muamelât Yönetmeli
ği, Devlet Harcamaları Belgesel Yönetmeliği, 'başhea-
ları olarak gösterilebilir. 

Yine bu cümleden olmak üzere, kırtasiyecilik ve 
israfı önleme, zaman ve emek ziyanının giderilmesi, 
Hazine, plan, program bütçeden oluşan maliyet po
litikasının koordinasyonu sağlanmalıdır. Bilhassa, mev-

- zuatın Sayıştay Kanunu ile çelişkili ilişkileri yok edil
melidir. 

Sayıştay ile Maliye arasındaki çatışma dindirilme-
li ve mevzuatın dağınıklığına son verilmelidir. 2490 ve 
1050 sayılı kanunlardaki para miktarlarındaki kıstas, 
paranın iştira gücüne göre ayarlanmalıdır. İlân hüküm
lerinde, satma ve satınalma işlerinde, tatbikî değeri 
olan emniyetli kolaylıklar sağlanmalıdır. Eksiltmeler
de en düşeye ihale yapma zorunluluğu, her zaman 
rantabl sonucu vermeyebilir. Aksine, kötüye prim ver
diği hallerde sakıncalıdır da. 

Binaenaleyh, yapıcı takdir hakkına hassasiyet gös
terilerek yer verilmelidir. Bilhassa yetkili idare per
soneli malî alanda eğitilerek, işleri ucuz, kolay, ve
rimli ve süratle yapacak bir formasyona sokulmalıdır. 

1972'de yapılan bir incelemeye göre, Sayıştaym 
yılkk işgücü kapasitesi 63 630 gün bulunduğu halde, 
genel iş hacmi 156 862 gün olarak hesabedilmiştir. 
Bu açık nasıl kapatılmaktadır? Sayıştay dairelerinde 
ve Temyiz Kurulunda 1974 - 1975 yılları itibariyle iş 
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birikmeleri ve gecikme yoktur. Belediye ve özel idare 
ile mal denetimi işleri dışında hesap ve işlemlerde 
istenilen seviyeye yaklaşılmaktadır. Mal idare siste
mi değiştirilir ve kadro yetersizliği giderilir, otomas
yon takviyesi de yapılırsa, sonuç daha olumlu olur ve 
raporlar da zamanında verilmiş olur; adı geçen açık, 
bu şekilde kapatılmış olur. 

Sayıştayda işlem ve hesapların kontrolü kompü-
ter (bilgisayar) aracılığı ile yapılırsa, insan tetkikinin 
çok daha üzerinde sonuç alınır. Devlet Planlama Müs
teşarlığı, Sayıştayda bir elektronik işlem merkezi ku
rulmasını kabul etmiş, sisteme geçiş altı aşama ola
rak benimsenmiştir, ilk iki aşama yerine getirilmiş ve 
üçüncüsü için de, sistemin analiz ve dizaynı husu
sunda Orta Doğu Teknik Üniversitesinde çalışmalar 
ilerlemiştir. 

Bu gibi tekâmüller Sayıştayın bütün çalışmalarına 
sıhhat, sürat ve kesinlik kazandıracağından, bu yol
daki çalışmaları şükranla anmak gerekir. 

Sayıştayın iş hacmiyle ilgili olarak kısa bir maru
zatta bulunacağım •: Sayıştayın denetlemekle yükümlü 
olduğu, saymanlıkların toplamı 8 878'dir. Sayıştay, 
1975 yılında bu saymanlıklardan 2 474'nün tamamını 
incelemiş ve hesaplarını yargı yoluyle hükme bağla
mıştır. Bunların dışında kalanları ise, işgücünün elver
diği nispette yapmıştır. 

Sayıştayın, harcamadan önce vize işlemi, 1263 sa
yılı Kanunla kaldırılmakla birlikte, önceden vize usu
lü, ödenek ve kadro dağıtımı işleri için uygulanmak
tadır. Bu etkin uygulama sonucu, bir yılda 26 bin ci
varında sözleşme incelenmiştir. Ayrıca, yılda 500 bin 
ödenek dağıtım ve 1 milyon civarında kadro dağıtımı 
işleri vizeye tabi tutulmaktadır. 

Genel uygunluk bildirimlerinin bazılarının süre
sinde verildiği, diğerlerinin ise, denetim kadrosunda
ki yetersizlik nedeniyle geciktiği görülmüştür. 

Denetçi raporuna bağlanan sayman hesaplan, Sa
yıştay dairelerince yargılanarak hükme bağlanma iş
lemlerindeki rötarın normalin üstünde olmadığı müşa
hede edilmiştir. 

Sayıştay dairelerinden çıkan ilâmların Sayıştay 
Temyiz Kurulunda tetkike tabi tutulup, 1975 yılı 
itibariyle devri 311 dosya olup, normal birikim sayı
labilir. 

1976 yılı itibariyle Sayıştay Başkanlığı bütçesi, 
129 küsur milyon liradır. Geçen yıla nispeten, tak
riben % 40 oranı civarında bir artış kaydetmiştir ki, 
bu da hâkim ödenekleri sebebiyle husule gelmiştir. 

Devlet bütçesinde denetim gideri oranı 1/1200; 
diğer kamu kuruluşları da kale alınırsa 1/1600 olur 
ki, Sayıştayın masraflı olmayan, bir denetim göster
diğinin açık bir delili olarak ortaya çıkar. 

Bu. gayretli çalışmalarından dolayı tüm Sayıştay 
mensuplarına teşekkür etmeyi ve mükâfaat hanesi
nin gelecek yıllarda ilgililerce değerlendirilmesini te
menni eder, şahsım ve Grupum adına Sayıştay Baş
kanlığı bütçesinin asil Türk Milletine ve Sayıştay ca
miasına hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise en hali
sane saygılarımı arz ederim. '(A. P. ve M. S. P. sıra
larından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Millî. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Ekrem Dik

men, buyurun efendim. 
Sayın Dikmen, konuşmanız 20 dakikayı tecavüz 

edecek mi acaba efendim? 
'EKREM DİKMEN (Trabzon) — Hayır Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Etmeyecekse mesele yok, aksi tak

dirde karar almak zorunda kalacaktım. 
!Buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA EKREM DİKMEN (Trab
zon) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Anayasal bir kuruluş olan Sayıştay tarafından, büt
çenin en uygun şekilde kullanılmasının murakabesi, 
milletimizin refahı ve istikbali bakımından büyük bir 
zarurettir, 

Özgürlükçü demokrasiden bahsederek, tabanı re
faha kavuşturmak iddialarıyle ve- bütçelerin bir ku
ruşunu veya bir lirasına kadar büyük bir itina ve dik
katle sarfedileceğine dair verilen sözlere rağmen, mil
letimizin fedakârlık derecesi ve elli senedir aldığı me
safe meydandadır. 

«.Özgürlükçü demokrasi» diye bir terkibi ben şah
sen bilmiyorum. Ben, «demokrasi» biliyorum; demok
rasinin olduğu yerde özgürlük olur biliyorum. Bu çe
şit ilâveleri yaparak, zaten demokrasinin icaplarını 
bir kenara bırakanlar, refah, saadet ve bunun karşı
lığında fedakârlık ve bir kuruşuna kadar bu işlere ria
yet etmek iddialarıyle ortaya çıkmaktadır; ama gerçe
ğin bu olmadığı, kanaatindeyim. 

Ben, bu noktada Demokratik Parti Grupu adına 
Sayıştayın, Türkiye'nin bütçesinin sarfı bakımından ve 
Türk milletinin refahı bakımından kalkınma planların
dan öngörülen kalkınma yüzdelerinin tahakkuku ve 
daha artması bakımından Türkiye'de bütün kuruluş
larımız itibariyle bir mahallî yargı organı'olarak bel
kemiği teşkil ettiği noktasına ve bir de bu vazifesi-
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nin kıymetinin bilinmemesi suretiyle Anayasa Mah
kemesinin beşinci def aki değişik kararından sonra Sa-
yıştayın küçümsenmesi hususuna temas etmek istiyo
rum. 

'Muhterem arkadaşlarım, Türk milleti, vergi ver
mek suretiyle Devletinin bütçesinin esasını meydana 
getiriyor. Bizim Devletimizin fazla gayrimenkulu 
yok. Vergi alıyor, bunun yanında da, Devletimiz içe
riye ve dışarıya borçlanıyor; yani bizim milletimiz
den olmayan milletlere, devletlere al açıyoruz. 

'Bu noktada Sayıştayın denetiminin ehemmiyeti bir 
kez daha ortaya çıkıyor. Milletimiz, dişinden tırna
ğından arttırarak, vergi veriyor. Bu vergilerden hâsıl 
olan gelirlerin nereye sarfedildiğinin denetimi bakı
mından da, teşriî organ olarak seçtiği milletvekilleri
nin denetim görevini bihakkın ve yaptıkları yeminin 
sadakati içerisinde vicdanen yerine getireceklerinden 
emin olmak istiyor. 

Sayın milletvekilleri, gümrüklerden, gümrük ka
pılarından resmî formaliteler dışında, resmî, kanunî, 
meşru yollarla yapılan ithal ve ihraç muameleleri dı
şında, Devletimizin ve milletimizin yararına olmayan 
bir -kısım resmî evraklar varmış gibi, kuruluşlar var
mış gibi muameleler geçmekte. Bunların da milyon
lara baliğ olduğu her gün gazetelerde ve Meclislerin 
huzurunda görülmekte, konuşulmakta, arz-ı endam 
etmektedir., 

Yine bakıyorsunuz, Devletin maliyesini teslim etti
ğiniz bir maliye vekili çıkıyor, kendi grupunda ve ken
di felsefesinde olan bir başka vekil arkadaşının 
vekilliği zamanında, mevcut olmayan bir şirketin ve
ya daha doğrusu, afedersiniz, yapılmamış bir ihracat 
dolayısıyle (bu et olur, başka bir gün tahtadan, möb-
leden ete iner, etten bir gün milletin bulguruna, pi
rincine, ekmeğine de inebilir; bunların hepsi milletin 
ekmeği demektir, bedava seçilmedik) o vekil arka
daşının da ortak olduğu şirketin, hakikaten ihracat 
yapmadan sahte evraklarla vergi iadesinden istifade 
ettiğini tayin eder. Arkadan bakarsınız ortaya bir 
başka husus çıkar, «Aî Kanununun şümulüne girmiş
tir» denir (Maliye Bakanı Sayın Yılmaz Ergenekon 
bunu itiraf etti, gazetelerde, her yerde var). 

'Muhterem arkadaşlarım, Devlet, milletvekiline, 
daha doğrusu millet, vekiline, mebusuna, kendisini iti
barlı bir tarzda temsil etsin diye, ona, lâyık olan ge
çim durumunu temin ediyor. Kaldı ki ona sormadan, 
kendi elimizle istediğimiz gibi bunu ayarlıyoruz. Bu 
kadar ayarlama imkânına sahip olduktan sonra, reyini 

I aldığımız insanların, ayağı yalınayak olanına kadar 
hepsinin istikbalini, hakkını, hukukunu düşünmeye 
mecburuz. 

I Kürsüde «IMahkeme-i kübra» sözü geçti. Kimseye 
cevap vermek için söylemiyorum, işte o mahkeme-i 
kübradaki hesabı da hesaba katabilenlere ne mutlu. 
Hayat fani; Türkiye'de insanlar 200 sene yaşamıyor, 
yaş vasatisi 60'ın altında. 

Teşvik tedbirleri getiriyoruz, vergi iadesi usulle
ri ve bunların müdafasını yapan ve yapmakta olan 
bir arkadaşınızım. Türk ekonomisinin büyümesi, Türk 
milletinin gücünün artması hepimize zevk verir; fa
kat bütün bunların getirilmesinde ve tatbikatında esas, 
devleti yönetenlerin ve devlette vazife almış devlet 

I adamlarının, devlet memurlarının samimiyeti esas 
I olarak tutulmuştur. Devlet dairelerinde, «Malî yıl so-
j nunda kalan paraları nasıl çarçur edelim?» alışkan

lığı, Devleti yönetenler tarafından kontrol edilecek 
yerde, bu çarçur, devletin her kademesine sirayet et
miş bulunmaktadır. 

Şimdi.., 

HİLMİ TÜRKMEN (Samsun) — Moda oldu, 
moda. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — «Tabanın re-
I fahı» edebiyatı, bir zamanlar şu tarafta oturan ve ka

patılan Türkiye îşçi Partililer tarafından bu kürsüde, 
talim görmüş askerler gibi her gün tekrarlanıyordu. 
Söylenene değil, niyete ve söyleyenin kendi iradesine 
ne derece hâkim olduğuna, milletin hukukuna ne de
rece riayet ettiğine, bütçesine ne derece sahip çıktığı
na dikkat etmek lâzım gelir. 

I Aziz arkadaşlarım, Sayıştayın bir yargı organı ol
madığı söyleniyor. O arkadaşlarla bir münakaşaya tu
tuşmak için konuşmuyorum, Demokratik Parti ola
rak kendi görüşümüzü söylüyorum: 

I Türkiye'de hürmet değer şahsiyetler ve kuruluş
lar bu duyguyu en ufak tarzda da olsa, milletin gön
lündeki itibarı zerre kadar rencide ettirmemeye, renci
de etmemeye dikkat etmelidir. Kuruluşlar kendi ken-

I dilerine saygıyı temin etmek mecburiyetindedirler. 

Anayasa Mahkememiz dört defa karar vermiş; ne 
demiş : «Danıştay bana müracaat ediyor; Sayıştay ta
rafından verilmiş olan, kesinleşmiş olan ilâmlara karşı 
Danıştaya müracaat edilemez hükmünü kaldır diyor. 
Danıştaya müracaat edilir, hale gelmesini istiyor». 

öyleyse, birinin adı Sayıştay, birinin adı Damştay. 
Niçin Cumhuriyetle birlikte devam ettirildi, bir ölçü-

[ de ikisi de yüksek mahkeme seviyesinde tutuldu ve 
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batta Hükümet tarafından tayin değil, Meclisler ta
raf ındaja Sayıştaya üye seçimi esası artık kabul edil
di? Bu nokta da mühim, 

Muhterem arkadaşlarım, eski zihniyet, bize geç
mişten sirayet eden zihniyet, «ya memur, ya subay 
olacaksın» zihniyetini bir tarafa koymaya, meslek 
taassuplarını, hâkiminden, doktorundan mühendisine 
kadar meslekî taassupları bir tarafa koymaya ve ihti
saslara hürmet etmeye mecburuz. Meclisimize 1958 
senesinde Serbest Hesap Mütehassısları Kanun tasa
rısını getirmiş zamanın hükümeti. 1961 'den sonra da 
tgene, «Serbest Malî Müşavirlik Kanun tasarısı veya 
serbest hesap mütehassıslığı mı olsun, hesap uzman
ları tasarısı mı olsun?» diye tasarılar getirilmiş ve hü
kümetlerin de arzusuyle, ivedilikle görüşülmek üzere, 
öncelikle görüşülecek işler arasına alınmış ve bu Mec
liste müzakeresine başlandığı zaman gelmiş, zamanın 
Maliye Vekili Ferid Melen, bu kürsüde müdafaasını 
yaparken demiştir ki, «Türk vergi mükellefinin beyan
namelerinin ve defterlerinin % 2'si ilâ 3'ünü kontrol 
edebiliyoruz.» 

Haliyle vergi kaçakçılığı oluyor, önlemek kolay de
ğil. Büyük eleman isteyen iştir. Türkiye'nin her vi
lâyetinde akademi açmak, üniversite açmak, yarım 
bırakılmak suretiyle nutuktan ibaret hale getirile
mez. Açtığınız akademilerde okuyan insanları mem
lekete ne için yetiştirdiğinizi de tespit etmeye mec
bursunuz. Hesap adamı yetiştiriyorsunuz, ekonomist 
yetiştiriyorsunuz. «Avukatın müdafaa hukukuna, hak
kına dokunmuş oluyorlar efendim» 'gibi meslek taas-
suplarıyle Türkiye'yi biraz daha ferahlama imkânın
dan mahrum bırakmaya hakkımız yok. İhtisası olma
yana, iş bilmeyene itibar edecek değiliz ki, ihtisasa 
itibar edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, öğleden sonraki çalışma 
süresi bitti. Ancak, Sayıştay bütçesi sonuna kadar sü
renin uzatılması hususunda onayınızı alacağım : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Dikmen. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, o zaman avukat olan arkadaşlarımız ön
celikle bu kürsüde, Mecliste görüşülmeye başlamış 
kanun tasarısını ertelemişlerdir. Tespitim şu olmuş
tur : Arkadaşların hepsine hürmetim var, bakın Avu
katlık Kanun tasarısı çıkardık bu Meclisten, stajla
rınızı dahi içine soktunuz, yeni teklifler var, ilâveler 
var; görüşülecek, bütçeden sonra Mecliste. 1961 tari-
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hinden sonra aradan geçen seneler itibariyle emekli
liklerle ilgili falan muayyen sınıflar itibariyle gelmiş 
teklif var, onun da üzerinde görüşeceğiz. Meslekler 
itibariyle ihtisasa riayet edelim de taassubu da, filân 
benim zaviyeme giriyor hesabını bir kenara koymaya 
mecburuz. Görüşülmesine şundan mani olundu. Bir 
de baktım ki, her partinin iki grup başkanvekili var, 
bunlar gruplarına gitmeden, grup kararları lehte ol
duğu halde gruplarına gitmeden, gruplarını teşkil 
eden milletvekilleri Mecliste lehte oy verdiği halde, 
avukat veya hukukçuluktan gelmiş, mesleği hukuk
çuluk olan, hukuk olan arkadaşlarımız önerge ver
diler, tasarının görüşülmesini gündemin .dibine attı
lar. Burada Anayasanın 127 nci maddesine bakıyo
ruz, ne diyor : «Genel ve katma bütçeli daireler...» 
Sonra; «bu dairelerin sermayesinin yarısını veya ya
rısından fazlasını vermek suretiyle katıldıkları kuru
luşlar», sonra; «sabit veya döner sermayeli, hatta fon 
şeklinde meydana getirilen kuruluşlar». Bütün bun
ların hesaplarını, gelir - giderlerini Büyük Millet Mec
lisi adına malları ile birlikte denetlemek. Sonra? «Ku
rumların mesuliyetlerini deruhte edenlerin hesap ve 
işlemlerini yargılamak.» Anayasa da, «yargılamak» 
diyor; yargıyı. Anayasaya koymuş, yargı organı, en bü
yük malî yargı organı ve «kesin hükme bağlamak; 
kesinhesap kanunu tasarıları hakkında uygunluk bil
dirimi düzenlemek» falan. «Efendim, yargı organla
rımız millet adına görev görüyor. Sayıştay, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adına görev görüyor». Böyle bir 
düşünce tarzı olamaz. Türkiye Büyük Millet Mecli
sini kim seçiyor? Türk milleti seçiyor, Türk milleti 
adına vazife görüyor ve bütün maddî hesaplar Sa-
yıştayda düğümleniyor. Hatta muhterem arkadaşla
rım, 1953 yılında, - ben tahmin ediyorum ki, kesin
likle bilerek söylemiyorum, o zamanki gerekçeyi oku
ma imkânı da bulamadım - 6998 sayılı Kanunla Sa-
yıştaya mahallinde inceleme yetkisi verilmiş; bu, de
netim görevinin mesuliyetinin ağıriığınlan dolayı. Bu 
görevleri kesinlikle yerine getiremediğimiz ve bu gö
revleri yüklenmiş, mesuliyet taşıyan müesseseleri or
ganize edemediğimiz, imkânlarla donatamadığımız için 
«Devlet malı deniz» hikâyesi iyice müptezel hale ge
liyor. 

Bu kadar vazife verdiğimiz Sayıştayın verecek ol
duğu, kesinlik kazanmış ilâmların karşısında Danış-
taya gideceksiniz ve siyasî hesabın, partizanca düşü
nülebilecek en ufak bir kokunun hiç işlemediği Sa
yıştay gibi bir yeri, bir müesseseyi Danıştayla karşı 
karşıya getireceksiniz, yani onun verdiği karar hak-
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kında, kesin şekle bağladığı ilâmlara karşı Danıştay | 
dairelerinde görüşme imkânı açacaksınız. j 

Muhterem arkadaşlarım, aslında Sayıştay, Anaya
sanın 127 nci maddesinde ne yapıyor? Vazifelilerin 
sorumlulukların sonucu olarak kesin şekle bağlayın
ca, ya beraat veya zimmet ve tazmin yolundaki iş
lemleri hükme bağlamış oluyor ve bu hükümlerin de 
kesin nitelikte olduğunu Anayasamızın 127 nci mad- | 
desi söylüyor. O zaman durum açık, fakat çok dü-
şündürücüdür. Dört defa aynı gerekçe ile reddedilen 
Danıştay müracaatı, Anayasa Mahkemesi tarafından 
beşinci defa da kabul ediliyor. Aslında, Anayasaya 
biraz daiha sarahat getirmek lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım, 832 sayılı Kanunun 45 ı 
nci maddesinin, iptali istenen ve «Sayıştayca verilen J 
ilâmlar aleyhine Dan ştaya başvurulamaz» hükmünü I 
taşıyan son fıkra, Anayasa ilkesinin tekrarından iba- | 
retî.ir. Anayasanın bir maddesindeki ilkeyi, Anaya- I 
sanın bir başka maddesindeki ilkeye aykırı gösterme- I 
ye hakkımız yok, bu mümkün değil. Bu nasıl olur? O 
ilkeye istinat eden özel bir kanundaki hükmü de, ga- | 
yet tabiî Anayasanın diğer maddesindeki ilkeye aykı- I 
rı gösteremeyiz. «Anayasanın iktisadî bölümlerinde 
o yer alıyor; Yargıtay, Danıştay filân bölümünde yer 
alıyor» mülâhazası... Tabiî, zaman bunun uzun şe
kilde münakaşasına müsait değil, ama bu eksikliğin 
Anayasada giderilmesi lâzım, sarahate kavuşturulması 
lâzım. Benim bunda söylemek istediğim, aslında, esas 
ağırlık vermek istediğim husus şudur : 

Para işlerine, ekonomik işlere hâlâ acemi bir mil- I 
letiz Cumhuriyetin girmesine ve 50 yıl geçmesine rağ
men. O, «-.memur ve subay olsun oğlum» zimniyeti, o. 
O zaman niye yakmıyoruz : «İthalât, ihracat işlerin
de İstanbul piyasasında filân uyruklular var; şunu ya
pıyor...» Niye yakınıyoruz ki? Bu işleri kontrol ede
miyoruz, elden kaçıyor. O zaman niye bu akademi
leri, fakülteleri açıyoruz vilâyetlerde aziz arkadaşlar? 
Dolayısıyle, demin söylediğim kanunları da çıkarta
cağız; hem Devletin yükünü hafifleteceğiz, hem de 
kontrol imkânlarımızı ve bütçenin sarfını denetleme 
imkânlarımızı daha sağlam esaslara bağlamış olaca
ğız. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayıştaym bütçe rakam- I 
lan üzerinde durmaya lüzum görmüyorum. Benim ! 
ölçülerime göre, Sayıştaya ne kadar çok imkân ta
nınabilirce - tabiî aşırılık derecesinde söylemiyorum - I 
yani ihtiyacı olan imkânları ne kadar çok tanırsak, I 
milletin maddî yönden, o, «1 lirasına dâhi riayet ede- | 

| ceğiz, koruyacağız, ona göre kullanacağız» denen büt-
j çesi yönünden en büyük isabetli hareketi yapmış olu

ruz kanaatindeyim. 
Sayıştay mensuplarının, başta Başkanları ve yö

neticileri olmak üzere, bütün dairelerde çalışan uzman
larının hepsinin bir hizmet anlayışı içinde çalıştığı 
kanaatindeyim. Tabiî ki, bu imkânlar kendilerine te
min edilince daha verimli hizmet görmeleri temenni 
edilir ki, bu temennide yanılmayacağımız kanaatin
deyim. Politikanın girmediği, giremeyeceği bir yer
dir; en rahat çalışması lâzım gelen bir yer. 

Senelerden beri, «elektronik cihazları ve merkez
leri kurulsun» denmişti; onun da tahsisatı konmuş; 

I hayırlı uğurlu olsun. Belli ki, bu sene halledilmiş olu-
I yor-
I Muhterem arkadaşlarım, Sayıştaym büyük bir ma-
| lî yargı organı olduğunu tekrar ediyorum. Para ile 
• alâkalı işlerde Sayıştay, milletin hukukunu korumak 
I bakımından mesuliyetinin büyüklüğünü tekrar ediyo

rum. Sayıştayda bu derece mesuliyeti ve memleket 
[ menfaatinin korunması yolundaki hizmet anlayışını 
I tekrar ederken; Türk Devletinin yönetimindeki her

kesin ve millet adına teşriî görevini yapan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin, bizlerin de mesuliyeti
mizin o söylenen «Mahkeme-i Kübrada» da karşımı
za çıkacağı hesabı içinde olmak üzere, büyük titizlik 
içerisinde denetim görevimizi yapmamızın vicdan bor
cumuz olduğu kanaatini tekrar ederek Yüce Meclisi 
Demokratik Parti Grupu adına saygıyle selâmlıyo
rum. (D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Dikmen. 

Şahısları adına söz alan arkadaşlarımıza sıra geldi. 

Sayın Mehmet Zeki Tekiner, söz sırası sizindir; 
I buyurunuz efendim. 

MEHMET ZEKÎ TEKİNER (Nevşehir) — Saym 
Başkan, değerli milletvekilleri; Sayıştay bütçesi üze
rinde kişisel görüşlerimi sunacağım. 

Sayıştay, yürütme organının ve yönetimin malî 
işlemlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi adına en 

i üst düzeyde denetleyen bir anayasal kuruluştur. 
I Görevleri nelerdir? Genel ve katma bütçeli dairele

rin bütün gelir ve giderleriyle, mallarını denetlemek 
I ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağ

lamak. Yasalarla verilen inceleme, denetleme ve hük-
I mc bağlama işlemi yapmak; Türkiye Büyük Millet 
• Meclisine kesinhesap yasa tasarıları hakkında uygun-
I luk bildirimi sunmaktır. 
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Konuşma süremin olanak verdiği oranda bazı ko
nulara değineceğim. Özellikle, Sayıştayın, yasalarla ve
rilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama görevi ve 
Hazineyi zarara uğratıcı mevzuat karşısında durumu 
üzerinde duracağım. 

Sayıştaya yasalarla verilen görevler arasında Dev
letin borç ve alacaklarına ilişkin işlemleri ve bütçe 
dışı işlem gören bazı Hazine işlemlerini denetlemek 
de bulunmaktadır. Bunlar, Devletçe, kurum ve fertlere 
ikraz ve taviz olarak verilen paralar, özel yasalarla Ha
zinenin kefalet ettiği istikraz işlemleri; genel ve kat
ma bütçeli dairelerce yapılan istikrazlarla alınan avans
lar, hizmet karşılığı olmayarak çıkarılan Hazine bo
noları, faizleri ve itfalarına ilişkin işlemler; yasalar 
gereğince mutemet ve müteahhitlere verilen avans
larla açılan kredilerdir. 

©unlardan sayman hesabına girenler, sayman he
sabiyle birlikte bir incelemeye tabi tutularak yargıla
nıp hükme bağlanır. Sayman hesabına girmeyenlerin 
denetim sonuçlan, uygunluk bildirimiyle Cumhuriyet 
Senatosuna ve Millet Meclisine bildirilir. 

Değerli milletvekilleri, Sayıştayımıza verilen gö
revleri bugünkü olanakları ile yerine getirmesi çok 
uzun zaman istemektedir. 

Hız çağında yaşamaktayız. Bu yüce kuruluşumuz, 
gereken çabuklukla denetimi yapamaz ise, istenilen 
fonksiyonu yerine getiremez. Atı alan Üsküdar'ı ge
çer. Güncel konulardan, «mobilya yolsuzluğu» diye si
yasal tarihimize geçecek olayda, Sayıştayımız acaba 
belgeleri incelemiş midir? Ne sonuçlara varmıştır? 

Ulusça zengin etmeye memur ve mecbur edildiği
miz Demirel ailesinin üstün yetenekli evlâdı Yahya 
Beyin İsparta'da kurduğu şirketin Ankara'dan yola 
çıkardığı, Karadeniz Ereğli'sinde hamsilerin konforu
na tahsis ettiği mobilyaların, Hazineye neye maloldu-
ğunu, Yüce Parlamento adına Sayıştayımız ne zaman 
inceleyecek, denetleyecektir? Türk ulusu ve onun tem
silcileri olan bizler merakla beklemekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, Sayıştayın, Hazineyi zarara 
uğratıcı mevzuat karşısındaki durumuna gelelim. 

Sayıştay, Hazineyi zarara uğratıcı nitelikte oldu
ğu kanısına vardığı yasa, tüzük, yönetmelik, kararna
me veasir mevzuat hakkında bir rapor düzenleyerek, 
durumu Cumhuriyet Sentosu ve Millet Meclisine bil
dirmekle görevlidir. 

Bu mevzuat, tüm Türk hukukunu kapsamaz. Sa
yıştayın tüm Türk hukukunu inceleyip - az önce söy
lediğim biçimde - Parlamentoya götürmesi yetkisi de 
yoktur. Ancak, inceleme sırasında böyle bir mevzu

ata rastlaması halinde, Sayıştay Genel Kurulu böyle 
bir bildirim yapabilir. Doğal olarak, karar Parla
mentoya ait olacaktır. 

Yengi iadesi ile ilgili mevzuat, acaba Sayış/tayca 
.incelenmiş midir? Bu vergi iadesi ile ilgili mevzuat, 
görülıdü fci, Hazineyi zarara uğratan. Devlet kese
sinden yeğen zengin eiden bir uygulama göstermiştir. 
Yüce Saytş'tayıımız, Parlamentoya bu yoMa bir baş
vurmada bulunmuş mudur?. Bunları öğrenmek, 
Tü:ik ulusunun ve onun temsilcileri olan bizlerim en 
doğa' hakikidir. 

iSayı'şitaıy, yönetime istişarî görüş vermeSkle de gö
revlidir, Bu beytülmalın yağmasına yol açan vergi 
iadesi ile ilgili mevzuat için Maliye Bakanlığı ve 
(diğer yeUflcili kuruluşlar istişari görüş istemişler mi
dir? 

Değeri milletvekilleri, Devlet hayatında, Devlet 
(kuruluşlarına canlılık veren ve onları yaşayan bir 
organizma haline getiren, o kuruluşlar içinde görev 
alan kişilerin görev ve siorumluluık anlayışlarıdır. Ak
si halde* anayasalara ve yasalara yazılan kuru mad
delerle, «devlet kurulukları yaşıyor ve hizmet ediyor» 
denilemez. 

Yüce Parlamento adına dene ĵm yapan bu anaya
sal kuruluşun gereken dinamizmi göstermesini dile-' 
mek reyiz. Yapılan bütçe görüşmelerinde, Sayıştay 
Kanununun 45 nci maddesinin son fıkrasının Ana
yasa Malhıkeme&inee iptali konusu eleşttiritaeiktedLr. 
Bu eleştiriler özellikte A. P.lden gelmektedir.' Biraz 
önce di'nüsdiğim Sayın Deımioikratiik Parti Sözcüsü 
arkadaşim da, kendisi yönünden bu 'konuda fiikir-
ferini bayan etmişlerdir/ 

Bizim görüşümüz şudur: 832 Sayılı Sayıştay 
Yasasının 45 nci maddîsinin son fıkrası şu hükmü 
geıtirrn'işti: «Sayış'ayca verifen ilâmlar aleyhine Da
nıştay'a baışvurulaırnaz:». 

Bu fıkra Anayasa Maihkemesfince iptal edilmiş
tir, iptal kararı yerindedir. Şöyle ki, konunun, avu
katların kenldi durumlarını düşünmesiyle, meslek ta
assubu ile hareiket etmeleri filan yönünden ele alın
ması yanlıştır. Konyu esasına, derinliğine ineretk 
incefomek lâzımdır. 

Görüşümüz şudur: Sayıştay bir yargı yeri değil
dir. Anayasamıza göre, Tür:k uluMı adına yargıla
ma yapi'lahilir. Anayasamızın 7 nci maddesi böy
ledir, Sayıştay ise, Anayasa imedandiğinde görül-
ımc'k'tödıir ki, Türk ulusu adıma değil, Parlamento 
adına denetim yapmakta ve hüküm vermektedir. Ana
yasamızda, yargı ile ilgili 3 ncü bölümde Sayıştay 
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yer almamıştır, yürütme ile ilgili 2 nci bölümün «İk-
tisaldî Hükümler» başlığını taşıyan kısanında yer al-
ımışttır. Eğer, Sayıştay bir yargı kuruluşu olsaydı, 
Ibu takdirde 3 ncü bölümde yer alması gerekirdi. 

Değerli millet vek ineri, Sayıştay mensuplarına, 
yargıçlara tanıman Anayasal güvence sağlanmamış-
Itır; ancak yasal güvence verilmiştir. Sayıştay karar
ları idarî niteliktedir; idarî kararlara kaşı yargı 
yolunun kapatılması hukuk devleti ülkesiyle bağdaş
maz. Anayasaya ters düşer. 

Durum böyleyken, her ne hal ise, değerli Ada
let Partisi sözcüleri gerek geçen yıllarda, gerekse bu 
yılanda Danıştaya ıkarşı duydukları alerjimin sonucu 
olacak ki, devamlı surette Danıştay tetkikinden, 
D anıktayım hüküm vermesıinden şikâyetçi olm uslardır; 
bu yolu emreden kanun maddelerine çatmışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda sözlerimi daiha 
fazla uzatmayacağım. Program bütçe uygulamasın
da Sayıştayıımıza özel bir yer verilmesi gerektiği ka
nısındayım. Nitekim, modern anayasalarda ve Sa-
yıştayların kanunlarında bu maddeler göze çarpmak-* 
tadır. Biziim de Sayıştayıimızın program 'bütçe tat
bikatında gereken yeri almasını dilemekteyiz. 

Tanin boyu milletimize büyük hizmetler yapmış 
olan Sayıştayımız bu yılki bütçesiyle bazı olanaklara 
kavuşmaktadır. . Benden önce konuşan değerli millet
vekili aıkadaşiarıtm, bir kısım tahsisatla bilgfeayar
lar alındığını ve bunların hizmete girmesiyle Sayış
tay hizme'tlerinin Ibüyük ölçüde kolaylaşacağını ifade 
[buyurdular; görüşlere.katılmaktayım; 

Bütçenin milletimize, özellikle Sayıştay mensup
larına hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN.— Teşekkür ederim Sayın Tekiner. 
Söz, Sayın Yücel Difik'de. Buyurunuz Sayın Di

rik; 
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 

Benden evvel konuşan değerli grup sözcülerini ve 
şaihsı aldına konuşan arkadaşlarımızı dikkatle dinle
dik. Türkiye'de biz süratli icraat isteriz, günü gü
nüne işlerin bitmesini isteriz; fakat büyük bir bürok
rasi canavaıyle karşı karşıya kalırız. Çünkü, gerek 
kanunılanlmızda, başta Anayasa olmak üzere, gerek 
idareyle ilgili yönetmeliklerimizde birtakım ters du
rumlar vardır, acayip durumlar vardır. Türkiye'de 
öyle kurumlar vardır ki, geniş yetkiler verilmiştir; 
fakat mesuliyeti yoktur. Öyle kurumlar vardır ki, 
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ağır görevler verilmiştir; fakat eli kolu bağlıdır, hiç
bir yetkisi yoktur; Ağır görevleri varıdır hükümetle
rin; bakıyoruz, bir yetkisi yok: Bir ufak emniyet 
müdürünü, kendi müsteşarını, genel müdürünü de
ğiştirmesi adeta büyük bir problem oluyor bu ülke
de. Ağır mesuliyet, ağır görev; fakat yetki yok. 

'Bizler de idarecilikten geldik, belediye başkanlı
ğından geldik; Memleketin, şehrimizin her türlü 
güzelleşmesi, maiddî manevî mesuliyeti üzerimize 
yüklenmiş; fakat 600 lirayı aşmayan harcama yetki
lerimiz vardı ancak. Buna da yetki denmez, taibia-
tıyla el kol bağlıydı ve imkânsızlıklar neticesinde de, 
durmadan Danıştayla, müfettişlerle uğraşma mecbu
riyeti hâsıl olurdu; 

Bir taraftan büyük yetkileri var, hiçbir sorumlu
luğu yok; Anayasa MaMcemesi gibi. Âdeta siyasal 
mahkemelerdir bunlar; Milletin kaderiyle, Devletin 
kaderiyle ilgili kararlar verir; fakat neticede 'kemdi 
sorumluluğu olmaz ve bunlar üzerinde birçok kav
galar yapılır. 

Sayışitlay mevzuunda da böyle. Büyük görevler 
yüklenmiş bu kutsal müesseseye, Devletin her tür
lü harcamalarının denetlenmesi, tespiti, neticeleri
nin incelenmesi ve icap ederse ilgililer hakkında eş-
ihas zirnemleri, zimmetler çıkarılması görevi veril
miş; fakat bu görev neticesinde alınan kararlarda' 
öyle bir durum vardır ki, senelerce, çeşitli yollarla 
uygulanamaz hale gelmiştir. Farzımuhal, Devletin 
parası çarçur olmuş, zimmet veya eşhas zimemleri 
doğmuş; ama Anayasada sarih maddeler olmadığı 
için, çeşitli demeçler yollarıyla Devletin bu parası, 
Sayıştayın kararı neticeye bağlanmcaya kadar, yıl
larca, beş yıl, zaman zaman on yıl ilgili kişiler üze
rinde kalmıştır. Şu halde, bu hususta da bir sara
hat getirmek mecburiyeti vardır. Ve yine, Sayışta-
yımızu birtakım imkânlar verilse, görevlerini günü 
gününe yapaibilse, ne idarenin, ne mahkemelerin, 
hatta ne de Yüce Parlamentonun boşu boşuna vakit 
harcaması olmaz. 

Burada görüşülüyor, dile dolandı, «mobilya yol
suzluğu» bilmem ne yolsuzluğu; fakat ortalıkta öyle 
bir şey ki, buraya verilen gerekçeli raporları veya
hut önergeleri okuyoruz; bir delil yok, bilgi yok, 
kulaktan dolma lâflar var, gazetelerdeki lâflar 
var; hatta, geçmiş idarelere ait iddialar var, bugün
kü idarelere yükleniyor. 

Şu «mobilya yolsuzluğu nadir, nedir, nedir?» di
ye, Bütçe Komisyonundan beri baktım. Ne zaman 
ve ilmiş dedim bu vergi iadeleri? Bir baktım ki, b'iz-
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den çek evvel vcri'lımaş ve en sionlda Sayın BayfkaTın 
(M ali ye Balkanı olduğu zamanda, Sayın Ecevit'in Hü
kümet Başikanı olduğu zamanda bu vergi iadeleri 
verifoıliş. Şu hailde, bir sahte müessese var, bir yalan 
evralk itanz;mi var. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Kime verilmiş? 
YÜCEL DİRİK (Devamla)'— Kime verilmişse 

verilmiş; bana verilmiş, size verilmiş. Kime verilmiş
se veri'lm'ş, veriim|:imös|i gecikirdi. 

Ortada bir yolsuzluk var ise, verilmemesi gere-
ıkikıdi. O davrin müsûeşaın, o dcıvnin Haziine müdürü, 
o devrin Merkez Bankası Müdürü, bundan sorum
ludur. Be.'lki 'bunlardan, ilgili Sayın Bayikal'ın, Ece
vit'in halbaıi dlaıhi ydktur, ilgisi daJhi yokJüur; bugün 
ide yok!tar; ama o davrin, o Sayın Bayikal'rn Bakan
lığına bağlı Meclkez Bankası Genel Müdür veyalhuıt 
o işlere bak ası vergi iadesi şdbe müdurlerinlin veya-' 
nut oradaki mcımurlaırrn hataları, dönülüp dolaşılı
yor, birtakım siyasî polemikler yapmak, denetleme, 
murakabe - talhıfcikat değil - birtakım tuzaklar bazır-
lamaik, ha'lk arasında birtakım menfî psikolojik hava 
yaratmak için, bunlar bugüne kadar getSri'lmliş olu
yor* 

Niçin oluyor bunlar? Bu gibi dendtleme kurum
ları, günü gününe... 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Ba-bakan «gerddrsd 
iade edeceğiz» dedi. 

YÜCEL DİRİK (Devamla) — Tabiî; yardım 
edeceğiz, her türlü yolsuzluğa, suiis'u'maüiğe karşı hem: 
şahsen karşıyız, hem parti olarak karşîyız. Fakat, 
'birtakım mukaddes görevleri yapanken, art düşünce
lerle hartlkat dt?m!dme;k lâzım; 'birîıaıkım oyunlar, parti 
menfaatleri pcsşinde koşmamak lâzım. Her zamanı 
şahsî mcnfaaitleriımizi pıaciSi m°nfaati uğruna, parti 
menfaatlerimizi memüefkeıt menfaati uğruna terk et
memizi de bilmemiz gerekir, bu yüce miilete çok sü
ratli hizmöt yapalbilmdk için. Sayıştaym da gününde, 
ayında, o senle içerisinde inceilemeler'ini yapmamasın
dan dolayı, 1974 senesinde olan hadiseler, 1976 siene-
sirade burada önergelerle getiriliyor. Biz; o önergelerin 
manasını, mahiyetini, maksadını biliyoruz; ama yine 
gelmemesi gerekin 

Şu halde, 1974 senesi sonunda «Mobilya iiıra-
caatı mı, teneke iltıhalâtı mı, bilmem ne ihracaaıtı, şu 
ithalâtı bu ihracatı günü gününü incelense idi; sahte 
fatura var mı, yok mu; sahte firma var mı yek mu»? 
bunlar anında bellıi olsaydı, Yüce Meclis bu şakulle 
meşgul oümazdı. Buna rağmen bir takriri baıhaneler 
bıiu'du arkadaşlar; birbirlerini küçük düşürmek için, 

memleket mileit yararına hareket edeceğfimdze, gün
lerimizi boş geçkmelk için, iktidarı ne pahasına olur
sa olsun yıpraSmaik içlin, huzuru bozmak için birtakım 
bahaneler bulunurdu ama, hiç olmazsa bu mevzular 
galntezii'i. 

Onun için, Anayasanın 127 nci maddesinde, Sa-
yjştayın görevlerini belirten bu maddede, «Sayıtşitay 
hükümleri kesimdir» denmesine rağmen, bir sarahat 
olmadığı için hafta bu maddenin idarî işlemlerle, 
idarî denenimle bir ilgisi olduğu için, bu kesin hük-
m3 rağmen, Sayıştay hükümlerinin kesin sayıfeniasına 
rağmen, yine birtakım içtihatlar neticesinde Danışma
ya bıaşvurulalbiimekteıdiır. Aırikadaşlaramın da söyledi-
ği gibi, hakikatlin Anayasa Malhkieımesi dört sefer 
«Sayıştay hükümleri kesindir» diye karar vermiştir; 
fakat yine en son yapılan bir itiraz neticesinde bu 
durumu ortadan kaldırmış; yani, «kiesin değildir» di
ye karar vermiş ve Sayıştay kararları yıllarca sürün-
ccırrr.de 'kallmıgtır. D©vfclün hakkı da zaıyi olmu-ştar. 

Şimdi, bir de şu durum vardır: Burada görüyo
rum, bugüne kadar hep konuşuyoruz, bir laf vardır, 
«kellim kellim lâyenfa:». Sayın partilerin grup sözcü
leri kalkıyorlar, «İşte, sarahat getirelim, Anayasa
nın 127 nci maddesine ek bir takım ekleyelim ve 
Sayıştaya yeni bir hüviyet verelim, icap ederse mah
keme hüviyeti verelim; ama kararlarını kesin yapma 
imkânını da sağlayalım. İcap ederse Sayıştay içeri
sinde, Temyizde ve Danıştay da olduğu gibi, üst 
kurullar kurulabilir; fakat o organın kararları kesin 
olur ve neticede de sürüncemede kalmadan işler 
halledilmiş olur», diyorlar. Bunları söylüyoruz; fakat 
bunun için bir Anayasa değişikliği lâzımdtr, Grup
lardan böyle bir faaliyet görmüyoruz. Bu sözleri 
söyleyen grup idarecilerinin de bu hususta en kısa za
manda Anayasa değişikliği teklifini hazırlayarak im
zaya açmalarını, bütün parti sözcülerinden, bu fikre 
uygun olarak konuşan parti sözcülerinden ve o par
tilerin grup idarecilerinden istirham etmekteyiz. 

Sevgili arkadaşlarım, biraz evvel arkadaşları
mın bahsettiği gibi, Sayıştayın çalışmalarını kolay
laştırmak, süratlendirmek ve en kısa zamanda ne
tice elde etmek için birtakım tedbirler almıyor ve 
sayıştay bütçesine tahsisatlar konduğunu gö.müş 
bulunuyoruz ve bilhassa bilgi işlem merkezinin ku
rulması için ödenekler konmuştur. Bunlar geçen se
nelerde de talep edilmiştir; fakat süratli çalışan, için
de kompütürü olan, elektronik beyinleri olan bir 
bilgi işlem merkezi bugüne kadar kurulmadığı için, 
«üraiL'b, hesaplar inceknmıemcktfâdir. Tahsisat konmuş; 
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fakat bunlar da kâfi değildir. Biraz evvel bahsetti
ğim gibi, süratli icraat ve bürokrasi birbiriyle 
bağdaşmamaktadır. Ne kadar, «süratli hareket ede
lim» dersek diyelim, mevzuat yönünden birtakım 
aksamalar çıkmaktadır. 

Bunun için, Sayıştayın bütçesine, bu bilgi işlem 
merkezinin kurulması ve gerekli tesislerin getirilmesi 
için konulmuş bulunan tahsisatın bu sene içerisin
de, hatta önümüzdeki üç dört ay içerisinde, 1 
marttan itibaren harcanabilmesi için Hükümetimizin 
de meselenin üzerine eğilmesi, kolaylık göstermesi, 
gerek döviz tahsisi hususunda, gerek gümrük mua
meleleri hususunda birtakım tedbirler alarak, ko
laylıklar gösterilerek ithal edilecek birtakım cihaz
ların da bir an evvel ithaline imkân vermesini ta-
biatiyle temenni etmekteyiz. 

Sevgili arkadaşlarım, bunun neticesinde göreceğiz 
ki, hem birtakım devlet hesapları zamanında bite
ceği gibi, bunun yanında incelenmekte bulunan özel 
idare hesapları, belediyelerin ana bütçelerinin he
sapları ki, bunlar üç beş senede bitmiyor, bunların 
incelenmesi de kısa zamanda halledilmiş olur. 

Tasarruflu bir şekilde çalışan bu dairemizin, gü
zide elemanları bulunan bu dairemizin ve çok kri
tik görevi olan bu dairemizin arzu ettiği amacına 
süratli bir şekilde ulaşabilmesi için, şu ana kadar 
arz ettiğim hususların ilgililerce bir an evvel nazarı 
itibare alınarak yerine getirilmesini temenni eder, 
Sayiişıiay Bütçe'srmlJn bu yüce cannüaya, Sayıştay camrla-
sına ve milletimize hayırlı olmasını temenni eder, 
cümle Meclisi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Dirik. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle Sayıştay büt
çesi üzerindeki görüşmeleri tamamlamış bulunuyo
ruz. 

Bölümlere geçilmesi hususunda onayınızı alaca
ğım: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

'BöIiüiMİeri okutuyorum ef endim. 

C) Sayıştay Başkanlığı Bütçe» 

Bölüm 
(Prog.) 

101 

Lira 

hiz-

111 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 41 269 500 
BAŞKAN — Bölümü oylannı-
na sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
tnceleme yargı ve karar hiz
metleri ' 86 196 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarmı-
na sunuyorum: Kabul eden
ler... Ka'bul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Hizmet programlarına dağıtıl
mayan transferler 1 771 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-
na sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu suretle Sayıştay Bütçesi Meclisimizce kabul 
edilmiştir. Mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni ederim. 

Değerli arakdaşlarım, çalışma süremiz geçti. 
Saat 21,00'de toplanmak üzere birleşime ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 20,35 

900 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 21,05 

» BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DÎVAN ÜYELERİ : Hüseyin Deniz (Malatya), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 59 ncu Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

Ç) ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi bütçesinin gö
rüşülmesine geçiyoruz. 

Hükümet ve komisyon yerlerini aldılar. 

Bü bütçe üzerinde Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grupu adına Sayın Salih Yıldız, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Rıza Polat, Adalet Par
tisi Grupu adına Sayın Mustafa Cesur, Millî Selâmet 
Partisi Grupu adına Sayın Mehmet Orhan Akko-
yunlu ve Demokratik Parti Grupu adına Sayın Bat
tal Koksal söz almış bulunmaktadırlar. 

Kişisel olarak Sayın Nedim Korkmaz, Sayın 
Hasan Özçelik, Sayın Ekrem Sadi Erdem, Sayın Ali 
Sanlı, Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Osman Aykul, 
Sayın Ömer Kahraman, Sayın Hüseyin Özçelik, Sa
yın Hasan Değer, Sayın Hasan Celâlettin Ezman, 
Sayın Kemal Ataman, Sayın Enver Akova, Sayın 
Hüseyin Deniz, Sayın Cahit Koçkar, Sayın Orhan 
Çaneri ve Sayın Etem Eken söz istemiş bulunmak
tadırlar. 

Söz, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Mehmet Salih Yıldız'da. 

Buyurun Sayın Yıldız. 

C. G. P. GRUPU ADINA MEHMET SALİH 
YILDIZ (Van) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi Gru-
punun Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerindeki görüşle
rini arz etmeye çalışacağım. Ancak, gecenin bu geç 
saatinde sizleri çok fazla rahatsız etmemek ve aynı 
zamanda birtakım tekrarlardan kaçınabilmek için, 
mümkün olduğu kadar, konuşmamı özetlemeye çalı
şacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, demokratik rejimle ida
re olunan ülkelerde ferdî hak ve hürriyetlerin bir 

teminat altına alınabilmesi için daima birtakım ted
birler düşünülmüştür. Bulunan tedbirler arasında Ana
yasa Mahkemesine de önemli bir yer verilmiştir. 

Ülkemizde de bu teminatlar arasında Anayasa 
Mahkemesine bir ağırlık tanınmıştır. Kanaatimizce, 
Anayasa Mahkemesine rejimin teminatları arasında 
önemli bir yer verilmiş olması, son derece isabetli 
bir tercihtir. Nitekim, zaman içinde bunun faydaları 
görülmüş ve görülmeye devam olunacaktır. Bunu şu 
kısa maruzatımla kanıtlamak istiyorum. 

Yurdumuzda, Türk siyasî hayatı, bilhassa 1950 ile 
1960 arasında, çok sert mücadelelerle geçmiştir ve 
'bu mücadelelerin mihrakını Anayasa ihlâlleri iddia
ları, Anayasaya aykırı davranış iddiaları teşkil et
miştir. Haklı, haksız, onun münakaşasını girmiyo
rum. Bu münakaşalar, siyasî tansiyonu alabildiğine 
yükseltmiştir. Bu iddiaların haklı olup olmadığını 
kesin karara bağlayacak bir Anayasa kuruluşu bir 
organ olmadığı için bunlar 1960 ihtilâline kadar 
Türkiye'yi götürmüş ve rejim bir noktada tıkanmış
tır. Kanaatim odur ki, o tarihte bu iddiaları tetkik 
eden ve kesin karara bağlayabilen bir Anayasa Mah
kemesi olsa idi, iyi - kötü, beğenelim veya beğenme
yelim, bir kararla bu tansiyonu düşürebilirdi. 

Bu itibarla, Anayasa Mahkemesinin lüzumuna 
yürekten inanmak lâzımdır. Rejimin teminatı ve bir
çok hallerde tansiyonu düşürücü büyük hizmetler ifa 
etmektedir. Bu sdbeple, 1961 Türk Anayasası hazır
lanırken, demin arz ettiğim, geçmiş tecrübelerden de 
esinlenerek, Anayasa Mahkemesine yer verilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, bir şey varolduğu zaman de
ğeri bilinmeyebilir. Bu sadece şu veya 'bu müessese 
için değil, insanoğlunun yaşadığı hayatın her dalında 
da bu böyledir, ancak o şey yok olduğu zaman değe
rini anlamak ve arkasından çok defa oturup ağla
mak, bir vakıa olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu iti
barla, Anayasa Mahkemesini beğenmeyebiliriz, beğen-
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meyenler olabilir, ama bilelim ki, Anayasa Mahke
mesinin varlığı, yokluğundan çok çok daha iyidir. 
Bu müesseseye sahip çıkmaya mecburuz. Anayasa 
Mahkemesi sayesinde birçok kısır çekişmeler son 
bulmuştur yakın tarihimizde. Yüce Meclislerimizden 
çıkan kanunların birçoğuna itirazlar vaki olmuştur ve 
kanunlar müzakere edilirken, «Bu kanun Anayasa
ya aykırıdır, Anayasa ihlâl edilmektedir» iddiaları 
ileri sürülmüştür. Bu iddialar zaman zaman el değiş
tirmiş, iktidarda olana karşı muhalefet, aynı muha
lefet iktidar olduğu zaman diğer parti tarafından 
söylenmiştir veya partiler tarafından söylenmiştir, 
ama bir gün gelmiştir, Anayasa Mahkemesi bunu bir 
karara bağlamıştır ve iş bu noktada bitmiştir. Bina
enaleyh, bu müessesenin, birtakım iddiaların uzun 
süre askıda kalmasından dolayı tevlit edeceği tahri
batı önlemek bakımından yararlarını bilerek idrak 
etmekte, demin de arz ettiğim gibi, büyük isabet var
dır. 

Sayın arkadaşlarım, bu noktada diğer bir husu
sa temas etmek istiyorum. Müessesenin lüzumunu ka
bul etmekle, bu müessesenin kararlarını eleşt;rmek 
ayrı ayrı şeylerdir. Hukukî eleştiriler ve hukuk çev
resinde kalmak kayıt ve şartiyle daima faydalıdır. 
Nitekim, Anayasa Mahkemesinin kendi üyeleri dahi, 
bir kararda çok defa ittifak etmemişlerdir ve nor
maldir bu. Her üyenin başka bir kanaati olabilir ve 
kararların çoğu ekseriyetle çıkmaktadır. Binaenaleyh, 
bu Yüksek Mahkemenin kendi üyeleri arasında dahi 
görüş ayrılığı olduğuna, göre, bu müessesenin dışın
da bulunan hukukçu ve politikacıların, hukuk çizgi
si içinde kalmak kayıt ve şartiyle, bu kararları son 
derecede normal ve hatta faydalıdır. 

Bir diğer noktaya da temas etmek istiyorum: 
Anayasa Mahkemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin üstünde bir kuruluş mudur veya Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, Anayasa Mahkemesi üzerinde, 
onun üstünde yetkileri haiz bir kuruluş mudur? Bu
nu Danıştaya, Yargıtaya, daha birçok müesseselere 
teşmil edebilirsiniz ve bunun tartışması yapılmakta
dır. Kanaatimce, bu son derecede yanlış ve Anaya
saya aykırı düşen bir tartışmadır. Şöyleki: Anayasa
mız bir sistem getirmiştir ve bu sistemi «Egemenlik» 
'başlığı altındaki 4 ncü maddesinde şöyle ifade et
mektedir (Anayasa; madde 4) «Egemenlik kayıtsız 
şartsız Türk Milletinindir. Millet, egemenliğini, Ana
yasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organlar eliy
le kullanır.» 

Binaenaleyh, bu egemenlik hakkı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi dahil olmak üzere, Anayasamızda be

lirtilen kuruluşlar tarafından ve kendilerine tanınan 
hudutlar içerisinde kullanılmaktadır. Hal böyle olun
ca, birinin diğerine bir üstünlüğü bahis konusu de
ğil, her Dirinin belirli görev ve yetkileri bahis konu
sudur. Nitekim, Anayasa Mahkemesi otomatik şe
kilde yasama organlarının kararlarını murakabe eden 
bir organ değildir. Anayasa Mahkemesi, ancak ken
disine iptal davası veya itiraz yoluyle intikal eden, 
ettirilen hususlar hakkında karar vermekle mükellef
tir. Hukukî durum böyle olunca, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi dahil bütün Anayasa kuruluşları hak
kında birtakım şikâyetlerimiz olabilir. Normaldir 
t>u; ama burada müessesenin bizatihi kendisini suç
lamak doğru değildir. Burada karşımıza, «İnsan» 
unsuru çıkmaktadır. Zira, bu müesseselere hayatiyet 
veren, bunlara mana veren, bunları canlı bir varlık 
halinde ortaya koyan ve tatbik eden insanoğludur. 
însan unsuru, bu şikâyetlerin anakaynağını teşkil et
mektedir. Bu, sadece arz ettiğim müesseseler için de
ğil, kanaatimce Türkiye'nin her dalında ve her sa
hasında insan unsuru son derecede önemli bir fak
tördür. Binaenaleyh, bu müesseselerin içinde ve ba
şında bulunan insanların kusurlarını, müesseseyi in
kâr etmek veya müessesenin lüzumsuzluğunu ispat
lamak için bir delil olarak ortaya atmak asla doğru 
bir görüş değildir. 

Temennimiz odur ki, zaman içinde insan unsu
ru da arzu ettiğimiz düzeye ulaşacaktır ve bu mü
esseseler çok daha normal ve arzu edilir şekilde iş
ler hale geleceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi 
Bütçesi görüşülürken, Anayasamızın bazı temel ilke
lerine temas etmemek mümkün değildir. Bu arada, 
günümüzün' konusu olan ve Yüce Meclislerde dile 
getirilen «milliyetçilik» konusuna temas etmek isti
yorum; «milliyetçilik» anlayışımız nedir? Bunu yük
sek huzurlarınızda dile getirmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın «Başlan
gıç» kısmı «Bütün fertlerini kaderde, kıvançta ve ta
sada ortak, bölünmez bir bütün halinde, millî şuur 
ve üîküler etrafında toplayan ve milletimizi, dünya 
milletleri ailesinin, eşit haklara sahip şerefli bir üye
si olarak millî birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi 
amaç bilen Türk Milliyetçiliğinden hız ve ilham ala
rak» diye başlamakta ve devam etmektedir. Bina
enaleyh, işte milliyetçilik Anayasamızın dibacesinde, 
yani «Başlangıç» kısmında yer alan ve Anayasa 
metnine dahil bulunan esasları ihtiva eden bir mil-
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liyetçiliktir. Bizim, milliyetçilikten anladığımız, bö
lücülük değildir; bizim, milliyetçilikten anladığımız 
ırkçılık değildir ve başka hiçbir şey değildir. Sadece, 
arz ettiğim unsurları ihtiva eden ve Anayasamızın, 
son derece güzel dile getirdiği unsurları ihtiva eden 
'bir milliyetçiliktir. Yoksa, milliyetçilik, Türk Mille
tini kamplara bölmek, kafataslarma göre ayırmak 
demek değildir. Bu, Türk Milletine en büyük hak
sızlıktır, günahtır; Türk Devletini ve Türk Milletini 
parçalamak demektir. 

Bu arada sözlerimin sonuna gelmişken bir husu
sa da temas etmek istiyorum: 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızda, siyasî 
partiler - ister iktidarda olsunlar, ister muhalefette 
olsunlar - demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez un
surlarıdır. 

Bu, Anayasamızın kullandığı tabirdir. Böyle olun
ca, Anayasamız partilere dayanmayan bir demokrasi 
düşünmediği gibi; bu ifadesiyle, partilere büyük me
suliyetler de yüklemektedir. 

Binaenaleyh her parti, vatanın, milletin ve Dev
letin - ister iktidarda olsun, ister muhalefette olsun; 
bir ayrım yapmadan arz ediyorum - bekası bahis ko
nusu olduğu takdirde, hallerde seçim hesaplarını, 
parti çıkarlarını bir tarafa bırakmaya mecburdur ve 
itimat buyurulsun ki, 'bugün Türk Milleti köylüsüyle 
kentlisiyle Yüce Meclislerden, siyasî partilerden bunu 
'beklemektedir; ama bir kısım siyasilerimiz - herhan
gi bir kimseyi kastetmiyorum, genel konuşuyorum -
maalesef bu hususu henüz idrak etmiş değillerdir. 

Elbette bir partinin seçim hesapları olacaktır. Bir 
parti iktidara gelecektir ki, programını tatbik edebil
sin. Ama arz ettiğim temel konularda parti hesap
ları, memleketin büyük davaları önünde bir süre 
için bir tarafa bırâkıla'bilmelidir. 

Sayın arkadaşlarım, Türk Milletinin ve Türk 
Devletinin bekası, Currihuriyete inançla, sahip çık
makla ve onu savunmakla mümkündür. Ama inanç
la, lâf olsun diye değil. 

Bunlar hep hukukî teminatlar ve temennilerden 
ibaret. Ama, bununla rejimi teminat altına alabildik mi; 
!bu hukukî tedbirlerle rejimi hiçbir kazaya, belâya 
uğratmadan yaşatmak mümkün müdür? Kanaatimiz
ce en az bunlar kadar önemli olan diğer bir husu
sun da asla ihmal edilmemesi lâzımdır. O da şudur: 
Anayasamızın tabiriyle, Türk Milletinin her ferdini, 
halinden ve geleceğinden emin, sosyal güvenliğe sa
hip bir düzeye çıkarmaya mecburuz arkadaşlar. Ak-

| si takdirde bu maddeler bir noktada kuru lâflardan 
ibaret kalır ve beklediğimiz sonucu alamayabiliriz. 

I Son olarak, Anayasa Mahkemesinden bir temen
ni olarak şunu arz etmek istiyorum: Bilindiği üze-' 

I re, Anayasa Mahkemesi kararları' gerekçeli olarak 
açıklanır. Gerekçesi yazılmadan bir karar açıklan
maz; ama birçok demeyeyim ama, bazı hadiselerle 
müşahede ediyoruz, hep beraber görüyoruz, Anayasa 

I Mahkemesi kararı henüz gerekçeli olarak açıklan-
I madan, bazı yayın organlarında önceden görülmek-, 
I te, bilinmekte ve yazılmaktadır. 
I Bu, evvelâ Anayasanın sarih hükmüne ters düş-
I mektedir. 
I İkincisi, Anayasa Mahkemesinin mehabetini ihlâl 
I etmektedir. 
I Bu itibarla bu yüksek mahkemeden, bu hususa 
I titizlikle riayet olunmasını istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken, Ana-
I yasa Mahkemesinin ihtiyaçları hakkında bütçe rapo

runda belirtilen ve tekrarına lüzum görmediğim hu
suslara katıldığımı ifade etmek ister, Yüce Heyetinizi 
şahsım ve Grupum adına en derin saygılarla selâm
larım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldız. 
Söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 

Rıza Polat'da, buyurunuz Sayın Polat. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

C. H. P. GRUPU ADINA RIZA POLAT (Ağ
rı) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

1961 Anayasamızın getirdiği hukuk devleti anla
yışının temel organlarından biri olan Anayasa Mah
kemesinin bütçesini görüşmekteyiz. 

C. H. P. Grupu adına, önce Anayasa Mahke
mesinin, 1961 Anayasamızın getirdiği hukuk devleti 
ve Anayasanın üstünlüğü ilkesini kabul eden sistemi 

I içindeki yerine ve temelindeki anadüşünceye genel 
olarak değineceğim. Daha sonra da Anayasa Mah
kemesine ilişkin olarak yöneltilen eleştiri ve yakın
malar hakkındaki görüşlerimizi sunacağım. 

1961 Anayasamızın bir Kurucu Meclis tarafın
dan hazırlanmış ve halkoyuna sunulmuş olması ya
nı sıra, diğer bir değerli yanı da 1945 tarihinden baş
layan çok partili demokratik siyasî hayatımızın geçir
miş olduğu tecrübeden doğan ihtiyacımıza cevap ver
miş olmasıdır. 

1960 öncesinin siyasî davranışlarına karşı duyu
lan ilk doğal tepki, iktidarın sınırlanması ve onun 
dayanağı olan Parlamentonun, sistem içindeki yeri-

I nin daraltılmasıdır. Bu dönem siyasî muhalefet par-
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tileri tarafından; hak ve özgürlüklerin güvence altı
na alınması, çift Meclis sistemi, bağımsız yargı de
netimi ve Anayasa Mahkemesine duyulan şiddetli ih
tiyaç, en çok işlenen siyasî konular olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Parlamentodaki çoğunluğun 
Anayasaya aykırı tutumlar içine düşmesi karşısında, 
Anayasaya uygunluğun yargısal denetimini sağlamak 
ve Parlamento çoğunluğuna dayalı iktidarı sınırlama 
bakımından 1961 Anayasasının getirdiği en önemli ye
niliği, hiç şüphesiz, yasaların Anayasa uygunluğuna 
ya da aykırılığına karar verecek bir- yargısal denetim 
mekanizmasının meydana getirilmesinde, yani Ana
yasa Mahkemesinin kurulmasında aramak gerekir. 

1924 tarihli Anayasamızda da yasaların Anaya
saya aykırı olamayacağı ilkesi yer almakta idi. An
cak, bunun hangi kurum tarafından ne suretle denet
leneceği hakkında hüküm taşımıyordu. İşte 1961 ta
rihli Anayasamız 8 nci maddesinin ilk fıkrasında 
«Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz» demekle' ye
tinmemiş, 145 nci maddesiyle Anayasa Mahkemesi* 
ni kurmuş ve 147 nci maddesiyle de bu mahkemeye, 
kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtü
züklerinin Anayasaya uygunluğunu denetleme yetkisi
ni de vermiştir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesinin, 1961 
Anayasasının 2 nci maddesiyle getirdiği hukuk dev
leti ve Anayasa üstünlüğü ilkesini kabul eden siste
mi içindeki yerine gelince: 1921 ve 1924 Anayasala-
rındaki «Hâkimiyet bilâkaydüşart milletindir» ilkesi
nin devamı olarak 1961 Anayasasında da «Egemen
lik kayıtsız şartsız milletindir.» Ancak, ulus bu ege
menliği artık yalnız T. B. M. M. eliyle kullanır ol
maktan çıkmıştır. 1961 Anayasamız Parlamentonun 
yanında, ulus egemenliğini kullanan başka organlarda 
getirmiştir. 

Anayar>anın 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında da 
belirtildiği gibi, «Millet, egemenliğini Anayasanın ~ 
koyduğu esaslara göre, yetkili organlar eliyle kulla
nır.» Bu yetkili organlar arasında, Millet Meclisin
den ve ona dayalı Hükümetten başka, Cumhuriyet 
Senatosu, Cumhurbaşkanı ve Anayasa Mahkemesi yer 
almaktadır. Görülüyor ki, 1924 Anayasası gibi, ulus 
egemenliğini tekrarlayan yeni Anayasa, bu egemen
liğin tek bir organca, yani yalnız T. B. M. Meclisin
ce değil Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili 
organlar eliyle kullanılmasını emrediyor. 

Böylece, 1961 Anayasası, sınırsız bir Meclis üs
tünlüğüne dayanan demokrasi anlayışı yerine, değer
lendirilmiş ve sınırlandırılmış bir iktidar anlayışı 

üzerinde kurulan, bir demokratik hukuk devleti il
kesi getiriyor ve Anayasanın üstünlüğünü koruyacak 
bir yargı denetimini kabul ediyor. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın üstünlüğü ilke
sinin gene doğal bir sonucu olarak; 1961 Anayasamı
zın 4 ncü maddesinin son fıkrasında da, «Egemenli
ğin kullanılması hiçbir suretle belli bir kişiye, züm
re veya sınıfa bırakılamaz.» denildikten sonra, «Hiç
bir kimse veya organ kaynağını Anayasadan alma
yan devlet yetkilerini kullanamaz» denilmektedir. 
Bu da, Anayasamızın görev verdiği kimselerle gö
revli kıldığı organların yetkilerinin Anayasa hüküm
leriyle açıkça sınırlandırdığını göstermektedir. Gene 
1961 Anayasamızın 8 nci maddesinin ilk fıkrası «Ka
nunlar Anayasaya aykırı olamaz» hükmünü koya
rak, Anayasanın üstünlüğü ilkesini benimsemekle 
yetinmemiş; bu bendin son fıkrasında aynen «Ana
yasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organla
rını, idare makamlarını ve kişileri bağlayan temel 
hukuk kurallarıdır.» demek suretiyle Anayasanın bağ
layıcılığı ilkesini de kabul etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de 1961 Anayasasıyle 
getirilen Anayasa Mahkemesinin temelindeki düşünce 
nedir; bu noktaya da kısaca değinmek istiyorum: 1961 
Anayasasının temelindeki ana düşünce, 1961 Anayasa
sı iktidarı sınırlayabilmek için, vatandaşların haklarını 
ve özgürlüklerini ayrıntılı olarak sıralamakla kalma
mış; bilindiği gibi, yasama yetkisi hakkında 5 nci mad
desine, yürütme görevi hakkında 6 nci maddesine ve 
yargı yetkisi hakkında 7 nci maddesine koyduğu hü
kümlerle «Kuvvetler ayrılığı» ilkesini benimseyerek, 
organik düzenleme yoluyle iktidarı dengelendirmek 
amacını gütmüştür. Ancak yasama, yürütme ve yar
gı organları arasında, üçlü bir kuvvetler ayrılığının, 
parti disipliniyle çalışan bir parlamenter sisteme aykı
rı düşeceğini gözönünde bulundurursak; Anayasamız 
bunun yasama, yürütme ve yargı organları arasında 
değil; Parlamenter sistem bakımından bir bütün sa
yılması gereken «yasama - yürütme» ikilisi ile yargı 
organları arasında kabul etmiştir. 1961 Anayasası bu 
ayrımın tam ve sağlam olmasına önem vermiş, bunu 
gerçekleştirdikten sonra da yasama ve yürütme organ
larının çalışmaları üzerinde eksiksiz bir yargı deneti
mi kurmuştur. 

Buna karşılık yasama ile yürütme arasında ise, da
ha çok bir görevler ayırımı söz konusu olmaktadır. 
Yasama niteliği taşıyan işlemleri ancak yasama orga
nı, yürütme niteliği taşıyanları da yürütme organı ya
pabilecektir. Böyle bir ayrımın vatandaş için önemi, iş-
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lemlerin hangi yargısal denetim kategorisine gireceği
nin belirlenmesindedir. Genellikle yasamayı Anayasa 
Mahkemesi, yürütmeyi de Danıştay denetleyecektir. 

Sayın milletvekilleri; buraya kadar, Anayasa Mah
kemesine ilişkin olarak, İ961 Anayasasının - açıkla
maya ve belirtmeye çalıştığımız - felsefesine ve temel 
ilkelerine göre, 1961 Anayasasıyle getirilen Anayasa 
Mahkemesi, yasaların Anayasaya uygunluğunu denetle
yecek bağımsız bir yargı kuruluşu olarak, hukuk dev
leti anlayışının temel direklerinden biri haline gelmek
tedir. Çünkü, Anayasalar yalnız devletlerin temel ya
pılarını, örgütlenişlerini ve işleyiş kurallarını göster
mekle kalmıyor; aynı zamanda çıkarılacak yasaların, 
uymak zorunda oldukları temel ilkeleri de gösteriyor. 
Bunun hukuk alanındaki doğal sonucu, yasaların Ana
yasaya uygunluğunu denetliyecek mekanizmaların ku
rulmasıdır. İşte Anayasa Mahkemesi, bu düşüncenin 
bir sonucudur. 

Sayın milletvekilleri; şimdi de, Anayasa Mahkeme
sine ilişkin olarak, Anayasamız hakkında ileri sürü
len eleştiri ve yakınmalara kısaca değinmek istiyoruz. 

Evvelâ, «Anayasa Mahkemesinin kurulmasıyle ya
sama organının üstünde, ondan daha güçlü yetkiye 
sahip bir yargı organı yaratılmış olmuyor mu? Çift 
Meclis sistemine rağmen Anayasa Mahkemesine lü
zum var mıdır?» biçiminde başlayan eleştiriler; daha 
sonra Anayasamıza kabahat yüklemek isteyenlere gö
re, Yasama ve ona dayalı yürütme üzerinde Anaya
sa Mahkemesi yoluyle kurulan denetim mekanizma
sı; iktidarları iş göremez duruma getirmiştir. Veya, 
1961 Anayasası, yürütme organını daha doğrusu Mil
let Meclisindeki çoğunluğu öyle etkisiz, öyle güçsüz 
duruma getirmiştir ki sorumluların eli kolu bağlan
mıştır. Kısacası, bu Anayasayla devlet yönetilemez. 

Sayın milletvekilleri; demokratik düzende serbest 
seçimlerle ve meşru yoldan iktidara gelmek ne kadar 
önemli ise, iktidarın devamı sırasında meşruluğun mu
hafazası da en az o derece önemlidir. Demokratik si
yasî hayatımızın geçirmiş olduğu tecrübe göstermiştir 
ki; Parlamento çoğunluğu, iktidarlarca, ülkede estirilen 
genel baski havasının dayanağı durumuna getirilebil
mektedir. 

Bu bakımdan Anayasamız, Türk siyasî tarihinin 
akışı içinde değerlendirildiği zaman, ana doğrultusu 
Türk insanının maddî ve manevî varlığının geliştirilme
si ve kişi Özgürlüğünü sınırlayan siyasî, iktisadî ve 
sosyal bütün engellerin kaldırılmasını emreden bir ana
yasadır. Türk toplumunun tarihsel oluşum çizgisi üze
rinde 1961 Anayasasının tecrübeyle belirlenen belli bir 
yeri vardır. 

I Sayın milletvekilleri; 1961 Anayasasının ileri bir 
özgürlük düzeni getirdiği, bu alanda mümkün olduğu 
kadar az sınırlama yoluna gittiği, yasaların yapılması 
için tek meclis sisteminden farklı bir mekanizma ya
rattığı, yasama ve yürütme üzerinde hayli etkin bir 
yargı denetimi kurduğu doğrudur. 

Ancak, Anayasadaki bu yeni kurumların veya ku
ralların elverişliliği, ya da elverişsizliği konusundaki 
temel tartışma, «Neye göre elverişli, ya da elverişsiz?» 
sorusunun gerisinde yatar. Getirilen yeni kurumlar 
ve kurallar, elbette 1960 öncesin irikine benzer bir mik
tar anlayışı özlemi içinde olanlar için elverişsizdir. 
Elbette, özgürlükçü demokrasiyi benimsemeyenler, hu-

{ kuk devleti ilkesine inanmayanlar için elverişsizdir. 

Anayasamıza göre, siyasî gücün her istediğini 
her istediği zaman yapması, her istediği davranışı gös
termesi artık mümkün değildir. 

Anayasa Mahkemesinin yasama organının üstüne 
çıktığı iddiasına gelince; Anayasa Mahkemesi, Ana
yasanın üstünlüğü ilkesini korumakla görevli ve kay
nağını halkoyuna sunulmuş Anayasamızdan alan bir 
teminat müessesesidir. Bunun egemenliğin devredil

in mezliği prensibi ile hiç bir ilgisi yoktur. Yasama yetkisi 
T. B. M. M.'dir. Ancak bu yetkinin Anayasaya uygun 
kullanılmasının denetimi, Anayasa Mahkemesine aittir. 

Çünkü 1961 Anayasası, egemenliğin kullanılması 
bakımından her ne kadar T. B. M. M.'ni tek organ ol
maktan çıkarmışsa da, aracısız veya yarı doğrudan de
mokrasi yollarına herhangi bir biçimde yer vermemiş
tir. Halkoyu, ancak Anayasanın kabul edilmesi sıra
sında yalnız bir defa baş vurulması gerekli görülen ola
ğanüstü bir yol sayılmıştır. 

Anayasa, yasaların yapılması sırasında, bazı klâsik 
demokrasi ülkelerinde rastlanan, halk girişimi, halk ve
tosu, halkoyu veya plebisit kurallarını tanımadığı gibi, 
kendisinin değiştirilmesi bakımından da bunlara baş 

I vurulmasını öngörmemiştir. 1924 sisteminde olduğu 
gibi, 1961 sisteminde de Anayasanın değiştirilmesi, 
T. B. M. M.'nin yetkileri arasında yer almaktadır. Bi
lindiği gibi 155 nci maddeye göre, «Anayasanın de
ğiştirilmesi, T. B. M. M. üye tam sayısının en az üçte 
biri tarafından yazılı teklif edebilir.» Değiştirme tekli
finin kabulü ise, Meclislerin ayrı ayrı üye tamsayısı
nın üçte iki çoğunluğunun oyuyle mümkündür. Demek 

1 ki, belli çoğunluk kurallarına uymak yoluyle her hangi 
j bir yasanın değiştirilmesindeki usulleri izleyerek, Ana

yasanın da T. B. M. M.'nce değiştirilmesi mümkün ol-
I maktadır. Bu nokta, egemenliğin kullanılışı ile ilgili 
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olarak yöneltilen yakınmalara cevap olarak, 
T. B. M. M.'nin gerçek yerini göstermesi bakımından 
çok önemlidir. 

Sayın milletvekilleri; sırası gelmişken, bu arada şu 
önemli noktayı belirtmek gerekir. Anayasamızın getir
miş olduğu kurum ve kuralları beğenmeyenler, değiş
tirilmesindeki şartları ve usulleri izleyerek Anayasa ve 
yasaları kendi görüş ve inançlarına göre, özgürlükçü 
demokratik parlamenter rejimin kurallarına içtenlikle 
uymak şartıyle nasıl değiştirmeye hakları varsa; aynı 
şekilde, arzuladıkları değişiklikleri belirttiğimiz kural
lar içinde gerçekleştirinceye kadar da, yürürlükteki 
Anayasa ve yasalara yine mutlaka ve içtenlikle bağlı 
ve saygılı olmayı görev olarak kabul etmeleri şarttır. 

Yalnız hak iddia edip, görevi benimsememek, şüp
hesiz bunalıma yol açar. 

Sayın milletvekilleri; yargısal denetim mekanizma
larının iktidarı iş göremez duruma getirmeleri' yüzün
den, ülkemizde de bunalım ortamlarının yaratılmış ol
duğu iddialarına gelince : 

Elbette yargı, Türk Milleti adına bağımsız olacak
tır. Yargının, yürütmenin emrine verilmesi; yahut, hat
ta yasamanın emrine verilmesi söz konusu olamaz. O 
zaman ona «Devlet» denemez; Ona «Hukuk devleti» 
hiç denemez. Hukuk devletinin ilkelerini çiğnedikten 
sonra, devlet yönetmenin son derece kolay olacağı mu
hakkaktır. 1961 Anayasası iktidarların karşısına hukuk 
devletinin icaplarından doğan birtakım davranış sınır
lamaları getirmiştir. Ama hukuk devletinin icaplarına 
uymak şartıyle Anayasamızın, yürütme organının ka
rar alma serbestliğini önleyici bir tutumu yoktur. 

Burada hukuk devletinin icaplarına uygun olarak 
tedbir alabilme becerikliliği, ya da beceriksizliği ile 
Anayasanın böyle tedbirlerin alınmasına imkân sağla
yıp sağlamadığı, iddiasını bir birinden iyice ayırarak 
tartışmak gerekir. 

«Bu Anayasa ile devlet yönetilemez» diyenlerin bir 
kısmınca ileri sürülen iddiaların gerisinde, bazan «Biz 
bu ülkeyi hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yönetmsk 
istemiyoruz; bizim gibi düşünmeyenleri, ya da dav
ranmayanları serbestçe ezmek isteriz» görüşü yatmak
tadır. 

Sayın milletvekilleri; sözlerime son verirken Ana
yasa Mahkemesine, Yasama Meclislerince yapılması 
gereken üye seçimlerinin zamanında yapılmaması, ça~ 
lışmalarını aksatmaktadır. Bu durumu, Yüce Meclisi
mizin dikkatine sunmak isterim. 

1976 Anayasa Mahkemesi Bütçesinin ülkemize, 
Anayasa Mahkemesinin Sayın üyelerine ve mensup
larına hayırlı olmasını temenni eder. Yüce Meclise 
C. H. P. Grupu adına saygılar sunarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Polat. 
Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mus

tafa Cesur'dadır. Buyurunuz Sayın Cesur. 
A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA CESUR 

(İsparta) — Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; 
1976 malî yılı Anayasa Mahkemesi Bütçesi vesilesiy
le Anayasamız ve Anayasa Mahkemesi hakkındaki 
görüş ve temennilerimizi aksettirmek üzere huzuru
nuza gelmiş bulunmaktayım. Grupum adına Yüce 
Meclise saygılar sunarım. 

Parti Tüzüğünün açık hükmüne göre; Partimiz, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, İnsan Hakları Be
yannamesi ve yürürlükteki bilumum kanunların esas
ları dahilinde kalan meşruiyetçi bir partidir. Kitabı
mızın diğer maddelerinde «ıslahatçı ve hamleci olaca
ğımız» amal defterimizde de «olduğumuz», yazılıdır. 

Başlangıcından son maddesine kadar anayasalar 
ile parti program ve tüzüklerinde yazılı prensipler bir 
bütünlük arz eder." Kaideleri bu bütünlüğe göre de
ğerlendirmek, bütün prensiplerin bileşkesini teşkil, 
eden varlığa ağırlık vererek çözüm yolu aramak, doğ
ru ve isabetli bir yoldur. 

Gerek Anayasamızın ruhunu, gerek parti tüzük 
ve programının özünü arayacak olsak, 'bu bileşkede 
tam bir mutabakat buluruz. «Kayıtsız şartsız millet 
egemenliği» ni savunan kimdir? Hem Anayasamız, 
hem de Adalet Partisi... Bu egemenliğin kaynağını ve 
gücünü millî iradede gören kimdir? Hem Anayasa
mız ve hem de Adalet Partisi... "Millî iradenin dışın
da kalan hiç bir egemenlik yetkisinin mevcut olma
dığını varlık sebebi sayan kimdir? Hem Anayasamız 
hem de Adalet Partisi... 

Bunun fleden böyle olduğunu izah edeceğim : 
Anayasamız| 2 nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti
ni, «hukuk devleti» olarak tarif etmiştir. Hukuk dev
leti basit bijr izafet terkibi addedilirse, maahaza hu-

ütopisine varılır. Böyle bir faraziyede, 
stünlüğü»1 üzerinde durulacaktır. Halbuki 

Anayasamızın bu 2 nci maddesinde altı vasıf birden 
sıralanmıştır] : Sosyal bir hukuk devleti, demokratik 
bir hukuk devleti gibi. Mürekkep terkiplerden biri de, 
«Başlangıç»; da belirtilen temel ilkelere dayanan bir 
hukuk devleltidir. 

kuk devleti 
rhukukun T 
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Ne imiş «Başlangıç» ta belirtilen temel ilkeler?.. 
Türk milliyetçiliği, Atatürkçülük, demokratik hukuk 
devletini bütün hukukî ve sosyal temsileriyle kur
mak. 

Anayasamız, mücerret hukuk devleti, sırf hukukî 
temeller demiyor. Bütün sosyal temelleri de kale al 
diyor. Kime? Herkese, devlete vücut veren bilumum 
müesseselere de. Niçin? İnsan hak ve hürriyetlerini, 
millî dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun 
huzur ve refahını gerçekleştirmek ve teminat altına 
almak için. Bunların sıra ile tahakkuk etmesini de ka
bul etmiyor. Hepsini birden, bir bütünlük içinde isti
yor. 

Aynı potada dikkate alış sebebi; birinin diğerine 
feda edilemeyeceği vakıasını teyitdir. Aynı temayı, 
Adalet Partisinin tüzük ve programında da görmek
teyiz. Prensiplerde sanki Anayasa dile getirilmiştir : 
Hürriyetçi, milliyetçi, memleketçi, medeniyetçi, barış
çı, manevî değerlere ve inançlara bağlı ve saygılı... 

Kaidelere gelince : İşte prensiplerle kaideleri bir
birinden ayırmak meselesine gelince, bu bir ufuk me
selesidir. 

27 Mayıs 1961 tarihinde Kurucu Meclis tarafın
dan kabul edilen Anayasaya karşı davranışımız say
gılı, fakat bakış açımız geniş olmuştur. Prensipleri 
korumakta hassas ve ciddî davranmışızdır. Millî ya
rarda şaşmaz bir takipçiliğimiz vardır. Millet irade
sini temsil fikrine, iktidar ve muhalefet farkı gözet
meden sarılmışızdır. Bunlar meşruiyetçiliğimizih se-
meresidir. 

Hayat durmaz, toplumun da bir canlılığı vardır. 
Toplum hayatını tanzim eden Anayasalar da statik 
değildir; ruhunu teşkil eden prensiplerin kolay kolay 
değişmezliği, tarih içinde gelişen gücünden ileri gel
mektedir. Anayasa kaideleri ise, kalıpları içinde bir 
donmuşluğun, bir durgunluğun ifadesi olarak da ka
bul edilebilir. Tedvin edildikleri zamanın damgasını 
taşırlar, gelişen toplum şartlarının önüne geçemezler 
ve bunun için de sık sık değişikliğe maruz kalacaklar
dır. 

Gerçi Anayasamız, «Başlangıcımda; kendisini 
«Hürriyete, adalete ve fazilete aşık evlâtlarının uya
nık bekçiliğine» emanet etmiştir; hem de asıl temina
tın vatandaşların gönüllerinde ve iradelerinde yer al
dığı inancı ile. Bunlar prensiplere saygının ifadesidir, 
yoksa kaidelere ait değildir. Kaidaler her zaman de
ğişebilir ve değişecektir. 
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Nitekim, 155 nci maddede Anayasarma bunu ilân 
etmektedir. Ancak biraz rijittir. Teklif ve kabulde 
vasıflı bir çoğunluk aramaktadır. «Devlet şeklinin 
Cumhuriyet» olduğu ve bu hükmün değiştirilemeye
ceğini ve bunun teklif edilemeyeceği ise; prensip mad
de halindedir. Cumhuriyet biçimsel yapı olamaz, Ata
türk'ün deyimi ile, fazilettir. İşte bu fazilet, Türk 
gençliğine emanet edilmiştir. Anayasadaki fazilete 
aşık evlâtlarından murat, vasıflı cumhuriyeti koruya
cak olanlar gösterilmiştir. Son zamanlarda düzen de
ğişikliği teranesi ayyuka çıkarılmıştır. Vasıflı cumhu
riyeti değiştirecekler - güçleri yetmez ya - neyi ika
me edecekler? Bunu biraz sonra açıklayacağım. 

Adalet Partisi, ıslahatçı ve hamleci oluşu, Türk 
milliyetçiliğinden hız ve ilham alışı, daima meşruiyet
çi bulunuşu sebebiyle, Anayasaya vücut veren pren
siplere sadakatin mümessili olarak, kaidelerde mü
kemmele, doğruya, millî yarara, sosyal refah devle
tine, ham hayaller yerine Türkiye gerçeklerine, devi-
rici değil, tekâmülcü sıfatıyle koşmaktadır ve koşa
caktır. Daimî bir gelişim içinde olan Türk milletinin 
sosyal bünyesine, 334 sayılı Anayasa dar„ gelmiştir. 
Anayasa için çok kısa olan 15 yıl gibi bir zaman 
içinde, 64 maddede 7 kanunla yapılan değişiklikler 
ve ilâveler, iddiayı ispata kâfidir. Şu kadar ki, üçte 
biri. değiştirilen Anayasa kaidelerinin darlığı, sıkın
tıları el'an-izale edilememiştir. Türkiye'de bir otorite 
buhranı, bir yetki kargaşası, bir kavram karışıklığı 
yok mudur? Siyasî istikrarsızlığı, ekonomik istikrar
sızlık, hukuk istikrarsızlığı takip etmiyor mu? Zama
nım olursa, bunların misalleriyle izahını yapacağım. 

15 yıl içinde gaspedilen birçok haklar iade edil
miş, toplum süratle değişmiş, Adalet Partisi Demok
rat Partinin taa kendisi olduğunu ispatlamış, millet 
iradesinin zaferi bütün barikatlara rağmen tecelli et
miş; Anayasadaki prensipler, o günlerde vazedilen 
kaidelere sığmaz olmuş. Elbette kavramların da dili 
değişecektir. Anayasanın tanıdığı bütün hak ve hürri
yetlerde vatandaş ile millet birbirinin hasmı değil ta
mamlayıcısı, birbirinin var olma sebebi görülmüştür. 
Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğüne sarılan millî devlet kavramından, milletimizi 
yüceltmede bütün fertlerini millî şuur ve ülküler etra
fında toplamada hız ve ilham kaynağı alan Türk mil
liyetçiliği ateşinden yanayız; sadece bir sınıfın ege
menliğine dayanan ve millî yarar yerine» sınıf çıkar
larına düğümlenen bencilliğe karşıyız. Ferdî haklar
da insana ve haysiyetine saygılıyız. Taassubu çoğulcu 
Anayasa mefhumu ile telif edemiyoruz. Bilhassa öz-
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gürlüğüa despotluğunu tanımıyoruz. Devletten sosyal 
devlet, sosyal adalet ve sosyo - ekonomik ve siyasî 
haklar manzumesini ayıran güçlere hak veremiyoruz 
düşüncelerimizde. Toplumun huzur ve refahı da var 
diyebiliyoruz. Toplumu inkâr hürriyetini, . devletin 
kendisini yok etme hakkınf tasavvur edemiyoruz; bi
lâkis devletin kendisini kabul ettirme, vatandaşın da 
devlete sahip çıkma vecibelerini savunuyoruz, Bu tes
pitler yalnız Partimize ait midir? Millet çoğunluğuna 
aittir. Anayasanm bazı maddeleri ise gerilerde kalmış; 
onun için diyoruz ki, bu Anayasa ile bu memleket 
idare edilmez. Her türlü istikrarsızlığı iç barış ve an
layışın tadında eritmek zamanıdır. 

Anayasa Mahkemesinin bazı kararlarındaki neti
celeri, tedbirleri ortaya koymak için inceleyeceğiz. 
iptal talebinin mahkemece reddedilmiş olması, iptali 
istenilen kanunun Anayasaya aykırı olmadığı sonu
cunu tevlit etmez. Hatta, 26 . 10 . 1962 tarihli kara
rında Mahkeme, sonradan yapılmış olan aynı konu ve 
maddelere matuf bir itirazın esas yönünden incele
nerek yeniden karara bağlanmasına engel olamaz.» 
demiştir. Doğrudur; ancak, meseleyi süresiz teemmül 
etmekte sakıncalar vardır. Ayrıcalıklar ve farklılıklar 
hâsıl edebilir. Tereddütler yaratır. Hukukta istikrarı 
sağlayan unsurlardan biri de sükutu hak ve zaman 
aşımıdır. Nitekim Anayasamız, doğrudan doğruya ip
tal davasına 90 günlük bir mehil tanımıştır. Aynı ko
nunun mahkemelerce tekrar ele alınmasına kanunî 
bir engel de yoktur. Fakat bunu izah güçtür. 

832 sayılı Yasanın 45 nci maddesinin son fıkrası 
böyle bir duruma örnektir. Danıştay Birinci Başkan
lığı, süresinde dava açmış ve reddedilmiştir. 90 gün
lük süreden sonra, Dava Daireleri Kurulu tarafından 
açılan davalar rüyet edilmiş. Anayasaya aykırı bir 
kanunu ayıklamak maksat ise, her yerde ve her za
man bu takip edilir. Değil ise, yine her yerde ve her 
zaman bu uygulanır. 

Ayrıca süresiz uygulama hukuk istikrarsızlığını 
körükler. Farzı muhal bir kamulaştırma konusu red
de müncer olsun. Buna istinaden bir yatırıma geç
mek doğru mudur? 10 sene 20 sene sonra dahi endi
şeler dinmeyecektir. Çünkü gayri muayyen bir müd
det içinde, Mahkeme, aksi bir görüşle iptal kararı 
verebilecektir. Hem de bir üyenin yer değiştirmesiyle. 
Nitekim Danıştay Birinci Başkanlığının ikame ettiği 
bir dava, dört kere de Dava Daireleri Kurulu tara: 

Iradan el© alınmış, beş davadan dördü retle ve be
şincisi kabulle sonuçlanmıştır. Adi bir çoğunlukla se
nelerce sonra. 

Türk Ce^a Kanununun 142 nci. maddesi d© 
26 . 9 . 1965 günlü karar ile Anayasaya uygun bu
lunmuştur. Ret keyfiyeti sekiz yedi farkıyle husule 
gelmiştir. Bir gün üyelerden biri gidecek veya yer de
ğiştirecek olsa, bu kere sekiz yedi farkıyle kabule 
gidilecektir ki, buna benzer neticeler millî iradeyi 
hüsrana boğar. Buna mani olmak üzere, iptal edil
meyen bir yasanın tekrar incelenmesinde şayet iptal 
kararı verilecekse, bu karar asgarî üçte iki vasıflı bir 
çoğunlukla verilmelidir. Bu inceleme kanunun neşir 
tarihine göre belirli bir sürede, iki ilâ beş yıl gibi bir 
sürede bitirilmiş olmalıdır. 

Anayasa Mahkemesi, kendisine intikal eden iptal 
talebini ve yasayı usul yönünden ve rç'sen incelemek
te ve usul hatasını esasa girmeden ortaya çıkartmak
tadır. Bu husus, Usul Hukukunun gereği olarak doğ
rudur. Ancak katı bir şekilcilik neler tevlit eder? Mec-
lislerdeki küçük bir usul hatası izale, edilinceye kadar 
geçen zaman içinde, ya Anayasaya aykırı bir kanun 
uygulanacak veya hayatî önemi olan bir kanun saf 
dışı tutulacaktır. Esasa müessir olmayan usul hatala
rı bir takdir meselesi haline getirilmeli ve müessir 
olmayanlarda esas incelemesi de yapılmalıdır. 

Bazı usul kanunları da vuzuha kavuşmamıştır. 
Anayasanın 92 nci maddesi buna bir örnektir. Bunun 
uygulamasına ışık tutacak içtüzük hükümleri yoktur. 
Anayasa hükümlerini Meclisin tefsir yetkisi yoktur. 
Anayasa Mahkemesinin ortaya koyduğu husus pratik
te neticeye götürücü değildir. Her üç metni ayrı ayrı 
oylamak... Eğer metin tabirinden, yalnız kanun met
ni anlanacak kanunun maddesi metnine inilmeyecek 
olursa, çıkar yolu bulamayız. Mahkemenin kabulü 
tatbik gücünden mahrumdur. Bu madde çok uygula
nacak bir maddedir. İki Meclis devam ettiği., sürece, 
baş vurulacak bir maddedir. Yalnız iki noktadan de
ğil, tam beş noktadan Meclisler ile Anayasa Mahke
mesi arasında ihtilâf konusu olabilir. Kabullerin hu
kuka bağlı mesnetleri de yoktur. Çünkü hepsi de ge
nel mantık çerçevesinde kalır. Yani enfüsîdir. Hak
lıyı aramak yerine doğruyu, yani Meclisler arasında
ki ihtilâfı tereddütsüz çözümleyen metodu net bir 
şekilde ortaya koymak lâzımdır. Bu da kanunla olur. 

Anayasa, mahkemeye bir hak tanımıştır. Bu hak
kın kullanılması takdiridir. Usul ve esas yönünden ip
tal edilen kanunun en çok bir yıl içinde yenisinin ha
zırlanması için mehil. Mehil için de, yeni kanun çı
karsa, kanun sâdır oluncaya kadar geçen sürece yü
rürlük, ancak mehilin sonunda iptal. Bu güzel bir 
şeydir. Usule taalluk eden ivedilik talebinin en başta 
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karara bağlanmaması, yoklama isteğinin nazara alın
maması, Başkanlık Divanınında bir parti temsilcisinin 
bulunmaması gibi hallerde belirli bir süre verilmeli
dir. 

Bu husus, tanzimi Parlamentonun münhasır hak
kı olan genel ve özel af konusunda, usul hatası ya
pılmış olsa da, en çok mehil verilmelidir ve bir gru-
pün işi baltaladığı da tahakkuk eder, delilli olarak 
ispat edilirse, bir ek süre daha tanınabilmelidir. Bun
lar yasa değişikliği ile tahakkuk ettirilecektir. 

İçtüzükler yeni yapılmıştır; Anayasa Mahkemesi
nin kararları doğrultusunda mıdır? Esasen Mahkeme
nin her konuda karan yoktur. Anayasanın bütün mad
delerini kaplayan bir tatbikat için zaman, Meclisler 
için de erkendir. Boşluklar yeni yeni ortaya çıkmak
tadır. Anayasa boşlukları ise, Anayasa değişikliği ile 
mümkün olacaktır; bu da kolay olmamaktadır. Her 
şeye rağmen yasalara açıklık getirilmeli, boşluklar 
doldurulmalıdır. Kanun tasarı ve tekliflerinin gerçek 
sahibi Meclislerdir; lâkin, mehil verilmiş olsun veya 
olmasın, bazı ahvalde kimse bunlara sahip çıkmamak
tadır, iptal gören yasada boşluk ve tıkanıklıklar hu
sule gelmektedir, bunun sebebi de içtüzüklerdir. Bun
lar 1957'den önce yürürlükte olan Dahilî Nizamna
me temeline oturtulmuş olmasından ileri geliyor. 

Barajlı D'Hondt sistemine sürükleyen yasa böyle 
olmuştur. İptal edilen her yasanın Meclislerde oto-
matikman ele alınması ve süratle görüşülmesini te
min edici yasa değişiklikleri de yapılmalıdır. İnsanın 
topluma yöneldiği andan itibaren hukuk anlayışında 
düalite vardır; bu, hayatın bir tezahürüdür. 

BAŞKAN — Sayın Cesur toparlıyorsunuz değil 
mi? 

MUSTAFA CESUR (Devamla) — Evet efendim. 
Ferdin karşısında toplum ve devlet, hak ve hürri

yetler karşısında toplum ve devlet düzeni. Anayasa, 
ferdin ve toplumun huzur ve refahını hedef seçmiş
tir. İnsanın toplum içerisinde mutluluğu asıldır. Fizik
te bir «Eylemsizlik Prensibi», vardır, bu da «Bir cis
me bir kuvvet etki etmedikçe, o cisim ya durur, ya 
da düzgün doğrusal bir hareket yapar» şeklindedir. 
O cisme iki ayrı kuvvet tesir ediyorsa, dengeyi bileş
kesinde buluruz. İşte toplum ve fert, devlet bileşkesin
de huzur ve refahını arar. Şu halde, daimî değişen 
iki gücün bileşkesi, gelişen devlet vakıasıdır. Devlet 
tekâmül fikrinde, canlı ve dinamik yapıya sahip ola
caktır. Bunu statik bir mahkemenin inhisarına bıra
kırsak, belki hukukun üstünlüğünü sağlarız; fakat, 
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bileşkede devletin üstünlüğünü bulabilecek miyiz? As
lında bileşkede ikisi de var, ikisi de üstün; devletin 
üstünlüğünde milletin üstünlüğü vardır, millete hizme-s 
tin üstünlüğü vardır. Anayasa Mahkemesi de, Türk 
milleti adına bir hizmeti vermektedir. Bu hizmette 
siyasî tercihler olmayacaktır; ancak Anayasa ilkele
ri hâkim kılınacaktır. Fakat, tam sonuç alınıyor mu? 

Ben iki konuyu incelemek istiyorum : Birincisi, 
barajlı D'Hondt sistemini ihdas eden Anayasa Mah
kemesi olmuştur. İzahını zamanımın kısalığı dolayı-
sıyle yapamıyacağım. 

BAŞKAN — Süre bitti zaten. 
MUSTAFA CESUR (Devamla) — Evet. 
İkincisi de, Af Kanunu meselesi olmuştur. Af Ka

nununun hukukî tahlillerini yapacaktım, zamanım kâ-
1 fi gelmiyor. Sokağa prim veren bir yasa mahiyetinde

dir ve münhasıran Anayasa Mahkemesinin eseri ol
muştur; Milletin, Meclisin iradesinin eseri değildir. 
•Bunun tahlilini yapabiliriz ileride. 

Ayrıca, Anayasa Mahkemesi bazı sayın üyeleri
nin, şahsî tutumlarını da bir eleştiri konusu yapmak 
isterim. Emekli olmadan önce bir Başkanın, Maden 
Mühendisleri Qdâsı Genel Kuruluna çektiği telgrafı 
«başarı temennisi» haddi içerisinde görmüyoruz. Ma
denlerin devletleştirilmesi lüzumuna istinat etmiştir. 
Anayasanın 133 ncü maddesi ortadadır. Burada tez 
ve antitez münakaşa konusu yapılmıştır; her ikisinin 
de dava konusu olabileceği varsayımından hareket 
edersek; hâkimin ihsası reyi, açıkça reyini sergileme 
vakıasına ulaşırız; her şeyde üstün tedbirli olmak, hâ
kim için bir mecburiyettir. 

BAŞKAN — Sayın Cesur, vaktinizin dolduğunu 
ifade etmiştim, vaktiniz geçmiş bulunmaktadır. Bazı 
arkadaşlarımız, bildiğiniz üzere vakit konuşunda çok 
hassaslar.' Çok rica ediyorum lütfen bağlayın efen
dim. 

MUSTAFA CESUR (Devamla) — Tamam efen
dim. 

Bir de İsmail Cem meselesinde Danıştayın karar
larında, Anayasa Mahkemesinin bu hususta 10 ncu 
ayda verilmiş bir kararına istinat edilmiş; fakat he
nüz 152 nci maddeye göre Resmî Gazetede gerekçesi 
ilân edilmiş bir karar olmadığı cihetle, 1488 sayılı 
Yasa ile konulmuş bu madde ihlâl edilmiş bulunmak
tadır. Biz şunu kabul ediyoruz : Bu karar verilmemiş
tir... 

BAŞKAN — Sayın Cesur, bir meseleye yeniden 
girdiniz. Çok rica ediyorum, lütfen son cümlenizi söy
leyiniz efendim. 
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MUSTAFA CESUR (Devamla) — Tamam efen
dim. 

Bu memlekette savcılar vardır; bu hususta savcı
ları göreve davet ediyoruz. 

Aynı zamanda son olarak, ebedî müddet olan Tür
kiye Cumhuriyeti Devleti içinde bütün vatandaşları
mızın ve aziz milletimizin huzur ve refah içinde ya
şaması dileği ile Anayasa Mahkemesi Bütçesinin ha
yırlı olmasını temenni eder, Yüce Meclisi Grupum 
adına saygı ile selâmlarım. (A. P. ve M. S. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cesur. 
Söz, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın 

Mehmet Orhan Akkoyunlu'da. Buyurunuz Sayın Ak-
koyunlu. 

M. S. P. GRUPU ADINA MEHMET ORHAN 
AKKOYUNLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; Anayasa Mahkemesinin 1976 
Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısı hakkında Millî Se
lâmet Partisi Grupunun görüş ve temennilerini arz 
etmek için yüksek huzurlarınıza gelmiş bulunuyo
rum. 

Değerli milletvekilleri; hakların ve hürriyetlerin 
kabul edildiği toplumlarda, kanunların denetimi za
rureti kendiliğinden ortaya çıkar. İnsanların insan ol
ma haysiyetini ve toplumların şerefini teşkil eden bu 
haklardan mahrum toplumlar var olmuştur ve halen 
de vardır. Bunlarda da kanunlar vardır ve bunlar da 
kanunlarla idare edilirler. Fakat, bu kanunların de
netime tabi tutulması söz konusu olamaz. Çünkü top
lum, henüz denetime esas olacak kriterlerden mah
rumdur. 

Tarihî seyir içerisinde milletlerin hayatını tetkik 
ettiğimiz zaman, bu hakların elde edilişinin insanlığa 
çok pahalıya mal olduğunu görüyoruz. Kanlı olayla
rın ve ihtilâllerin sonunda elde edilen bu hakların 
muhafazası için, elbette ki kanunlar denetime tabi 
tutulacaktır. Acaba tarihte bunun hiç istisnası yok 
mudur? 

Osmanlı Devletinde «Şeyhülislâmlık» denilen bir 
müessesenin mevcudiyeti hepimizin malumudur. Bu 
müessesenin kuruluş gayesi, devrin kanunu olan fer
manların, devrin ana hukuk prensiplerine olan uygun
luğunu denetlemektir. Hatta, bu denetim fermanın tat
bikatından evvel başlar. Her ferman, Şeyhülislâmın 
fetvasını. muhtevi olmadıkça yürürlüğe giremezdi. Şe
caat ve otoritesiyle maruf Sultan Selim'in fermanı, 
dağ gibi Şeyhülislâmın karşısında erimiş ve mer'iyete 

1 girememiştir. Biri, inançlı olduğu için fetvaya hür
met göstermiş; diğeri ise faziletli ve şahsiyetli olduğu 
için, bilgisinin ışığı ve vicdanının emri ile karar ver
miştir. 

Bu hadisede de açıkça görülüyor ki; meseleyi hal
leden tek unsur, yine önce ahlâk ve maneviyattır. O 
olmayınca hiç bir şey olmuyor. Ne zaman ki arzuya 
göre fetva veren şeyhülislâmlar fetva makamına otu
ruyor, buna paralel diğer müesseseler de naehil ve 
mutabasbus kişilerin eline geçiyor, o zaman koca im
paratorluğun hızla çöktüğünü görüyoruz; suç, sade
ce şahısların. İşte, çarklar böyle ters dönmeye başla
yınca, efkârı umumiyenin müesseselere olan itimadı
nın yerini, şüphe -ve endişe alıyor. Sonuç, hepimizin 
malûmudur : Neticede, Osmanlı Devleti yıkılmış, ye
rine yeni hukuk anlayışıyle Türkiye Cumhuriyet ku
rulmuştur. 
^ Türkiye Cumhuriyetinde 1961 Anayasasına kadar, 

kanunların denetimini yapan müstakil bir kuruluş 
mevcut değildir. x 

Bu boşluğun doldurulması için 1961 tarihli Ana
yasayla Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. Yukarıda 
arz ettiğimiz tarihî malumattan anlaşıldığı üzere Türk 
milleti, fikrî yapı itibariyle Anayasa Mahkemesine 
yabancı değildir. 

Mezkûr müessese, kuruluşundan bugüne kadar de
vamlı eleştiriye tabi tutulmuştur; tutulacaktır da. Açık 
rejimlerde hiç bir müessese tenkidin dışında kalamaz. 
Bu hususta şayanı dikkat olan bir nokta, bütün ten
kitlerin kararlara müteveccih oluşudur. Müessesenin 
kendisi daima tenkidin dışında kalmıştır. 

Görev ve yetkileri, 1961 tarihli Anayasamızda gös
terilmiş olan Anayasa Mahkemesinin kararları eleş
tirilirken, bu tenkitlerin zaman zaman şikâyet derece
sine vardığı bir vakıadır. Çok yakın bir tarihe sahip 
olan Anayasa Mahkemesi, bu kısa zaman içinde bir
çok kararlar verme imkânını bulmuştur. Bilhassa, 
benzer hadiselerde kısa zaman süreci içinde birbirin
den farklı kararların verilmiş olması, umumî efkârın 
dikkatini çekmiş ve endişelerini mucip olmuştur. Bun
da, geçmişinin çok yeni oluşu, henüz içtihat yapıla
cak kadar zamanın geçmemiş bulunması düşünülebi
lir; yalnız bir noktayı unutmamak lâzım gelir ki; o 
da, Anayasa Mahkemesini teşkil eden seçkin zevatın 
istikrarlı karar verebilmesi için zamana ihtiyacı yok
tur. Bunlar, devletin en üstün kademelerinde yıllarca 
hizmet vermiş, tecrübeli ve mümtaz kimselerdir. 

Bazı partilerce, çıkmış olan kanunun Anayasaya 
aykırılığı gerekçesiyle Anasaya Mahkemesinde iptal 

I için dava ikame edilmiştir. Aradan seneler geçtiği 
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halde, dava ele alınıp karara bağlanmamıştır. Halbu
ki bundan sonra ikame edilen birçok davaya bakıl
mış ve bunlar karara bağlanmıştır. 

Anayasanın 152 nci maddesinde «Anayasa Mah
kemesinin kararları gerekçesi yazılmadan açıklana
maz». hükmü konulduğu halde, bu hükme rağmen ge
rekçesi yazılmadan kararların açıklandığına şahit olu
yoruz; bu davranış, «Anayasayı ihlâl ettiği»; iddiasını 
ortaya çıkarabilir. 

1803 sayıh Af Kanununun 2 nci maddesi Mahke
mece iptal edilmiştir. Bu karar, gerekçesi yazılmadan 
evvel basında intişar etmiştir. Mezkûr kanunun 2 nci 
maddesi Anayasa Mahkemesince iptal edilince, Af 
Kanununun dışında kalmış olan Türk Ceza Kanunu
nun 141 ve 142 nci maddesinden mahkûm olanlar 
af dan istifade etmişlerdir. Durum açıkça ortadadır. 
Meclislerin affetmediğini, Anayasa Mahkemesi affet
miş oluyor. Şekil şartlan yönünden baktığımız za
man, Anayasa Mahkemesinin yaptığı iş, sadece mad
denin iptalidir. Bu yetkiyi Anayasa Mahkemesi ken
dilerine vermiştir; fakat sonuç itibariyle elde edilen 
netice, Meclislerin affetmediğini Anayasa Mahkemesi 
affetmiştir. 

Biraz da kanunun hususiyetinden doğan bu du
rum ile Anayasa Mahkemesi, Meclislerin yetkisine te
cavüz etmiş ve kanun yapıcının yerine geçmiştir. Aca
ba bu sonuca varmadan, maddenin iptali mümkün 
değil midir? Kanaatimizce mümkündür. Anayasanın 
152 nci maddesinde «Gereken hallerde, Anayasa Mah
kemesi, iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ay
rıca kararlaştırabilir» denilmektedir. 

Görülüyor ki, Anayasa Mahkemesi lüzum gördü
ğü hallerde hükmü erteleme yetkisine sahiptir. Mad
denin yazılış şeklinden de anlaşıldığı üzere, bu yet
kisini isterse kullanır, isterse kullanmaz; fakat bu de
mek değildir ki, kullanış keyfî bir davranışa müsaa
de ediyor. Anayasa, «gereken» kelimesini kullanmak 
suretiyle lüzumlu hallerde kullanılsın diye bu yetkiyi 
vermiştir. Bu yetki, iptalin sakıncalarını ortadan kal
dırmak için verilmiştir. Şayet, Anayasa Mahkemesi 
maddeyi iptal ederken bu yetkisini kullanmış olsay
dı, bugünkü durum meydana gelmeyecekti. Her ne 
hikmetse, Yüce Mahkeme bu yetkisini kullanmamış
tır. 

Anayasamızda, Anayasa Mahkemesinin kararları
nın kesin olduğu yazılıdır. Başka şekilde olursa zaten 
düşünülemez. Mümtaz ve tecrübeli hukukçuların mey
dana getirdiği Yüce Mahkemenin, kararlarının Ana
yasaya uygunluğunun denetimi başka bir kuruluşa 

verilecek olsa idi, o kararın denetiminin de başka bir 
kuruluşa verilmesi lâzım gelirdi. Bu hal fasit bir du
rum meydana getirir ki, altında çıkmak imkânı kal
maz. Tek ümit ve tek çaremiz, mümtaz üyelerin her 
türlü eğilim ve düşüncenin üstüne çıkarak, kararları
nı vereceğine inanmamızdadır. 

Anayasanın 145 nci maddesinde Anayasa Mah
kemesinin kuruluş şekli gösterilmiştir. Kuruluş se
çimle olmaktadır. Bundan daha iyi bir şekil de he
nüz bulunmuş değildir. Buna rağmen seçimlere istek
lerin, eğilimlerin, taahhütlerin yön verdiği de bir va
kadır. Seçenlerin böyle düşünmüş olmaları, bir ba
kıma insan tabiatının ihtisasıdır. Demek ki, tek da
yanağımız seçilenin şahsiyetidir. Görülüyorki sonuç, 
yine ahlâk ve maneviyattır. 

Mahterem arkadaşlarım; bir ülkede kuruluşlar 
yetki tecavüzünde bulunur ve bu durum alışkanlık 
halini alırsa, orada artık demokrasiden bahsetmeye 
imkân kalmaz. Eğer kuruluşlarımız demokrasiye cid
den ve gönülden inanıyorlarsa, kuvvetler ayrılığını 
ortadan kaldıran, yetki tecavüzünden tevakki etmeli
dirler. Aksi halde, hem toplumun itimadını kaybeder, 
hem de devletin var olma gereğini tehlikeye düşürür
ler. 

Muhterem arkadaşlar; bu kadar ağır mesuliyetleri 
omuzlarına yüklediğimiz kuruluşu artık kirada otur
maktan kurtarmalıyız. Sayın üyelerin yaşantılarını, 
görevleriyle mütenasip duruma getirmek zorunluğu 
vardır. Kendilerine birer araba tahsisinin şart oldu
ğuna inanıyorum. 

Anayasa Mahkemesi 1976 Malî Yılı Bütçesinin 
hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise saygılarımı su
narım. (Alkışlar), 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkoyun-
lu. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Battal Kok
sal, buyurunuz efendim. 

D. P. GRUPU ADINA BATTAL KOKSAL 
(Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1976 
malî yılı Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi 
hakkında, Demokratik Parti Grupu adına görüş ve 
temennilerimi arz etmeye çalışacağım. 

Anayasa Mahkemesi, devlet hayatımıza yeni gir
miş bir müessesedir. Bu itibarla, ehemmiyetini arz 
etmek için bir mesel ile sözlerime başlayacağım. 

Aziz arkadaşlarım; Fatih Sultan Mehmet İstan
bul'u fethettiğinde, o zamanın ileri gelenlerinden bir 
kısım heyeti toplar ve hükümranlığının ne kadar sü
receğini onlara sorar. Onlar, zaman talebinde bulu-
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nurlar ve bu zevat, aldıkları zaman içerisinde tetkik
lerini sürdürdükten sonra mahkemelere giderler ve 
şahit oldukları bir hadiseden sonra, Fatih Sultan 
Mehmet'e gelerek «Hünkârım, Devletimiz böyle 
âdil hareket ettiği müddetçe hükümranlığınız devam 
edecektir» derler. 

O heyetin, bu sonuca gitmesinde yardımcı olan 
hadise şudur : 

tşi olduğu için kadı bir gün mahkemeye gelemez 
ve o gün görüşülecek bir davada deliller zayi olur. 
Bunun üzerine kadı, o zaman kâtibine «yaz» der, 
«Şahsî işi için mahkemeye gelemeyen ve kaybolan 
delil yüzünden, hangi tarafın haklı olduğunun tespit 
imkânı kalmadığından, bir tarafın mağduriyetine se
bep olmamak için şu kadar akçanın kadı tarafından 
ödenmesine»' diye kararını taraflara tebliğ eder. 

Seneler, asırlar, diğer müesseseler gibi buraları da 
yozlaştırır ve hepinizin malumu olduğu üzere, akıbet 
Osmanlı imparatorluğuna zaman zaman yok olmak
la karşı karşıya kalan bu koskoca imparatorluğu kur
tarma çabalan, 1839 Gülhane Hattı Hümâyunu, 
1876 Teşkilâtı Esasiye Kanunu, 19G8 ittihat - Terak
ki ve Hürriyet hareketleri olmakla beraber, aksi ne
ticeye istenen ölçüde varılamaz. Zira sathî müdahale
ler akıbeti değiştirmez. 

Neticede büyük Atatürk'ün kurtuluş hareketi, 
Cumhuriyet dönemi, yeni anayasalar ve yeni kanun
lar ile yepyeni bir devlet doğar. 1946'da çok partili 
bir hayattan çok partili bir döneme geçilir. Türk si
yasî hayatında devamlı anayasa ihtilâfları söz konusu 
olmuş, 1960 senesine kadar da efkârı umumiyeyi te
reddütlere düşürmüştür. Anayasaya aykırılığı iddia 
edilen bir sürü yasa ve tasarrufların Anayasaya uy
gunluğunu karara bağlayacak bir organın bulunma
yışı, bir yerde 27 Mayıs Harekâtının gerekçesini ha
zırlamıştır. 1961 Anayasası yapılırken bu tecrübeler
den istifade ederek, yasama meclislerinin tasarrufla
rının Anayasaya uygunluğunu münakaşa dışına çıka
rabilmek için tedbirler alınmıştır. Bir defa çift Meclis 
sistemi; ikincisi, Cumhurbaşkanlığına kanunları veto 
yetkisi; üçüncüsü, Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. 

Şayet Cumhuriyet Senatosuna vâsi salâhiyetler 
verilse, yetkileri geniş tutulmuş olsaydı, Anayasa 
Mahkemesine ihtiyaç olmayacaktı. Bugünkü şartlar 
muvacehesinde Anayasa Mahkemesinin lüzumunu ka
bul etmek gerekmektedir. 

44 sayılı Kanunla kurulan Anayasa Mahkemesi, 
devlet hayatımızda yeni bir müessese olup, 28.8.1962 
tarihinden itibaren göreve başlamıştır. Görevlerini de 
şöyle sıralayabiliriz : 

I iptal davası veya itiraz yoluyle sadece kanunları 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüklerinin Ana
yasaya uygun olup' olmadığını tetkik etmek.. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması halinde vaki itiraz-

I lan tetkik etmek. 
I Siyasî partilerin hesaplarını tetkik etmek. 

Danıştay Başkanı, üyeleri, Başkanun Sözcüsü ile 
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına yapılacak hâ
kimlerin seçimlerinin yapılması. 

Yine, devlet gücünü elinde bulunduran şahısla
rın Yüce Divan sıfatıyle yargılanması, gibi görevler 
verilmiştir. 

I Ancak, Anayasa Mahkemesi bir yanıyla siyasî 
yargı organı, bir yanıyle üst yargı organı hüviyetini 

I taşımaktadır. Bir taraftan tatbikatta, îrrhkemelerdeki 
kanunların Anayasaya uygun olup c' .adığı hakkın
daki ihtilâfları hallederken; diğer ' jftan da, siyasî 
karar niteliği taşıyan, Meclislerde., çıkan kanunların 
Anayasaya uygun olup olmadığını tetkik etmektedir. 

I Yukardan beri arz ettiğim sebepler muvacehesin
de, Anayasa Mahkemesini huzur bozucu münakaşa
lardan çıkış yolu saymakta, Anayasaya aykırılık id-

I dialarınm ilelebet sürüp gitmesine, bir derece de olsa 
I mâni olmaktadır; bu, memnuniyet verici bir yönü

dür. 
Anayasa Mahkemesinin kararları, bazı çevreleri 

memnun eden, bazı çevrelerin de hoşuna gitmeyen 
I şekilde çıkmaktadır. Bu kararların münakaşa mese

lesi haline geldiği ortadadır : Af Kanunu gibi. 
Bu itibarla, bu ulvî görevi yapan zevatın tüm mü

nakaşadan uzak, Fatih'in kadısı gibi, milletin itima
dı ve güveni olan bir müessese olmasında faydalar 
mülâhaza etmekteyiz. 

Aziz arkadaşlarım, bu görevi yapanların insan ol
duklarını düşünerek, hisleri ve zaıflarını kabul et
mek gerekmektedir. Bu itibarla bizlere, yani politika
cılara da çok ciddî görevler düşmektedir. Bu görevi 
yapanların politika dışında oldukları fikrini, efkârı 
umumiyeye inandırmak gerektiğine inanmaktayız. 

Siyasî ve hukukî çelişmelerde hal mercii olan 
Anayasa Mahkemesi üyelerinin, parti çekişmeleri dı
şında, tamamen hukuk ve yasalar çerçevesinde hu
kukun üstünlüğüne ve sosyal hukuk devleti anlayışı
na bağlı olarak vazife görmeleri gerektiği inancıyla, 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 1976 yılı Bütçe
sinin milletimize, Anayasa Mahkemesinin mümtaz 
üyelerine hayırlı olmasını temenni eder, grupum adı
na yüce Meclisi saygıyla selâmlarım. (M. S. P. sıra-

[ larından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Değerli arkadaşlarım,; bu suretle gruplar adına 

yapılan görüşmeler bitmiş bulunuyor. 
Şahsı adına söz, Sayın- Nedim Kprkmaz'da, bu

yurun efendim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Anayasamızın 152 nci maddesi, Anayasa Mahke

melerinin kararlarının kesin olduğunu ifade etmekte
dir. Görülüyor ki, bu madde hiç bir tefsire yer bırak
mayacak şekilde kesinlik ve bağlayıcılık ifade -etmek
tedir. Bu sebeple Anayasamızın kesin, açık ve emre
dici hükümlerine göre; Anayasa Mahkemesinin ka
rarları siysal tartışma konusu yapılamaz. Ancak mut
lak manada, «bu mahkeme kararları hiç bir şekilde 
eleştirilemez» anlamına da gelmez; doktrinde hukuk
sal açıdan incelenmesi elbette mümkündür; inceleme 
yeri de, siyasal organlar olmamalıdır. 

Buna rağmen, Anayasa Mahkemesi Bütçesi müna
sebetiyle yapılan eleştiriler, hukuksal eleştiriden çok, 
siyasal eleştiri mahiyetini almakta; demokratik reji
mi, rejimimizin teminatı olan bu anayasal müessese, 
Parlamento karşısında büyük bir engel gibi gösteril
mek istenmektedir. 

Bu cümleden olarak, Anayasayı ihlâl teşebbüsleri 
ve hareketlerine karşı ilk defa dikilmekle görevli ol
duğu; usul yönünden de olsa iptalin Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin iradesine tecavüz sayılması lâzım 
geldiği; Anayasa Mahkemesinin millet çoğunluğu
nun açık iradesini hiçe sayarak kanunları fiilen değiş
tirme, kanun yapıcısının iradesi yerine kendi siyasî 
tercihini ikame etme yetkisine sahip bulunmadığı; 
Anayasa Mahkemesinin sanki kanun vazıı imiş gibi 
hareket etmesinin, tarafsızlık ilkesi ve hukukun üs
tünlüğü ile kabili telif olmadığı; Mahkemenin verdiği 
önemli kararların bazı tercihler üzerine verildiği; 
Anayasa Mahkemesinin, yasama yetkisine müdaha
leyi bir âdet haline getirdiği; Anayasa Mahkemesi
nin af ilân ettiği; müracaat sahiplerine göre farklı 
kararlar verdiği, şeklinde ve yüce mahkeme buna 
'benzer ağır biçimde eleştirilmektedir. 

Bütün bu eleştiriler, Af Kanununa istinaden, istis
na maddesinin şekil yönünden iptal edilmiş bulunma
sından dolayı yapılmakta ve anayasal bir kuruluş olan 
bu Yüce Mahkeme ve onun hâkimleri hakkında kı
yamet koparılmaktadır. 

Yine, Anayasamızın 149 ncu maddesi, kimlerin 
ve hangi müesseselerin ne şekilde dava ikame edebile
ceklerini açıkça izah ve ifade etmiştir. 

Anayasamızın 150 nci maddesine göre; «Anaya
saya aykırılık iddiası ve iptal davası, iptali istenen 
yasa ve tüzüğün yayımı tarihinden başlamak suretiy
le, 90 gün sonra düşecektir» hükmünü getirmektedir. 
Bu süre, hukuk deyimiyle, «hak düşürücü süre» -dir. 
Buna göre : 

1. Anayasa Mahkemesi - isminden de anlaşılaca
ğı gibi - bir mahkemedir. 

2. Anayasa Mahkemesi, kendisine bir dava açıl
madığı sürece, kendiliğinden hiç bir karar veremez. 
Bu bakımdan, Anayasa Mahkemesi yasama meclis
lerini denetleyen bir siyasî heyet de değildir. Nitekim, 
Anayasa Mahkemesi 6 . 9 . 1962 tarihli kararıyle 

, de, herhangi bir konuda düşünce bildirmekle görevli 
olmadığını açıkça belirtmiştir. 

3. Anayasa Mahkemesine her vatandaş veya 
müessese dava açmak yetkisine de sahip değildir. An
cak, yukarıda ve i 49 ncu maddede sayılan makam ve 
merciler dava açabilir. 

4. Anayasa Mahkemesine dava açabilmek, za
manla sınırlandırılmıştır. 

Bütün bu kayıtlamaları ve Anayasa hükümlerini 
mevcut değilmiş gibi göstermek suretiyle Anayasa 
Mahkemesini Parlamentonun üstünde ve onun yetki
lerine müdahale eden bir mevki imiş gibi göstermek, 
fevkalâde yanlış ve o nispette tehlikeli ve Anayasa
ya aykırı bir düşünce tarzıdır. 

Batılı ülkelerde, Anayasa Mahkemesi kararları 
yönünden çeşitli sistemler kabul edilmiştir. Bunlar
dan, özdlikle «Avusturya- modeli» tabir edilen, yani 
bir yasanın iptali üzerine, Parlamentodan yenisi çı
karılıncaya kadar, Anayasa Mahkemesinin kendisini 
yasa koyucusu yerine koyması suretiyle uygulanacak 
hükümleri düzenlemesi şeklindedir. Bizim Anayasa
mızda bu sistem kabul edilmemiştir. Bunun yerine, 
Anayasa Mahkememizin ortaya, koyduğu teamül ile 
yasama organının iptal edilen yasa veya maddenin 
yenisi çıkarabilmesi maksadıyle kararlarında geçerli
lik süresi tanınmaktadır. Bu süre içerisinde, yasa ko
yucusunun yeni bir yasa yapması olanağı tanınmak
tadır. 

Üzerinde en çok tartışma yapılan husus Af Yasa
sının bazı maddelerinin iptali hususundaki Anayasa 
Mahkemesi kararı olmuştur. Anayasa Mahkemesi, 
1803 sayılı Af Yasasının bazı istisna maddelerini şe
kil yönünden iptal etmiştir. İptal edilen bu maddeler 
ortadan kalkmış olduğuna göre, yine Yüce Meclisin 
üzerinde ittifak ettiği 12 yıllık ceza indirimi geçerli 
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hale gelmiş bulunmaktadır. Bu sebeple Anayasa 
Mahkemesi af ilân etmemiş, Yüce Meclisin koydu
ğu 12 yıllık indirim süresi, yani Meclisin çıkardığı 
Af Yasası tümü ile yürürlüğe girmiştir, iş, tamamen 
hukuk tekniği açısından ele alınacak bir sorundur. 

Kaldı ki, Af Kanununun müzakereleri sırasında 
ısrarlı taleplerimiz ve oylamanın şekli üzerindeki gö
rüşlerimize hatta çok haklı uyarılarımıza kulak veril
memiş, sayı üstünlüğü gözönüne alınmak suretiyle 
pek az bir sayı farkıyle önerilerimiz reddedilmiş, bu 
suretle içtüzük hükümleri çiğnenmek pahasına yasa 
yapılmaya çalışılmış; haklı olduğumuz Anayasa 
Mahkemesinde anlaşıldığında, yapılan usulsüzlüğü ve 
hatayı kabul yerine, polemik yapılmak istenmiştir. 

Gerek Avusturya modelinde olduğu, gerekse Ana
yasa Mahkememizin süre tanıması şeklinde içtihat 
haline getirmiş bulunduğu sistemde olsun; her iki 
halde de anayasa mahkemeleri iptal kararları ile par
lamentoları bir an önce yeni yasalar yapmak suretiy
le teşvik etmiş ve çalışmaya itmiş bulunmaktadır. 
Anayasa mahkemelerini teşvik kuruluşu olarak gör
mekle, parlamentonun karşısında engel saymak ara
sında pek çok fark vardır. Anayasanın gösterdiği 
usullere göre yapılmış, Anayasa kurallarına uygun
luğu dolayısıyle herkesin görüşlerine saygılı biçimde 
yapılmış olan bir yasa, Anayasa Mahkemesince elbet
te iptal edilemeyecektir. Bu usullere dikkat edilerek 
çıkarılmış bir yasa karşısında, Anayasa Mahkemesi 
kendini elbette parlamentonun yerine koyamayacak
tır. Bu suretle Anayasa Mahkemesi, Anayasaya uy
gun yasalar çıkaran bir parlamento karşısında engel 
sayılamayacaktır. 

Temelde yatan neden ise; parlamentodan Ana
yasaya meydan okuyan yasalar çıkarmak, hükümetin 
Anayasa Mahkemesi kararlarını ve yasaları çiğneyen 
kararlar almak özleminin belirtisidir. Özgürlükçü de
mokrasimizin ve onun temelini oluşturan Anayasa
mızın özü ve kabul etmiş olduğumuz sistem', yasala
rımızın keyfî olmadığı bir yönetim biçimini gerçekleş
tirmektir. Bunlara açıkça karşı çıkamayanlar için 
yeni moda, Anayasaya ve Anayasa Mahkemesine 
karşı çıkmak ve onu kötülemek şeklinde görülmekte
dir. Öyle anlaşılıyor ki; bazı çevrelerin, özellikle 
Sayın Demirel'in, demokrasi adına arzu ettiği sistem, 
Mecliste sayı üstünlüğüne sahip bir iktidara geniş 
yönetim olanakları tanıyan bir sistemdin Bu ise, in
san haklarına saygılı, hür demokratik sistemimizin 
yürütemeyişinin sonucudur. Amaç ise açıktır; bu ba
şarısızlığın sorumlularına, başarısızlıklarının bedelini 
ödetmeyen bir sistem kurmaktır. 

Değerli milletvekilleri; yıllardan beri Anayasa 
Mahkemesinin Bütçesi görüşülürken, tüm konuşmacı
ların üzerinde anlaştıkları ortak bir istekleri görül
mektedir. O da, Yüce Mahkemenin geniş imkânlara 
sahip kılınması ve şanına yakışır bir binaya kavuştu
rulması özlemidir. Bu özlemin bugüne kadar gerçek
leştirilememiş olması, bu Yüce Mahkemeye hangi 
gözle bakılmakta olduğunun bir belirtisi değil midir? 

Anayasa Mahkemesi Bütçesinin hayırlı olması 
dileği ile hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, teşekkür ederiz. 

Sayın Hasan Özçelik?.. Yok. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Efendim, Sayın Hasan Özçelik'in konuşma sırasını 
ben kullanacağım. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Özçelik söz hakkını 
size devir, mi ettiler? Zatıâlinizden bize bir iş'ar gel
medi. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Veriyorum, önerge var efendim. 

İLHAMI ÇETÎN (Yozgat) — Orada devir var 
mı, Kanunlar Müdürlüğünde? Öyle devir olmaz. Bi
zim için önemli değil, isterseniz konuşun, karşı de
ğiliz. 

BAŞKAN — Efendim devir için bir zaman yok 
Sayın Çetin. 

İLHAMI ÇETlN (Yozgat) — Daha evvel söz 
alacaklar, söz alacağı zaman sıraya girerler, devreder
ler. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Köylüoğlu. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; hepinizi saygı ile se
lâmlarım. 

Anayasa Mahkemesi, bir Anayasa kuruluşudur ve 
Anayasamızda kuruluş şekli, vazifeleri ve yetkileri, 
yeri açıkça gösterilmiştir. Anayasamızın 145 nci mad
desinde, seçim şekli ve diğer maddelerinde de görev 
ve yetkileri gösterilmiştir. Tabiî, Anayasamız, bu Ana
yasa Mahkemesini geçmiş devirlerdeki bazı büyük 
buhranlara sebep olan hadiselerden sonra kabul et
miştir. Biliyorsunuz, 1961 Anayasası bir tepki Anaya-
sasıdır. Fakat asıl mesele, bizde bu Anayasanın, ya
şamasını ve devamını istediğimiz müesseslerle millî hâ
kimiyet esasını, hukuk üstünlüğü prensipleri kabul 
eden Devletimizin ve Anayasamızın müesseseler ara
sında çatışmalar mevcuttur ve zamanımızda yetki ve 
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yerleri üzerinde münakaşalar yapılmaktadır. Bu mü
nakaşalar bazen sert olmakta ve tatsız geçmektedir. 
Bunların neticesinde de, bu müesseseler az çok yıpran
maktadır. Ama, neden böyle oluyor? Çünkü, herkesin 
mademki- yetkisi ve yeri Anayasada açıkça gösterilmiş
tir. Bu tatsız tenkitler ve çatışmaların olmaması lâ
zımdır. Meselâ, benden evvelki arkadaşımın da bah
settiği gibi, bir af çıkarıldı. Af, Anayasanın 64 ncü 
maddesi gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
verilmiş bir hak, bir görevdir. 

Çoktan beri, Af Kanunu çıkalıdan beri bu müna
kaşalar yapılıp gelmekte ve bazen de - deminden arz 
ettiğim gibi - sert olmaktadır ve yaşamasını, devamını 
istediğimiz bu müesseseleri yıpratmaktadır. 

Anayasanın 64 ncü maddesinde, «genel ve. özel af 
ilânına karar vermek Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
görev ve yetkileridir» diyor. Fakat, Anayasa Mahke
memiz yapılan bir müracaat üzerine, bir çok kimsele
ri de af kapsamının içerisine almıştır. Niye almıştır, 
neden almıştır, alabilir miydi, alamaz mıydı? Tabiî 
Anayasa Mahkemesi kararı ittifakla çıkmamıştır, ek
seriyetle verilmiş bir karardır, aksi görüşte olan kim
seler de vardır. Biz daha ziyade, aksi görüşte olan kim
selerin fikrindeyiz. «Mademki bir hata yapılmıştır, ek
siklik vardır; bunun geriye çevrilmesi ve bu affın tek
rar görüşülerek, konuşularak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından çıkarılması gerekirdi» diyoruz. Ta
biî, aksini söyleyenler de var; aynı kararda, aksi görüş
te olanlar da var. Aklımda kaldığına göre, 7'e 8 çıktı
ğı zannindayım bu kararın, Tabiî bu, ilim adamlarının 
yaptığı münakaşadır; ama biz pratikten, tatbikattan gel
miş kimseleriz. Bizim de aklımızın erdiğine göre, bura
da Anayasanın 4 ncü maddesinde «Egemenlik kayıtsız 
şartsız Türk Milletinindir» deniyor ve ikinci fıkrasında 
«Millet egemenliğini Anayasanın koyduğu esaslara gö
re yetkili organlarıyle...» diyor. Demek ki, hakiki ege
menlik sahibi, hâkimiyet sahibi Türkiye Büyük Millet 
Meclisidir. Ancak bu yetkisini, bu hâkimiyet hakkını 
organları vasıtasıyle kullanmaktadır. 

Tabiî bu organların da burada yerleri ve yetkileri 
gösterilmiştir. Ben bunu bir çok hukukçu arkadaşla da 
görüştüm, konuştum, danıştım. Mademki bu yapıl
mıştır, bu Anayasadır, hepimiz riayete mecburuz, ne
den bu tatsızlıklar oluyor? Neden bu A'nayasa Mah-
kemesindeki hâkim beyler bu şekilde düşünüyor? Aca
ba onlar mı hatalı, biz mi hatalıyız? Anayasayı yapan
lar mı hatalı? Herkesin yetkisini ve yerini iyice göste
remediler rai? Bunda hata mı vardır, eksiklik mi var-

I dır? Varsa, neden düzeltmiyoruz? Çünkü demin de arz 
[ ettiğim gibi, bu yetki ve yer bakımından olan bazı ça-
I tışmalar hakikaten müesseseyi yıpratmaktadır. Biz bu 

müessesenin, mademki Anayasada da vardır bu mües
sese, yaşamasını istiyoruz. Yaşaması için de bu çatış
ma neden oluyor, bu tatsızlık neden oluyor? Demek 
ki bir noksan var. Anayasalar da, biliyorsunuz de
ğiştirilir. Anayasada yine, bir maddesi hariç, diğer 
maddelerinin değiştirileceği yazılıdır ve nasıl değiştiri
leceği de gösterilmiştir. Tabiî bunu ilim adamları ya
pıyorlar, yapacaklar da. Ben yargı organları hususunda 
bu çatışmalar, bu tatsız tenkitler hususunda düşün
düm taşındım. Yani bunlar sadece bizim bilgimiz, yet
kemiz dahilinde olan hususlar değildir; daha ziyade 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin işidir. Yalnız ben 
«Acaba bu neden oluyor» diye üzerinde durdum. Bü 
sebepleri de şunlara bağladım; yani bunlar olsaydı, 
şunlar yapılsaydı her halde bu tatsızlıklar olmazdı, 
dedim. Yarın, bu düşüncelerimi Danıştay Bütçesinde 
de söyleyeceğim, Adalet Bakanlığı Bütçesinde de söy
leyeceğim ve Yargıtay Bütçesinde de söyleyeceğim; 
söyleyeceklerim aşağı yukarı bunlardır. 

Bunları, kendi kafamda düşündüm taşındım, şöyle 
özetledim : Bu Anayasa kuruluşlarının görev ve yet
kileri ve yerleri Anayasada gösterilmiştir, diyorum. 
Genç demokrasimizin, Anayasada yazılı müesseseler 
üzerine kurulduğunu biliyoruz. Bence tatsız ve mües
seseleri yıpratıcı tenkitlerin sebebi, bu organların gö
rev ve yetkilerindeki sınırın tespitindeki ters ve yanlış 
yorumlardır. Anayasada bu yönden istenilen açıklık 
mevcuttur diyorum ve buradan şimdi tespit ettiğim 
cümleler sonunda bir yere varacağım. Bu organlar ka
rarlarında, Anayasanın getirdiği ilkeleri - ben böyle 
görüyorum - Anayasanın istediği düzeyde nazara al
mıyorlar. Alındığı takdirde bence tatsız ve kırıcı ten
kitler kalkacaktır. Ama biz burada söylüyoruz, söylü
yoruz, hep söylüyoruz; görüyorsunuz bu bütçe konuş
maları başlayalıdan beri. Bütçe Karma Komisyonun
da, Senatoda ve burada da söyleniyor ama, acaba bu 
müesseseler bunları okuyorlar mı? Tabiî millete hitap 
ediyoruz, herkesin duyması bilmesi gerekir, ama ben 
okudukları inancında değilim. Acaba bu milletvekille
ri, senatörler neler demişler, istekleri nedir, tenkitleri 

ı nedir, bizim noksanımız nedir, sevabımız nedir? Bu 
hususta bu zapta geçen beyanları, ben buradaki mü
messilleri de tabiî konuşmakla meşgulüm... 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, burada hatırlata
yım, süreniz bitti efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
I Bitiyor mu? 

400 — 
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BAŞKAN — Bitti efendim. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

öyleyse, iki cümle kaldı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Rica edeyim lütfen, siz de hassassı-

nızda vakit konusunda. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

Tamam. 
Bütün bir milletin ve hepimizin arzusu ve kararı; 

hürriyetçi demokrasinin bütün müesseseleri ile ilele
bet yaşamasıdır; vatanın ve milletin geleceği buna bağ
lıdır. Hâkimiyet ve ondan doğan devlet güç ve kuv
vetinin millete ait olduğu esasını, her organın, her şe
yin üstünde ve gözde tutması lâzımdır ve bu da bir 
Anayasa emridir. Bu emir yerine getirildiği takdirde, 
bu tatsızlıklar ile çatışmaların ortadan kalkacağı ka
naatindeyim. 

Son cümlem Sayın Başkanım... 
BAŞKAN —Şuyurun Sayın Köylüoğlu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Bunu da söyleyerek konuşmamı bitireceğim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Adalet duygusu ve millî hâkimiyet prensibi bütün ka
za organlarının ilkesi ve ideali olmalıdır. Hak ve hür
riyetlerimizin asıl teminatı, bu duygu ve anlayıştır. 

Bütçenin Anayasa hâkimlerine ve mensuplarına ha
yırlı ve uğurlu olmasını Allah'tan diler, sayın milletve
killerine saygılarımı arz ederim. (A. P. ve M. S. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür .ederim Sayın Köylüoğlu. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
Erzurum) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyuran efendim. 

DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ada
let Bakanı Sayın Müftüoğlu'nun rahatsız bulunması 
nedeniyle kürsüde ve huzurlarınızda bulunuyorum. 

Anayasa Mahkemesinin Bütçesinin müzakeresi se
bebiyle grup sözcülerinin yapmış olduğu konuşmaları 
dinledik. Genellikle arkadaşlarımız, Anayasa Mahke
mesinin daha iyi şartlar içerisinde çalışabilmesi için, 
arzu edilen bir binaya kavuşması ve noksan olan ih
tiyaçlarının tamamlanması hususunda hemen hemen 
birleştiler. Biz de Hükümet olarak, bu konuda Anaya
sa Mahkemesinin daha iyi şartlar içerisinde çalışma
sını elbette arzu ederiz. Getirmiş olduğumuz Bütçede 
de bu hususlar belirtilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi, 1961 tarihli Anayasamızla 
kurulmuş bir yüksek Mahkemedir, bir anayasal organ
dır, bunun kuruluşu, 44 sayılı Kanunladır. Anayasa 
Mahkemesi, en yüksek bir yargı organı olarak bulun
ması sebebiyle, gerek ferden ferda ve gerekse mües
seseler olarak, Anayasa Mahkemesinin tamamen ta
rafsız, objektif ölçüler içerisinde, Anayasanın tanıdığı 
hak ve yetkilere uygun bir hizmeti yürütmesi, bütün 
Türk Milletinin ve Meclislerin de arzuladıkları bir hu
sustur. 

Bazı arkadaşlarımız, Anayasa Mahkemesinin ver
mekte bulunduğu kararları eleştiri konusu yaptılar. 
Cumhuriyet Halk Partili Sayın Nedim Korkmaz ar
kadaşımız da, «Anayasa Mahkemesinin kararları ke
sindir ama, elbette bu tenkit edilmemesi anlamına gel
mez» diye ifade buyurdular. Bu da doğrudur. 

Biz, Hükümet olarak, Anayasa Mahkemesi karar
larının her türlü tenkitin üzerinde bulunmasını, tenkit
ten azade olmasını arzu ediyoruz. Tabiatiyle bunun da 
böyle olması için, Anayasa Mahkemesinin çıkarttığı ka
rarlarda, o derece, yani her türlü tenkitin dışında ka
labilecek ölçüler içerisinde ve objektif kaidelere ria
yet etmesinin bir zaruret olduğunu belirtmekte fayda 
vardır. 

Şimdi en fazla üzerinde durulan konu, Anayasa
mızın 152 nci maddesidir. Sayın Anayasa Mahkemesi 
temsilcisiyle de bu konuyu görüştük. Anayasanın 152 
nci maddesi diyor ki : «Anayasa Mahkemesinin karar
ları kesindir. Kararlar, gerekçesi yazılmadan açıkla
namaz.» Yani, çok kesin bir hüküm ifade ediyor ve bi-
lâhara, «Gerekçeli kararın Resmi Gazete'de yayınlan
dığı tarihte yürürlükten kalkar» diyor. Bir başka kıs
mında da; «Anayasa Mahkemesi kararlan Resmi Ga
zete'de hemen yayımlanır» deniyor. 

Tabiî bu tatbikatta bir çok aksaklıklar görüldüğü 
için, Anayasada son yapılan tadiiâtîa bu hükümlerin 
bir kısmı tedvin edilmiştir. Gerçekten Anayasa Mah
kemesi tarafsız bir organıdır, tarafsız bir uzuvdur. 
Ama Anayasanın tarafsızlığı, Anayasanın üstünlüğü, 
gerek Yüce Meclisler ve organlar tarafından muhafa
za edilmesi gerektiği kadar, bu müessesenin içerisinde 
çalışan kimselerin de bu usule ve bu kaideye azamî 
surette riayet etmesinde de bir zaruret vardır. 

Şimdi Anayasa Mahkemesi üzerinde konuşmacıla
rın en çok dile getirdikleri nokta; 152 nci maddedeki, 
kararların gerekçesi yazılmadan hiç bir suretle açık-
lanamayacağı hususudur. Ben bir Hükümet üyesi ola
rak, şüphesiz ki; Anayasa Mahkemesinin kumlusunu, 
hizmetini veyahut kararlarını eleştirmek için değil de-
burada konuşan hatiplerin bu konuda ileri sürmüş ol-
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dukları görüşlerini ifade etmek bakımından bunları 
söylemek lüzumunu hissediyorum. «Kararlar, gerek
çesi yazılmadan açıklanamaz» kaidesine, hem Anaya
sa Mahkemesinin son derece sadakat göstermesi ve 
hem de bizlerin, parlamenterler olarak Anayasanın 
bu maddesine riayet etmemiz lâzım gelir. Anayasa 
Mahkemesinde çalışan, o kuruluşun dışında kalan kim
selerin de bu kaideye riayet etmesi lâzım gelir. 

Madem ki, Anayasanın 152 nci maddesinde, «Ka
rarlar, gerekçesi yazılmadan açıklanamaz» deniyor; 
fakat buna rağmen, gerekçesi yazılmamış olan karar
lar maalesef açıklanıyor açıklanabiliyor; bu, nasıl 
olur? Anayasa Mahkemesinden soruyorsunuz : «Ha
yır, bu konuda henüz bir karar verilmedi» deniyor; 
fakat siyasî bir kişi, Anayasa Mahkemesinin verdiği bir 
kararı bir veya iki ay önce açıklayabiliyor. Soruyor
sunuz, «Hayır, karar verilmedi, karar yazılmadı» deni
yor. 

Şimdi bir ifadeye göre, Anayasa Mahkemesinin 
bunda bir dahli, bir suihali yoktur. Anayasa Mah
kemesinde kararı veren hâkimlerin sayısıda tabiatiy-
le nazarı itibare alınırsa, ya üyelerden birisi veyahutta 
kalemdeki çalışanlardan herhangi birisi vasıtasıyle ka
rarın dışında ifşa edilebileceği söylenebiliyor veya bu
nun sebeplerinden birisi olduğu söyleniyor. 

Bir diğer sebep; Biz parlamenterler veya politika
cılar olarak dahi. Anayasa Mahkemesinin kararları ge
rekçesiz açıklanamayacağma göre; bu haberi velev ön
ceden öğrenmiş olsak dahi, Anayasa Mahkemesi karar
ları gerekçeli olarak yazılmadığı takdirde bildiklerimi
zi söylemememiz gerekir. Anayasa Mahkemesinin ta
rafsızlığına göîge düşürmemek, onun kendisine vü
cut veren Anayasaya sadakat içerisinde kaldığını ifa
de etmek bakımından, Anayasa Mahkemesi üyeleri ve 
Başkanı tarafından değil de onun dışında kalan kimse
ler tarafından, Anayasa Mahkemesi kararlarının ge
rekçeli olarak yazılıp tebliğ edilmesinden önce, velev 
duyulmuş olsa bile ifşa edilmemesi lâzımdır. 

Nevama bu, ifşa edildiği takdirde, ifşa edenin de 
Anayasaya aykırı bir tutum içerisine girdiğini kabul 
etmek lâzım gelir. Nihayet bir anayasal kuruluştur. Ka
rar yazılmadan nereden çıktı, nasıl çıktı, kalemden 
mi çıktı, bilinemiyor. 

Meselâ 11 sayılı Kararnamenin Anayasa Mahke
mesi tarafından iptal edildiği, bundan bir ay önce 20 
Ocak 1976 tarihinde veya o sıralarda ilân edildi. Bu
gün 18 Şubat 1976 Devamlı olarak Anayasa Mahke
mesine telefon ediliyor; «11 sayılı Kanun Hükmünde
ki Kararname karara bağlandı mı? Bu karar Ana-
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yasa Mahkemesince görüşüldü mü? Müspet veya 
menfî bir karara bağlandı mı?» diye soruluyor. Ana
yasa Mahkemesindeki yetkililerin veya kişilerin verdi
ği cevap; «Henüz karara bağlanmadı, henüz karar 
belli değildir» diyorlar. 

Şimdi efendim, bir ay önce bu karar ifşa ediliyor; 
fakat bugün hala soruluyor, «Bu karar çıkmadı» de
niliyor. 

Şimdi bunun dışında bir örnek : 
Aynı 11 sayılı Kararname; «Anayasa Mahkemesin

den çıktı mı, görüşüldü mü, müzakere edildi mi, kesin 
sonuca bağlandı mı?» diye sorulduğunda; «Henüz gö
rüşülmedi, karar belli değildir» deniyor. Ama Danış
tay bir kaç gün önce vermiş olduğu bir kararda, Ana
yasa Mahkemesinin 11 sayılı Kararnamenin iptal edil
diğinin tarihini, numarasını aynen yazıyor. 

Şimdi arkadaşlarım yanlış anlaşılmasın, bu, bir 
hüsnüniyet meselesidir. Doğru anlamak veya yanlış an
lamak hüsnüniyet meselesidir. Ben burada Hükümet 
Üyesi olarak Anayasa Mahkemesini eleştirmek iste
miyorum. Anayasa Mahkemesinin tarafsızlığına şüphe 
düşürecek tutum ve davranışlardan politikacılar ola
rak, Meclis olarak, Meclisin dışında kişiler olarak he
pimiz, bu dikkate büyük bir itina göstermeliyiz. 

Damştayın dahi bir Anayasa kuruluş olarak, Res
mi Gazete'de yayınlanmamış olan bir Anayasa Mah
kemesi kararını, daha önceden kendisinin alıp yazmış 
olması bile, Anayasa Mahkemesini ve onun üyelerini 
müşkül bir duruma düşürmüş olur. 

Bununla demek istiyorum ki; Anayasa Mahkeme
sinden çıkmış bir karar kaleme gitmiştr. Kalemden 
öğrenilmiştir veyahut da herhangi bir temsilcinin de
diği gibi; «Anayasa Mahkemesinin üyeleri arasında 
çok çeşitli siyasî veya çeşitli görüşü olanlar vardır. 
Bunların herhangi birisi tarafından başka bir şekilde 
özel bir sohbette söylemiş olabilir; bu karar ancak bu 
şekilde duyulabilir» diyor. 

Bütün buna rağmen, Anayasa Mahkemesinin üze
rine göîge düşürülmemesi için, Anayasanın 152 nci 
maddesmin koymuş olduğu tahdide parlamenterler 
olarak, Parlamento olarak, ve Anayasa Mahkemesinin 
yetkili kişileri olarak veya Anayasa Mahkemesi ve 
Parlamentonun dışında olan kimseler olarak, hepimi
zin aynı derecede bu karara, Anayasanın 152 nci 
maddesine aynı şekilde sadakat göstermek suretiyle 
«Bu kararı kim duydu, kim söyledi?» şeklindeki söz
lere meydan vermemek ve Anayasa Mahkemesini de 
müşkül bir duruma sokmamak için gayret sarf etme
liyiz. 
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Anayasa Mahkemesi uzun müzakerelerden sonra 
kurulmuştur, bir anayasal kuruluştur. İlk kurulduğu 
günlere ve yıllara nazaran ümit ederiz ki, ileride daha 
büyük bir gelişim göstererek, Anayasa doğrultusunda 
daha isabetli, daha güzel kararlar vermiş olacaktır. 

Anayasa Mahkemesinin maddeten ve manen daha 
iyi bir şekilde çalışması için Hükümet olarak her tür
lü yardımda bulunmayı ve ilgiyi göstermeyi bir gö
rev olarak kabul ediyoruz. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yüce Heye
te saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Parlar, Başkanlığa gönderdiğiniz bir tezke

reyle; «1973 Genel Seçimleri sonunda teşekkül eden 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığı Af Yasa
sının bazı maddelerinin, Türkiye Büyük Millet Mecli
since düzeltilmesi olanağı varken, bu olanağı kullan
madan Genel Af Yasasının pek çok maddesini iptal 
ederek, fiilî af durumu yaratan Anayasa Mahkemesini 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin hakkı olan af etme 
yetkisini tadat eden 64 ncü maddesindeki hakların Mil
let Meclisinin elinden alınması suretiyle bu Yasayı ih
lâl etmemiş midir? Bu konuda çıkan Af Yasasının, 
Anayasanın eşitlik ilkesine saygılı olarak söz konusu 
iptallerin Türkiye Büyük Millet Meclisine yaptırılması 
Anayasaya saygınlığın gereği olmaz mıydı?» diye ifade 
buyuruyorsunuz. 

Gerek Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun 
ve gerekse Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri, 
Anayasamızda tadat edilmiş bulunmaktadır. Bu zatı-
âlinizin de malumu olmak lâzım gelir. 

Anayasada belirtilen bir hususda sual tevcih ede
meyeceğimi arz ediyorum. Teşekkür ederim efendim. 

EKREM SADİ ERDEM (Artvin) — Son sözü 
istemiştim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Sadi Erdeni, Hükümet
ten sonra son söz zatıâlinizdir efendim. (C. H. P. sıra
larından alkışlar.) 

Buyurun. 
EKREM ŞADt ERDEM (Artvin) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Anayasa Mahkemesi Bütçesi Meclisimizde görüşü

lürken; bazı sözcüler, genellikle Adalet Partisi sözcü
leri, bu Mahkemenin kararlarını ısrarla politik tartış
ma konusu ettiler, Bu Yüce Mahkeme ile ilgili düşün
celerimi kısaca burada sunmaya çalışacağım. 

Anayasa Mahkemesi, Anayasamıza 1961 de gir
miş, onun en önemli, en belirgin öğelerinden birisidir. 
Meclisimiz demokratik düzenin kalbi sayılırsa, Anaya-

j sa Mahkemesi onun en azından akciğeri durumunda
dır. Demokratik bünyenin vazgeçilmez bir organı ve 
temel bir kuruluşudur. Anayasanın üstünlüğünü koru
mak, onuu ilkelerine ters düşen yasaları iptal etmekle 
görevli bu Yüksek Mahkeme, Anayasa kuruluşları içe
risinde şimdiye kadar bu işlevini amacına uygun doğ
rultuda sürüren başlıca organlardan birisidir. Kararla-
nyle Anayasa çizgisini korumada etkin olduğu gibi; in
san haklarına, uygarlığa, çağdaş hukuk bilimine say
gın kalmayı da başarıyle sürdürmüştür. 

Anayasadan, hukuktan, devlet yönetiminden an
lamayanların günlük siyasal eleştirilerin üstünde kal
mayı da başarmıştır. Haksız, mesnetsiz ve tutarsız eleş
tiriler; bu Yüksek Mahkemenin ne derece gerekli ol
duğunun, ne derece önemi bulunduğunun kanıtı ol-

I maktadır. Onu yüceltmektedir bu eleştiriler. 

Anayasamız ve özellikle Anayasa Mahkemesi, Ada
let Partisi Genel Başkanı tarafından zaman zaman eleş
tirilir. Bu eleştirilerin başlangıcı, Demirel'in Genel Baş
kan olduğu yıllara kadar uzanır. 

Demirel Başbakan olduğu zamanlarda Adalet Par
tisi Genel Başkanı sıfatıyle «Bu Anayasayla memle-

I ket idare edilmez. Anayasa Mahkemesi millî iradeyi, 
Meclisleri aşıyor» der. Bu konuda Demirel o kadar ile
ri gitmiştir ki; Anayasa ve Anayasa Mahkemesine 
karşı olmak onun simgesi haline gelmiştir. O, tekelci 

I sermayenin yanında olduğu kadar, 1961 Devrim Ana
yasasının da karşısmdadır. 

I Adalet Partisi ve onun Genel Başkanının, 1961 
Dsvrinrnin somut yapıtı olan; ilerici, sosyal adalet-

I çi, özgürlükçü, hukuka ve insan haklarına saygılı, ger-
I çek demokratik rejimin koşullarını getiren bu Anaya-
I saya hırçınca karşı olmalarının iki temel nedeni var

dır. 
I Aslında Anayasamız, toplumumuzun gerçeklerine, 
I gereksinmelerine uygun, ona demokratik kurallar içe-
I risinde, çağdaş bir toplum haline gelme yollarını aç-
I mıştır, ama Adalet Partisi 1961 Devriminden sonra 
I bir siyasal kuruluş olarak politik yaşantımıza girmiş 
I olmasına rağmen, bu hareketin iktidardan götürdüğü 

Demokratik Parti tabanına dayandığı için, onları bir 
arada tutabilme amacıyle, politik ve psikolojik neden
lerle bu Anayasaya karşı olma edebiyatını sürekli yap
mıştır. Adalet Partisi, Demokrat Partinin beceriksiz 
«B» takımı eline geçmiştir. Hızla değişen, gelişen bir 
dünya ve Türkiye var. Bu, hızla değişen ve gelişen 
dünya ve Türkiye ihtiyaçlarında, yeni ufuklar ve hal-

J ka yeni umutlar getiremeyen Demirel başkanlığındaki 
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beceriksiz «B» takımı, oy tabanını elde tutmak için, 
devamlı bu amaçla Anayasayı istismar etmiş ve ona 
karşı olduğunu belirtmiştir. 

Adalet Partisinin Anayasaya karşı oluşunun diğer 
önemli nedeni de, sosyo - ekonomik temele dayanır. 
Anayasa, ezilen, sömrülen geniş halk topluluklarının 
insanca yaşama düzeyine kavuşması, sosyal adalet ve 
sosyal güvenlik haklarının sağlanması için, demokra
tik haklar ve özgürlükler düzeni getirmiştir. Örneğin; 
sosyal güvenlik, Anayasamızın 48 nci maddesine göre 
herkesin hakkıdır. Aynı madde herkesin bu sosyal gü
venliğini sağlama görevini de devlete yüklemiştir. Hal
buki, hâlâ orman ve tarımda çalışanlar sigortadan yok
sundur. Ülkemizde Emekli Sandığı, Bağ - Kur ve Sos
yal Sigortalar yoluyle, toplam sosyal güvenliği sağla
nanların genel nüfusa oranı yüzde 34'tür. Nüfusun yüz
de 66'sı hâlâ sosyal güvenlikten yoksundur. Gençler 
eğitim eşitliğinden yoksundur. Halk işsizdir, topraksız -
dir ve çaresizdir, öyleyse, bu Anayasa emirlerini yerine 
getirmeden, «Bu Anayasa ile memleket idare edilemez» 
demek, bu Anayasadan kaçmak, onun emirlerinden 
kaçmak, Anayasanın öngördüğü adaletli toplum düze
nini savsaklamak olur, sömürüye açık, yoksulluğa mah
kûm çağ dışı uygulanmayı, tekelci kapitalizm lehine 
sürdürmek olur. Önce, bu Anayasanın halkımıza ver
mek istediği sosyal, ekonomik hakları ve demokratik 
özgürlükler verilmelidir, ondan sonra, bu Anayasayı 
ve onun kuruluşlarını tartışma hakkı belki doğabilir. 

Bu Anayasa veya yasalar, düşünces:nden dolayı 
adam öldürmeye izin mi veriyor; yoksa, aksine, her
kesin düşün özgürlüğüne sahip olduğu ilkesini mi ge
tiriyor? Bu Anayasa ile memleket idare edilmez di
yen Parti Genel Başkanı ve Sayın Başbakana soru
yoruz : Düşünce suçunun bulunduğu demokratik bir 
ülke var mıdır? Bu ülkelerde her türlü siyasal örgüt
lenme serbest değil midir? Siz hangi demokratik ül
keyi örnek görüyorsunuz? Sizin büyük suç dediğiniz 
suçlar orada veya uygar herhangi bir ülkede var mı? 
Çağımızda çok şey hızla değişiyor, kavramlar de
ğişiyor, içeriği değişiyor; siz neredesiniz? 

Bir diktadan söz edip, ona karşı asıl işinize gelen 
sermaye diktasına, faşizme gitmek için zorbalarla iş
birliği yapma, kan dökme, yasaları çiğneme yetkisini 
hangi kaynaktan alıyorsunuz? Her damla kanın he
sabını kims vereceksiniz? Kime verirseniz verin, her
halde bu kolay olmayacaktır. On aylık Milliyetçi Cep
he iktidarı döneminde 22'si öğrenci olmak üzere, top
lam 53 yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu konunun 
Anayasa Mahkemesi ile ilgisine değinmek istiyorum: 

Semih Erbsk'in ölümü ve 5 arkadaşının yaralanma-
sıyle sonuçlanan Başkentin göbeğinde, Genelkurmayın 
önünde, Orta Doğu Teknik Üniversitesine giden oto
büse saldıran, gençleri kurşunladıktan sonra çekip gi
den ve yakalanmayan Hükümet içinden güç alan ko
mandoların, can güvenliğini yok ettiği, demokrasiyi 
tehdit ettiği, eylemlere katılmadığı için sağcı komanda 
arkadaşları tarafından haince kurşunlanıp öldürülen 
Zeki Yılmaz olayında görüldüğü gibi, davadan dö
nenlerin «Başbuğ» larının emriyle vurulduğu, Nu
ray Erenler'in ölümüyle sonuçlanan Hacettepe olayla
rında olduğu gibi, polisin yaylım ateşiyle öldürmelerin, 
yasal bildiri dağıtanların törelerimize göre ölen ar
kadaşlarının cenaze törenlerine gidenlerin polisçe 
kurşunlanıp öldürülmelerinin, coplanıp öldürülmeleri
nin yaygınlaştığı, normal görüldüğü; aftan yararlan
mış Şükrü Bulut'un komandolar tarafından öldürül
mesini Başbakanın doğal görmesi gibi bir üslupla an
latması, demokratik düzene konan dinamitlerin kay
nağını göstermesi bakımından çok ilginç ve çok düşün
dürücüdür. 

BAŞKAN -T- Sayın Erdem toparlıyorsunuz değil 
mi efendim? 

EKREM ŞADI ERDEM (Devamla) — Toparlıyo
rum efendim. 

Altı oklu kalemlerin öğrencilere verilmesini Mec
lis kürsüsüne getiren Sayın Başbakanın, kanla ve ölüm
le sonuçlanan olaylara değinmemesi, hatta görev ge
reği suçluyu yakalayan polislere saldırıp, silâhlarını 
ellerinden alan komando zorbalıklarına tek kelimeyle 
dahi dokunmaması çok daha düşündürücü ve üzücü
dür; üzücü ve düşündürücü olduğu kadar, sorumlulu
ğunu da sergileyicidir. 

Çeşitli uyarılan ve en son bu kürsüden muhalefet 
lideri Sayın Genel Başkanımız tarafından yöneltilen 
soru ve eleştirileri cevapsız bırakan, Anayasayı beğen
meyen Sayın Demirel'in elaltından yaptığı şey; silâh
lı zorbalarla başka türlü değiştiremediği bu Anayasa
yı rafa kaldırmak, uygulatmamak karanlığı içindedir. 
Kendisi gibi düşünmeyeni, eyleme katılmayanı «solcu» 
veya «ortada, ot, işe yaramaz diş» diye ölüme mah
kûm etme, yakalama ve onda öldürme şeklinde tüm 
yetkileri elinde bulundurduğu ve bunların korunduğu 
bir toplum düzeninde, Anayasanın ve yasanın yürü
düğüne kimseyi inandıramazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Erdem, süremz bitti efendim. 
EKREM SADİ ERDEM (Devamla) — Bitiriyo

rum efendim. 
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Anayasanın kendisinin oksijen çadırına sokulduğu, | 
gençlerle halkla birlikte polisin dahi can güvenliğinin 
yok edildiği bir dönemde, Anayasa Mahkemesinin bu 
sistem içerisindeki önemli yerini ve değerini anlatmak 
bir ölçüde anlamsız olacaktı. Nasıl bir bünyenin sağlık
lı olabilmesi için bütün organların uygun biçimde ça
lışması zorunlu ise; aynen onun gibi, Anayasa düzeni- | 
mizinde iyi yürüyebilmesi için onun organlarının ek
siksiz çalışması, bir yerinde arıza varsa onu,giderilme- ı 
si zorunludur. Burada Anayasa Mahkemesine... 

BAŞKAN — Sayın Erdem, bir kaç sayfanız var sa- | 
nıyorum; rica ederim bitirin efendim. 

Burada «Anayasa Mahkemesi çalışmıyor» diye
cek değilim. O, görevini sorumluluk duygusu içinde 
yerine getirmektedir. Sözüm, yasa dışı, silâhlı dernek, 
parti ve yuvalara karşı işlem yapma yetkisini taşıyan- j 
laradır, Cumhuriyetin bağımsız savcılarınadır. 

Sayın milletvekilleri; sözlerimi bitirirken, bu ko
miyle ilgili Anayasa Mahkemesi konusunda kişisel ka
nımı şöyle özetlemek istiyorum : 

Meclislerimiz dahil herkes, kendine düşen görevi J 
yapmazsa, ne rejim kurtulur ve ne de kalkınma olur. j 
Olan şu olur : Her şeye yazık olur. Anayasa rafa ko
nur. 

Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN— Teşekkür ederim efendim. 
ÖZER ÖLÇMEN — (Konya) — Sayın Erdem ! 

konuşmalarında tarihe mal olmuş ve Meclislerimizde 
temsil edilmeyen bir partinin - Demokratik Partinin -
Anayasa görüşü ve icraatı hakkında... 

EKREM SADİ ERDEM (Artvin) — Öyle bir şey 
yok Sayın Ölçmen. 

BAŞKAN — Sayın Erdem siz yerinize buyurun 
efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN — (Konya) — ... Bazı ifadeler 
kullandılar. Burada temsil edilmeyen, kendisini müda
faa imkânı olmayan bir parti hakkında bu şekilde ifa
deler kullanılmış olmasını üzüntü ile karşıladığımızı 
belirtmek isteriz. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, böyle bir ifade kul
lanmışsa benim dikkatsizliğime verin, izin vermezdim 
yoksa. Teşekkür ederim. I 

Değerli arkadaşlarım, Bütçenin bölümlerine geçil
mesi hususunda onayınızı alacağım : Kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler... Kabul I 
edilmiştir. J 
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Ç) Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 3 260 700 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 İnceleme ve Yargı Hizmetleri 
6 768 5C0 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Programlara Dağıtılamayan 
Transferler 44 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu suretle Anayasa Mahkemesi Bütçesinin görüşül
mesi sona ermiş bulunmaktadır. Bütçenin, Anayasa 
Mahkemesinin değerli mensupları ve ulusumuza ha
yırlı olmasını dilerim efendim. 

Değerli arkadaşlarım, programımızda, 17 Şubat 
1976 tarihinde bitirilmesi lâzım gelen; ancak dünkü 
müzakerelefin uzaması nedeniyle tamamlayamadığı-
miz bölüm bitmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, bugünkü programın uygulanmasına geçiyo
rum. 

D) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Başbakanlık bütçesinin görüşülme
sine geçiyoruz. 

Sayın Erkovan, Hükümeti zatıâliniz mi temsil 
ediyorsunuz? 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ERKO
VAN (Ankara Devlet İstatistik Enstitüsü bütçesi için 
burada bulunuyorum. Başbakanlık bütçesi için yet
kili arkadaş biraz sonra gelecek. Beni öne alırsanız... 

BAŞKAN — Sayın Erkovan, İçtüzüğümüz, «Hü
kümet» olarak, Başbakan veya ilgili bakan demekte
dir. İlgili bakan olarak zatıâliniz, iseniz görüşmelere 
başlayacağım efendim. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER
KOVAN (Ankara) — Hayır, 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

Herhangi bir bakan arkadaş, özellikle Devlet Ba
kanı Başbakanlığı temsil edebilir. 

Danışma Kurulunda gruplar bu prosedürün, bu 
sıranın uygulanması hakkında karar verdiler. 

O bakımdan Sayın Erkovan temsil edebilir; bir 
yetki belgesine gerek yoktur. Onun için lütfen sırayı 
uygulayınız efendim. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, İçtüzüğümüzün 63 ncü 
maddesi, aynen; «Her görüşmenin başından sonuna 
kadar, Hükümet adına görüş bildirmek üzere Başba
kan veya ilgili bakan veya zorunlu hallerde yetkilendi
rilmiş birinci derecede sorumlu daire amirlerinden bir 
kamu görevlisi hazır bulunur...» demektedir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — O ayrı efen
dim. İlgili bakan... 

BAŞKAN — Tamam. Şimdi ben Sayın Erkovan'a, 
«İlgili Bakan olarak temsil ediyor musunuz?» diye sor
dum, «Hayır» dediler. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Bunu soramazsı
nız efendim. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, nasıl sorulmaz? «İlgili 
bakan» deyince, ben, Hükümetin içerisinde ilgili ba
kan kimdir nasıl tespit edeceğim? 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Efendim, bakanın 
ilgili bakan olup olmadığı.. 

BAŞKAN — Kaldı ki, program var; «Başbakan
lığın bütçesini görüşeceğiz» dedim. Sayın Erkovan 
Devlet Bakanıdır, Başbakanlığı temsil edebilir. «Etmi
yorum» dediği anda Başkanlığımızın yapacağı iş, 
beyanı tescil etmektir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — O zaman kal
kar gider. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sayın Bakanın 
tercihine kalmış bir mesele değildir. 

BAŞKAN — Zorla da kabul ettiremem Sayın Bay
kal. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Efendim, kabul 
etmek zorunda değildir. Meclis, faaliyetine istikamet 
verirken burada bulunan bakanın kendisinin neyi tem
sil ettiği hakkındaki sübjektif telâkkisine göre davra
nışını tespit etmek durumunda değildir. 

Biz Millet Meclisi olarak, hazırlanmış, Danışma 
Kurulu tarafından onaylanmış, Meclisin kararına bağ
lanmış program çerçevesi içinde bugüne ait faaliyeti 
yürütmek üzere harekete geçeriz. 

BAŞKAN — Elbette efendim, elbette. 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Buraya bakıldığı 

zaman bir Devlet Bakanı arkadaşımızın... 

BAŞKAN — Başkanlığınız da bunu yürütmeye ça
lışıyor Sayın Baykal. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Teşekkür ederim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hükümet 

adına, Ulaştırma Bakanı gidiyor oturuyor oraya. 
BAŞKAN — Efendim, benim Riyasetimde ilgili 

bakanları ben ararım. İçtüzüğümüz bunu amir. 
tSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sayın Baş

kan, izin verir misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Birler. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Şu anda 

burada bulunan Sayın Bakan bilfarz Ulaştırma Baka
nı olsaydı - görüşülmekte olan bütçe Başbakanlık büt
çesi - zatıâlinizin o sayın bakana, Ulaştırma Bakanına 
«Başbakanlık bütçesi görüşülürken temsil görevinizi 
yapacak mısınız?» diye sormanız; o da «Yapmıyorum» 
derse veya «Yetkili değilim» derse bunu kabul etme
niz doğru olurdu. 

Burada oturan Sayın Bakan, Devlet Bakanıdır. 
Devlet Bakanlığı bir bakanlığı temsil etmez. Başbaka
nın staf (Staff) ıdır, Başbakanın yardımcısıdir. 

Binaenaleyh, nasıl ki bir Ulaştırma Bakanı burada 
otururken... 

BAŞKAN — Sayın Birler, malumu izaha hiç ge
rek yok, teşekkür ederim. Ancak... 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Bu kadar 
malumu izah etmeye mecbur bırakıyorsunuz. 

Sayın Devlet Bakanı, «Ben, Başbakanlık bütçesin
de Başbakanlığı temsil etmiyorum» dedi diye siz ve 
biz bu beyanı kabul ederek, «O halde Başbakanlık 
bütçesini görüşmeyelim» diyemeyiz; buna hakkımız 
yok; bunu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır... Ne yapabilirim Sayın Birler? 
Başkanlığınızın illâ siz temsil edeceksiniz diye bir 
zorlama yetkisi yok. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sayın Baş
kan, şöyle bir soruya müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Erkovan, siz Başba
kanlığı temsilen bulunuyor musunuz efendim? 

DEVLET BAKANI MUSTAFA KEMAL ER
KOVAN (Ankara) — Hayır. Ben, kendimle ilgili büt
çeleri temsilen bulunuyorum. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — O halde 
Sayın Başkanım, Sayın Başbakan şu anda burada olsa 
Sayın Başbakana soracak mısınız? 

BAŞKAN — Hayır. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sormaya

caksınız... 
BAŞKAN — Başbakana sormam efendim. 
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İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Hiç farkı 
yoktur Sayın Başkanım. 

Eğer Devlet Bakanlığının Başbakanlık sıfatı yeni 
bir düzen değişikliğine uğramış ise, buna itirazımız 
yok. 

BAŞKAN — Efendim, ben bünyeyi bilemem. Bün
yeyi ben nasıl bilirim? Şimdi Sayın Devlet Bakanı Mil
let Meclisinin huzurunda, «Ben Başbakanlığı temsil 
etmiyorum» derse, Başkanınız olarak ben, «Siz Baş
bakanlığı temsil edeceksiniz» deme yetkisine sahip mi
yim Sayın Birler? 

İSMAİL HAKKI BÎRLER (Tokat) — Efendim, 
bu soruyu sormanıza gerek yok; bunu arza çalışıyo
rum. 

Eğer burada oturan Bakan, bir başka bakan değil 
de Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı ise, «Siz Baş
bakanlığı temsil edecek misiniz?» diye sormanıza ge
rek yok. 

BAŞKAN — Kendileri Devlet Bakanı ama, Baş
bakan- Yardımcısı değiller Sayın Birler. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Devlet Ba
kanları Başbakan adına iş görürler. Ayrıca bakanlık
ları yoktur; hiç bir imza yetkileri yoktur, bütün yap
tıkları işler Başbakan adınadır. 

BAŞKAN — Bence bunun münakaşasını yapmaya 
gerek yok Sayın Birler. Ben de sizin kaanaatinize yakın 
bir kanaat taşıyorum. Ancak, bir bakan, «Ben Başba
kanlığı temsil etmiyorum» diye Millet Meclisinin hu
zurunda beyanda bulunursa ben ne yapabilirim? 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — O zaman 
orada oturmaz. En azından orada oturmaz, burada 
oturur. 

BAŞKAN — Tamam, ona bir şey diyeceğim yok, 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Başbakan Yar

dımcısı değiller. Devlet Bakanı olarak, kendilerine Baş
bakan tarafından verilmiş vazifeleri vardır; istatistik 
Enstitüsü ile ilgili görevleri vardır ve o bütçeyi burada 
takip etmek üzere bulunduklarını da ifade ettiklerine 
göre, Başbakan Yardımcısı da olmadığına göre, Baş
bakanı temsilen yardımcılıklar ihdas edilmiş olduğuna 
göre, zatıâlinizin işaret buyurduğu tutumunuz bize 
göre yerindedir, içtüzüğü bu şekilde yürütmeniz da 
ha yerinde olur. 

YÜCEL DİRİK (izmir) — Sayın Başkan, bugüı: 
eğer saat 10.00'da başlansaydı -ki, çok güzel bir taktik 
uyguluyorsunuz - bu bütçeleri çıkarabilirdik; ama ma 
lum durum üzerine saat 14.00'te başlayabildik, onun 
için yarından itibaren... 

BAŞKAN — Sayın Dirik, vakit geç değildir ve 
bir günlük gecikmemiz vardır. Başkanlık olarak biz, 
hiç olmazsa, bugünkü programda bulunan bütçelerin 
birer tanesini günlere dağıtarak kaybettiğimiz zamanı 
telâfi etmek istiyoruz; sizler gibi kendi istirahatimiz
den fedakârlık ederek. Genel Kurulun sayın üyeleri gi
bi Başkanlığınız da geçen sabah, ki bu sabaha kadar 
uykusuz kalmıştır; biz bu programı yürütmek zorun
dayız; mümkün olduğu kadar da yürüteceğiz. 

Teşekkür ederim. (Gürültüler.) 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, bir 
arabuluculuk teklifim var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Başbakanlığı temsilen Sayın 
Devlet Bakanı yerinde bulunmadığına göre, Devlet 
Planlama Teşkilâtının bütçesinin görüşülmesine geçiyo
ruz. 

Lütfen, Devlet Planlama Teşkilâtını temsil eden 
Sayın Bakan... 

YÜCEL DlRİK (izmir) — Sayın Başkan, Devlet 
Bakanı Sayın Öztürk geldi efendim. 
- BAŞKAN — Başbakanlığı temsilen buyurun Sayın 

Öztürk. 
Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerlerini al

mışlardır. 
Başbakanlık Bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz. 
Demokratik Parti Grupu adına sayın Mehmet 

Altınsoy, Millî Selâmet Partisi Grupu adına sayın 
Yâs'n Hatiboğlu, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu 
adına sayın Vefa Tanır, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına sayın Hasan Yıldırım, Adalet Partisi 
Grupu adına sayın Yılmaz Hocaoğlu grupları adına 
söz 'istemişlerdir, 

Ayrıca şahısları adına; sayın Kemal Önder, sayın 
Hasan Özçelik, Sayın ibrahim Akdoğan, sayın Ali 
Sanlı, sayın Müfit Bayraktar, sayın Osman Aykul, 
sayın İlhami Çetin, sayın Ömer Kahraman, sayın 
Hüseyin Erçelik, sayın Hasan Değer, sayın Hasan 
Celâlettin Ezman, sayın Enver Akova, sayın Hüseyin 
Deniz, sayın Orhan Çaneri, sayın Mustafa Kemal 
Gönül, sayın Etem Eken ve sayın Kemal Ataman 
söz istemişlerdir. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişi-
hir) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz bir hususu 
açıklamak istiyorum. 

Başbakanlık Bütçesinde, Planlama Bütçesinde 
Başbakan ve Hükümet adına Başbakan Yardımcımız 
sayın Necmettin Erbakan bulunmak ve görüşmeleri 
takip etmek isterler; cevapları da, Hükümet adına 
kendileri vereceklerdir. 
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Ben huzurlarınıza bir vazife yapmak için gel
dim; ama böyle bir hususu Yüce Riyaset takdir bu
yurur ise, lütfen müzakereye bu şekilde devam ede
lim. Ben sadece, «Hükümet adına var mı?» dediniz, 
«varım» dedim, 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, teşekkür ederim. Siz 
Hükümeti temsil ediyorsunuz, cevabı sayın Erbakan 
verecek isterlerse tabiî. 

Demokratik Parti Grupu adına sayın Mehmet Al-
tınsoy, buyurunuz efendim. 

D. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTINSOY 
(Niğde) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 

Demokratik Parti Grupu adına Başbakanlık 
bütçesi hakkındaki partimin görüşlerini açıklamak 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Başbakan «Hükümetin ba
şı.» «Hükümete isim ve (istikamet veren kişi» de
mektir. Umumiyetle Parlamenter rejimlerde kurulan 
hükümetler, hükümetin başında bulunan başbakanın 
adı ile yâd edilirler ve yine parlamenter demokra
silerde hükümetler, hangi ülkenin hükümeti ise, o 
hükümetin adı ve rejimi ile beraber yâd edillirler. 
Meselâ İngiltere'deki Hükümetin adı «Majestelerinin 
Hükümeti»dir. Çünkü, o memleketteki rejime göre 
majeste, kraliçe veya kral o memleketi temsil eder. 
Meselâ Fransadaki Hükümet, Beşinci Cumhuriyetin 
Hükümetidir. Türkiye'de de bu son Milliyetçi Cephe 
Hükümetine kadar kurulan bütün hükümetlerin adı, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti idi, 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Kim dedi? 
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Efendim, 

bu Hükümetin adını biz koymadık. Bu Hükümeti 
teşkil edenler ve sayın Başbakan bu Hükümetin adı
nı koydu: «Milliyetçi Cephe Hükümeti.» Biz de bu
na işaret etmek istiyoruz. Anormallik burdadır, 
buna işaret etmek istiyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin adı, son ku
rulan Koalisyon Hükümeti ile «Milliyetçi Cephe Hü
kümeti» olarak, şu Yüce Mecliste 1976 Bütçesi mü
zakerelerine kadar devam etti. Şayanı şükrandır ki, 
bu Bütçe müzakereleri sırasında sayın Başbakan, 
tashihi fikr ederek, bu kürsüden Hükümetin adını 
nihayet doğru söyledi «Cumhuriyet Hükümeti» 
olarak. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetin adı «Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetindir ve böyle olması lâzım 
gelir idi-. Ancak sayın Başbakan Hükümetin adını tas
hih ettiler; fakat kendilerinin milliyetçi olduklarından 
milliyetçi hükümetin, milliyetçi 'icraatını yapttkların-
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dan hâlâ bu iddiadan vazgeçmediler. Bu iddialarına, 
bu efkârlarına, ef'alleri ne dereceye kadar uygundur, 
yeni tabiri ile bu düşüncelerine eylemleri ne dereceye 
kadar uygundur? Şimdi kısaca bunları arz etmeye 
çalışacağım, 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ şunu arz edeyim ki; 
«Milliyetçilik» terimi ve milliyetçilik Altınbaş rakısı 
gibi, Samsun sigarası gibi inhisar metaı değildir, kim
senin inhisarında değildir. Ef ali efkârına uyduğu ah
valde, yani düşüncesi eylemene uyduğu hallerde her
kes milliyetçidir; kimse bunu inhisarına alma yetkisi
ne sahip değildir. 

Onun için sayın Başbakan da milliyetçi olabilir, 
ef ali efkârına uyuyorsa, onun Hükümetine dahil olan 
ortak partileri de olabilir, onun muhalifleri de milli
yetçi olabilir. Keza ve anşart ki, ef'ali efkârına uyu
yorsa. Ancak, düşüncesi eylemine uymuyorsa, sadece 
sözde kalıyorsa bu sözde milliyetçilikle milliyetçi 
olunmaz. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, kısaca hatıralarınızı 
tazelemek için, bu Milliyetçi Cephe Hükümetinin 
o zaman kurulduğu sırada ve Milliyetçi Cephe Hü
kümeti adı ile kurdukları devirde, bu Hükümetin ku
ruluşu münasebetiyle Hükümet Programının tenki
dinde, 9 Nisan 1976 tarihinde bendeniz grupum adı
na şu ifadede bulunmuşum: 

«Milliyetçilik, hayat görüşü, yasama felsefesi, 
ekonomik, sosyal ve siyasî hareket ve faaliyet sahası 
belli olan bir fikir manzumesidir. Milliyetçi, bu 
belli prensiplere 'inanan, benimseyen ve kaidelerini 
özel ve sosyal hayatında yaşayan kimsedir. 

«Milliyetçilik, millî bir doktrindir. Türk Milliyet
çiliği, milleti meydana getiren manevî ve kültürel un
surlardan oluşur. Bu nedenle, entemasyonalist ve 
antinasyonalist her düşünce ve hareket Türk Milliyet
çiliğine aykırı düşer. 

O halde, milliyetçi topluluk olduğunu iddia eden 
partiler birbirlerine iyi bakmalıdırlar. Zinhar, arala
rında masun cemiyeti azaları bulunmamalı. Gerçi, 
mason locaları bilinen ve görünen yüzleriyle ülkemiz
de kanuniyet kesbetmiş bir cemiyettir. Ancak, görü
nen yüzüyle dahi masonluk, antinasyonalisttir; din, 
dil, mezhep, milliyet tanımadığını alenen ilân etmek
tedir. 

Milliyetçi topluluğun saflarına iyi bakmalıdır. Şa
yet bu m'reillû cemiyetin üyeleri varsa, orada ya mil
liyetçilik olmamalı yahut milliyetçiler orada bulun
mamalıdır.» 
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Şimdi muhterem arkadaşlar,' 11 ay evvel bu iddia
da bulunmuşuz. 11 aylık icraatından sonra Sayın Baş
bakan; milliyetçi hükümetten, milliyetçi icraatından 
ve milliyetçi olduğundan bahseder. Şimdi, burada 
işaret ettiğimiz enternasyonalim, yani beynelmilelci, 
milletlerarası, pek çok milletlerde çeşitli devletlerin 
tebaaları arasında azası bulunan bir örgüte aza olu
nan bir örgütün, yani Mason Cemiyetinin mensubu 
olan kişi milliyetçi olur mu, olmaz mı? 

Bizzat masonların kendi literatürlerinde ve a.n-
timason yazarların neşriyatından artık anlaşılmıştır : 
Hatta görünen yüzüyle gizli neşriyatı değil, açık neş
riyatlarında dahi, masonlar milliyeti reddederler, en-
ternasyonalisttirler, beynelmilelcidirler. 

'Binaenaleyh, milliyetçilik gibi adı üstünde nas
yonalist olan bir iddianın sahibi, enternasyonalist bir 
cemiyetin azası olamaz. Eğer enternasyonaMst bir ce
miyetin azası ise ve arkasından da milliyetçiyim di
yorsa, yalan söylemiş olur. 

CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — Sosyalist enter
nasyonale girenler ne olacak? 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Her ikisi 
de. Sosyalist enternasyonali de, mason enternasyona
li de aslında bir kökte birleşirler. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; Sayın Demirel'in 
mason okluğu hakkında pek çok belgeler okundu, ya
yınlandı, dağıtıldı, bunun aksi sabit olduğu, asimin 
olmadığı iddia edildi; bu iddiayı ortaya koyan vesi
kanın sahte olduğu ispat edildi. Bunlar cereyan etti. 

Ancak, ben burada kendi tercihimi yapmadan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kitaplığında bulu
nan ve T. B. M: M. Kitaplığının (A - C 2142) sa
yısını taşıyan A. G. Michell adındaki bir Fransız ya
zarın, bir eski sefir tarafından tercüme edilmiş «Ma
son Diktatörlüğü» adlı kitabında Sayın Demirel'e ait 
olan kısmı size okuyacağım. Burada «Mason Politi
kacılar» diyor. «Süleyman Demirel : Bunu anlatma
ya lüzum yoktur; herkes bilmektedir ki, bilgi loca
sından olan bu zat Başbakanlık yapmıştır, Türkiye si
yasî hayatında şu rolleri oynamıştır» diyor. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — O kitabın ka
pağını gösterebilir misiniz? 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Buyurunuz 
efendim. 

Şimdi, bir hususu kısaca arz etmek istiyorum. 
Arkadaşlar, kitaplar yazar, gazeteler yazar, vesikalar 
çıkar, bu vesikalar doğru olabilir, sahte olabilir. An
cak, bu iddianın sahipleri doğruluğu veya sahteliği 
ile mesuldür. Ben burada nâkilim, bunun doğruluğu 

I yanlışlığı her zaman tetjcik edilebilir Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Kitaplığına gedmiş bu kitap 1974 yı
lında. 1974 yılımdan bu yana bu kitabı ifceiikik buyurma-
ırnışlarsa, Sayın Damirel'e ithiaf ediıyorum; bu kütalbın 

I dıoğru olmadığını, sahte okluğunu ispaıt ederler mesele 
I kalmaz* 

Çünkü, benim de bizzat başımdan geçti. De
min arz ettiğim hükümet ikunıluışundalki prog
ramı (tenkidim sırasında bazı gazetelerden d© bah
setmiştim. Milliyetçi Cephe Hükümetini oluşturmak
ta çök büyük hizmeti geçmiş olan, sözüm ona bir 

[ gazete sonradan neresine dokundum bilmiyorum, ki
ralık kalemleriyle bana bir hayli hakaretler yağdırdı. 
Affedersiniz; ,«ît ürür, kervan yürür» dedim aldırma-

I dım. Fakat bir müddet sonra bu gazetede bir okuyu
cu mektubu neşredildi. Bir isim ve adresi olan oku
yucu benim şahsım hakkında bu defa iftirada bu
lundu. Ben de bu gazeteyi mahkemeye verdim, mah
kememiz hâlâ cereyan ediyor. Yalnız şu ana kadar 
yapılan tahkikatta, Oğuz Süzer isminde adresi ile 
benim hakkımda iftirada bulunan zatı aradı savcılık. 
İstanbul Savcılığının yaptığı tahkikattan öğrenildi ki, 

I bana açık mektup yazan adam, o tarihten iki yıl ev
vel ölmüş. Tabiî mahkeme bu delillere göre neticele
necek. Böyle iftiralar oluyor, onun için elbette her 
yazılan şeye inanmamak lâzım, doğru. Ancak bunun 

I aksi de oluyor. Bazı vesikalar, bazı deliller diğer de
lilleri çürütmek için ortaya getiriliyor, ama bu geti
rilen delillerin de sahte olduğu sonra ispat ediliyor. 

Bunun da bir misalini söyleyeyim : Sayın Demi
rel kendi kongrelerinde kendilerine mason diye iddra-

t da bulunulduğu için, şurada bahsedilen bilgi loca
sından masonluk kaydı olmadığına dair bir vesika ge-

I tirdi. Ancak bu vesikanın sahte olduğu, sonradan bu 
I bilgi locasında yapılan müzakerelerle, münakaşalarla 

ispat edildi. Bu yüzden de bilgi locası ikiye ayrıldı, 
Türkiye'de yeni bir mason cemiyeti ortaya çıktı. 

I Bunları da ben söylemiyorum, vesikaları var. Bu 
vesikalardan okuyayım size (Bunlar da aksi sabit 
oluncaya kadar muteberdir. Sayın Başbakan, bunla-

I rın da aslının olmadığı başka vesikalarla çürütürse, o 
zaman Başbakana inanırız, ama şimdilik bu vesika-. 

I lara inanmaya mecburuz) : 

Demirel'in hareketleri masonların . geleneklerine 
I taban tabana zıttı. Bu mason kendi rızası ile girdiği 
I teşkilâtta üstelik politik çıkarlarına basamak yapabil-
I mek için üye olmadığını ilân ediyor ve bu konuda 

maalesef mason derneğini de aracı kılıyordu. Olay 
I fırtınalar koparttı, tahkik konusu yapıldı; dernek mü-. 
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fettişleri, belgeyi yerdiği bilinen Hikmet Turat'ı sor
guya çektiler.' Yapılan iş, teşkilât ilkelerine göre dü
pedüz suçtu, Turat; belgeyi verenin kendisi olmadığı
nı, bundan büyük locanın haberi olması gerektiğini, 
zira Başkanvekill Maşrıkı Âzam Kaymakamı Doktor 
Nejat Egeran'm olaydan haberli bulunduğunu bil
dirdi» 

O zaman bu tahkikatlardan çıkan sonuç şu ol
muş : 

•1. — Tamaimeın gizi maksatla >ve gerçeğe aykırı 
bir vesikanın, ayrıca da gizli bir peklide verilişi; 

2. — Bu vesikayı veren daimî heyet âzası oldu
ğu halde, daimî heyetin yaptığı tamimde, daimî heye
tin bilgisi altında böyle bir vesikanın verilmediğinin 
beyan edilmesi; 

3. — Daimî heyet tamiminde, Bilgi Locasının 
matrikülünde (matricule) l'den 109'a kadar bütün 
kayıtların kontrol edilmiş olmasına rağmen vesika 
verilen şahıs, yani Süleyman Demirel ismine rastlan
madığının beyan edilmesine karşılık, gazetelerde neş
redilen matri'kül cetvelinin 48 numarasında bu kaydın 
bulunduğunun sabit olması; 

4. — Bay Bgeran, büyük üstatlıktan ve masonluk
tan istifa etmiş ve istifasının katileşmiş olmasına rağ
men, gene büyük locaya sirayet etmiş olması şeklin
de neticelenmiş. 

Bu vesikalar şimdilik duruyor. Aksini Sayın De
mirel ispat edinceye kadar, bendenizin ve sanıyorum 
ki muhterem arkadaşlarımın nezdinde de muteber ol
mak gerekir. 

Şimdi arkadaşlarım, bunu 11 ay evvel haber ver
miştik; ancak, milliyetçi icraat yaptığını söyleyen Hü
kümetin, milliyetçi olduğunu söyleyen Başbakanının 
bu ahvaline daha başka kimler iştirak halindedir? 
Hükümetin diğer sayın ortaklarını o zaman uyarmışız 
ve «Başbakanınıza dikkat edin» demişiz. 

Şimdi diğer sayın ortaklar ne kadar dikkat etmiş
ler; kimler işin içine karışmış; onları arz edeceğim. 

Burada.bir iki gün evvel Adalet Partisi adına ko
nuşan sayın sözcü de çok çok milliyetçilikten bah
setti. Cevat Önder arkadaşımızın Milliyetçi Cephe
ye çatışında ki ,«Bu bir komünist ta'ktiğidir, bu bir 
Leninist doğandır» dediği zaman, t«Bu MiMiyetçü 
Cephe lafı değildir, Millî Cephe lafıdır; milliyetçilik 
Leninist sloganı değildir» diye büyük milliyetçilik 
hakkında bilgi gösteren zatın da, şu deminki arz et-
ıtiğim kitapta ismi var. (Adalet Partisi sıralarından 
«Yaa...» sesleri) 
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Ya, var ya.. Evet,'Sebati Ataman; Demokrat Par
ti eski bakanlarından. Bu zata «Mason» diyor* bu 
kitap, aksi sabit değil. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hangi lo
caya kayıtlı efendim?.. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Efendim, 
Zühal locasında kayıtlı imiş. 

Bu bütçenin görüşülmesinde, hazırlanmasında ve 
Yüce Meclisinize gelmesinde büyük emeği geçmiş 
olan, burada şimdi yok, ama çok kısa bir zamana ka
dar, birkaç saat evveline kadar Bütçe Plan Karma 
Komisyonunu temsil eden, Bütçe Plan Karma Ko
misyonunun Sayın Başkanı, Sayın İsmet Sezgin'in de 
mason olduğu yazılıdır burada. (A. P. sıralarından, 
«Ya o da mı var?» sesleri) 

Evet efendim, ya, ya o da var. Bu kitaptan alsa
nız çok istifade edersiniz, arkadaşlarınızı tanıyacak
sınız. 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Onların hepsi 
uyduruk. 

BAŞKAN — Sayın Altınsoy, görüşmeleri Baş
bakanlık Bütçesi üzerinde yapıyoruz. Belki hatırlat
mam fazla gibi geliyor, ama ayrı ayrı bütün mason
ların isminin sayılmasına bilmem gerek var mı? , 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Sayın Baş
kan, ikazınıza uymaya çalışacağım; ancak, takdir 
buyurursunuz ki, Başbakanlık bütçesi üzerinde gö
rüşürken Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanından ve 
onun mesai arkadaşlarından bahsedeceğim. Her halde 
bendenizi ülkesi ve hükümeti olmayan Yaser Arafat' 
tan bahsetmeye zorlamazsınız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, ama Bütçe Ko
misyonu Başkanından da bahsetmeye fazla gerek 
yoktu. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Evet efen
dim. 

1967 tarihinde çıkan Yeni İstanbul Gazetesinde 
Sayın İsmet Sezgin'in resmi ve ismi var. 1967 sene
sinden sonra bu gazetedeki neşriyat, ayrıca kitap ha
line getirildi. O da burada var. Orada da ismi var. 
Bunlar bu zevat tarafından bugüne kadar tekzip edil
medi, haklarında bir muamele yapılmadı. Tekzip edip 
etmemek de kendi bilecekleri iş. Tekrar ediyorum, 
masonluk kanunlarımıza göre suç değildir. Kendileri 
belki de resimlerinin çıkmasından iftihar duyuyorlar; 
o da ayrı mesele, ona da bir diyeceğimiz yok. 

Ancak bu zevata diyeceğimiz bir şey var : Bu Hü
kümetin adı milliyetçi hükümet olamaz. Bu zevat da 
milliyetçi olamaz. Çünkü mason teşkilâtı enternasyo
nal bir teşkilâttır. Oraya mensuplukları bu kadar sa-
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MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Biz böyle 
bir şeye lüzum hissetmediğimiz için adımızı milliyet
çi koymadık. Çünkü bizim yaftamızda milliyetçilik 
yazılıydı zaten. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — Gü
zel 'bir şey, 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Tabiî, ta
biî, güzel bir şey de, işte eski hali unutturmak için 
Agop ismini almazlar da Muhammet ismini alırlar. 

BAŞKAN — Biz böyle bir müzakere için söz ver
medik Sayın Altımsoy, hatırlatmama gerek yok. Bir 
dakikanız kaldı ayrıca. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Peki efen
dim, teşekkür ederim. Bir dakika içinde sözlerimi to
parlamaya çalışacağım. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Bir şey de
mediniz ki, toparlayacaksınız. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Sayın Er-
'demir, ben dörtte üçü boş da olsa, Yüce Meclise hi
tap ediyorum; Yüce Meclisin yüce üyelerine hitap 
ediyorum. Sizin indinizde bir şey söylemiş olup ol
mamam beni de ilgilendirmez, benim sözlerimin sizi 
ilgilendirmediği gibi. Onun için bendenizin Yüce 
Meclise Başbakanlık bütçesi hakkında arz edeceğim 
zaten bundan ibaret. Yüce Meclisi saygıyle selâm
larım. (D. P. ve C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altınsoy. 
Millî Selâmet Partisi adına Sayın Yasin Hatiboğ-

lu. 
Buyurun Sayın Hatiboğlu. 
M. S. P. GRUPU ADINA YASİN HATİBOĞ

LU (Çorum) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin 
muhterem üyeleri; 1976 Malî Yılı Bütçe Kanun Ta
sarısının, Başbakanlığa müteallik bölümü üzerindeki 
Millî Selâmet Partisinin görüşlerini arz etmek * üzere 
huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesile ile hepinize 
hürmetlerimi sunarım. 

bit olan kişiler, biz milliyetçiyiz diye göğüs gere^gere 
laf ederlerse, düpedüz yalan söylemiş olurlar. Ev
velâ bu delilleri çürütürler, sonra milliyetçiliklerini 
ilân ederler; yoksa onların milliyetçiliğine kimse inan
maz, bu tarz sözler bir şey ifade etmez. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Vaktiyle 
zatıâlinizin içinde bulunduğu hükümetin adı neydi? 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Milliyet
çilik icraatla belli olur. Kendisi milliyetçi olan mil
liyetçi icraat yaparsa belli olur. Milliyetçi olmaya sta
tüsü müsait olmayan insanın, o statüden ayrılıp baş
ka icraat yapması da mümkün olmaz. Abesle iştigal 
olur o. 

Muhterem arkadaşlarım, «Milliyetçi Hükümet» 
sözüne bir noktada daha değinmek istiyorum. Eğer 
bir hükümeti milliyetçi hükümet ilân ederseniz, bu
nun mefhumu muhalifimden, ondan evvelki hükümet
ler, adlarını milliyetçi koymadıkları için, milliyetsiz 
hükümetler gibi bir şey çıkar. Sayın Demirel bu Hü
kümetle beralber üçüncü (hükümetin 'bas/bakanıdır. Bun
dan evvel iki defa daha kendi kurduğu hükümetin 
başbakanı olmuştur. Onlar da Sayın Demirel'in hü
kümetidir. Onlara «Milliyetçi Hükümet» adını koy
mayıp da, üçüncü hükümetine milliyetçi adını koy
duğuna göre, acaba ondan evvelki iki hükümetinin 
adı neydi? 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Vaktiyle 
kurduğunuz hükümetin adı neydi? 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Ben hü
kümet kurmadım. Yanlış biliyorsunuz Sayın Erde-
mir. Sayın Ürgüplü'nün ve benim partimin de dahil 
olduğu bir hükümetin içinde bulundum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. Sayın Er-
demir rica ediyorum efendim. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Biz milli
yetçi kişiler olarak biliniyorduk ve milliyetçiydik. 
Onun için ayrıca adımızı milliyetçi koymaya lüzum 
hissetmedik. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — Agop-
lar adlarını Muhammet korlarsa güzel bir şey. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Çünkü, 
çünkü... 

Efendim, Agoplar Müslüman oldukları zaman 
isimlerini Muhammet koyarlar; daha iyi Müslüman 
olduklarını anlatmak için. 

BAŞKAN — Sayın Altınsoy, bir dakikanız var 
efendim. 

Başbakanlık bütçesi görüşülürken alışılmış olduğu 
veçhile tüm Hükümetin politikası tahlil edilir, tenki
de tabi tutulur, yol gösterilir. 

Başbakanlık, Anayasanın bir madesinde ifade 
edildiği gibi, bir nevi bakanlıklararası koordinatör
lüktür. Bu sebeple de Başbakanlık bütçeleri, hükü
metlerin icraatlarının bir kere daha gözden geçirilme
sine vesile olur. Ancak şunu ifade etmeliyim ki, tah
lil ve tenkide imkân bulunan bu müzakerelerde, ge
rek iktidar - muhalefet ve gerekse partilerarasmda bu
lunması lazımgelen iyi münasebetleri zedelememeye 
dikkat etmek gerekir. 
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; İktidar esasen ve öncelikle muhalefetle iyi müna
sebetler içerisinde olmak zorundadır. Bu tutum, hiç 
bir zaman muhalefete teslimiyet anlamına alınamaz. 
İktidar, millet adına iktidarda bulunmaktadır. İkti
darlar en azından bir psikolog dikkati içerisinde bu
lunmak zorundadırlar. Demokrasilerde, hele kısa geç
mişti demokrasilerde daha da dikkatli olmak gerekir. 
Zira bu gibi hallerde muhalefet daha hırçın ve daha 
kızgın olabilir. Hele soğukkanlılığını toparlayamadığı 
nevi şahsına münhasır devrelerde, yaptığı hissî he
sapların çıkmayacağı kanaatine ulaştıktan sonra, da
ha da kızgın olabilir. Parlamento içi muhalefetin dı
şında çeşitli muhalefet grupları teşkil edilmiş veya 
ettirilmiş olabilir. Bunların ölçüyü taşan çıkışlarını 
kanun hâkimiyetinden fedakârlık yapmadan karşı
lamak gerekir. İktidar bu ahvalde dahi muhalefete iyi 
örnek olmak durumundadır. 

İktidar beyanlarının dozunu ayarlarken iyi niyet
li muhalefeti kırmamalı, kötü niyetlilerine ise fırsat 
vermemelidir. Bu, kendi iktidarlarının devamından 
daha çok, milletin huzuru için şarttır. 

Muhterem milletvekilleri, bu noktaya gelmişken 
muhalefetin tavrına da temas etmeden geçemeyece
ğim. Demokrasilerde muhalefet iktidarların lâzımı 
gayri müfarikteradir. Birini diğerinin yokluğunda dü
şünmek mümkün değildir. Aksi halde, komünist bir 
sistemden veya faşist bir düzenden söz etmek gerekir. 
Ne var ki, varlıklarına bu kadar kıymet atfettirdiği
miz muhalefet de, kendilerini lâyüs'el amma yef'al, 
yani işlediğinden sorumsuz sayamaz. 

Tenkit yıkmak değil, yapmanın yol göstericiliği
dir. Unutmamak gerekir ki demokrasilerde iktidar
lar geçicidir; bir gün muhalefet de iktidara gelebilir. 
Nitekim, iki yıl içerisinde üç iktidarın değiştiği bir 
vakıadır. Bundan dolayıdır ki muhalefetler, ağır baş-
hlıklarıyle, yapıcı tenkitleriyle hatta iyi icraatları var
sa, her türlü hissî hesapların üstünde davranarak, ik
tidarları tebrik ve teşvik etmelidir. Bu suretle de 
kendi iktidarlarının muhalefetlerine iyi örnek olmalı, 
muhalefet - iktidar diyalogunun ilk kapısını açmalı
dır. 

Şunu üzülerek ifade etmeliyim ki, mevcut mu
halefet bu güne kadar çok arzu ettiğimiz iyi ve yapıcı 
muhalefet örneğini verememiştir. Bu halin muhalefe
te ne kazandırdığını bilmek zordur, ama millete hiç 
bir şey kazandırmadığı aşikâr. Enteresandır doirusu, 
her yeni modelde iyiye gidiş hedef alındığı îıaMa 
maalesef 1975 - I9"'b modeli muhalefet b'i kurala 

j uymamıştır. Modeli yeni olmasına rağmen vasıtala
rı, üslubu, dozu çok gerilerdedir. Yukarıdan beri 
yaptığımız tavsiyelerimize tenakuz teşkil etmemiş 
olsaydı, çağın da gerilerindedir. bu muhalefet usulü 
diyebilirdik. Daha dün geçen hadisenin ne kadar 
çirkin olduğu bütün çıplaklığı ile ortadadır. 

j Muhterem milletvekilleri, bu kadar sözü söyle-
I yişim elbette boşuna değildir. Millî Selâmet Partisi 

olarak istiyoruz ki, 41 milyon insan kardeşçe yaşasın. 
Beş umdemizden biridir bu. Bunu yalnız istemek 
kâfi değil, icraatına geçmek lâzım. İlk hareket de, 
seçilmiş insanlardan, yani sizlerden gelmiş olmalı. 
Her Allanın günü Devletin radyo ve televizyonu 
ile pulsuz ve parasız biribirine hakarete varan me
sajlar yollamakla kardeşlik tesis etmek mümkün de
ğildir. Milletimiz bu manzaradan huzursuz ve rahat
sızdır. Bu gidişle iç huzurun temini imkânsızdır. 

Bütçe yekûnlarının geçen seneye nazaran yüzde 
şu kadar artmış olması, gayri safı millî hâsılanın 

I şu noktaya gelmiş olması, fert başına düşen gelirin, 
umulandan kat kat fazla olması, meseleyi hallet
mez. Yalnız başına bu artışlar, belki belli çevreleri 
memnun edebilir; ama vatandaşın huzurunu temine 
yetmez. Bütün bunlar ancak Millî Selâmet Partisinin 
üzerinde ısrarla ve altını çizerek durduğu iç Barışla 
birlikte bir mana ifade edebilir. Cebini doldurduğu-

I nuz vadandaşı manevî boşluğa yuvarladınızsa, can 
I emniyetini temin edemedinizse, işe koyduğunuz insa-
| nın iş emniyetini veremedinizse, «fert başına düşen 

gelirin artması, millî hâsıla» lafları, yalnız başına 
çözüm yolu olamaz. 

Bir memlekette üniversite öğretim üyelerinin, az 
da olsa bir kısmı asıl vazifesini bırakarak, anarşi reh
berliği yapıyorsa; bir avuç talebe kılıklı enternasyo-
nalistler, ilim ve irfan yuvalarını anarşi kumkuması 

! haline getiriyorlarsa; o memleketteki kalkınma iddia
larının faydası yoktur. Esasen kalkınmanın faydası 

I yoktur. Esasen kalkınmanın imkânı da yoktur. Hükü
met tüm hukukî imkânları kullanmalı ve anarşinin 

I üzerine gitmelidir; hiç kimsenin anarşiye sahip çık-
I maya hakkı yoktur. Anarşistin etiketi ne olursa olsun, 
I kimse anarşiste sahip çıkmamalıdır. Milletten ve Va-
I tanın bütünlüğünden yalnız başına Hükümet sorumlu 

değildir; muhalefetin ve tüm anayasal kuruluşların 
sorumluluğu vardır. Herkes gecikmeden bu idrakin 

I içerisine girmek mecburiyetindedir. 
I Muhterem milletvekilleri, işi bu noktaya getirmiş-
I ken bir hususa temas etmek istiyorum: Herkes dü-
] şünıdüğünü senböstçe ifade edebilmelj, inandığı gibi 
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yaşayaibiJmtetedir; bu hem hürriyetin ve hem de de
mokrasinin taıbiî bir neticesidir. Esasen komünizmin) 
ve faşizmin reddi, ancak bu yolla mümkündür. Her
kese kendi inancınızı zorla, hele birtakım tahrikçi 
yuvaların tazyiki ile kabul, ettirmek isterseniz, daha 
büyük patlamalar olur. Tarihin hiç bir devrinde fakire 
zincir vurulamamııştır. Islâmm Büyük Peygamberini 
ve kul Biiali Habeşi'yi kimse susturamamıştır. Birçok 
ioat ve keşiflerinin sahipleri, fdklrlıerinden dolayı kat
ledilmiştir, ama eserleri hâlâ hayattadır. Batı, o gün
kü zulmün ıstırabını bugün duymuyorsa, mutlaka 
yüzsüzlüğündendir. 

Muhterem milletvekilleri, hükümetler tahakküm 
için değil, hizmet için işbaşına gelirler. Devlet - Mil
let kaynaşmasının gereği de budur. Demokratik sis
temlerde hükümetler temsil ettikleri millete kulak 
vermek zorundadır; Anayasanın emridir, kendi, ha
yatiyetleri için lâzımdır; tatmin edici hizmetin asga
rî şartıdır bu. Milletin arzularına uyulmaması, ma
nevi yönden cılızlaşmaya terkedümesi, anarşinin ar
zusudur. Komünizmin ye onun asıl kaynağı olan si-
yonizmin, yegâne yıkabildiği millet, manen çökmüş 
veya kasten çökertilmiş millettir. 

,«Vatan sevgisi, imandan gelir» sözünü aşılamadı-
nızsa gençliğe, elbette vatan bölücülüğü yapacaktır. 
Kardeşlik ruhunu veremedinizse, elbette yamyamlar 
gibi birbirlerini yiyeceklerdir. 

Hükümetler ve onların yegâne mesnedi olan par
lamentolar, millete ve vatana sahip çıkmak zorunda
dırlar. Millet ve vatana sahip çıkmanın ancak bir tek 
yolu vardır; o da maddî ve manevî kalkınmayı birlik
te yürütmektir. Bu iki unsur, millet hayatında etle ke
mik, ruhla beden gibidir; birini diğerinden ayıra
mazsınız. Materyalizme günül veren, her işi para-
ile ölçen milletlerin acı akibetleri ortadadır. Sınırla
rında Güneş batmayan ülke diye bilinen İngiltere sal
lanıyor. Harbin verdiği dersle kendine gelen, Birle
şik Amerika'ya kredi verecek güce ulaşan Batı Al
manya bile, akibeti meçhul bir krize doğru yuvarla
nıyor, «Mesut olma» ile «Paralı olma», nın ayrı 
ayrı şeyler olduğunu bilmeyenler refaha ulaşa
mazlar. Parayı, her şeyin anahtarı sayarsanız, mil
leti muhterisler sürüsü haline getirirsiniz; daha çok 
para sahibi olmanın ihtirası başlar, meşru kazanç 
tatmin etmez olur; banka soygunları, adam kaldır
malar tabiî hale gelir. 

Hazindir ki, «Tüyü bitmedik yetimin hakkı» 
atasözü çoktan unutuldu; «Alın terimin karşılığıdır» 
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değerine kimse iltifat etmez oldu. Dedikoduların, 
dünyayı saran rüşvetin temelinde bu ahlâkî çöküntü 
yatmaktadır. Ceza kanunlarına birkaç rüşvet maddesi 
koymakla, rüşvetin önleneceğini zannetmiyoruz. 

Gida maddelerinin tağşişine dair maddeler vardır, 
dış itibarımızın zedetenmesdıni müeyyide altına alan 
kanun hükümleri halen meridir; aıma Gomelferi. kim
se malhlkûm edamedi. Şunu demek istiyorum ki, ka
nun maddelerinden ziyade, kanunların muıhataoı fert
leri, 10 kanunların tatbikatçılarını kaçamayacakları, 
kurtulamayacakları manevî müeyyidelerle, içtimaî 
n'rzaırra hürmetkar hale getirmeliyiz. Rüşvetin, zina
nın, yalancılığın, sömürünün, hınszlığın ve vatan bö
lücülüğünün panzehiri budur; huzur ancak bu yolla. 
sağlana'bJlir, 

Muhterem milletvekilleri, materyalist düşünce ile, 
ibaşka bir ifade ile komünist ve Siyonist zihniyette 
mücadelenin en müessir vasıtası, şüphe yok ki maarif
tir. Maarifle alâkalı sözlerimiz, yanlış anlaşılmasın 
diye bir hususu paıantez içi ifade etmek istiyorum: 
«Maarif politikasını tahlil ve tenkit ederken, 'beyan
larım hiç bir döneme ve hiç foir seneye 'münhasır de
ğildir; tavsiyelerimiz de senelerle mukayyet değildir.»' 

Üzülerek ifade etmeliyim ki, maarifimizin adı ile 
tfadı birbirinden çok farklıdır. «Millî Eğitim» diyo
ruz; neresi miuilî t>unun?.. Yalnız öğretmenlerinin Tür'k 
vatandaşlarından tayin edilmiş olması kâfi mi millî 
olmaya; yciter mi kapısındaki taşa kazılmış «Millî 
Eğitim»1 sözü?.. 

.Kitapların çoğu, hâlâ ceddim, ve neslimle hiç bir 
alknalbalığı bulunmayan milletlerin ideolojik telkin
leriyle dolu. Bu mceeie, bir tek ibalîcanığm meselesi 
değ'ıdir. >Bu, milletimizin, tem ide ölüm - kalım me
selesidir. Hükümetlin, meselsnün temeline inmesi iâ-
zırndiT. Bir memleketin okullarında, - derece tefriki 
yapmaidan ifade ediyorum - (bir tane de olsa, öğret
meni şefkatsiz, takıbcsi hürmetsıiz, velisi itimatsız ve 
(huzursuzsa, ıorada mlilî maariften 'bahsedilemez. Pal-
yatif tedbirlerle mesele Ihalledi'lımez. Bir öğretmeni 
alıp falan ye~e vermek, öbür öğretmen için ceza ter
tip etmek, stajyerliği yen'i kalkmış bir öğcetmeni 
maariif müdürü yapmak, belki bazı fertleri memnun 
ödeıbilir; ama maıarlifteki asıl sıkıntıyı bertaraf ede
mez. Aksine, fok takım kötü niyetli mihraklara tahrik 
vasıtası olur. 

•Sözü buraya getirmişken Hükümetten bir hususu 
öğ -onmî k istiyorum : Millî Sedâımet Partisinin temel 
meselelerinden olduğu liçdn r>notok/o-!ıde yerini alan, 
Yüksek İslâm Enstitülerinin akademi haline getiril-
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meşini temin edecek kanun tasarısı nerddüdir? Ne
den hâlâ gelmedi Meclislere? önümüzdeki ders yı
lına (bu kanun hangi şartlarla ydüişecek? Hükümet, 
K'oaMsyan Protokolünde taahhüt haline girmiştir; 
Yüksek İslâm Enstitülerini akademi yapacak kanun 
tasarısını süratte Meclisie sevk estimelidir. Tahammülü 
da:'ial!mı)şltır gençlerin. Gerçi, Millî Selâmet Partisinin, 
Yüksek İslâm Enstitülerini akademi halline getirecek 
kanun teklifi Millet M'eelisinin muhterem Başkan
lığına veriimıiştir; ama biz yine de Hükümetin taah
hüdüne sadakat göstererek ya tasarıyı sevk etme
sini veya teklifimize sahip çıkmasını bekliyoruz. 
Haıt'ta Ibu mfevzuda daha 'da ileri gidilmesini, «Manevî 
İlimler Üniversitesi» nıin temellerinin atılmasını bek
liyoruz, ' 

Hiç bir parlamenterin manevî ilimlerle karşı oia-
/bileteeğimi asla düşünmüyoruz. Fakat inanıyoruz ki, 
dine hurafelerin sokulmak istenmesine, din istisma
rına bütün parlamenterler karşıdır. O halde buyurun, 
hop birlikte dinin ilmini yaptırıa'lum; idin mütahaıssıs-
ılan yetiştirelim; Ibu suretle de hem din istismaırcılan 
ve hem de çalıya bsz bağlama hurafelerini ortadan 
kaldıralım. 

Muhterem imillervekilleri, yine Protokolde açıkça 
yazılmış olmasına rağmen, millet tarafından yaptırı
lan meslek okullarının tamamı açılmamıştır. 140 bi
na tamamlanmış olmasına rağmen ancak 64'ü açıl
mıştır. Açıîmiamış olan (Mnalardan birisi de Ankara' 
nın Çaimhidere ilçiesindddir. Binayı bizzat gördüğüm 
için onu misal olarak veriyorum. Bina, dö:t!başı ma
mur bir binadır. Birçok kazada yıllanmış lise ve or
taokullardan daha mazbut ve munJtazaım. Geçen gün 
Çamîıdere'den bir heyet geldi, derin üzüntü iç/indey
diler. Bir hayırsever yaptırmış; boş olduğu için kâh 
camı kırılıyor, kâh kapısı zıa.lanıyoır binanın. Gelen 
heyeıt, «Neden açmıyorsunuz okulumuzu, neyi ek
sik? Hayırsever vatandaşımız burasını imam - hıaıtıip 
okulu olsun diye yaptırdı, siz ise açmıyorsunuz; gi
dip buraJsını turistik otel mi yapalım?» diye acı acı 
sordular benden. İtiraf edeyim, ikna edici cevap bu-
lamaidım; 

ıRsn d'e şimdi muhterem Hükümetten soruyorum : 
Bu Çâfmlıdereliler bu mektebi ne yapsınlar; bu binayı 
turistik otel mi yapsınlar? 

Muhterem milletvekilleri, tenkit hakkımızın dı
şında bir de murakabe vazifemiz vardır. Bundan do
layı (bir iki hususa daha temas ötmek işitiyorum. 

Üzerinde duracağımız mevzular yalnız ait olduk
ları bakanlıkların mesuliyetine bırakılmamalı, Hükü

met meselesi hailine ge-tririlmelidiır. Birçok kararname 
hâlâ tekemmül etmiş değidiır. .«Bir kısmı falan yer
de, diğer kısmı da feşmekân yerdedir» sözü, Hükli-
rni'30 rahatlatmış oiamaz. 
, Meselâ bunlardan birçoğu Riyaseti Cumhurday-

mış; neden »aylarca bekler? Hükümet, sadece karar
name sevk eden Ibir teşekkül değildir. Sevk edilen 
kararnarnlelerin inıtacıyle da vazifelidir. Hükümet, ge
reken mercilere bu kararnamderin gerekçesinti, lü
zumunu, icradaki yerini lisanı münasiple intikal et
tirme durumundadır. Bazı kararnamelerin süratle ne-
ıtieelendirijmesinide gayret gösteren Hükümetin, ken
dimden sâdır olan diğer kararnamelere de aynı has
sasiyeti göstermesi gerekir. Böylece, Devlerimizin 
temsil edildiği Yüce Makam da birtakım yıpranma-
landan kurtarılmış olun 

'Köy ve mahalle camilerinin imaim ve müezzin ih
tiyacını karşılamak üzere 1975 Malî Yılı Bütçe (Ka
nununa 100 mıilyon liraya yakın tahsisat konulmuş 
olmasına rağmen, hâlâ bir adeit olsun kadro ıtemîn edi
lememiştir. »Bu kadrolar, karşılığı 12 ay evvel büt
çeye konmuş olmasına rağmen, kaç ay, hangi bürok
ratın sumeninde kalmıştır; şimdi nerededir? Hükü
metten öğrenmek işitiyoruz bunuj 

1975 yılı Bütçe Kanunuyle köy ve mahalle ca-
nıilerin'in inşa ve tamiratımda kullanılmak üzere ayrı
lan 127 milyon liranın, inşaat mevsimi içerisinde an
cak 41 milyon lirası alınabilmiştir. Bu manzara daha 
da hazindir. 

ıMubteıiam mill&fcvekîferi, bazı hakikatleri igörme-
ye, söylemeye ve kabul etmeye mecburuz* 

Bu memleketin inşaat mevsimi bellidir. Bazı böl
gelerde ise, çak (kısadır. Doğuya, Içanadoıluya Ara
lık ayında göndereceğiniz 100 bin lira on parıa etmez. 

Şunu itiraf ciddim ki, tuhaf ./bir mekanizmanın 
içerisindeyiz. Tahsisatı bütçe kanunuyle Devlet Ba
kanlığı veya Sanayi Bakanlığı emrine verirsiniz, di
ğer taraftan tahsisatım kaderini Maliye 'Bakanlığının 
büroikratik zihniyetine Iteslm edersiniz. Netice daha 
da başka olmaz bunda, 

iSÜzin koyduğunuz tah&isateım hiç ıbir manası yok. 
Zira, Maliye 'Bakanlığı ıhakıimdir harcamaya; onun 
İütfuna kaıiımışıtır. Aksiyondan ziyade bürokrasinin 
klasik kalıpları arasında yıllarını harcamış bürokrat 
başka türlü davranamaz. Maliye Bakanlığının demir 
parmaklıklarından bu tasarrufu kurtarlmak zordur. 

İyimser düşünerek diyoruz ki, her halde iımam, 
müezzin kaıdrolarıyle cami yardımları da bu sistemin 
kazazedeleridir. 
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Muhterem milletvekilleri, Hükümetin bizzait meş
gul olmasını istıddiğitmiz bir konuya daha temas ede-
ırek sözlerimi (toparlamak istiyorum : 

TRT, millötimizin manevî değerlerine saygflı, örf 
ve âdetlerine uygun yayınlar yapmalı artık. Milleti
mizin ekmeğini yiyen TRT, milldtim'izin kılıcını sal-
lamalı. TRT'ye günde 24 saatini veren millet'imize, 
TRT hiç olmazsa radyoda ve televizyonda ayrı ayrı 
'birer saatimi ayırmalıdır. Beeithovven'ın Ölmez Senfo
nisine haftada 7 gün taihıaımmül elden miHeteimize, 
TRT'de lütfen -bir saatini ayırsın artık. 

Tabiî hu (iş, TRT'ye çöreklenimıiş din revizyonist-
'leriyle yürümez. TRT, Anayasa, (kendi 'kuruluş kanu
nu ve 633 sayılı (Diyanet işleri Teşkilât Kanununun 
il nci maddesinin ırehlberliğinde çalışmalıdır. Diyaneıt 
Teşkilâtınca hazırlanan priogram, televizyon dkranla
rına gdtiri'lmelMir artık; 

Yurt dışındaki işçilerimizi dejenere etmek için 
kurulmuş olan Köln Radyosunun yayınlarına da Hü
kümet el atmalıdır. ıbizÜan yetkilerimizin dışındadır* 
mazereti, bizce makbul sayılamaz. Yayın, Baıtı Al
man idaresince yürüiükmiş ve oraca finanse edilmiş 
"•olabilir; ama muhatapları bizini vataindaş'larıımızdır. 
Hem millî sınırlarımız ve hem de sınırlarımız dışın
da onları korumak vazifemizdir, 

Dövizlerini 'göndersinler diye methiyeler yaptı
ğımız insanlardır bunlar. Köln Radyosu Diyanet iş
leri 'Başkanlığına atfen bir dinî sohbet yayınladı. Di
yanet işleri Başkanlığından soruyoruz, 'böyle bir ya
yının Başkanlıkça hazırlanmadığını söylüyorlar. Di
yanet işlerinin haberi dışında hazırlanan yayınlarda, 
kaynak olarak Diyanetin gösteriimiş solması, fevkalâ
de mahzurludur. Bu husus araştırılmalı ve meselenin 
'üzerine gidilmielidir. 

BAŞKAN — Sayın Haitiboğlu, bu arada epeyce 
vaktiniz geçün. Rica ödiyorum, lütfen. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Çok özür 
dilerim muhterem Başkanım. Bir paragrafım kaldı, 
yazılıdır, biıtoreceğimj 

Hükümetin maddî kalkınma sahasında gösterdiği 
gayretleri takdirle kasılıyoruz. Kâğıt üzerinde bıra-
kılmayarak, fiiliyata intikal ettirilmesini heyecanla 
'bekliyoruz. Millî Selâmet Partisinin senelerdir üze
rinde durduğu imalât sanayii, harp sanayii, bugün ar
tık milletimizin günlük hayatına girmiştir. 

Dün «Türkiye'de uçak mı yapıl irmiş?» diyenler, 
bugün artık «Temeller ne zaıman atılacak? Frenklere 
muıhtaç olmaktan ne zalman kurtulacağız?» demeye 
(başlamışlardır. Millî Selâmet Partisi olarak bu mer
haleye gelmiş olmanın engin hazzı içindeyiz. 

18 . 2 . 1976 O : 2 

Kemdi uçağımızı, kendi tankımızı kendimiz yap
tığımız gün, isıtilklâüıimiz daha da müemmen olacaktır. 
Masıonik çevrelerin hüle ve desiselerine rağmen mon
taj sanayiine son verilip imalât sanayiine geçileceğin
den ve Ibüyük mi'Metimizin ibuna muktedir bulunuşun
dan asla şüphemiz yoktur. Esasen 'ancak hu yolla 
'istihdam meselesi... 

(BAŞKAN — Sayın Haitiboğlu, epeyce imkânları 
zorladık... 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Dört satı
rım kaldı Sayın Başkanım. Çok özür 'dilerim, zamanı 
!toaşnrdım. 

BAŞKAN — Estağfurullah benden değil efendim, 
Genel Kurulum kararından.! 

—^ 
YÂSlN HATİBOĞLU (Devamla) — Çok özür 

dilerim. 
Esasen ancak bu yolla istihdamı meselesi halledile

cek ve milletimizin yüzü gülecektir. Her Vilâyete bir 
fabrika projesi tahakkuk ettiği gün, âdeta toplama 
kampları haline gemlen toplu şehirlerdeki patlamalar 
ihi&ecek ve fakirin yüzü gülecektir.-

Manevî değenlerin lüzumu, hatta zaruretini idrak 
edip fiiföyata geçtiğimiz gün, ibütün insanlanmız bir
birlerini kardeşçe selamlayacaktır., 

Millî Selâmet Partisi olarak bütçeye müspet rey 
vereceğiırüzi ifade ederken, ^bütçenin müilföıtdmize ha j 

yırlı olmasını Cenabı Allahtan niyaz eder, muhterem 
heyetlinizi hürmetle selâmlarım.. 

Saygılar sunari'm. (M. S. P. ve A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatiboğlu. 
'Söz sırası, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adı

na Sayın Vefa Tanır'da. Buyurunuz Sayın Tanır. 

C. G. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR (Kon
ya) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar; 1976 
Başbakanlık Bütçesi üzerinde, Cumhuriyetçi Güven 
Partisinin fikir ve kanaatlerini anlatacağım. 

Bu bütçe, başlangıcından itibaren, gerek Cumhu
riyet Senatosunda gerek Bütçe Karma Komisyonun
da ve 3 günden beri de Meclisimizde, - şüphesiz bü
yük bir hakikat payı da içinde bulunan, Hükümetin 
başı Sayın Demirel olması dolayısıyle - hemen hemen 
1976 Bütçesinin tümü üzerinde de, Başbakanlık Büt
çesi üzerinde de Sayın Demirel'in kişiliği üzerinde yü
rütülüyor. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi, dört partili bir hü
kümet içerisinde kendisini bulmuştur. Bu Hükümet 
hangi şartlarla nasıl gelmiştir, hepimiz biliyoruz. 
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Muhterem arkadaşlarım, 1973 seçimlerinin netice
si, 1973 seçimlerinin parlamento aritmetiği, bugüne 
kadar, yeni bir seçime kadar, burada bulunan siyasî 
partilerle bu işin yürütüleceğini göstermektedir. 

Seçimlerin (hemen neticesinde hiç olmayacak gibi 
görünen Cumhuriyet . Halk Partisi - Millî Selâmet 
Partisi ortaklığı yapılabilmiştir ve yine ondan sonra, 
yine bir araya gelmeyeceğini zannettiğimiz dört si
yasî parti ve bir o kadar da ayrı yarı parti zannede
bileceğimiz, ayrı ayrı kanaatte olan bağımsızların des
teklediği dört partili bir hükümet kurulmuştur. Se
çimden hemen evvel de, Cumhuriyet Halk Partisi ve 

-'Adalet Partisi hükümeti kurulmasına da ramak kal
mıştı. Sadece bu hükümetin başı kim olacak, mesele
sinden dolayı hükümet kurulamamıştır. Şayet o hü
kümet kurulmuş olsaydı, bugün huzurunuzda bulunan 
siyasî paritler, bu üç sene içerisinde hemen hemen ayrı 
ayrı 'hükümetlerde, ama devlet idaresinde vazife al
mış kişiler olacak idik, 

'Bu bakımdan hükümetin başı kimdi, neden şim
şekleri hükümetin başı çekiyor? Hele bu dörtlü Hü
kümette, Hükümetin başı sanki bugüne kadar başka 
hükümetlerin başında bulunmamış gibi, yeni keşfedil
miş gibi bütün bütçeye damgasını basmış oluyor. 

Sâym Demirel, 1965 seçimlerinden sonra 1969'a 
kadar hükümetin başı olmuştur ve yine Sayın Demi
rel, 1969 seçiminden sonra da kurulan hükümetin ba
şı olmuştur. Meclislerimizce, milletimizce belli kişi
dir. Aslında Türkiye'nin büyük meselelerini b;r tara
fa atıp, Hükümetin başı ile uğraşmak, zannederim 
biraz Hükümetin başından ziyade, kendi politika
larını tutturamamanın biraz da sıkıntısı içerisinde ol
manın verdiği hırçınlık veya heyecandır. Bundan do
layıdır ki zaman zaman siyasî partiler Hükümetin ba
şına çatarken, Cumhuriyetçi Güven Partisine de ta
kılmadan gidemezler. 

'Nitekim bugün, yine diğer bir bütçede bir grupu-
muz, bizim grup olma ve grup olmamamızı, yine 
Hükümetin başına çatarak dile getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyetçi Güven 
•Partisi kurulduğu günden beri iki defa milletin hu
zuruna gitmiş ve Türk milletinin reyleri ile grup olma 
hakkına sa'hip olmuştur. Milletimiz bize grup olma 
imkânım sağlamıştır, ama buraya getirdiğimiz arka
daşlarımızı bizim sıralarımızda rahatça oturtmuyor
sunuz ki. Biz, bizden alınanlara hiç sesimizi çıkartmı
yoruz. Nitekim, Grupumuzdan bir üyemizin rahatsız 
olduğunu duyduğumuz zaman, hastaneye gidip ken
disiyle rahatça konuşma imkânına dahi sahip olama-
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dik. tki ay evvel terkettiği bir grupun arkadaşları, 
I kendi arkadaşımızla, yeni Partilimizle rahatça konuş

ma imkânını bize veremedi, hastaneden çıktıktan son
ra da arkadaşımızı eski grupu içinde gördük. 

Onun için muhterem arkadaşlarım, gelin şu bütçe
yi birbirimize çatarak değil, bütçenin esasına, rayına 
girerek çıkaralım. 

'Milliyetçi Hükümet, diyoruz. Partiler milliyetçiliği 
- benimsediği için Hükümetin adını koyuyor; «Milliyet

çi Hükümet». Aslında Cumhuriyet Hükümetidir. 
Bizim reylerimizle kurulmuştur. Dün bir kere daha 
Yüce Meclisin reylerine sahip olduğunu göstermiş
tir. Binaenaleyh kimsenin Cumhuriyet hükümetlerine 
bir başka isim, bir başka şekilde görüntü aksettirme
ye hakkı yoktur. İşte bu 229 oy, bu Hükümetin Yüce 
Meclislerin reyine sahip hükümet olduğunu göster
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Hükümet nasıl bir 
idareyi devraldı? Bugünkü durum nedir? Bunlar üze
rinde biraz durmak isterim. 

1975'in nisanında bu Hükümet kurulduğu zaman, 
Türkiye bazı sıkıntılarla karşı karşıya idi. Bunların 
başında yokluk, hayat pahalılığı geliyor idi. Bugün, 
büyük sıkıntı olan anarşi her ne kadar bu ayarda de-
ğ'l ise de; bunun yanında milleti sıkıntıya sokan bü
yük konular var. 

1975'in bu aylarında, Türkiye'de bir şeker sıkıntı
sı vardı, bu ayda o sıkıntı yok. 1974'ün kasım ayında 
40 bin ton kadar şeker yiyen milletimiz, piyasaya; 
ocakta 50 bin, şubatta 60 bin, martta 70 bin ton şe
ker sürüldüğü halde, yine bir sıkıntı içinde idi; bugün
kü gibi değildi. Çünkü, 3-5 ay evvelinin hiç bulama
manın endişesi içerisinde her ay piyasaya 10 bin ton 
fazla şeker sürüldüğü halde, yine bir yoklukla karşı 

I karşıya geliniyor idi. 

J Buğday politikası tamamen adaletsiz yürütülüyor 
idi. Türk köylüsü, kendi kaldırdığı buğdayını 230 ku
ruşa, 240 kuruşa satacağına, değirmenine götürdü, 
bir yıllık ununu öğüttü, ambarına koydu;* 240 kuruş
luk buğday unundan ekmek yemeye başladı. Şehirler -

| de oturan vatandaşlarımız, daha zengin vatandaşları
mız, Türk köylüsünün 240 kuruşa sattığı buğdayı, 
ofislerden, belediyeler vasıtasıyle 125 kuruşa alarak, 
yedi; zengin ucuz ekmek, fukara pahalı ekmek yer hal
deydi bir sene evvel. 

Ofislerimiz, bu yılki gibi kalkan bütün buğdayı 
değil, topu topu 800 bin ton buğday alabilmişti; bu-

I nu da 1975 ocak ayının başında bitirmişti. 1975 ocak 
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ayının- ortalarından itibaren* yeni mahsul yılına ka
dar, dışarıdan alınan, 309 kuruşa malolan buğdayı 
yiyor halde idik. 

GübFe; Türk ziraatında artık varabileceğimiz sı
nırların en «onuna varmışız. Ziraat yapılma imkânı 
olmayan toprakları dahi ziraata katmışız. Sekizinci de
recede toprakta bugün ziraat yapıyoruz. Demek ki, 
yeni topraklar katma ile Türk ziraatında bir şey al
manın imkânı elimizde yok; reformu da getirsek, ta
puyu da delsek, Ahmet'ten Mehmet'e toprak geçir
miş olacaksınız, yeni toprak ekleme imkânı olmaya
caktır. Ziraatımızın bir tek kurtuluş yolu var; mo
dern ziraatla, dışarıdan buğday getirmemektir. 

'Modern ziraata nasıl geçeceksiniz? Bunu deneme
ye başlamışız. Teknik araçlarla gübre kullanmada, 
bilhassa memleketimizde başlangıçta büyük sıkıntı 
çekmişiz. Vatandaşımız toprak gibi gördüğü bir nes
nenin, tekrar toprağa atılmasıyle, para vererek atıl
masıyle, 6 ay, 1 sene sonra alınacak neticeyi önce 
yadırgamış, ama zamanla buna alışmış. Bu, ziraatı
mızda bir kurtuluş penceresi açmış. 

1970 senesinde 2 200 000 ton civarında gübre kul
lanır bir seviyeye memleketimizi getirebilmişiz. 

Irmak Hükümeti iki defa iktisadî kurulda, Sayın 
Başbakanın, ama bir Ortaanadolu çocuğu olan ve 
tabiî ilimler tahsil etmiş olmasından da belki, bir 
köy çocuğu olmasından dolayı da belki, daima köy
lünün ziraatına ehemmiyet veren Sayın Irmak, güb
re fiyatlarının indirimini zorlamış; ama itkisadî ku
rul bunun imkânını o günlerde bulamamış. 

îşte sadece şahsına sataştığımız bu Hükümet, Türk 
ziraatında kapattığımız açık pencereyi, arkasına ka
dar açma imkânını bulmuştur. Bu yıl, verdiğim ra
kamların iki katında Türkiye'de gübre kullanılacak
tır. Geçirdiğimiz günlerin rakamları bunları göster
mektedir. Bu bakımdan Hükümetin icraatını, geliniz, 
bu noktalara getirelim. Hükümetin icraatını bu nok
talarda arayalım. Bütçe konuşmalarımızı bu nokta
ya getirirsek, içinde bulunduğumuz sıkıntılardan kur
tulmanın imkânı kolaydır. Yoksa kişiler üzerine dü
şersek; bir şey çıkmaz. Biz bir fik;r etrafında bir 
araya gelmiş siyasî partileriz. Türkiye'yi hükümet
siz bırakmamak fikri etrafında birleşmiş bir siyasî 
partiyiz. Kimsenin kişiliği, partisinin programı bizi 
alâkadar etmez. Ama zaman zaman burada bu kür
sünün mehabetine yakışmayan sözleri söyleyenler, 
bir başka sıralarda, düğmelerin dördü birden kapalı, 
kişilerin önünde eğilen kişiler, arkasından yürüyen 
kişiler olmuştur. Bunun derinliğine vardığımız za
man, koalisyon ortağı olmanın verdiği sıkıntının dı
şında, başka şeyler de ortaya çıkar aziz arkadaşla
rım. 

Bugün iktisadî konuların yanında sosyalist parti 
olmuşsunuz, sosyalist hükümet kurmuşsunuz; bun
ların hiçbirisi bir şey ifade etmez. Çağ bir şeye zor
luyor; çağın Hükümeti, çağın partisi olabilmek için, 
sosyal adaleti, sosyal güvenliği başa almak gereki
yor. Bunu yapamayan hükümetler duramaz; buna 
uymayan siyasî partiler yaşayamaz, kendilerini yeni
leyemez, 

Bu Hükümet, sosyal adalet ve sosyal güvenlik ba
kımından, geçtiğimiz günler içerisinde verimli olmuş 
mu olmamış mıdır? Türk köylüsüne bu Hükümetin 
programındaki kadar hiç kimse kapısını açmamış, 
kucağını açmamıştır, bugüne kadar. İşçiye, köylüye, 
tarım ve orman işçisine, memura, dar gelirli yurtta
şa, emekçi işçilere, dula, yetime, yaşlıya, kimsesize, 
hastaya, afete uğrayanlara bu Hükümetin programın
da çok şeyler vardır. Programın çok şeyleri gerçek
leşmek üzeredir, gerçekleşenleri de vardır; ama bunun 
yanında Hükümetin eksik bir tarafı yok mudur? Bu 
sadece Hükümetin midir? Bu işte hepimizi huzur-

1971'de, vatandaşımız birden bire bir atılım yap
mış, 500 bin ton daha gübre fazla kullanmış. 

1973'te, vatandaşımız, bir yıl eVvel 2 536 000 ton 
gübreye karşılık 3 284 000 ton gübre sarfetmiş. 

1973'te, vatandaşımız yeniden 500 bin ton gübre 
daha sarfetmek imkânını bulmuş; yani 1973'te 
3 720 000 ton gübre satılmış. 

Şimdi arkadaşlarım, rakamlara dikkat ederseniz 
500'er bin ton her sene vatandaşımız fazla gübre 
kullanır hale gelmiş, bu bilince erişebilmiştir. 1974 
senesi gelmiş, gübre tekrar, 1 yıl evvelkinin ayarını 
ancak bulabilmiş, bundan evvelki yıllar 500 bin ton, 
700 bin ton artan gübre kullanılışı 1973 - 1974 ara
sında birdenbire durmuş ve hem öyle durmuş ki 
Anadolu'da, Trakya'ya nazaran 1973'ten geride kal
mış. 1973'üft 1974'e yakın rakamını doğuran Trak
ya olmuş, Anadolu'da azalmış. Trakya'da ayçiçeği 
taban fiyatlarının üzerinden müşteri bulmasından do
layı Trakya çiftçisinin eline biraz daha para geçmiş, 
350 kuruş ayçiçeği taban fiyatı piyasada 550 kuruşa 
kadar yükselmiştir. Bundan dolayı Trakya'da fazla 
gübre kullanılarak bir yıl evvelkinin ayarında kal
mış. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi; bir yıl ev
vel gübreye yapılan büyük zamdır, ziraatta açtığı
mız pencereyi kapamışızdır. 
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suz eden anarşidir, sokaktaki anarşi; biraz evvel sa
dece buğday olarak, şeker olarak, gübre olarak do
kunduğum anameseleler... Ramazan ayında sıkıntısını 
duyduğumuz yağın, artık, şimdi hangisini beğenirse
niz alın cinsinde, vitrinlerde, dükkânlarda çeşit çe
şitleri var. Bu bolluklara rağmen, giderilmiş olan 
bu yokluk sıkıntılarına rağmen hepimizi hakikaten 
sıkıntıya sokan anarşi meselesidir. 

Aziz arkadaşlarım, eğer siz bazı şeyleri karıştırır
sanız anarşiyi önleyemeyiz. Bu kürsüden defalarca 
şikâyet eden arkadaşlarımız, bu çatının altında oturan 
arkadaşlarımız devletle hükümeti karıştırırsa, anarşi
ye «dur» diyemeyiz. Devletin memuru öldürülüyor, 
devletin memuru yaralanıyor, kaçıyorlar, takip edi
yorsunuz, kaçarken vurmuyorsunuz. Daha fazla öl
dürmek için yuvalanıyorlar. Onun üzerine vurulan
lara siz ertesi gün bir büyük gazetede «Cinayet İş
leyen Devlet' diye yazı yazıyorsunuz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yuh olsun. 

VEFA TANIR (Devamla) — «Cinayet İşleyen 
Devlet» derseniz, anarşi önlenmez. 

«TRT'de yaptıklarımı ve yapmak istediklerimi 
herkesten önce Cumhuriyet Halk Partisinin dışında
ki sol anlamıştır» diye hatırat yazanları, millî mües
seselerin başına tekrar getireceğiz diye uğraşırsanız, 
anarşi önlenmez. 

BAŞKAN — Sayın Tanır toparlıyoruz değil mi 
efendim? 

VEFA TANIR (Devamla) — Hay, hay, topar
layayım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
VEFA TANIR (Devamla) — Muhterem arkadaş

larım, Sayın Ecevit burada konuşurken karşıda bir 
makine mühendisi oturuyordu. Bu makine mühendi
si bir ilimizde karayollarının memuru idi. Altı aylık 
makine kursuna gelmişti. 4 - 5 aydan beri Âmme 
Enstitüsünün 1/3'ünü kiralayan karayollarının yatak
hanesinde kalıyordu. Devletin memurunun odası açı
lıyor, okuduğu kitaplara bakılıyor, gazetelere bakı
lıyor, ertesi gün koridorda dört öğrenci tarafından 
sıkıştırılıyor. Aynı binada Orta Doğu Teknik Üni
versitesi öğrencileri de kalıyor. «Sen faşistsin» di
yorlar, «Acele burayı terk edeceksin.» Çocuğun söy
lediği şudur: «Ben memurum, ben talebe değilim, 
karıştırmayın, bir kere faşist değilim; ama talebe de 
değilim; ama ben filân gazeteyi okuyorum.» «Hayır 
terk edeceksin, senin gibi birini biz ikinci kattan, 
pencereden attık, eğer terk etmezsen seni da ata
rız.» 

| DOĞAN ARASLI (Kars) — Kirayı vermemişse. 
BAŞKAN — Süre geçiyor efendim. 
VEFA TANIR (Devamla) — Bağlıyorum efen

dim. 
Bina karayollarının kiraladığı bir bina. Kurs me

murları kalıyor. Arkadaşlar, bu çocukları dövüyor
lar. Bu çocukların eşyalarını atıyorlar. Gece yarısı 
kapının önüne koyuyorlar. Gidiyorlar bunlar kara
yollarındaki yetkili memura. Yetkili memur arkadaş 
diyor ki: «Sizden evvelkilerine de onu yaptı, ne ya
pabiliriz?» 

Şimdi orada karayolları tertibat almış. Sayın Ba
kan, öğrenci grupları ile kendi memur grupunun ara
sını bölmüş tahta perde ile; öyle rahat sağlayabiliyor-
muş. 

Şimdi arkadaşlar, bu anarşiyi yok edeceksek ge
lin iki tarafı birden kınama imkânlarına sahip ola
lım. 

Bu hikâyeyi bana, delikanlı karşıda dinledikten 
sonra anlattı. Eğer anarşinin birine birimiz, birine 
'birimiz sahip çıkarsak, önleyemeyiz. Suçlu tabanca 
değildir. Suçlu tabancanın tetiğindeki parmaktır. Bu 
el kiminse ona karşı olalım. Siyasî partiler, yapa
biliyor musunuz, teşkilâtınızın ihraç mekanizmasını 
işletebiliyor musunuz? Delikanlılar ölüyor, bankalar 
soyuluyor; ama bu hareketi yapıp şimdiye kadar 
hiçbir siyasî partinin filân organından atılmış kişi 
yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Tanır, süreniz epeyce geçti 
efendim. Rica ediyorum, lütfen bağlayın efendim. 

VEFA TANIR (Devamla) — Bilâkis teşvik gör-
j müştür. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmalarımı burada 
I bağlıyorum. 
I Sayın Ecevit, eli kanlılar, kanlı olaylar diye an

latırken, oradaki delikanlı bu taraftan misal verme
diği için içerlemiş de konuyu o zaman bana nakletti. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ecevit de-
I diniz; Ecevit'le ilgisi ne bunun? 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Elini yıkarken. 
VEFA TANIR (Devamla) — Eli kanlıların pe

şinde olacağız; ama eli kanlıların kelepçelerini de 
I çözmeyeceğiz; elini sıkmayacağız; ama bir başkası

nın vurduğu kelepçeyi de çözmeyeceyiz. Bu böyle 
I önlenir. 

Saygılar sunarım. (C. G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanır. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş-
I kan, müsaade edermisiniz? 
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BAŞKAN — Nedir Sayın Uysal? 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Ta

nır konuşmasında telmihten daha öteye, açıkça, ifa
desinde Sayın Genel Başkanımız Ecevit'in sözlerini 
bir başka biçimde yorumlayacak şekilde konuştu; 
örnek verdi. Sayın Ecev'it burada konuşurken kar
şıda o delikanlı dinliyormuş, sonra ona anlatmış. 
Yani Ecevit bir tarafı koruyor, bir tarafı savunuyor, 
bir tarafı tutuyor anlamında eleştirmiş. Bu tavzihe 
muhtaç' bir husustur. Müsaade ederseniz 70 nci 
madde gereğince söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Tanır'ın ifadesini 
ben de dinledim. «Bir tarafı yererken öbür taraf ko
nusunda emsal vermedi» şeklinde bir beyanda bu
lundu Sayın Tanır. Yani bunu açıklamaya muhtaç 
bir keyfiyat... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ama Sa
yın Genel Başkan konuşmasında emsal verdi, her 
i'ki tarafı da emsal verdi. Bunu ifade etmediler. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Genel Başkanın konuş
masını ben de dinledim; Sayın Genel Başkan her 
iki taraf için de emsal vermiştir efendim, vermiştir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yalnız bun
lar vermedi, bu konuşmada Sayın Demirel vermedi. 
Onun için açıklamaya muhtaç bir şey bu. Bunu be
lirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Anladım, misal verdiğini ifade et
tiniz; ben de beyan ettim Sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ama Sayın 
Başkanım, sizin bu emsali vermeniz yeterli değil
dir. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, yani Sayın Tanır, illâ 
sizin konuşmanız üzerine Genel Başkan bu şekilde 
misal verdi mi diyecek? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Herhangi 
bir suçlama yapacak değilim, herhangi bir şeye ta
rizde bulunacak değilim, arkadaşlarımızı da rencide 
edecek değilim. Bir açıklama yapacağım. 

BAŞKAN — Elbette, efendim, ben de kabul edi
yorum. Yani «bir taraftan emsal verdi, öbür taraf
tan emsal vermedi dediğini ben de kabul ediyorum. 
Kâfi görmemişseniz buyurun efendim, kısaca. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Başbakanlık bütçesini görüşüyoruz. Partilerin söz
cüleri burada görüşlerini söylüyorlar. Elbette ki, 
her parti görüşlerini söyleyecek, inançları doğrultu
sunda söyleyecek, partilerinin felsefesi doğrultusun
da söyleyecek. Buna itirazımız yok. Biz de söylüyoruz. 

Ama bir hususa kesinkes karşı çıkmak durumunda
yız. Ne söylediysek, açıkça ne ifade etmişsek, onu 
burada dosdoğru açıklamak, söylemek belirtmek bize 
karşı da olsa, bir parti sözcüsünün ifade etmesi lâ
zım gelen bir vecibedir; ahlâk kuralıdır, insanlık 
kuralıdır, bilim kuralıdır. Particiliğin çok ötesinde 
demokratik ilkelere inanmış olan insanların felsefe
si olması 'âzım gelen bir unsurdur. 

Şimdi, dün burada konuşan Sayın Genel Başka
nım ne dedi? 

«Biz, kaba kuvveti kullanan, anarşik olaylara ka
rışan, insan öldüren - mealen söylüyorum -. birta
kım insanların kanlı ellerine ellerimizi uzatmayaca-
ğız: 

Ne zaman söyledi bunu? Taa 1968 yılında. Bir 
kere söylemedi, defalarca tekrarladı bunu; Türk ka
muoyu karşısında tekrarladı, partiler karşısında tek
rarladı, Mecliste tekrarladı; bu kürsüde tekrarladı, 
bunlar zabıtlara geçti. 

«Ben, bir hususu daha burada belirtmek istiyo
rum. Siz de Sayın Demirel, ve diğer parti yönetici
leri, ilgilileri; sağdan gelen, aşırı sağdan gelen birta
kım vurucu güçler olarak örgütlenen gençlere, kan 
döken gençlere, himayeniz altında görünen gençlere 
kuruluşlara aynı sözü tekrarlayın. Onların kanlı 

ellerini sıkmayacağınızı belirtin.» dedi. Bunu açıkça 
böyle ifade etti. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak kaba güce 
karşıyız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, vuru
cu güç kullanmaya karşıyız, biz Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak, Türk vatanını bu zihniyetle bölmek 
isteyen bütün unsurlara karşıyız. Çünkü, demokrasiye 
inanıyoruz, çünkü Anayasaya inanıyoruz ve bağlı
yız. Bizim, anarşik olaylarla ilgimiz yok. Hukukun 
üstünlüğüne, Anayasaya ve onun vecibelerine ve il
kelerine, demokratik kurallar ve unsurlar içerisinde 
uyarak görevimizi yapacağız. 

Tazecik gençlerin kanlarının sokaklara dökülme
sini istemiyoruz. İnsanları birbirine vuruşturmak dü
şüncesini reddediyoruz. Türkiye'yi kamplara bölmek 
istemiyoruz, belirtmek istediğimiz bu. 

Sayın sözcü, burada bunu hakşinaslık göstererek 
ifade etmeliydi, belirtmeliydi. 

Bunun için söz aldım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Cumhuri
yet Halk Partisi, açık - seçik ve ne dediğini bilen 
bir partidir. 
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Saygıhr sunarım; teşekkür ederim. (C. H. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Söz Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 

Hasan Yıldırım'da; buyurunuz Sayın Yıldırım. (C. 
H. P. sıralarından alkışlar.) 

C.H.P. GRUPU ADINA HASAN YILDIRIM 
(Kars) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Bendeniz, konuşmalarıma, dün yüksek huzurla
rınızda konuşan Hükümet Başkanı sayın Demirel'in 
görüşlerine bir kaç noktada cevap vererek başlaya
cağım. 

Dün yüce Mecliste ve bu yüce kürsüde sayın 
Demirel'i konuşmalarıyle suçüstü yakaladık. 

Değerli arkadaşlarım, onu izah edeceğim. Bir 
aile reisi gibi hükümetler de devlet kuruluşlarına 
aynı gözle bakmak zorundadırlar. Sayın Demirel'in, 
başında bulunduğu Hükümet ise, kurulduğundan beri 
Anayasa kuruluşlarıyle, yüksek yargı organlarıyle, 
diğer hukuk kuruluşlarıyle kavga hal'indedir, savaş 
halindedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, is
terdik ki, sayın Demirel, o savaşmı Ege'de, o savaşı 
nı Kıbrıs'ta Rumlarla yapmış olsaydı, o zaman bu 
kürsüye çıkar, sayın Demirel'in, Hükümetini takdirle 
anardık. 

Misal vereceğim;-sayın Demirel, öğretmen kitle
sine karşı da savaş açmış durumdadır. Dün bu kür
süde sayın Demirel, Türkiye'de olup biten anarşik 
olayları öğretmenlere bağladı; «Elimde vesika var 
dedi, şiir okudu, mektuplar okudu. Bizden önce ko
nuşan bazı parti sözcüsü arkadaşlarımızın belirttik
leri gibi, sayın Dem'irel'e ben de burada şunu ifade 
ediyorum; Hükümettesiniz, elinizde kanunlar var, 
imkânlar var. Evet, sözü edilen öğretmenler gerçek
ten kanun karşısında bir suç işlemişlerse saym De
mirel; beraberinde bulunduğunuz ve hukukçu oldu
ğundan fevkalâde şüphem olan akıncı Adalet Bakanı 
ile beraber savcılara talimat veriniz, onlar hakkın
da kovuşturma açınız. Gerçekten böyle bir şey var 
ise, bunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de ka
bul etmiyor ve karşısına çıkıyoruz; ama sayın Demir
el, haklarında kovuşturma yapmak arkadaşlarım. 
Haklarında kovuşturma yaparsa, gerçekler ortaya çı
kacak; Cumhuriyet Halk Partisin'i, öğretmen kitlesini 
artık itham etmeyecek, sermaye kalmayacak. Soruş
turma yapmamasının tek gayesi ve amacı budur sa
yın Demirel'in, 

Sayın Demirel dünkü konuşmalarında, - ger
çekten üzülerek ifade ediyorum - öğretmen kitlesine 

iftiralar yağdırdı, öğretmen kitlesi için bu kürsüden 
gerçek dışı beyanlarda bulundu, öğretmen kitlesine 
karşı düşmanlığını burada açıkça ortaya attı, 

Sayın Demirel, tarih bu beyanlarınızla sizi öğ
retmenlere bühtan eden bir Başbakan olarak anım
sayacaktır. Bu bir, değerli arkadaşlar. 

ikinci bir husus da, Genel Başkanımız Bütçenin 
tümü üzerinde ilk konuşması sırasında komando ey
lemleri hakkında sayın Demirel'e bazı sorular sor
muştu. Sayın Demirel, konuşması esnasında koman
do faaliyetlerine, Ülkü Ocaklarına bir cümle dahi 
dokunmuş değildir. Bu, duyarsızlık, sorumsuzluk, 
insana saygısızlık, kan ve işkenceden zevk alma 
Örneğinim fevkalâdesidir. 

Ondan sonra da, bütçe görüşmelerinde, «Ben, 
konu ediliyorum» diye yakınır sayın Demirel. Sayın 
Demirel, konuşmalarınızdan sonra peşinizi bırakma
yacağız, ta ki, tosuncukların arkasından elinizi çe
kinceye kadar. 

CEVAT ATILGAN (Tokat) — Çekemez, çünkü, 
çektiği an Başbakanlıkta duramaz. Çünkü, onun mes
leği hırsızlıktır. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Üniversite 
ve yüksekokullarda öğretim özgürlüğü sağlanıncaya, 
sokaklarda kan ve barut yerine kardeşlik havası esin-
ceye, yolsuzluklardan ve biraderleri kayırmadan, 
elinizi Hazineden çekinceye dek yakanızı bırakma
yacağız. 

Sayın Demirel dünkü konuşmasında, kendi mantı
ğına göre, Hükümetin düşmesi için Anayasaya gö
re 226 oyun şart olduğunu ileri sürdüler. Bunu biz 
de kabul ediyoruz sayın Demirel. 

12 Mart 1971 tarihinde Anayasanın sözü edilen 
maddesi nerede idi sayın Demirel? Yoksa sık sık 
kendilerinden fik'ir aldığınız şallı Nihat Erim, Ana
yasanın bu maddesi üzerine şalını mı kesmişti saym 
Demirel?. 

Sayın Demirel bu tür tutarsız davranış ve mantı
ğınızla, içte ve dışta ciddîye alınmayan Başbakan 
olarak siyasî tarihimize geçmiş olacaksınız. 

Şimdi saym Demirci'den, elimde mevcut olan bir 
vesikadan dolayı bir soru sormak isterim. Umarım 
ki bu soruya sayın Demirel gerçeklik içerisinde ce
vap vermiş olsun. 

Elimizde bir belge var. Bu belge Erzurum eski 
Milletvekili Devlet Bakanı Turhan Bilgin'e aittir. 
Bu zat 1947 yılında Diyarbakır'da askerliğini yapıp 
terhis olduktan sonra; subaylığı devresinde erata ge
len paraları zimmetine geçirmiştir. Bu iddiayla bu 
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zat hakkında soruşturma açılmıştır. Bugünlerde du
yuyoruz ki, sayın Demirel zimmetten dolayı hakkın
da kovuşturma açılan bu zatı TRT danışmanlığına 
getirecektir. 

Gerçi bunlar, yolsuzluk, sayın Demirel için mu
bahtır; ama biz, böyle yolsuzluktan, özellikle yüz kı
zartıcı zimmet suçundan dolayı hakkında kovuştur
ma yapılan bir kimsenin, TRT'nin danışmanlığına 
getirilmesini uygun görmüyoruz. 

Böyle bir şey var mıdır? Yok mudur? Açıklanması 
gerekir, Sayın Başbakandan bunu C.H.P. Grupu ola
rak istiyor ve rica ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bugün ülkemizde gerçek
ten Anayasal rejim sarsıntı geçiriyor. Sebep belli 
ve ortada. Kürsüye gelen bütün hatipler, milletvekil
leri, parti sözcüleri bu konu üzerinde duruyorlar. 
Anayasa rejimini sarsan, kapımıza kadar gelen anar
şik olaylardır. 

Daha iki gün önce iki gencimizin cenazesi yine 
kaldırılmıştır. Bugünkü oturumda hiç bir arkadaşı
mız bu olayların üzerine eğilmiş değildir. 

Demirel Hükümeti döneminde 50 kişinin üzerinde 
gençler bu olaylardan hayatlarını kaybetmişlerdir. 
Her gün Türkiye'de kanlı mezar taşları artmaktadır. 
arkadaşlarım. Kardeşi kardeşe vurdurmak, sokakları 
kan, barut, kin haline getirmek niçin olsun Türkiye'
de; huzur, asayiş ve kardeşlik dururken. 

Rejimin anayasal örtüsünden ürken Hükümet 
ve Hükümet Başkanı, ülkeyi açık ve kapalı diktaya 
sürüklemek için bazı güçlerle, Nazi örneği çetelerle 
işbirliği yapmıştır arkadaşlar. Cana kıyan bu örgü
tün başı, Hükümette ve sayın Demirel'in koltuğu
nun altındadır. 

Sayın Dernirel hiç kimseyi, hiç bir kuruluşu bu 
konuda, bu yolda suçlayamaz. Kulaklarını tıkadık
ça sayın Demirel, yurt gerçeklerine ihtiras ve çıkar 
penceresinden baktıkça, sorumluluk zincirine yeni 
halkalar eklemiş olacaktır. 

Biz sayın Demirel'in sorumluluk zincirine hiç 
olmazsa şümdiden sonra yeni halkaların eklenmesini 
istemiyoruz, gönlümüz razı olmuyor arkadaşlar. 

Sayın Demirel, yönetiminiz döneminde işlenen 
her cinayetin arkasında gerçekten Hükümet vardır. 
Sıkılan ve masun gençleri öldüren her kurşunda Hü
kümetin parmağı vardır. Çünkü bütün bunlardan 
icra ve icranın başı sayın Demirel sorumludur. De
mokraside bu değişmez bir kuraldır, ilkedir. 

Sayın Demirel'in himayelerinde vurucu güçler ve 
ona bağlı Ülkü Ocakları, komandolar Türkiye'yi 

huzursuz hale getirdikten sonra arkadaşlarım, bu 
kez Almanya'ya gitmişlerdir, Almanya'yı huzursuz 
hale getirmişlerdir. 

Almanya'daki işçi sendikaları,, Almanya İçişleri 
Bakanlığına, Türk-lş'e buna dair yazı yazmıştır. 
Demürel'den soruyaruz, sayın Demirel büyük bir 
vurdumduymazlığın içinde; «Bana ne» diyor. «Al
manya'yı ilgilendirir» diyor. 

Ben de sayın Demirel'e diyorum ki; sizin için teh
like çanları çalınıyor sayın Derrüirel. Yakanızı, İsmet 
Paşa'nın, tabiriyle, kimse kurtaramaz sayın Demirel 
bunların elinden. 

Değerli arkadaşlarım, 1632 yıllarında Dördüncü 
Murat devrinde de böyle hadiseler olmuştur. Dev
rin Sadrazamı Hüsrev Paşa, tıpkı Albay Türkeş'in, 
kanun ve nizam tanımayan komandoları gibi, sipa
hilere ve yeniçerilere yüz vermiş; altından kalka-
mayınca sipahi ve yeniçerileri İstanbul'a davet et
miş, kendilerine ulufe dağıtacak. 

Bu kez Hüsrev Paşa görevden uzaklaştırılır, yeri
ne Hafız Ahmet Paşa getirilir. Sipahilerin önü alın
mıyor. Sipahiler Hafız Ahmet Paşanın kellesini isti
yor. 

Arkadaşlar korkarım ki, Demirel'in koltuğunun 
altında örgütlenen, büyüyen komanda örgütü Demi
rel'in kafasını istemiş olsunlar. O zaman Hafız Ah
met Paşa mertçe bu sürünün içerisine atılır, bir to
katla birisini devirir. Osmanlı tarihinde buna «Ha
fız Ahmet Paşa tokatı» derler. Biz sayın Demirci'de 
bu tokatı da göremiyoruz arkadaşlar. 

Sayın Demirel kanlı olaylarla, yolsuzluk iddia
ları karşısında; «Hesabı Cenabı Hakka vereceğim» 
diyor. Bu kürsüde bu müteaddit defa anlatıldı, izah 
edildi. Biz hesabı sayın Demirel ile Cenabı Hak ara
sında görmüyoruz. Mahkemeyi kübra ile sayın De
mirci arasındaki hesap bizi ilgilendirmez. Sayın De
mirel bu hesapları Yüce Mecliste, Anayasa çerçe
vesi içerisinde, çoğunluğunu hazırlamak kaydıyle-
burada vermiş olsun. Sayın Demirci'den biz bunu is
teriz. 

Değerli arkadaşlarım; yoksul yörelerde özellikle 
Doju ve Güneydoğuda emperyalist CÎA komando
larla işbirliği halinde çalışmaktadır. Buralarda ırk 
ve mezhep tahrikçiliği görevini üstüne almıştır. 

Komandoların stratejisidir bu... Doğuda bölücü
lük, Batıda faşizm, tırmanma tahtalarıdır bunların. 
Buna Devletçe müsaade etmemek zorundayız. 

Sayın Demirel, aylardan beri bölücülük diye üze
rinde özellikle durduğunuz bu konunun teşvikçisi, 
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BAŞKAN — İki dakika vaktiniz var zaten Sa
yın Yıldırım. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Demirel'in Doğu ile 
ilgili düşüncelerine bir nebze dokunmak isterim. Sa
yın Demirel bir zamanlar Doğu bölgelerimiz için, bu 
millet kürsüsünde vaatlerde bulunuyordu. Doğuya 
vade veriyordu Sayın Demirel. Sadece bu kadar... 
Para vermiyordu, yatırım yapmıyordu. 7 .11 . 1969 
taî'ihinde, bu Yüce kürsüden tek başına iktidara gel
miş partinin Başbakanı olarak, bir Hükümet Prog
ramını okuyordu. Bu programın 32 nci sayfasından 
başlayıp, 35 nci sayfasına kadar süren, tam 27 tane 
büyük büyük vaat veriyordu Sayın Demirel. Bunlar 
Doğu "için yapılıyordu. Sayın Başbakan o gün vaatlerin
de hızını alamamış, 26 nci sıradaki vaadinde Doğu böl
gesi için özel bir plan yapacağını da vaat etmişti. 
Bütün bu vaatlerden bir tekini biie Sayın Demirel ye
rine getirmemiştir. Doğu insanını aldamııştır. Doğu 
insanını kandırmıştır, Doğu insanını Sayın Demirel 
yanılgıya sevk etmiştir; ama Sayın Demirel hakkında 
1973 seçimleri gösterdiki, Doğu insanı hiçbir zaman 
yanılgıya düşmemiştir. 

BAŞKAN — Süreniz şimdi bitti Sayın Yıldırım, 
rica ediyorum bitirin efendim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Bugün Doğu için 1 milyar liralık özel fon ayır
dığını gururlanarak ifade ediyor. Bu fon özel mak
satlar için kullanılmayacaksa, bu, aldatmacadan ve 
kuru vaatten başka bir şey değildir. 

«1976 yılında 82 milyarlık kamu yatırım planla
dık» deniyor. Bunun içinde uygulanabilecek, ger
çekleştirilebilecek kaç para vardır Doğu için? Doğu, 
bu yatırımlarla düşünülmez, sadece Doğunun çilekeş 
insanını yeniden nasıl kandırabilirim amacına yöne
lik bir milyar liralık özel fondan, bir müjde imişcesine 
söz eder. Sayın Demirel Doğu için, toplumsal ve 
ekonomik kalkınma için bir şey düşünmemiştir, dü
şünmez de. 40 yılda bir, Keban Barajı yapılmıştır 
Doğuda. İnönü Hükümetinin programlayıp, uygula
maya koyduğu bu eser, daha bitirilmeden Batıya 
doğaı elektrik hatları döşenmiş ve enerji Batıya ulaş
mıştır. 

yardımcısı olmuştur. Bunun sorumlularını başka ka
pılarda aramayınız Sayın Demirel, Hükümetin içinde 
arayınız. 

Bununla değerli arkadaşalnm, Malatya olaylarını 
kastediyorum. Bu nedenle Malatya olaylarına da bir 
cümle ile dokunmak isterim. Malatya'da bir polis ile 
bekçi şehit ediliyor. Olayı, bütün samimiyetimizle 
ifade edelim ki, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kor
kunç ve insanlık dışı kabul ediyoruz. 

YÜCEL DÎRİK (tzmir) — İyi. 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Tabu iyi. Öy

ledir de. 
Bundan sonra suçlular havadan ve karadan takip 

edilip, bir bağ evi bombardıman edilmek suretiyle üçü 
de öldürülüyor. İkinci olayı, birinci olaya nazaran 
fevkalâde korkunç görüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, ilkel toplumlarda ancak ben
zeri olaylara rastlanılır. Anayasa ve hukukun hâkim ol
duğu ülkelerde, hiç kimse, devlet eliyle öldürülemez. 
Burada, Demirelin yönetiminde, Hükümet adam öl
dürmüştür. Aslında uygar ülkelerde ancak ve ancak 
mahkeme kararıyle adam öldürülür. Birincisinde kişi 
suçludur, mümkündür, dünyanın her tarafında, en 
uygar ülkelerde bunun örneğine rastlanılabilir; ama 
mahkeme karan olmadan bu şekilde, devletin ferdi 
öldürmesi, ancak ve ancak Sayın Demirel'le, Demi
rel'in seleflerini, üzüntü ile ifade edeyim, ipe çeken 
Türkeş'in yönetiminde olmaktadır. Amaçlarıysa belli
dir. Yakalanıp, niyetleri ve hangi örgüte mensup ol
dukları tespit edilmesin diye, Cumhuriyet Halk Parti
sini rahatlıkla itham etsinler diye bunlar öldürülmüş 
ve sağ olarak ele geçirilmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım toparlıyorsunuz de
ğil mi efendim? 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkan. 

Sayın Demirel Devletin güçlerini, savunmasız bu 
kimselerin üzerine sevketmektense, Kıbrıs'ta soydaş
larımız Rumlar tarafından katledildiği zaman, Dev
letin güçlerini oraya göndermiş olsaydı, yurt içinde 
ve yurt dışında daha büyük saygınlık kazanmış olur
du arkadaşlarım. 

Zamanım kısa değerli arkadaşlarım, konuşmamın 
büyük bir kısmını kesmek zorunda kalıyorum, an
cak Sayın Başkanım lütfeder, müsamaha gösterirler -
se, Sayın Demirel'in, Doğu Anadolu'nun ekonomik 
kalkınması hakkındaki düşüncelerine de birkaç cüm
le ile dokunmak isterim. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, bitiriyor musunuz 
efendim? 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkanım, 
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BAŞKAN .— Bütün hatip arkadaşlarıma göster
diğim müsamahayı gösterdim, rica ediyorum bitirin 
efendim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Birkaç cüm
lem kaldı, bitiriyorum efendim. 

Sayın Demirel'den Doğu, yatırım bekleyemez. 
Onun Doğuya istediği ancak ve ancak sıkıyönetim: 
dir; ama Sayın Demirci de bunun karşılığını gör
mektedir; şiddetli huzursuzluktur. Doğunun ekonomik 
işlenmemiş kaynaklarını kapitalist burjuvaya, daha 
kötüsü petrolde olduğu gibi, yabancı sermayeye 
sömürüne planlarından vazgeçsin Sayın Demirel. Bu
nu yapsın, bunun dışında Doğu insanı kendisinden 
bir şey beklemez. Aslında tüm sağ partiler... 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, lütfen bitirin efen
dim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. İki cümlem kaldı. 

Doğu insanı Sayın Demirel'e göre eğitiîmeyecek-
tir. Doğu bölgesi kalkındınîrnayacaktır. Doğu insa
nının çilesi arkadaşlarım, siyasal yöntemde demok
ratik, ekonomik kalkınma modelinde sol olan, demok
ratik sol felsefenin iktidarına kadar sürecektir. Bu 
çilenin sonu ise arkadaşlarım inşallah pek yakındır. 

Beni dinlediğiniz için, sizlere, müsamaha göster
diği için Sayın Başkana ve cümlenize saygılarımı arz 
ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sadece size müsamaha göstermedim 
Sayın Yıldırım, bütün arkadaşlarıma öyle davran
dım. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Yılmaz Hoca-
oğîu, buyurun efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA YILMAZ HOCAOĞLU 
(Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1976 
malî yılı Başbakanlık Bütçe Kanun tasarısı münase-
bstiyle Adalet Partisi Grupunun görüşlerini belirt
mek üzere huzurunuzdayım. Yüce Meclisin seçkin 
üyelerini saygılarımla selâmlarım. 

Sayın milletvekilleri, bütçe görüşmelerinde Baş
bakanlık bütçesi, bütçenin diğer bölümlerinden ayrı 
bir önem, ayrı. bir özellik taşır. Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 105 nci maddesinde, «Başbakan, Ba
kanlar Kurulunun başkanı olarak, bakanlıklararasm-
da işbirliğini sağlar ve Hükümetin genel siyasetinin 
yürütülmesini gözetir» denilmektedir. Bu itibarla Baş
bakanlık bütçesi görüşmelerinde daha çok Hüküme
tin genel siyaseti üzerinde durulur. Bu tabiîdir. Par
lamenter ve demokratik teamüllere uygundur. Bina
enaleyh, bu yıl hem Bütçe Plan Komisyonunda, hem 
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de Senato ve Meclis Genel kurullarında konuşan 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinin beyanlarını 
dikkatle, sabır ve tahammül ile, saygı ile dinledik. 
Sabahtan akşama kadar değil, sabahtan sabaha ka
dar, haftalardır süren "tenkitleri ve tavsiyeleri sonuna 
kadar itina ile takip ettik. Bu görüşmelerde muha
lefetin değerli temsilcilerinden beklediğimiz değerli 
tenkitleri, değerli tavsiyeleri maalesef işitemedik. 
Bu beyanlardan birçoğunu zaman zaman hayret ve 
ibret, zaman zaman da teessür ve hatta teessüfle kar
şılamaktan kendimizi alamadık. Cumhuriyet Halk 
Partisi 1976 bütçesi hakkında küfür, tahrik ve teh
ditten başka bir değer ifade edememiştir. Küfür, tah
rik ve tehditten ibaret bu lâf selini nezaket, bilgi ve ha
kikat güneşi ile kurutuvermiş Adalet Partisi olarak 
üzüntü ile ifade edelim ki, kullanılan üslubu, Türki
ye'nin bir büyük siyasî parçası olan Cumhuriyet Halk 
Partisine katiyen yakıştıramadık. 

Vâki hitaplar arasında genç demokrasimiz açısın
dan çirkin ve zararlı bulduğumuz en önemli ifade, 
mevcut Hükümete takılan «Cephe Hükümeti», «MC 
Hükümeti», «EMCE Hükümeti» yakıştırmasıdır. Bu 
yakıştırma fevkalâde laubali, fevkalâde yanlıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümet EMCE Hüküme
ti değil, Cumhuriyet Hükümetidir. Çünkü büyük id
dialarla Başbakan olup 7,5 ayda sihri bozulan, yoru
lan, yılan kartpostal fatihi, güvencin barışçısı, şair po
litikacı Sayın Ecevit'in istif asiyle doğan ve uzun müd
det sıkıntısı çekilen hayatî hükümet boşluğunu dol
durmak, Devleti ve milleti sahipsizlikten ve çaresizlik
ten kurtarmak azmiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının çizdiği yolda, demokrasinin ve hukukun bütün 
gereklerine uyularak kurulmuş bir Hükümettir. Bu 
Hükümet EMCE Hükümeti değil, Cumhuriyet Hü
kümetidir. Çünkü Programı açık, propagandası açık, 
icraatı açık milliyetçi partiler üyelerinin ve milliyetçi 
bağımsız üyelerin destekleriyle Yüce Meclisten gü
venoyu alarak işbaşına gelmiş bir Hükümettir. 

Bu Hükümeti iktidara getirenler, miting meydan
larının arajmancısı Şenay; Devlet Televizyonunu Ece-
vizyon yapan Marksist milyoner Cem Sultanın Cem 
Karaca'sı, Ali Rıza Binboğa'sı, Yeşilçam'ın malûm 
aktörü Yılmaz Güney... 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu... 

YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — İçkili ga
zinoların, komedyenleri Balarıîarı, Ateşböcekleri... 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, Sayın Hocaoğlu, 
Sayın Hocaoğlu... 
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YILMAZ H0CA0ĞLU (Devamla) — Aşık İh-
saniler, Mahzuniler... 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, Sayın Hocaoğlu... 
YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Buyurun 

Sayın Başkan. 
CELÂL ÜNVER (Malatya) — Ayıp, ayıp Başka

nı dinle. 
BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim, Başka

nınız olarak burada bulunuyorum. 
YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Buyurun 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Dinelmek zorundasınız Sayın Hoca

oğlu. Birbirimize karşı saygımız var. 
Sayın Hocaoğlu, Genel Kurul salonunda bulun

mayan bazı. 
VEFA TANIR (Konya) — Turhan Bilgin var mı 

burada? 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Adaletli olun 

adaletli. Böyle şey olmaz. 
BAŞKAN — Efendim, ona hemen cevap verece

ğim Sayın Tanır. 
... Kişilerin isimlerini zikrederek, belki sevimli, 

belki sevimsiz birtakım sıfatlar vererek konuşmama
nızı ben Başkanınız olarak rica ediyorum. 

Bir dakikanızı özür dileyerek almak istiyorum. 
Biraz evvel Cumhuriyet Halk Partisi Grupu söz

cüsü Sayın Bilgin'den bahsederken dikkatle dinle
dim Sayın Tanır. Sayın Demir el'le bağlantı kurarak 
TRT Danışma Kuruluna getirilmesinin muhtemel ol
duğunu ifade ettiği için ona müsaade ettim. 

Teşekkür ederim. ' 
Buyurunuz Sayın Hocaoğlu. 
YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Ben teşek

kür ederim Sayın Başkanım. 

Bu Hükümeti işbaşına getirenler, Türkiye Halk 
Kurtuluş Ordusu, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi, Tür
kiye Halk Kurtuluş Cephesi, Türkiye Komünist Par
tisi, Türkiye İşçi - Köylü Kurtuluş Ordusu, DİSK, 
TÖB - DER ve «Tüm» ile başlayıp «Der» ile biten 
illegal ve legal örgütler, dernekler, sendikalar değil
dir. Bu Hükümeti iktidara getirenler, anarşist, terö
rist, Marksist, Leninist, Maoist militanlar değildir. Bu 
Hükümeti işbaşına getirenler, boykotçular, işgalciler, 
yürüyüşçüler, nümayişçiler, soyguncular, gerillacılar 
da değildir; ki, bu sebepten bu Hükümet Cumhuriyet 
Hükümetidir. 

Cumhuriyet hükümetleri Yüce Meclisin, her biri 
vatanın bir köşesinden büyük Türk milletinin güve
nini kazanarak milletvekili olmuş mümtaz parlamen

terlerin güvenoylariyle göreve gelirler. Bü güven 
devam ettiği müddetçe görevleri devam eder. Güven
sizlik beyan edildiği anda da görevi devrederler. 

Hükümetlerin gelişi ve gidişi hususunda bunun 
dışında bir yol, bunun dışında bir usul düşünüle
mez. 

Yüce Meclisin güveni berdevam iken sokakla el 
ele çalışan, birtakım ilgisiz, sorumsuz, yetkisiz çevre
lerin şamatası Cumhuriyet Hükümetinin güvenilirlik, 
inanmırlık ölçüsü olamaz. Parlâmento ve Hükümet 
saatlerinin, ayarı bozuk sokak saatine göre ayar 
edilmesi istenemez. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Mobilyaya gel 
artık. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Gelece
ğim. 

Saynı milletvekilleri, Türkiyemizde yasama görevi 
ve yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin uhdesin
dedir. Bu Meclis, 1973 Ekiminde, tarafsız Türk hâ
kimleri nezaretindeki genel seçimler sonucu, her 
üyesi saygı değer Yüksek Heyetinizden teşekkül et
miştir. Meşruiyetini Yüce Meclisin güvenoyuyla kaza
nan ve dün yapılan bütçe oylamasında 229 kabul oyu 
alarak güvenilirliğini tazeleyen bu Hükümet için, 
«Meşruiyetini kaybetmiştir» diyen Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüleri bu' iddiayı neye dayanarak savuna
bilmektedirler? 

Türkiye Cumhuriyetinde Anayasa ve yasaların 
dışında bir meşruiyet ölçüsü kullananlar veya ara
yanlar hangi yoldadırlar? Demokratik hukuk devle
tinde kimse demokrasiyi de, hukuku da, hürriyeti de 
aklına ve işine gelirse öyle tarif ve vazedemez. 

Düzenimiz, Anayasamızın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı 
maddelerinde; «Devletin şekli», «Cumhuriyetin nite
likleri», «Devletin bütünlüğü; resmî dil; başkent», 
«Egemenlik», «Yasama yetkisi», «Yürütme görevi» 
başlıklariyle açık ve kesin olarak tespit ve ilân edil
miştir. 

CEVAT ATILGAN (Tokat) — Lideriniz buna 
inanıyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Atılgan, müdahale etmeyin 
efendim. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Türkiye
mizde doğa yasaları, Allaha şükür henüz yürürlüğe 
girmediğine ve yeri geldimi Kur'anı Kerimden daha 
dokunulmaz saydığınız 1961 Anayasası yürürlükten 
kalkmadığına göre, Cumhuriyet Halk Partisinin sayın 
sözcülerinin, «Yıkılası düzen, bozuk düzen»» dedikle
ri bu düzenin neresini, Anayasayı ve yürürlükteki 
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yasaları çiğnemeden, nasıl değiştireceklerdir? Kura
cakları yeni düzen hangi düzen olacaktır; bunu açık
layamamışlardır. 

Şurası unutulmamalıdır ki, Türkiye Cumhuriyeti, 
Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. 
Yasama yetkisi yalnız ve ancak Türkiye Büyük Mil
let Meclisinindir ve bu memlekette egemenlik kayıt
sız şartsız milletindir. 

Mevcut Hükümetin hukukî ve siyasî hüviyeti işte 
ancak bu disiplin çerçevesinde, bu disiplin içerisin
de değerlendirilebilir. Buna göre de mevcut Hükü
met Cumhuriyet Hükümetidir; meşruiyetini mu
hafaza etmektedir. Gerek Parlamento içinde ve ge- , 
rekse vatan sathında parlamenterlerin ve seçmen
lerin çoğunluğuna dayanmaktadır. Yoksa sorumsuz
ca söylendiği gibi, «Yasa dışı ilân edilen, mahkûm 
edilen Hükümet Halktan güç almamış Hükümet. 
Parlamento içinde azınlık olan Hükümet. Aciz Hü
kümet. Suçlu Hükümet.» ve sayın milletvekilleri elem
le ifade ediyorum; '«Eşkıya çetesi, katil Hükümet» 
değildir. 

Sayın milletvekilleri, bütün bunları uluorta söyle
mek bedavadır kolaydır, fiyakalıdır; ama memleketi
miz, milletimiz için; ama rejimimiz için hiçbir yara
rı yoktur. Bilâkis büyük zararları vardır. 

Üzüntü ile belirteyim ki, parti menfaatlerini, mil
let menfaatlerinden önde tutan muhalefet için bu 
davranış, biliyoruz ne ilk olmuştur ne de sonuncusu 
olacaktır. Bütün söylenenlere ziyadesiyle mukabele 
etmek hakkına, imkânına, elhamdülillah kudretine 
sahibiz. Buna rağmen Adalet Partisi olarak hizmet 
yansı yerine hakaret yarışma girmemiz düşünüle
mez. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi söz
cüleri; düzenden anarşiye, iktisattan ticarete, sos
yal adaletten sömürüye, barıştan savaşa, sanayiden 
tarıma, Atatürk'ten Mao'ya kadar dile getirdikleri 
birçok konuda çelişki içindedirler. 

CEVAT ATILGAN (Tokat) — Atatürk'le Mao' 
yu niye ayırt etmiyorsun. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Fikren çe-
lişki içindedirler, fiilen çelişki içindedirler. Kanaa
timizce bu çelişki ileri sürülen konulardaki bilgisiz
liğin eseri olmaktan çok, siyasî ihtirasın samimiyeti 
aşmış olmasının sonucudur. Yoksa kadrosunda hu
kukçuların; iktisatçılarms maliyecilerin-, tarımcıların, 
mühendislerin, sanatçıların, yazarların, sanayicinin, 
tüccarın, esnafın, sendikacının ve örgütçünün çeşidi-
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nin bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi; Türkiye'nin 
manevî ve maddî kalkınma seferberliğinin değerli ve 
başarılı dev Demokrat Partisine kıyamazdı. Yine De
mokrat Partinin milletimize miras bıraktığı eserle
re daha büyük eserler katan, 1965 - 1971 döneminde 
Türkiye'ye bir Türkiye daha kazandıran ve birçok 
alanda başardığı hizmetler, Cumhuriyetin 42 yılda 
yaptıklarını aşmış olan; hürriyetçi, milliyetçi, mede
niyetçi ve meşruiyetçi Adalet Partisine ve Adalet par
tililere bu kadar haksız ve bu kadar insafsız kötüle
melerde bulunamazdı. 

Bu kabil iftiraların en acısı, Adalet Partisini ba
şından vurmak için Başbakan Sayın Süleyman Demi-
rel'e bulaştırılmak istenen maddî yolsuzluk suçla
malarıdır. Olay usta hırsızın ev sahibinden baskın 
çıkma çabasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi, en iyi mü
dafaa hücumdur taktiği ile çalışmaktadır. Kaygıları 
ve maksatları, bir yolsuzluk çıkar ise, yetkili kadro 
olarak muhtemel sorumluluktan sıyrılmaktır. 

Sayın milletvekilleri, ne Adalet Partisi Genel Baş
kanı, ne de Başbakan, Yahya Demirel değildir; Sayın 
Süleyman Demirci'dir. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Nesi oluyor? 
YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Ne mobil

ya ihraç eden, ne vergi iadesi alan Sayın Süleyman 
Demirel değil, Yahya Demirci'dir. 

Ne mobilya ihracına defalarca müsaade eden 
Başbakan Süleyman Demirci'dir, Maliye Bakanı Yıl
maz Ergenekon'dur, Ticaret Bakanı Halil Başol'dur, 
zamanın Başbakanı Bülent Ecevit'tir, Maliye Bakanı 
Deniz Baykal'dır, Ticaret Bakanı Fehim Adak'tır. Bu 
işlemlerde ne bugünkü Hükümetin, ne Sayın Süley
man Demirel'in hiçbir suretle hiçbir dahli yoktur. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Hırsız Yah
ya Demirci'dir değil mi? 

BAŞKAN — Sayın Anadol, rica ediyorum. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Bir ihraç 
muamelesi için 147 imzanın gerektiği Türk bürok
rasisinde bütün şartları yerine getiriniz... 

CEVAT ATILGAN (Tokat) — Neden soruştur
madan kaçtınız? 

BAŞKAN — Sayın Atılgan rica ediyorum, lütfen 
müdahale etmeyin efendim. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Söz konu
su ihracat ve vergi iadesi şayet bir yolsuzluk ile ma
lûl ise ve bundan bir suç ve ceza doğacaksa onun 
muhatabı, elbette ki o zamanın Başbakanı Sayın Ece-
vit ve ilgili bakanları olacaktır. 
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Herkesçe bilinen bir gerçeği bir kere daha ifti
harla ilân ediyoruz ki, Adalet Partisi en küçüğünden 
en büyüğüne kadar suiistimalin hiçbir çeşidini hiç
bir zaman himaye ve affetmemiş ve etmeyecek şeref
li, namuslu insanların gönül verdiği, güç verdiği bir 
büyük fazilet ve hizmet ocağıdır. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi 
sözcülerinin diline doladığı diğer bir konu da anar
şik olaylardır. Adalet Partisi olarak 40 milyonu kar
deş sayan, sevgi ve birlik duygularıyle dolu gön
lümüz, memleketimizde kimsenin kimseyi öldürme
si, yaralaması, ezmesi şöyle dursun, üzmesine dahi 
razı değildir. Ama gönlümüz aynı zamanda olayla
rın teşvikçisi, tahrikçisi, tertipçisi oldukları için hü
küm giymiş eylemcileri bir gece yarısı, meclislere rağ
men salıvermek için yapmadığını bırakmayanların 
bugün karşımıza çıkıp kendi çıkardıkları yangından 
dolayı «Yangın var» diye bağırarak bizleri suçla
malarına da razı değildir. 

Bugün milletimizin huzurunu bozan her çeşit 
anarşik eylemin birinci derecede sebebi ve sorumlu
su Türkiye'deki komünistlerdir. Kendileri komü
nist olmadığı halde komünistlere ya alet, ya da des
tek olan solculardır; solun her çeşidine cüret ve umut 
veren Cumhuriyet Halk Partisidir. 

Sayın milletvekilleri, şüphesiz her Cumhuriyet 
Halk Partili solcu yahut anarşist değildir, her solcu 
komünist değildir; ama her komünist mutlaka solcu
dur. Yine şüphesiz her komünist, Türkiye'de komünist 
ihtilâl gerçekleşinceye kadar eylemcidir. Eylemciler 
içinde bir tek Atatürkçü yoktur. Bir kısmı Rus'çu-
dur, bir kısmı Çin'cidir. 1971 öncesi ve sonrasında 
devlet güvenlik kuvvetlerince yakalanmış ve yetkili 
mahkemelerce çeşitli cezalara çarptırılmış eylem
ciler arasında bir tek Adalet Partiliye rastlanmamış
tır. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ve Türk polisinin can 
pahasına temin ettiği nizam ve huzur, çıkarılan afla 
yeniden başıboş bırakılan eylemcilerin «Faşist ordu, 
işkenceci kontrgerilla, katil polis» gürültüleri ara
sında zedelenmiştir. Anarşi bizimle başlamamıştır, 
bizden sonraki devrelerde bitmemiştir. Bugün yapı
lanlar, dün kimler tarafından ve niçin yapılmışsa 
yine aynı mihraklardan, aynı maksatlarla yapılmak
tadır. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi si
yasî iktidarı yıkabilmek için her şeyi göze almış gö
rünmektedir. Mevcut Hükümetin şahsında rejimi 
ve Devleti yıpratmakta oluşunu umursamamakta
dır., 

Cumhuriyet Halk Partisi bilmelidir ki, bu müca
delede karşısından kaçacak tek Adalet Partili yoktur. 

Sayın milletvekilleri, bir gece önce Millet Meclisi 
kürsüsünde 8 saat hürriyet ve barış edebiyatı yapan 
Sayın Ecevit'in söyledikleri iîe yine aynı kürsüde ko
nuşmakta olan kahraman ordumuzun şerefli gene
rallerinden Bursa Milletvekili Ali Elverdi'ye Cumhu
riyet Halk Partisi milletvekillerinden bazılarının yap
mış bulunduğu tecavüz, Cumhuriyet Halk Partisinin 
düşünce ve ifade hürriyeti konusundaki samimiyet
sizliğinin müessif örneğidir. 

Bu kürsü, milletin kürsüsüdür. Bu kürsüde konu
şan milletin vekilidir. Vurulan yumruk, atılan tek
me, milletin iradesine indirilen darbedir. Sayın Elver
di'ye duyulan hınç, aslında Türk demokrasisini, Türk 
adaletini, Türk milliyetçiliğini hedef almaktadır. Bu 
öyle bir hedeftir ki, çarpan kim olursa olsun parça
lanmaya mahkûmdur. Türkiye tarla değildir, vatan
dır, Türk yurdudur. Türkiye'yi Deniz Gezmiş kafa-
siyle bölmek ve böldürmek isteyen herkes ve her ha
reket karşısında bizi bulacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 1976 yılı Başbakanlık bütçe
sinin Devletimize, milletimize, Başbakanlığın değerli 
mensuplarına hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah' 
tan niyaz eder, Yüce Meclisin değerli üyelerini Adalet 
Partisi Gıupu adına saygılarımla selâmlarım, (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hocaoğlu. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, bir maruzatım var. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 

çok özür dilerim, Sayın Başkanı rahatsız ettiğimi an
lıyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, her zaman bu 
hakkınızı kullanırsınız. Bizim rahatsızlığımız söz ko
nusu değildir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bakın, görü
şünüze arz edeceğim biraz önce konuşan sayın söz
cünün iki cümlesini: «Cumhuriyet Halk Partisi Hükü
meti yıkabilmek için her türlü şeyi göze almıştır.» 
birincisi budur. Nedir bu? Topla, lüfekle mi Halk 
Partisi Hükümeti yıkacaktır? 

öbürü ise: «Bu kürsüden konuşan hatiplerin kür
sü masuniyetini Cumhuriyet Halk Partililer ayaklar 
altına almışlardır». 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanın mü
samahasına sığınarak ifade etmek istiyorum ki, elim
de o günkü zabıt var; sayın sözcü burada, yalan di-
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yemeyeceğim, ama yanlış beyanda bulunmuştur. 
Müsaade ederseniz, birinci kısmı tavzih etmediği 
için, ikinci kısmı da yanlış tutanaklara geçirdiği için 
açıklamak zorundayım. Çünkü bir sözcü içtüzük sa
yesinde, Anayasa hükümleri içinde bir partiye men
sup olmanın bilinci içinde konuşmak zorundadır. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, birinci itirazınız; «Cum
huriyet Halk Partisinin Hükümeti ele geçirebilmek 
için...» Böyle mi efendim tabir? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evet efen
dim. «Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti yıkabil
mek için her türlü işi göze almıştır.» 

BAŞKAN — Böyle mi söylediniz Sayın Hocaoğ-
lu? Ben tamamen izleyemedim, affedersiniz. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın Baş
kan, arkadaşlarım emin olsunlar nasıl söyledimse öyle 
ifade ederim, yazılı konuştum zaten. Cumhuriyet Halk 
Partisi siyasî iktidarı yıkabilmek için her şeyi göze 
almış görünmektedir. Mevcut Hükümetin şahsında 
rejimi ve Devleti yıpratmakta oluşunu umursamamak
tadır. 

BAŞKAN — Evet, efendim şimdi bir siyasî par
tinin iktidarı ele egçirmek için meşru her türlü çareye 
başvurması hakkıdır. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — «Meşru» 
değil efendim. 

BAŞKAN — «Kanunî ve meşru her türlü çareye 
başvurmast mümkündür» Sayın Hocaoğlu, kastınız 
bu mu efendim? 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Öbürü nedir Sayın Uysal? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Şimdi Sayın 
Başkan, cümle kastın ötesine taşmaya bilir... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bundan son
ra konuşmalar Cumhuriyet Halk Partisinin sansürün
den mi geçirilecek Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, kasten kanunî ve meşru 
yollardan iktidarı ele geçirmek çabasında olduğunu 
söylemiş olmasının bir sataşma sayılıp, bir açıklama 
gerektireceği kanaatinde değilim. Öbürünü rica ede
yim Sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
1 nci maddeyi evvelâ çözelim. Bir sözcü, «Cumhuri
yet Halk Partisi Hükümeti yıkabilmek için her türlü 
şeyi göze almıştır» derse, bunun anlamını orada açık
lamazsa o söz... 

BAŞKAN — Sayın Uysal, «Kanunî ve meşru yol
lardan» kastım açıkladı. Başkanınız olarak bunda bir 
sataşma görmüyorum efendim. Direniyorsanız oyla
yacağım efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Kanunî ve 
meşru olmaz efendim. Hükümeti işbaşından düşür
menin yollan ve birtakım mekanizmaları çizilmiş
tir. Kanunî ve meşru Hükümeti düşürme yolu da yok
tur. Onun için söylediği o söz de yanlıştır. 

BAŞKAN — Efendim, ben, şahsen, Başkanınız 
olarak bunda bir sataşma görmediğimi ifade ettim. 
Direniyorsanız Genel Kurulun onayına sunacağım. 
ikinci konu neydi efendim? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — O konuda di
reniyorum. 

İkinci konu da: «Kürsü masuniyetinin, özgürlü
ğünün Cumhuriyet Halk Partililer tarafından alın
dığını ifade etti. Ayrıca direndiğimi de ifade ediyo
rum efendim.. 

BAŞKAN — Evet, bu konuda sataşma vardır. 
Öbür konuda sataşma olduğunu kabul etmiyorum. 
Direniyorsanız Genel Kurulun onayım alacağım. 

NURETTİN KAR SU (Erzincan) — Kabul edi
yorsanız neden direnmeyi isteyip istemediğini soru
yorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Uysal, Sayın Ada
let Partisi Grupu sözcüsünün, «Cumhuriyet Halk 
Partisinin, Hükümeti ele geçirmek için..» böyle değil 
mi efendim ibare? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — «Hükümeti 
yıkabilmek için her türlü şeyi göze almıştır» şeklin
de. 

BAŞKAN — «Her türlü şeyi göze almıştır» şek
lindeki ifadesini sözcünün de daha sonra açıklaması 
üzerine, Başkanlık bunu sataşma olarak kabul etme
miştir; Sayın Uysal ise direnmektedir. 

Direnmeyi kabul eden arkadaşlarım lütfen işaret 
buyursunlar... Kabul etmeyenler... Sataşma kabul edil
miştir. 

Sayın Uysal, yalnız sataşma hudutları içerisinde 
kalmanızı rica ediyorum, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN UYSAL 
(Sakarya) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Başkanım, belirttiğiniz hususlar içerisinde 
görüşlerimi ifade edeceğim. Sanıyorum ki, bana iki 
konuda söz verdiniz: 

1. «Cumhuriyet Halk Partisi, Hükümeti yıkabil
mek için her türlü şeyi göze almıştır» cümlesini kul-, 
lanan Sayın Adalet Partisi sözcüsünün iddiası. 
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. YILMAZ H0CA0ÖLU (Adana) — «Her türlü» 
yok, «Her şeyi» dedim. 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, rica ediyorum; Ge
nel Kurulun kararına göre konuşuyor sayın hatip, lüt
fen efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Evet efen
dim, öyle tashih ediyorum, «Her şeyi göze almıştır» 
şeklinde... 

Değerli arkadaşlarım, demokratik idarelerde hü
kümetler nasıl işbaşına gelir; bunu anayasalar sapta
mıştır. Demokratik idarelerde hükümetler nasıl dü-
sürülür... 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Yıkılmaz. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Düşünülür, 

bunu da anayasalar saptamıştır. 
HASAN ÖZÇELÎK (Ankara) — Dilinden de an

laşılıyor. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — O bana ait 

bir şey, ben dilimi Atatürk dili olarak kullanırım. 
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Yaşaa.. Atatürk' 

le Anayasa dilinin ne ilgisi var?.. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Anayasa

nın öngördüğü esaslar içinde de kullanırım Çünkü 
Türkiye topraklarında yaşıyorum, bu kürsüde konu-
surken, milletin kürsüsünde konuşurken, Türkçeden 
başka da bir dil kullanmam, tanımıyorum da. 

Değerli arkadaşlarım, o halde Cumhuriyet Halk 
Partisi Millet Meclisinde 190 kişilik grupa sahip bir 
partidir. Felsefesi vardır, programı vardır. Bu prog
ramını ve felsefesini halkın çıkarları için işletir, iş
letmeye çalışır. Düşünür; ister ki, iktidar olsun. Nasıl 
ki 256 milletvekili ile bu Meclise gelen Adalet Parti
si, halka sırtını döndüğü için, halkın çıkarlarından 
uzaklaştığı için, 1973 seçimlerinde birden bire 149 
milletvekiline düşmüşse, oy sandığından yeterli oyu 
alıp tek başına iktidar olabilme olanağını kaybetmiş
se; Cumhuriyet Halk Partisi de 1973 seçimlerinde 
halkın sevgilisi bir parti haline, onun umudu olan bir 
parti haline gelip, Meclise 186 milletvekili 'ile gelmiş 
ve hükümet olma hakkını en yüksek oya sahip, mil
letvekiline sahip bir parti olarak millet ona vermiş-
se, elbette ki hükümet olma yollarını Anayasanın ken
disine verdiği haklar ve çerçeveler içerisinde araya
caktır. Bu onun görevidir, vazifesidir. Çile çeken 
halkımızın ıstıraplarını dindirebilnıek için; sömürü
len halkın sömürüden kurtarılması için, ezilen sınıf
ların insanca yaşayabilme düzenine kavuşturulabil
mesi için. Bu, Cumhuriyet Halk Partisinin doğal bir 
görevidir, aynı zamanda Anayasanın kendisine ver
diği bir görevdir. 

O halde Cumhuriyet Halk Partisi bu Hükümeti 
demokratik esaslar içerisinde düşürebilirle çarelerini 
araştırmaktadır, tabiî hakkıdır. Onun için burada 
Adalet Partisi sözcüsü, cümleyi kendi maksadının öte
sinde kullandı sanıyorum. Kendisini bu cümleden ötü
rü suçlamak istemiyorum, eğer o cümlenin ardında 
bir başka fikir taşımıyorsa. Taşıyorsa, o zaman ken
disi hakkında başka sözler söylerdim. Taşımadığına 
inandığım için demokratik mekanizmanın unsurla
rını burada belirgin halde ortaya koydum. 

Gelelim ikinci konuya: Basında tartışılıyor, söy
leniyor, demeçler veriliyor, basın toplantıları yapılı
yor. Elimde Yüce Meclisimizin o günkü görüşmeleri
ne ait tutanak var. 

Değerli arkadaşlarım, hiçbir şeyi doğru ise doğru
luğundan saptırmak mümkün değil; eğer yanlış ise onu 
doğru yapmak mümkün değil. Hepimizin gözü önün
de, Meclisimizde birtakım olaylar meydana geldi. Fa
kat o olayların meydana gelmesinde esas sebep ne idi? 
Demin burada konuşan sözcü arkadaşımızı rahatça 
dinledik, müdahale etmeden dinledik - küfür dedi, Cum
huriyet Halk Partisinin sözcülerinin konuşmalarını 
sıfatlarken, kendi kafasına göre birtakım sıfatlar 
koydu. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Bandlara göre. 
Bütün konuşmaların bandları var bende. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Evet sıfat
lar koydu. 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, müdahale etmeyin 
efendim, rica ediyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sıfatlar 
koydu. Kendi matığına göre sıfatlar koydu, kendi 
kafasına göre sıfatlar koydu. 

Burada konuşan hatibe Sayın Başkanın söz ver
mesine sebep olan unsur, o celsede Sayın Genel Baş
kanımın ifade ettiği ve Adalet Partisi Grupunda ko
nuşulmuş bir konunun, Adalet Partisi Grup bildirisi 
ile kamuoyuna ve basına yansıtılan hususlar idi. Sa
yın Genel Başkanım onun dışında bir şey söylemedi, 
bir yorum da yapmadı. 

Adalet Partisi Grupunda bir mesele konuşulmuş, 
bir zat tarafından konuşulmuş ve Adalet Partisi 
Grupunda konuşulan bu mesele, o zat tarafından ko
nuşulan mesele Adalet Partisinin Grup bildirisi ile Tür
kiye kamuoyuna yansıtılmış. Sayın Genel Başkanım 
onu almış burada kelime kelime konuşmuş, ifade et
miş. 
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Açıklamaya gelmiş o zat. O açıklamanın doğru 
olup olmadığını, içtüzüğün 70 nci maddesinin hük
mü içerisinde, doğru mudur değil midir söyleyeceği 
bu; bunu söylememiş, ne demiş; zabıt elimde; «Türki
ye'de komünizm, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı za
manında zemin bulmuştur.» 

Sonra Türkiye radyoları, 4 kez bunu İçtüzüğün 
hükmü içerisinde verilen bir tavzih konuşması dı
şında o tavzihin dışında - gerçekte o tavzih ile ilgi
li hususları Türkiye radyoları vermek zorundadır -
tavzihin dışındaki hususu günde 4 kere; 7,30'da, 13.00' 
te, 19.00'da ve televizyon programında bu kısmı ala
rak, demin size ifade ettiğim kısmı vermiş. Cumhuri
yet Halk Partisi... 

VEFA TANİR (Konya) — Sayın Başkan, bizim 
konuşmalarımızın saati var da, onun konuşmasının 
saati yok mu? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bunun da 
saati var efendim, İçtüzükte saptanmış: 20 dakika. 

BAŞKAN — Sayın Tanır, 70 nci maddeyi tetkik 
buyurursanız, sataşmada şahsı adına konuşanlara ve 
gruplara ayrı ayrı müddet verilmemiştir efendim. Ge
nel hükümlere tabidir ve gruba sataşıldığı takdirde, 
grupun 20 dakika konuşma hakkı var. Bu benim elim
de olan bir şey değil efendim. Ben sadece konu ile 
ilgilenebilirim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi de
ğerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi, - olayı 
burada söylüyorum - Cumhuriyet Halk Partisi 1950' 
den önce tek parti, fırkası olarak... 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — «Tek parti 
fırkası» olur mu? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamal) — Evet söylü
yorum. Çünkü biz o fırkanın içerisinde, bugün sizin 
saflarınızın arasında bulunan çok değerli ve bizim 
ardiyeye kaldırdığımız, sizin de zımparalayıp zımpa
ralayıp yeni devlet adamı diye aldığınız kişiler bu
lunduğu için fırka diyorum; onlar var. O devirde Tür
kiye'de komünizm zemin bulmuş ise, onun sorumlu
ları bugünkü yöneticiler olamaz, Cumhuriyet Halk 
Partisinin bugünkü kişileri olamaz, milletvekilleri ola
maz. Kaldı ki, bir gerçeği belirtmek lâzım, hakkani
yetle belirtmek lâzım, ahlâk kurallarına, bilime ve 
hak duygularına bağlı olarak belirtmek lâzım. O de
virde Türkiye'de komünizm zemin bulmadı, olmadı. 

Gelelim 1950'dcn 1960'a: 

Biz yönetimde değildik, biz iktidarda değildik; o 
devirde de zemin bulmadı. O günkü iktidara da (1950 
- 1960 arasındaki), hak duyguları içerisinde yerini 

vermek lâzım. Peki 1960'dan bu yana siz iktidarday
dınız, koalisyon hükümetleri iktidardaydı, 7,5 aylık 
süre içerisinde de biz iktidardaydık. 12 Marttan önce 
kim iktidarda idi? Ve sokaklarda anarşi kol geziyor
du ve «yürümekle sokaklar aşınmıyor» deniliyordu. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — «Sabah ola 
hayır ola» deniliyordu. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi de
ğerli arkadaşlarım, o halde hiçbir şekilde bu sözün 
mesnedi yok, geçerliliği yok; fakat söyleniyor, zabıt
lara geçiriliyor, Türkiye radyolarından her gün kamu
oyuna propaganda yapılsın diye, etki yapılsın diye 
söyleniyor. Hani tarafsız hale getirmiştiniz Türkiye 
radyolarını? 

Şimdi gelelim buradaki dövülme olayına: 
Buradaki dövüime olayında, olay diye geçen un

sur; işte zabıt elimde, zabıtta sayın demin kendisine 
açıklama için söz verilen zat kürsüye gelmiş3 konuş
muş, ondan sonra «Ortadoğuda, Türkiye'de» demiş 
ve sözü bitmiş ve kapanmış. Kavga yok, gürültüler 
var, kürsü masuniyetine taarruz yok. Başkan gitmiş; 
Başkan gittikten sonra burada kavgalar olmuş... 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Başkan gitmeden evvel oldu. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — İşte zabıt 
elimde, ispat edersiniz. (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Siz burada değil mi 
idiniz? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Başkan ter-
ketmiş, zabıt elimde. 

BAŞKAN — Sayın Uysal siz buyurun, ifade bu
yurun .siz, zabıt elinizde, ona göre okuyorsunuz, ko
nuşuyorsunuz, buyurun efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Kapanmış 
gitmiş ve oturum kapandıktan sonra olaylar meyda
na gelmiş. O olaylar, kürsü masuniyetine saldırı olu
yor da, kürsü masuniyetini çok koruyan, özgürlüğe 
bağlı, burada konuşan hatibe hiçbir şekilde taarruz 
etmeme düşüncesinde, yumuşak, güzel, her türlü ilke
lere bağlı olan bir arkadaş veya arkadaşlar ne yapı
yorlar? 3 tane örnek vereyim Meclis zabıtlarından, 
bakın: 

1. Vatandaşın birisi diğerine şöyle söylüyor: 
«Orgeneralin mektubu bu gazetede yayınlanmıştı. Bu 
gazete zengindir, bunu verene muhakkak çok para 
vermiştir.» öyle diyor, «Çok para vermiştir diyor»; 
birisi ötekine hitap ediyor: «Eh, Başbakan Demirel 
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de paraya çok düşkündür, 3 günde zengin olmuştur, 
mutlaka o satmıştır», (A. P. sıralarından şiddetli gü
rültüler) ve kürsüye saldırı) «Oturum kapanmıyor, 
Kürsüye saldırı. «Bu kürsüden kimse indiremez beni» 
diyor o zat. Yakasına yapışıyorlar; Sabri Keskin, 
Esat Kemal Aybar, Talât Asal, Hamit Fendoğlu ve 
diğer milletvekilleri kürsüye hücum ediyorlar ve o zatı 
yumruklamaya başlıyorlar; bu bir. 

CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — O zat kim? 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Efendim, 

o zat beni ilgilendirmez; tarihini vereyim, sayısını ve
reyim, bulsunlar. 2 . 2 . 1966, Millet Meclisi 40 ncı 
Birleşim. 

Hani kürsü masuniyeti? Adam dövüşsünüz bura
da, oturum kapanmadan, yumrukla dövmüşsünüz, ez
mişsiniz, zorla indirmişsiniz, burnunu kanatmışsınız, 
kafasını yarmışsınız; hani kürsü masuniyeti? 

BAŞKAN — Sayın Uysal, vaktiniz dolmak üze
re efendim. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — O zurnan şi-
kâyetçiymiş. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Başka bir 
tutanak. Yine bir zat burada konuşuyor, sözlerini söy
lüyor; yine saldırı, yere yatırıyorlar, kürsünün bura
sında dövüyorlar. 

Yins başka bir örnek, kulağını ısırıyorlar, bir sa
yın parlamenterin kulağını ısırıyorlar. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — O, 
kürsüde değil. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi de
ğerli arkadaşlarım, gerçek o ki... 

Kürsüde değil o, ama Ö salonda... 
İki tane örnek verdim kürsü masuniyeti ile ilgili. 

özgürlükten bahsedeceksiniz, kürsü masuniyetinden 
bahsedeceksiniz; oturum kapandıktan sonra meyda
na gelen bir olayı, «Kürsü masuniyetini zedeledi» diye 
propaganda aracı olarak kullanacaksınız... Yok öyle 
şey. 

İşte gerçek bu, bu gerçeği açıklamak için söz al
dım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan, saygılar sunarım. 
(C. II. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN ~ Teşekkür ederim Sayın Uysal. 

Değerli arkadaşlarım, gruplar adına yapılan ko
nuşmalar bitmiştir. Şimdi Hükümet ve şahısları adına 
söz alan arkadaşlarıma söz vermeden evvel, Birleşi
me 15 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma saati : 02.05 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 02,20 

BAŞKAN : Başkanvekili MenKİuh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Hüseyin Deniz (Malatya), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 59 ncu Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

D) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ (Devam) 

BAŞKAN — Başbakanlık Bütçesi müzakerelerine 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Grupları adına görüşmeler bitmişti; şahısları adı
na görüşmek isteyen sayın üyelerin isimlerini dalıa 
önce arz etmiştim. 

Söz sırası İzmir Milletvekili Sayın Kemal Önder' 
de. Buyurunuz Sayın önder. 

YÜOBL DİRİK (İzmir) — Komisyon nerede Sa
yın Başkan? 

'BAŞKAN — Bir dakika efendim. Evet... 
Komisyon ve Hükümet?... («Hükümet burada» 

sesleri). 
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Sayın Hükümet burada. Komisyon?.. 
DENÎZ BAYKAL (Antalya) — Dışarıda efendim, 

dışarıda. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Erbakan'ı 

konuşturmamak için komisyon gelmedi. 

SÜLEYMAN GENÇ (îzmir) — Sayın Başkan, 
komisyon üyesi olarak biz varız; geçeyim mi efen
dim. 

'BAŞKAN — Sizin temsil etme yetkiniz yok Sa
yın Genç, biliyorsunuz. Sayın komisyon başkanı, 
sayın başkanvekili veya sayın sözcünün veya bu iş 
için görevlendirilmiş yetkilinin temsil etmesi gerek
mektedir., 

SÜLEYMAN GENÇ (îzrnir) — Sayın Başkan, 
temsilden kaçarlarsa ne yapalım?. 

BAŞKAN — Kaçarlarsa çalışamayız efendim. 

YÜCEL DİMK (İzmir) — Şart değil mi Sayın 
Başkan komisyonun olması? 

BAŞKAN — Evet efendim, komisyonun ve Hü
kümetin bulunması gerekiyor görüşmeleri sürdürebil
memiz için. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, talik etsek de yarın sabah başlasak. 

YÜCEL DÎRİK (îzmir) — Yarın saat IC'.CO'da 
başlasak. Sayın Başkanım. (C. H. P. sıralarından 
/«Aaa!.»1 sesleri) 

BAŞKAN — Efendim biz oturumumuzu teknik 
olarak yönetiyoruz. 

Sayın Hükümetin hazır olduğunu tescil edelim. 
Sayın komisyonun gelmediğini ifade ederim, ondan 
sonra erteleyebilirim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, ne
den ara verdik biraz önce? Bendeniz anlayamadım, 
affedersiniz. 

BAŞKAN — Efendim ben de insanım da onun 
için, 

Saym Hükümet hazır. Sayın Bütçe Komisyonunu 
temsilen Başkanı, Başkanvekili, sözcüsü veya bu iş 
için özel olarak görevlendirilmiş sözcü bulunmadığı 
için görüşmelere devam etme olanağımız, İçtüzüğü
müze göre yoktur. 

Bu nedenle; bugün, yani 19 Şubat 1976 Perşembe 
günü saat 10,00'da görüşmelere kaldığımız yerden de
vam etmek üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 02,23) 

>>»-<< 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

59 NCU BİRLEŞİM 

18 . 2 . 1976 Çarşamba 

Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X 1. — 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt

çe Karma Komisyonu raporu ile 1976 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanhğı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi : 1/363; C. Senatosu : 1/367) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 235; C. Senatosu S. Sayısı : 
515) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/365; C. Senatosu : 1/369) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 236; C. Senatosu S. Sayısı : 517) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1976) 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/364; 
C. Senatosu : 1/368) (M. Meclisi S. Sayısı : 237; C. Se
natosu S. Sayısı : 516) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976) 

X 4. — Ankara Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/367; C. Se
natosu : 1/371) (M. Meclisi S. Sayısı : 238; C. Sena
tosu S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 5. — Ege Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/372; C. Sena
tosu : 1/376) (M. Meclisi S, Sayısı : 239; C. Sena
tosu S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 6. — İstanbul Üniversitesi 1976 Malî yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile 1976 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanu

nu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanhğı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/375; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/379) (Millet Meclisi S. Sayısı : 240; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 257) (Dağıtma ta
rihi : 13 t 2 . 1976) 

X 7. — istanbul Teknik Üniversitesi 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanhkları tezkereleri. (Millet Mecli
si : 1/376; Cumhuriyet Senatosu : 1/380) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 241; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 528) (Dağıtma tarihi: 13 . 2 .1976) 

X 8. — Hacettepe Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi : 
1/374; Cumhuriyet Senatosu : 1/378) (Millet Mecli-: 
si S. Sayısı : 242; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
526) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976) 

X 9. — İktisadî ve Ticarî tümler Akademileri 1976 
Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanhkları tezkereleri. 
(Millet Meclisi : 1/378; Cumhuriyet Senatosu : 
1/382) (Millet Meclisi S. Sayısı : 243; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976) 

X 10. — Çukurova Üniversitesi 1976 Malî yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Mület Mecli
si : 1/370; Cumhuriyet Senatosu : 1/374) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 244; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 522) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976) 

X 11. — Diyarbakır Üniversitesi 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanhkları tezkereleri. (Millet Mecli
si : 1/371; Cumhuriyet Senatosu : 1/375) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 245; Cumhuriyet Senatosu S. Sa« 
yısı : 523) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 



X 12. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/369; 
C. Senatosu : 1/373) (M. Meclisi S. Sayısı : 246; C. 

Senatosu : S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976) 

X 13. — 19 Mayıs Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/377; C. Senato
su : 1/381) (M. Meclisi : S. Sayısı : 247; C. Senato
su : S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1976) 

X 14. — Bursa Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/368; C. Senato
su : 1/372) (M. Meclisi : S. Sayısı : 248; C. Senato
su : S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 15. — Fırat Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/373; C. Senato
su : 1/377) (M. Meclisi S. Sayısı : 249; C. Senatosu 
S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 16. — Anadolu Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/366; C. Sena
tosu : 1/370) (M. Meclisi S. Sayısı : 250r C. Senatosu 
S. Sayısı : 518) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 17. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1976 Malî 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/379; 
C. Senatosu : 1/383) (M. Meclisi S. Sayısı : 251; C. 
Senatosu S. Sayısı : 531) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976) 

X 18. — Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri. (M. Meclisi: 1/383; Ç. Senatosu: 1/387) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 252; C. Senatosu S. Sayısı : 535) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 19. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 

Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi: 1/380; C. Senatosu: 1/384) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 253; C. Senatosu S. Sayısı : 532) (Dağıtma 
tarihi: 13 . 2 . 1976) 

X 20. — Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü 1976 
Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu ile 1976 yılı Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu tasarısında yapılan deği
şikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi: 1/384; C. Se
natosu: 1/388) (M. Meclisi S. Sayısı : 254; C. Sena
tosu S. Sayısı : 536) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 21. — Petrol işleri Genel Müdürlüğü 1976 Malî 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 
1/385; C. Senatosu: 1/389) (M. Meclisi S. Sayısı : 
255; C. Senatosu S. Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi : 
1 3 . 2 . 1976) 

X 22. — Tekel Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/381; C. Se
natosu: 1/385) (M. Meclisi S. Sayısı: 256; C. Senato
su: S. Sayısı: 533) (Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1976) 

X 23. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. 

(M. Meclisi: 1/382; C. Senatosu: 1/386) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 257; C. Senatosu S. Sayısı : 534) (Dağıtma 
tarihi: 13 .2 .1976) 

X 24. — Orman Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı* 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi 1/386; 
C. Senatosu : 1/390) (M. Meclisi S. Sayısı : 258; 
C. Senatosu S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 
13 , 2 . 1976) 

X 25. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1976 
Malî yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/387; C. Senatosu : 1/391) (M. Meclisi S. Sayısı : 
259; C. Senatosu S. wSayısı : 539) (Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 



3 — 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




