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I. — GEÇEN Tl 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 

Başkan, 1975 malî yılı Bütçesinin Türk milletine 

mutlu neticeler getirmesi dileğinde bulundu. 

1975 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının tümü 

üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, maddelere ge

çilmesi kabul olundu ve 1 nci madde okundu. 

/. — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/210; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/277) (S. Sayısı : 406 (Da
ğıtma tarihi : 3 . 2 . 1975) (1) 

A) CUMHURİYET SENATOSU BÜTÇESİ 

B) MİLLET MECLİSİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

1975 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerindeki 
müzakerelere devam ediyoruz. 

Dün gece, 1975 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı
nın tümü üzerindeki müzakereler bitmiş ve madde
lere geçilmesi de oylanarak kabul buyuruîrnuştu. 

Bütçenin 1 nci maddesi Gider Bütçesi olarak 
Yasama Meclisleri Bütçelerinden başlamaktadır. Ya
ni, sırasıyle Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi Büt-

(1) 406 S. Sayıh Basmayan 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

ANAK ÖZETİ 

6 . 2 . 1975 Perşembe günü saat 9,30'da topla
nılmak üzere Birleşime saat 22,55'te son verildi. 

Başkan 
Başkan Başkanvckili 

Tekin Arıburun Necip Mirkelâmoğlu 
Kâtip Kâtip 

Konya Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Osman Nuri Canpolat Hüsamettin Çelebi 

çeleri, Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay, Anayasa Mah
kemesi, Başbakanlık, bakanlıklar ve bunlara bağlı 
müstakil umum müdürlükler gibi bütçeler şeklinde de
vam etmektedir. Bunlar dilimler halinde müzakere 
edilmekte ve oylanmaktadır. En sonunda da 1 nci 
madde ayrıca oylarınıza sunulacaktır. 

Bu itibarla, maddenin dilimlerini teşkil eden ve 
bölümlere geçilmesini de ihtiva eden 1 nci madde 
dün gece son celsede okunmuş ve Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Bütçelerinin müzakeresine 
geçilmek üzere birleşim kapatılmıştır. 

Şimdi, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Bütçelerinin müzakerelerine başlıyoruz. 

Bu hususta söz istemiş bulunan sayın üyeleri sı
rasıyle arz ediyorum. 

Sayın Mehmet Ali Arıkan C. H. P. Grupu adı
na, Sayın Azmi Erdoğan A. P. Grupu adına, Sayın 
Haydar Tunçkanat M. B. G. adına söz istemişlerdir. 

Şahısları adına söz isteyen sayın üyeler : Sayın 
Hamdi Özer, Sayın Sırrı Atalay, Sayın Ekrem Ka-

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 9,30 

BAŞKAN : Tekin Arıburun 

KÂTİPLER : Arif Hikmet Yurtsever (Bingöl), Ekrem Kabay (Burdur) 

BAŞKAN — 27 nci Birleşimi açıyorum. 

II. __ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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bay, Sayın Mehmet Feyyat, Sayın Hüsamettin Çe- J 
lebi. 

Sayın Mehmet Ali Arıkan, C. H. P. Grupu adı
na buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADİNA MEHMET ALİ ARI
KLAN (Mardin) — Cumhuriyet Senatosunun muh 
terem üyeleri; 

Geçen yıl Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
bütçeleri üzerinde C H. P. Grupu adına eleştirilerimi
zi yaparken, bazı önerilerde bulunmuş ve bazı konu
ların öncelikle ve önemle ele alınmasını ve bu konu
ların kanunlar ve tüzükler gözönünde tutularak çö
zümlenmesini istemiş idim. 

Teessürle ifade edeyim ki, bu eleştirilerimizin hiç 
"biri dikkate alınmamıştır. Ezcümle milletvekili ve se
natörlerin halk ile ilişkilerinin düzenlenmesinde bazı 
tedbirler alınması, memur ve müstahdem durumu 
Meclis kütüphanesinin durumu, taşıt vasıtaları konu
su milletvekili ve senatörlerin yapamayacakları ve bu 
sıfatların bağdaşamayacağı işleri gösterir kanunun çı
karılması, senatör ve milletvekillerinin tedavi ve ilâç 
konusu, kütüphane bünyesinde kurulacak bir Parla- I 
mento dergisi ve Millî Saraylar konusu hiçbir su-. I 
rette ele alınmamıştır. Biz, bu ve diğer birçok ko
nulara değinmekle yetiniyoruz. Zira, her şeyden önce I 
en önemli konu olarak telâkki ettiğimiz Başkanlık Di
vanı çalışmaları ve toplantıların yönetim biçimi üze
rinde durmak isteriz. Bu konu ciddî bir şekilde çö
zümlenmedikçe, diğer konulara değinmek kanaatimiz
ce zamansızdır. 

Gerçekten Başkanlık Divanının çalışmaları Başkan 
ve başkanvekillerinin tutum ve davranışları kanunları 
ve tüzükleri uygulama şekli bizi ciddî şekilde endişe
ye düşürmektedir. Özellikle son günlerde Cumhuriyet 
Senatosunun lüzumsuzluğu etrafında ileri sürülen gö
rüşlere âdeta yeşil ışık yakan bir mahiyet taşıyan bazı 
davranışlar bizleri üzmektedir. Başkanlık Divanının 
kanunları ve tüzükleri hiçe sayarak demokratik sis
temi dejenere etmek Parlamentonun şeref ve itibarını 
yıkmak ve özellikle çift Meclis sisteminin yararlı ta
rafına gölge düşürmek gibi çok sakıncalı bir yöne
lişe süratle gidilmektedir. 

Geçen yılki konuşmamızda özellikle başkanvekil-
lerinden birisinin tutum ve davranışı ve bu haksız 
ve yersiz davranış sebebiyle Cumhuriyet Senatosu 
çalışmalarının nasıl bir çıkmaza sürüklenmek istendi
ğini arz ve izah etmiş idim. Bu sayın Başkanvekili- I 
nin söz konusu tutum ve davranışı devam etmekte
dir. I 

~ 89 

6 . 2 . 1975 O : 1 

Muhterem arkadaşlarım; 
Müsaade buyurursanız, burada son bir misal ver

mek istiyorum. 
Bütçe müzakerelerine başlanmadan önce son toplan

tımızda gündem dışı bir konuşma yapan Kars Se
natörü Sayın Sırrı Atalay konuşmasını bitirdikten 
sonra A. P. Grupuna hiçbir sataşma vuku bulmadığı 
halde ve sadece Sayın Sırrı Atalay tarafından A. P. 
Genel Başkan Yardımcısı Selâhattin Kılıç'ın bir ifa
desine değinilmiş olması ileri sürülmek suretiyle grup 
adına Sayın Ömer Ucuzal söz istemişlerdi. Toplantıyı 
idare eden Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili Sayın 
Mehmet Ünaldı, sataşma görmediğini belirttiği hal
de, en sonunda Sayın Ucuzal'a söz verdi ve Sayın 
Ucuzal burada 15 dakika süren bir konuşma yaptı; 
ama sataşmadan tek kelime söz etmedi. 

Demek ki, sırf Grup Başkanvekili olduğu için 
Sayın Ucuzal'a müsamaha edilmektedir. Bu bir. 

Bu arada, Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Senatörü 
Sayın Hüsamettin Çelebi, kendisine sataşıldığından 
bahisle söz istedi. Başkanvekili Sayın Ünaldı Sayın 
Çelebi'ye söz vermediler. Tam bu sırada yine A. P. 
Grup Başkanı Sayın Lûtfi Tokoğlu, müteaddit de
falar yerinden kalkmak suretiyle müdahalelerde bu
lundular. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Söz verilmedikçe hiçbir üyenin herhangi bir şe

kilde müdahale etmeye hakkı yoktur. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

Grupuna söyle onu. 
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ ARI-

KAN (Devamla) — Müsaade buyurun, beyefendi. 

Bu arada Sayın Çelebi, kendisine sataşma vuku 
bulduğu hususunda ısrar etti ve direndi. 

İçtüzüğümüzün 65 nci maddesi açık ve sarihtir. 
Direnen üyenin bu direnmesi karşısında behemahal 
oylamaya müracaat edilmesinde zaruret vardır, mec
buriyet vardır; ama Sayın Ünaldı İçtüzüğün bu mad
desini de çiğnemek suretiyle Sayın Çelebi'ye söz ver
memekte ısrar etti. 

Bu son toplantıdan verdiğim misallerdir. Sayın 
Ünaldı'nın Tüzüğü çiğneyen tatbikatına dair bunun 
gibi yüz değil, yüzlerce misal verebilirim. 

Bu sayın Başkanvekilinin söz konusu tutum ve 
davranışı devam etmektedir, dedim. Buna böylece 
değindikten sonra Başkanlık Divanının vazife ve yet
kisini aşan bazı çalışmalarını örnekleriyle arz etmek 
isteriz, 
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Bildiğiniz gibi, Anayasamız Başkanlık Divanımı
zın Cumhuriyet Senatosundaki siyasî parti grupları
nın kuvvetleri ölçüsünde Divana katılmalarını sağla
yacak şekilde kurulmasını, Cumhuriyet Senatosu ça
lışmalarının İçtüzüğümüz hükümlerine göre, yürütül 
meşini, İçtüzük hükümlerinin de siyasî parti grupla
rının Cumhuriyet Senatosu faaliyetlerine kuvvetleri 
oranında katılmalarını sağlayacak yolda düzenlenme
sini emreder. Bu hükümler, Anayasamıza, Cumhuri
yet Senatosu Başkanının ve Başkanlık Divanının ya
sal oları ve olmayan bütün çalışmalarında tarafsız 
kalabilmelerini sağlamak amacıyle kurulmuştur. Ana
yasamızda yer alan ve Başkan ile Başkanvekillerinin 
üyesi bulundukları siyasî partilerin veya siyasî parti 
gruplarının Türkiye Büyük Millet Meclisinin içinde 
veya dışındaki çalışmalarına ve görevlerinin yerine 
getirilmesini gerektiren haller dışında Meclis tartış
malarına katılamayacakları ve Başkanın oy dahi kul
lanamayacağı hakkındaki hükümler de aynı amaca 
yöneliktir. Başkanın ve Başkanvekillerinden bazıları
nın birleşimleri yönetmedeki tutumlarına ait eleştiri
lerimizi yukarıda kısmen arz etmiş idik. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının başta 
gelen görevlerinden biri de hiç kuşkusuz Cumhuriyet 
Senatosu bütçesini hazırlamak, sunmak, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunda ve 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda açıklamak 
ve savunmaktır. Nitekim, İçtüzüğümüzün 11 nci 
maddesinin 4 ncü bendi, «Başkanlık Divanının gö
rüşünü alarak Cumhuriyet Senatosu bütçesini hazır
layıp Başkanlık Divanına vaktinde tevdi etme» yi 
idare âmirlerinin görevleri ve 6 ncı maddesinin 5 nci 
bendi de «Cumhuriyet Senatosu bütçesini ve kesin-
heşaplarmı düzenleme» yi Başkanlık Divanının gö
revleri arasında sayar. 

Aynı tüzüğün 7 nci maddesine göre, Divan gün
demini haazırlamak, Divana Başkanlık etmek, ka
nun ve İçtüzük hükümlerini uygulayarak Divan ça
lışmalarını yönetmek ve Divan kararlarını uygula
mak da Başkanın görevleri arasındadır. 

Bütçenin en geç 30 Kasım akşamına kadar Türki
ye Büyük Millet Meclisine sunulması Anayasamızın 
94 ncü maddesi gereği olduğu halde, öğrendiğimize 
göre Başkan; Cumhuriyet Senatosu 1975 malî yılı 
Bütçesini Divana, Divanın 29 Kasım 1974 tarihinde 
yaptığı toplantı için hazırladığı gündemle sunmuş
tur ve Divanda içlerinden bazılarının 1 Kasımdan 
başlayan ısrarlı isteklerine rağmen, Anayasa emrine 
uyarak bütçeyi 29 - 30 Kasım tarihlerinde inceleme 

ve tespit etme zorunluğunda kalmıştır. Bütçenin 2 
gün gibi çok kısa bir süre içinde gereği gibi incelene
bileceğini kimse iddia edemez ve Sayın Başkan, bu 

i konudaki eleştirimize sanırız ki, haklı cevap vere
mez. 

Sayın senatörler; 
Müsaade ederseniz, Cumhuriyet Senatosu perso-

j nelinin durumu ve bütçenin bu personel ile ilgili kıs
mı üzerindeki görüşlerimizi de arz etmek isteriz. 

Gerçekten geçen yıl bütçe görüşmeleri sırasında 
bu konu üzerinde durulmuş ve grupumuz Başkanve-
kili Sayın Fikret Gündoğan bütçeyi savunan idareci 
üye Sayın Tarık Remzi Baltan'a personel ile ilgili 
bazı sorular sormuş idi. Başkanlık Divanı adına büt
çeyi savunan Sayın Tarık Remzi Baltan Sayın Fik
ret Gündoğan'ın sorularına bütçeden sonra teferru-
atıyle ve yazılı olarak cevap vereceğini bildirmiş ve 
fakat bugüne kadar bu vaat, bu görev yerine getiril
memiştir. Bu nedenle ve haiz olduğu öneme binaen 
bu konuya tekrar dönmek istiyoruz. 

I İçtüzüğümüzün 172 nci maddesinin ilk fıkrası 
aynen şöyledir : 

«İç idareye, tutanakların tanzimine, bütün me
mur ve 4 ücretlilerinin işe alınmasına, işten çıkarılma
sına, vazife ve yetkilerine ait nizamî kaideler ile, bü
tün memur ve hizmetlilerin haklarındaki disiplin ko
vuşturmalarına ait hükümleri Başkanlık Divanı ta-

I rafından tanzim olunacak Cumhuriyet Senatosu İç 
İdaresi Yönetmeliği tespit eder.» 

Başkan ve Divan tarafından bazı yönetmelikler 
çıkarılmış ise de, İçtüzüğün yürürlüğe girdiğinden 

I bu yana, memur ve sair hizmetlilerin işe alınmasına, 
işten çıkarılmasına, vazife ve yetkilerine ait kuralları 
içine alan bir yönetmelik, İçtüzüğün bu açık emrine 
rağmen çıkarılmamıştır. Bunun sorumluluğu, kuşku
suz şimdiki Başkana ve şimdiki Başkanlık Divanına 

I bir ölçüde düşmektedir. 

Sayın senatörler; 
I Cumhuriyet Senatosu personelini atama yetkisi 

657 sayılı Kanuna ve bu kanundan önceki kanunla
ra göre, Başkana aittir. Ancak, İçtüzüğümüze göre, 
Başkanın bu yetkisi mutlak değildir. Başkan, İçtü
züğümüzün 7 nci maddesinin 7 nci bendine göre, 
Cumhuriyet Senatosu memurlarını, Divanın mütalâa
sını almak suretiyle atayabilir. Aynı maddenin 8 nci 
bendine göre de Başkan, hizmetlileri idare âmirleri
nin teklifini almak şartıyle atayabilir. Sözü edilen 
mütalâa ve teklifin, konuların gündeme alınması, 

I Divanda görüşülmesi, Divan kararı şekline girmesi 
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suretiyle yazılı olarak verilmesi ve alınması gerekti
ğinden şüphe yoktur. Bu konudaki geçmiş yıllara ait 
uygulamayı bir yana bırakarak, sadece 1974 yılına 
ait uygulamayı açıklamakla yetineceğiz: 

Başkan öğrendiğimize göre, 1974 yılında 9 ata
ma yapmıştır. Bunlardan 8'i için Başkanlık Divanın
dan mütalâa ve idare âmirlerinden teklif almamıştır. 
Sadece bir memur için konuyu gündeme koymaksı-
zm ve gündeme geçilmeden önce Divandan sözlü 
mütalâa almış ve aldığı mütalâa olumlu olmadığı hal
de atamayı yapmıştır. Bu hal içtüzüğün açıkça hiçe 
sayılmasıdır. 

Eczacı ve iki hizmetli dışındaki 6 memurdan biri 
yüksek öğrenim yapmış ve diğerleri orta dereceli 
okullardan mezun olup, hepsi 657 sayılı Kanunun 
59 ncu maddesi hükmünden yararlandırılarak mük
tesep haklarının üstündeki derece aylıklarıyle atan
mışlardır. Gerçi 657 sayılı Kanunun 59 ncu madde
sine göre Cumhuriyet Senatosu memurluklarına, 
atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yük
selmelerine ilişkin kanun hükümlerine bağlı olmak
sızın tahsis edilmiş derece aylığı ile, memur atana-
bilirse de, bu istisnaî yetkinin de, her yetki gibi, isa
betle kullanılması gerekir. İsabetin sağlanabilmesi 
için de, her şeyden önce, yukarıda sözünü ettiğimiz, 
içtüzüğün 172 nci maddesiyle çıkarılması emredilen 
yönetmeliğin hazırlanıp yürürlüğe konulması zorun
ludur. Cumhuriyet Senatosu personeli arasında yük
sek Öğrenim, meslek öğrenimi yapmış lise mezunu 
olan yabancı dil bilen vardır. Bunlar arasında aranı
lan manevî vasıflara sahip her bakımdan yetenekli, 
çalışmaları yeterli, hatta takdire lâyık olanlar da var
dır, fakat ortaokul ve ilkokul mezunu olanların sa
yısı da az değildir. Kuşkusuz bunlar arasında da ara
nılan manevî vasıflara, yeteneklere sahip kendilerini 
yetiştirmiş ve kendilerinden beklenen hizmeti ciddi
yetle yapabilmekte olanları da vardır. Ancak, üni
versitelerin çeşitli fakültelerinden ve yüksek okullar
dan mezun, yabancı dil bilen pek çok sayıda genç 
yurdumuzda iş arar ve bulamazken, «657 sayılı Ka
nun imkân veriyor» denilmeksizin hiç olmazsa bun
dan sonraki atamalarda 657 sayılı Kanunun koydu
ğu ilkelere, güttüğü amaçlara daha sadık, içtüzük 
hükümlerine daha bağlı kalınmasını ve zaman bo
yunca hâsıl olacak imkânların daha iyi kullanılması 
suretiyle Cumhuriyet Senatosu personel kadrosunun 
güzide bir kadro haline getirilmesini temenniye de
ğerli gördüğümüzü de söylemek isteriz. 

Burada Cumhuriyet Senatosu personeli arasında, 
sadece ilkokul ve ortaokul mezunu olup 3, 4, 5 hatta 
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6 üst dereceden aylık alan, aynı öğrenimi yapmış, 
aynı nitelik ve yeteneğe sahip olanlardan bâzılarının 
müktesep haklarına göre, alacakları derece ile atan
mış veya terfi ettirilmiş olmalarına karşılık, bazıları
nın farklı üst derece ile atanmış veya terfi ettirilmiş 
olmalarının, personel arasında yakınma ve huzur* 
suzluk yarattığına da değinmeyi, bu yakınma ve hu
zursuzluğu giderecek adaletli bir düzenin tedbirleri
nin biran önce alınması gereğine işaret etmeyi de 
görev sayıyoruz. 

Sayın senatörler; 
Cumhuriyet Senatosu 1975 malî yılı Bütçesi kabul 

edilirken bir eczane veya ecza dolabı açmanın yarar
lı olacağı düşüncesiyle bir de eczacı kadrosu veril
miş idi. Hemen belirteyim ki, biz, bu düşüncenin ya
rarlı olduğu görüşünde ve biran önce gerçekleştiril
mesi dileğindeyiz. Ancak, Başkan; Cumhuriyet Sena
tosunda bir eczane veya ecza dolabı açabilmenin ka
nunî imkânını gerçekleştirmeksizin ve İçtüzük emri
ne rağmen Divanın mütalaasını almaksızın bir eczacı 
atamış ve bir ecza dolabı açılmasına karâr vermesi 
için konuyu bu atamadan sonra Divana getirmiştir. 
Divan da yaptığı inceleme sonunda, eczacılar ve ecza
neler hakkındaki 6197 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmaksızın eczane veya ecza dolabı açılmasına im
kân olmadığını anlayınca, çoğunlukla sağlık dolabı 
çmaya karar vermiştir. Dolabın adını değiştirmek, 
kanunî imkânsızlığı ortadan kaldırmaz. Kanunî im
kânsızlık kanun değişikliğiyle giderilebilir. Divanın 
bu gereği kabul ederek ve bütçeye bu konu için öde
nek konulmasını teklif ederek biran önce çözüme 
bağlama yoluna gitmesini diliyoruz. 

Sayın senatörler; 
Bir konuya daha temas etmek istiyoruz. Cumhu

riyet Senatosunda halen 5'i minibüs 6'sı otomobil ol
mak üzere 11 nakil vasıtası vardır. Buna karşılık 11 'de 
şoför kadrosu bulunduğu hâlde 9 şoför çalıştırılmak
ta ve iki şoförlük için 1974 yılında atama yapılmadığı 
için iki otomobil hizmetten uzak tutulmuş bulun
maktadır. Bu vasıtalar ve şoför kadroları Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlık Divanı ve personelinin hizmetleri 
açısından gerekli görülerek verildiğine göre, iki şoför
lük için atama yapılmamış ve iki vasıtanın hizmetten 
uzak tutulmuş olması doğru değildir. Bir de duydu» 
ğumuza göre otomobillerden biri 3 Başkanvekiline, 
3 idare Amirine tahsis edildiği halde, 6 Kâtip Üye
ye de bir otomobil tahsis edilmiş ve Başkan bir kır
mızı otomobilden başka hizmet otomobillerinden 
Pontiac markalı ve 06 HE 600 plâkalı otomobili de 
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münhasıran kendisine ait hizmete tahsis etmiş ve bu 
otomobilden Başkanlık Divanı yararlanâmıycrmuş. 
Bir kırmızı plâkalı otomobil Başkana ait hizmetleri 
yeterince görür. Kendisinden diğer otomobili Başkan
lık hizmetine tahsis etmesini isteriz. Burada hizmetin 
zamanın ve yeterli olarak görülmesinde yararlı ola
cağı düşüncesiyle Cumhuriyet Senatosu 1975 malî yılı 
Bütçesine konulan bir otomobil ve bir şoför kadro
su teklifini uygun karşıladığımızı da belirtmek isteriz. 

Ayrıca şu hususu önemle belirtmek isteriz. Baş
kanlık Divanının bir Hukuk Müşavirliği kadrosu ta
lep ettiği anlaşılmıştır. Gerçekten bazı hukukî mese
lelerin halledilmesi için böyle bir müşavirlik kadro
sunun verilmesinde yarar görmekteyiz. 657 sayılı Ka
nun buna olanak vermektedir. Ancak, Bütçe Komis
yonunda bu istek üç Hukuk Müşavirliği kadrosu ve
rilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Burada hukukî bir mesele ile karşı karşıya bulun

maktayız. Filhakika, Başkanlık Divanının isteği bir 
tek Hukuk Müşavirliğine ait iken, Bütçe Komisyonun
da beş üyenin imzasıyle bu teklif kapsamı genişletil
miş ve üç Hukuk Müşavirinin tayin edilmesi için kad
ro verilmesi talep edilmiştir. 

Bütçe Komisyonunun böyle kadro verme hususun
da talep dışı bir yetkisi bulunduğuna kani değilim. 
Bunu incelemek gerekir kanısındayım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kanaatimizce 1 nci Hukuk Müşavirliği, 2 nci Hu

kuk Müşavirliği, ve 3 ncü Hukuk Müşavirliği şeklin
de Maliyemizdeki uygulama örnek alınarak bu kadro
lar verilebilir. 

Malümuâliniz Maliyemizde Hukuk Müşavirlikleri 
1 nci Hukuk Müşaviri, 2 nci Hukuk Müşaviri. 3 ncü 
Hukuk Müşaviri şeklinde tesmiye edilmektedir. 

Şayet, bu kadrolar verilecekse, bizde de aynı şe
kilde bir. tatbikat yapılması uygundur, kanısındayız. 
Yalnız duyduğumuza göre, bu hukuk müşavirlerinden 
bir tanesi Anayasa ve Adalet Komisyonunda çahştı-
rılacakmış, biri de Bütçe ve Plan Komisyonunda ça-
hştınlacakmış. 

Muhterem arkadaşlarını; 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun kendisi bizatihi 

bir istişare kuruludur, aynı zamanda karar organıdır; 
yani hukukçulardan müteşekkil bir istişare organına, 
bir karar organına hukuk müşaviri tayin edilecekmiş. 
Bunu, hukuk mantığıyle anlamaya imkân yoktur. 

Bu itibarla, bendenizin önerim şu olacaktır: Eğer 
böyle bir kadro tahsis edilecekse, yılların biriktirmiş 
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? bulunduğu işler" altında ezilmekte olan Dilekçe Kar
ma Komisyonunda bu hukuk müşavirlerinin çalıştırıl
masında yarar vardır, kanısındayım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Parlamentomuzun itibarım korumak, demokratik 

parlamenter sistemin ülkemiz yararına en iyi şekilde 
işlemesini sağlamaya çalışmak hepimiz için millî bir 
vazifedir. Bu bakımdan bundan böyle Başkanlık Di
vanımızın çalışmalarımızda Tüzük ve kanunların 
uygulanmasında daha dikkatli, tarafsız ve âdil dav-
ranmsını istemek sanırım ki, hakkımızdır. Bizler de, 

j Başkanlık Divanına çalışmalarında yardımcı olma
mız gerekir. 

Cumhuriyet Senatosunun yalnız kanun yapıcısı 
değil, bununla birlikte kanunların ve parlamenter sis
temin koruyucu olmakta baş görevli olduğunu hiç bir 
zaman unutmamak ve akıldan çıkarmamak gerekir. 

Bu münasebetle 1975 bütçesinin Parlamentomuza, 
demokratik Cumhuriyetimize, ülkemize ve milletimize 
hayırlı olmasını temenni eder, saygılar sunarım. 

I (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Mehmet 
Ali Arıkan. 

A.P. Grupu adına Sayın Azmi Erdoğan, buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA .AZMİ ERDOĞAN (Di

yarbakır) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri; 

Yüce Meclislerin bütçeleri hakkında A. P.'nin gö
rüşlerini huzurunuza getirirken, geçen yılların müza
kerelerinden ortaya çıkan bir neticeyi arz ve takdim 
ederek sözlerime başlayacağım. Bu sebeple A. P. 
Grupu adına sayın üyeleri Hürmetle selâmlarım, say-
gılar sunarım. 

1974 yılını da içine alan i 3 yıllık sürede, her yıl 
hemen bütün sözcüler aynı konuları işlemiş, Türkiye 
Büyük Millet "Meclisi bütçeleri dertli dolap gibi dön
müş durmuş yıllar geçmiş dertler ve şikâyetler azala
cağına, yenileri katılmıştır. Dert ve şikâyetlerin detay
larına inmeden, büyük ağırlık taşıyan üç beş tanesi
ni dile getirerek vaktimizin müsaadesi nispetinde mü
zakerelerimize konu yapacağız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Millî iradenin yegâne tecelligâhı, Devletimizin te

mel organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu 
anda tarihinin önemli bir dönemini yaşamaktadır. Va
tandaş günlük yaşantısının ağır baskısı altında dahi; 
demokratik rejime olan sarsılmaz inancıyle umudunu 
yine Parlamentosuna bağlamış ve bu suretle asaletini 

[ gösterirken rejim düşmanı, kökü dışarıda komünist 
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militanların ağır hücumana da Parlamentomuz yine 
maruz kalmıştır. Hemen şunu gönül rahatlığıyle ka
yıt edeyim ki, rejim düşmanlarının azgınlıkları en 
şiddetli dönemlerinde dahi, parlamenter demokratik 
rejimin sadık hadimleri olan partilerimiz, yurdumu
zu Parlamontosuz bırakmamış, kemaliyle olmasa bile 
partisiz, partilere dayalı olmaksızın, partilerüstü hü
kümet kurmak suretiyle de anarşistlerin istedikleri 
hükümetsizliğe ve anarşinin devamına fırsat verme
yerek, demokratik düzenin devamını temin bakımın-
man tarihî büyük bir görev yapmıştır, Türk Parla
mentosu. 

Maruzatımızı dağıtmadan biraz evvel arz ettiğimiz 
Türkiye Büyük Millet Meclisine vaki şikâyetlerin bir 
kaç tanesinden bahsetmek istiyoruz. 

Birinci mesele, Parlamento itibarı; ikinci mesele, 
Meclis çalışmalarının devam ve intizamı; üçüncü me
sele, kanun yapmadaki aksaklıklar; dördüncü mese
le, iç bünyemizi ilgilendirdiği için bizi ilgilendiren bir 
meseledir, Başkanlık Dvanlannın tutum tarzları. 

Muhterem arkadaşlar; 
Evvedâ şu noktayı iyice tespit etmemiz lâzımdır; 

biz Adalet Partisi olarak, «Hâkimiyet kayıtsız şartsız 
milletindir» felsefesine gönülden bağlıyız. Kaynağını 
milletten ve hukuktan almayan hâkimiyet iddialarına 
her hal ve şart içinde karşı olduğumuzu ifadede tek
rar gurur duymaktayız. Bu inançla, Yüksek Heyeti
niz huzurunda her şeye takdimen üzerinde önemle 
durulması lâzım geldiğine inandığımız konu, Parla
mentonun itibarı konusudur. 

Anayasamızda, Anayasa üstünlüğü ile kuvvetler 
ayrılığı prensibi hâkimdir. Kaynağını Anayasa'dan 
almayan yetki iddiaları söz konusu değildir, olamaz 
ve olmamalıdır. Anayasa'nın üçüncü kısmında Cum
huriyet Temel Kuruluşlarında üç kuvvet esası kabul 
edilmiş ve aralarında münasebet tesis ve tespit edil
miştir. Türk Milleti 1961 Anayasasıyle, ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bir bütün olan insan haklarına da-
dayalı, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk 
devleti biçimini seçmiştir. Bu devlet biçiminde «Hâ
kimiyet kayıtsız şartsız milletindir.» Bunun kullanıl
masında Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüce iki 
organı temel unsur teşkil eder. 

Yine bu Anayasa ile demokratik parlamenter yö
netim tarzını tercih etmiş bulunan bu Türk Milleti, 
bu mutlu sonuca bir çok acı tecrübelerden ve müca
delelerden geçerek gelmiştir. Bu Anayasa ile kuvvetler 
ayrılığı, çiftçi meclis, Anayasa Mahkemesi, bağımsız 
mahkemeler, özerk üniversite, tüzel kamu kişiliğine 

sahip TRT gibi birbirlerini denetleyen müesseseler 
kurulduktan ve kişilere ait temel hak ve hürriyetler, 
sosyal ve iktisadî haklar kabul edildikten sonra; re
jim münakaşalarının son bulacağını ve bu suretle 
demokratik yapı tamamlandıktan sonra, artık Anaya
sanın öngördüğü sosyal adalet ve sosyal güvenlik 
esslarına dayalı ekonomik yapının tamamlanması ça
lışmaları ve tefe kelimeyle bütün çabaların artık kal
kınmaya hasredilmesi lâzım gelirdi. 

Muhterem arkadaşlar; 
«Meclisler çalışmıyor» deyip, Parlamento itibarını 

zedelemek için fırsat bekleyen ve parlamenter rejime 
son vermek hevesi ve arzusunda olan aşırı uçların 
yıkmak ve anarşi yaratma gayretlerinin sahipleri bu 
hali, yani demin arz etmiş olduğumuz hali, kendileri
ne bir malzeme olarak kullandıklarını da kabul et
mek lâzımdır. Ancak, hemen kayıt edelim ki, Türki
ye'nin rejim düşmanlarının ağızlarında sakız ettikleri 
hususlar, kemaliyle tesis edilse dahi, bu çirkin emel
lerinden vaz geçmeyecekleri müteaddit tecrübeler ile 
artık bedahette kazanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Aslında, Anayasalar kudret ve mükemmeliyetlerini 

tatbikatından alırlar. Aslolan dürüst ve faziletli bir 
yönetim ile hukukun üstünlüğüne inanç ve bu inanç
la devlet hayatında hizmettir. Parlamenter demokra
tik rejime, Anayasa organlarına herkesten önce bu 
düzen içinde yeri belli olan organların, yetkili ve ay
nı ölçüde sorumlu kişilerin saygılı olmaları lâzımdır. 
Bu saygıyı kendi aralarında tesis edemeyen devlet yö
netimi, kusuru rejime değil; demokratik cumhuriyetin 
ahlâkına ve inancına kâmil manada varamamış yö
netici kadrosunda aramak lâzımdır. Bu açıdan, bil
hassa Parlamentoda grupları bulunan siyasî partilerin 
yetkili organlarının tutum ve davranışlarıyle Parla
mento itibarını en çok etkileyen unsurlar olduğuna 
da kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu itibarla, şimdi 
size, Türk âmme vicdanını son derece rahatsız eden 
ve Parlamento itibarına indirilen ağır darbe olarak 
kabul edilmesi lâzım gelen muhterem bir partinin sa
yın liderinin beyanatını okuyacağım. Bu beyan üze
rine Millet Meclisinde uzun tartışma ve değerlendir
meler yapıldı. Yalnız sırasının gelmiş olması dolayt-
sıyle ve Parlamento itibariyle ilgili bulunduğu için, 
sadece bu beyanı okumakla iktifa edeceğim. 

Muhterem liderin beyanatı aynen şöyle : 
«Bu parlamento daha bir yıl önce seçilmiştir; ama 

toplum öylesine hızlı ilerlemektedir ki, bu Parlamen
tonun çoğunluğu toplumun en az 10 yıl gerisinde kal-
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mıştır. Toplumun 10 yıl gerisiad© katauş insanların 
kafasjyle, her gün ilerleyen Türk toplumunun sorun
ları çözülemez, o sorunları çözecek hükümet kurula
maz.»' 

SAFFET UR AL (Rursa) — Hâlâ anlayamamışsı
nız. 

A. P. GRUPU ADINA AZMİ ERDOĞAN (De
vamla) — Rica ederim paşam, bu sizin kafanızla an
laşılacak bir mesele değildir. 

BAŞKAN — Rica ederim, dışarıdan müdahale et
meyin efendim. Sayın Azmi Erdoğan siz de cevap ver
meyin, buyurun devam edin efendim. 

A. P. GRUPU ADINA AZMİ ERDOĞAN (De
vamla) — Bunu anlayabilmek için evvelâ parlamen
ter demokratik sisteme ve Parlamentonun itibarına 
saygılı olmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi aym partinin ilk lideri Cumhuriyetimizin 

banisi Atatürk, rahmetli validelerinin mezarım Ziya
retinde şöyle diyor : 

«İstihsal ve tespit ettiğimiz millî hâkimiyetin mu
hafaza ve müdafaası için, icap ederse, validemin ya
nına gitmekten asla tereddüt etmem. Hâkimiyeti mil
liye uğruna canımı vermek vicdan ve namus borcu
dur.» 

Bunu da diyen aynı partinin ilk Lideri ve Türkiye 
Cumhuriyetin banisi Atatürk'tür, tşte iki beyanat 
arasındaki fark. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biz Adalet Partisi olarak millî varlığımızın teme

lini millî şuurda, millî birilikte ve topyekûn millî bü
tünlüğümüzde, Cumhuriyet idaresinde ve hâkimiyetin 
kayıtsız şartsız millette olduğunun idraki içinde bu
lunmaya ve büyük Ata'nın ilkelerine sâdık kalmakta 
görmekteyiz. Bu itibarla dıştan gelecek, Parlamento
yu itibarsız kılacak her davranışın hüsrana uğraması 
mukadderdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Parlamentonun itibarını tarsin eden hususlardan 

birisi de, Meclislerin çalışmalarında devamlılık ve 
intizamdır. Hepimiz, bilmekteyiz ki, Parlamentonun 
başgörevi, yasama faaliyetidir. Yasaların tekevvünü 
çift Meclislerin marifetiyle saptanır. 

Söz buraya gefenüşkea, görüş olarak şu noktayı 
nazarı ileri süreceğiz : Çift Meclisli parlamenter de
mokratik sistemlerde, yasa yapımı evvelâ Meclis ka
nadında oluşur, sonra Cumhuriyet. Senatosun'da son 
şeklini bulur. Ancak, bizim sistemimizde Meclislerin 
görüş ayrılıklarında kanun karma komisyonda müza

kere edilir ve en son olarak Millet Meclisinde son şek
lini almaktadır; yani bir kanunun müzakeresinde ev
velâ ilk görüşme Millet Meclîsinde, ikinci görüşme 
Senatoda ve Meclislerin görüşleri arasında bir ayrılık 
olduğu takdirde Karma Komisyonda ve bilâhara bu 
Karma Komisyonun metni de Mecliste müzakere edi
lerek sonuç bulur. Sistemimiz böyle. Halbuki, aslında 
görev olarak Millet Meclisleri icrayı denetler. Senato 
ise teşriî murakabe eder. Nitekim Anayasamızın tes
pitinde icraî faaliyeti güven ve güvensizlik suretiyle 
murakabe yetkisidir. Millet Meclisine ait olduğu hu
susî madde ile saptanmıştır. Bunun karşısında teşriî 
murakabenin de Cumhuriyet Senatosuna ait olduğu 
yine mahsus Anayasa maddesiyle saptanmıştır. Bina
enaleyh, hal böyle olduğuna göre, Meclislerin yasa 
mevzuunda görüş ihtilâflarının son sözünü de Cum
huriyet Senatosunun söylemesi icap edefdi ve bu çift 
Meclislerin mevcudiyetlerinin doğal bir sonucudur da; 
fakat maalesef biz de Cumhuriyet Senatosu hali ha
zır fonksiyonel faaliyetini bu merkezde olduğu için
dir ki, demin arkadaşım da temas ettiler, zaman za
man çift Meclis sisteminde rücu etme düşüncesi bile 
zihinlerde doğmaktadır. Bu itibarla, bir an evvel Yü
ce Cumhuriyet Senatosunun hakîkî hüviyetine, fonk
siyonel yetkisine kavuşturulması lâzım gelir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Parlamentonun çalışmasındaki devamlılık, intizam 
ve kanun yapımındaki aksaklık içice Olan hususlar
dır... Yasalar, bir ihtiyacın ifadesi olarak meydana 
getirildiğine göre, bu ihtiyaç ne kadar süratle karşı
lanırsa, toplumda huzur o nispette temin edilmiş 
olur. 

Yüksek malûmlarıdır ki, bir yasa teklif veya ta
san hafinde komisyonlarda ve Meclislerde görüşülür. 
Yani, Meclislerde ve komisyonlarda eğer devam hali 
sürekli olarak oluyor ise ve intizam içerisinde cereyan 
ediyorsa, yasaların yapılmasında da sürat o nispette 
çoğalır. Bu devam ve intizamın sağlanması evvelemir
de içtüzüklerle temin edilmesi lâzımdır. Çünkü ar

tık toplum asnn icabı olarak o kadar süratle ilerle
mişlerdir ki, sübjektif kaidelerle değil, muhakkak su
rette her yönetimde objektif kaidelerin behemahal 
getirilmesi ve objektif kaidelerin dışına çıkmamak lâ
zımdır. Binaenaleyh, evvelâ devamlılık ve intizamın 
içtüzüklerle temini gerekir. Parti yöneticilerinin ve 
Başkanlık Divanlarının hiç vakit kaybetmeksizin 
mevzuat araştırmalarına geçmeleri ve büyük gayret 
sarf etmeleri gerektiği kanaatindeyim. 
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Söz buraya, gelmişken, hemen faaliyete geçmek 
lüzumunu gösteren bir örnek vereceğim. Meselâ, han
gi mevzularda ilk olarak faaliyete geçmemiz icap 
eder. 

Muhterem arkadaşlarım; 

1961'den beri bu mukaddes çatı altında bulunan 
arkadaşlarımız yakinen müşahade etmişlerdir; mese
lâ en yakın, bugün Meclislerin mecbur olduğu büt
çe kanunu müzakerelerinde, kanaatimizce bütçe mü
zakereleri hem bu tarz usul ile görüşme şeklivl-.j ca
zibesini kaybetmekte ve büyük vakit kaybına da se
bebiyet vermektedir. Hükümet tarafından bütçe ha 
zırlanıp Meclislere sevk edilir, artık Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin malı olmuştur, Karma Bütçe Ko
misyonuna gelir. Karma Bütçe Komisyonu 35 Mec
lis 15'te Senato üyesinden teşekkül ederek bir hevet 
halinde çalışır Komisyon bir ihtisas komisyonu ol
ması hasebiyle, bütçenin ihtisasa müteallik olan hu
susları, ödeneklerin giderlerin, Türkiye'nin malî ve 
iktisadî gücünün ne olduğu ve de ödeneklerin kâfi 
olup olmadığı, kaynak yaratma hususları, maliyenin, 
paranın, mevcut enflasyonun giderilntcM için tedbir
lerin nelerden ibaret olduğu bir manzume olarak. 
bir külliyat olarak, bir hukuk dokümanı olarak orada 
yalnız teknik kısımlariyle görüşülmesi icap ederken; 
daha fazla ağırlık icraya taalluk ettirilerek bir yıllık 
Hükümet faaliyetleri eleştirilir. Komisyon, esasında 
ihtisas komisyonu sıfatını orada maalesef kaybetmek
tedir. 

İkinci bir defa Senato'ya gelir. Senatonun bütçe 
üzerindeki fonksiyonel faaliyeti nedir?... Evvelâ bunu 
ele almamız icap eder. Senatoda görüşülür, oylama da 
yapılır, oylama müspet olarak sonuçlansa dahi, Mil
let Meclisinde bütçenin kabul edilmemesiyle Senato
nun bütçeyi tasvip etme iradesi muallakta kalır. Ni
tekim bunun misâlini gördük. 1965 senesinde bütçe 
burada kabul edildi, Millet Meclisinde reddedildi ve 
bütçenin kabul edilmemesi dolayısiyle hükümet isti
fa etti. Yeniden tekrar bir bütçe geldi, tekrar görü
şüldü.. Demek ki, usulde bir aksaklık var. Zaman 
kaybına müncer oluyor, Senatonun fonksiyonel du
rumu muallakta kalıyor. Bu itibarla, 1961'den devam 
edip bugüne kadar gelen aksaklıkları gözönünde bu
lundurularak, her iki Meclisin Başkanlık Divanları
nın bu hususu izale edici birtakım mevzuat araştır
malarına süratle geçmeleri icap eder. 

Bunu söyledikten sonra, «Acaba niçin bir öne
ride bulunmuyorsunuz?» diye bir sual mukadder 
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j olursa, şöyle diyebiliriz. İhtisas komisyonu olan Büt
çe Karma Komisyonu müzakerelerinin usul ve şekli, 

1 tamamen ihtisasa müteallik olmalıdır. Orada genel 
I bütçenin teknik kısımları, muhtevası, ödenekleri, para 
I gibi iktisadî veçhesi, malî veçhesi ile bütçe tanzim 
I edilmelidir ve orada icra eleştirilmemelidir. Senato, 
| Bütçe Komisyonunun yapmış olduğu bu dengele-
I menin yerinde olup olmadığım tespit edip, bazı öde-
j nekler üzerinde tasarruf yetkisini kullanmak suretiy-
[ le kabul veya ret etmelidir. Kabulü, Millet Meclisi-
I ne göndermeyi tazammum eder. Reddi, Bütçe Ko-
I misyonuna gönderilmesini tazammum eder. Bütçe 
I Komisyonu tekrar Senatonun görüşü istikametinde 
i bütçeye yeni bir veçhe verir ve ondan sonra bütçe 
I Meclise gider. Artık Millet Meclisinde bu bütçenin 
I üzerinde teknik kısımlar değil, bu bütçe bir icra or-
I ganına tatbikat için teslim edilebilir mi, edilemez mi?. 
i Nitekim Anayasanın esprisinde de bu vardır. Ben bu 
I bütçeyi tatbik için bu hükümete güvenmiyorum; ya-
I ni bu hükümet çekilsin deyip, bütçeyi bu hükümete 
I teslim etmemek esprisi yatar o bütçenin Meclisteki 
I ret keyfiyetinde. Bu itibarla, bütçe orada reddedildik-
I ten sonra, tekrar yeni baştan geliyor... Bu hadise 
I üç defa başımıza geldi. Bütçeye ne katkıda bulunuldu, 
I teknik bakımdan, ihtisas bakımından bütçeye neler 
I yapıldı; bir tetkik edelim. Dün bir arkadaşımız söy-
I ledi, virgülü değiştirilmeden reddedilen bütçe tekrar 
I geldi. Bu itibarla, yapılan hareketlerin bir mânası, bir 
I esprisi olması lâzımdır. Bu espri bugün Anayasada 
i vardır; fakat biz bugüne kadar bu espriyi maalesef 
I yanlış anlamaktayız. O bütçe artık Millet Meclisinde 
I reddedildikten sonra, bütçenin reddi mânasında de-
| ğildir; bu bütçeyi tatbik için Hükümete güven veril-
I memesi mânasındadır. Yeni bir hükümet gelirse* iti-
I mat alırsa, güvenoyu alırsa bütçe teslim edilir ve tat-
I bikata geçilir. Yoksa o bütçe yapılmış bitmiştir. Ne-
I rede?.. Komisyonda yapılmış bitmiştir. Senatoda ya-
I pılmış bitmiştir ve bu takdirde Senatonun bütçe ka-
I nunu üzerindeki fonksiyonel yetkisi de maydana çık-
I mış olur. Meselâ böyle bir öneride bulunabilire. 

I Muhterem arkadaşlarım; 
I Konuşmamızın başında da Parlamentodan şikâ-
I yetleri dört fıkrada toplamıştık. Sıra Başkanlık Divan-
I Iarmın tutumlarına geliyor. Bu hususta da görüşleri-
I mizin neler olduğunu beyan ettikten sonra sözlerimi 
I bitireceğim. 

I Muhterem arkadaşlarım; 
j Başkanlık Divanlarının ilk görevleri ve üzerinde 
J durmamız lâzım gelen iki Meclis Divanının ayrı ayrı 
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seçim şekliyle meydana gelişleridir. Millet Meclisin
de Başkanlık Divanı iki sene için seçilir, Senatoda bir 
sene için seçilir, Başkan hariç. Evvelâ iki Meclis ara
sında bir denge, bir uyarlılık, bir uyum yok. Halbu
ki Meclisler Türkiye Büyük Millet Meclisi namı al
tında toplanır. Başkanlık Divanları ve yönetici kadro
ların aynı esas ve objektif kaidelere bağlanması icap 
eder. Bu itibarla, evvelâ süratle ya Senatomuz Millet 
Meclisinin Başkanlık Divanı seçim tarzına uymalı ya
hut da arada bir ahenk meydana getirilmelidir. 

İkinci nokta : Meclis faaliyetleriyle, Başkanlık Di
vanlarının birbirleriyle olan ilişkilerini gözönünde bu
lundurmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Başkanlık Divanı üyelerinin yahut Başkanın üç 
araç mı kullansın, iki araç mı kullansın, beş araç mı 
kullansın meselesi değil. Başkanlık Divanları, demin 
hassasiyetle üzerinde durduğumuz Paralmento itibarı 
üzerinde en büyük bir sorumluluğu olan makamlar
dır. Başkanlık Divanları bu itibarı sağlayıcı icraî yet
kilere haiz olan organlardır. Başkanlık Divanlarının 
evvelâ Parlamentonun vatandaşla olan ilişkilerini ga
yet iyi bir şekilde tanzim etmesi lâzımdır. Parlamen
toya gelen ziyaretçilerin en azından bir parlamenter 
kadar bu Parlamento çatısı altına girdikten sonra say
gılı ve hürmetkar olması icabeder. Parlamento kori
dorlarına ziyaretçilerin gelmesi sureti katiyede Parla
mentonun mehabetine karşı bir lâubalilik teşkil eder. 
Bunu kesin bir şekilde anlamak ve bunun çaresini 
bulmak lâzımdır. Bu çareyi, bu Parlamentonun yapısı 
itibariyle bulmak biraz müşkül olsa daha, bir ikinci 
ilâve mi yapılır, arkada bir salon mu tahsis edilir, 
her ne ise, bu süratle araştırılması ve yerine getiril
mesi icabeden bir keyfiyettir. 

İkinci husus; Mecliste çalışan personelin, parla
menterlerle olan ilişkilerini bir an evvel ciddiyet çer
çevesi içerisine getirmek lâzımdır. Bir daire müdü
rünün bir daire şefinin Parlamento üyeleriyle olan 
münasebetlerini biraz daha başka ve değişik açıdan 

. görmek icabeder. Bu Parlamento, işleyiş tarzı ve te
şekkül tarzı itibariyle bambaşka usuller içerisinde te
kevvün ettiği içindir ki, buradaki çalışan personelin -
de parlamenterlerle olan münasebetlerinde başka özel
likler aramak icabeder. Bu özelliklerin ciddiyetini 
bilhassa önplana almak lâzımdır. Personel, bugün 
parlamenterlerle gayri ciddî bir seviyede bulunmak
tadır. Gayri ciddî bir münasebet içerisinde bulunmak
tadır. Bir parlamenteri gördüklerinde kışladaki gibi 
hazırol durmak değildir bunlar. Saygı ve ciddiyet 
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başkadır. Vazifesinde olsun," münasebetlerinde olsun 
bu ciddiyeti kemaliyle göstermeleri icabeder ve bu
nun gösterilmesi için birtakım objektif kaidelere bağ
lamak icabeder ve bunun için de evvelâ mekân ola
rak personelle, parlamenterlerin birbirinden uzakta 
kalmaları ve aralarında mesafe bırakmak icabeder. 

Ayrıca, Senato da mekân ve bina itibariyle Mil
let Meclisiyle içice bulunduğu içindir ki, Senatonun 
mehabeti ve vakarı bu arada biraz gölgelenmektedir 
desem caizdir. Senato, evvelâ müstakil bir binaya 
kavuşturulmalıdır. Bendeniz hasbelkader Başkanlık 
Divanında vazife görürken bu mevzua zaman zaman 
temas ederdim. Parlamentonun müstakil hüviyetini, 
daima ağırlığıyle gösterebilmesi için evvelâ bu içice 
durumundan kurtarılması lâzımdır. Bunun için bir 
araştırma lâzım ve bu araştırmanın kısa bir süre 
içerisinde muhakkak sonuca bağlanması icabeder. 

Personel bugünkü hizmetleri görmeye kâfi midir, 
değil midir?.. Başkanlık Divanında bendeniz vazife 
görürken bunu, bu personelle, bu personel kalitesiy
le tahakkuk ettirmenin pek zor olduğu kanaatine 
varmıştım, bugün de o kanaatimi muhafaza ediyo
rum. Maalesef personel içerisinde kaliteli ve vasıflı 
kimselerin az bulunduğu kanaati bende hâkimdir. 
Kaliteli eleman yok mudur?.. Vardır; ama bu nis
pet ne kadar yüksek olursa, hizmet itibariyle, o kadar 
rahat bir hizmet yürütme şekline kavuşmuş oluruz. Ni
tekim, Türkiye Büyük Millet Meclisinin personelinin 
birtakım yeteneklere haiz olmasını, 657 sayılı Per
sonel Kanunu da 59 ncu maddede bunu istisnaî kad
rolar meyanına almak suretiyle, işaret vermiştir. Ar
tık ödenek alması mevzubahis değildir. İstisnaî kad
rolar kabul edildiği içindir ki, burada işçi tabiriyle, 
kalifiye işçi meyanında olan, yetenekli personel ge
tirilmesi icabeder ve Başkanlık Divanlarının buna son 
derece itina göstermesi icabeder. 

Bahusus şunu arz edeyim; Parlamentomuzun her 
iki Meclisinde de bir hukuk müşavirliği bürosunun 
açılması lâzımdır muhterem arkadaşlarım. Yasa ya
pımcısı olan bu Mecliste bir hukuk bürosu yok ise," 
bir tarafı aksak işliyor demektir. Her vekâletin ya
nında bir hukuk müşavirliği teşkilâtı vardır. Bir Baş
kanlık Divanının yanı başında Türkiye'de mevcut 
mevzuatın eleştirilmesini yapıp, tespitini yapacak bir 
hukuk müşavirliği teşkilâtı olmaz ise, Başkanlık Di
vanı, birçok meselelerle karşı karşıya kaldığı vakit 
müşkülâta düşeceği açıkça belli. Bu itibarla süratle 
her iki Meclis kendi Başkanlık Divanlarının yanıba-
şmda, bir hukuk müşavirliği kadrosu veyahutta Ma-
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liyede olduğu gibi, bir muhakemât dairesi gibi behe-
mahal bir teşkilât kurmaları lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Parlamentomuza bağlı bir de Millî Saraylarımız 

vardır. Buna da bir iki kelimeyle dokunmak istiyo
rum. 

Millî Saraylar ecdat yadigarıdır. Bunun üzerinde 
konuşulabilir, izahat verilebilir ve beyanda bulunula
bilir. Şunu söylemek isterim ki, saraylarımızın bu
günkü işleyiş tarzı ile, bugünkü korunma vaziyetiy-
le tehlike içerisinde olduklarına işaret ederim. Saray
larımızdan bugün halihazırda Parlamentonun yöneti
minde bulunan iki adet saray vardır. Dolmabahçe ve 
Beylerbeyi. İki adet kasr; Küçüksü ve Aynalıkavak. 
Beş adet köşk; Yıldız, Şale", Ihlamur, Florya ve Yal
ova. Bunların bugün bakımlarının benim gördüğüm 
kadarı ile yeterli olmadığı kanaatindeyim. Ödenek mi 
azdır, bakımları için gerekli olan personel yetersiz
liği mi vardır? En yakın bir misâl olarak Kültür Sa
rayı yandı. Bu ecdat yadigârları da yarın aynı teh
like ile karşı karşıya kalacaklardır. Bunların muha
fazası kâfi miktarda temin edilmiş midir, edilmemiş 
midir, ben bunda tam olarak bir kanaat sahibi deği
lim ve icraatta da bir hareket göremiyorum. Başkan
lık Divanları, bahusus Millet Meclisi Başkanlık Di
vanı, bu saraylar mevzuuna kanaatimce kâfi ehemmiyet 
ve önemi vermemektedir. Bu itibarla bu işe lâyık 
olduğu değerin verilmesini bilhassa istirham edece
ğiz. 

Senatomuzun işleyiş tarzı hakkında daha birçok 
hususlar dile getirilebilir. Kadrolar yeterli midir, de
ğil midir? Bunlar, üzerinde bu bütçe münasebetiyle 
pek o kadar durulacak hususlar değildir. Başkanlık 
Divanlarının bu yolda gayret sarfetmeleri ve zaman 
zaman iktisadî ve sosyal bünyemizde vâki değişiklik
ler ve çalışma tarzlarımızda olan süratin temini bakı
mından mevzuat araştırmaları yapmaları icabettiği 
kanaatindeyim ve bu tamamen Başkanlık Divanların
da mevdu vazifelerdir. Yoksa Başkanlık Divanları 
yalnızca celseleri yönetmekle iktifa etmemeli, aynı 
zamanda mevcut Tüzüğün bugünkü ihtiyaca kâfi 
gelip gelmediğini her an için tetkik edip, aksak olan 
taraflarını düzeltmek ve daha süratle yasa yapma 
imkânını parlamenterlere temin etmeleri icabeder. 

1962 yılında Senato Tüzüğü hazırlanırken, o gün
den bugüne kadar acaba maddeler üzerinde hiçbir 
aksama olmamış mıdır? Vardır. O günden bugüne 
kadar kaç madde değiştirilmiştir, muhterem arka
daşlar, bunu bir hatırlayalım? Hemen hemen hiç. 
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Çok aksaklıkların oluşu, maddeler içindeki ihtiyaca 
cevap vermeyiş hali, maddeler arasındaki tezatlar 
burada zikredilebilir. Bir eleştirme ve araştırma lâ
zımdır. îşte onun içindir ki, demin arz etmiş oldu
ğumuz bir hukuk müşaviri kadrosunun behemahal 
kurulması icabeder. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Dertler çoktur. Bunları ancak sıralamakla yetin

dik. Daha fazlasını söylemeye de lüzum yoktur. Par
lamento bugün vatandaşın yegâne ümidi halindedir. 
Çünkü icra organı bugün Anayasanın ve mevzuatı
mızın kabul ettiği şekilde mevcut değildir, nöbette
dir. Bu tutumu ile de, bu bütçe faaliyetleriyle de 
bugünkü mevcut geçici Hükümete Bütçe Komis
yonu üyesi bulunmam sıfatı ile bütçedeki hazırlık
ları ve müzakereleri ciddiyetle takip edişleri dola-
yısiyle ve aynı zamanda bütün personelin bu işlerde
ki gayretlerine şahsım ve partim adına teşekkürleri
mizi sunuyoruz. 

Sözlerimi burada bitirir, Adalet Partisi ve şahsım 
adına Yüce Senatoya hürmet ve saygılar sunarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Azmi Er
doğan. 

Millî Birlik Grupu adına Sayın Haydar Tunç-
kanat, buyurun efendim. 

M. B. GRUPU ADİNA HAYDAR TUNÇKA-
NAT (Tabiî Üye) — Sayın senatörler; 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinin 1975 
yılı bütçeleri üzerinde Millî Birlik Grupunun görüş 
ve temennilerini ifade etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu 1975 yılı Bütçesi geçen yıl 
bütçesine nazaran r/r 11 oranında artarak 61702 450 
lira olarak bağlanmıştır. Millet Meclisi Bütçesindeki 
artış oranı % 13,2 olduğuna göre, Cumhuriyet Se
natosu Bütçesinin düzenlenmesinde geçmiş yıllara 
nazaran büyük ölçüde tasarruf ilkesine uyulduğu 
anlaşılmaktadır. Ancak, daha dikkatli bir inceleme 
ile hazırlanacak bir bütçede daha büyük ölçüde ta
sarruflar sağlanacağını da ifade etmek yerinde olur 
görüşündeyiz. 

Bütçelerin hazırlanmasında tasarruf ilkesine dik
kat edilmesi ne kadar önemli ise, hazırlanmış bir 
bütçenin yılı içinde uygulanmasında da mümkün ol
duğu kadar bir özen gösterilmesi de o derece önem
lidir. Oysa ki, Cumhuriyet Senatosu Bütçesinde yıl 
içinde çeşitli aktarmalar yapıldığına göre, bu gereğe 
yeteri kadar dikkat edilmediği anlaşılmaktadır. 
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Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçeleri, 
hazırlanış ve sarf şekilleri diğer dairelere nazaran 
daha geniş bir serbestlik içinde olduğuna göre, bu 
konuda gerek Genel Kurullara, gerekse Başkanlık 
Divanlarına çok önemli görevler düştüğü kanısında
yız. 

Anayasamızın 85 nci maddesi, «Meclisler, çalış
malarını, kendi yaptıkları içtüzüklerin hükümlerine 
göre yürütürler.» demektedir. O halde, 6 kısım ve 
183 maddeden oluşan Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğü, gerek Başkanlık Divam, gerek üyelerin çalışma
larını düzenleyen, emreden ve birtakım hak ve vazi
feler, sorumluluklar yükleyen hukukî bir belgedir. 

Cumhuriyet Senatosunun hiçbir üyesinin kendi
sini, bu Tüzüğün dışında durumu ne olursa olsun, 
birtakım kuvvetlere sahip olduğu zehabına kaptır
maması gerektiğine önemle işaret etmek isteriz. Ya
sama çalışmalarımızı muayyen bir süre düzenlemek 
ve yürütmekle sorumlu bulunan Başkanlık Divan
larının her üyeden daha çok bir sorumluluk duy
gusu içinde yasalara ve İçtüzük hükümlerine uymak 
durumunda bulunduklarını hatırlatmakta fayda gö
rüyoruz. 

Başkanlık Divanları ile çeşitli tarzda kurulabilen 
hükümetlerin yetkileri, vazifeleri ve sorumlulukları 
bakımından birbirine karıştırılmamalıdır. Zira Baş
kanlık Divanları bir parti hükümeti gibi programını 
uygulamakla yetkili bir organ değildir. Yetkisi, so
rumluluğu ve vazifeleri İçtüzükle belirtilmiştir. 

Sayın senatörler; 
Her türlü tutum ve davranışları ile Devletin di

ğer organ ve müesseselerine örnek olması gereken 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının ve Başkanlık 
Divanının gerek yasama, gerek idarî faaliyetlerindeki 
tutum ve davranışlarında yasalara, İçtüzüğe ve iyi 
niyet kurallarına uyması gerektiği konusunda geçen 
sene yaptığım konuşmada önemle üzerinde durmuş
tum. Üzerinden dokuz ay geçmiş olmasına rağmen, 
özellikle Başkanın tutumunda hiçbir değişiklik ol
madığını üzülerek belirtmek isterim. 

Cumhuriyet Senatosuna personel alınmasında 
ehliyet ve liyakat unsurlarına hiç dikkat edilmediğ: 

görülmektedir. Her ne kadar 657 sayılı Devlet Me 
murları Kanunu, yasama meclislerine alınacak per
sonelin atanmasında; 

«Madde 59. — Bu kanunun atanma, sınavlar, ka 
deme ilerlemeleri ve derece yükselmelerine dair hü 
kümleriyle bağlı olmaksızın, adı geçen memurluklar? 
tahsis dilmiş derece aylığı ile, memur atanabilir. 

Birinci fıkrada sayılan memurların bulundukları 
bu kadrolar emeklilik aylığının hesabında ve diğer 
memurluklara naklen atanmalarında herhangi bir 
sınıf için kazanılmış hak sayılmaz. 

Yukarıdaki fıkralarda sayılan görevlerde bulu
nan memurların emeklilik kıdemleri yürümekte de
vam eder.» 

Denilmekte ise de, bu istisnaî yetkinin de her yet
ki gibi kanunun güttüğü amaçlara göre tespit edile
cek ilkelere uygun ve isabetli sayılacak gerekçelere 
dayalı olarak kullanılması gerektiği, aynı öğrenimi 
yapmış, aynı nitelikte ve yeteneğe sahip kişilerden 
bazılarının müktesep haklarına göre alacakları de
rece ile atanıp veya terfi ettirilip, içlerinden bazıla
rının 4 - 5 ve hatta 6 üst derece ile atanmalarına 
veya terfi ettirilmelerine cevaz vermeyeceği, konu
nun bu esaslara göre ele alınması ve yapılmış işlem
lerde bu esaslar açısından düzeltmeler yapılmasına 
değinmiştik. 

Diğer sözcüler de bu konu üzerinde durmuşlardı. 
Nitekim, Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanının Başkanlığında 29 ve 
30 Kasım 1974 günleri idareci üyelerin İçtüzüğümü
zün 11 nci ve 173 ncü maddeleri gereğince hazırladık
ları ve daha önce 21 Kasım 1974 tarihinde bütün 
Divan üyelerine dağıtılmış bulunan Cumhuriyet 
Senatosu Bütçesini müzakere etmiş ve kabul ederek, 
Anayasamızın 94 ncü maddesi gereğince Bütçe Kar
ma Komisyonuna zamanında teslim etmiştir. 

Başkanlık Divanı bu toplantısında görüş birliği 
halinde Cumhuriyet Senatosu memurluklarına atan
ma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yüksel
melerine ait birtakım prensipleri karar altına almış-
tır. Ayrıca, geçmiş uygulamadan ötürü personel ara
sında doğmuş olan huzursuzluk, yakınma ve şikâ
yetlerin giderilmesi meyanında elde mevcut kadro 
olanakları ölçüsünde en çok şikâyet konusu olan
lardan başlamak üzere 5 personelin durumunda 
bir ölçüde düzeltme yapılmasını da kararlaştırmıştır. 
30 Kasım 1974 günü Başkanlık Divanı bu kararı al
mışken, bizce bilinmeyen nedenlerden dolayı Cum
huriyet Senatosu Başkanı bu kararı uygulamamıştır. 
Oysa Başkanın görevlerini belirten İçtüzüğümüzün 7 
nci maddesinin 5 nci bendi, Başkanlık Divanı karar
larının uygulanmasını ve 6 nci maddesi de kanun ve 
İçtüzük hükümlerinin uygulanmasını Başkanın başlı
ca vazifeleri arasında saymıştır. Buna rağmen Baş
kan bu tutumu ile bu hükümleri görmemezliJcten. gel
miştir. 
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Sayın senatörler; 
Düzeltilmesi istenilen personelin durumları üze

rinde biraz durmayı faydalı görmekteyiz. 

Örneğin; Devlete daha önce bir gün bile hizmet 
etmemiş bir ilkokul mezunu ve hiçbir ihtisası olma
yan (ki, biliyorsunuz bu görevler ihtisas mahiyetin
deki görevlerdir.) bir hanım memurun atanması ge
rekli miydi, değil miydi, bir tarafa bırakalım; duru
munu ele alıyorum. Bu hanımın normal atanması 16 
nci dereceden başlaması gerekirken, (ki, o tarihte 
memuriyet dereceleri 15 değil 16 idi.) 7 derece üst 
bir kadro ile 9 ncu dereceden göreve başlatılmıştır. 
Böylece bu hanım kendisine nitelikleri itibariyle eş 
durumda bulunan bir Devlet memuruna nazaran 35 
yıl sonra ulaşabileceği bir maddî imkânla göreve baş
latılmıştır. Hem de 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu yürürlüğe girdikten sonra Başkan tarafından 
atama yapılmıştır. Bu hanım sadece maaş olarak dört 
yıl zarfında doğal hakkının üstünde 27 bin lira para 
almıştır. 

Keza ortaokul mezunu diğer bir hanım da yine 
Devlet Memurları Kanunu yürürlüğe girdikten son
raki bir tarihte 6 üst derece *.le atanmış, böylece ilk gi
rişte kendi niteliğinde bulunan diğer bir Devlet me
muruna nazaran 24 yıllık bir hizmet karşılığını hiç 
emek vermeden kazanmıştır. Ayrıca, hizmette bulun
duğu dört yıl zarfında sadece maaş olarak doğal hak
kının üstünde 33 bin lirayı aşkın bir meblâğ kazan
mıştır. Bu örnekleri bu şekilde çoğaltmak mümkün
dür. İşte biz bu gibi yasalara ve adalete aykırı hu
susların düzeltilmesini yıllarca talebediyoruz. Başkan
lık Divanı bu haksızlıkların düzeltilmesine karar ver
diği halde, Başkanın bu kararı uygulamaktan kaçın
masını bir türlü anlamak mümkün olmamıştır. 

Sayın senatörler; 
Yine Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü, Cumhuriyet 

Senatosuna memur ve hizmetlilerin alınmasını Devlet 
Memurları Kanununa ilâveten birtakım usullere bağ
lamıştır. Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 7 nci 
maddesine göre; Başkan, Divanın mütalâasını al
dıktan sonra memurları atamakla yükümlüdür. Baş
kanın, Tüzüğün bu açık ve amir hükümlerine rağ
men, bu hususa riayet etmekten özenle kaçınmaya 
çalıştığı dikkati çekmektedir. 1974 ve 1975 yılı ta
tiline girmezden önceki Başkanlık Divanı toplantı
sında kendisine herhangi bir atama yapmaya zaruret 
varsa, gereğinin yerine getirilmesi önerildiğinde, böy
le bir zaruret olmadığını ve hiçbir atama yapmaya
cağını beyan etmiş iken, tam 7 atama yapmıştır. Bu 

arada Cumhuriyet Senatosunda eczane açılıp açıl
mayacağı konusunda hiçbir idarî araştırma ve yasal 
hazırlık yapılmadan Eylül 1974 tarihinde bir ecza
cı atanmıştır. Cumhuriyet Senatosunda hali hazırda 
herhangi nam altında olursa olsun, bir eczane fonk
siyonu görecek işletmenin açılabilmesi mevcut mev
zuatımıza göre mümkün değildir. Esas itibariyle Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üye ve personeli ihtiyaçla
rını karşılayacak bir eczanenin açılmasına taraftarız. 
Ancak, bu da kanun yolu ile mümkün olabilir. Bu
nun dışındaki her nevi atama ve faaliyetin mevcut 
mevzuatımıza aykırı olduğunu beyan etmek isteriz. 

Sayın senatörler; 
Cumhuriyet Senatosunun Bütçe Karma Komisyo

nunda müzakeresi sırasında Başkanlık Divanının ka
rarı alınmaksızın önemli bazı değişiklikler yapılmış 
bulunmaktadır. Hiçbir hak ve hukuka dayanmayan, 
sadece bazı üyelerin yakınlarına yeni avantajlar sağ
layan ve personel arasında yeni huzursuzluklar ve hak
sızlıklar doğuran bu değişikliklerin düzeltilmesinde 
bütün üyelerin yardımcı olacağına güvenerek, bir de
ğişiklik önergesi sunmayı düşünüyoruz. 

Sayın senatörler; 
Sözlerimi bağlamadan önce her iki Meclisi ilgi

lendiren konularda Başkanlık Divanlarının yakın bir 
işbirliği içinde olacakları yerde, öteden beri Millet 
Meclisi Başkanlık Divanının bu hususa pek dikkat 
etmediği görülmektedir. Bu gibi davranışlar üzücü 
durumlar yaratmaktadır. Bu tarz tutumlara nihayet 
verilerek, yakın ve samimî bir işbirliğinin geliştiril
mesi lüzumuna önemle işaret etmek isteriz. 

Sayın senatörler; 
1975 yılı Bütçesi dolayısıyle açıklamaya çalıştığı

mız mevzuatımıza ve moral değerlere aykırı bulunan 
bu tutum ve davranışların kısa zamanda düzeltileceği
ne inandığımızı ve bütçe olanaklarının uygulanmasın
da büyük bir dikkat ve itina gösterileceğine inanarak 
sözlerimi bağlar, hepinize Grupum adına saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haydar 
Tunçkanat. 

Şahısları adına yapılacak konuşmalara sıra gel
miştir. Sayın Hamdi Özer buyurun efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Cumhuriyet Senatosu bütçesi hakkında mâruzât
ta bulunurken, önce Cumhuriyet Senatosu personeli 
ile Millet Meclisi personeli arasındaki eşitsizliğe, son
ra da parlâmanterlere yapılmak istenilen baskılara 
dokunacağım. 
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Millet Meclisi personeli ikramiye alır, Cumhuri
yet Senatosu personeli alamaz. Millet Meclisi persone
li 95 lira işriski zammı alır, Cumhuriyet Senatosu 
personeli 50 lira ahr. Bu eşitsizliği anlayamadım. 
Süratle bu eşitsizlik giderilmelidir. Bu kutsal çatı al
tında hiç olmazsa bu eşitsizlikleri barındırmayalım. 

İkinci konuya geçiyorum. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Biz hepimiz milleti temsil etmek yetkisini mil
letten alarak geldik. Bu yetkiyi millet yararına kul
lanacağımıza and içtik ve bunu namusumuzla mü-
hürledik. Vicdanımızı ne satacağız, ne de tehditlere 
teslim edeceğiz. Parlamentoya geldiğim günden beri 
vicdan bağımsızlığının mücadelesi içindeyim. Bir mü
cadelede mevzi değiştirmek normal; fakat teslim ol
mak zillettir. Görevini vicdanına bağlı tutanlar çe
şitli saldırılara uğrayabilirler. Ancak saldırılar sevi
yeli olmalı, namertçe ve haysiyetsizce olmamalıdır. 
Hepiniz gibi ben de vicdanî kanaatime dayanarak 
yasama görevimi yapmaktayım. Bunda ısrarlı oldu
ğum için maskeli bir gazetenin sürekli olarak tasal
lutuna uğramaktayım. Onunla savaşmak için elim
de bir gazete silâhım yoktur. Sadece milletimin şu 
yüce kürsüsü vardır. Onun maskesini bu kürsüde yır
tarak gerçek hüviyeti ile milletime takdim ve şikâ
yet edeceğim. 

Sayın senatörler: 

Bir parlâmanter olarak birçok konuda olduğu 
gibi, TRT konusunda da bu kürsüde görüşlerimi açık
ladım. Tercüman Gazetesi bu vicdanî kanaatimi aile
vî çıkarcılık olarak niteledi ve yasama görevime şah
sî çıkarcılık damgası vurdu. TRT'yi övüşüme kulp 
takan maskeli, acaba aynı görüşte olan milyonlarca 
insana takacak kulp bulacak mı? «Anahtar Deli
ği» nden bakmayı meslek edinen meşrepteki kimse 
için kulptan çok ne var?... Bana kulp takarken bazı 
politik çevrelerin yorumunu delil gösteren bu gaze
te hakkında da bazı çevrelerin, yorumu var. Ben de 
onu milletime duyuracağım: 

«Tercüman Gazetesinin gerçek patronu perde 
ardındaki bir Yahudidir. Hamdi Özer Cumhuriyet Se
natosunda mason locaları hakkında araştırma öner
gesi vermişti, İzmir'deki 'zeytinyağı skandali suçlusu 
olan yahudilerin af dışı tutulması için mücadele et
miş ve bunlar af dışı kalmıştır. Bu nedenle Tercü
man Gazetesi Hamdi özer'in peşine düşmüştür.» de
nilmektedir. Bunun ne derece doğru olduğunu bile
mem. Ancak, iki yıldan beri masonlar hakkındaki 

araştırma önergem hâlâ Senato gündeminde bulun
maktadır. 

Zeytinyağı suçlusu olan Yahudilerin af dışı kalma
ları için mücadele ettim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
çok özür dilerim Cumhuriyet Senatosunun bütçesi
ni görüşüyoruz. Sayın Cumhuriyet Halk Partililerin 
bir prensibi var; «Kendisini bu kürsüden müdafaa 
edemeyen kişiler ve müesseseler hakkında burada 
konuşma olamaz.» buyurdular. Lütfen bu çizgilerine 
gelsinler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın.. ••• 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Bu çizgi hepimizin 
ortak çizgisidir Sayın Ucuzal. Bu bana değil, benim 
şahsımda hepinize karşı uygulanan bir şeydir. Be
nim gazetem yok; fakat sizinle beraber ortak oldu
ğumuz milletin şu kürsüsü vardır. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer, yalnız rica ede
rim daima konu içinde kalmanız bir tüzük icabıdır. 
Çok rica ederim şahsî durumunuzu açıklamaya baş
lamayınız. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Efendim, durumla 
ilgili arz ediyorum, 

BAŞKAN — Efendim, Senato bütçesi ile ilgili ol
ması lâzımdır. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Efendim, Senato 
durumu ile ilgili. 

Zeytinyağı suçlusu olan Yuhudilerin af dışı kal
maları için mücadele ettim. Bunlardan vazgeçmem 
için ÖncQ rüşvet, sonra da ölüm tehditleri ile zorlan
dım. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer, müsaade buyu
run, yoksa sözünüzü keserim. Lütfen Başkanın ika
zına dikkat buyurunuz; bütçe üzerinde konuşma
nız lâzım gelir. Gündem dışı konuşma gibi lütfen ko
nuşmayın. Senato bütçesi üzerindeki konuya gelin 
lütfen. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) —( Sayın Başkan, Se
nato bütçesi üzerinde konuşma yapıyorum. Ben bu 
Senatonun bir mensubu olarak, burada yapılan gö
revler üzerinde etkilere hiç olmazsa hepimizin or
tak şekilde direnip, bizim de onlara karşı bir müca
dele gücümüzün olduğunu şu kürsüden göstermek 
isterim. Bu yalnız benim değil, sizin de görevinizdir. 
Sayın Başkan, sadece karşıdan aldığınız işarete göre 
hareket etmeyiniz. Çok istirham ediyorum, size benim 
sonsuz saygım vardır. 

BAŞKA.N — Sayın Özer, lütfen hem konuşanın, 
hem de Başkanın kürsüsünün mehabetine dikkat bu-
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yurmamzı rica ederim. Burada şahsımız adına hiç 
birimiz kendimizi müdafaa etmek kasdı ile konuş
muyoruz. Bütçe üzerinde konuşuyoruz. Lütfen konu
yu bütçe üzerine getirin. Ayrıca buyurduğunuz hu
susta haklısınız. O zaman o başka usullerle, başka 
yerlerde müdafaa edilir, konuşulur, açıklanır ve araş
tırma da yapılabilir. Size yapılan tecavüzlerde bütün 
sayın senatörler sizinle beraberdir. Yalnız lütfen usu
lü bozmayalım. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın Başkan, bir 
gazete parlâmanterlerin yasama görevini şantajla 
baskı altına alırsa, bir gazete milletvekilini tehdit 
ve tezyif ederek onun Parlâmentosunu kötürüm ve 
daha sonra gereksiz hale sokmaya kalkışırsa, bununla 
mücadele etmek mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Öyle Sayın Hamdi Özer; fakat bu
rada bu bütçe meselesi üzerinde değil lütfen... Onu 
ayrıca konu olarak alabiliriz. Bütçe üzerinde devam 
buyurun lütfen. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sayın Başkan, o 
halde çok istirham ediyorum; mason localarının araş
tırılması hakkındaki önergeme cevap verecek bir 
muhatap arıyorum .İki yıldan beri hiç kimse sesini 
çıkartamadı. Niçin bu mesele aydınlığa çıkartılmı
yor, neden görevinizi yapmıyorsunuz, niçin 15 gün, 
bir ay içinde verilecek cevabı iki yıl uzatıyorsunuz? 
Şu halde anlaşılıyor ki, bu Parlâmentonun, bu Dev
let gücünün, Devlet organlarının içinde; fakat onun 
çok üzerinde bir kuvvetle karşı karşıya bulunmak
tayız. İşte bunun üzüntüsü ve acısı içinde bulunuyo
rum. 

Hepinize saygılar sunarım, (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bir hususu izah 
etmek mecburiyetindeyim, 

Gündemde kalmış bulunan sözlü sorular, yazılı 
sorular, araştırma önergeleri Heyeti Umumiyeye in
tikâl ettikten sonra ancak muameleye girebilir. Şim
diye kadar da bu hepinizin huzurunda cereyan et
miştir. Kalanlar ve muameleye girmeyenler hâlâ var
dır ve gündemimizde devam etmektedir. 

Ayrıca hiçbir önerge ve sözlü soru için özel mua
mele veya geciktirme gibi bir husus yapılmaz, yapı
lamaz. Her husus sizlerin kontrolü altındadır. Onun 
için bu hususta bize izafe edilmiş olan gecikme veya 
bizim üzerimizde bulunan bir kuvvete ittiba etme key
fiyetini burada, hepinizin huzurunda şiddetle redde
derim efendim. Bu, hiç birimize vakî olacak bir du
rum değildir. Bu müessese ve bu müessesenin için

dekiler Anayasanın, kanunların ve daha sonra hepi
mizin şahsî vicdanlarımızın ve prestişlerimizin siya-
neti altındadır. Böyle bir kimseye tabi olacak insan-

I lar ve müessese değiliz. 
I Arz ederim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, red-
I de mesnet delildir. Benim delilim ortada; iki yıldan 
I beri bekleyen bir önergem var, ya sizin deliliniz ne

dir? 
I BAŞKAN — Lütfen dışarıdan konulmayın efen-
I dim. Zamanı geldiği zaman kürsüye çıkar söylersi-
1 niz. Onun da İçtüzükte yeri var. 
I Sayın Sırrı Atalay buyurun efendim. 

,. SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Senato-
I su ve Millet Meclisi bütçeleri görüşülürken, ben ko-
I nuyu bir ayrı açıdan ele alacağım ve doğrudan doğ-
I rüya Cumhuriyet Senatosu üyelerine ve milletvekil-
I lerine hitap edeceğim. 
I Her geçen yıl edinilen her tecrübe yaşlı dünya 

üzerinde yeni kavramlar, yeni sorunlar getiriyor. 
I Ne var ki, açık, çoğu gizli, değiştirilemeyen tutkular, 
I davranışlar, kılık değiştirerek devam etmektedir. 
I Yüz yıl önce Balkanlarda o zamanki Batılı söz 

sahibi ülkeler bir gözdağı veriyordu; haç girdiği yer-
I den çıkmayacaktır. Hesapları sandıkları gibi olma-
I di. Ayyıldızı girdiği topraklardan çıkarmak için, dip-
I lomasiyi en çirkin yönü ile işlettiler. Bugün insan 
I sağlığı çalışmalarında, insan kalbi naklinde kurban 
I olarak siyah insanın kalbi sökülüyor ve tıpkı bir de-
I nemeye tabi tutuluyor. Evet işte böyle bir dünyada 
I yaşıyoruz. 

I İnsan Hakları Beyannamesi, insanlık, özgürlük hak-
I kında söylenenlerin arkasında, insanlığın sömürüsü, 
I güçlülerin zayıfları ezmesi gerçeği, olduğu gibi yatı-
I yor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. 
I Birinci Dünya Savaşı sonunda umutsuz insanlı-
I ğm özgürlük ve insanca yaşama kavgasının önderli-
I ğini Türkiye yaptı. Bir ideal olarak yürekleri saran 
I ezilmeme, sınıflardan sınıflara, kıtalardan kıtalara 
I sıçradı; ama bitmiş azalmış sayılmaz ki bu kav-
I ga, başka yöntem ve kılıklarla sürüp gidiyor. İşte 
I Rodezya, işte Cenubî Afrika, işte Şili... 
I Türkiye,. dünyanın içinde bulunduğu bu güç so-

I i'unlar içinde güçlü ve itibarlı ağırlığını Buyurmak 
I zorundadır. Türkiye 1974 yılı Temmuzunun ikinci 
I haftasındaki doruğunda ileriye sıçramak zorundadır. 

Hükümet bunalımının üstesinden gelmek için acaba 
I hangi niteliklerimiz noksan, bu gidişe son vermek için 
I geçen her dakikanın yurt zararına olmadığı nasıl söy-
1 lenebilir. 
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Sayın Ecevit'in 1973 seçimlerinden hemen sonra 
içtenlikle, açık yürekle önerdiği derhal veya erken 
seçim, geçen hafta Sayın Demirel'in son günlerde de
ğindiği «Son sözü kim söyleyecek, bunun saptanma
sı gerekli.» konuları gerçeklerin ifadesi değil mi
dir? 

Demokrasi, ne iyi tanımıyle kurumların muva
zenesi rejimidir. Kurumlar, Yasama Organı ve yargı 
organı olarak yetkilere sahiptirler. Ancak, demokra
sinin tek unsuru bunlar değildirler. Yargı organı, üni
versiteler, ordu, özerk kurumların karşılıklı yetki 
ve görevleri sistemi hukuk devletini oluşturur. 

Son söz, egemenliğin kaynağı olan ulusundur, 
Sayın Demirel. Ulusun tercihine gitmede, ondan güç 
ve yetki almada sayısız yararlar vardır. 1920 yılının 
Mart ve Nisan aylarında o günlerin ulaşım ve tek
nik şartları ve ülkenin bulunduğu vahim şartlar 
ulusun son sözü söyleme ve tercihini yapma ilkesine 
engel olmuyordu ve sayılmıyordu. Bugün iklim şart
ları ve coğrafya kaygısı nasıl gerekçe sayılabilir, 
Sayın Demirel, kendilerine Milliyetçi Cephe etiketi
ni yapıştıranlar?... 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay, çok istirham ede
rim; zatiâliniz burada Başkanlık yapmış olan, içtü
züğü çok iyi bilen bir kişisiniz. 

SIRRI ATALAY (Devmala) — Sayın Başkan, sö
zümün başında söyledim; görevlerini yapmaları için 
ben doğrudan doğruya Cumhuriyet Senatosu üyele
rine ve milletvekillerine hitap ediyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Yalnız 
lütfen Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçe
si üzerinde konuşmanızı istirham ederim. Bakın, ko
nuşmanızda şahıslara uzandınız ve bir partinin Genel 
Başkanına uzandınız. Çok rica ederim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, söy
lediğiniz bu sözler şüphesiz benim 10 dakikalık sü
remden sayılmayacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bu müdahaleyi yap
mak zorundayım. Zatiâliniz Tüzüğü çok iyi biliyor
sunuz. Lütfen sadet içinde kalın efendim. Şahıslar 
hakkında sadet dışında herhangi bir söz söylememe
nizi istirham edeceğim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Kerrat cetve
li var, kerrat cetvelinden dışarıya çıkma, konu için
de kal. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hangi yönüyle sa
det dışındayım, lütfen söyler misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim? 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Burada egemenli

ğin kayıtsız, şartsız millete aidolduğu ve onun adına 

o yetkileri kullanan bir Meclisin bütçeleri görüşülür
ken Hükümet bunalımının nedenlerine biraz son
ra değineceğim, saym üyelerin görevlerinin yerine ge
tirilmesine değin bu sözlerden daha çok sadet için
de olan bir sözü lütfen siz söyler misiniz? 

BAŞKAN — Söylerim efendim. Bakın burada eli
mizde Heyeti Umumiye tarafından kabul edilmiş olan 
bir program var. Bu özel bir husustur. Buradaki hu
susları Heyeti Umumiye kararlaştırmış bulunmak
tadır. Ben de bu Tüzüğü tatbik etmekle mükellefim. 
Bunu da zatiâliniz çok iyi bilirsiniz. Lütfen bunu ka
bul edin ve bu tüzük içinde kalın. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Kararın dışında bir 
şey yok, Sayın Başkan. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, izin 
verirsen ben hem Tüzük içindeyim, hem zaman için
deyim, hem de Anayasa içindeyim. 

Kıbrıs'ta 20 yılın baharında temiz kanını ulusun 
özlem ve kararma kaşını çatmadan veren delikanlı, ül
kenin çoğu yerinde ıstırap ve yoksulluğu kader sa
yan insanın daha çok ıstırap çekmesi karşısında biz; 
yani Türkiye Büyük Millet Mecilsinin sayın üyeleri 
hangi vicdan rahatlığı ve hangi akılcı düşünceyle bu
na kayıtsız kalabiliyoruz? 

Ulusuna karşı fedakârlıktan kaçınan bir Yasama 
Organı ve üyeleri ve siyasî partiler düşünemiyorum. 

Bunlar burada söylenmeyecek mi, Sayın Başkan? 

Sayın Ecevit'in A. P.'ye önerdiği teklifler D. P. ile 
ortak Hükümet kurma veya azınlık Hükümeti teşeb
büsü, ulusun son sözü söyleme şartıyle, yani erken 
seçim şartıyle geçerliği varken, ülkeyi iç duvarlara bö
len cepheler kurma sevdasından vazgeçmenin zamanı 
gelmedi mi? 

Ulusun son sözü söyleme ve tercihini açıkça yap
ma fırsatını sağlamak üzere erken seçimi öngören 
Meclislerin güvenine dayalı bir hükümeti derhal kur
maya mecburuz. 

Sayın Başkan, bunlar sadet değil midir? Siz bun
ları nasıl Tüzük dışı sayacaksınız? 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay, benimle konuşmu
yorsunuz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, 
müdahale ettiniz de, onun için söylüyorum. 

BAŞKAN — Lütfen şurada kabul edilmiş olan 
büçte programı üzerinde konuşmanıza devam buyu
run. Söylediğiniz hususlar başka mevzulardır. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, 
milletin bütçesi üzerinde ben bunları söylemek hakkı
nı kendimde görüyorum. 
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BAŞKAN — Evet, ama bu... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Milliyetçi Cephe- ' 

nin işgal ettiği bütçe üzerinde elbette değil; ama Mil
letin hak sahibi olduğu bütçe üzerinde ben bunları 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Sırn Atalay, bu hüküm siz
lerin vermiş olduğunuz karar üzerinedir. Ben onu tat
bik etmekle mükellefim. Kendinizi bu kararı çiğne
meye veya buna saygısız gibi bir duruma düşmeye 
götürmeyiniz, istirham ederim. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Beyefendi, büt
çeyi konuşuyor. Bırakında konuşsun. Haksızsınız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, ben 
saygı içindeyim ve saygılıyım. Siz de lütfen Parlamen
to hukukuna en az söylediğiniz kadar saygı duyma
yı kendi vicdanınızda hissedin. 

BAŞKAN — İstirham ederim, bu vicdan bende 
daima mevcut efendim. Yalnız ben İçtüzüğü tatbik 
etmekle mükellefim. Lütfen konuyu bütçe üzerine ge
tirin efendim 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bir ay, bir hafta 
çok geç olabilir. Sorumluluk şurada idi, söyle idi di
ye hiçbir bahane arama durumuna düşmeden erken 
seçim amaçlı bir hükümeti en geç bir hafta içinde 
kurma sağduyusuna sahip değil miyiz? 

Sayın Başkan, bunları sormayacak mıyım? 
BAŞKAN — Bunları burada sormayın lütfen. 
SAFFET UR AL (Bursa) — Allah Allah... Nerede 

sorsun? 
SIRRI ATALAY (Devamla) — İşte gördünüz mü, 

aramızdaki fark bu işte Sayın Başkan. Zaten müca
delemizin nedeni bu. 

Güvenoyu almamış veya cephelere ayrılmış bir 
hükümet modeli yanında seçim sırasında en sert se
çim mücadelesini verse de, seçime giden- bir hükü
met dönemi tahminlerin üstünde itibarlı ve güçlü bir 
hükümet olacaktır. Hükümet kurmama, kurdurma
ma sorumulluğu, komisyonlarda çoğunluğu sağla- ' 
yıp, hattâ bütçeye istikâmet verme hevesi, azınlık hü
kümeti teşebbüsünü başkaları için işgal, kendileri için 
meşru bir hak olarak görmek, son sözü kimin söyle
yeceği temel gerçeği ve demokrasinin kaynağını ara
ma ile çelişkilerin de ötesine düşer. 

Bugünkü koşullar ve aradan geçen zaman sosyal, 
ekonomik ve politik sorunlar özellikle etrafımızı dış
ta çeviren ağdan sıyrılmak için erken seçimi tek ve 
son söz olarak görenlerin birleşmelerini, saym üye
ler, hepinizden ayrı ayrı olarak istirham ediyorum; 

Yasama Organı üyeleri olarak özellikle ikinci Mec
lis olarak Cumhuriyet Senatosu üyelerine tarih önün
de bir görev gününün, hattâ saatinin geldiğini sanı
yorum. 

Sayın Başkan, aramızdaki fark işte budur. Siz bun
ları, bu Meclisin görevi saymıyorsunuz. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim, Lütfen 
toparlayınız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Erken seçimi ön
gören, Meclise dayalı, güvenoyu almış bir Hükümet, 
sayın senatörler, sayın milletvekilleri sizin evlâtları
nıza bırakacağınız bir şeref olacaktır. Ulusumuzun 
tercihine olanak sağlamak, egemenliğin kayıtsız, şart
sız sahibi olan millete karşı saygının da gereğidir. 

Bir musibetin kapımızı çalmasını mı bekleyece
ğiz? 

Bekle gör, yıprat, fırsat kolla kurnazlığına ülkenin 
kaderini teslim mi edeceğiz? Yoksa, ulusa tercihi ve 
son sözü için başvurup demokratik, akılcı çözümü mü 
arayacağız?. 

İki yol ayırımmdayız. Salık vermeyi görev sayıyo
rum. Kin ve husumet pahasına ulusu kamplara böl
mek üzere Milliyetçi Cephe etiketi altında toplanmış 
gözükenler Devlet bütçesine el koymuşlar, Devlet im
kânlarını işgale başlamışlardır. Toprak reformunu 
yozlaştırma, TRT'yi zaptetme savaşım açmışlardır. 

Bu meşruiyetsiz davranıştan vazgeçmedikçe, hü
kümet kuruluşuna ve derhal en az erken seçime git
meyi geciktirme ve engellemedeki sistemli direnme
leri millet iradesinden kaçma olarak nitelemek zorun
dayız. 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay, zamanınız bit
miştir, lütfen bağlayın. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ve bunlar devam 
ederse, millet iradesinden kaçanlara Devlet yöneti
mini başka yollardan ele geçirme heveslerine kaçak
lar çetesi demeye herkes hak kazanacaktır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Atalay. 
Sayın arkadaşlarım, Başkanlığın kürsü idaresini 

güçleştirmemeye lütfen itina gösteriniz. Bütçeyi za
manında bitirmekle mükellefiz. Özel olarak yapılmış 
olan bir programımız vardır. İçtüzüğümüz vardır. 
İçtüzüğümüzde hangi sözler ne zaman nasıl söylenir, 
hepiniz bilmektesiniz. Lütfen bu kürsü idaresini, Cum
huriyet Senatosunun oylarıyle tasdik edilmiş olan şu 
programın tatbikini güçleştirecek tutumlardan kaçın-
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manızı bilhassa istirham ederim. Aksi takdirde ken
di kararlarımıza yine kendimiz tarafından âdeta hür
metsizlik etmiş duruma düşeriz ve düşmekteyiz. Çok 
rica ederim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Zamanı siz işgal edi
yorsunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O sizin mesleği
niz, işgalcilik... 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Kabay, buyurunuz. 
EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı Üyesi 

olarak Cumhuriyet Senatosu bütçesi üzerinde bazı göz
lemlerimi ve bu konuda bazı düşüncelerimi sizlere 
sunma ihtiyacını hissettim. 

Cumhuriyet Senatosu bütçesi, bilindiği gibi, İçtü
zük hükümleri gereğince, idare Amirlerince gerekli 
hazırlık yapıldıktan sonra Başkanlık Divanında gö
rüşülür, bir karara bağlanır ve böylece bu Millet Mec
lisi Başkanlığına sunulur. 

Cumhuriyet Senatosu bütçesi Başkanlık Divanı
na 29 Kasım 1974 Cuma günü getirilmiştir. Anaya
sanın 94 ncü maddesi gereğince bütçemiz 30 Kasım 
günü Millet Meclisi Başkanlığına verilmek zorunda
dır. Yani, 62 milyon liraya yaklaşan bütçemizi iki 
günde görüşmek gibi sıkışık bir durumla karşı kar
şıya getirildiğimizi öncelikle arz ederim. 

29 Kasım günü, yani bütçemizin görüşülmesinin 
birinci günü Başkanlık Divanı üyelerinden 12 tanesi 
bulunmuştur. Bunların isimlerini saymayı gerekli 
görüyorum. Bunu, biraz sonra arz edeceğim husus
lardan ötürü gerekli görüyorum. 

Birinci gün Sayın Tekin Arıburun, Sayın Mehmet 
Ünaldı, Sayın Zihni Betil, Sayın Necip Mirkelâmoğ-
lu, Sayın Tarık Remzi Baltan, Saym Hüseyin Atma
ca, Sayın Suphi Gürsoytrak, Sayın Bahriye Üçok, Ek
rem Kabay, Sayın Mehmet Çamlıca, Sayın Hüsamet
tin Çelebi, Sayın Arif Hikmet Yurtsever bulunmuş
lardır. 

Birinci günü bütçenin genel unsurları üzerinde gö
rüşmeler yapılmış, ikinci günü ancak sekiz Divan 
üyesi bulunmuş ki, bunlar da şunlardır: 

Sayın Tekin Arıburun, Sayın Zihni Betil, Sayın Ne
cip Mirkelâmoğlu, Sayın Suphi Gürsoytrak, Sayın 
Bahriye Üçok, Ekrem Kabay, Sayın Mehmet Çamlı
ca, Sayın Hüsamettin Çelebi. 

Cumhuriyet Senatosunda çalışan personel her 
Divan üyesine her karşılaştığında çok ciddî haksız
lıklardan ötürü derdini anlatır. Bu, ben Divanda 

6 . 2 . 1975 O : 1 

[ görev aldığım 13 aydan bu yana devam etmiş gel
miştir. 

En önemli sorunlardan birisi olarak personel ko
nularını görüşmeyi ikinci güne aldık ve biraz evvel 
sözünü ettiğim sekiz arkadaşımız hazır bulundu. 

Bütçe, 62 milyon liraya yaklaşan haliyle bağ
landıktan sonra şu kararı da aldık. Sayın Hüsamet
tin Çelebi'nin bu konudaki tavrını takdirle şu anda 
antalmak ve söylemek isterim. «Sağlık Hizmetleri 
Tüzüğü çıkmadan, personel işlerini ilgilendiren Tü
zük çıkmadan çok ciddî işlere girişmeliyiz.» demiş
lerdir ve son 1,5 aydır da sağlık işlerini ilgilendiren 
konularda oy kullanmamışlardır. 

Personel konusunda ise Başkanlık Divanına danış
ma tek bir atamada olmuştur. O da, içtüzüğün 7 nci 
maddesinde yer almasına rağmen, «Başkanlık Diva
nının mütalaası alındıktan sonra tayin edilir.» den
mesine rağmen, dokuz atamadan yalnız bir tane
sinde Başkanlık Divanına danışma durumu olmuş
tur. 

Sayın Başkana, 1974 yaz tatiline çıkılrıken, arka
daşlarımızdan bir tanesi sordu, «Yazın atama yapa
cak mısınız?» dedi. Sayın Başkanımız, «Hayır, ata
ma yapmayacağım.» dediler; ama dokuz kişi atan
mıştır, sadece bir tanesi için mütalaa alınmak üzere 
Divana getirilmiştir. İçtüzük hükümlerine göre hep
sinde Divanın mütalaası alınması gerekir. O bir tane
de de Divanın mütalâasının olumsuz olmasına rağmen, 
o atama da yapılmıştır. 

Şimdi, Başkanlık Divanındaki bütçe taslağı ha
zırlandıktan sonra Millet Meclisi Başkanlığına git
miş. Bütçe Karma Komisyonunda da Cumhuriyet Se
natosu bütçesi görüşülürken, çalışmaların ikinci gü-

I nünde bulunmayan sayın Mehmet Ünaldı'yla Sayın 
Tarık Remzi Baltan Cumhuriyet Senatosu Divanını 
temsil etmiştir. 

Arkadaşlarımızın bilâhara Divanda söyledikle
rine göre, kendileri «Herhangi bir önerge vermedik.» 
derler; ama Cumhuriyet Senatosu bütçesini ilgilendi
ren iki konuda değişiklik yapılmıştır. Birincisi, Cum
huriyet Senatosu Divanının hiç haberi olmadığı hal
de Kanunlar Müdürlüğüne bağlı iki kişi gider (ki doğ-

I ruysa, bilemiyorum, bana gelen haber öyledir) Sa
yın Yiğit Köker'e söylerler. Tekriri müzakere öner
geleri görüşülürken Yiğit Köker tarafından verilen 
bir önergeyle Kanunlar Müdürlüğüne bağlı iki kişi
nin 4 ncü dereceden Hukuk Müşaviri olarak atan-

| ması kabul edilir. Başkanlık Divanını temsilen Saym 
I Ünaldı'mn ve Saym Tank Remzi Baltan'ın görevleri 
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ya da onlardan bilgi alınması gerekirken, buna dik
kat edilmeden bunlara bu kadro verilmiştir, bütçe
de de yer almıştır. 

Bu husus bilâhara Başkanlık Divanına getirilmiş, 
Başkanlık Divanı bunu benimsemediğini göstermiş
tir. Ne var ki, asıl önemli olan husus şudur : 

Yüce Kurulunuzu temsil eden Başkanlık. Divanının 
Sayın Başkanı Tekin Arıburun Beyefendinin yetki
lerini aşan böyle bir tasarruf aslında bazı memurların 
nasıl bir alışkanlıkla göreve geldiklerini, nasıl bir 
alışkanlık kazandıklarını göstermesi bakımından 
dikkati şayandır. 

Bir memur düşününüz, Divanı aşacak, Başkanı aşa
cak, Cumhuriyet Senatosunu temsil eden bu kurulu 
aşmış olmasından ötürü Senatoyu aşacak ve Bütçe 
Karma Komisyonunun hangi hakkı, hangi yetkisiyse 
onu da bilemiyorum, bu isteklerini gerçekleştirecek
ler. 

Mesele bununla da kalmaz. 14 personeli ilgilen
diren bir üst ilâ beş üst dereceye kadar varan kadro 
istekleri gerçekleştirilir. Halbuki, Sayın Başkanın bir 
görevi vardır. Biz sekiz kişiyle ve oy birliğiyle Cum
huriyet Senatosu bütçesinin kararını almışız. Bu ka
rarı Sayın Başkanın uygulattırması lâzım. En azından 
da orada Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanını 
temsil eden Sayın Ünaldı ile Sayın Tarık Remzi Bal-
tan'm bunu savunma görevleriyken, bu görevlerini 
yerine getirmemişler, «Bir önerge verilmiş, ama bi
zim haberimiz yok.» demekle yetinmişler; ama 14 
personelin bu istekleri de yerine getirilmiş ve kendi
lerine çeşitli kadrolar verilmiştir. 

Şimdi, Sayın Başkanımızın memur atamasında 
Başkanlık Divanına konuyu niye getirmediğini düşü
nün. Mümkündür ki, Başkanlık Divanının bu konu
daki mütalaası Sayın Başkan için geçerli olmayabilir. 
Yani, bizi yetersiz görmüş olabilir; ama Cumhuriyet 
Senatosunun yeterli gördüğü Başkanlık Divanı üye
lerine rağmen Sayın Başkanımızın böylesine bir tasar
rufa gidişinden de ciddî kuşkular duymaktayım. 
Acaba kişiler mi kayırılmaktadır, diye endişem var
dır. 

Bugün A. P. Grupu adına konuşan Sayın Azmi 
Erdoğan, Cumhuriyet Senatosu personeli içinde çok 
değerli kişilerin bulunduğunu belirtti; ama bunun 
yanısıra da pek çok personelin istisnaî memuriyet
ler olmasına rağmen, bu görevlerini yerine getire
mediklerini bastıra basura söyledi. Ben de katılıyo
rum. 
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Bunun asıl nedeni, memurların atanmasında takip' 
edilen şu yoldur. Bu nedenle Sayın Başkanımızın 
657 sayılı Yasaya, Anayasanın 94 ncü maddesine, İç
tüzük hükümlerine uymadığı, bunları gereğince ye
rine getirmediği kanısındayım. 

Dün, A. P. Grupu sözcüsü arkadaşım, şunu şiir 
gibi nefis bir konuşmasıyle şunu söylüyordu: «Ka
nunların uygulandığı bir Türkiye istiyoruz.» 

Şimdi, ben de istiyorum. Tekin Paşa kişiliğiyle çok 
değerli bir kişidir; ama Türkiye'nin ikinci adamı mev
kiinde bulunan, ki, ikili ilişkilerimizde ben kendile
rine yürekten saygılıyım; ama yasalara uymadığından 
ötürü de bu görevden çekilmelerini istiyorum ve 
kendilerine bunu teklif ediyorum. 

Sayın Paşam, Nixon'dan daha onurludur. 
Saygılar sunuyorum. (C. H. P. sıralarından alkış

lar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Kabay, 
SIRRI ATALAY (Kars) — Zaten Kasım ayında 

tamam. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Senato 

Başkanı seçimini öne alalım, Sayın Atalay. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, hepinize ayrı ay

rı teşekkür ederim. Çünkü, şu esnada teşekkür et
mek mecburiyetini hissettim. Gerek benim çekilme
mi, istifa etmemi isteyen arkadaşlara, gerekse buna 
karşılık olarak içlerinden bir hususu belirtmiş olan 
arkadaşlarımıza teşekkür ederim. 

Kul kusursuz olmaz. Yalnız şu kadarını söyleye
yim; zannediyorum ki, kanunlara riayet etmekte hiç
birinizden daha aşağı kalan bir insan değilim ve beş 
senelik vazifem esnasında zannediyorum yaptığım 
hizmetlerimde geri kalmadığımı da ispat etmiş olu
yorum. Bu ayrıca... 

SAFFET URAL (Bursa) — Bu savunma değil, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Savunma değil, iza
hat efendim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Yaptığınız kanun dı
şı işlerin hesabını Yüce Kurula izah etmeniz lâzım 
gelir. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. Elbette, elbette.., 
Sayın Feyyat, buyurun efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 

Bu kürsüden geçen sene de bir bütçede arz ettiğim 
gibi, tek saz, tek söz aynı şeyler tekrar edilegelir ve 
bunların bir tanesi bilhassa bizim Cumhuriyet Sena
tosu Bütçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi 
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içerisindedir. Diğer bütçeler, ilgili bakanlıklar veya 
bürokrasi içerisinde nazarı itibare alınmaz, bir gün
dem dışı konuşmaya ve hatta bir yazılı soruya gösteri
len ilgi ve hassasiyet içinde kalır. Herhalde Meclis 
Bütçesi üzerinde yapılan önerilere, tutarlı teklif ve 
temennilere bürokratik bünyece aynı saygı ve hassa
siyet bakanlıklar bütçesinde olduğu gibi gösterilmiş 
olsaydı, bu klâsik ve sonuç vermeyen, sonu gelmeyen 
periyodik konuşmalardan bıkmayacaktık ve bu iti
barla aynı şeyleri tekrar etmeyeceğim. 

Grup sözcülerimiz ve diğer siyasî parti grup söz
cüleri de bazı konulara değindiler. Kısmen onlara 
iştirak ediyorum ve kendi Grupum sözcüsünün düşün
celerine ve temennilerine aynen iştirak ediyorum. An
cak, şahsım adına istisnaî bir iki konuya değineceğim. 
Sayın Başkanın şahsiyle uzaktan, yakından hiçbir il
gisi yoktur. Biz garip bir köşede bir Devlet memuru 
iken, Meclis üzerine gölge düşürüldüğü zaman, eli
nin tersiyle itmesini bilmiştir, Sayın Senato Başkanı, 
uymamıştır ve benim Genel Başkanım Bülent Ecevit 
ile aynı paralelde kaldığı için, demokratik rejime say
gılı olduğu için bizzat o hatıradan dolayı kendisine 
saygım devamlıdır, bakidir. Diğer liderler bu cesareti 
gösterseydi, demokratik rejim daha çok gerçekleşir
di. 

Bu itibarla, Sayın Başkanıma bu ikili sempatimi 
izah ettikten sonra, Divanla uzaktan, yakından ilgisi 
olmadan bir iki hususu arz etmek isterim. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bir konuya temas etmek istiyorum. Cumhuriyet 

Senatosu üyesi olarak bizlere sık sık davetiyeler ge
lir. Bu davetiyelerde kıyafet mecburiyeti olduğu yazı
lıdır; yok smokin, kuyruklu elbise, bir şeyler falan... 

Arkadaşlar, evet bir arkadaşımızın dediği gibi şal
var giymeyeceğiz; ama Türk halkının medenî ve va
sat seviyesine uygun bir kıyafetle ben Senato bünye
sinde yapılan bir toplantıya gidebilmeliyim. Ben bu
na gidemedikten sonra, bundan bir tesanüt, bir yakın
laşma olduğunu iddia etmek, zannederim ki, gerek
sizdir. 

Sayın Başkanım belki mazisi Deniz Kuvvetleri 
bünyesinde biraz daha üst... (A. P. sıralarından «Ha
va Kuvvetleri, Hava...» seslen). 

Hayır, hayır sosyal yaşantısı bu, gelişimi bu. Bel
ki buna alışıktır. Biz buna intibak edemiyoruz. Ola
bilir. (A. P. sıralarından «Hava, hava» sesleri). 

Arkadaşlar, ben Sayın Başkanımızın kişiliğiyle 
uzaktan yakından ilgili konuşmuyorum. Evvelâ sizin 
lideriniz onun kadar demokratik rejime saygılı oîsa, 
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yeter. Bırakın şimdi, bu konuya değinmeyin. (Gülüş
meler) Evvelâ bırakın. 

Şimdi, bu klâsik, tutarsız davranışlardan tevakki 
edilmesini bilhassa istirham ederim. Bu halk temsil
cisi; yani milliyetin yaşayan kesimi, halk temsilcisi 
(Çünkü, halk kelimesinden biraz gıcık alanlar var. 
Hop deyip kafasında tümör gibi oynatanlar oluyor 
da, bunu bilhassa açıklıyorum.) olarak bunlara an
cak fevkalade toplantılarda; Cumhurbaşkanlığı sevi
yesinde vesair seviyedeki toplantılarda yer verilmesini 
hassaten istirham ederim. 

Ben konuşmamın sonunda bu konudaki davetiye
yi Sayın Başkanın kendilerine arz edeceğim. 

Sayın üyeler; 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimine dair Ka

nuna göre 150 senatör seçilir ve bunlar vilâyetler ba
kımından donmuştur. Bugün bazı vilâyetler vardır, 
üç senatör çıkarır, bazı vilâyetler vardır iki senatör 
çıkarır. İki senatör çıkaran vilâyetin nüfusu üç sena
tör çıkaran vilâyetin nüfusunu çok aşmıştır. Hatta, 
bir senatör çıkaran meselâ Sayın Ferid Melen'in se
çim bölgesi Van bugün Tekirdağ'ın nüfusunu hemen 
hemen bir misli aşmıştır. Tekirdağ'dan iki senatör, 
Van'dan bir senatör seçilir. 

Bu itibarla, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçi
mine dair Kanunun, Yüksek Seçim Kurulunun bu 
son seçimlerde verdiği karara göre milletvekili adet
lerinin illere göre değişmesi muvacehesinde illere gö
re senatör adetlerinin de değiştirilmesi zaruretine inan
maktayız. Bu konuda zannederim ki, bütün üyelerin 
aynı düşünceye katılacağına inanmaktayım. 

İkincisi; Cumhuriyet Senatosunun hikmeti vücu
du meselesidir. 

Sayın arkadaşlar; 
Biliyoruz. Ayan Meclisi, Halk Meclisinin söz ko

nusu olmadığı, millî hâkimiyetin daha halk tarafın
dan ele geçirilmediği, çok eski çağlarda klâsik krallık 
ve ona niyabeten bazı şûraların memleket yönetimin
de nâzım rol oynadığı, bunun yanıbaşında asilzadele
rin Meclisinin, ki bunun kalıntısı ve köhne misali ha
len İngiltere'de vardır. Ben Türk olarak, Türkiyeli 
olarak İngiltere'den çok ileriyim. Onun bana verece
ği nişanı ben Türkiye'de bir hamala vermem. Bİr ha
mal olsa dahi, tenezzül edip takmam. Bu itibarla 
Lortlar Kamarasının; yani eski ilkel iptidaî düşünce
nin bir kalıntısı, evet düzelmiştir; ama kalıntısı de
vam etmektedir. Bu itibarla şimdi, Avrupa klâsik asil
zade, aristokrat bu toplumlarda sıyrıla dursun, biz 
bunun yeni ihdas ettik. Bence 27 Mayıs Anayasası' 
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nın en aksak tarafı, bu Yüce Senato müessesesininin 
Anayasa Mahkemesi karşısında kurulması garibesi-
dir. Niçin istifa etmiyorsunuz diye söylerseniz?.. Ba
lansı ısırır ölür. Birlikte öleceğiz. Bunun için gel
dim ve görevim bu Yüce Senatoyu Anayasa Mahke
mesine, vakfa kurban etmektir. 

Şimdi Anayasa Mahkemesine gelelim; 

Sayın senatörler; 
Anayasa Mahkemesinin yargının dışında ayrı bir 

müessese olarak, ayrı bir özelliği vardır. Anayasa 
Mahkemesine karşı allerji, umumiyetle yargıya yıllar 
boyu duyulan tahammülsüzlükten gelmektedir. Şim
di, bütün dünyada, krallık olsun, Cumhuriyet olsun, 
halk idaresi olsun, ne olursa olsun, artık yargı kuv
vetinin ayrılığı; yani kuvvetler ayrılığı prensibi bir 
karine, bir gerçek, bir lazime olarak millet beyninde 
beynelmilel bir vasatta yerleşmiş durumdadır. Bunun 
münakaşası dahi caiz değildir. Çünkü, yargı kuvve
tinin aleyhinde vâki münakaşa, Parlamento aleyhine 
vâki münakaşa kadar garip ve çirkindir. Bence yargı 
kuvvetine karşı tahammülsüzlük biraz cehaletten ve
ya tutarsızlıktan geliyor. Teşriî kuvvetin tam mana-
sıyle yekvücut, tek bir kuvvet olarak taazzuv etme
si için, biz bunun aksamasında hatayı yargı kuvvetin
de görmekteyiz. Doğru değil. Esasen teşrii kuvveti bö
len, kendi bünyesi içerisinde Senatodur; yani bugün 
Senato, teşriî kuvvetin görevini ağırlaştırmıştır, han-
tallaştırmıştır, görev yapma olanaklarını ortadan kal
dırmıştır. Hele çıkan Af Kanununda, Millet Mecli
sinden çıkan Af Kanunu tasarısı (5) numara alırsa, 
Senatodan çıkan af tasarısı bir profesör olsaydım (0) 
numara almazdı. Bu itibarla, yetenek bakımından da 
Meclisin çok dûnuna düştüğünü ispat etmiştir. He
le, hele Anayasa Mahkemesi muvacehesinde, haklı 
olarak kapatılan İşçi Partisinin kanun sözcüsü, hay
siyetli bir kanun sözcüsü gibi yaptığı iptal taleplerin
de yüzlerce kanunlarınız iptal edilmiştir. Münfesih, 
kapatılan İşçi Partisi size hukukun üstünlüğü dersini 
vermiştir. Bu acıdır. Kapatılan bir parti niçin bu du
ruma girsin? 

Bu itibarla Senato, gerekli mücadele imkânına ka
vuşmamıştır, mücadele vermemiştir, Büyük Millet 
Meclisinin çalışmalarını aksatmaktadır. Ara rejimler
de büyük adam imal etmektedir. Meclisin üstünde 
büyük adam çıkmaz. Bu itibarla, bunu demokratik re
jimin devamında bir kundak olarak müşahade ediyo
rum. Çünkü ara rejimlerde Diyojen'in fenerle adam 
araması gibi, buradan adam aranıyor. Bu bir gerçek
tir, bunu kamuoyuna ilân ediyorum. Bizans oyunları 

Parlamento üzerine oynanmaz. Belki oynasa, oynasa 
bu Senatoya gelebilir; ama Meclise gelmez. 

Sayın arkadaşlarım; 
Avrupa bu ilkel, düşünceden rücu etmiş, kordip

lomatik dahi halka daha çok inmiş, yaşantılarında, 
düzenlerinde, yemeklerinde, protokolünde daha tutar
lı. isabetli, halk seviyesine intibak ettiği halde, maa
lesef Türkiye'de bu halimizle eski Avrupa'nın asilza
de zihniyetini, kast rejimini taşıyan aristokrat düze
nin özentisi içerisindeyiz. Ekmek yok yemeye ne ile 
gider bilmem nereye. Buna benzedi arkadaşlarım. 

Sayın Başkanım; 
Halkın içinden gelen bir temsilci olarak, Kara 

kuvvetlerine mensup bir bölük kumandanı gibi, bü
tün Türkiye'yi bir laboratuvar, bir bölükle müşaha
de eden bir savcı gibi, halkı iyi tanıyan, Anadoluyu 
iyi tanıyan, üsten değil.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Biz Merih-
ten mi geldik?.. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Kenardan da 
değil, içinden tanıyan bir kişi olarak, bu kokuşmuş 
aristokrasinin özentisinden sıyrılın. Siz iyi bir müca
dele verdiniz, bu size gölge düşürmektedir Sayın 
Başkan. Ben, kuyruklu elbiseyle hiçbir yere gitmem. 
Çünkü kuyruğumu keseli çok oldu. Benim özgürlüğü
mü, Doğu Anadolu'ya kadar götüren devrimci öğ
retmenler o kuyruğu kesmiştir; ama Senatoda o kuy
ruğu takamayacağım. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, zamanınız bitti efen
dim, bağlayınız. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitmek üze
re. Bu itibarla, senatör arkadaşlarla dayanışmayı en
gellemeyin, kast rejiminin devamı ve kalıntısı olan 
bazı taklitlere girmeyelim. 

Sayın Başkanım, bitirmek üzereyim; bu koca 
Türkiye hakkında fikir amel edecek bir Büyük Millet 
Meclisi, bir Yüce Senato nelerle meşgul. Hamail, siga
ra bilmem ne. Yahu gülüyorum. Hamaili çocuğuma 
sünnet düğünü hediyesi olarak verdim arkadaşlar. 
Doğru değildir bu. Ben yakıştırmıyorum. Halk tem
silcisiyiz, evet yerinde bunlar gerekir, önemli konu
lar dururken, kadrolaşmalar dururken, bizim nam ve 
hesabımıza görev yapacak Sayıştay'ın ıslahı durur
ken, bizim haysiyetimizi korumakta teknik bir mües-
sesemizdir, Büyük Millet Meclisi namına hizmet edi
yor; biz teferruatla uğraşmaktayız. Bunlar saatlerce 
burada, gündemde yer işgal etmektedir. Bunlar gay
ri ciddî şeylerdir. Bunlar değil Senato Başkanının, 
kalem şefinin görevi içerisindedir Sayın Başkanım. 
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Bunları gayri ciddî olarak mütalâa ettiğimi huzuru
nuzda beyan ediyorum. 

BAŞKAN — Başkan, İçtüzük hükümlerini tatbik 
etmektedir. Bunu da arz edeyim Sayın Feyyat. Ha
mail... 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Hayır, bunu 
Senatonun sayın üyelerine temenni niteliğinde arz edi
yorum. Sayın Başkanım, o tüzüğü kabul edenleri kas
tediyorum, yani oy verenleri. İnşallah bunu değiştiri
riz. Bu kanaatin değişmesi için öneride bulundum. 

Sayın Başkanım, bitiriyorum. 

Sayın senatörler; 
Seçimin, sayın milletvekilleri seçimleriyle birlikte 

yapilması artık bir zorunluluktur. Geçen devrede de 
anlattım. Kıbrıs'a veyahutta şuraya, buraya muhare
beye giden bir mehmetçik, bir subay ben şehit olaca
ğım diye kaçma olanağını bulamaz. 

Şimdi, milletvekili maaş alamayacak, borçlanmış
tır, seçime giderse haksızlık olacakmış. Bu fedakâr
lıktan kaçınmak bize yakışmaz. Parlamento bu feda
kârlıktan kaçınmamalıdır. Hatta, 9 seneye kadar tabiî 
senatör sıfatını ihraz edenler vardır arkadaşlar. Ana
yasa değişikliği suretiyle Senatonunda seçime gitme
sini ciddiyetle kabul ediyorum. Türkiye'nin bu fevka
lâde ortamında düşünceler liflenmiştir. Sağ ve sol, 
demokratik sol, demokratik sağ, bir de demokratik 
sağ olmayanlar vardır, hulul etmiştir içinize, dikkatli 
olan, yarın ilçe başkanlarınızı vuracaklardır. 

Bir de nasibini alamayacak, hiç milletvekili çıka
ramayacaklar vardır. Süleyman Demirel'in yerine sa
ğın lideri olmak isteyenler de vardır içinizde, Bizans 
oyunları da vardır. Bunu da arz etmek isterim. Bu du
rum karşısında sağ ve sol olarak, artık halk iradesi 
tecelli edecektir. Meclis yepyeni bir şekil alacaktır. 
İki tarafı da saygı ile karşılarım. Bu itibarla Senato
nun da Millet Meclisiyle birlikte seçime gitmesini 
öneririm. 

Sayın senatör arkadaşımızın bize sunulan davetiye 
ye yazdığı aynen şöyledir : 

«Sizin uzun eteğiniz, smokininiz çoktur, 
Zap suyu vadisinde yol yoktur, 
Bütçede ziyafet için anlaşıldı para çoktur, 
Vaz geç bundan, bu parayı köprü için bütçeye 

soktur, 
O zaman saygı ile bizden selâm çoktur.» 
Ben de aynı şekilde kibarca mektupla arz edece

ğim. 
Bu düzeni değiştirmesini, bu burjuva kalıntısının 

kötü zihniyetinin taklitçisi olmamasını sayın Başkan

dan evleviyetle istirham ederim. Genç denizcilerimiz, 
karacılar gibi kalenderdir. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyyat. 
Sayın Hüsamettin Çelebi, buyurun efendim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) —: Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanında görev 

verdiğiniz bir üye sıfatıyle, görevimi ifa ederken kar
şılaştığım bir kısım sorunları yüce huzurunuza getir
mek istemiş idim. Bu gerekçe ile söz almıştım.. Bura
da yapılan konuşmalarda, benim de söylemek istedi
ğim bir kısım hususlar huzurunuza getirilmiş oldu. 

Hemen belirtmek isterim ki, söylenenler içinde 
katıldıklarım ve katılmadıklarım vardır. Ve yine he
men belirtmek isterim ki, benden önce kendi üslubu 
ile konuşan sayın üyenin, Cumhuriyet Senatosuna 
müteveccih gibi görünen, hiç değilse benim öyle an
ladığım, beyanlarına katılmıyorum ve onu reddedi
yorum. Çünkü Cumhuriyet Senatosunun bünyesinde 
oturmak ve «Cumhuriyet Senatosunun bünyesinde 
Bizans oyunları vardır» gibi bir beyanda bulunmak 
benim anlayışıma uymuyor. 

Sayın Başkanım; 
Ben burada bizim gösterdiğimiz, Başkanlık Diva

nının üyeleri ağzıyle eleştirirken gösterdiğiniz anla
yışı; Millet Meclisi kanadında da, Millet Meclisi üye
lerinin ve Başkanlık Divanının göstermesini temenni 
ediyorum. Çünkü, biliyorum ki, burada sabahtan be
ri söz alan birçok üyenin ifade ettiği hususların pek-
çoğu daha büyük oranda Millet Meclisi bünyesinde 
mevcuttur. 

Sayın Başkan; 
Çok şeye değinildiği için kısaca bir konuyu dile 

getirmek istiyorum. Hatırlayacaksınız Anayasamızın 
113 ncü maddesi şu hükmü taşıyor : 

«Bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev 
alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygu
lanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak 
şartıyle, yönetmelikler çıkarabilirler. Yönetmelikler 
Resmî Gazete ile yayınlanır.» 

Özellikle bu son cümlenin altını çizmek istiyo
rum. «Yönetmelikler Resmî Gazete ile yayınlanır». 

Sayın senatörler; 
Meclisler bütçesinin görüşüldüğü şu sırada, bu 

maddeyi şu nedenle hatırlatıyorum. Genel Kurulları
mızdan geçip, hukuken geçerlik kazanmış bulunan bir 
kısım kanun metinlerimizde Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisinin bazı çalışmalarının, yönetmeliklerle 
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düzenlenmesi öngörüldüğü halde, bugüne kadar bu 
konu ihmal edilmiştir. Daha doğrusu, Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi, hukuken geçerli yönetme
likler hazırlayarak yürürlüğe koymamışlardır. Gerçi 

ortada üzerinde yönetmelik yazan bir kısım metinler, 
bir kısım kâğıtlar görülmektedir; ancak bunlar Res
mî Gazetede yayınlanarak hukuken geçerlilik şartı 
kazanmadığı gibi, meselâ Millet Meclisinde bir yönet
meliğin şekil şartlarına dahi uymayan bir sayfada 
maddesi yok, paragrafı yok, satırbaşı yok bir metin
de; Millet Meclisinin personeline milyonlar fazla me
sai karşılığı diye ödenebilmektedir, geçen yılki Bütçe 
Kanununda mevcut hükme aykırı olarak. 

Yönetmeliklerin yapılması ve Resmî Gazetede ya
yınlanarak yürürlüğe konulması bir Anayasa emri ol
ması yanında, üçüncü kişileri bağlaması bakımından 
da zorunludur. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi üyelerinin 
tedavileri hakkındaki yönetmelik bizzat o üyeyi, Cum
huriyet Senatosu veya Millet Meclisi Başkanlık Di
vanlarını ilgilendirdiği kadar, tedavi olduğu müesse
sede" çalışan personeli ve vatandaşlarımızı da ilgilen
dirmektedir. Resmî Gazete ile yayınlanmadığı için o 
yönetmelik, o üçüncü şahıslar için esasen yoktur. Bi
zim için de yoktur; ama üçüncü şahıslar için hiç yok
tur. Malumatsızlık beyan etmeleri ve bunun gereğini 
yapmamaları mümkündür ve tehlikelidir. 

Sayın senatörler; 
Şimdi bir iki örnek vermek istiyorum. Parlamen

todaki personelin fazla çalışmalarını değerlendiren bir 
yönetmelik Millet Meclisinde bugüne kadar yapılma
mıştır. Anlattığım hukukî ve şeklî şartlara uygun bir 
yönetmelik, bugüne kadar yapılmamıştır. Cumhuriyet 
Senatosu böyle bir yönetmeliği ancak, geçtiğimiz Ha
ziran - Temmuz döneminde bütün şekil ve hukuk şart
larını taşımak üzere hazırlayabilmiş ve yayınlayabil-
miştir; ama Cumhuriyet Senatosunun da tıpkı Millet 
Meclisindeki gibi, daha çıkartması gereken yönetme
likler vardır. Bunlardan birisi, biraz önce arz ettiğim, 
üyelerin tedavileri hakkındaki yönetmeliktir. 

Personel istihdamı, benim anlayamadığım bir ge
nişlik içinde ve ölçüsüzlük içindedir, sayın üyeler. 
Evleviyetle ben, bir müsdahdem kadrosunun Devlet
te istisna kadrosu olmasını anlayamıyorum; ama yük
sek Meclis böyle takdir buyurmuştur, elbette hür
metkarım. Ancak, bu istisna kadrolarının dahi tevziin-
de, birtakım şartlar Personel Kanununun bünyesinde 
mevcuttur. Meselâ, aynı yıl göreve alındıkları halde, 
birisi açık kadro bulduğu için müktesebinin 7 üst de

recesine tayin edilebilmiş, birisi açık kadro bulama
dığı için müktesebine tayin edilmiş, birisi bir üst de
recesine tayin edilebilmiş. Şu anda; Millet Meclisin
de de, Cumhuriyet Senatosunda da bu vardır. Ve per
sonel istihdamının bir yönetmelikle düzenlenmesi, 
Personel Kanununun amir hükümlerinden birisidir. 
Bugüne kadar Cumhuriyet Senatosu böyle bir yönet
melik yapmadığı için, biraz önce arkadaşlarımın ken
di iç meselemiz olarak huzurunuza getirdiğimiz pek-
çok dert yığıla, yığıla bugüne kadar gelmiştir. Ben 
«Bugüne kadar gelmiş» derken, biraz önce dinledim, 
gördüm; vaktiyle Başkanlık Divanında görev almış 
ve bu görevi (Bugün benim de şikâyetçi olduğum gö
revi) yerine getirmesi gerekirken, getirmemiş insanla
rın da aynı şeylerden şikâyetçi olduğunu biraz tees
sürle izlemiş oldum. 

Sayın senatörler; 
Şimdi bugünkü Başkanlık Divanınız, mevcut olan 

boşlukları, mevcut olan hukuka ve tabiî kanuna ay
kırılıkları gidermek konusunda, bir büyük anlayış 
birliği içinde görünüyor; ama biraz sonra huzuru
nuza gelecek önergelerde de söz konusu olduğu gibi, 
bu anlayış birliği maalesef meseleyi sonuca götür
meye yetmiyor. Çok özür dileyerek arz etmek istiyo
rum ki, Parlamentoda personel, personel olduğunu 
unutmuş durumdadır. Parlamentoda personel korku
su, karar verme durumunda olan insanların üzerinde 
tabirimi mazur görün bir «Demoklesin kılıcı» gibi 
asılmıştır. 

Bir de, başlangıçta belirttiğim gibi, Millet Mecli
sinde fevkalâde önemli hadiseler olduğu için, üyele
rimizin bir de vicdanî meseleleri ortaya gelmiştir. O 
da şudur : Millet Meclisi verdi, biz vermezsek ne 
olur?.. Orada aynı işi yapan, bizde daha az alırsa ne 
olur?. Bir kısım üye arkadaşlarımız, karar vermekte 
vicdanî bir sorunla karşı karşıya kalmışlardır. Buna 
rağmen, birtakım düzeltici tedbirleri arkadaşlarımı
zın anlattığı gibi, Başkanlık Divanından geçirmişiz-
dir; fakat bunların bir kısmı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Bütçe Karma Komisyonundan geri çevrilmiş
tir. Ayrıca, bir önemli nokta, Başkanlık Divanı üye
lerimizin bunlmadığı sırada ve tekriri müzakere yo-
luyle Başkanlık Divanının takdirine iktiran etmemiş, 
öyle değerlendirilmemiş iki personelimiz birtakım 
üyelerle, birtakım sayın üyelere.. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Özel iliş
kiler 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — özür di
lerim, ben öyle söylemek istemiyorum, birtakım sa-
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yın üyelere tazallüm-i hal ile yaklaşıp, zaten yorgun
luk içinde olan o üyelerin meseleyi çok iyi inceleme
lerine imkân vermeden, kendilerine hem unvan, hem 
kadro almışlardır. 

Sayın üyeler: 
Ben arz etmek istiyorum ki, bu kadrolar Cum

huriyet Senatosundan böyle geçebilse, bendenizin ka
naati odur, ondan sonra bu koridorlarda bir kısım 
personelin çalımından geçilemeyecektir. Bunu önle
mek lâzımdır. Kamu personeli görevini bildiği gibi, 
hakkını da bilmelidir. Hele, hele nereye nasıl yanaşı
lacağım, hakkının ne olduğunu bilmelidir. Biz bu ka
pıyı açarsak, bir dahaki sene, müsdahdeminden, mü
dürüne kadar bütün personelimiz Bütçe Komisyonu
nun kapılarını aşındıraçaktır. Belki, bu 850 bin kamu 
personeli için de çok kötü bir örnek olacaktır. 

Bu hususta düşüncelerimi arz etmiş oluyorum. 
Yalınız şunu ifade edeyim, 850 bin kamu personeli 
hakkında burada yakın zamanda karar vereceğiz, 
kendi personelimiz için, hiç değilse bizim bu yıl mev
cut kadrolara göre, tesis edebildiğimiz âdil dengeyi 
koruyamaz isek, başkalarının adaletsizliklerini eleş
tirmede pek haklı olamayacağımızı sanıyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Çelebi. 
Sayın Salim Hazerdağlı?.. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Vaz geçtim 

Sayın Başkanım, teşekkür ederim 
BAŞKAN — Sayın Nuri Ademoğlu?. Buyurun 

efendim. 
M. NURİ ADEMOĞLU (Adana) — İstinkâf 

ediyorum efendim, 
BAŞKAN — Peki efendim. Sayın İsmail İlhan. 

Buyurun efendim. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

Cumhuriyet Senatosunun 1975 yılı Bütçesi üzerin
de bağımsız senatör olarak şahsım adına söz almış 
bulunuyorum. Birkaç konuya değinmeden evvel, 
Feyyat arkadaşımızın bu yüce kürsüde dile getirmiş 
oldukları ve Yüce Senatonun yüceliğine gölge geti
rebilecek olan sözlerin tümüne cevap verecek du
rumda değilim. 

Üzülerek belirtmek isterim ki, burada her şey 
söyleniyor. Demokrasinin yerleştirilmesi, Türkiye' 
nin bütünlüğünün sağlanması ve ilerideki mücadele
lerde Türkiye için daha özgür, daha sağlam bir ze
minin hazırlanması için bu kürsüde bu kabil sözler 
söylenebilir; fakat bir partiye dayanmak suretiyle, 

bir ilden seçimle gelmiş olan ve aradan daha bir sene 
geçmeden seçime gidelim diyen bu arkadaşımıza, 
şahsım adına şu şekilde cevap vermek isterim. Er
kekse bağımsız girsin de gelsin... Bu bakımdan se
çimden herhangi bir endişem, kuşkum yoktur; fakat 
seçimden evvel şu hususları mutlaka düşünmemiz lâ-
zımgelir. 1975 senesinde Ekim ayının 12'sinde zaten 
seçim olacaktır. Bu seçimde herkes hünerini göstere
bilir, Senato seçimleri için. 

Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
Hamdi Özer arkadaşımız Millet Meclisinde çalı

şan memurlarla, Senatoda çalışanlar arasında bir 
uyumsuzluk olduğu hususunu belirttiler. Böyle bir 
şey varsa, mutlaka bu hususları gidermemiz gerekir. 
Kanaatimce, en başta ele almamız lâzımgelen husus
lardan birisi bu olmalıdır. Cumhuriyet Senatosu per
sonelinin çalışmalarından, bir bağımsız senatör ola
rak, ben ziyadesiyle memnunum. Bu hususu belirt
mek için esasında söz almış bulunuyorum. Çünkü, 
gerçekten kendilerine özlük işlerimle ilgili işler dışın
da, başka bir işimin düşmediğini de takdir edersiniz; 
fakat en kısa zamanda içinde bu işlerimizi halletmek 
için çırpınmışlardır. 

Bilhassa senelerden beri, gerek Senatonun ve ge
rekse Meclisin itibarı üzerine gölge düşürmekte olan 
sigara sorununu halletmiş oldukları için de teşekkür 
ve şükranlarımı arz etmek istiyorum. Gerçekten çok 
iyi bir çözüm yolu bulmuş oldular. 

Bu arada bağımsızlar için özel bir yer ayırmış ol
dukları için de, yine bu hususta bize imkân tanımış 
olanlara, şükranlarımı burada belirtmek isterim. Ma
lumunuz olduğu üzere, Cumhuriyet Senatosunda 
7 - 8 , Millet Meclisinde de 5 tane bağımsız üye bu
lunmaktadır. Burada birkaç gün evveline kadar, se
nelerden beri kendimize özgü gidip de oturacak bir 
yerimiz yoktu. 

Bununla beraber birkaç noktayı şu şekilde değer
lendirmek istiyorum: 

Protokolde Cumhuriyet Senatosu üyeleri, Millet 
Meclisi üyelerinden daha önde gelir. Halk arasında, 
maaş bakımından Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
daha çok aldıkları intibaı vardır, bu kanı vardır. Hiç 
olmazsa Muş'ta vardır, kendi seçim bölgemden bah
sediyorum. Böyle bir şey olmadığı malumunuz. An
cak, Meclisteki çalışmalarda, şahıslarla ilgili çalışma
lardan bahsetmiyorum, belki de Senato Başkanlığı 
ile ilgili, Başkanı demiyorum, çünkü şimdi arz edece
ğim hususların kimlerle ilgili olduğunu ben de bilmi
yorum. Albüm hazırlanırken, ilk önce Millet Mecli-
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si üyeleri alırlar, aradan haftalar, belki aylar geçer 
ondan sonra albümler senatörlerin eline geçer. Efen
dim, büyük bir mücadeleyle geldik, yemin merasi
minde bulunduk; Millet Meclisi kürsülerinde yemin 
etmiş olanların resimleri haftalarca, aylarca salon
larda teşhir edildi. Biz de belki Feyyat arkadaşımı
zın da ifade ettiği gibi, ömrümüzde bir defa seçile
bileceğiz, hiç olmazsa bir hatıra olsun diye resim al
ma hususunda ilgililere baş vurduğumuzda; «Efen
dim, Meclis bu hususta gereken tedbirleri aldı; ama 
Senato bu konuya eğilmedi» dediler. Ben şahsen kaç 
defa sordumsa alamadım. Bu husus da ihmal edil
miştir her halde. 

Çok daha önemli bir konuya değinmek istiyo
rum; 1973 seçim neticelerini istatistik Genel Müdür
lüğü bir bülten halinde milletvekilleriyle ilgili olan
ları ilbe il tespit ederek, milletvekillerinin adreslerine 
göndermiştir; senatörler için böyle bir şey olmamış
tır. 67 ili kapsayan bir kitap çıkarılmıştır. Burada da 
bir adaletsizlik vardır. Bu hususun da takibini her 
halde önermek vazifelerimden birisi olacaktır. 

Şimdi Sayın Başkanımızdan Özür dileyeceğim, de
min kendileri beyan ettiler teşekkür ediyorum; bu 
davetiyelerdeki kıyafet mecburiyetidir. Tüzükte böy
le bir hüküm olduğuna göre, gayet tabiî ki, burada 
hiç birimizin bir söz söyleme hakkı yoktur. Yalnız 
istirham ediyorum, şahsî kanaatim odur ki, bu kıya
fet mecburiyetini hiç olmazsa koyu renkli bir kıyafe
te dönüştürmek suretiyle, Tüzüğü değiştirsinler. Bu 
hususta ilgililer bu konuya eğilsinler. Şahsen, ben, 
birkaç davete bunun için icabet edemedim. Olabilir, 
maddî durumu benden de müsait olmayanlar buluna
bilir. Bir seçim neticesinde Ankara'ya gelmiş bir 
Devlet memuru 1 300 - 1 500 lira verip de bir smo
kin yaptıramaz. Onun için Tüzüğün değiştirilmesi 
imkânı varsa, bu hususa da eğilmelerini istirham edi
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu bütçesinin bütün Türk Ulu
suna ve Cumhuriyet Senatosuna hayırlı olmasını te
menni eder, sizleri saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İsmail il
han. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Sayın 
Başkan, bendeniz söz rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz kifayet önergesi 
gelmiştir. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Altı 
kişi konuştu mu efendim? 

BAŞKAN — Konuştu efendim, kifayet önergesi 
gelmiştir. Önergeyi arz edeceğim. 

1 CEVDET AYKAN (Tokat) — Efendim, tutumu
nuz hakkında bir önerge vermiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bu benim anladığıma gö
re tutumum hakkındaki bir soruyu ihtiva ediyor. Ku
sura bakmayın, yazıyı pek iyi seçemedim. Bundan 
dolayı eğer tensip ederseniz, tutumum hakkında ol
duğu için, buyurun izah edin lütfen. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, 
Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Başkanın görevi içtüzüğümüzde açık olarak be
lirlenmemiştir. içtüzüğümüzün 7 nci maddesinin bir 
bendi, görüşmelerin idare edilmesi görevini Başka
na vermiştir. Bu görüşmelerin nasıl olacağı ve bu 
idarenin nasıl yapılacağı ile ilgili yazılı kurallar ve 
bunların dünyada da örnekleri vardır. Bizim İçtü
züğümüzün 62 ve 63 ncü maddesi, bu kürsüden ya
pılacak konuşmaların, «Düzeni bozacak mahiyette 
olmamasını, kaba ve edep dışı olmaması» nı öngör
müştür. Şüphesiz kaba ve edep dışı konuşmaların 
ne olacağının takdiri yine bu toplantıyı yöneten Sa
yın Başkanın takdiri içindedir. Bu takdirini kulla
nırken parlamenter rejimlerdeki örnekleri uygulama
sı bir zorunluluktur. 

Sayın Başkana şu soruyu yöneltelim. Acaba da
ha önce bu kürsüde konuşan bir sayın senatörün 
konuşmasını, bu deyimin hudutları içerisinde nasıl 
bağdaştırıyorlar. Şayet bağdaştırmıyorlarsa, bu tarz 
bir konuşmanın yapılmasına hangi yetkiye dayanarak 
müsaade ediyorlar? Şayet bu konuşma özel bir ko
nuşma olursa, o ayrı bir konu; fakat bir senatör ola
rak yapılan ve diğer senatörlerin dinlemesini gerek
tiren bir durumda yapılan konuşmanın asgarî içtüzü
ğün hükümlerine uyması zorunludur. 

Sayın Başkan, benim anlayışım şudur: Başkan 
toplantıyı otomatik olarak idare eden bir mekanik 
araç değildir. Bir beşerî, entellektüel ve moral un
surdur. Bu unsurlar; moral, entellektüel ve diğer 
unsurlarla toplantı yönetilmezse, bunu Yüce Sena
toya ve rejimimize saygısızlık sayıyorum. 

Ricam şudur: Sayın Başkan, daha önce "yapılan 
konuşmanın metni çıkarılsın. Bu metin İçtüzüğün 
62 ve 63 ncü madde hükümlerine uyuyor mu, uy
muyor mu? Şayet uymuyorsa, buna müsamaha edi
len bir örnek olarak devam edilmemesinin sağlan
masını rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykan. 
Sayın arkadaşlarım, 
Son olarak verilmiş olan soruyu hemen cevaplan-

J dırmak zaruretini hissediyorum. 
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Burada kürsüde bulunan Başkanın harekâtını hiç 
şüphesiz İçtüzükte yazılı olan ahkâm tahdit eder ve 
ona ışık tutar. Yalnız, Başkanın takdirinin de bü
yük ölçüde tahdit edilmemiş olması lâzımgelir. Eski 
ve tecrübeli arkadaşlarımız burada bulundukları za
man pekâlâ hatırlarlar. Biz kürsüde oîan Başkanlar, 
her arkadaşın kürsüdeki söz söyleme hakkını müm
kün mertebe desteklemek suretiyle konuşmasını birin
ci derecede temin etmekle mükellefiz. Şayet bir ar
kadaşımız usul dışına çıkmakta ise veya çıkar ise, Baş
kan da o kanaata varırsa ikaz eder. Bu ikazlar da 
yine İçtüzüğümüzün muhtelif maddelerinde cezaî mü
eyyidelere kadar gider. Yalnız, önce burası her arka
daşımızın kendisini bir diğerinden ne üstün, ne de 
daha aykırı tarzda saymaması icap eden bir yerdir. 
Binaenaleyh, evvelemirde senatör arkadaşlarımız 
konuşurlarken, İçtüzük ve usullere riayet etmekte 
oldukları zannı ile bazen çıkmaktadırlar, bazen de 
diğer arkadaşlarımız çıktığı anda hem Başkanlığı, 
hem de kürsüye çıkanları ikaz etmektedirler. Şu 
halde, bir nevi otokontrol vardır. 

Eğer bütçe müzakerelerinin biran evvel bitiril
mesi isteniyorsa, konuların yine kendi kararlarınız 
mucibince yapılmış bir program içinde kalmasını ka
rarlaştırdıktan sonra, bunu temin etmek istiyorsa
nız, ki durum böyledir, o takdirde bütün sayın se
natörlerin kürsüyü idare etmekte olan Başkana ve 
Başkanlık Divanına aynı zamanda yardımcı olmaları 
gerekir. Biz de bunu beklemekteyiz. 

Bunun için elbette Başkan burada mevcut sena
törlerin sözlerini dikkatle dinleyip, lüzumlu oîan 
ikazları yapmakla mükelleftir. Bazen kaçırabilir, 
bazen de takdirini her arkadaşın kendi düşüncesi kar
şısında kullanmış olmayabilir. Bu kürsüyü idare et
mekteki tecrübe, maharet, düşünce ve biraz da tu
tuma bağlı olmaktadır. Onun için müsaadenizle bu 
soruyu bu kadarla cevaplandırayım. 

Yalnız şuna itimat etmenizi rica edeyim; Sayın 
Başkanınız hiçbir hususu isteyerek ve kasten taraf 
tutmak suretiyle hareket etmemektedir. Duruma gö
re arkadaşlarımızın söz haklarını Tüzük çerçevesi 
içerisinde idare etmeye çalışmaktadır. 

Ayrıca, sayın arkadaşlarımız bazı tahkikat konu
su olması icap eden hususların var olduğuna inanı
yorlarsa, o takdirde onun da usulleri vardır. O usu
le müracaat etmelerini bilhassa istirham ederim. 

Efendim, yeterlik önergesi verilmiştir, okutu
yorum. 

Saym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Senato Bütçesi üzerinde 6 üye 

konuşmuş ve bu konu da aydınlanmış" olduğundan 
görüşmelerin yeterliğini saygılarımla arz ederim. 

Gaziantep 
İbrahim Tevfik Kutlar 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Yasama Meclislerimizin bütçelerinin tümü üzerin
deki görüşmeler bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesini... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Önergele

rimiz var efendim. 
C. S. BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞ-

KANVEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Adana) — Ce
vap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Affedersiniz, var efendim. Önergeler, 
her madde üzerinde sırası geldiğinde işaret edilmiş
tir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, her halde usulü bizden daha iyi bilmeniz ge
rekir. Birtakım önergeler, sorular var. Sayın Baş
kanlık Divanının sözlerini dinlememiz gerekiyor. Siz 
nerede ise bütçeyi bitirdiniz. Müsaade edin de şu 
sualler sorulsun yardımcı olalım size. 

BAŞKAN — Önergeler nereye ait ise işaret edil
miştir. Eğer bir yanlışlık yapılmışsa, düzeltilir efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Önerge verin. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Önerge

yi verdik, bir sene evvel verdik. Cevap vereni arı-
j yoruz. 
; ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biraz yavaş ko

nuşmayı öğren, ne bağırıyorsun peki?.. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sen ne ka

rışıyorsun benim önergeme? 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, karşı

lıklı konuşmayalım. 

Sayın arkadaşlarım; 
Sayın üyelerin Yasama Meclislerimizin bütçeleri 

hakkındaki konuşmaları bitmiştir. Kifayet önerge
sini de okutmuş bulunuyoruz. Bu arada bu konuş
malara muhatap olan Başkanlık Divanı mensupların
dan görevli olan arkadaşın, resmî olarak bazı husus
ları cevaplandırması ve izahat vermesi lâzımgelmekte-
dir. Bir zühul oldu. Konuşmak isteyen arkadaşımız 
hakkında zamanında bilgim olmadı, zühul, etmişim, 
affedersiniz. Bu husus yerine getirilecektir. 
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Sayın arkadaşlarım; ' 
Önergelere gelince: Önergeler neresi için veril

mişse, oralara işaretlenmiştir. O zaman konuşulacak
tır. Şimdi bunu da tetkik ediyorum. Eğer tümü 
üzerindeki konuşmalar sırasında okunması icap edi
yorsa onu da düzeltiriz. 

Arkadaşlarımızın soru ve dileklerine cevap vermek 
üzere Başkanlık Divanı adına buyurun Sayın Meh
met Ünaldı. 

C. S. BAŞKANLIK DÎVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Sözlerime başlamadan önce usulî bir meseleyi 
hatırlatmak istiyorum. 

Kifayet önergesi sorulara da şâmildir. Kifayet 
önergesi verilmeden önce verilmiş olan soru önerge
leri elbette muameleye tabi tutulacaktır. Ancak, de
ğiştirge önergeleri yine Tüzüğümüz hükümlerine gö
re yeri geldiği zaman, müzakerelerin hitamında gö
rüşmesiz olarak Yüksek Heyetin oylarına arz edile
cektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gönlüm arzu ederdi ki, şu kürsüden şahsım adı

na konuşayım ve şahsıma doğrudan doğruya veya 
dolaylı olarak yapılmış olan sataşmalara ve tenkit
lere gönlümce cevap vereyim; ama maalesef şu anda 
huzurunuzda Başkanı temsilen konuştuğum için, şah
sıma yapılmış sataşmaları da bir kenara iterek, an
cak yapılmış olan tenkitlere cevap ölçüsü içerisinde 
mâruzâtta bulunacağım. 

Sözlerime başlarken Adalet Partisi Sözcüsü sayın 
arkadaşım Azmi Erdoğan'a canıgönülden teşekkür 
ederim. Çünkü yaptıkları çok seviyeli konuşmaları 
ile beni birtakım cevap külfetlerinden kurtarmış ol
dular. 

Bu kürsüden konuşulan her şey şu zabıtlara inti
kal ettiği içindir ki, tarihe mal oluyor ve bir gün 
bu zabıtları okumak şansına sahip olanlar, bu kür
süden yapılan konuşmaları seviye itibariyle maksat 
itibariyle niyet itibariyle ve muhteva itibariyle el
bette bir tasnife tabi tutacaklar ve ondan sonra da 
hükümlerini vereceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şu müzakerelerde Cumhuriyet Senatosu ve Millet 

Meclisi 1975 Malî Yılı bütçeleri görüşülmektedir. 
Ne hazin tecellidir ki, şu çatı altında birçok icraatın 
müşterek hizmetlere ait olmasına rağmen, hiç bun
ların bir tekinden ve Millet Meclisine yönelen bir tek 
tenkitten şu Yüksek Heyetiniz istifade edemedi. Aca

ba bütün haksızlıklar ve bütün aksaklıklar Cumhuri
yet Senatosunda mıydı? Ben zannetmiyorum; ama 
maksatlı konuşmaların, maksadı ölçüsünde cevabı 
elbette tarafımızdan verilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; ı 
Şahsıma yapılanı bir kenara bırakıp, Cumhuriyet 

Senatosu Başkanına tevcih edilmiş ve Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlık Divanında cereyan eden hâdise
lere geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hakikaten Cumhuriyet Senatosu kadrosunda ça

lışan memur ve müstahdemler, Devletin diğer sek
törlerinde çalışan memur ve müstahdemden farklı 
bir durumdadır ve hakikaten bir kısmı haksızlığın 
içinde, bir kısmı haksızlık demeyelim, hakkının üs
tündeki kadroları işgal etmekte ve bu da aynı tahsil 
derecesi, aynı hizmet yılı, aynı ehliyet seviyesi 
itibariyle birtakım şikâyetleri mucip olmaktadır. Bu
nun sebebi ne Yüksek Riyaseti işgal eden Sayın Baş
kanda, ne de bugün Cumhuriyet Senatosunun Baş
kanlık Divanında vazife gören arkadaşlardadır. Bu 
çok öncelerden intikal eden, maalesef bir verasettir. 
Şöyle ki, kanun vazıı... 

VELİ UYAR (Yozgat) — Akrabalar, yeğenler.. 

C. S. BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞ-
KANVEKİLÎ MEHMET ÜNALDI (Devamla) — 
Yalnız meselelerimize iyice nüfuz edebilmemiz için, 
arkadaşlarımın silsile-i kelâmımı bozmamalarını is
tirham edeceğim. Yoksa verilecek cevaplarım var
dır, karşılıklı konuşma durumuna girmeyelim. Çün
kü bendeniz şahsım adına konuşmuyorum, arz et
tim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kanun vazıı kadroları yaparken, Cumhuriyet 

Senatosunu ve Millet Meclisini daha iyi, daha ehli
yetli, daha vukuf sahibi memurlarla teçhiz edebil
mek için bütün kadroları istisnaî kadrolar olarak ka
bul etmiş. Yanlış olabilir, onun günahı ne ben
dedir, ne de diğer arkadaşlarımdadır. Bu, bir ihti
sas kadrosu da değildir. İhtisas kadrosu olsa, ten
kitlere hürmet ederim; ama istisnaî kadroları olarak 
vermişlerdir ve bu kadrolar maalesef; belki de iyi 
niyetle düşünülmüş, belki değil mutlaka iyi niyet
le düşünüldü. Ben canü gönülden o iyi niyete katı
lıyorum, daha iyi, daha kaliteli eleman çalıştır
mak için düşünülmüş ve istisna kadroları, yüksek 
kadrolar verilmiş. 

Şimdi bir ihtiyaç zuhur ediyor, elde kadro var, 
müracaat var, tayin yapılacak; ister istemez hak-
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kından fazla olan bir kadroya tayin durumu hâsıl olu
yor. Bunda ne tayin edenin, ne de tayin edilenin 
bir günahı var. 

Ancak, en çok üzerinde durulan bir hususa yeri 
gelmişken derhal cevap vermek isterim; Cumhuri
yet Senatosu Başkanı İçtüzüğe göre memur tayin 
ederken Başkanlık Divanının mütalaasını almamış 
veya almış da, mütalaa olumlu olmadığı halde ta
yin yapmış. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben bu tenkitleri yerinde bulmuyorum. Zira, ta

yin yetkisi Cumhuriyet Senatosu Başkanmındır. An
cak, Başkanlık Divanının mütalaasıni ahr. Bu 
«Mütalaasını almak» demek; kararını, reyini almak 
demek değildir. Mütalaa müspet de olur, menfi 
de olur. Menfi mütalaa Başkanın müspet mütalaa
sını götüremez, kaldıramaz. Başkan yetkisini kul
lanır ve bu yetkiyi kullandığından dolayı da hiç bi-
gûna mazeret altına veya töhmet altına sokulamaz. 
İşte bu gayretler Başkanın bu yetkisini elinden al
ma gayretleri olarak ancak nitelendirilebilir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Maruzatımın başında da beyan ettiğim gibi, kad

rolar bu şekildedir ve tayinler bu şekilde yapılagel-
miştir. Bir tarihte 657 sayılı Kanun çıkmış ve Baş
kanlık Divanının karşısına birtakım hükümlerle dikil
miş. Yine bu 657 sayılı Kanun o tarihte Mecliste 
çalışan memur ve müstahdemin birtakım kanunlarla 
elinde bulundurduğu hakları kaldırmış, o kanunlar 
657 sayılı Kanunla ilga edilmiş, buna karşılık da 
memurların mağduriyetine mahal bırakmamak için 
Başkanlık Divanı bir su komisyonu kurmuş, bende
niz de o komisyonda Başkandım. Orada kabul et
tiğimiz esas, her memura emekli müktesebinin üstün
de iki derece yüksek verirsek, bu mağduriyeti; yani 
kanunla kaldırılmış olan birtakım hakları karşılarız 
ve memurların da mağduriyetlerini önleriz. Ama bu 
demek değildi ki, durumunun çok üstünde kadrolara 
tayin edilmiş olan birtakım kimseleri bunlarla aynı 
seviyeye getirebilelim. O günkü kadro durumu buna 
müsait değildi. Yapabildiğimiz bir kısım düzeltme
leri ve intibakları yaptık, kadrolardan gelen inti
baksızlıkları, düzensizlikleri de öylece bıraktık, pey
derpey ve sene be sene bu düzensizlikleri ortadan kal
dırmayı düşündük. 

Arkadaşlarım; 
Tüzüğümüz hükümlerine göre bu yıl bütçeyi üç 

tane îdare Âmiri arkadaşımız hazırladılar ve Baş
kanlık Divanına getirdiler, idare Amirlerinin ha-
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zırlamış olduğu bütçe taslağında birtakım memurla
rın almış oldukları üst derecelerden aşağı indirilmek 
suretiyle intibak yapılması teklif edilmemişti. Hattâ 
sonradan anlıyoruz ki, üç İdare Âmiri arkadaşımız
dan ikisi biîâhara Başkanlık Divanında yapılmış olan 
bu tasarrufun aleyhinde bulunmuşlar ve kararda meş
ruhatları var. 

Şimdi burada açıkça ve ismen sayılmasaydı, o 
şekilde cevap vermeyecektim; fakat Başkanlık Diva
nında ayın 29 ve 30 unda yapılmış bulunan toplan
tılarda olan arkadaşlarımızın burada isimleri zikre
dildi. Bu tenkitlerin biraz talihsizliği çok sıkışık bir 
ana gelmesi ve Başkanlık Divanı toplantısının tatil 
gününe isabet etmesi oldu, muhterem arkadaşlarım. 
O anda birtakım arkadaşlarımız vazife ile ayrılmak 
durumunda idi. 

Birinci gün bütçenin rakamlar kısmını görüştük 
ve bütçeyi rakam olarak bağladık. Onda ihtilâfı
mız olmadı; ama «Kadroların görüşülmesi için yarın 
mı toplanılsın, başka bir gün mü toplanılsın?» İh
tilâfı çıktı. Bendenizin başka bir gün toplanılması 
hususundaki ısrarlarıma rağmen, Divan ertesi gün 
toplanma yolunda karar aldı ve bendeniz muhalefet 
şerhi koydum. Dedim ki, «Yarın toplanılmasına 
muhalifim.» Benim gibi düşünen arkadaşlar da oldu. 

Şimdi ikinci gün yapılan toplantıyı arz ediyo
rum: İkinci gün yapılan toplantıda, (Ben de is
men arz edeceğim.) Sayın Başkandan başka, ki Sa
yın Başkan da Anayasaya göre tarafsız durumdadır; 
ancak Sayın Başkandan gayrı, partilerin diğer Baş
kanlık Divanı üyeleri, (Orantıları nispetinde kon
tenjanlarına isabet ettiği için, partilidir.) O günkü 
toplantıda bir tek Adalet Partisi temsilcisi Divanda 
bulunmamış muhterem arkadaşlar. Bir de Cumhu
riyet Halk Partisinden İdare Âmki Sayın Atmaca 
bulunmamış. 

Şimdi, yeri geldiği zaman birtakım arkadaşları
mızın çok sarıldığı Anayasamızın bir 85 nci maddesi 
var, buna göre partilerin kuvvetleri oranında tem
sil edilmeleri lâzım. Böyle bir şey de olmamış; ama 
bir Başkanlık Divanı kararıdır, hürmet ediyorum. 
Biîâhara döndüğümüzde yaptığımız tetkikat netice
sinde, (biraz sonra isim isim arz edeceğim) birta
kım haksızlıkların zuhur etmiş olduğunu; ama mak
satlı demiyorum, maksatlı, maksatsız birtakım hak
sızlıklar olduğu bizlere intikal etti ve Başkanlığa 
müracaat etmek suretiyle aceleye gelen Cumhuriyet 
Senatosu kadro görüşmelerinin hatalar dolayısıyle 
yeniden ele alınarak, hatalar varsa bunların düzel-
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turnesine karar verilmesi talep edildi ve Divanda bu 
karar verildi. Bir gün toplanıp hatalar varsa, bu 
hatalar tashih edilecekti. 

Muhterem arkadaşlarım; 
O anda Bütçe Karma Komisyonu faaliyete geç

ti ve apar topar çağırdılar, biz bu toplantıyı yapa
madık. 

Şimdi bu toplantıyı yapamadan gittiğimiz Bütçe 
Karma Komisyonunda cereyan eden hâdise şu: 

Beş memurumuz almakta oldukları kadrolardan 
daha aşağı kadrolara indirilmiş. 

Herkesin belki aynı hak çizgisi üzerinde bulun
masında hepimiz müttefikiz. Yüce Heyette buna 
itiraz edecek hiçbir arkadaşın olacağını tahmin et
miyorum. Ancak, bunu yaparken, o çizgiye hep
sini getirirken, birçok şeylere dikkat etmemiz ge
rekmektedir. Bahusus, eğer mesuliyeti mucip bir 
hâdise zuhur edecekse, bunu evleviyetîe önplanda 
tutmamız gerekir. 

Sayın Başkan, demin arz ettiğim ikinci toplan
tıda, hiç birimizin bulunmadığı toplantıda bu de
rece indirme keyfiyetine muhalif kalmışlar. 

Şimdi, düşününüz; Başkan, Cumhuriyet Senato
sunu temsil eder. Başkanlık Divanının aldığı kararı 
Başkan tatbik eder; ama mesuliyetin muhatabı Baş
kandır. 

Şimdi, Başkan muhalif kaldığı ve bir mesuliyet 
korkusu hissettiği, daha doğrusu mutmain bulunma
dığı bir meselede tereddüte düşüyor, «Bu kararı ben 
tatbik edersem, yarın bu memurlar Danıştaya gi
dip aksine bir karar alırlarsa, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divanına ve şahsıma karşı iyi bir netice 
tecelli etmiş olmaz. Binaenaleyh, bunu soralım, 
belgelere bağlayalım, ondan sonra eğer onların bir 
müktesep hak iddiası yok ise, yok olduğu tecelli 
ederse, bu belgelerle sabit olursa, o zaman yapalım.» 
demişler ve birden bire yapmakta tereddüt göster
mişler. 

Şimdi, bunların Bütçe Karma Komisyonunda es
ki derecelerine, yani hiç olmazsa tabiî belgelere bağ-
lanıncaya kadar eski derecelerinde kalmaları husu
sunda verilmiş bir önergeye (Tabiatıyle önerge oldu
ğu için bize de soruyorlar) «İştirak ediyor musunuz?» 
dediler. Divan olarak böyle bir hatanın olup ol
madığını tetkik için bir karar aldık; fakat Divan 
olarak toplanamadık. Onun için «Yüksek Heyetin 
takdirine bırakıyoruz.» dedik. Karar verdiler, eski 
seviyelerinde bıraktılar. 

Bir de bundan farklı olan bazı memurların (ki, 
burada onu da arz edeceğim) kayırıldığından bahse
dildi ve bu tabir kullanıldı. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben bu mevzuda çok rahat konuşuyorum. 10 

senedir Divanda bulunduğum ve az çok bir memuru 
tayin ve terfi ettirebilecek bir durumda olduğum hal
de, kimse bana böyle bir isnatta bulunamaz. Tek 
tayin ettirdiğim memur yoktur. Tayin ettiğim me
mur vardır; bunun hesabını göğsümü gere gere vere
bilirim. Zannederim kimse de bunun hesabını sora
maz. Çünkü, kanunun, kitabın aradığı bütün vasıf
ları haizdirler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, «kayırılma» gibi ifade edilen memurlar

dan bazıları ne yazık ki, bazı arkadaşlarımıza yakın
lık derecesinde gibi görünüyor da, her halde bu isnat 
ondan ileri geliyor; ama ben bütün arkadaşlarımı ten
zih ederim, böyle bir durum hiçbirisi için varit de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, meselâ bir arkadaşımız, ismen arz edeyim, 

Orhan Karakurum, Kendisi çalışkan, sevdiğimiz bir 
memur. 5 nci dereceden maaş alıyor. 657 sayılı 
Kanunun 1.3.1975 tarihindeki yapılacak intibaka gö
re müktesebi de 6 ncı derece. Buna 4 ncü derece 
kadro teklif edilmiş; yani almakta olduğundan bir de
rece daha yüksek kadro, müktesebine göre de iki 
derece yüksek bir kadro verilmiş. 

Ondan sonra, bir İhsan Engindeniz var. Bu, 6 ncı 
dereceden maaş alıyor. Yukarıda verdiğim misalin 
aksine müktesebi bir derece daha yukarıda 1.3.1975 
tarihinde 5 nci derece. Bu arkadaşa da 5 nci derece 
teklif edilmiş. 

Şimdi, bu arkadaş bunu görüyor. Buna ben
zer daha birçok misal var. Yalnız ben Orhan Kara-
kurum'u aldım, ama buna benzer çok misal var, 
buradaki dosyanın içerisinde. Yakın olduğu için 
ben onu aldım. 

Şimdi, müktesebi aynen teklif ediliyor. Günah. 
Lise mezunu bu arkadaş. 

SUPHÎ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Niye ve
rilmediğini de lütfen açıklar mısınız? 

C. S. BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞ-
KANVEKİLÎ MEHMET ÜNALDI (Devamla) — 
Onu da arz edeyim. 

Arkadaşlarımın iddiası şu: Bu arkadaş çalışkan 
değilmiş; ama burada, yani Başkanlık Divanında şa
hıslar üzerinde, memurlar üzerinde yapılan müzakere-
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ler sırasında birtakım çalışkanlık, çalışkan olmamak 
gibi indî mütalâalar serdedildi. Bendeniz o kanaat
teyim ki, bu mütalâalar dosya üzerinde olur ve 
Başkanlık Divanı bütün memurların dosyalarını se
ne içerisinde tek tek tetkik eder, kimler terfie müs-
tahaksa onları tespit eder. Bu teklifler ona göre ya
pılır. 

Arkadaşlar; 
Bu teklifler ona göre yapılmamıştır. Dosyaya 

göre değil, indî kanaatlere göre yapılmıştır. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Siz şu

nu da lütfen açıklar mısınız? Grupta... 
C. S. BAŞKANLIK DÎVANI ADINA BAŞKAN-

VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Lüt
fen müdahale etmeyin. Zatıâliniz Başkanlık Divanı 
üyesisiniz, orada görüşürüz; ama burada sözümü 
kesmeyin, müsaade buyurun. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan söz rica ediyorum. 

C. S. BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Şimdi, 
Esin Bayrak; 8 nci dereceden maaş alıyor. Mükte
sebi 1 . 3 . 1975 tarihinde 9 ncu derece. Buna bir 
teklif yapılmamış ve fakat aynı durumda olan 9 ncu 
dereceden maaş alan, 10 ncu derece, yani daha dûn 
müktesebi olan bir memura 8 nci derece teklif edil
miş; yani almakta olduğundan bir derece üst teklif 
edilmiş, bir başkasına yine aynı şekilde üst derece 
teklif edilmiş. Bunları çoğaltmak mümkün; ama bu 
memura edilmemiş. Tesadüfen bu memur da benim 
yanımda çalışıyor. Sızlanıyor, «Ben haksızlığa uğra
dım.» diyor. Bariz haksızlığı da gösteriyor, siz olsa
nız ne yaparsınız? Çalışkanlığına da çalışkan. Kimse 
de bir şey diyemez. 

Eğer, bir haksızlık varsa, bir tashih varsa, bunda 
suçlu mu olacağız? Elbette yapacağız. 

Yine bir tane memur var. Bilâl Acar. Bu memur, 
tesadüfen muhterem bir .arkadaşımın ağabeysi. 

Şimdi, bunun almakta olduğu 10 ncu derece, mük
tesebi 1 . 3 . 1975'de 7 nci derece. 12 sayılı Ka
rarname diyor ki, «Memurlar 1 . 3 . 1975 tarihin
de müktesebi neyse kadro aranmaksızın o kadroya 
tayin edilir.» Amir hüküm bu. Burada 1 . 3 . 1975 
tarihinde 7 nci derece müktesebine geliyor, 8 nci 
derece teklif ediliyor; yani bir aşağısı. Niye? Kanu
na neden aykırı hareket ediliyor? Bir arkadaşımızın 
yakınıdır diye haksızlığa mı uğrasın? 

Muhterem arkadaşlar; 
Diğer taraftan, iki müstahdem var. Birisi üç ay 

evvel, birisi üç ay sonra giriyor. İkisi de 9 ncu de

receden maaş alıyor. Üç ay önce girenin müktesebi 
1 . 3 . 1975'de 9 ncu dereceye geliyor, öbürünün 
de 10 ncu derecenin 3 ncü kademesine geliyor; fa
kat üç ay sonra o da 9 ncu dereceye gelecek. 

Üç ay sonra müktesebi 9 ncu dereceye geleceğine 
göre, o yıl içinde terfie de mani bir hali yoksa, ne
den karşısına kadro olarak terfi etme imkânını koy
mayalım? O da konmuştur. 

Diğer taraftan, aynı günde iki müstahdem işe 
girmiş. Birisi o günün kadro imkânına göre 10 ncu 
derece varmış, 10 ncu dereceye; birisi de 11 nci de
receye tayin edilmiş; ama bakın ki, 10 ncu dereceden 
maaş alanın müktesebi 1 . 3 . 1975'de 13 ncü de
recenin 2 nci kademesi, öbürününkü ise daha yük
sek 12 nci derecenin 3 ncü kademesi. 

Hem müktesebi yüksek, hem maaşı düşük. Bey
ler, bu haksızlık değil mi? 

Buna da öbürü gibi 10 ncu dereceden maaş alma 
imkânını sağladıksa, bu bir haksızlık mı? Bu, bir 
hakkın iadesidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bir de şube müdürlerimizin kadro meseleleri var. 

Sayın Çelebi arkadaşımız zannedersem temas etti
ler. Bu hususa haklı olarak temas edilmiştir. Millet 
Meclisiyle aynı çatı altında bulunduğumuza göre, 
birtakım tasarruflar farklı olunca sızlanmalar da, o 
farklılığa muvazi olarak sürüp gidiyor. 

Millet Meclisi müdiran kadrolarını tespit eder
ken bizim gibi düşük tutmamış, biz 3 ncü dereceye 
koymuşuz, bizim 3 ncü derece koyduğumuz kadroyu 
Millet Meclisine muvazi olarak 2 nci dereceye geti
rilmesi için önerge verdiler, biz de buna muhalefet 
etmedik. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi, Başkanlık olarak Bütçe Karma Komisyo

nunda bizim mevcudiyetimizle cereyan eden hadisat 
hakkında şu mâruzâtımı Yüksek Heyete arz etmiş 
bulunuyorum. 

İkinci bir husus olarak yine muhterem arkadaşla
rım belirttiler. O da bazı memurların kendilerine kad
ro koydurmuş olmalarıdır. Bundan haberimiz yok. 
Haberimiz olmadığı için de Başkanlık Divanında 
Buna karşı çıkmaya karar aldık ve o yolda Yüksek 
Heyetinizden talepte bulunacağız. 

Şimdi, diğer tenkitlere sırasıyle kısaca arzı cevap 
etmek istiyorum. 

Bir sayın arkadaşım parti grupu adına konuşmuş 
olmasına rağmen, Cumhuriyet Senatosunun lüzum
suzluğu gibi bir... 
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MEHMET FEYYAT .(istanbul) — Şahsım adı
na konuştum. 

C. S. BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLÎ MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Hayır 
efendim, Sayın Mehmet Ali Arıkan söylediler. 

B"3yle bir şeyi bu çatının altında bulunan hiçbir 
arkadaşım düşünmez. Düşünen varsa da, bizden de
ğildir der, geçeriz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bu anlattıkları
nıza göre, düşünmek doğrudur. Verdiğin ifadelere 
göre, düşünmek doğrudur. 

C. S. BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Benim 
verdiğim ifadeler zapta giriyor. Haklıyı, haksızı, bu
nu okuyanlar hükmeder, siz değil. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Şimdi ben de 
gidip getireceğim, o zabıtları. 

C. S. BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Şimdi, 
benim Başkanlık ettiğim bir celsedeki tutumum da 
tenkit edildi ve misal olarak en son idare ettiğim 
birleşimde gündem dışı konuşmadaki davranışımdan 
bahsedildi. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben başından beri şu kanaatteydim, bugün de bu 

kanaatteyim; eğer düzeltilmezse yarın da bu kanaat
te olacağım Allah bir gün bana burada şahsım adı
na konuşma fırsatını verirse, bunun mücadelesini de 
bu kürsüden yapacağım. 

Tüzüğümüzün gündem dışı konuşmasıyle ilgili 
maddesi, Meclis murakabesine dayanan bir madde 
değil, Meclis murakabesini sağlayan bir madde de
ğil. Yüksek Heyette bulunan sayın üyelerin icrayı 
murakabe etmelerine dair bir madde değil. 

Madde şudur ve sarihtir : 
«Bir üyenin gündem dışı bir diyeceği varsa...» di

ye başlar. O da şu : Gündeme geçilmeden evvel, şa
yet memleketi geniş çapta ilgilendiren bir hadise ce
reyan etmiş ise, misal bir tabiî afet seylap gibi, zel
zele gibi, yangın gibi bir afet cereyan etmişse bir 
sayın üye gündeme geçmeden evvel gelir, Hükümeti 
vazifeye davet eder. Eğer biliyorsa, bildiklerini Yük
sek Heyete arz eder. Bunun dışında bir sâri hastalık 
varsa, komşu memleketlerde harp hali, salgın hasta
lıklar falan gibi bir durum varsa, yine acilen müda
hale gerektiren bir mesele varsa, onlar buradan söy
lenir ve Hükümetin nazarı dikkatine hitap edilir. 
Yoksa, hiç kimse kahvede duyduğu bir mevzuu bu
rada gelip gündem dışı maddesine istinadederek söy

lemeye mezun değildir. Bugüne kadar yapılan tat
bikatta çok dayandım, vermedim; ama benden son
ra riyaset eden arkadaşlarım aynı mevzulara söz ver
diler. Ben de kontrpiyede kalmamak için söz verme
ye başladım; istemeyerek, inanmayarak. 

Şimdi, böyle bir mevzuda konuşan bir sayın üye 
sataşmalarda bulundular. Konuşurlarken ihtar et
tim, «Başkalarının müdahalesini gerektirecek ifade
ler kullanmayın.» dedim, devam ettiler. Birçok nok
talarda hakikaten ben şahsen sataşma olduğuna kani 
idim. Sataşmaya söz istediler. Ona da, isteyiş tar
zına göre ne kadar direndiğim zabıtlarda mevcuttur; 
ama Sayın Hüsamettin Çelebi, «Bana sataşma var.» 
dediler. Konuşmada Hüsamettin Çelebi'nin ismi geç
medi. Bildiğim bir mevzu ile ilgili bulmadım; ama 
kendi kendilerine öyle zannetmişler. Onu da burada ko
nuşan sayın hatip, «Ben uzaktan yakından aklımın ke
narından böyle bir şey geçilmedim ve sataşmada bu
lunmadım.» eledikten sonra, bir Başkanvekili illâ ki, 
«Sataşmada bulundu.» diyebilir mi? 

Eğer, o iddialara, o direnmelere karşı ben Sayın 
Çelebi'ye söz vermiş olsaydım (Lâfı uzatmamak için 
misali vereyim, geçeyim) ruhiyatta okuduğumuz ör
dek misaliyle herkes bu kürsüye çıkardı. 

Onun için ben vazifemi yaptığıma, Tüzük hük
münü koruduğuma vicdanen de kaniim. Zabıtların 
tetkiki suretiyle de bu kanaate vardım. Eğer bir nok
sanım varsa, bir hata etmişsem onun hesabını da 
sorma yolları vardır, bana cevap hakkı verme yol
ları da vardır. Onun hesabını görüşebiliriz. 

Şimdi, ayın Sırrı Atalay'ın, Anayasanın 84 ncü 
maddesiyle ilgili ve öteden beri ihtilâf haline düş
tüğümüz bir iddiası vardı. Sayın C. H. P. Sözcüsü 
34 ncü maddeye göre Başkanvekillerinin ve Başkan
ların vazifelerini ilgilendiren hususat dışında Meclis 
tartışmalarına katılamayacağına dair bir hüküm var
dı. Ben onu titizlikle takip ettim ve tatbik ettim. 
Hatta bu yüzden Sayın Atalay'la aramızda kırgın
lıklar da oldu. Sayın Atalay Başkanvekiliyken bir
takım mevzularda söz istediler. Bu, 84 ncü maddeye 
aykırı olur diye söz vermedim; ama kendileri bu 
mevzuyu bir karar haline getirtip, Anayasa Mah
kemesine götürdüler, Anayasa Mahkemesi de «Ko
nuşabilir» dedi, çıktı. Ondan sonra ben de bu şekil
deki bir tatbikata elbette yönelmiş bulunuyorum ve 
bu da zaten vazifemdir. 

Sayın Azmi Erdoğan, Tüzük değişikliği fikrini 
ileri sürdüler. 
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Ben Divanın bir üyesi -olarak hakikaten bunun 
lüzumuna kaniim. Seneler, her mevzuatı olduğu gibi, 
İçtüzüğü de yıpratmaktadır. Birtakım yanlış, doğru 
tatbikata Tüzük cevap verememektedir. Tüzüğün tat
bikatla muvazi hükümler taşıması hususunda sayın 
arkadaşımla beraberim. 

Sayın Atalay, bir hususu da burada dile getir
diler ki, ona da cevap vermek lâzım. Çünkü, Par
lamento olarak hakkımızı bizim korumamızdan da
ha tabiî olan bir şekli yoktur. 

Sayın Atalay, Süleyman Demirel'in bir toplantı
da yaptığı bir konuşmayı ele aldılar, tenkit ettiler. 
Millet hâkimiyetinin merciini tayin etmek lâzım. Ha
kikaten canıgönülden inandığım bir mevzudur. Belki 
yanlış anlamışlardır, yanlış değerlendirmişlerdir. Ben 
burada sadece anladığım şekli arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hepiniz biliyorsunuz, 1924 Anayasası «Hâkimiyet 

bilâ kaydü şart milletindir.» der ve arkasından ilâve 
ederdi, «Millet bu hâkimiyetini Türkiye Büyük Mil
let Meclisi eliyle kullanır.» veya «Millet hâkimiyeti 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz 
eder.» hükümlerini taşırdı. Yani, tek marci tayin et
mişti, tek merci Türkiye Büyük Millet Meclisiydi; 
ama 1961 Anayasamız, birtakım Anayasa müesse
selerini de millet hâkimiyetinin kullanılmasında vazi
feli kılmış. Buna bir diyeceğimiz yok, ancak bu mües
seseler birbirine gereği derecede saygı göstermelidir, 
birbirlerinin vazife hududu ve şümulü içine asla gir
memelidir. Misal vereyim, son hadise gibi. 

îşte Saym Demirel'in şikâyeti de bu noktadadır. 
Anayasa Mahkemesi Türkiye Büyük Millet Mecli
sine ait olan bir hakkı kullanmıştır. 

İşte Anayasa müesseselerinin birbirinin hakkına 
ve vazifesine tecavüz etmemesi gerektiği noktası or
tadadır. 

Sayın Atalay, son olarak buyurdular, «Hâkimi
yet milletindir, millete gitmek lâzımdır.» dediler; ya
ni ondan şunu kasdettiîer, seçime gitmek lâzımdır. 
Seçim ne yolda tecelli ederse, o yolda muamele ge
rekir demek istemişlerdir; ama senelerdir böyle ko
nuşmadıkları için, (Tariz mahiyetinde kabul etme
sinler, ama şunu arz etmek istiyorum) senelerce se
çim kazanıp gelenlere hiçbir zaman «Millet size bu 
hakkı verdi, bu yetkiyi verdi.» denmedi, «Cici de
mokrasi» gibi «Mutlu bir azınlığın hâkimiyeti» gibi 
sözlerle millet hâkimiyeti zedelendi durdu; ama bu
gün kazanmış gibi görünüyorlarsa, derhal bunun 
büyük reklamını yapmak istiyorlar. Her zaman mil

let aynı şekildedir. Sonra, ortada kazanan bir parti 
yok. Millet, seçim neticesinde kimseye % 50'nin üs
tünde bir yetki tanımamış. Tanımadığına göre, bu
nun sahibi çıkmak, her halde doğru bir tutum olma
sa gerek. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir de şoför kadrosu meselesi var. Onun da im

tihanları yapılmıştır. İmtihanda kazananlar tayin 
edilecektir; yani, «Tayin edilmiyor» diye bir şey yok
tur, onlar da tayin edilecektir. 

Muhterem arkadaşım Ünsal'ın bir takriri var. 
«Sayın Ekrem Kabay'm dile getirdiği 9 atamanın 
Senatonun hangi işlerine, hangi kadrolarla ve hangi 
parti kesimindeki hizmetlere alındığı açıklansın.» 
derler. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi, burada hani memurları particiliğe itme 

gibi bir hava seziyorum. Benim anladığım ölçüde 
memur particilik yapamayacağı gibi, çünkü bu bir 
suçtur, memurları particiliğe sevk edecek bir zihni
yeti de ben hiçbir zaman tasvip etmem ve zaten 
tasvip edilecek bir zihniyet değildir. 

«Hangi hizmetlere, hangi parti kesimine tayin 
edilmiş.» ne demek? 

Buna cevap veriyorum : İhtiyaç yerlerine tayin
ler yapılmıştır ve bu sualleri soran ve bu mevzularda 
imalarda bulunan arkadaşlarıma ben şunu arz ede
ceğim : 

Cumhuriyet Senatosunda kayırma gibi bir şey 
yok. Olmamıştır da. Aldığımız iki memur, istifa eden 
tahakkuk memurlarının yerine imtihan yapılarak 
alınmıştır. İki tane de müstahdem alınmıştır. Bu
nun dışında 9 tane memur şuraya alınmış, bu
raya alınmış gibi; hani adam kayrılmışcasına 
bir şey yoktur. Yalnız muttali olduğum bir şeyi mu
kayese imkânı vermek için söyleyeyim, tenkit aklı
mın kenarından geçmez. Bütçe Karma Komisyonun
da bir sayın milletvekili sual sordu, «Millet Mec
lisinde 1974 yılında kaç memur tayin edilmiştir, 
Cumhuriyet Senatosunda kaç memur tayin edilmiş
tir?» dedi. 

Hafızam beni yanıltmıyorsa, cevap şu idi : Mil
let Meclisinde 1974 yılı içinde 105 memur tayin edil
miş. Yani, tenkit için söylemiyorum, mukayese için 
arz ediyorum. 9 tane memurun hesabını buradan 
sormak, bence Cumhuriyet Senatosu Bütçesinde, 
Cumhuriyet Senatosu Bütçesinin çok dûnunda işler
le uğraşmış olmak gibi, yanlış kanaat verecek bir 
durum hasıl eder. 

— 118 -



C. Senatosu B : 27 

Bu itibarla bunu da burada bırakır, Sayın Fik
ret Gündoğan'm geçen seneden kalma bir soruları 
varmış: 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Var. 

C. S. BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET (İNALDI (Devamla) — Evet, 
Cumhuriyet Senatosu personelinin kimliklerinin, tah
sil derecelerinin, hizmete alınma tarih ve sebepleri
nin, bunlar arasında kendilerine üst dereceden aylık 
tahsis edilenlerin, ihtisasları olup olmadığının; ihti
sasları yoksa üst dereceden aylık tahsis edilmesini isa
betli gösterecek gerekçelerin nelerden ibaret oldu
ğunu soruyorlar. Bu gerekçelerden çoğunu maruza
tımda beyan etmiş bulunuyorum. Ancak, bütün me
murların dosyalarını dökmeyi icap ettiren bir soruya 
şurada cevap vermenin de mümkün olmayacağını 
takdir buyurursunuz. 

Hemen ilâve edeyim, sayın arkadaşım şöyle bir 
itirazda bulunurlar; elerler ki, ben bunu geçen sene 
sordum, geçen seneden beri niye cevap vermediniz 
buna'5.. Ben onu şimdi bilemiyorum, cevap veremi
yorum; ama kendileri de her halde lüzum görüp 
takip etmemişlerdir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Neyi?.. 
C. S. BAŞKANLİK DİVANI ADINA BAŞKAN-

VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Bunu. 
Evet, bakın ben bilemiyorum ne sebepten kalmış ol
duğunu. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu kâğıdı 
takip etmek külfeti bana rm ait?.. 

C. S. BAŞKANLIK DÎVANI ADİNA BAŞKAN 
VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Efen
dim, 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu kâğı
dın arkasından nereye gideceğim?.. 

C. S. BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Neyse 
efendim. 

Her halde istedikleri malûmat, mehmaemken 
kendilerine takdir edilir. Ben kendilerine söz veri
yorum, en kısa zamanda bunun cevabının verilme
sini bendeniz kendileri adına takip edip, kendilerine 
bu cevabın verilmesini temin etmeyi vaat ediyorum. 

Başkaca da bir husus bulunmadığı kanaatiyle, 
eksik bıraktığım bir husuat var ise, muhterem arka
daşlarımın beni affetmeleri ricamla. Yüksek Heyetin 
huzurunu terkediyorum. 
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Saygılar sunarım muhterem arkadaşlar. (A. P. 
ve C. G. P. sıralarından alkışlar) 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Sayın 
Başkan, grup adına söz istiyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan )— Önergem vardı, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, kifayetten son
ra hiç şey hakkında söz verilmez. Bir... 

C. S. BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Adana) — Kifayet 
var, Tüzüğe hürmetkar olun. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Her şeyi zapta 
geçireceğim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, grup adına konuşan sayın arkadaşımızın söy
lemediği bir lâfı kendilerine izafe ederek cevap ver
diler. Bu itibarla Grupumuz adına arkadaşımızın 
bu görüşünü açıklaması ve bunu zabıtlara geçirmesi 
ve böylece de kendilerinin ileride tarihî işhat ederek 
yaptıkları ithamın altında kalmamamız için bunun 
düzeltilmesi lâzımdır. Arz ederim. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — 65 nci 
maddeye göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım: lütfen, he
piniz İçtüzüğü çok iyi biliyorsunuz. Kifayet veril
miştir. Kifayetten sonra bir tek kimse konuşur; 
yani bir vekil cevap verdikten sonra, ancak son sö
zü isteyen kimse konuşabilir. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, sataş
maya ait... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, lütfen dinler misiniz?.. 

BAŞKAN — Hayır efendim, müsaadenizle din
lemeyeceğim. Çünkü 10 dakika çalışma müddetimi
zi geçmiştir. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Veremem efendim, usul hakkında 
da veremem. Hiçbir şey hakkında veremem. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş-
I kan, İçtüzüğün 65 nci maddesine göre hareket et-

119 — 



C. Senatosu B : 27 6 . 2 ; 1975 O : 2 

mek zorunda olduğumuzu müsaade edin de okuya
yım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Saym Baş
kan, İçtüzüğün 65 nci maddesini okuyalım. 

BAŞKAN — Program mucibince saat 13.00'te bi
tirmemiz lâzım gelir. Zamanımız bitmiştir, otoma

tik olarak. Bu sizin kararınızdır. Bunu tatbik etmek
le mükellefim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Öğleden 
sonraya bırakın. 

BAŞKAN — Saat 14,30'da toplanmak üzere 
Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13,05 

»9<9 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkaııvekili Zihni Betil 

KÂTİPLER : Arif Hikmet Yurtsever (Bhîgöl), Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri; 

27 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 
Saym senatörler; 
İşlemimize başlamazdan önce, müsaade buyurur

sanız bir hususu arz etmek istiyorum. Ben, Başkan 
olarak burada görev yaparken: 

1. — Tarafsız kalmaya, 

2. — Şahıslarınıza saygılı olmaya, 
3. — Düşünce ve konuşma özgürlüğü kurallarına 

bağlı kalmaya ve onu sağlamaya, 
4. — Başta Anayasa, yasalar ve Tüzük hükümle

ri olmak üzere, doğru uygulamaya mecburum. 

Bu mecburiyetin gereğini yerine getirirken de hiç 
şüphe etmiyorum, sizler de aynı düşünce ve kanıda 
bulunuyorsunuz. Sizin anlayış göstermenize ve yar
dımcı olmanıza da muhtacım. 

Bir görüşme sırasında, birkaç sayın üye birden 
ayağa kalkar veya kalkmaks:zın yerinden birşeyler 
söylemeye kalkışırsa, kimin ne söylediğini anlamaya, 
kimin ne istekte bulunduğunu, gerekçesinin ne oldu
ğunu öğrenmeye imkân olmadığını takdir buyurur
sunuz. 

Bu oturumun Başkanlığı görevini devralırken ba
na, bazı önergeler verildi. Bu Önergelerden işleme 
başlayacağım. 

Millet Meclisi Başkanlık Divanında İdare Amiri 
Üye. Saym Muslih Görentaş, söz istemişler. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın Nuri 
Âdemoğlu, «Cumhuriyet Senatosu bütçesi üzerinde 
son sözün bana verilmesini dilerim» diye bir önerge 
vermişler. 

Sayın Sphi Gürsoytrak'ın da bir önergesi var. 
Münderecatının anlaşılması için sunuyoruz. 

Başkanlığa 
Başkanlık adına konuşan hatip, bulunmadığı top

lantılarda yapılmış bulunan, başlangıçta 8. bilahara 
7 üyesinin bulunduğu toplantılar hakkında Genel 
Kurula noksan ve yanlış bilgi vermişlerdir. 

Genel Kurul üyelerinin, konular hakkında vicda
nî kanaat sahibi olabilmeleri için, o toplantılarda ba
şından sonuna kadar vazifeli bir idareci üye olarak 
bulunmuş bir kimse olarak gerçekleri açıklamak için 
İçtüzüğün 56 nci maddesi gereğince söz verilmesini 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tabiî Üye 

Suphi Gürsoytrak 

BAŞKAN — Sayın Niyazi Unsal söz istemişler. 
27 nci Birleşimin Birinci Oturumuna Başkanlık 

eden Sayın Tekin Anburun tarafından, gerek Saym 
Suphi Gürsoytrak'ın verdiği önerge üzerine, gerekse 
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'Sayın Niyazi Ünsal'ın söz istediğini kaydettiği kâğı
dın üzerine kırmızı kalemle «Kifayetten sonra veril
di» meşruhatı konulmuş ve altı da parafe edilmiş 
buhmuyor. 

Bunun dışında, sataşma vukubulduğu ileri sürül
mek suretiyle verilmiş iki önerge var, bunları da su
nuyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 
C. H. P. Grup sözcüsü olarak yaptığım Meclisler 

bütçeleri eleştirileri, Başkanlık Divanı adına konuş
ma yapan Ünaldı tarafından ters ve kuşku yarata
cak şekilde dile getirilmiştir. 

Söylemediğim bir fikri bana izafe eden Ünaldı' 
ya Tüzük gereğince cevap vermeme müsaadelerinizi 
arz ederim. 

Mardin 
Mehmet Ali Arıkan 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlık Divanı adına konuşan Sayın Ünaldı, 
benim şahsım adına yaptığım konuşmayı, değiştire
rek ve görüşlerim aksine fikir isnadında bulunmuş
lardır. İçtüzüğün 65 nci maddesi gereğince söz veril
mesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kars 

Sırrı Atalay 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, bir 
önergem daha olacak. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, baş
ka önerge var mı? 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, halledece
ğim. 

Sayın senatörler, Saym Ekrem Kabay da bir öner
ge vererek; «Muhalefet görüşünü belirtmek için söz 
istiyorum» diyorlar. 

Şimdi müsaade ederseniz, bunları, Tüzüğümüzün 
emrettiği öncelik sırasına göre, birer, birer çözüm
lemeye gayret edeceğim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Saym 
Başkan, müsaade ederseniz Komisyon olarak, yanlış 
bir tutum içinde bulunduğunuzu beyan etmek istiyo
rum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
beni dinleyeceğinizi ifade etmiştiniz. 

BAŞKAN — Dinleyeceğim efendim; yani istek 
sahiplerinin isteklerinin ne olduğunu, gerekçesinin ne 

olduğunu beyan etmeleri için kendilerine bu olanağı 
tanıyacağım. Onun için bana hoşgörü ile muamele 
etmenizi rica ederim. 

Sayın İskender Cenap Ege, tutumumun yanlış ol
duğunu beyan ettiler. Eğer tutumumda bir yanlışlık 
varsa evvelâ onu düzelteyim. 

Buyurunuz Sayın Ege. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Komisyon 

olarak yapamaz ki.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkanım, zatıâliniz başta olmak üzere. Komisyon ve 
sonra Genel Kurulun güzide üyeleri, Danışma Kuru
lunun almış olduğu karar muvacehesinde (ki, bu ka
rar da Anayasanın.94 ncü maddesine istinaden alın
mıştır) 10 gün içerisinde, bütçe ile ilgili şu müzake
relerin buradan salimen bitirilip çıkarılmasını bize 
görev olarak vermiştir. Bu görevi başta Divan olarak 
zatıâliniz, Komisyon olarak biz ve muhterem Genel 
Kurul yerine getirmekle mükellef olduğu kanısında
yım. 

Çok Sayın Başkanım, bir noktayı gayet sarih ola
rak ifade etmek isterim ki, senelerdir takip ettiğimiz 
bütçe müzakerelerinde, şu andan itibaren yapılan mü
zakerelerle aykırı bir usulün içine girmek üzereyiz. 
Bunu bilhassa hatırlatmak ve böyle bir yola girjkl'ği. 
takdirde bütçe müzakerelerinin senelerdir hem Ana
yasaya, hem İçtüzüğümüze uygun olarak ve gelişmiş 
teamüllere dayanarak yürütülen haline bambaşka is
tikamet vermek gibi bir durumla karsı karşıyayız. 

Muhterem üyeler de hatırlayacaklardır; Saym 
Başkanım, bilirsiniz ki, müzakerelerde üyeler söz ahr-
lar, bütçenin tümü üzerinde konuşma yaparlar. Büt
çe herhangi bir bütçe olabilir. Bugün tesadüf, mü
zakere ettiğimiz bütçe Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Bütçesidir. Üyeler hem grupları adına, hem 
şahısları adına söz almışlar, konuşmalar yapmışlar 
ve düşündüklerini burada gayet açık olarak beyan 
etmek imkânına sahip olmuşlardır. 

Yine, Danışma Kurulunun karar altına almış ol
duğu süreler içerisinde ve bu konuşmalar bittikten 
sonra, ilgili daire olarak Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı adına Sayın Ünaldı'ya söz verilmiş: şimdi 
öğrendiğime göre Sayın Görentaş söz istemişler. El
bette Meclis ve Senato bütçeleri birlikte müzakere 
edildiği için, Sayın Görentaş'ın da söz alma yetkisi 
vardır, konuşma yapacaktır. 

Bu konuşmalar yapıldıktan sonra, diğer bakan
lıklarda olduğu gibi aynen usulün, Meclis ve Sena'o 
bütçelerinin müzakeresinde de tatbik edilmesi lâzım. 
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Bir bakan, bütçesi üzerindeki konuşmalardan, ten-
kidlerden sonra çıkar gerekli cevapları (kendi anla
yışı açısından) verirler. Olsa, olsa bakandan ancak bir 
iki sualle anlaşılmayan taraflar sorulabilir, ama on
dan sonra «Efendim, söylediğim yanlış anlaşıldı; 
efendim, benim beyan ettiğim bu değildi; efendim, 
ben daha geniş izahat vereceğim; efendim bakan âdeta 
yalan söyledi» şeklinde bir müzakere usulünü ben 
burada hatırlamıyorum muhterem arkadaşlarım. 

Bu sözlerimi ifade ederken, karakterimi bilen çok 
muhterem arkadaşlarım lütfetsinler, sadece endişemin, 
şu 10 gün içerisinde müzakeresini yapıp, salimen 
sona erdirmekten ibaret olan bütçenin, yanlış bir is
tikamette müzakereye saptırılması endişesinden başka 
bir şey olmadığını lütfen bağışlasınlar ve lütfen kabul 
etsinler. 

Sayın Başkanım, şahsınıza ve idarî kabiliyetinize 
hürmetim vardır. Çok istirham ederim, eğer her büt
çeden sonra bu şekilde, konuşanların tekrar söz al
ması gibi, «söylediğim yanlış anlaşıldı, Bakan beni 
yanlış cevaplandırdı, bakan burada hata etti, hattâ 
yalan söyledi» şeklinde müzakere usulünü biz itiyat 
haline getirirsek, bu müzakereleri neticelendiremeyiz. 

Ayrıca, şimdiye kadar Cumhuriyet Senatosunda, 
yıllarca takip ettiğim Millet Meclisi müzakerelerinde 
böyle bir usulün katiyen olmadığını hatırlatmak iste
rim. 

O bakımdan istirham ederim, şimdiye kadar ta
kip ettiğimiz, usule uygun olarak yapmış olduğumuz 
müzakere tarzının devamını sağlayalım. 

Akla şu gelmesin muhterem arkadaşlar. Burada 
konuşulmaktan çekimliyor mu, gocunuluyor mu?.. 
Hiç böyle bir şey yok. Eğer Cumhuriyet Senatosunun 
yönetiminde bir aksaklık buluyorsak, geliniz birlikte 
burada, bütçe bittikten sonra bir müzakere açalım, 
Ben de imzamı koyacağım buna. Benim de endişele
rim, benim de düşüncelrim var yönetimdeki bazı yü
rütülmeyen hususlar hakkında. Geliniz bunu beraber 
müzakere edelim, ama, bugün konuşulması gereken 
4 tane bütçe var. Bunların müzakeresi ileri saatlere 
kadar uzayacaktır. Hele hele böyle bir münakaşadan 
sonra, maalesef bir çok arkadaşlarımızın şu salonu 
terk edip gitmesinden sonra 5 kişiyle müzakerelere 
devam etme durumu ile bizi başbaşa bırakmayınız. 

Çok istirham ediyorum; başta Sayın Başkan olmak 
üzere çok kıymetli arkadaşlarımdan buna riayet edil
mesini hassaten istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

i MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Başkanın 
tutumu ile ilgili ne söylediniz?.. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
I Efendim, Sayın İskender Cenap Ege, benim tutu

mum hakkında söz aldılar. Ben, tutumumum ne ol
duğunu ortaya koyan bir işleme henüz başlamadım, 
ama kendilerinin iyi niyetle söz aldıklarını kabul edi
yorum. Hata işlemem ihtimalini düşünmüş olacaklar 
ki, o hayatı işlememekliğim için beni uyarma zahmet 
ve külfetinde bulundular, teşekkür ederim. Ben he-

I nüz, vukubulan müracaatların neler olduğunu tespite 
çalışıyorum. Hiç birisi hakkında yapacağım işlem ba
kımından hiç bir açıklamada henüz bulunmadım. 

Sayın Sırrı Atalay, dediniz ki, «Bir önergem daha 
olacak.» 27 nci Birleşimin birinci oturumunda ben 
görevli olmadığım için, görevli arkadaşlarımdan sor
dum; bir yazınız gelmiş. Sayın Başkan, kendilerine 
hitabeden bir yazı telâkki etmiş. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Şahsına değil, doğru
dan doğruya Yüksek Başkanlığa yazdım. 

BAŞKAN — Şahsına hitabeden bir yazı telâkki 
etmişler. O itibarla bu kâğıtların arasına koymamış
lar. Böyle öğrendim efendim. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, yapacağım işlem hak
kında iki açıklama yapma zorunluluğundayım : 

1. 1975 Malî Yılı Cumhuriyet Senatosu Bütçesi 
görüşülüyor. Bu bütçe görüşülürken grupları adına 
sayın üyeler söz aldı ve Danışma Kurulunun aldığı, 
oylarınızla kesinleşen kararda yazılı süre içinde konuş
malarını yaptılar. 

Sonra sayın üyelerden altı kişi, kişisel olarak söz 
aldılar, gene tasvibinize mazhar olan Danışma Ku
rulu kararının süresi içinde konuştular. 

Ondan sonra Başkanlık Divanı adına oturumu yö
neten Sayın Tekin Arıburun ayrıca tasrih etti, Baş-

I kanlık Divanı adına Sayın Mehmet Ünaldı'nın görev
lendirildiğini söyledi. Sayın Mehmet Ünaldı'da geldi, 

I burada Başkanlık Divanı adına o görüşlere, eleştiri-
I lere, isteklere, dileklere cevap verdi. 

Şimdi, gerek grupları adına konuşan arkadaşları -
j mm konuşmaları, gerek şahısları adına konuşan ar

kadaşlarımın konuşmaları, gerekse Cumhuriyet Se
natosu Başkanlık Divanı adına bu konuşmalara ce-

I vap veren; bu görüş, eleştiri ve dileklere cevap veren 
Sayın Mehmet Ünaldı'nın cevapları içimizden bazı
larımız tarafından tatmin etmeyici olabilir, tatmin 
etmeyîci nitelikte görülebilir, eksik görülebilir. Bunu 
doğal kabul etmek mecburiyetindeyiz. Üyelerin ken-

j dilerini tatmin edecek ölçüde konuşabilme olanağı 
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her zaman yoktur. Üyelerin bir konu üzerindeki in
celemeleri, başka üyelerin yaptığı inceleme kadar de
rinliğine götürülmemiş olabilir. 

Binaenaleyh, konuşması tatmin etmedi anlamına 
gelen, cevabı tatmin etmedi anlamına gelen gerekçe
lerle söz isteğini, yeterlik önergesi verildikten ve oy
landıktan sonra Tüzüğümüze göre kabul etmeye im
kân yoktur. 

Ancak, konuşma tatmin edici olmamışsa, yeterlik 
önergesi verilmiş, kabul edilmiş bulunduğuna göre, 
görüşmelere devam etme olanağı da yoktur. Bu tü
züğümüz konuların gereği gibi aydınlığa ve açıklığa 
kavuşması için bir başka mekanizma düşünmemiş mi? 
Düşünmüştür değerli arkadaşlarım. Tüzüğümüzün 
12 nci maddesi var. Diyor ki, «Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri, Başkanlık Divanının veya Divan üyelerinden 
her birinin karar ve işlemleri hakkında Başkandan 
yazılı veya sözlü soru sorabilirler.» (A. P. sıraların
dan «Hele Başkanlık Divanı açıklama yaptıktan son
ra» sesleri) Geliyorum efendim... 

Şimdi yeterlik önergesi verildi, yeterlik önergesi 
oylandı. Yeterlik önergesi oylandıktan sonra görüş
melere devam etme olanağı yoktur. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, açıkla

mamı yapayım, görüşümü açıkladıktan sonra dinle
yeceğim yine sizi. 

Başkanlık Divanı adına Tüzüğümüzün 12 ncî 
maddesini bu suretle anladığımızı açıkladıktan sonra, 
Tüzüğümüzün hepinizin bildiğiniz, bir başka madde
sini de hatırlamaklığımıza sanırımki ihtiyaç var. O 
madde, Tüzüğümüzün 65 nci maddesi. 

Tüzüğümüzün 65 nci maddesi diyor ki, «Şahsına 
sataşılan yahut ileri sürdüğü görüşün aksine kendisi
ne bir fikir isnadedilen üye, her zaman söz isteme 
hakkını haizdir. Bu halde o üye, ne münasebetle söz 
söylemeye kendisini mecbur saydığını beyan eder.» 

Binaenaleyh ben, söz isteyen arkadaşlarımın söz 
isteklerini Tüzüğümüzün bu iki hükmüne saygı ile 
bağlı kalarak ve Tüzüğümüzün bu iki hükmünü bir
birini tamamlar hükümler sayıp telif ederek çözmeye 
çalışacağım. 

Binaenaleyh, «'konu gereği kadar açıklanamadı, 
konuda söylenilmemiş hususlar var, bazı noktalar ka
ranlıkta kaldı, görüşmelerin yeterince yapılmış sayı-
labilmesi için ben söz istiyorum» gerekçesi ile söz 
vermeme imkân yok. O suretle söz verdiğim takdirde, 
bu yeterlik önergesinin kabulüne, yeterlik kararı alın
masına rağmen görüşmeyi uzatmak olur. Bu itibarla 

Sayın İskender Cenap Ege'nin demin burada yaptığı 
görüşü paylaşıyorum. 

Şimdi, Başkanlık Divanı adına görevlendirilen Sa
yın Ünaldı, yaptığı konuşma kadar konuşma yaptı. 
Yaptığı konuşma ile soruların, eleştirilerin kendi öl
çülerine göre cevaplandırıldığı kanısında. Eğer, Sayın 
Ünaldı'nın bu cevaplarını arkadaşlarımdan bazıları 
tatmin edici bulmuyorlarsa, Tüzüğün 12 nci maddesi
ne göre yazılı veya sözlü soru sorabilirler. Konuyu 
aydınlığa kavuşturma çabalarını bu suretle sürdüre
bilirler. 

Şimdi gelelim 65 nci maddeye : Sayın Mehmet 
Ali Arikan, grup sözcüsü idiniz.. 

MEHMET ALİ ARİKAN (Mardin) — Evet.. 
BAŞKAN — Önergenizi 65 nci maddeye istina

den vermişsiniz. 
MEHMET ALİ ARİKAN (Mardin) — Evet.. 
BAŞKAN — D'iyorsunuzki önergenizde, «İleri 

sürdüğüm görüşün aksine bana fikir isnat etti Sayın 
Ünaldı.»' 

MEHMET ALİ ARİKAN (Mardin) — Evet.. 
BAŞKAN — «Bu nedenle söz istiyorum» diyor

sunuz. 
MEHMET ALİ ARİKAN (Mardin) — Evet.. 

BAŞKAN — Biraz önce okudum. Zaten biliyor
sunuz; ama bir kere daha okumakta yarar var. «Bu 
halde o üye ne münasebetle söz söylemeye kendini 
mecbur saydığını beyan eder.»' 

Şimdi, hangi husus için konuşmak istediğinizi kısa 
ise, arzu ederseniz yerinizden; cevabınızı değil, han
gi husus için söz istediğinizi isterseniz ve kısa ise ye
rinizden, isterseniz buyurun kürsüden söyleyin. Tak
dir yetkimi ona göre kullanacağım. 

MEHMET ALİ ARİKAN (Mardin) — Efendim, 
müsaade ederseniz kürsüden söyleyeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MEHMET ALİ ARİKAN (Mardin) — Muhte
rem arkadaşlarım, bendeniz Tüzüğümüzün 65 nci 
maddesi hükmüne dayanarak ve sataşma vukubul-
duğu iddiası ile söz almış bulunmaktayım; Sayın 
Ünaldı tarafından. 

Sayın Ünaldı konuşmasını yaparken benim söyle
mediğim bir hususu Grupuma atfetmiş bulunmakta
dır. O da şudur : Ben Senatonun lüzumsuzluğuna 
dair hiç bir şey söylemedim. (A. P. sıralarından, «söy
ledin» sesleri) Söylemedim, beyler... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Patenti bana 
aittir. 
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BAŞKAN — Bir dakika Sayın Arıkan. Şimdi bu 
noktaya mı münhasır? 

MEHMET ALt ARIKAN (Devamla) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Bu noktaya münhasır olarak, zabıt
lara herhangi bir hususun zühulen de olsa yanlış geç
memesi için size açıklama sözü veriyorum. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) — Teşek
kür ederim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu noktaya münhasır olmak üzere. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) — Bu nok

taya münhasır olarak. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın Baş
kan. var mı böyle bir iddia, zabıtlardan tetkik ettiniz 
miı 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz müzakereleri ta
kip ediyordum başından sonuna kadar. Sayın. (İnal
dı söylediler; «Cumhuriyet Senatosunun zait olduğu
nu söylediler, grup sözcüsü» dediler. Yerlerinden bu
na itiraz eden oldu, «grup sözcünüz söyledi» denildi. 
Onun için zaptı incelemeye lüzum hissetmiyorum. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Patenti bana 
aittir. 

BAŞKAN — Taze olarak hafızamda yeri var. Sa
yın Ünaldı'nın da itirazları yok. 

Bu noktaya münhasır olmak üzere buyurun efen
dim. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım, zapta geçen Sayın Ünal
dı'nın konuşmasını izninizle evvelâ okumak isterim. 
Aynen şu : 

«Şimdi diğer tenkitlere kısaca arzı cevap ediyo
rum. 

Bir sayın arkadaşım grupu adına konuşmuş olma
sına rağmen, Cumhuriyet Senatosunun lüzumsuzluğu 
gibi bir... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Şahsım adına 
konuştum. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKANVE-
KİLİ MEHMET (İNALDI (Devamla) — Hayır efen
dim, Sayın Arıkan söylediler. 

Böyle bir şeyi bu çatının altında bulunan hiç bir 
arkadaşım düşünmez. Düşünen varsa da, bizden de
ğildir der geçeriz...» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Görüyorsunuz ki, benim söylemediğim bir hususu 

Sayın (İnaldı, Grupuma atfen, Grupuma telmihen bu-
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] rada ifade etmişlerdir. Benim söylediğim şu idi; ay
nen okuyorum : 

I «Zira her şeyden önce en önemli konu olarak te
lâkki ettiğimiz Başkanlık Divanı çalışmaları ve top-
lantıların yönetim biçimi üzerinde durmak isteriz. Bu 
konu ciddî bir şekilde çözümlenmedikçe, diğer konu
lara değinmek kanaatimizce zamansızdır. Gerçekten 
Başkanlık Divanının çalışmaları, Başkan ve Başkan-
vekillerinin tutum ve davranışları, kanunları ve tü
zükleri uygulama şekli bizi ciddî şekilde endişeye dü-

I sürmektedir. Özellikle son günlerde Cumhuriyet Se-
I natosunun lüzumsuzluğu etrafında ileri sürülen görüş-
I lere âdeta yeşil ışık yakan bir mahiyet taşıyan bazı 

davranışlar bizleri üzmektedir. Başkanlık Divanının 
I kanunları ve tüzükleri hiçe sayarak demokratik siste-
I mi dejenere etmek, parlamentonun şeref ve itibarını 

yıkmak ve özellikle çift meclis sisteminin yararlı ta-
j rafına gölge düşürmek gibi çok sakıncalı bir yönelişe 
I süratle gidilmektedir.» dedim. 

I Muhterem arkadaşlar; 
I Öyle sanıyorum ki... 

MEHMET (İNALDI (Adana) — Efendim, ben 
• yanlış anlamışım demekki... 

MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) — Beyefen-
I di, biz konuşurken... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Şunu arz etmek 
I isterim... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Niye müda-
I hale ettiriyorsunuz Sayın Başkan?. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Şayet öyle ol-
I saydı, benim söylediğim doğru olurdu; yani şu çatı 
I altında bulunan hiç bir sayın üye Cumhuriyet Senato-
I sunun lüzumsuzluğuna inanmaz. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) — Olmadıki 
I Sayın Başkan. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Bunu demek is
tedim. Ben yanlış anlamışım şu halde... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben manıyo-
I rum, ben inanıyorum... (A. P. sıralarından gürültü

ler) 
I BAŞKAN — Meselenin biran evvel... 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Devamla) — Muhte-
I rem arkadaşlarım rica ediyorum, lütfen müsaade bu-
I yurun, mesele vuzuha kavuşsun. Size büyük hürme-
j tim vardır, lütfen izin verin Sayın Başkanım. 
I Muhterem arkadaşlar; 
I Bakınız bu, öteden beri kulislerde, hatta dışarıda 
j konuşuluyor, maalesef söylenmektedir. Ben bu kana-
I atte değilim. Ben, Cumhuriyet Senatosunun hikmeti 
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vücuduna inanan bir insanım. Bugün burada bir ar
kadaşımız; Mehmet Feyyat arkadaşımız da geldi ak
si istikamette konuştu. 

O halde, eğer biz müesseseyi korumak istiyorsak, 
her şeyden evvel vazifemizin ne olduğunu ve vazife
mizin icabatınm yerine getirilmesiriin lüzumuna kani 
olduğumuzu ortaya koymalıyız. 

Benim naçiz kanaatim odur ki, Cumhuriyet Sena
tosunun vazifelerinin başında gelen iş şu : Biz ka
nunların Anayasaya uygunluğunu murakabe edeceğiz, 
kanunların memleket menfaatine uygunluğunu mura
kabe edeceğiz, ama bizzat Başkanlık Divanımız ka
nunları hiçe sayarsa, Tüzüğü çiğnerse, o zaman biz 
hikmeti vücudumuzu yitiririz. Ben bunu söylemek is
tedim muhterem arkadaşlarım. 

Bu itibarla bendeniz, hiç bir surette Cumhuriyet 
Senatosunun lüzumsuzluğuna inanmıyorum, bilakis 
lüzumlu olduğuna kaniim. Şu şartla; Cumhuriyet 
Senatosunun ilk vazifesi olan parlameriterizmi, parla
mentonun itibarını korumak gereğini yerine getirmek 
şartıyle; yani kanunlara ve tüzüklere uygun hareket 
etmek şartıyle. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Arıkan. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Arıkan konuşmasına devam ederken, Sayın 

Ünaldı yerlerinden kalktılar ve çok kısa bir konuşma 
yaptılar. Ben, o çok kısa konuşmayı usule uymama
sına rağmen hoşgörüyle karşıladım. Hoşgörüyle kar
şılamamın gerekçesi; bir yanlış anlamanın daha ça
buk ve daha kolaylıkla çözüme bağlanması düşünce
sinden ibaret idi. Arz eder, özür dilerim. 

Sayın Gürsoytrak, hepimizin bildiğimiz, sizin de 
çok iyi bildiğiniz ve okumak suretiyle bir kere daha 
hatırlanması olanağını sağlamış bulunduğum Tüzü
ğümüzün 12 nci ve 65 nci maddelerine göre size söz 
veremeyeceğim. Sebebi şu : 

Siz söz istemeden, gruplar adına konuşanlar ko
nuşmuş, 6 sayın üye daha konuştuktan sonra yeterlik 
önergesi verilerek oylanmış. Size söz vermem, yeter
lik kararına rağmen görüşmeleri sürdürme anlamına 
gelecektir, fiilen de öyle olacaktır. Siz, İçtüzüğümü
zün 12 nci maddesinden yararlanırsınız. Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlık Divanının sayın üyesisiniz. 

Bu itibarla, daha önce konuşmadığınız için bir sö
zünüzün, bir görüşünüzün yanlış olduğu yolunda, 
yanlış ele alındığı, söylemediğiniz bir hususun söylen
miş gibi gösterildiği de söz konusu değil. O itibarla 
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size söz veremeyeceğim. Eğer yeterlik kararı alınma
mış olsaydı elbette verecektim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. Ben daha önce böyle bir öner
ge verildiğini bilmiyordum. Eğer herhangi bir arka
daşım son sözü talep etmediyse, bu hakkı kullanabi
lirim ümidiyle talep etmiştim. 

Kısaca amacım; Başkanlık Divanı adına konuşan 
arkadaşım tarafından, «Dosyalar incelenmeden bu 
hazırlıklar yapıldı» diye bir söz ifade edildi. Bunun ta
mamen gerçeklere aykırı bir husus olduğunu ifade 
edecektim. 

Teşekkür ederim. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Söyle
din bitti... 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; müsaade bu
yurunuz. Mecburiyetimi biliyorum, ihtiyacımı da bili
yorum. Yardımınıza ihtiyacım bakımından anlayış 
göstermenizi tekrar rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosunda birbirine karşı düşünce
lerin, birbirine karşı görüşlerin özgürlük içinde ileri
ye sürülebildiğinin örneğini verelim; buna çalışalım. 

Sayın Ekrem Kabay, şimdi diyorsunuz ki, «Muha
lefet görüşünü belirtmek üzere söz istiyorum.» 

Şimdi, çok iyi biliyorsunuz, hukukta bir organ ta
rafından oy birliği ile alınan karar ile çoğunlukla alı
nan karar arasında geçerlilik bakımından, eski deyim
le itibar bakımından fark yoktur. 

Şimdi, Cumhuriyet Senatosu Başkanlfk Divanı 4 
karşı oya karşı 5 olumlu oyla bir karar aldı. Toplan
tı yeter sayısı da vardı. Siz karşı oy kullananlar ara-
sındasınız, karşı oy yazısı yazabilirsiniz. Söz aldınız, 
görüşünüzü de burada açıkladınız. 

Binaenaleyh, çoğunlukla alınmış bir kararda karşı 
oy kullanmış, oyları karar şeklinde oluŞamamış kim
selere sözcülük hakkı tanımıyor bizim İçtüzüğümüz. 
Bu itibarla, muhalefet adına söz veremem. Ancak... 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, bir 
hususu açıklamama müsaade eder misinizi 

BAŞKAN — Müsaade buyurun da bitireyim efen
dim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hepinizi tatmin ederek, hepinizi huzura ve rahat

lığa kavuşturarak çözmek istiyorum bunu. Yeni an
laşmazlıkların doğmasını mümkün olduğu kadar ön
leme çabası, gayreti içindeyim, bunu kabul buyurun. 

Eğer, ileri sürmediğiniz bir görüş ileri sürmüşünüz 
gibi ise, söylemediğiniz bir şey tarafınızdan söylen-
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m;ş gibi bir iddianız varsa, sadece o noktayı açıkla
yın. ben de takdir yetkimi kullanayım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum. Bu şekildeki davranışınızın 
Tüzüğe uygun olmadığını ifade için ve tutumunuz 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sırrı Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, olay 
şudur ve bakanlıklar bütçesinden ayrı bir nitelik ta
şır : 

Bir Bakan kendi bütçesiyle ilgili bir konuyu (Bu
rada görüşülme sırasında) cevap veya soru olarak 
cevaplandırdığı zaman, o Bakan münferiden kendine 
ait olan bir sorumluluğu karşılamaktadır ve bir so
rumluluğu cevaplandırmaktadır. Artık o Bakanlık içe
risinde bir muhalefet veya onun ayrı bir görüşü 
yoktur, ama Parlamento öyle değildir. 

Burada Sayın Ünaldı, Başkanlık Divanı adına, 
Başkanlık Divanını teşkil eden onüç sayın üyenin te
ker teker onüçünün adına konuşmuş değildir. Biraz 
önce Sayın Başkanın ifade ettiği gibi, Sayın Başkan 
kendisine bu görevi vermiştir ve Sayın Ünaldı'nm bu
rada bazı görüşlerini paylaşmadıklarını sayın arka
daşlarımız; Sayın Çelebi ve Sayın Kabay ifade et
tiler; sayın Divanın almış olduğu görüş ve kararla
rın bir kısmını paylaşmadıklarını açıkça ifade etti
ler. 

Binaenaleyh, Sayın Ünaldı'nın eleştirilere cevabı 
Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlık Divanının tümü
nün adına değildir. Bir Bakanlık da olduğu gibi, tek 
sorumluluk taşıyan bir kişinin karşılama ve cevabı 
gibi sayılmaya imkân yoktur. Bir hukuk meselesidir 
bu: bir Parlamento hukuku koşuludur ve sarahate 
kavuşması gerekir. 

Bu bakımdan, Sayın Ünaldı'nın, eleştirilerinin bir 
kısmını paylaşmayan arkadaşlara söz vermediğiniz 
takdirde. Divanın diğer üyelerinin, Sayın Ünaldı'nın 
eleştirilerinin bir kısmına katılmadıkları halde, 
tümünü paylaştıkları anlamı, çıkar ki, böyle bir sağ
lam düşünce prensibi içerisinde bunu mütalâa etmeye 
imkân yoktur. 

Bu konu yeni de değil Sayın Başkan; yine uzun 
yıllar önce Sayın Ünaldı, Başkanvekili olarak Baş
kanlık Divanı adına burada cevaplandırdığı zaman, 
hasbelkader o zaman Başkanvekili sıfatıyle Divanda 
bulunmuş bir arkadaşınız olarak bunu yine aynı ni
telikte karşılamış, itiraz etmiş ve görüşlerimi ifade 
etmiş bulunuyordum. 
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Şimdi, sayın Ünaldı, Başkan tarafından verilen bir 
görevi yerine getirirken, o görevi tüm Başkanlık Di
vanı adına yapılan bir eleştiri olarak kabul ediyor 
muyuz? Soruyorum. Bu eleştirileri tüm Başkanlık 
Divanı adına yapılmış olarak kabul etmeye hukukan 
imkân var mıdır? Hayır. Çoğunluğun görüşüdür ve
yahut bir kısım arkadaşlarımızın görüşüdür. 

Sayın Başkan, ben daha talebeyken siz gerçek
ten bir hukukçuydunuz, sizin özellikle ceza hukukun
daki çok büyük meziyetlerinizi ve vukufunuzu çok 
iyi bilirim. Yalnız, buradaki karara muhalefet şerhi 
bir mahkeme kararının muhalefet şerhi değildir, Di
van üyelerinin; o anlamda almamıza imkân yoktur. 
Bu, Başkanlık Divanı görüşülmesinin burada tüm ha
linde cevaplandırılması veyahut kısım olarak cevap-
landınlmasıdır. Bir kez, açıkça bir hususun ortaya 
konması gerekir ki, Sayın Ünaldı'nın yaptığı konuş
ma Divanın tümünün adına değildir. 

O halde, aynı görüşte olmayan arkadaşlardan bi
rine söz vermek zorunlu ki, Yüksek Heyetiniz Diva
nın karşı görüşünü de almış olsun. Başkanlık Diva
nımın bir yönlü görüşünü öğrenmiş oldunuz. Karşı 
tarafın; yani Divanda bir oy farkiyle, belki onüç kişi 
iştirak etseydi belki bu şekilde de olmayacaktı ve 
İçtüzüğümüzde yalnız, 6 ncı madede, seçimler için 
yapılan dağıtım listesi üzerinde Divan tarafından söz
cü seçileceği kaydı vardır, onun dışında Divanın na
sıl sözcü seçeceği kaydı mevcut değildir. 

Bu sebeple Sayın Başkan, İçtüzüğün 6 ncı mad
desindeki kendisine verilen yetkilerinin dışında Sayın 
Ünaldı'ya böyle bir yetkiyi vermiş olabilir ve o da 
çıkmış burada konuşmuş olabilir, ama biz hukuka 
saygılı ve hukuku yalnız bir yönü ile değil, çeşitli 
yönleriyle beraber mütalâayı öngören ve demokratik 
nizamın ve objektif hukukun kuralı sayan bir zihni
yetin içerisinde tek taraflı değil, görüşün karşı yönü
nün de alınmasını doğal hukuk sorunu olarak görü
yor ve bunu ifade ediyorum. 

Bu sebeple Sayın Başkan, Sayın Gürsoytrak'ın 
talebini bilemiyorum, sanırım Sayın Gürsoytrak, yan
lış anlaşıldı şekliyle istemiştir, bu bakımdan belki söz 
vermeyebilirsiniz, ama Sayın Kabay ne diyor? Ben 
paylaşmıyorum Sayın Ünaldı'nın Divan adına yap
mış olduğu konuşmayı ve iştirak etmiyorum, karşı 
tarafın görüşünü de burada açıklamam gereklidir, di
yor. Bu sebeple Sayın Kabay'a her şeyin üstünde bir 
lider organı olarak Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunda biz adaleti, biz haklılığı, biz eşitliği göster
mek zorundayız. 
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Sayın Başkan, Sayın Kabay'a istediği sözün ve
rilmesinin hukukî .bir gerekçeye dayandığını ifade 
etmek için söz aldım. 

Teşekkür ederim. 
OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Sayın 

, Kabay, daha evvel konuşarak söyleyeceklerini söyle
yeceklerini söylediler, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Bunu 
ben çözmeye çalışıyorum ve ne kadar dikatle hare
ket ediyorum. «Tutumunuz hakkında söz istiyorum.» 
diyorlar, vermeyeyim mi? 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Benim tutumum hakkında mı? 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Hayır, tutumu

nuz hakkında değil, Tüzüğün tatbikatı hakkında; usul 
hakkında. 

BAŞKAN — Usul hakında; yani Tüzüğün bir 
hükmünün şöyle uygulanması gerektiği hakkında?... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Evet, efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Ünaldı, tecrübeli bir Başkansınız, anakonuya 

girmeyin, sadece usul üzerinde durun. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Gayet kısa arz edeceğim. Çünkü söz istemem Tü

zük tatbikatı hakkındadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu kürsüden konuşma Tüzük hükümleri gereğin

ce yapılır. Bu kürsüden Tüzük hükümlerine göre de 
muhtelif mevzularda ve muhtelif ölçülerde konuşma 
yapılabilir. Binaenaleyh, Sayın Atalay'm burada ileri 
sürdükleri husus, bir genel görüşme ölçüleri içinde 
ancak mümkündür. Yoksa, bir bütçe müzakeresi tat
bikatı içerisinde mümkün değildir. Eğer, bir mevzu
un, bahusus burada konuşulanların ariz amik deşil
mesi arzu ediliyorsa bir genel görüşme ile ayrı bir 
sathı mailde bunu pekâla görüşebiliriz. 

Ancak, şunu arz etmek istiyorum: Bütçe görüş
meleri Anayasa gereğince yapılmaktadır. Anayasa 
hükümlerine muvazi olarak îçtüzüğümüzda bütçe 
müzakerelerine ait hüküm vardır. Bir de onun üstün
de Anayasanın on günlük tahdidatını tahkim etmek 
için bazı hususlarda, hatta birçok hususlarda Tüzük 
hükümlerinden feragat etmek üzere grupları temsilen 
Başkanlık Divanı ile birlikte Danışma Kurulu topla
nır, bu tahdit hükümleri alınır. Demin Sayın Ege'nin 
söylediği gibi, oya dercedilmiştir bu tahdit hüküm-
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leri. Binaenaleyh, Tüzüğün her maddesine göre söz 
istenildiği zaman söz vermek mümkün değildir. Ba
husus, Sayın Başkanın da ifade ettikleri gibi, kifa
yet takriri verilmiş, kabul edilmiştir. Senelerce yaptı
ğımız tatbikat ortadadır. Yoksa, ben muhalefetimi 
izah edeceğim, ben şunu izah edeceğim, ben bunu 
izah edeceğim, diye burada müzakereler Anayasa hü
kümlerinin bize getirdiği tahdit çerçevesinden çıka
rılmak istemek doğru değildir, ama bu arzudan ka
çan yoktur, genel görüşmeyle bu mevzuları didik di
dik edelim, ben de arzu ediyorum, edelim; birbiri
mize en geniş ölçüde cevaplar verelim, en geniş ölçü
de bildiklerimizi söyleyelim, ama şurada bir bütçenin 
usul ittihaz edilmiş ve senelerce tatbikat şeklini almış 
hükümlerinin dışına çıkmayalım. Benim maruzatım 
budur. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 

Kifayet önergesi verilmiş ve kabul edilmiştir. Grup
lar adına konuşan sözcüler dışında altı sayın üye ko
nuştuktan sonra kifayet önergesi verilebilir Tüzüğü-: 
müze göre. Verildiği zaman da, söz isteyen varsa, leh 
ve aleyhinde birer kişi konuşur ve oya sunulur. Ye
terlik önergesi verildi, oya sunuldu. Yeterlik önerge
sinin lehinde söz isteyen de olmadı, aleyhinde söz is
teyen de olmadı. 

Şimdi, Anayasamız bütçe görüşmeleri hakkında 
özel hüküm sevketmiş bulunuyor; 94 ncü madde... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan mü
saade ederseniz sizi uyaracağım... 

BAŞKAN — Vereceğim efendim. Eğer tutumum-
sa, usulse size de söz vereyim, buyurun. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — İkisi için de... 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Efendim, demin 

dediniz ki; «Görüşmeleri izledik.» O halde; bu açık
lamanızı tam yapın. Başkan dedi ki; «Sorulan sorula-; 
rı ve verilen önergeleri bu oylamanın sonunda yapa
cağım.» Sonradan da «zühulen yaptık» diye bunu za
bıtlara geçirdi. Bunları da söyleyin. Sayın Ünaldı da 
geldiği zaman bu konuyu açıkladılar ve «Başkanlık 
yanlış yapmıştır.» dediler. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — «Yanlış yap
mıştır» demedim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Zabıtlarda öyle
dir, okuyun... 

BAŞKAN — Sayın Unsal, sizin konuşma isteğin
de bulunduğunuzu benden önceki Başkanın not et
tiğini ve onun altına da bir kayıt koyup, «kifayet
ten sonra....» 
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NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Yanlış işte efen
dim, o yanlış... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. «Kifayetten 
sonra» diye bir kayıt koyup, parafe ettiğini söy
ledim. Ayrıca size vaat ettim, dedim ki; «Sayın Un
sal çeşitli önergeler var, hepsini birden çözememki.» 
Size de sıra gelecek, sizin isteğinizi de ele alacağım, 
onu da çözmeye çalışacağım, dedim. 

Sizin istediğinizi de ele alacağım. Not edilmiş al
tında o meşruhat var. Söyledim ve «Merak etmeyin» 
dedim. «Sizin konuşmanıza da fırsat ve imkân vere
ceğim» dedim. 

Şimdi, Sayın Sırrı Atalay, Sayın Ekrem Kabay'ın, 
isteği hakkındaki tutumum nedeni ile bir konuşma 
yaptı, ben onun açıklamasını yapıyorum. Sizin me
selenizle henüz ilgili değil. Sizinkine de sıra gelecek. 

Şimdi, Anayasamız 94 ncü maddesiyle bütçe gö
rüşmeleri için özel hüküm sevketmiştir. Tüzüğümü
zün 86 ve 89 ncu maddeleri de, bütçe görüşmeleri 
hakkında hükümler ihtiva etmektedir. 

Ayrıca, Danışma Kurulu bu konu üzerinde bir 
karar almış ve karar Yüksek Heyetinizce oylanarak 
tasvip olunmuştur." 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — İşte tüzük 
odur efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, ben meseleyi çözüme geç-
geçmezden önce genel açıklamalar yaptım. Dedim ki; 
bir konuşmacının konuşması veya bir sözcünün söz
leri içimizden bazılarımız tarafından yeterli görül
meyebilir, tatmin edici sayılmayabilir, eksik olabilir, 
yanlış olabilir, derinliğine inceleme mahsulü olmaya
bilir. «Seninki eksik; tamamla... Şu noktaya temas 
etmedin, ona da temas et... İncelemen derinliğine, 
değil, derinliğine genişliğine inceleme yaparak ko
nuş...» O zaman bu Tüzük hükümlerinin uygulanma
sına imkân kalmaz. Ben bunları açıkladım. 

Sayın Mehmet Ünaidrnın konuşmasını yeterli 
bulmayan arkadaşlarımız olabilir; eksik gören, eksik 
bulan arkadaşlarımız olabilir. Yanlış yaptığı sanısın
da, kanısında olan arkadaşlarımız bulunabilir. Böyle 
ahvâlde onlara söz verme demek, yeterlik önergesini 
ve yeterlik önergesinin oylanması suretiyle ahnan 
kararı hiçe sayarak görüştürmeyi sürdürme anlamına 
gelir. 

Hiç bir yasanın, hiç bir tüzüğün tek hükmü, 
tek başına ele alınarak uygulanmaz. Bu bir sisteme 
dayanır; ilkeleri vardır, güttüğü amaçlar vardır. Hü
kümler birbirini tamamlar, birbirini tamamlayan hü
kümlerin birbiriyle olan ilişkilerini nazara alarak 

birlikte anlamaya çalışmak ve uygulamak; anlama 
ve uygulama için gösterilen çabaların en doğru ola
nıdır. 

Şimdi, Sayın Ekrem Kabay konuştular. Sayın 
Mehmet Ünaldı da, Başkanlık Divanının çoğunlukla 
almış olduğu kararın sözcüsü olarak konuştular. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan; sözcüsü olamaz. Bir Başkanvekili bütçede 
Başkanlık Divanînin temsilcisi olarak yer alamaz ve 
konuşamaz. Çünkü Başkanlık Divanının icra organı 
İdare Amirleridir. Nitekim; bütçeyi hazırlayanlar 
İdare Amirleridir ve Bütçe Karma Komisyonunda 
bütçeyi Anayasa gereğince, İçtüzük gereğince savu
nanlar İdare Amirleridir. 

Nitekim, sayın Ünaldı konuştuğu zaman, Baş
kanlık Divanı adına değil Başkanın adına konuşu
yorum demiştir, zabıtlarda vardır, onu tescil etmiş
tir. Kendisi yetkisiz olarak orayı işgal etmiştir. (A. P. 
sıralarından gürültüler) Bütçeyi savunma yetkisi 
yoktur. Nitekim Millet Meclisi Başkanlık Divanını 
temsilen idare Amiri bulunmaktadır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, mü
saade buyurunuz, görüyorsunuz, başladığım konuşma
yı ikmaî etme olanağını bulamıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, Anayasanın 94 ncü maddesini biliyorsu

nuz. Tüzüğümüzün 86, 89 ncu maddelerini biliyor
sunuz. Naklen söylemeye, okuyarak hatırlatmaya ih
tiyaç görmüyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 4 Şu
bat 1975 tarihinde bir toplantı yaptı. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu tarafından 
yapılan değişiklikleri; «Başkanlık Divanı temsilci
leri hazır değilken yapılan değişiklik, hazırken ya
pılan değişiklik» diye ikiye ayırdı. Başkanlık Divanı 
temsilcileri hazır değilken yapılmış bulunan değişik
liklerin önce, Başkanlık Divanı temsilcileri hazırken 
yapılmış bulunan değişikliklerin sonra görüşülmesi 
hakkında usul teklifi yapıldı, oylandı ve Bütçe Kar
ma Komis5Toynunda Başkanlık Divanı temsilcileri ha
zır değilken yapılmış bulunan değişiklikleri öncelikle 
görüştü; o usul teklifinin oylarının kabul edilmesi 
nedeniyle ve karara bağlandı. 

Sonra, Bütçe Karma Komisyonunun Başkanlık 
Divanı temsilcileri hazırken yapmış olduğu değişik
liklere sıra geldi. Görüşmeler esnasında 13 üye ha
zırdı. Görüşmeler bitip oylamaya geçildiği sırada 
11 üye mevcuttu. Birisi oy kullanmadı, birisi çekin-
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ser kaldı. Oylama şöylece sonuçlandr. Dört karşı 
oya karşı beş olumlu oy. 

Şimdi, beş olumlu oy ile meydana gelmiş olan 
karar, görüşmelerde toplantı ve karar alma yeter sa
yısı da bulunduğuna göre hukukî açıdan geçerli. 

Bunun isabetsizliği görüşünde olan arkadaşlarım 
burada söz alabilirler, önerge verebilirler, değiştiril
mesini önerebilirler. Yüksek Kurulunuzda değiştirme 
kararı alabilirsiniz. Buna şüphe yok; ama yeterlik 
önergesi verilip oylandıktan sonra «konuşması eksik 
idi, konuşması yeterli değil idi, konuşması tatmin 
edici değildbdiye söz isteyen arkadaşlara benim söz 
vermeme, maalesef ben imkân göremiyorum. Bu iti
barla Sayın Kabay'a da söz veremeyeceğim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan 
usul ve tutumunuz hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

LÜTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
zatıâliniz orada karar mevkiinde olan bir muhte
rem vazifelisiniz. Bizim ricamız.... 

BAŞKAN — Sayın Tokoğlu, izin veriniz. Söz 
istedi verdim. Konuşsun, ondan sonra da size vere
yim. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Ver, ver 
ver. Bütçeyi ne zaman bitireceğiz?. 

BAŞKAN — Tüzük hükümlerini uyguluyoruz 
efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Divan 
ve muhterem senatörler; burada, bizi hiç bir sonu
ca götürmeyecek birtakım münakaşalar yapılmak
tadır. Biz sanıyorduk ki, Yüce Senatoyu yönetenler 
İçtüzüğün, yasaların gereklerini tam biliyorlar ve 
bu makama oturup işin gereğince de muamele yapı
yorlar. Görüyoruz ki burada.... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başka
nım.... 

BAŞKAN — Bitirsin söz verdim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Hayır efen
dim, nasıl bitirsin. Başkanlık Divanına düpedüz te
cavüz ediyor, taarruzda değil... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Buna da daya
nacaksın... 

BAŞKAN — Benim tutumum hakkında konuşu
yor sayın Ünaldı. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben tutumunuzu 
açıklıyorum.... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Ne demek 
efendim, beni bilgisizlikle itham ederse ben buna ce
vap vermek hakkını kullanmazmıyım? Ben bu mü-
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zakereleri uzatacak olsam bunlardan iyi bilmem mi 
sayın Başkan? 

BAŞKAN — Benim tutumum hakkında söz aldı, 
Sayın Ünaldı... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) Müzakereleri, maa
lesef yönetenlerin bilgisizliği uzatmaktadır. Söylüyo
rum, Senatoyu yönetenler maalesef tüzüklere uyma
yarak çalışıyorlar. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Kür
süye vurma, nezaketli konuş, 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Dinleyin, gere
ğini söyieceğim.... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Bağırma, 
ne bağırıyorsun, yavaş konuş. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Eğer burada dik
katlice görüşmeleri izliyorsanız, benim dediğimin 
doğruluğunu sizin de bilmeniz gerekir. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Yavaş ko
nuş, terbiyesizlik etme. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Bağır
ma kulağımız sağır değil. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Beni bağırmaya 
mecbur etmeyiniz. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sadede 
gel, terbiyeli konuş, ne hakla bağırıyorsun... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Mecbur 
ediyorsun beni, yavaş konuş... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Beni bağırmaya 

mecbur eden sizsiniz. 
BAŞKAN — Benim tutumum hakkında konuşuyor 

efendim. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Konuşabi

lir, ama bağıramaz... 
OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Bağırma

dan konuşsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Benim tutumum hakkında konuşu

yor Sayın Canpolat. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bağırma madem
ki sizi rahatsız ediyor, niçin bağırıyorsunuz? Siz şim
di ne yapıyorsunuz? 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Mec
bur ediyorsun. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bende mecburum 
sizin bu tutumunuza. İşte Başkan, beni bağırttıran 
Başkan oldu. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — İnsan gi
bi konuş, terbiyeli konuş... 
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BAŞKAN — istirham ederim, istirham ederim, siz 
de yerinizden müdahale etmeyin. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben Yüce Senatoda 
oduğumu... 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, sizin aşırı nezaketiniz burada suiistimal edili
yor. Siz bu Yüce Senatonun Başkanısınız. Biz sabahla
ra kadar burada oturuyoruz... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben söylediklerimi 
kanıtlayacak bir kimseyim. Sözlerini aynen sana iade 
ederim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sen hiçbir 
zaman kanıtlayamazsın... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sözlerini aynen 
sana iade ederim, beni dinle. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim, yeriniz
den müdahale etmeyiniz efendim, ben kendisine söz 
verdim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — İstismar 
ediliyor sizin hüsniyetli tutumunuz .Biz bütçe çıkara
cağız... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Şimdi dinle öy
leyse. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Terbiyeli 
konuş be. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — «Dinle-
denir, «dinle» denmez... 

BAŞKAN — Sayın Unsal, Sayın Unsal... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Az evvelki sö
zün sahibine benim dediğim gibi söylenir Sayın senatör 
arkadaşım. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu kürsü
den öyle söylenmez. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Daha ki
bar konuşursun. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Dışarıda ko
nuşursun, ama bu kürsüde öyle konuşamazsın... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bu çatı altında öy
le söylenmez. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, istirham ediyo
rum... 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Bağırman 
mı lâzım? 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Evet, bir evvelki 
oturumda Yüce Senatoyu yöneten Sayın Senato Baş
kanı oylamaya geçerken, yeterlik önergesinin olduğunu 
söylediler. Yeterlik önergesini okuttular. Yeter
lik önergesini oya koyduğu sırada, bizim Grup
tan birkaç arakdaşımız önergelerin olduğunu, so

ru önergelerinin bulunduğunu söyledik. Bana şimdi 
itiraz eden arkadaşlar, yanlışlık yapılıyor dediğime 
kızan arkadaşlar da buradan bu konuyu bizimle be
raber izlediler. 

Sayın Başkan Tekin Arıburun, «Biliyorum, öner
leri oylamadan sonra işleme koyacağım» dediler ve 
oylamayı bitirdiler. Oylamayı... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yeri gelince. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Evet, yeri gelince... 
Oylama bittiğine göre, yeri demekki oylamadan son
ra olacakmış Sayın Ucuzal. Biz de öyle anladık. He
men oylamanın sonunda yapılan itirazlar üzerine de
diler ki, «Yanlışlık yapmışız, bir zühul oldu, ha
kikaten oylamadan önce bu önergelerin işleme kon
ması gerekirmiş...» Bunlar zabıtlarda vardır. 

Şimdi, o önergeler zamanında işleme konmuş ol
saydı, sayın arkadaşlarımız demek istediklerini, diye
ceklerini söylemiş olsalardı; (bunlardan biri de benim) 
şu kadar zamandır yapılan münakaşaların yapılmama
sı gerekirdi. 

O halde, bu münakaşaların yapılmasını hazırla
yan, tezgâhlayan, doğuran bu Senatoyu yöneten arka
daşlar değil midir? Suhulen yaptığını kendileri söy
lediler, sonradan söz vereceklerini kendileri söyledi, 
zabıtlara tescil ettiler. Şimdi de, tüzükler buna uygun 
olmadığı için, yeni oturumu yöneten arkadaşlarımız da 
güçlük çekmektedir, zorlanmaktadır. 

Binaenaleyh, usulsüzlük burada başlamıştır. Ya
pılan oylama geçersiz bir oylamadır. Senatoyu yöne
ten Başkanın da ifadeleriyle bu oylamanın geçersizli
ği zabıtlarda vardır, bir. 

İkincisi; yine Sayın Ünaldı'mn Divan adına, ya da 
Senato Başkanının adına, (Şimdi Divan adına diyor, 
o zaman Senato Başkanının adına diye söylemişlerdi. 
ben öyle anladım) cevap vermeden evvel.... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne fark 
eder. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Çok fark eder, iki
si arasında çok fark eder... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne Divanı 
bildiğin var, ne Başkanı... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Kimin kime Di
vanı bilmediğini zaman öğretecektir, ortaya koyacak
tır. 

BAŞKAN — Sayın Ege, Sayın Ege istirham edi
yorum. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Konuşmasına baş
lamadan önce... 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, bunun neticesi var mı; yani nereye varacak bu 
müzakerelerin sonu? 

BAŞKAN — Ne bileyim efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Konuşmasına baş

lamadan önce Sayın Ünaldı, «soru önergelerine de, 
önergelere de bu oylamadan önce işlem yapılması ge
rekirdi. İşlem zamanında yapılmamıştır» dedi, zabıtla
ra bunu da tescil ettirdi; ortadadır. 

Sayın Başkan başka birtakım yorumlara geçmeden 
önce zabıtları getirtsin, oturumu yöneten Başkanın, 
«yanlışlık yaptım, söz hakkı vermeden oylamaya geç
tim» dediğini okusun ve o oylamanın geçersiz olduğu
nu zabıtlara tescil etsin ve yeniden düzeltsin, bir. 

2. — Kendisinden de istirham ediyoruz, uzun 
yorumlarla, uzun açıklamalarla bu oturumların za
manını tüketmesinler. Bunu söylemek üzere söz aldım. 

Saygılar. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Yanlış anlaşıl

dı tavzih etmek istiyorum. 

BAŞKAN —- Sayın Ünaldı, istirham edeceğim 
efendim. 

Buyurunuz efendim. 
EKREM KABAY (Burdur) — Önergemle ilgili ola

rak buyurdunuz ki; şayet söylediğiniz konularda fark
lı bir husus ifade edilmiş, söylediğinizin yanlış olarak 
Yüce Kurula intikali gerçekleşmişse, size söz verece
ğim dediniz; tutanaklara geçti. Söylediğiniz ölçüler 
içinde kalmak kaydıyle söz istiyorum. Çünkü, Sayın 
Ünaidı'nın açıklamalarında bu belirttiğiniz husus var. 
O çerçeve içinde kalacağım. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Neticeyi uygulayın... 
BAŞKAN — Şimdi Sayın Kabay... 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Sayın 
Başkan, yerimden bir hususu arz etmek istiyorum 
müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, bu ka
dar önerge var, bu kadar istek var. Şimdi, «Tüzüğü 
yanlış uyguluyorsun» diyor, «tutumunuz hakkında 
söz istiyorum» diyor; mecburum söz vermeye. İçiniz
den 20 kişi de söz istese, 20 sine de söz vermeye mec
burum. «Usulü yanlış uyguluyorsun, 65 nci madde hak
kında söz istiyorum» diyene söz vermeye mecburum; 
Tüzük sarih. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Müsaa
de ederseniz yerimden bir hususu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun sırayla halledece
ğiz efendim; onun da sırası var. Müsaade buyurun 
Sayın Canpolat, müsaade buyurun efendim. Birisiyle 

bir meseleyi çözüme bağlamaya çalışırken, onu ke
sip ne söyleyeceğim, bir dakika müsaadenizi istirham 
ediyorum. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Maru
zatımla yardımcı olmak istedim Sayın Başkanıma. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, siz söz almışken ve 
Başkan sizin istediğiniz üzerinde bir çözüme varma 
çabasındayken, onu bıraktırmak üzere bir başkası 
söz alsa razı olur musunuz Sayın Canpolat? İstirham 
ederim. 

Değerli arkadaşlarım, «Usul hakkında söz istiyo
rum, tüzüğü yanlış uyguluyorsunuz» diyene öncelikle 
söz vermeye mecburum. İçtüzüğün 58 nci maddesi 
usul hakkındaki konuşma istekleri, asıl mesele hakkın
daki konuşma... («Biliyoruz» sesleri.) Peki biliyorsu
nuz. 

Şimdi Sayın Kabay, ben önergenizde gösterdiğiniz 
gerekçeye göre size söz veremeyeceğimi söyledim. 

Mehmet Ali Arıkan, sizin şimdi ileri sürdüğünüz 
sebeple söz istedi. Hangi noktalar olduğunu isterseniz 
yerinizden, isterseniz kürsüden tasrih edin; ama ora
da durun, ondan sonra takdirimi kullanarak bir ka
rara varacağım, dedim. Size de aynı işlemi yapıyo
rum. 

Yalnız, söylemediğiniz bir şeyi söylemiş gösterdi
ği nokta varsa, ileri sürmediğiniz fikri ileri sürmüş gi
bi gösterdiği bir nokta varsa evvelâ o noktayı belirtin. 

Buyurun. 
EKREM KABAY (Burdur) — Peki efendim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sabahki oturumda, 30 Kasım 1974 günü Başkan-. 

lık Divanı olarak aldığımız kararda sekiz kişinin isim-: 
lerini sayarak, oy birliğiyle aldığımız bir kararı arz 
ettim. Sayın Mehmet Ünaldı burada Başkanlık Diva
nı adına, ya da zabıtlara tescil edildiği gibi Başkan 
adına yaptığı konuşmada, «Başkan buna oy verme
miştir.» dedi. 

Sayın Başkan; 
Siz şimdi buradasınız; o toplantıda vardınız. Di

van Üyesi arkadaşım da burada; o da o toplantıda var
dı. Başkan Sayın Tekin Arıburun, 30 Kasım 1974 
günü yaptığımız toplantıda sekiz arkadaşla beraber 
oy kullanmış ve karar oy birliğiyle alınmıştır. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sekiz kişi değil, 
yedi kişiydi. 

EKREM KABAY (Devamla) — Sekiz kişi efen
dim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Çamlıca 
yoktu. 
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SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Öğlene 
kadar vardı. 

EKREM KABAY (Devamla) — Şimdi efendim as
lında bir şey olacak. Yasalara elbirlik uyacağız. Dün 
Adalet Partisi Grup Başkanı arkadaşımın söylediği 
söze yürekten katılıyorum. «Türkiye'yi, yasaların için
de hareket eden ve yasaların içinde kalan bir ülke 
haline getireceğiz.» diyordu; ama şimdi itiraz ediyor
sunuz. Lütfedin, Başkanlık Divanında Başkanın ve 
bazı arkadaşlarının yasalara uygun çalışmadığını id
dia ve ilân ediyorum. Lütfedin dinleyin. 

Söz veriyor musunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Söylediniz... 
EKREM KABAY (Devamla) — Hayır, söyleme

dim efendim. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Esasa girdi za

ten. 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun. 
Sayın Kabay, Sayın Ünaldı, 30 Kasım 1974 ta

rihli kararın bir kısmına Başkanın katılmamış oldu
ğunu söylediler. Siz de Başkanın katılmış olduğunu 
söylediniz. Konuşmasında yanlışlık varsa tashih etti
niz. 

EKREM KABAY (Devamla) — Şimdi Sayın Baş
kanım; bugün burada Cumhuriyet Senatosunun büt
çesini görüşmekteyiz. Elbette Cumhuriyet Senatosu
nun bütçesiyle her senatör ilgilenecektir ve üstelik 
Yüce Kurula arz etmeyi istediğim hususlar; Yüce 
Kurulun her üyesini ayrı ayrı ilgilendiren hususlar
dır. O nedenle ısrar ediyorum. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Öğleden 
evvel konuştunuz, dinledik. 

BAŞKAN — Sayın Kabay, Danışma Kurulu
nun aldığı karara göre, bir üyenin kişisel konuşmasın
daki zaman süresi 10 dakikadır. Siz söz aldınız, ko
nuştunuz. Eğer sizin tarafınızdan söylenilmemiş bir 
şeyi, sizin tarafınızdan söylenilmiş göstermişse; si
zin tarafınızdan ileri sürülmemiş bir hususu, sizin ta
rafınızdan ileri sürülmüş göstermiş ise, bu noktalara 
hasren size söz veriyorum, buyurun. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Yok öyle 
bir şey. 

EKREM KABAY (Devamla) — Çok teşekkür 
ederim, Sayın Başkan. 

Efendim arz edeceğim. Eğer öyle bir şey yoksa, 
Yüce Kurulun önünde yalancı ben düşeceğim. Öm
rümde böyle bir kusur işlemedim, yeniden de işleme
yeceğim. 

Değerli üyeler... 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 

esasa giriyorlar. 
İMADDETİN ELMAS (Çanakkale) — Hatip, 

«sayın üyeler» dedi, hemen esasa girdi diyorsunuz. 
Kürsüdeyken idare ediyorsunuz, yerdeykende mi ida
re edeceksiniz? Lütfen sus ve bizim gibi sen de din
le. Lütfen, aşağıdayken, bizim gibi; bir üye olarak otu
run. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Başkanın ora
ya niçin çağırdığını duydunuz mu? 

Sayın Başkan, siz yanlış tatbikata nasıl müdahale 
ediyorsanız, ben de o şekilde yanlış tatbikata müda
hale ediyorum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — «Sayın üyeler» 
dedi, esasa girdi diyorsunuz. 

LÛTFİ TOK OĞLU (Kocaeli) — Muhterem Baş
kan., bu cereyan eden hadiseler Tüzüğe uygun mu
dur? 

Muhterem Başkan, hadise müşahhas bir şekilde
dir. Bunun, hakkında müspet veya menfî karar verir
siniz. O karar doğru veya yanlış olur; fakat hiç ol
mazsa mesele bu kadar asayişi ortadan kaldırmaz. Ri
ca ederim, meseleyi toparlamanızı istirham ederim ve 
kararınızı vermenizi isterim. 

BAŞKAN — Efendim, ben de aynı şeyi istirham 
ediyorum, aynı şeyi gerçekleştirmeye çalışıyorum. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Bir saatten beri 
sürdü. 

BAŞKAN — Ne yapayım bu kadar çok istekli 
varsa, bu kadar çok önerge varsa7.. Mecburuz.. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Her hadise mü
şahhastır, Her hadise hakkında kararınızı veriniz. 

BAŞKAN — Kararımı veriyorum; ama Tüzüğe 
göre veriyorum. Tüzüğü ihmal ederek karar vere
mem, istirham ederim. Tüzük bana takdir yetkisi 
vermiş; ama kurallar koymuş ve sınırlamış; ona sa
dık kalarak hareket ediyorum. 

EKREM KABAY (Devamla) — Başlayabilir
in.'yim efendim? 

BAŞKAN — Sayın Kabay, bir hususu iyice ayrın-
t;5'y!e belirtmek istiyorum ve üçüncü kez söylüyo
rum: Yeterlik önergesi verilmiş ve oylanmış olduğuna 
göre görüşmelere devam edilemez. Sayın Ünaldının 
yaptığı konuşmaları siz yeterli saymayabilirsiniz, ek
sik sayabilirsiniz, derinliğine inleceme mahsulü say
mayabilirsiniz. Bu size, jreterlilik kararı alındıktan 
sonra tekrar konuşma yetkisi vermez. Tüzük sadece 
size bir hak tanır. Söylemediğiniz bir şeyi söylemiş-
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siniz gibi bir beyanı vâki ise, ileri sürmemiş olduğu
nuz bir görüşü ileri sürmüşsünüz gibi bir beyanı vâ
ki ise, o noktalara münhasır olarak konuşun. 

EKREM KABAY (Devamla) — Şimdi bir kere 
Sayın Başkanım, sizin bir meseleyi doğru koymanızı 
istiyorum. O da şudur : 

Sayın Ünaldı'nın konuşmasından önce yeterlik 
önergesi oylanmış ve karara bağlanmıştır. Arkasın
dan Sayın Ünaldı'ya söz verilmiştir. 

Şimdi siz, Sayın Ünaldı'nın konuşmasını yeterlik 
önergesinin oylanmasından sonra yapılmış gibi bir 
düşünce içine giriyorsunuz ve Tüzüğü böyle uygula
maya kalkıyorsunuz; halbuki öyle değil. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Öyle. 

EKREM KABAY (Devamla) — Sayın Ünaldı'nın 
konuşmasından önce oylama yapılmıştır; Sayın Ün-
aldı ondan sonra konuşmuştur. (A. P. sıralarından 
«Usul öyle, doğru» sesleri.) 

Evet, ben de diyorum ki şimdi, Sayın Başkanın 
sunduğu veya söylediği, «Oylamadan sonra görüşme 
olmaz» demesine rağmen, oylamadan sonra görüşme 
yapılmıştır. (A. P. sıralarından «Usul öyle» sesleri.) 

Şimdi, bir kere Sayın Ünaldı'nın görüşleri hak
kında, Sayın Başkanın belirttiği noktaların dışına çık
mamak üzere bir hususu arz etmek istiyorum. 

Başkanlık Divanının bir kararını Sayın Başkan, 
İçtüzüğün... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kalkar yerinden 
konuşur... 

BAŞKAN — Usul içerisinde söylüyorum diyor. 
Sınırı aşarsa sözünü keseceğim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Hangi sınır 
efendim?... 

EKREM KABAY (Devamla) — Bu görev sizin 
değil, bu görev Başkanındır, o kesecek... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 
kendilerinin - söylemediği bir hususu kendilerine iza
fe ettim mi ki siz söz veriyorsunuz? Etmedim, sataş
madım da, 65 nci maddeye göre söz verebilmeniz için 
bu iki şıkkın olması lâzım. Bu iki şıkta yok. Eğer 

«Bakanın kararda imzası var» diyorlarsa işte karar, 
imzası da yok; arz edeyim. Kendilerinin var imzası, 
Başkanın imzası yok; eğer bunu söylemek istiyorsa... 
Ama başka surette söz veremezsiniz efendim, 65 nci 
maddeye göre. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — S;ze nasıl söz 
veriyor, siz nasıl konuşuyorsunuz?.. On dakikalık işi 
mahvettiniz.. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Ünaldı... 
EKREM KABAY (Devamla) — Değerli üyeler; 

aslında yasalara, İçtüzüğe olan saygınız açısından siz
lere sunmak istiyorum: 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 7 nci madde
sinin 5 nci ve 6 ncı bentlerini aynen sunuyorum : 

«Başkanlık Divanı kararlarının uygulanmasını 
sağlamak; 

Kanun ve İçtüzük hükümlerini uygulamak;»... 
Başkanlık Divanı kararını Sayın Başkanımız uygu-

lattırmamıştır. Birtakım personele ödenen yan öde
me, bilmem bir üst derece verilmesi gibi hareketler. 
yasalara... (A. P. sıralarından «Sustur artık» sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Kabay... 
EKREM KABAY (Devamla) — Efendim... 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Yeter artık 

Allah aşkına. Böyle giderse sabaha kadar burada bek
leyeceğiz. İnsaf edin. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Başkanlık Diva
nının meselesini başka türlü halledeceğiz diyorlar. 

EKREM KABAY (Devamla) — Şimdi şunu arz 
etmek istiyorum : 

Personelle ilgili yapılan işlemlere karşı değiliz; an
cak yapılan işlemlerin haksızlığına karşıyız. Yapılan 
işlemlerde çıkar vardır, kayırma vardır, koruma var
dır; yeniden arz ediyorum. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Sayın 
Başkan, bu ithamdır. Ben de Divan Üyesi olduğum 
için cevap vermek mecburiyetindeyim; ispat etmeli. 
(A. P. sıralarından «Söz iste» sesleri.) 

EKREM KABAY (Burdur) — İspat et diyorsa
nız hazırım. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Lüt
fen çıkıp ispat edin... 

EKREM KABAY (Burdur) — Başkan müsaade 
ederse eğer... 

BAŞKAN — Sayın Kabay... 
OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Şah

sımın çıkarının ne olduğunu ispat etsin. 
BAŞKAN — Sayın Canpolat... 
EKREM KABAY (Burdur) — Şahsınla ilgili ko

nuşmadım. 
OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Ben 

de Divan üyesiyim, benim de imzam var. 

EKREM KABAY (Burdur) — Atamalarda ka
yırma var dedim ve ispat ederim. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Benim 
de imzam var, ben de söz isterim. 
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BAŞKAN — Sayın senatörler... 
OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Bu 

kadar ithama girmeyin beyefendi. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın Baş

kan, Allah rızası için... 
BAŞKAN — Sayın senatörler, 27 nci Birleşimin 

Birinci Oturumunda verilmiş ve oylanmış bulunan 
yeterlik önergesi ve bunun üzerinde 27 nci Birleşi-

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKANVE- I 
KİLİ MEHMET ÜNALDI (Adana) — Cevap vere
ceğim efendim. 

BAŞKAN — Afedersiniz, var efendim. Önerge
ler, her madde üzerinde sırası geldiğinde işaret edil
miştir...» Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, her halde usulü bizden daha iyi bilmeniz ge
rekir. Birtakım önergeler, sorular var. Sayın Başkan
lık Divanının sözlerini dinlememiz gerekiyor. Siz ne-

- , 13 

min Birinci Oturumunu yöneten Sayın Başkanın yap
tığı işlem bakımından tutanakları inceleme ihtiyacını 
duydum. 

Bu itibarla 27 nci Birleşimin İkinci Oturumuna 
yarım saat ara veriyorum. 

Kapanma saati : 15,51 

rede ise bütçeyi bitirdiniz. Müsaade edin de şu sual
ler sorulsun, yardımcı olalım size. 

BAŞKAN — önergeler nereye ait ise işaret edil
miştir. Eğer bir yanlışlık yapılmışsa düzeltilir efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Önerge verin. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Önergeyi 

verdik, bir sene evvel verdik. Cevap vereni arıyoruz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biraz yavaş 

konuşmayı öğren, ne bağırıyorsun peki? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sen ne 

karışıyorsun benim önergeme? 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, karşı

lıklı konuşmayalım. 

Sayın arkadaşlarım; 
Sayın üyelerin Yasama Meclislerimizin bütçeleri 

hakkındaki konuşmalar bitmiştir. Kifayet önergesini 
okutmuş bulunuyoruz. Bu arada bu konuşmalara 
muhatap olan Başkanlık Divanı mensuplarından gö
revli olan arkadaşın, resmî olarak bazı hususları ce
vaplandırması ve izahat vermesi lâzımgelmektedir. 
Bir zühul oldu. Konuşmak isteyen arkadaşlarımız 
hakkında zamanında bilgim olmadı, zühul etmişim, 
afedersiniz. Bu husus yerine getirilecektir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Önergelere gelince; önergeler neresi için veril

mişse, oralara işaretlenmiştir. O zaman konuşulacak -
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 16,25 

BAŞKAN : Başkanvekili Zihnî BetiL 

KÂTİPLER : Arif Hiknîet YurtseTer (Bingöl), Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun sa- ] 
yın üyeleri; 27 nci Birleşimin Üçüncü Oturumunu 1 
açıyorum. j 

Değerli arkadaşlarım, 27 nci Birleşimin Birinci 
Oturumuna ait tutanakları inceledim. Sayın İbrahim 
Tevfik Kutlar tarafından verilen yeterlik önergesi 
Başkan tarafından oya sunulmuş. Aynen okuyorum: 

«BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. | 

Yasama Meclislerimizin bütçelerinin tümü üze- j 
rindeki görüşmeler bitmiştir. j 

Bölümlere geçilmesini...» derken. Sayın Fikret ! 
Gündoğan : 

«FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Önerge
lerimiz var efendim. 
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tır. Şimdi bunu da tetkik ediyorum. Eğer tümü üze
rindeki konuşmalar sırasında okunması icabediyorsa, 
onu da düzeltiriz. 

Arkadaşlarımızın soru ve dileklerine cevap ver
mek üzere, Başkanlık Divanı adına buyurun Sayın 
Mehmet Ünaldı.» 

Sayın Mehmet Ünaldı konuşuyor, konuşması de
vam ediyor. 

«... 1974 yılı içinde 105 memur tayin edilmiş. Ya
ni, tenkid için söylemiyorum, mukayese için arz edi
yorum. 9 tane memurun hesabını buradan sormak, 
bence Cumhuriyet Senatosu bütçesinde, Cumhuriyet 
Senatosu bütçesinin çok dûnunda işlerle uğraşmış ol
mak gibi, yanlış kanaat verecek bir durum hâsıl eder. 

Bu itibarla bunu da burada bırakır, Sayın Fikret 
Gündoğan'ın geçen seneden kalma bir soruları var
mış.... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Var.» 

Sayın Ünaldı devam ediyor; izahattan sonra : 
«Hemen ilâve edeyim, sayın arkadaşım şöyle bir 

itirazda bulunurlar, derler ki, (Ben bunu geçen sene 
sordum. Geçen seneden beri niye cevap vermediniz 
buna?) Ben onu şimdi bilemiyorum, cevap veremiyo
rum; ama kendileri de herhalde lüzum görüp takip 
etmişlerdir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Neyi? 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKANVE-
KİLt MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Bunu. 
Evet, bakın ben bilemiyorum ne sebepten kalmış ol
duğunu. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu kâğı
dı takip etmek külfeti bana mı ait? 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN VE
KİLİ MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Efendim... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bu kâğı
dın arkasından nereye gideceğim? 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKANVE-
KİLİ MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Neyse 
efendim. Her halde istedikleri malûmat mehmaem-
ken kendilerine takdim edilir. Ben kendilerine söz 
veriyorum, en kısa zamanda bunun cevabının veril
mesini bendeniz kendileri adına takibedip, kendileri
ne bu cevabın verilmesini temin etmeyi vaat ediyo
rum. 

Başkaca da bir husus bulunmadığı kanaatiyle, ek
sik bıraktığım bir hususat var ise, muhterem arka
daşlarımın beni affetmeleri ricamla, Yüksek Heye
tin huzurunu terk ediyorum. 

Saygılar sunarım muhterem arkadaşlar. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Sayın 
Başkan, grup adına söz istiyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Önergem vardı, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, kifayetten son
ra hiçbirşey hakkında söz verilmez. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKANVE-
KİLİ MEHMET ÜNALDI (Adana) — Kifayet var, 
Tüzüğe hürmetkar olun. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Herşeyi zapta 
geçireceğim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
grup adına konuşan sayın arkadaşlarımızın söyleme
diği bir lâfı kendilerine izafe ederek cevap verdiler. 
Bu itibarla Grupumuz adına arkadaşımızın bu görü
şünü açıklaması ve bunu zabıtlara geçirmesi ve böy
lece de kendilerinin ileride tarihî işhat ederek yap
tıkları ithamın altında kalmamamız için bunun dü
zeltilmesi lâzımdır. Arz ederim. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — 65 nci 
maddeye göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, lütfen hepiniz 
İçtüzüğü çok iyi biliyorsunuz. Kifayet verilmiştir. 
Kifayetten sonra bir tek kimse konuşur; yani bir ve
kil cevap verdikten sonra, ancak son söz isteyen kim
se konuşabilir. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan sataş
maya ait... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, lütfen dinler misiniz? 

BAŞKAN — Hayır efendim, müsaadenizle dinle
meyeceğim, çünkü 10 dakika çalışma müddetimizi 
geçmiştir. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Veremem efendim, usul hakkında da 
veremem. Hiçbir şey hakkında veremem. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sa,yın 
Başkan, içtüzüğün 65 nci maddesine göre hareket et
mek zorunda olduğunuzu müsaade edin de okuya
yım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, İçtüzüğün 65 nci maddesini okuyalım. 
BAŞKAN — Program mucibince saat 13,00'te 

bitirmemiz lâzımgelir. Zamanımız bitmiştir, otoma-
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tik olarak. Bu sizin kararınızdır. Bunu tatbik etmek
le mükellefim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (tstanbul) — Öğleden 
sonraya bırakın. 

BAŞKAN — Saat 14,30'da toplanmak üzere 
oturumu kapatıyorum.» 

Tutanak bu. 
Şimdi değerli arkadaşlarım, Sayın İbrahim Tev-

fik Kutlar tarafından verilen yeterlik önergesi oya 
sunulduktan ve tasvip edilerek karara bağlandıktan 
sonra, cereyan eden muameleden benim anlayabildi
ğim şu : 

Birtakım önergeler var. Bu önergelerin gereği ya
pılmamış olduğu kanisiyle o önergeleri veren arkadaş
larımız, bu gereğin yapılmamış olduğu noktasını işa
ret ediyorlar. Oturumu yöneten Sayın Başkanımız, 
«Önergeler var, yerlerine konulmuştur» diyor. 

Şimdi biliyorsunuz, Anayasanın 94 ncü ve içtü
züğümüzün 86 ve 89 ncu maddelerine göre, bütçenin 
tümü üzerindeki görüşmeler esnasında sayın üyeler 
görüşlerini bildirirler, önergeler varsa bütçenin bö
lümleri ve değişiklik yapılması için, bunlar görüşme
ye konu yapılmaksızın okunarak oya sunulur. 

Şimdi, önergelerin bir kısmı bu konuya ait. Bu 
konuya ait işlemi yapmamıza henüz sıra gelmemiştir. 

Başkanın zühul ettiğini söylediği ve özür dilediği 
nokta da şu: Yeterlik önergesi oya sunulduktan son
ra, «Tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir, maddele
re geçilmesini oylarınıza sunuyorum» derken, Baş
kanlık Divanı adına Sayın Mehmet Ünaldı'nın ko
nuşma istemiş olması ve demin temas etmiş olduğum 
önerge sahibi arkadaşlarımızın da önergelerinden 
bahsetmesi bu durumu doğurmuş bulunuyor. 

Şimdi, uygulamalarımıza göre, yeterlik önergesi
nin okunmasından sonra leh ve aleyhinde birer kişiye 
söz verilir ve yeterlik önergesi oya sunulur. 

Yeterlik önergesi verilmiş. Lehinde ve aleyhinde 
söz isteyen olmamış, oya sunulmuş. Oya sunulduktan 
sonra, uygulamalarımıza göre Başkanın, Başkanlık 
Divanı adına ileri sürülen görüşlere, yapılan eleştiri
lere cevap vermekle görevli arkadaşa söz vermesi ve 
söz vermezden önce de bu önergelerden soruyu ihti
va edenleri okutması... 

Sayın Fikret Gündoğan'ın önergesi soruyu ihtiva 
ediyordu. Sayın Fikret Gündoğan'ın önergesini de 
müsaade ederseniz okumak ihtiyacını hissediyorum. 

«1974 malî yılı Cumhuriyet Senatosu Bütçesi 
3 Mayıs 1974 tarihinde görüşülürken sorularım ol
muştu. (Tutanak, sayfa 122) 

Başkanlık Divanı tarafından bütçeyi savunmak
la görevlendirilen Sayın Tank Remzi Baltan da, sıra 
benim sorularıma gelince, (İnceleme yapmayı gerek
tirdiği ve zaman alacağı için, istediğim cevabı yazılı 
olarak vereceğini) söylemişti. (Tutanak, sayfa 124) 

Bu yazılı cevabı uzun süre beklediğim halde ala
madım ve Sayın Başkanlığınıza 28 Kasım 1974 tari
hinde sunduğum bir önerge ile tekitte bulunmak zo-
runluğunda kaldım. 

Beklediğim yazılı cevap hâlâ verilmemiştir. Tek
rarlamak ihtiyacını duyduğum sorum : 

Cumhuriyet Senatosu personelinin kimliklerinin, 
tahsil derecelerinin, hizmete- alınma tarih ve sebeple
rinin; bunlar arasında kendilerine üst dereceden ay
lık tahsis edilenlerin ihtisasları olup olmadığının; ih
tisasları yoksa, üst dereceden aylık tahsis edilmesini 
isabetli gösterecek gerekçelerin nelerden ibaret oldu
ğunun açıklanmasından ibarettir. 

Gerekli cevabı tekrar rica ediyorum. 
Saygılarımla.» 
Sayın Ünaldı bu önergeye cevap vermiştir. Ceva

bı, «Sorunun, detaylı olan cevabının hazırlanıp Sa
yın Gündoğan'a verilmesi işiyle kendilerinin bizzat 
da ilgileneceklerini vaat etmeleri» şeklindedir. 

Öteki soru önergesi Sayın Niyazi Unsal tarafın
dan verilmiştir. «Sayın Ekrem Kabay'ın dile getirdi
ği 9 atamanın, Senatonun hangi işlerine, hangi kad
rolarına, hangi parti kesimindeki hizmetlere alındı
ğının, Başkanlıkça yine Senatoya açıklanmasını say
gılarımla rica ederim. 

Sayın Mehmet Ünaldı'nın bu önergeye temas 
eden konuşması var, ama tutanakta gördüğüme gö
re, «Bu 9 kişi şunlardır» şeklinde, soruda sorulan 
hususlara ayrıntılarıyle cevap ihrtiva eden bir konuş
ma değil. 

Şimdi, cevap bu kadar. Birkaç kez söyledim, ar
kadaşlarımdan, çok sabırlı olanlardan uyarı da al
dım; bu 12 nci ve ilgili diğer maddelerden fazla söz 
ederek, «Sen de görüşmelerin uzamasına vesile ol
ma» şeklinde uyarı da aldım. 

Cevap veren, bu kadar cevap veriyor; «Bu cevap 
azdır, tam değildir; tam cevaba davet ediyorum» di
ye kendisini zorlamaya İçtüzük hükümlerine göre 
olanak yok; ama bu suretle vâki sorusuna Sayın 
Unsal, beklediği, almaya kendisini haklı gördüğü ce
vabın verilmediğini gördüğü, bu kanıda olduğu tak
dirde, İçtüzüğün bu soruyu tekrarlama; almaya 
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kendisini haklı saydığı cevabı isteme imkânını sağ
layan hükümler var. 

Binaenaleyh; 
BAŞKANLIK DİVANI ADINA MEHMET 

ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, bu 9 ismi ben 
o anda bilemediğim için, bilebildiğim kadarını ver
dim, üst tarafını yazılı olarak kendilerine arz ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak arz edecekler Sayın 
Unsal. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Peki efendim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arıkan'ın öner
gesi cevaplandırıldı. 

Şimdi, elimizde iki önerge kaldı. 
Sayın Unsal, siz ağızdan söz istemişsiniz, Sayın 

Çelebi adınızı kaydetmiş. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bu konuyla il
gili idi efendim. 

BAŞKAN — Evet, bu konuda idi. Yazılı cevap 
verecekler; yazılı cevaba intizar edeceksiniz. 

Sayın Atalay, sizin bir önergeniz var: Bu öner
genizde, «Sayın Ünaldı'nın, söylemediğiniz fikri size 
isnat ettiğini» ileri sürerek, söz istiyorsunuz. 

27 nci Birleşimin İkinci Oturumunda uyguladiğı-
mız şekilde, size, söylemediğiniz hususun ne olduğu
nu önce söylemek üzere söz veriyorum. Sonra ben 
takdirimi kullanarak; bunu cevaplayabilirsiniz veya 
cevaba lüzum yok diyeceğim. 

Yalnız, çok istirham ediyorum, tecrübeli bir par
lamentersiniz, bu noktaya münhasır olsun konuşma
nız. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, ben 
konuşmamın bir kısmında demokrasinin tanımını 
yaparken, demokrasinin bir tanımının da kurumla
rın muvazenesi rejimi olduğunu ifade etmiş ve ya
sa, yargı, üniversite, ordu ve özerklik gibi, bu ku
rumların karşılıklı yetki ve görevleriyle demokrasiyi 
tanımladıklarını ifade etmiştim. Bununla, bu kurum
lardan hiç birinin diğeri üzerinde aşkın bir yetkisini 
ifade etmememe rağmen, Sayın Ünaldı, benim ko
nuşmamı değiştirerek, benim konuşmama işaretle ve 
ifade ederek, Anayasa Mahkemesinin yasama orga
nı üstüne çıktığını, yasama organının öngörmediği 
affı öngördüğü şekliyle, sanki ben, Anayasa Mah
kemesinin yasama organı üstünde ayrı bir kurum 
olduğunu ve demokratik nizamın unsuru sayılması 
gereken bu anayasal organın, başka yetkileri oldu
ğunu da ifade etmişim gibi, benim söylemediklerimi 

burada ifade ettiler. İzin verirseniz ben bu husus 
hakkında gerekli açıklamayı yapacağım. 

Yine Sayın Ünaldı, benim yaptığım konuşmada, 
Sayın Demirel'in son günlerde «Son söz kime aittir; 
bunun tespiti gereklidir» diye vâki cümlesini burada 
ifade ettim. Sayın- Ecevit'in, seçimlerden sonraki 
«Erken seçime içtenlikle gidilmesi» yolundaki de
meciyle, değerlerini muhafaza ettiklerini ve ağırlık
ları olduğunu ifade ettim. Sayın Ünaldı, benim bu 
görüşlerimin kapsamak istediği amacı bir başka is
tikamete götürüp, «Egemenliğin kayıtsız şartsız ulu
sa ait olduğunu ve fakat onun adına, bunun kayna
ğının Meclis olduğunu» ifade ettiler. Böylelikle, be
nim «Son söz söylemeden» neyi kastettiğimi, Sayın 
Ünaldı kendi yorumu içerisinde bir başka şekilde ifa
de etmeye çalıştılar. 

İzin verirseniz, sadece bu iki hususa münhasır 
olmak üzere, benim fikirlerimi aşan, benim sahibi çı
kamayacağım fikirleri böylelikle bir yorumla benim 
fikirlerim içerisinde ifade eden sayın arkadaşımızın 
bu konuşmasını düzeltme imkânını sağlamış olur
sanız, çok büyük bir hukukî açıklığa meydan ver
miş olacaksınız. 

Saygılarımla Sayın Başkan. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA MEHMET 
ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, takdirlerinize 
mesnet olması için bir tavzih yapmama müsaade 
buyurulur mu efendim? 

Takdir edeceksiniz; yani kendilerine, söyleme
dikleri bir sözü izafe edip etmediğimi takdir hakkı
nız vardır. Bu takdirlerinize mesnet olmak üzere, 
söylediğim sözün tavzihini lütfeder misiniz bana? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sataşma sistemi 
bu değil Sayın Başkan. İçtüzükteki sataşma sistemi 
bu değildir: Fikrinin kendisine izafe edildiğine her 
zaman söz verme şeklindedir. Bu... 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Bu, hakkın 
suiistimalidir doğrudan doğruya!.. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sevgili arkadaş
larım sinirlenmeyiniz; sistemi ifade ediyorum ben 
Sayın Başkana. Yani, tavzih hakkı, sözü ilk ifade 
edenin midir, yoksa, İçtüzüğün 65 nci maddesinde, 
sataşma veyahut kendisinin ifade etmediği yahut 
kendisine izafe edilen bir sözden dolayı söz isteye
nin midir? 

Şimdi sistemi tersine çevirmiş olacağız. Bu yö
nüyle ben itiraz ediyorum. Yoksa ben, Sayın Ünal
dı'nın sarahat verecek bir açıklama yapmasının kar
şısında değilim; fakat İçtüzüğümüzdeki şimdiye ka-
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dar işletilen sistem bu. Bu sistemin değiştirilmesini 
istemiyorum. Tabiî takdir Sayın Başkanındır. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Ünaîdı, ben, 
düşünce ve konuşma özgürlüğüne son derece saygı
lıyım. Karşı görüşlerin bütün gerekçe ve aynntıla
rıyle konuşabilmesinden yanayım. O itibarla, hoş
görü sınırlarım biraz geniş. 

«Söylemediğim bir fikir bana isnadedildi kanısı
na vardım. Ayrıca, şu konuda da bu kanıya ulaş
tım» diyorlar. Eğer kendileri, Sayın Ünaldı, «Yan
lış anlama var. Tavzihim bu yanlış anlamayı gidere
cektir» şeklindeki önerilerine rıza gösterselerdi, ben 
tavzihe olanak vererek bu yanlış anlamayı daha kı
sa yoldan çözüme bağlayacaktım, ama sistem, Sa
yın Atalay'ın söylediği sistemdir. 

Sayın Atalay, şimdi size söz veriyorum. Tecrü
beli bir parlamentersiniz, çok rica ediyorum... 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA MEHMET 
ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, benim söyle
mediğimi o söyledi diyerek cevap veriyor. Yani sis
tem yine doğru, benim söylediğim gibi. Ben de, Ken
dilerinin şurada ifade ettikleri gibi konuşmadığımı 
beyan edecektim. Ben öyle söylemedim. Öyle söy
lediğimi izafe ederek söz hakkı doğurmak istiyor
larsa o yanlış, sisteme de uymaz. 

BAŞKAN — Bir yerde hoşgörüyü harekete ge-
tirmezsek, hiçbir konuyu çözüme bağlayamayız Sa
yın Ünaldı. İkiniz de yıllardan beri Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunun yönetiminde yetki ile gö
rev yapmış kimselersiniz. Durumlarınızla genç arka
daşlarımıza aynı zamanda örnek olmanızı istirham 
ediyorum. 

Sevgili arkadaşlarım; bana da mütemadiyen sa
taşıyorsunuz. Yani yönetimimi öğretir, yönetimime 
direktif verir tarzda söz söyleyenler oluyor. Ne ka
dar iyi niyetle hareket ettiğimi görüyorsunuz. Biz, 
karşı görüşleri aynntılarıyle, gerekçeleriyle, kürsü 
özgürlüğü içinde konuşmaya alışmaya mecburuz. 
Başka türlü bu işin içinden çıkamayız. 

Ben kendim, kürsüde konuşurken kimse bana 
sataştın demedi, dikkat ediyorum ben. 

Buyurun Atalay, mümkün olduğu kadar kısa ol
masını rica ediyorum. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Çok kısa konu
şacağım Sayın Başkan. Basiretli idarenizin bu şekil
deki bir sonucu içerisinde size yardımcı olmaya çalı
şacağım ve belki de daha bu şeye girmeden sözleri
mi keseceğim. 

izin verirseniz görüşmelerin biraz da sinirli olan 
bu havasını yumuşatmak için özellikle Sayın Ünal-
dı'nın iznini alarak bir cümle ile söze başlayacağım. 
Ünaldı bazen çabucak olayların içine giriyor. Sayın 
İbrahim Şevki Paşa Başkanken, Başkanlık Divanın
da bulunduğumuz sıralarda bazen oluyordu, ben 
önergeler veriyordum, daha Sayın Başkan «Atalay' 
in önergesi var» der demez, Sayın Ünaldı hemen 
söz isterdi, Sayın Şevki Paşa «Sayın Ünaldı niçin 
söz istiyorsunuz?» diye sorardı, Sayın Ünaldı, 
«aleyhte» deyince, Sayın Şevki Paşa, muhteviyatını 
daha okumadığını söyleyince, «Atalay tarafından 
geldi» derdi Sayın Ünaldı. Buna, o zamanlar Divan
da bulunan arkadaşlarım da şahittir. Ben bunu Sa
yın Ünaldı'yı kınamak için söylemiyorum, ondan 
sonra da tabiî çıkıp şakalaşıyorduk. 

Biz, demokrasiyi belli zor koşullar içerisinde gö
türmek zorundayız. Bu bakımdan bazen bunlar da 
oluyor, olağandır. Şimdi izin verirseniz gayet kısa 
keseyim: 

Demokrasi gerçekten yeni anlayış içerisinde yal
nız, sandık yalnız Parlamento değildir. Özellikle ye
ni anayasalar, İtalyan Anayasası, Alman Anayasası, 
Fransa Anayasası parlamentoyu ve seçimi sadece 
demokrasinin bir unsuru ve kaynağı olarak sayma
mışlardır. Kurumların muvazenesi olarak getirmiş
ler ve oturtmuşlardır. Bu çeşitli kurumlar arasında
ki muvazene ve kurumların birbirine karşı olan gö
rev ve yetkileri vardır. 

Ben işte bunu ifade etmek istedim. Demokratik 
nizamın son ileri anlayışı budur ve gerçekten hukuk 
devleti bununla tanımlanır. Burada ben, yasama or
ganı yanında hemen, Anayasa Mahkemesinden de 
bahsedince, Sayın Ünaldı, benim konuşmama deği
nerek, Anayasa Mahkemesi sanki bir Anayasa mü
essesesi değil, sanki demokratik hukuk devleti ni
zamında Anayasa Mahkemesinin yetkileri yokmuş 
gibi bir Af Kanunu ile burada Anayasa Mahkeme
sini suçlamaya kadar götürmek istediler. 

Anayasa Mahkemesi hiçbir zaman, hiçbir şekil
de yasama organının yetkilerine tecavüz etmiş de
ğildir. Ancak, yasama organı şu veya bu sebeple 
kendisine düşen görevi yerine getirmez, şekil yönün
den eksik, noksan, maksatsız ve kendisine göre bazı 
anlayışlar içerisinde yasalar çıkarırsa ve bu yasalar 
meşruiyetsizliğe uğrar da, Anayasa Mahkemesi tu
tar bir maddeyi iptal ederse, o maddenin ortadan 
kalkması, Anayasa Mahkemesinin, kendisini yasa-
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ma organı yerine koyarak bir madde inşasına kalk
mış olması demek değildir. 

Bu sebeple, eğer biz iyi yasa yaparsak, biz, akıl
cı bir zihniyetin içerisinde demokratik nizamın 
çarklarını iyi işletip, eksiksiz ve noksansız, parti an
layışlarımızın dışında meşru ve doğru münasebetler 
içerisinde iyi yasalar çıkarırsak, Anayasa Mahkeme
si bu yasaları iptal etmez ve böylelikle Af Kanunun
da olduğu gibi madde iptali olmaz. «Madde iptali 
ile Anayasa Mahkemesi kendisini yasama organı 
yerine koyuyor ve af çıkarıyor...» yanlış. Bu yargı
nız, bu hükmünüz yanlış. Anayasa Mahkemesi inşa 
edici bir hüküm getirmemiştir. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Allah aşkına 
bununla ne alâkası var Sayın Başkan? Anayasa Mah
kemesiyle ne alâkası var? 

BAŞKAN —Sırrı Bey!.. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Sevgili arkadaş

larım, sabırlı olun. ifade ettim; dedim ki, ben, Ana
yasa Mahkemesinin hukuk devletinin demokratik 
nizamın bir unsurunu ifade edince, ne icabı vardı 
Sayın Ünaldı?.. Şimdi insaf ile düşünün, Sayın Ünal-
dı benim bu konuşmama atıf ile ve «Sayın Atalay 
böyle diyor» diye, Anayasa Mahkemesinin af ka
nunu çıkarmaya yetkisi olmadığını ifade etti. Sayın 
Ünaldı'ya, «Atalay böyle bir şey söylemedi ki, siz 
niçin bu şekilde cevap veriyorsunuz?» deseydiniz, 
bana da haklı olarak; «Sayın Atalay ne gereği var 
canım şimdi bunu söylüyorsunuz?» demekte hakkı
nız olurdu. 

Benim bir tanımım üzerinde Anayasa Mahkeme
sini bu şekilde suçlama, benim niyetimi aşan, demok
rasinin tarifi yönündeki bir zıddiyetin ifadesidir. Ana
yasa Mahkemesini demokratik nizamın bir unsuru, 
bir muvazene organı saymamı, arkadaşım neden bu 
şekilde niyetimi aşarak dile getiriyor? Bunda arkada
şım yanlış ve kendisine göre bir yorum yapmış bulu
nuyorlar. 

Görüşlerine saygı duyarım, ama benim görüşüme 
istinat etmeye hakları yoktur. Kendi görüşleri bir 
merkezde olabilir. Kendilerine göre, Anayasa Mahke
mesi, belli bir politik görüşün istikametinde ancak 
karar verebilir; olabilir. Bu bir görüştür. Sayın Ünal
dı bu görüşü kendi görüşü olarak ifade edebelir, say
gı duyarım, ama benim demokrasiyi tanımlamamı, 
Anayasa Mahkemesini bu şekilde bir unsur olarak 
getirmesine hakları yoktu. 

«Son sözü kim söyleyecek?» Bunun tanınması ge
rekir. Ben bunu, Sayın Demirel'in son haftada ağır-
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lığı olan bir sözü olarak ele aldım. Gerçekten hepimi
zin üzerinde durması gereken bir husustur dedim. 
«Son sözü kim söyleyecektir? Sön sözün sahibi kim 
olacaktır?» Bunu ifade ettikten sonra Sayın Ünaldı, 
gene bunu Anayasa Mahkemesine götürdüler, gene 
bunu bir ayrı istikamette değerlendirmeye çalıştılar. 

Ben şunu ifade etmek istedim. Bir bunalımdan 
kurtulmak istiyoruz. Gerçekten etrafımızı karanlık 
bir ağ sarmış bulunmaktadır. Başka ülkelerin baş
vurduğu erken veyahut derhal seçime gitme şekli 
ile son sözü söyleme hakkının kendisine ait olan mil
lete niçin gitmiyoruz? Mademki Demirel de, son 
sözün sahibinin kim olduğunu araştırıyor ve bu me
seleyi ortaya getiriyor. îşte diyorum ki, son söz mil
lete ait. Millete gidelim ve bir hafta içinde, en geç 
bir hafta içerisinde Meclise dayalı bir Hükümet ku
rup erken seçime gidelim, diyorum. Sayın Ünaldı 
benim bu ifade tarzımı, bir başka şekilde yorumlu
yorlar; «Şimdiye kadar nerede idiler? Hiç seçim ta
raftarı değildiler, hiç seçimi istemezdiler, hiç seçimi 
söylemezdiler; şimdi seçimden yana çıkıyorlar, şim
di seçimi ifade ediyorlar» diyorlar. 

Ben 25 yıldır vatandaşın tercihinden yanayım, 
seçimlerin yanındayım. Ben il genel meclisi seçimle
rinin ertelenmesinin karşısına çıktığım zaman Sa
yın Ünaldı ile aynı Mecliste idik, beraber mücadele 
ettik. O ayrı bir görüşte idi, «Seçimler ertelensin» 
diyorlardı, ben gene o zaman bu mücadeleyi yapı
yordum. Bir yıl dahi belediye meclisi veya il genel 
meclisi seçimlerinin ertelenmesinin yanlış ve hatalı 
olduğunu, sık sık başımız daraldıkça millete gitme
nin faydası vardır, dedim. Milletten son sözü alma
nın büyük yararı var. îşte bunu ifade ettim. Arka
daşım diyor ki, «Biz kaçmıyoruz.» Kaçmıyor iseniz, 
Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu bunalımdan 
kurtulmanın tılsımı, tek şartı ve meşru yolu derhal 
seçim. Ancak, Türkiye bu şekilde itibarlı olabilir, 
güçlü olabilir ve 14 - 15 Temmuz; yani Temmuzun 
ikinci haftasındaki itibarlı doruğa çıkabilir. Bunu 
ifade ettim. Bu ifademi bir başka şekilde değerlen
dirmeye veyahut şimdiye kadar bunu niye söylemi
yorsunuz diye; farzet söylemedik, ama bir gerçek 
şimdi kapımızı çalıyor ve bir bunalımın içerisinde
yiz. Erken seçim, derhal hükümet... 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Söz istemiyo

rum Sayın Başkan. Yalnız, Sayın Atalay benim za-
bıtlardaki konuşmamı tekrar okurlarsa şu konuşma--
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larını fuzuli yaptıklarını anlayacaklardır. Zapta geç
mesi için arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Sayın Kâmil 
Karavelioğlu tarafından verilmiş bir önerge var. 
gündemle ilgili. Sunuyoruz, sonra gerekli işlemi ya
pacağız. 

Divan Başkanlığına 
Müzakerelerin soğukkanlılıkla devamını sağla

mak için Meclis bütçe müzakerelerinin olduğu yerde 
kesilerek ertelenmesini ve Cumhurbaşkanlığı bütçe 
müzakeresine geçilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Tabiî Üye 

Kâmil Karavelioğlu 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Danışma Ku
rulu tarafından alınan 29 Ocak 1975 tarih ve 3 sa
yılı kararın 1 nci maddesi, bildiğiniz gibi, «Anaya
sanın 94 ncü maddesi hükmüne göre 10 gün içinde 
karara bağlanması gereken 1975 malî yılı Bütçe ka
nun tasarısı Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda 
ilişik programda tespit edilen gün ve saatlerde 
görüşülecektir» diyor. 

3 ncü maddesinde ise, «Görüşmeler günlük prog
ram bitinceye kadar yapılacaktır. Görüşmeler prog
ramlanan saatlerden önce biterse, bir sonraki büt
çenin görüşülmesine başlanacaktır» hükmünü getiri
yor. 

Bu karar Yüce Senatonun oylarına sunuldu ve 
Yüce Senato Genel Kurulunca kabul olundu. Benim 
Başkan olarak bir erteleme yetkim yok ve bu ne
denle önergeyi işleme tabi tutmuyorum. 

Şimdi, Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyelerin
den İdare Amiri Sayın Muslih Görentaş, Millet Mec
lisi bütçesi hakkında, Millet Meclisi Başkanlık Di
vanı adına söz istediler, kendilerine söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Görentaş. 

MİLLET MECLÎSİ İDARE AMİRİ MUSLİH 
GÖRENTAŞ (Van Milletvekili) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri; 

Millet Meclisinin 1975 malî yılı Bütçesi üzerin
de yapılan tenkid ve temennilere, Millet Meclisi adı
na cevaplarımı arz etmeye çalışacağım. 

Cumhuriyet Senatosu bütçesini müdafaa eden 
Senato Başkanvekili Sayın Mehmet Ünaldı işaret 
ettiler, «Devamlı olarak Senato bütçesi eleştirildi, 
tenkid edildi. Millet Meclisi bütçesine fazla temas 
edilmedi.» Bu tabiî bir gelenek halindedir. Cumhu
riyet Senatosunda daima, Cumhuriyet Senatosu 
bütçesi fazla eleştirilir, Millet Meclisinde de Millet 

Meclisi bütçesi daha fazla eleştirilir. Bu bakımdan 
tahmin ederim, müsavi şartlar temin edilmiş olacak
tır. 

Müdürlerin derece meselesine de işaret etmişler
di. Millet Meclisinde 1 nci derecede bir tek müdürü
müz var; Kütüphane Müdürü. Diğer müdürlerimi
zin hepsi tamamen 2 nci derecededir. Senato ile kar
şılaştırdığımız takdirde, Senatoda 1 nci derecede 
dört müdürlük vardır, Millet Meclisinde 1 tane var
dır. 

Keza, bir de memur tayinlerine temas edildi. 101 
memurun tayin edilmesi hususu; hakikaten 1974 dö
nemi içinde 101 memur tayini yapılmış, fakat şöyle: 
Eskiden Millî Saraylardaki emniyet teşkilâtı İstan
bul Emniyet Müdürlüğüne bağlı idi. Şimdi, emniyet 
teşkilâtını Meclis bünyesine aldık. Bu bakımdan 39 
tane emniyet mensubu polis, komiser, komiser mu
avini Millî Saraylara tayin edilince tabi bu, kabarık
lık husule getirdi. 

Ayrıca 15 tane stenografın (kursları bitirdiği 
için) tayini yapılmıştır. 

Bir de, Millî Saraylar ahşap olduğu için, koruma 
memuru olarak 10 tane de oraya tayin yapılmış. Bu 
suretle 64 tayin bu şekilde olmuştur. Ayrıca 37 tane 
de emekliye ayrılan, yerleri boşalan memurların ye
rine atama yapılmıştır. Bunu böylece arz ediyorum. 

Bir de fazla mesai mevzuuna temas edildi. Tak
dir edersiniz ki, fazla mesai Bütçe Kanununun (R) 
formülüne göre tatbik ediliyor Millet Meclisinde. 
Bunda tatbikatımız iki şekilde oluyor: 

Birisi, bir maaş nispetinde memurlara fazla me
sai karşılığı ödeniyor. 

İkincisi, puantaj usulüne göre. Bir Senatör arka
daşımız, talimatname yapılmadan bu ödeme yapıl
mıştır, şeklinde ifade ettiler. Talimatname Millet 
Meclisinin yapılmıştır. Yalnız, Anayasanın 113 ncü 
maddesine göre bu talimatnamelerin Resmî Gazete
lerde ilânı gerekiyor. Fakat İdare Hukukuna göre 
yönetmelikler iki türlüdür, takdir edersiniz. Bunun 
birisi kamuyu ilgilendiren talimatnameler, diğerleri 
de, adî talimatnameler. Bu sadece Meclis bünyesini 
ilgilendirdiği için Resmî Gazetede ilânına lüzum gö
rülmemiştir. 

Bir de Millî Saraylar konusunda, bilhassa Ada
let Partisi Grupu adına konuşan Sayın Azmi Erdo
ğan bazı endişelerini ifade ettiler. Hakikaten haklı
dırlar. Çünkü Millî Saraylarımız tamamen ahşap, 
korunması gayet güç. Milyarlar değerinde olan bu 
eserlerin muhafazası hakikaten güç bir durumda-
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dır. Yalnız şunu arz edeyim: Buranın elektrik tesi
satı 10,5 milyon liraya ihale edilmiş ve Bayındırlık 
Bakanlığı bu mevzuu üzerine almıştır. Bu elektrik 
tesisatının yapılması sırasında yangın ihbarı ve hır
sızlık alarm işaretleri konulmuştur. Bu bakımdan, 
mümkün mertebe bu hususlar da telâfi edilmiş ola
caktır. 

Restorasyon bakımından Dolmabahçe Sarayı he
men hemen ikmal edilmek üzeredir. Bu sene arka 
kısımdaki sıvalar tamamen ikmal edilmiş, ön cephe
lerin restorasyonu bitirilmiştir. 

Bir de Küçük Su Kasrı ele alınmıştır. Zaten Mil
let Meclisine bağlı 8 tane saray mevcuttur. Bunlar
dan, Dolmabahçe Sarayının muayede salonunun iç 
tezyinatı ve rıhtım parmaklıklarının % 75'i ikmal 
edilmiş, arka cephe su, sıva, saçak, boya ve hidra-
for tesisatı bitmiştir. Beylerbeyi Sarayının rıhtım du
varlarının >% 80'i bitmiş, Avcı Köşkünün % 95'i bit
miştir. Küçüksu Kasrının deniz cephesinin % 90,'ı 
bitmiş, doğramaları da bitmek üzeredir. Yalova 
Köşkü su deposu, Genel Sekreterlik binası ikmal 
edilmiş vaziyettedir. Ihlamur Kasrı çevre duvarları 
tamamen bitmiş, yalnız inşaatı tahmin ediyorum ki, 
önümüzdeki sene ancak ele alınabilecektir. Çünkü 
bu seneki bütçeye bu husus için para konulmamıştır. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Bu hususta 
bir teklif yapmadınız mı?.. 

MÎLLET MECLİSİ İDARE AMİRİ MUSLİH 
GÖRENTAŞ (Devamla) — Efendim, şimdi bir 
program yapmışız. Bu programa göre önümüzdeki 
sene biraz güç sıra gelecek. Halen inşaatına başladı
ğımız Küçük Su Kasrı bizi epey oyalayacak. O ba
kımdan ele alamadık. 

Bir arkadaşımız bir de kitaplık mevzuuna işaret 
etti. Bu Kitaplık Kanunu halen Genel Kuruldadır. 
Bu kanun çıktığı takdirde, tahmin ediyorum ki, bu 
mevzuda tamamen halledilmiş olacaktır. 

Başka not aldığım bir şey yoktur. Bu bakımdan, 
eğer sayın senatörlerin sulaleri varsa, suallerini ce
vaplandırmaya çalışacağım. 

Millet Meclisi bütçesi üzerindeki konuşmalardan 
dolayı sayın senatoyu saygıyle selâmlar, teşekkürle
rimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Görentaş. 
Sayın Mehmet Nuri Âdemoğlu, son söz sizindir. 
Buyurunuz. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

İkibuçuk saatten beri vaktiniz heder olduğu için, 
ben çok kısa bir maruzatta bulunup huzurunuzdan 
ayrılacağım. 

Öğleden sonraki celsede Riyaset makamını işgal 
eden Sayın Başkanın, celseyi açarken yaptıkları şu 
konuşmayı motamo not etmiş bulunuyorum. Şöyle 
buyurdular : 

«Ben düşünce ve söz hürriyetine son derece hür
metkarım. Ben burada tarafsız kalmaya azamî gay
ret göstereceğim. Yine ben, Anayasa ve tüzüklere 
riayetkar olacağım ve bu kanunları doğru uygulaya
cağım.» 

Şimdi Sayın Başkanım; 
Başkanlık makamına Yüce Senatonun iradesiyle 

seçilen Sayın Başkan ve diğer sayın başkanvekilleri-
nin hepsinin tarafsız davranmaları, Anayasa ve tü
züklere riayetkar olmaları kanun icabı değil midir? 

Hal böyle iken, zatıâlinizin celse açılırken bunla
rı tekrar etmenizin manasını anlamak bizim için zor 
oldu, güç oldu. 

Sayın senatörler; 
Sabahtan beri Cumhuriyet Senatosu ve Meclis

lerin bütçeleri üzerinde müzakere cereyan ediyor. 
Bir hayli konuşmalar oldu; maalesef gerek mevzu, 
gerekse konuşma adabı itibariyle bu kürsüye yakış
mayacak bazı sözler ve mevzular getirildi. Biz bun
ların hiç birisine iştirak etmiyoruz ve bunu söyle
yen; bu kürsü adabına uymayan sözleri söyleyen 
arkadaşlarımızın henüz daha Yüce Senatoda yeni 
olmaları ve heyecanlarına veriyoruz. 

1961 Anayasası iki Meclis getirmiştir. Bunlardan 
birisi Yüce Cumhuriyet Senatosu, diğeri Millet Mec
lisidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bizim asıl uğraşacağımız mevzular varken bura

da üç kadroya, beş kadroya şu tayin, bu tayin ya
pılmıştır diyerekten vaktimizi kaybetmemize acıyo
rum. 

Protokolde Cumhuriyet Senatosunun Millet Mec
lisinden önde gelmesine rağmen açınız radyolarını
zı; daima Meclis saati öndedir, Meclis öne alınır ve 
Devlet müessesesi olduğu halde, protokole riayet 
etmesi icabettiği halde Cumhuriyet Senatosu ondan 
sonra gelir. Açınız gazetelerinizi; daima Meclis ca
nibine daha başka ağırlık verilir, Cumhuriyet Sena
tosuna daha az ağırlık verilir. 

İşte bu itibarla yapacağımız; Sayın Başkanlık 
Divanının yapacağı birçok işler varken, burada sa
yın senatörlerin bunları bırakıp da 3 - 5 kadro ve 
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onlara tayinle uğraşmalarım ben zait gördüm ve za
mana acıdım. 

Şu çatı altında 14 seneden beri beraber bulundu
ğumuz arkadaşlarımız var. Yüce Senatonun Türki
ye'de demokrasinin yerleşmesinde büyük katkısı ol
duğunu hatırlamalarını istirham ediyorum. Bu iti
barla Senatoya yakışmayacak sözlerin yüce kürsü
den sarf edilmemesini tekrar istirham ediyorum ve 
vaktinizi almamak için sözlerimi burada kesiyorum. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Âdemoğlu. 
Sayın senatörler; 
Görüşülmekte olan bütçenin tümü üzerindeki ko

nuşmalar bitmiştir. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

A) CUMHURİYET SENATOSU 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 20 442 900 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Bu bölümle ilgili önergeler var. Bildiğiniz gibi 

önergeler üzerinde görüşme yapmaksızın oya sunma 
işlemine geçeceğiz. 

Önce önergeleri sunuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe tasarısı 29 - 30 Kasım 
tarihlerinde Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanın
da görüşülüp ihtiyaçlara göre tespit edilmiştir. 

Tasarıya ekli personel kadro cetvelleri de, ihtiyaç
lar, imkânlar ve personel istihdamında adalet esasları 
dikkate alınarak teklif olunmuştur. 

Bütçe Karma Komisyonu raporunun 13 ncü say
fasında yer alan, «Basılmış bütçeler üzerinde komis
yonca tekriri müzakere ile yapılan değişiklikler» baş
lıklı kısmında, Cumhuriyet Senatosu Kanunlar Mü
dürlüğü kadrolarında değişiklik yapıldığı görülmüş
tür. 

Bu değişiklikle, 5 nci derecedeki bir memur kad
rosu 4 ncü dereceye yükseltilmekte ve bu kadroyu 
işgal eden memura «Hukuk Müşaviri» unvanı veri
lerek, Anayasa ve Adalet Komisyonunda çalıştırıl
ması öngörülmektedir. 

Keza, 6 ncı derecede bir memur kadrosu 4 ncü 
dereceye yükseltilmiş, bu kadroyu işgal eden memu

run «Hukuk Müşaviri» unvanı ile Bütçe ve Plan Ko
misyonunda çalıştırılması öngörülmüştür. 

Bütçe Karma Komisyonunda Başkanlık Divanı 
temsilcisi bulunmadığı bir sırada kabul edilen bu de
ğişiklik, Başkanlık Divanımızın 4 . 2 . 1975 tarihli 
Birleşiminde görüşülmüştür, Divanımız bu değişikliğe 
ihtiyacı olmadığı sonucuna varmış, kesinleşmesi halin
de, personel arasında huzursuzluk yaratacağı ve is
tihdamda adalet ilkesine aykırı düşeceği düşüncesiy
le, Sayın Genel Kurula evvelce Bütçe Komisyonuna 
verilmiş bulunan Cumhuriyet Senatosu bütçe tasarı
sının 6 ncı sayfasında kayıtlı Kanunlar Müdürlüğü 
kadro ve derecelerini gösterir cetvelin aynen kabu
lünü arz etmeyi kararlaştırmıştır. 

Bu önergemizin oya sunulmasını arz ederiz. 

Başkanvekiii 
Mehmet Ünaldı 

Kâtip 
Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Bahriye Üçok 

Kâtip 
Arif Hikmet Yurtsever 

Başkanvekiii 
Necip Mirkelâmoğlu 

Kâtip 
O. Nuri Canpolat 

Kâtip 
Hüsamettin Çelebi 

idare Amiri 
Hüseyin Atmaca 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

1975 malî yılı Cumhuriyet Senatosu Bütçesi, Cum
huriyet Senatosu Başkanlık Divanında 29 ve 30 Ka
sım 1974 tarihlerinde görüşülüp ihtiyaçlara göre ka
rara bağlanmıştır. Tasarıya ekli kadro cetvelleri de, 
ihtiyaçlar, imkânlar ve personel istihdamında adalet 
esasları dikkate alınarak tespit edilmiştir. 

Bütçe Karma Komisyonu; sözü edilen karar ve 
tespiti uygun olarak teklif edilen bütçede, biri Baş
kanlık Divanı temsilcileri hazır değilken Komisyon 
üyeleri tarafından verilen önerge üzerine, diğeri, 
Başkanlık Divanı temsilcileri hazır iken Komisyon 
üyeleri tarafından verilen önerge üzerine, olmak üze
re iki kez değişiklik yapmıştır. 

Başkanlık Divanı; bu değişiklikler hakkında Di
van üyelerinin bilgi edinmelerini sağlamak ve Divan 
görüşünü saptamak üzere 4 Şubat 1975 tarihinde top
lanmış ve Bütçe Karma Komisyonu tarafından Baş
kanlık Divanı temsilcileri hazır değilken yapılan deği
şikliğin önce, Başkanlık Divanı temsilcileri hazır iken 
yapılan değişikliğin sonra görüşülmesi ve ayrı ayn oya 
sunulması için yapılan usul teklifini oylayıp çoğun
lukla kabul ederek görüşmelere başlanmıştır. 
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1. Bütçe Karma Komisyonu tarafından, Başkan
lık Divanı temsilcileri, hazır değilken, Komisyon üye
lerince verilen önerge üzerine yapılan değişiklik: 

Bu değişiklik, 2 dir: 
1 nci değişiklik, Başkanlık Divanı tarafından yapı

lan teklife göre 5 nci derecede bir memur kadro
sunun 4 ncü dereceye yükseltilmesi ve Cumhuriyet 
Senatosu Hukuk Müşaviri unvanı verilerek kendisinin 
Anayasa ve Adalet Komisyonunda çalıştırılması şek
lindedir. 

2 nci değişiklik ise, Başkanlık Divanı tarafından 
yapılan teklife göre, 6 nci derecede bir memur kad
rosunun 4 ncü dereceye yükseltilmesi ve Cumhuriyet 
Senatosu Hukuk Müşaviri unvanı verilerek Bütçe ve 
Plan Komisyonunda çalıştırılması şeklindedir. 

Başkanlık Divanı; 4 Şubat 1975 tarihinde yaptığı 
toplantıda, yukarıda açıklandığı üzere, yapılan usul 
hakkındaki teklifi oya sunup, çoğunlukla kabul ede
rek, önce bu 2 konuya ait değişikliği görüşmüş ve (bu 
değişikliğe ihtiyaç olmadığı sonucuna varmış, kesinleş
mesi halinde, personel arasında huzursuzluk yarata
cağı ve istihdamda adalet ilkesine aykırı düşeceği dü
şüncesiyle) sözü edilen değişikliğin Divanca benimsen-
memesine ve Divan tarafından 29 ve 30 Kasım 1975 
tarihinde alınan karara uygun olarak Bütçe Karma 
Komisyonuna sunulan ve bir örneği bu önergeye ek
lenen kadro cetvelindeki eski şekline ifrağ edilmesi 
için Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna öneride 
bulunulmasına karar vermiştir. 

Bizler, bu karar için olumlu oy kullanmış bulu
nuyoruz ve karara imtisalen, sözü edilen değişikliğin, 
Divan tarafından 29 ve 30 Kasım 1975 tarihlerinde 
alınan karara uygun olarak Bütçe Karma Komisyonu
na sunulan ve bir örneği bu önergeye eklenen kadro 
cetvelindeki eski şekline ifrağ edilmesini öneriyoruz. 

2. Bütçe Karma Komisyonu tarafından Başkan
lık Divanı temsilcileri hazır iken Komisyon üyelerin
ce verilen önerge üzerine yapılan değişiklik: 

Bu değişiklik; Bütçe Karma Komisyonu tarafın
dan hazırlanıp bastırılarak üyelere dağıtılan raporun 
ilgili sayfalarında görüldüğü üzere, Başkanlık Divanı 
tarafından Bütçe Karma Komisyonuna sunulan kad
ro cetvelinde, 

Derecesi 5 olarak teklif edilen 1 personelin kad
rosunun 4 ncü dereceye, 

Derecesi 8 olarak teklif edilen bir personelin kad
rosunun 7 nci dereceye, 

Derecesi 10 olarak teklif edilen bir personelin kad
rosunun 9 ncu dereceye, 

Derecesi 12 olarak teklif edilen bir personelin 
kadrosunun 11 nci dereceye, 

Derecesi 3 olarak teklif edilen bir personelin kad
rosunun 2 nci dereceye, 

Derecesi 8 olarak teklif edilen bir personelin 
kadrosunun 7 nci dereceye, 

Derecesi 10 olarak teklif edilen bir personelin 
kadrosunun 9 ncu dereceye, 

Derecesi 12 olarak teklif edilen bir personelin 
kadrosunun 9 ncu dereceye, 

Derecesi 3 olarak teklif edilen bir personelin kad
rosunun 2 nci dereceye, 

Derecesi 9 olarak teklif edilen bir personelin kad
rosunun 8 nci dereceye, 

Derecesi 11 olarak teklif edilen bir personelin 
kadrosunun 10 ncu dereceye, 

Derecesi 6 olarak teklif edilen bir personelin kad
rosunun 5 nci dereceye, 

Derecesi 3 ve ek göstergesi 100 olarak teklif edi
len bir personelin kadrosunun 2 nci dereceye ve ek 

i göstergesinin 150'ye yükseltilmesi ve ayrıca personele 
\ 5 adet ek 50 gösterge tahsis edilmesi şeklindedir. 

j Karma Bütçe Komisyonu; bu değişikliği, Ko
misyon üyeleri tarafından verilen önergeye istinaden 
ve hazır bulunan Başkanlık Divanı temsilcilerinin ko
nuyu komisyonun takdirine bıraktıklarını".' söyleme-

, leri üzerine yapmıştır. 

Oysaki, bu temsilcilerin, Divanın 29 ve 30 Kasım 
1975 tarihli kararını savunmaları ve önergeye karşı 
çıkmaları gerekirdi. 

Bu değişikliğin benimsenip benimsenmemesi için 
yapılan oylamada 13 kişilik Başkanlık Divanının 2 
üyesi hazır bulunmamış, 1 üye çekinser kalmış. Baş
kan oy kullanmamış ve değişiklik 4 karşı oya muka
bil 5 olumlu oyla benimsenmiştir. 

Yukarıda 1 nci maddede açıklanan değişikliğin 
benimsenmemesi için Divanca ileri sürülen gerekçe, 
(değişikliğin kesinleşmesi halinde, Personel arasında 
huzursuzluk yaratacağı ve istihdamda adalet ilkesine 
aykırı düşeceği) idi. 1 nci maddede açıklanan değişik
liğin benimsenmemesi için ileri sürülen bu gerekçe 
doğrudur. Ve 2 nci maddede açıklanan değişikliğin 
benimsenmemesi için aynı derecede makbuldür. Bu 
nedenle bizler karşı oy kullandık. 

Oylarımızın isabetli olduğu kanısında bulunduğu
muzdan, bu maddede sözü edilen değişikliğin, Di
van tarafından 29 ve 30 Kasım 1975 tarihlerinde alı
nan karara uygun olarak Bütçe Karma Komisyonuna 
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sunulan ve bir örneği bu önergeye eklenen kadro cet
velindeki eski şekline ifrağedilmesini öneriyoruz. 

Saygılarımızla. 

Ek : 1 Kadro cetveli. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı üyeleri : 

Sınıfı D. 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanvekili 
Tokat Üyesi 
Zihni Betil 

Cumhuriyet Senatosu 
Divanı Kâtip Üyesi 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hüsamettin Çelebi 

Cumhuriyet Senatosu 
Divanı Kâtip Üyesi 

Burdur Üyesi 
Ekrem Kabay 

Kadro cetvellerinde yapılacak düzeltmeler 

Gösterge 
üstü rakam 

150 
100 
50 

Adet 

2 
1 
5 

Sınıfı D. Unvanı 

Genel Sekreterlik 

Gen. 
îd. Hz. 5 Sekreter 

» 8 Sekreter Daktilo 
» 10 » » 

Kanunlar Müdürlüğü 

» 5 Memur 
» 6 » 
> . 8 » 
;» 9 » 
» 12 > 

Tutanak Müdürlüğü 
> 3 Tutanak Müdürü 

Özlük İşleri Müdürlüğü 
:» 8 Evrak ve Arşiv Memuru 

Saymanlık Müdürlüğü 
> 10 Sekreter Daktilo 

Levazım Müdürlüğü 
» 12 Sekreter Daktilo 

Gösterge 
toplamı 

300 
100 
250 

Adedi 

Unvanı Adedi 

9 
13 
12 
6 

Daire Müdürlüğü 
» 3 Daire Müdürü 

Yrd. Hz. 
» 8 Hademe 
» 9 > 
» 10 » 
» 11 » 

Sağlık İşleri Müdürlüğü 
S.lık Hz. 6 Eczacı 1 

Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe Tasarısı 29 ve 30 Ka
sım 1974 tarihlerinde Cumhuriyet Senatosu Başkan
lık Divanında görüşülüp ihtiyaçlara göre tespit edil
miştir. 

Tasarıya ekli kadro cetvellerinin tespitinde 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanunun bazı 
maddelerini değiştiren 1327 sayılı Kanun ile o tarihe 
kadar çıkarılmış bulunan bütün Kanun hükmündeki 
Kararnameleri gözönünde bulunduran Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlık Divanı, yaptığı çalışmada Cum
huriyet Senatosunun 238 Kadro bulunduğunu bunu 
198 nin dolu ve 40 nın boş olduğunu, bu personel
den 63 nü, 1 . 3 . 1975 tarihindeki müktesep hakla
rının kadrolarını aşacağı, aynı tarihte intibakı kadro
suna eşit duruma geleceklerin sayısının 24 olduğunu, 
yine 1 . 3 . 1975 tarihindeki intibak durumuna gö
re üst dereceden maaş alabileceklerin 62, iki üst de
receden maaş alacakların 32, üç üst dereceden maaş 
alacakların 8, dört üst dereceden maaş alacakların 5, 
beş üst dereceden maaş alacakların 3, altı üst dere
ceden maaş alacakların 1 kişiolduğunu tespit etmiş
tir. 

Bu durumu kanunî imkân ve zorunlukları gözö-
nüne alan Başkanlık Divanı hazır bulunan üyelerini 
oybirliği ile şu kararlara varmıştır. 

1. Bundan sonraki atama kararlarında personel 
bulunmasında güçlük çekilen memuriyetler dışında
ki memuriyetlerde hiçkimseye müktesebinin üstün
de kadro verilmemesi, 

2. Mevcut personel 1.3.1975 tarihindeki mük
tesebinden ençok iki üst derece verilmesi, bu prensi
be uymayan durumların düzeltilmesini bu yıldan 
başlanması, düzeltici uygulamaya önümüzdeki yıl
larda yaratılacak kadro imkânlarıyle devam edilmesi, 
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3. Üst derece kadro verilmesinde, 657 sayılı Ka
nunda öngörüldüğü üzere personelin öğrenim ve 
eğitim durumu ve yaptığı işin önemi ile son üç 
sicil döneminde aldığı sicilinin gözönünde bulun
durulması; sicilleri olumlu olmak kaydıyle öğrenim 
ve eğitim durumları ve yaptıkları iş, eş değerde 
olan personele aynı üst derece imkânı tanınması, 

4. Yukardaki esaslara göre; 
a) Cumhuriyet Senatosunun mevcut personelin

den, İdare Amirlerinin Divana sundukları doküman
larda 1.3.1975 tarihinde intibaklarının kadrolarını aşa
cağı görülenler ile aynı tarihte intibakları kadrola
rı ile eşit duruma gelecek durumda bulundukları an
laşılanlara bir üst derece verilmesi; böylece 198 per
sonelden 149'u arasında objektif istihdam durum-
nun sağlanması, 

b) Mevcut personel müktesepleri yükseltilebile
cekleri dereceyi aşmış olanlara mükteseplerine göre 
ödeme yapılmasına devam olunması ve durumlarının 
müktesepleriyle dondurulması, 

c) İşgal ettikleri kadrolar itibariyle durumları, 
şikâyet, yakınma ve huzursuzluklara yol açan aşağı
da adları yazılı 5 personelin 657 sayılı Kanunun 
59/2 maddesine göre başka görevlere naklen atan-
malarıyle, şikâyet, yakınma ve huzursuzlukların gide
rilmesi. 

Cumhuriyet Senatosunun 1975 Yılı Bütçesinin, 
Bütçe Karma Komisyonunda müzakeresi sırasında 
verilen bir önerge ile birde Bütçe Karma Komisyo
nunda Bütçe raporunun bağlanmasından sonra tek
riri müzakere sırasında verilen diğer bir önerge ile 
Cumhuriyet Senatosu kadro, unvan ve ek gösterge
lerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Yapılan bu değişiklikler Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divanı'nın yukarıdan beri açıkladığımız 
mevzuata uygun incelemelerinin ürünü olan karar
lan ile Cumhuriyet Senatosunda mevzuatı hâkim 
kılma arzuları ile bağdaşmamaktadır. 

Düzeltilmediği takdirde Cumhuriyet Senatosu 
personeli arasında eskiden beri mevcut bulunan hu
zursuzlukların devam etmesine neden olacağı gibi, 
Cumhuriyet Senatosu personelinden bazılarının Cum
huriyet Senatosu Divanına rağmen hakları olmayan 
bir takım imkânları elde etmeye usul edilmelerine 
imkân yaratmış olacaktır. 

Bu nedenle, Cumhuriyet Senatosu Bütçesinde ki 
ekli kadro cetvellerinde aşağıda arz edeceğimiz deği
şiklik tekliflerinin ayrı ayrı oya sunulmasını teklif 
ederiz. 

1. Değişiklik teklifi : 
Başkanlık Divanı'nın 30 Kasım 1974 günü işgal 

ettikleri kadrolar itibariyle durumları şikâyet, yakın
ma ve huzursuzluklara yol açan, kadroları aşağıda ya-. 
zıh 5 personelin kadrolarının bu karar gereğince dü
zeltilmesi, 

Sınıfı D. Unvanı Adedi 

Genel Sekreterlik 
Gen. 
İd. Hiz. 10 Sekreter Daktilo 3 

Kanun Müdürlüğü 
» 9 Memur 2 
» 12 Sekreter Daktilo 1 

Saymanlık Müdürlüğü 
» 10 Sekreter Daktilo 1 

Levazım Müdürlüğü 
» 12 Sekreter Daktilo 1 

2. Değişiklik Teklifi : 

Bütçe Karma Komisyonunda yapılan değişikliğin 
bu kısmı, bir başkanvekilinin sekreterine, odacısına 
ve diğer hizmetliye mükteseplerinin üzerinde yeni 
bir takım haklar getirmektedir. 

Cumhuriyet Senatosu bütçesinin Başkanlık Diva
nında müzakeresi sırasında Başkan dahil hiçbir Di
van Üyesinin sekreterine ve yakın hizmetlilerine bir 
ayrıcalık tanımamıştır. 

Değişiklik önerimiz kabul edilmediği takdirde 
esasen mükteseplerinin birer derece üstünde kadro iş
gal eden bu personel ayrıcalıkla birer derece daha 
terfi etmiş olacaktır. Bu nedenle aşağıdaki önerimizin 
kabulünü teklif ederiz. 

Sınıfı D. Unvanı Adedi 

Genel Sekreterlik 
Gen. 
İd. Hiz, 8 Sekreter Daktilo 3 

Daire Müdürlüğü 
Yrd.Hz. 9 Hademe 13 

» 11 » 6 

3. Değişiklik teklifi : 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanında 

30 Kasım 1974 günü alman kararlar arasında intibak
ların yükselmesi dolayısıyle, Özel Kalem, Kanunlar, 
Özlük İşleri, Levazım ve Sağlık İşleri Müdürlük, 
Doktorluk kadrolarının 1 nci dereceye, ek gösterge
lerinin de 200'e çıkarılması. Muhasebe Müdürlüğü 
kadrosunun 2 nci derece ve ek göstergesinin 100, Da-
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ire Müdürlüğü ek göstergesinin 150, Tutanak Mü
dürlüğü ek göstergesinin 150 ve Matbaa Müdür Yar
dımcılığı Steno Grup Amirliklerinin ek göstergeleri
nin de 50 olarak tespiti kararlaştırılmıştır. 

Bütçe Karma Komisyonunda yapılan değişiklik
ler Cumhuriyet Senatosu Müdürlükleri arasında ku
rulması düşünülen kıdemlilik ve hizmet yılları ölçü
sü kıstasını bozacağı için, aşağıdaki değişiklik öneri
mizin kabulünü teklif ederiz. 

Cumhuriyet Senatosu Kadro Cetvelleri 
1975 Malî yılı gösterge dışı ödemeler tablosu 

Gösterge Gösterge 
üstü rekor adet toplamı 

200 8 1 600 
150 2 300 
100 1 100 
50 5 250 

Toplam 16 2 250 
X 8 

18 000 
X 12 

216 000 

4. Değişiklik Teklifi : 

Bütçe Karma Komisyonunda bir personele ait 
5 nci derece kaldırılarak yerine 4 ncü derece veril
miştir. Oysaki, bu şahsın durumu Başkanlık Divanın
da etraflıca ele alınmıştır. 

Çalıştığı grupundan liyakatsizliği nedeniyle uzak
laştırılmış olduğu için, kendisine müktesebi olan 5 
nci derece kadro verilmiş, bir üst derece ile terfi et
tirilmesi uygun görülmemiştir. Bu nedenle değişiklik 
önergemizin kabulünü teklif ederiz. 

Sınıfı D. Unvanı Adedi 

Genel Sekreterlik 
Gen. 
id. Hiz. 5 Sekreter 2 

5. Değişiklik teklifi : 

Bütçe Karma Komisyonunda tekriri müzakere yo-
luyle kadro ve unvan almayı uygun görmediğimiz 
için aşağıdaki değişiklik önerimizin kabulünü tek
lif ederiz. 

Sınıfı D. Unvanı Adedi 

Kanunlar Müdürlüğü 
Gen 
İd. Hiz. 6 Memur 3 

» 5 » 3 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Suphi Gürsoytrak Haydar Tunçkanat 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu 1975 malî yılı bütçesinin 

101 nci Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri Bölü
münün 100 personel giderleri, 150 ek çalışma karşı
lıkları harcama bölümünden 9 600 Türk lirasının ten
zili ile, (110 aylıklar harcama kalemine) eklenerek ek 
gösterge tablosuna iki adet ( + 50) ek gösterge ilâ
vesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Özer Derbil 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, şimdi 4 Şubat 
tarihinde Başkanlık Divanında, Bütçe Karma Komis
yonu tarafından yapılan değişiklikler iki kategoriye 
ayrıldı. Birincisi, Bütçe Karma Komisyonunda Baş
kanlık Divanı temsilcileri hazır bulunmaksızın yapıl
mış olan değişiklikler. İkincisi de, Başkanlık Divanı 
temsilcileri hazır olduğu halde yapılan değişiklikler. 
Hatırlayacaksınız, usul önerisinde bulundu. Birincisi 
ayrıca görüşüldü oya sunuldu, değişikliğin benimsen-
memesi ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna ya
pılan değişikliğin Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Di
vanı tarafından 29 ve 30 Kasım 1974 tarihlerinde alı
nan karara istinaden sunulan kadro cetvellerindeki 
hale ifrağ edilmesi. 

Başkanlık Divanı temsilcileri hazır olduğu halde 
yapılan değişikliklerde çoğunlukla benimsendi. 

Şimdi, birinci tür değişiklik için verilmiş bir öner
ge var, birinci ve ikinci tür değişiklik için verilmiş 
önerge de var. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkanım, benim önergemde de dahildir onlar. 

BAŞKAN — Dahil midir? 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Yani, birinci tür değişiklik için ve
rilmiş önerge, sizin önergenizin de kapsamına dahil. 
İki kişiyi ilgilendiriyor. 
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İkinci tür değişiklik için verilmiş önergede söz ko
nusu edilen Bütçe Karma Komisyonu değişikliğinin 
tümünü sizin önergeniz de kapsıyor. 

SUPHÎ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Evet 
Sayın Başkan; ama bir kısmı hariç. 

BAŞKAN — Hangi kısmı efendim? 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — İki nok
tada ayrılık var. Tümünü kaldırmıyor. Daire Müdü
rüne sağlanan derece ile Tutanak Müdürüne sağla
nan derece terfii benim önergemde kabul edilmiş 
vaziyettedir. 

Bir de Bilâl Acar isminde bir personelle ilgili ola
rak derece takdirinde bir hata olmuş, o hatanın dü
zeltilmesine katılıyorum. 7 nci derece önerilmiş o 
öneriyi. kabul etmiş bulunuyorum. Diğer hususları 
aynen kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, şu hususu açıklığa kavuştur
mak için sizinle görüşme ihtiyacını duydum. Başkan
lık Divanı temsilcileri hazır değilken, Bütçe Karma 
Komisyonunda yapılan değişikliğin benimsenmemesi 
ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı tarafından 
Bütçe Komisyonuna sunulan bütçeye bağlı kadro 
cetvelindeki şekle ifrağ edilmesi hususunda bileşi
yorsunuz. Bu nedenle, bu birinci tür değişiklik hak
kında verilen önergeye katılıyorsunuz. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Katılı
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, benim de imzamı taşı
yan; sizin ve Sayın Ekrem Kabay'ın da imza ettiği
niz önergede 1 nci maddeyi, Bütçe Karma Komisyonun
da Başkanlık Divanı temsilcileri hazır bulunmaksızın 
yapılmış olan değişikliklerin Başkanlık Divanı tarafın
dan hazırlanıp, Bütçe Karma Komisyonuna verilen 
tasarıya bağlı kadro cetvelindeki şekline ifrağ olun
ması hususunu kapsıyor. 

Sayın Mehmet Ünaldı ve arkadaşları tarafından 
verilen önerge de sadece bu hususu kapsıyor. Binaen
aleyh, Mehmet Ünaldı ve arkadaşları tarafından ve
rilen önergeye, sizin de imzanızı taşıyan önergenizin 
1 nci maddesi bakımından katılıyor musunuz? Kap
sam bakımından fark yok. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Katılıyorum. 

BAŞKAN — Siz de katılıyor musunuz Sayın 
Suphi Gürsoytrak? 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Katılı
yorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, bu böyle zor olur efendim. Önergeleri lüt

fediniz teker teker oylayın. Eğer önerge kabul edilir
se kabul edilir, edilmezse edilmez. Tevhit etmek, 
zor oluyor efendim. 

BAŞKAN — Bir oylamayla bitebilir. O itibarla 
düşündüm. 

Bütçe Komisyonundan görüşlerini soruyorum?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ İSEKENER CENAP EGE (Aydın) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hangisine katılıyorsunuz? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — O öner
gelerin hiç birine katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Siz Sayın Ünaldı?.. 
C. S. BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-

VEKÎLİ MEHMET ÜNALDI (Adana) — Zaten 
önerge bizimdir efendim, biz katılıyoruz; birinciye. 

BAŞKAN — Ben, sizin tarafınızdan verilen öner
geyi okutarak oya sunacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu bütçe tasarısı 29 - 30 Kasım 
tarihlerinde Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Diva
nında görüşülüp ihtiyaçlara göre tespit edilmiştir. 

Tasarıya ekli personel kadro cetvelleri de, ihti
yaçlar, imkânlar ve personel istihdamında adalet 
esasları dikkate alınarak teklif olunmuştur. 

Bütçe Karma Komisyonu raporunun 13 ncü say
fasında yer alan, «Basılmış bütçeler üzerinde komis
yonca tekriri müzakere ile yapılan değişiklikler» baş
lıklı kısmında, Cumhuriyet Senatosu Kanunlar Mü
dürlüğü kadrolarında değişiklik yapıldığı görülmüş
tür. 

Bu değişiklikle, 5 nci derecedeki bir memur kad
rosu 4 ncü dereceye yükseltilmekte ve bu kadroyu 
işgal eden memura «Hukuk Müşaviri» unvanı veri
lerek, Anayasa ve Adalet Komisyonunda çalıştırılması 
öngörülmektedir. 

Keza, 6 nci derecede bir memur kadrosu 4 ncü 
dereyece yükseltilmiş, bu kadroyu işgal eden memu
run «Hukuk Müşaviri» unvanı ile Bütçe ve Plan Ko
misyonunda çalıştırılması öngörülmüştür. 

Bütçe Karma Komisyonunda Başkanlık Divanı 
temsilcisi bulunmadığı bir sırada kabul edilen bu de
ğişiklik, Başkanlık Divanımızın 4 . 2 . 1975 tarihli 
Birleşiminde görüşülmüştür. Divanımız bu değişikliğe 
ihtiyaç olmadığı sonucuna varmış, kesinleşmesi ha
linde, personel arasında huzursuzluk yaratacağı ve 
istihdamda adalet ilkesine aykırı düşeceği düşüncesiy-
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le, Saym Genel Kurula evvelce Bütçe Komisyonuna ı rek önce bu iki konuya ait değişikliği görüşmüş ve 

Başkanvekili 
Necip Mirkelâmoğlu 

Kâtip 
Hüsamettin Çelebi 

Kâtip 
Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Arif Hikmet Yurtsever 

İdare Amiri 
Hüseyin Atmaca 

verilmiş bulunan C. Senatosu bütçe tasarısının 6 ncı 
sayfasında kayıtlı Kanunlar Müdürlüğü kadro ve de
recelerini gösterir cetvelin aynen kabulünü arz et
meyi kararlaştırmıştır. 

Bu önergemizin oya sunulmasını arz ederiz. 
Başkan Başkanvekili 

Tekin Arıburun Mehmet Ünaldı 
(imzası yok) 
Başkanvekili 
Zihni Betil 

(imzası yok) 
Kâtip 

Bahriye Üçok 
Kâtip 

Ekrem Kabay 
(imzası yok) 

Kâtip 
Osman Nuri Canpolat 

idare Amiri 
Tarık Remzi Baltan 

(imzası yok) 
idare Amiri 

Suphi Gürsoytrak 
(imzası yok) 

BAŞKAN — Bu önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Öbür önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Saym Başkanlığına 

1. Bütçe Karma Komisyonu tarafından Başkan
lık Divanı temsilcileri hazır değilken Komisyon üye
lerince verilen önerge üzerine yapılan değişiklik; 

Bu değişiklik ikidir: 
Birinci değişiklik, Başkanlık Divanı tarafından ya

pılan teklife göre 5 nci derecede bir memur kadro
sunun 4 ncü dereceye yükseltilmesi ve Cumhuriyet 
Senatosu Hukuk Müşaviri unvanı verilerek kendisinin 
Anayasa ve Adalet Komisyonunda çalıştırılması şek
lindedir. 

İkinci değişiklik ise, Başkanlık Divanı tarafından 
yapılan teklife göre 6 ncı derecede bir memur kadro
sunun 4 ncü dereceye yükseltilmesi ve Cumhuriyet 
Senatosu Hukuk Müşaviri unvanı verilerek Bütçe 
ve Plan Komisyonunda çalıştırılması şeklindedir. 

Başkanlık Divanı; 4 Şubat 1975 tarihinde yaptığı 
toplantıda, yukarda açıklandığı üzere, yapılan usul 
hakkındaki teklifi oya sunup çoğunlukla kabul ede-

(Bu değişikliğe ihtiyaç olmadığı sonucuna varmış, ke
sinleşmesi halinde, personel arasında huzursuzluk ya
ratacağı ve istihdamda adalet ilkesine aykırı düşeceği 
düşüncesiyle) sözü edilen değişikliğin Divanca benim-
senmemesine ve Divan tarafından 29 ve 30 Kasım 
1974 tarihinde alman karara uygun olarak, Bütçe Kar
ma Komsyonuna sunulan ve bir örneği bu önergeye 
eklenen kadro cetvelindeki eski şekline ifrağ edilmesi 
için Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna öneride 
bulunulmasına karar vermiştir. 

Bizler bu karar için olumlu oy kullanmış bulu
nuyoruz ve karara imtisalen sözü edilen değişikliğin, 
Divan tarafından 29 ve 30 Kasım 1974 tarihlerinde 
alınan karara uygun olarak Bütçe Karma Komisyo
nuna sunulan ve bir örneği bu önergeye eklenen kad
ro cetvelindeki eski şekline ifrağ edilmesini öneri
yoruz. 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanvekili 

Tokat 
Zihni Betil 

Cumhuriyet Senatosu 
Divanı Kâtip Üyesi 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hüsamettin Çelebi 

Cumhuriyet Senatosu Divanı 
Kâtip Üyesi 

Burdur 
Ekrem Kabay 

BAŞKAN — Sayın senatörler, bu önergenin şimdi 
okunan 1 nci maddesi, biraz önce oylarınıza sunulan 
ve kabul olunan önergenin aynısıdır. Önergeleri ayrı 
ayrı oyladığımız için, bu önergenin 1 nci maddesinin 
dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. 

C. S. BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN
VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Adana) — Katıldı
lar efendim, Birinci önergeye katıldılar ve bu şekil
de oyladınız. 

Sayın Başkanım, önerge sahiplerine sordunuz, Bi
rinci önergeye katıldıklarını beyan ettiler ve o şe
kilde oyladınız. Binaenaleyh, yeniden oylamaya lüzum 
yok. 

BAŞKAN — Şimdi, Komisyon adına Sayın is
kender Cenap Ege, «Ayrı ayrı oya koyunuz, karışık
lık olur» dediler de, kendilerini tatmin için... 

C. S. BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN
VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Adana) — Orası 
geçti. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — iştirak etmiyor
lar. 

BAŞKAN — Şimdi, herhangi bir tereddüte mahal 
kalmamak üzere, şimdi okunan önergenin bu mad-
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desi biraz önce okunup, oylarınıza sunulan ve kabul 
edilmiş bulunan önergenin aynısıdır. Ben herhangi 
karışıklığa mahal kalmaması için oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Birinci kısmı mı 
efendim? 

BAŞKAN — Birinci madde, yalnız birinci madde. 
Şimdi ikinci maddeye geliyoruz. Birinci madde, iki 
hukuk müşaviri kadrosuyla ilgilidir. 

«Madde 2. Bütçe Karma Komisyonu tarafın
dan Başkanlık Divanı temsilcileri hazır iken, Ko
misyon üyelerince verilen önerge üzerine yapılan de
ğişiklik: 

Bu değişiklik; Bütçe Karma Komisyonu tarafın
dan hazırlanıp bastırılarak üyelere dağıtılan raporun 
ilgili sayfalarında görüldüğü üzere, Başkanlık Divanı 
tarafından Bütçe Karma Komisyonuna sunulan kad
ro cetvelinde, 

Derecesi 5 olarak teklif edilen bir personelin kad
rosunun dördüncü dereceye, 

Derecesi sekiz olarak teklif edilen bir personelin 
kadrosunun yedinci dereceye, 

Derecesi on olarak teklif edilen bir personelin 
kadrosunun dokuzuncu dereceye, 

Derecesi on iki olarak teklif edilen bir personelin 
kadrosunun on birinci dereceye, 

Derecesi üç olarak teklif edilen bir personelin 
kadrosunun ikinci dereceye, 

Derecesi sekiz olarak teklif edilen bir personelin 
kadrosunun yedinci dereceye, 

Derecesi on olarak teklif edilen bir personelin 
kadrosunun dokuzuncu dereceye, 

Derecesi on iki olarak teklif edilen bir persone
lin kadrosunun dokuzuncu dereceye, 

Derecesi üç olarak teklif edilen bir personelin 
kadrosunun ikinci dereceye, 

Derecesi dokuz olarak teklif edilen bir personelin 
kadrosu sekizinci dereceye, 

Derecesi on bir olarak teklif edilen bir personelin 
kadrosunun onuncu dereceye, 

Derecesi altı olarak teklif edilen bir personelin 
kadrosunun beşinci dereceye, 

Derecesi üç ve ek göstergesi yüz olarak teklif edi
len bir personelin kadrosunun ikinci dereceye ve ek 
göstergesinin 150'ye yükseltilmesi ve ayrıca perso
nele beş adet ek elli gösterge tahsis edilmesi şeklin
dedir. 

Bütçe Karma Komisyonu bu değişikliği Komis
yon üyeleri tarafından verilen önergeye istinaden ve 

hazır bulunan Başkanlık Divanı temsilcilerinin konu
yu Komisyonun takdirine bıraktıklarım söylemeleri 
üzerine yapmıştır. Oysa ki, bu temsilcilerin, Divanın 
29 ve 30 Kasım 1974 tarihli kararını savunmaları ve 
önergeye karşı çıkmaları gerekirdi. 

Bu değişikliğin benimsenip benimsenmemesi için 
yapılan oylamada 13 kişilik Başkanlık Divanının 2 
üyesi hazır bulunmamış, bir üye çekinser kalmış, 
Başkan oy kullanmamış ve değişiklik dört, karşı oya 
mukabil, beş olumlu oyla benimsenmiştir. 

Yukarıda 1 nci maddede açıklanan değişikliğin 
benimsenmemesi için Divanca ileri sürülen gerekçe, 
(değişikliğinin kesinleşmesi halinde personel arasın
da huzursuzluk yaratacağı ve istihdamda adalet il
kesine aykırı düşeceği) idi. Birinci maddede açıkla
nan değişikliğin benimsenmemesi için ileri sürülen 
bu gerekçe doğrudur ve ikinci maddede açıklanan de
ğişikliğin benimsenmemesi için aynı derecede mak
buldür. Bu nedenle, bizler karşı oy kullandık. 

Oylarınızın isabetli olduğu kanısında bulunduğu
muzdan, bu maddede sözü edilen değişikliğin Divan 
tarafından 29 ve 30 Kasım 1974 tarihlerinde alman 
karara uygun olarak Bütçe Karma Komisyonuna su
nulan ve bir örneği bu önergeye eklenen kadro cet
velindeki eski şekline ifrağ edilmesini öneriyoruz. 

Saygılarımızla. 
C. Senatosu Divanı 

C. Senatosu Başkanvekili Kâtip Üyesi 
Tokat Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zihni Betil Hüsamettin Çelebi 

C. Senatosu Divanı 
Kâtip Üyesi 

Burdur 
Ekrem Kabay 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 
mu?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE
KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı?. 
C. S. BAŞKANLIK DİVANI ADINA MEHMET 

ÜNALDI (Adana) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Bu değişiklik önergesine Komisyon 

ve Başkanlık Divanı katılmıyor. Değişiklik önergesi
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Buyu

run Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonunda 
çalıştırılmak üzere dördüncü dereceden bir hukuk 
müşaviliği ve Bütçe Plan Komisyonunda çalıştırıl
mak üzere dördüncü dereceden bir hukuk müşavirliği 
ihdas edilmesini öngören Bütçe Karma Komisyonu 
değişikliği sizin teklifinizin kaçmcısıydı? 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Beşinci 
maddesi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bu değişikliğin reddedil
mesini ve Başkanlık Divanı tarafından Bütçe Karma 
Komisyonuna sunulan Bütçe tasarısına ekli kadro cet
velindeki şekle ifrağ edilmesi hakkında Sayın Meh
met Ünaldı ve arkadaşları tarafından verilen önerge 
kabul oldu, Sayın Hüsamettin Çelebi ve arkadaşları 
tarafından bu konuda verilen önerge de kabul olun
du. Sizin teklifinizin beşincisi ile kabul olunan bu 
önergeler arasında fark yok, katıldığınızı söylemiş
tiniz. 

Herhangi bir yanlış anlamaya mahal kalmamak 
üzere, teklifinizin 5 nci maddesini okutup oya suna
cağım. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Reddedilen değil mi efendim? 

BAŞKAN — Reddedilen. 

C. S. BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Adana) — Şimdi 
efendim, iki defa kabul edildiğine göre, üçüncü oyla
manıza lüzum yok. 

«Madde 5. değişiklik teklifi : 
Bütçe Karma Komisyonunda tekriri müzakere 

yolu ile kadro ve unvan almayı uygun görmediğimiz 
için aşağıdaki değişiklik önerimizin kabulünü teklif 
ederiz. 

Sınıfı D. Unvanı Adedi 

KANUNLAR MÜDÜRLÜĞÜ 
Gen. İd. Hz. - 6 Memur 3 

» 5 » 3 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Suphi Gürsoytrak Haydar Tunçkanat 

BAŞKAN — Efendim, bu hususu ihtiva eden 
Mehmet Ünaldı ve arkadaşları tarafından verilen 
önergeye değişikliğin kabul edilmemesi, eski haline if
rağ edilmesi hakkındaki önergeye komisyon katıl
madı. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIK Dİ
VANI ADINA BAŞKANVEKİLİ MEHMET ÜN
ALDI (Adana) — Yani, bizim verdiğimiz önergenin 
reddedilmesini mi istiyorlar efendim? 

BAŞKAN — Hayır. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIK Dİ
VANI ADINA BAŞKANVEKİLİ MEHMET ÜN
ALDI (Adana) — Bizim önergenin kabulünü mü is-. 
tiyorlar? 

BAŞKAN — Sizin önerge doğrultusunda öneri
de bulunuyorlar. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIK Dİ
VANI ADINA BAŞKANVEKİLİ MEHMET ÜN
ALDI (Adana) — O zaman iştirak ediyoruz efen
dim. Bunlar oylandı zaten efendim, iki defa oylan
dı. Eğer üçüncü defa oylanması ile daha sağlam ola
caksa, üçüncü defa oylayın. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun efendim. 
Komisyon, «Ayrı ayrı oya konulsun» dedi. Ben, müş
terek olan hususları birlikte oya koymak için hepsi
ni okuttum, katılmadıkları hakkında muvafakatlerini 
de aldım; ama «Ayrı ayrı oya sunulsun» denildiği 
için, ayrı ayrı oya sunma işlemine başladık, bundan 
doğdu. 

Şimdi biraz önce Mehmet Ünaldı ve arkadaşları 
tarafından verilen ve Yüce Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulu tarafından kabul edilen teklifin aynı; 
Hüsametin Çelebi ve arkadaşları tarafından verilen 
önergenin Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu tara
fından kabul edilen birinci maddesinin aynı. Onla
rı oylarınıza sunduk ve kabul ettiğiniz şeklinde so
nuçlandı. 

Bunu da oylarınıza sunuyorum; tamamen aynı
dır: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu konu hariç, Sayın Suphi Gürsoytrak ve Hay
dar Tunçkanat'ır önergelerinin ihtiva ettiği diğer tek
lifleri, isteklerine göre ayrı ayrı oya sunuyorum. Ge
rekçesi biraz evvel okunduğu için doğrudan doğru
ya tekliflere geçiyoruz. 

«1. Değişiklik teklifi : 

Başkanlık Divanının 30 Kasım 1974 günü işgal 
ettikleri kadrolar itibariyle durumları şikâyet, yakın
ma ve huzursuzluklara yol açan, kadroları aşağıda ya
zılı 5 personelin kadrolarının bu karar gereğince dü
zeltilmesi. 
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Sınıfı D. Unvanı Adedi 

GENEL SEKRETERLİK 
Gen. İd.Hz. 10 Sekreter Daktilo 3 

KANUNLAR MÜDÜRLÜĞÜ 
Gen. İd. Hz. 9 Memur 2 

» 12 Sekreter Daktilo 1 

SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
Gen. İd. Hz. 10 Sekreter Daktilo 1 

LEVAZIM MÜDÜRLÜĞÜ 
» 12 Sekreter Daktilo 1» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı temsilcisi?... 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIK Dİ
VANI ADINA BAŞKANVEKİLİ MEHMET ÜN-
ALDI (Adana) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon; Başkanlık Divanı tem
silcisi katılmıyor. Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

2. Değişiklik teklifi : 
Bütçe Karma Komisyonunda yapılan değişikliğin 

bu kısmı, bir Başkanvekilinin sekreterine, odacısına 
ve diğer hizmetliye mükteseplerinin üzerinde yeni bir
takım haklar getirmektedir. 

Cumhuriyet Senatosu bütçesini Başkanlık Diva
nında müzakeresi sırasında Başkan dahil hiçbir Di
van üyesinin sekreterine ve yakın hizmetlilerine bir 
ayrıcalık tanınmamıştır. 

Değişiklik önerimiz kabul edilmediği takdirde esa
sen mükteseplerinin birer derece üstünde kadro işgal 
eden bu personel ayrıcalıkla birer derece daha terfi 
etmiş olacaktır. Bu nedenle aşağıdaki önerimizin ka
bulünü teklif ederiz. 

Sınıfı D. Unvanı Adedi 

Genel Sekreterlik 
G.İd.Hiz. 8 Sekreter Daktilo 3 

Daire Müdürlüğü 
Yrd. Hz. 9 Hademe 13 

» 11 » 6 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, sizin Bütçe Ko
misyonu tarafından yapılan değişiklikten kabul et
tikleriniz buraya dahil değil. Bu kısma dâhil mi? 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Hayır 
efendim, bu bir başka teklif idi. 

Başkanvekilinin sekreterine, hademesine ve ya
nında çalışan diğer bir hademeye, kendi fiilî mükte
seplerinin üzerinde birer derece işgal etmiş olmaları
na rağmen, ikinci bir derece daha kadro terfi imkâ
nı sağlayan bir değişikliktir. Bu değişikliğin reddi
ni talep ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
C. S. BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞ

KANVEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Adana) — 
Saym Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, bu müzakere oluyor... 

C. S. BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞ
KANVEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Adana) — 
Müzakere oluyor, konuşmasına fırsat veriyorsunuz. 
Bendeniz burada hepsini izah ettim... 

BAŞKAN — Ettiniz, ettiniz efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN
VEKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Başkanlık Divanı Temsilcisi?... 

C. S. BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞ
KANVEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Adana) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı Temsilcisi katıl
mıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Gürsoytrak, her hangi bir yanlışlık olma
ması için soru soruyorum. Sorduğum sorunun ce
vabı kadar cevap lütfetmenizi rica edeceğim. Yine 
soracağım; açıklama olmasın. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Buna 
gayret sarf ediyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 3 ncü değişiklik teklifini sunuyo
ruz: 

«3. Değişiklik teklifi : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanında 30ı Ka
sım 1974 günü alınan kararlar arasında intibakların 
yükselmesi dolayısıyle, Özel Kalem, Kanunlar, Öz
lük İşleri, Levazım ve Sağlık İşleri Müdürlük, Dok
torluk kadrolarının 1 nci dereceye, ek göstergeleri
nin de 20ı0'e çıkarılması. Muhasebe Müdürlüğü kad
rosunun 2 nci derece ve ek göstergesinin 100, Daire 
Müdürlüğü ek göstergesinin 150, Tutanak Müdürlü
ğünün ek göstergesinin 150 ve Matbaa Müdür Yar-
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dımcılığı, Steno Grup Amirliklerinin ek göstergeleri
nin de 50 olarak tespiti kararlaştırılmıştır. 

Bütçe Karma Komisyonunda yapılan değişiklik
ler Cumhuriyet Senatosu Müdürlükleri arasında ku
rulması düşünülen kıdemlilik ve hizmet yılları ölçüsü 
kıstasını bozacağı için, aşağıdaki değişiklik önerimi
zin kabulünü teklif ederiz. 

Cumhuriyet Senatosu kadro cetvelleri 
1975 malî yılı gösterge dışı ödemeler tablosu 

Gösterge üstü rekor Adet Gösterge toplamı 

200 8 1 600 
150 2 300 
100 1 100 
50 5 250 

X 

X 

2 250 
8 

18 OıOıO 
12 

216 000» 

BAŞKAN — Komisyon0.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı temsilcisi?.. 

C. S. BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Adana) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen

ler... Değişiklik önergesi kabul edilmemiştir. 

«4. Değişiklik teklifi: 

Bütçe Karma Komisyonunda bir personele ait 
5 nci derece kaldırılarak yerine 4 ncü derece veril
miştir. Oysaki, bu şahsın durumu Başkanlık Divanın
da etraflıca ele alınmıştır. 

Çalıştığı grupundan liyakatsizliği nedeniyle uzak
laştırılmış olduğu için, kendisine müktesebi olan 5 nci 
derece kadro verilmiş, bir üst derece ile terfi ettirilme
si uygun görülmemiştir. Bu nedenle değişiklik önerge
mizin kabulünü teklif ederiz. 

Sınıfı Derecesi Unvanı Adedi 

Gn. İd. Hiz. 5 Sekreter 2» 

İ
BAŞKAN — Komisyon?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

. KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Katılmı-
İ y o r u z efendim. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı temsilcisi?.. 
C. S. BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-

VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Adana) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. Oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Gürsoytrak, beşinci teklifinizi daha evvel oy
lamıştık. 

Bir önerge daha var, sunuyoruz : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu 1975 malî yılı bütçesinin 
101 ci genel yönetim ve destek hizmetleri bölümünün 
i 00 personel giderleri, 150 ek çalışma karşılıkları har
cama bölümünün 9 600 Türk lirasının tenzili ile (110 
aylıklar harcama kalemine) eklenerek ek gösterge tab
losuna iki adet (4- 50) ek gösterge ilâvesini saygıla
rımızla arz ve teklif ederiz. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Özer Derbil 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BASK AN VE

KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Başknîık Divanı temsilcisi?.. 
C. S. BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-

VEKİLİ MEHMET ÜNALDI (Adana) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. 

Bölümü, kabul ettiğiniz değişikliklerle birlikte bir 
I 

kere daha okutarak oylarınıza sunacağım. 
| 101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 20 442 900 

BAŞKAN — Bölümü, yapılmasını kabul ettiğiniz 
j değişikliklerle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
i 
j edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

111 Yasama hizmetleri 41 010 200 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 249 350 
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BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın senatörler, simdi Millet Msciisi bütçesine ge
çiyoruz. B'Jiümleri okutup oylarınıza sunacağız. 

B) MİLLET MECLİSİ 

Bölüm Lira 

101 Genel Sekreterlik hizmetleri 84 159 820 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler,. Kaba! et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Yasama hizmetleri 97 58İ 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Millî Sarayların idare ve korun
ması 32 030 300 

BAŞKAN — Bölümü oylarmrza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 1 192 240 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 1975 malî 
yılı bütçeleri üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

C) CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Şimdi, programımıza göre Cumhur
başkanlığı Bütçesinin tümü üzerindeki görüşmelere 
başlayacağız. 

Grupları adına söz alan arkadaşlarımızı arz edi
yorum : 

Cumhuriyet Halk. Partisi Grupu adına Sayın Saf
fet Ural. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Oral Karaos-
manoğlu. 

Şahısları adına Sayın Hamdi. Özer ve Sayın İs
mail İlhan söz almışlardır. 

KÂMİL KAR A VELİ OĞLU (Tabiî Üye) — Sa
yın. Başkan, Millî Birlik Grupu adına ben konuşaca
ğım. Yazımızı yazmıştık, bir yanlışlık var galiba. 

BAŞKAN — Kaydedilmemiş, araştırayım, efen
dim. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Lüt
fen. 

j BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Saffet Ural. 
C. H. P. GRUPU ADINA SAFFET ÜRAL 

(Bursa) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de-
] ğerli üyeleri; 

Cumhurbaşkanlığı 1975 malî yılı. bütçesi üzerin
de C. H. P. Cumhuriyet Senatosu Grupunun görüş 

S ve dileklerini dile getirmek üzere yüce huzurlarınız-
j da bulunuyorum.. 
j Söze başlarken, Yüce Senatoyu saygılarla selâm

larım. 

ı Bu bütçeyi Meclislere sunan Hükümetin, ve Bütçe 
1 Plan Karma Komisyonunun anayasal ve hukuksal 

durumu hakkında Grupumuzun görüşleri bütçenin tü
mü üzerindeki görüşmeler sırasında, Grup Başkanve-

j kiüm.b tarafından etraflı olarak Yüce Senatoya arz 
| edihnh bulunmaktadır. Bu genel görüş ve yorum, 
I Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin görüşüldüğü şu anda da 
S geçerlidir. Hükümetçe teklif edilen 17 356 801 TL.' 

bk ödenek. Bütçe ve Plan Karma Komisyonunca da 
j aynen benimsenmiş ve onayınıza sunulmuş bulunmak

tadır. Bütçe rakamlarının detayları üzerinde bir gö-
î rüş ileri sürmekte ve eleştirilerde bulunmakta bir ya

rar görmüyoruz. Tahsisi istenen ödeneğin Cumhur-
j başkanlığı hizmet ve görevlerinin etkinlikle ve eksik

siz olarak yürütülmesine yardımcı olmasını dilemek-
! teyiz. 

i D Vr'ı arkadaşlarım; Cumhurbaşkanlığı kurumu 
j ,>a a sel bir kurum olarak, hepimizin gözünde ve 
j j . ' ı_lc saygınlık kazanmıştır. Biz, C. H. P. olarak 
j r . - ^ ' ı r rte ve özgürlükçü demokrasiye inanmış, 
| ^- • '_. rd muzda gerçekleştirmeye ve sürdürmeye ça-

iv z .-^ı en bir siyasî kuruluş olduğumuz inancın
dayız. Varlığını ve gücünü Anayasadan alan Cumhur-
ba La-'! *ı Anayasa Mahkemesi, Yüksek. Hâkimler 
Kurulu, Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay ve Yüksek 
Seçim. Kurulu gibi Anayasal kurumlarımız bazı ka
rar ve eylemlerde, C. H. P. olarak bizimle aynı gö
rüş ve yorumlan paylaşmasalar bile, onların anaya-

j sal. ve hukuksal tutum ve davranışları karşısında da-
1 ima saygılı olmayı, demokrasiye inancımızın bir gereği 

saydık saymaya da devam edeceğiz. 

Seçildikleri günden bu yana Sayın Cumhurbaşka-
j nrmızın çeşitli yurt sorunları üzerinde kendi görev, 

yetki ve sorumluluk alanlarındaki tutum ve davra-
i nışlarmı büyük bir dikkatle izlediğimizi takdirle ve 

saygı ile karşıladığımızı belirtmek, isterim. Sayın Cum-
î hurbaşkammızın, Anayasanın kendilerine verdiği gö-
| rev ve yetkileri şu veya bu konuda niçin ve nasıl kul-
İ landıklan gibi. ayrıntılı bir eleştirmeyi, halk yığınları-
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mn, ulusumuz sayın Cumhurbaşkanımızın sorunlar 
karşısındaki tutum ve davranışlarını çok olumlu ola
rak değerlendiği bir ortamca gereksiz görmekteyiz. 

1973 selimlerinden sonra: İlki C. I--Î. P. - M. S. P. 
ortak Hükümetinin kurulmasına kadar 100 gün sü
ren ve ikincisi de bahis konusu hükümetin istifası ile 
başlaman ve hâlâ devam efmekte olan hükümet bu
nalımlarının bir rejim bunalımına dönüşmemesi için sar-
tettikleri üstün çabayı yetenek,, sabır ve köklü bu 
demokrasi anlayış ve inancı isteyen ve simgeleyen 
çakşmalnnnı Yüce Senatomuzun önünde takdirle ve 
savpavb kavdezrıevi _bk çörov savmaktayım. 

m' 
cu„ hakumuyı Syun Fakk Komtüddün İddkyiucke 
Cumhurbaşkanlığı kurumama elan s'm?:id sayau: 
inancı ve güveni büyük ölçüde artmıştır. 

Kıbr.s Barış Harekâtı ve şimdi tekrar güncel bir 
sorun olarak ortaya, çıkan Amerikan askerî yardımı

nın Imesı vesı yaotıklan konuşmalarının 

zaman karşılaştığımız bunalımlar, iç ve dış soranlar 
karsısında. Anayasamızın kendilerine verdiği yetki sı
nırları içerisinde büyük dirayetle görevlerini yerine 
getirmişlerdir. Ana3Tasamızm ve milletimizin benim
sediği ve ilelebet benimseyeceği demokratik parla
menter düzenimizde, «Egemenlik kayıtsız şartsız mü
mindir» ilkesine bindik sadakat gösteren gelmiş 
enemiş Cumhurbaşkanianmızı ve Sayın Korutürîdü 
minnet ve şükranla selâmlamanın bahtiyarlığını du
yuyoruz. 

Muhterem. Cumhurbaşkanlanmız, Devletimizi iç-
•:'e ve dışta şerefle temul eden bir makam olarak, Ana
yasanın tanıdığı statü içerisinde oldueu kadar, vüce 

n ganeznrsag p-i tı-,->. d k v n ı i f l r^nn' i esnn çerçevesinde 

çok olumlu karşılandığını söylemek isterim. 

Hükümet bunalımı 'hâlâ devam etmektedir. Mem
leketimiz, kritik bir dönemde bulunmaktadır. Bütçe
nin çıkarılması diğer bütün yurt sorundan arasında 

,., . , . , , .., . , Ht badcanhklanm 
öncelik tauyan bu sorundur; ama butça çıkar çuç
maz memleketi Parlamentoya dayalı kuvvetli bir hü
kümete kavuşturmak öncelik kazanacaktır. SaT,m 
Cumhurbaşkanımızdan yorulmak bilmeden bu ko
nuyu olumlu bir sonuca götürecek yeni çauamakar 
bekkvor ve basarılar duivoruz. 1075 malî 3rıh bütçe
sinin. ulusumuz ve Cumhurbaşkan'ığs kurumuna ha
yırlı ve vararli olma s mı temenni ediyoruz. 

Yüce Senatoya C. H. P. Grupu adına saygıları
mı sunaızm. (C. H. P. sıralacından alk-slard 

de mu-î müssseseker arasında ahenkli bir çalışmanın 
"um-Hu teşkil eden konulardaki kıymetli tavsiye ve 
Ekinlerini de anlayışla karşılamak durumundayız. 

Hukuka baka devlet ddzezlu-in.de, devletlerin hük
mü şahsiyetlerini.' teşkil eslen makamlara, toplumların 
işte ve dışta atfettikleri önemi kelimelerle izah etmek 
mümkün değildir. Bu husus, sadece Anayasa ve dev
letler hukuku açısından değil, milletlerin günlük ya
muklarında dahi önemli bir yer tutmaktadır. Devîet-
kmin ic"e ve dışta temsil edildiği tek merci olan dev-

dy ik rejimlerde, değ;şik statü
ken olacaktın curasın; iftiharla, kaydetmek isteriz ki, 
7~mkmenter demokratik düuenin benimsendiği ülke
ler arasında şerefle yer s lan Türkiye Cumhuriyetinin 
T>.r, 0 J , , , muhterem. Cumhurba^kanlarınaız. yalnız 
^ d d e d icabı de^îl, kıymetli şahsiyetleriyle de mille-
tîmİ7iu. iç ve dış âlemin sevgi ve sempatisine mazhar 
olmuşlardır. 

Mdlezleu'n tarihî, sosyal, ekonomik, siyasî ve tra-
d'S3:onel özeH'kleunin gerçekçi bir görüşle Anayasa 
içerisinde, dev1 si olarak teşkilâtlanmaları zaruridir. 
Bu çr-çevsze. elbette ki. Cumhurbaşkanlarımızın. yü
ce mikevmizin başlıca dayana.31 olan demokratik re-
iimimuuin korunmasında ve idamesinde ifa edecekleri 
td;yök tarihî ve kutsal görevlerin, mevzuatın dar ka
kalar- içerisinde değerlendirilmemesi gerekir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ura!. 
Adalet Partisi Grupu adına Sa}mı Orai Karaos-

manoğlu, 
A. P. GPUPU ADİNA ORAL KARAOSMAN-

OĞLU (Manisa) — Sayın Başkan, CumhunVet Se
natosunun muhterem üyeleri; 

1975 Cumhurbaşkanlığî Bütçesinin malî. idarî ve Sa;-:ın senatörler; 
teknik yönleri üzennde msuzzatka bulunmay^c" m. CvmburbaşlanbrımîZin. malumunuz veçhile siya-
Türkiye Cum.huriyeti Anayasasının Cumhurbaşkan- <n nitelikte sorumkdıüslan mevcut olmamakla beraber, 
lığı yüce makamı ile ilgili maddelerinin analizini ya- Bakanlar Kurulunun teşkilinde önemli bir görevleri 
parak, malumunuz olan konuları tekrar etmekten vardır, Bu görevin ifası da şünhesiz yine Anayasa hü-
d ! kaçınmak istiyorum. kümleri içerisinde yerine getirilir. Yürütme organının 

Cumhuriyetimi:in kurucusu Bindik Atatürk'ün ha- bir anlamda başı sıfat^de âdeta birçok tasarrufların 
lef!eri olarak, Türkiye Bimük Midet Meclisi tarafın- tasdik mercudir. Bu fonksiyon da haddizatında hü-
dan seçilen muhterem Cumhurbaşkanlanmız. zaman kumetlerce yapılan bazı önem'i tasarrufların tekem-
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mülü şeklinde değerlendirilmelidir. Sorumluluk hükü
mete raci olduğundan, Cumhurbaşkanlarının bu gibi 
tasarruflarda hassas ve dikkatli bir tavır takınmala
rı gayet tabiîdir. Asıl olan, hükümet tasarruflarının, 
siyasî, hukukî ve malî sorumluluk yönünden yüce ma
kamla direkt veya endirekt ilgisi bulunmamasıdır. 
Yasama Organı olan Yüce Meclislerden geçen kanun
ların tasdiki görevi ise, ayrı bir önem taşır. Yüce 
makamın takdiri hakkında fikir beyanım dahi hukuk 
anlayışımıza uygun bulmamaktayız . 

Bununla beraber, bir defa daha görüşülmek üzere 
Meclislere iade edilen kanunların, Cumhurbaşkanlığı 
yüce makamını, temsil eden. muhterem kişinin değiş
mesi halinde, ikinci bir iade prosedürüne mahal bu
lunamayacağı noktasındaki görüşümüzü bilvesile be
lirtmek istiyoruz. 

Savın. Cumhurbaşkanlanmızm yurt içi ve yurt dı
şı gezilerinin, gerek hizmetlerin koordinasyonu, ge
rekse dış ilişkilerimizin gerçekçi bir politika zemini
ne oturtulması yönünden büyük önem taşıdığına işa
ret etmek isteriz. 

Muhterem senatörler; 
Cumhurbaşkanlığı bütçesi, münasebetiyle, Adalet 

Partisi. Grupu adına vaki maruzatıma nihayet verir
ken, bütçenin memleketimize ve yüce makama ve 
Cumhurbaşkanlığına mensup değerli zevata hayırlı, 
uğurlu, ve başarılı olmasını temenni ediyorum. 

Muhterem heyetinizi. Adalet Partisi Grupu ve şah
sım adına derin saygılarla selâmlıyorum. (A. P. ve C. 

H: P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkül ederiz Sayın Karaosman-
oğîu. 

Millî Birlik. Grupu adına Sayın Kâmil Karaveîi-
oğlu, buyurunuz efendim. 

M. B. G. ADİNA KÂMİL KARAVELtOĞLU 
(Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Memleketimizin içinde bulunduğu şartlar, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın sorumluluklarını, daha da artır
mış bulunmaktadır. Bütün, vatandaşlarımız, içinde bu
lunduğumuz bunalıma, Devletimizin Başından bir 
çözüm bulmasını beklemektedirler. Son iç ve dış 
olayların yoğunluğu, Hükümetin karşı karşıya kaldı
ğı. siyasal basınç* ve önemi, her gün artan ekonomik 
ihtiyaçlar olağan bir hükümetin kurulmasını ve so
rumlulukları göğüslemesini zorunlu, kılmaktadır. Tak
dir edilecektir ki, şartlar Sayın Irmak Hükümetinin 
kurulduğu günlerden daha da ağırlaşmıştır. Yine ka
bul edilecektir ki, Türkiye bir demokratik sapmanın 

içine girmiştir. Daha önemlisi, bunun farkına varıl
maması ve 12 Mart öncesi olayların yeniden başlatıl
mak istenmeridir. 

Bu itibarla, siyasî hayatımızın düğümlenip kaldı
ğı noktanın açılabilmesi için, sadece Cumhurbaşkanı
mızın gayretleri yeterli olmamış; özellikle siyasî par
tilerimizin ve bütün politik güçlerin çaba ve katkıla
rına ihtiyaç duyulmuştur. 

Doğrusu, 1973 seçimi sonrası döneminin yarattı
ğı rahatlığa rağmen, milletimizin gösterdiği bilincin ve 
değeri dikkate alınmadan harcanması ve sonuçların 
yeniden siyasî istikrarsızlığa dönüşmesi talihsizlik ol
muştur. 

Kıbrıs Barış Harekâtından sonra dünya kamuoyun
da sürpriz tarzında milletçe elde ettiğimiz yepyeni bir 
imajın, sanki, o başarıları yalanlarcasma yok edilmesi, 
siyasî hayatımızdaki kadrolar için daha büyük bir 
talihsizlik olmuştur. Yeni kaygılar yaratan bugünkü 
durum karşısında hepimizin güveneceği bir husus, de
mokraside hayat bulan ve demokrasiye bağlı güçlerin 
12 Mart dönemine ve geçmişteki olaylara özlem duy
mayacaklardır. Milletimiz, şartlar daha da ağırlaşsa bi
le, çözümü partilerimizden beklemektedirler. Partileri
miz, milletimizin, sabırlı bekleyişinin değerini bilme
lidirler. 

Sayın arkadaşlarım; 
Sayın Cumhurbaşkanımızın sorumluluk sahasını 

teşkil eden bu konulan, olaylara ışık tutabilmek için 
tartışma konusu yaptığımızı lütfen kabul buyuracak
sınız. Sayın Cumhurbaşkanı., bundan evvelki koalis
yonu. uzun. bir çabadan sonra kurabildiler ve koalis
yon sonrasından bugüne kadar sorumluluğunun ge
reği, dikkatli, basiretli tutumu ile her gayreti göste
rerek, siyasî hayatımıza devamlı yapıcı katkılarda btı-
Umdu-ar. Tarafsızlığı, üstün görev bilinciyle milletimi
zin. gönlünde saygıdeğer bir yer kazandılar. Kendileri, 
işgal ettikleri yüce makamın onurunu korumaktalar 
vo milletimiz için güven kaynağı olmaya devam et
mektedirler. Bunlara rağmen, hükümet bunalımında 
ümit veren bir çözüme ulaşılamaması, çözüm imkân
larının Sayın Cumhurbaşkanının elinde olmayan se
beplere bağlı olmasındandır. 

Şimdiye kadar hükümet kurma şansı taşıyan her 
çözüm yclu denenmiştir. Ne yazık ki, partilerin bir
birinden daha da uzaklaştığı; tartıştıkça ve düşündük
çe., partilerimizin daha da katıîaştığı görülmüştür. Du
ruma yeni. unsurların katılmasıyle, aralarında önemli 
görüş farklarının bugün de var olduğu, görülen par
tilerimiz, cepheleşmeye varan anlaşmalara girmişler-
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dir. Bu bloklaşma, bünyesinde, milletimizi 27 Mayıs 
öncesinde olduğu gibi. derin, bölünme istidadı taşı
maktadır. Partilerimizi, tedavisinin ne kadar uzun sür
düğünü bildikleri bu bölünme karşısında uyarmak 
gereğini duyuyoruz. Sadece uzlaşma imkânlarını azalt
tığı için değil, yeni kaygılara sebep olacağı için siyasî 
hayatimizin dikkatini çekmek istiyoruz. Şimdiye ya
pılan hükümet kurma çalışmalarında bir eksik veya 
bir yanlış yapıldı mı, diye geçmiş olayları gözden ge
çirince, zihinler bir noktaya takılıp kalabiliyor. Azın
lık hükümeti kurma çalışmalarının engellenmiş ol
ması, siyasî hayatımızı bir olanaktan mahrum etmiş 
görünüyor. Karşı çıkmanın gereksizliğini, kısa bir za
man sonra, en çok karşı çıkanlar teslim etmişlerdir. 

Azınlık hükümeti kurmak olanağı denenebilsey-
di, güvenoyu vermeyen partiler, ya kendi aralarında 
dayanışmaya mecbur olacaklar veya bazıları çekin-
ser bir tutuma girerek, hükümetin kurulmasına ola
nak sağlayacaklardı. 

Bugün., ya güvenoyuna dayalı bir azınlık hükümeli 
veya güvenoyu esirgenmiş olsa bile, Meclisin bir bü
yük kanadına dayalı azınlık hükümetinin sorumluluk 
yüklenmiş olduğunu görecektik. Demokratik süreç 
işleyecek, bugün istenmsş hale gelen çözüm yolun
dan sakınılmış olacaktı. 

Gene de devamlı bir hükümet için uzlaşma sağla
namazsa, partilerimiz kaçınılmaz demokratik çözüm
lerde kolayca anlaşmak ihtiyacını kabul edeceklerdi. 
Azmlık hükümeti kurma gereği hem bugün, hem de 
gelecekte değerini koruduğu için, üzerinde biraz uzun
ca durmak istedik. Anlayışla karşıladığınızı umuyo
rum. 

Sayın Irmak Hükümetinin, hizmeti yürütmüş ol
masına ve istekli görev anlayışına gerçekten müteşek
kiriz. Esasen güvenoyu almamış olmalarında şahsî 
kusurları olmadığı, bunun sadece yapısal ve demokra
tik sebeplere bağlı olduğu açıkça belirmiştir. Hüküme
timize Mecliste bir destek sağlanmamış olmasının ya
rattığı sakıncalara rağmen, beklenenden uzun süre 
görev yapmalarından da kaçınılamamış, birçok so
rumluluğu yürütmek zorunda kalmışlardır. 

Sayın arkadaşlarım, hep beraber gördüğümüz, 
Hükümetin umulandan fazla hizmete bağlı kalma zo-
runluğu, onu sanki olağan bir hükümet gibi, her 
türlü icraatı yapmaya zorlamıştır. Hem desteksiz ol
mak, hem de icraatı göğüslemek herhalde kolay bağ
daşır bir özellik değildir. 

Yasa dışı son olayların yarattığı siyasî gerginliğe 
rağmen, Hükümetin Mart başına kadar görevde kal-
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lî masının kaçınılmazlığına katılıyoruz. Bütün siyasal 
merkezlerin belli süreyi rahat geçirememek kaygusu-

! mı taşıdıkları da bir gerçektir. Hükümet zor duruma 
düşmemek için, yasa dışı eylemlere kesinlikle hâkim 
olmalıdır. Sanıyoruz ki, geçmişi değerlendiren sorum
lular, sıfatı ne olursa olsun, her vatandaşa karşı veya 
baştaki görüntüsü ne olursa olsun, her eyleme karşı 
aynı eşitlikle ve mutlak tarafsız olarak davranacaktır. 
Böyleceye hem güvenlik kuvvetlerine olan inanç pek-
leşecek, hem de onların etkili olması imkân dahiline 
girecektir. 

Bu arada, siyasî partilerimizin yeni bir hükümet 
kurmak için Sayın Cumhurbaşkanına yardımcı ola
caklarına inanıyoruz. Takdir edilecektir ki, ne olay
ların, ne zamanın, ne de politikanın ön safında so
rumluluk taşıyanların milletçe haklı görünmesi olana
ğı kalmamıştır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Önemli bulduğumuz bir kaç konuyu daha arz edi

yorum; 
Sayın Cumhurbaşkanı bugüne kadar devam eden 

olağan sayılamayacak şartlar altında, zamanlarının 
büyük kısmını hükümet kurma çalışmalarına verdiler. 
Bu sebeple ve Kıbrıs Barış Harekâtı vesilesiyle istira-
hat'.srinden feragat ederek görev başında kaldılar. Gö
rev anlayışlarının doğal sonucu olan bu davranışlarıy
la güzel bir örnek verdiler. 

Sayın Cumhurbaşkanının dış politikadaki kararlı, 
inançlı, milletimizin kaygularına, görüşlerine tercü
man olan müdahaleleri tam yerinde olmaktadır. Mem
nuniyetle buna işaret ediyoruz. 

Daha müsait günlerde yurt içi gezilerine devam 
edebilmelerini, büyük yatırım projelerini inceleme fır
satını bulmalarını diliyoruz. Özellikle, tetkik ettikleri 
büyük yatırımlar ve önemli projeler, kendilerinin şa
hıslarında hızlandırıcı bir desteğe kavuşmuş olacak
lardır. 

Bu vesile ile bir konuyu da dikkatlerine sunuyo
rum; Bütçe dolayısıyîe yaptığımız tetkiklerde, Atom 
Enerjisi Komisyonunun ihtiyacı olan kararların ve 
İran tabiî gaz boru hattı projesinin yurdumuza ka-
zandırılabilmesinin kendi ilgi ve desteklerine muhtaç 
oldukları kanısına vardık; bunu arz ediyorum. 

Hükümetin geçicilik vasfı ve içinde bulunulan 
şartlar, telâfisi güç zaman ve fayda kaybına sebep ola
bilecektir. Her iki konu da, hükümetlerin öncelikle 
benimseyebileceği cinsten konulardır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Düşüncelerimizi bugün rahat açıklayabileceğimiz 

bir konu da Kontenjan Senatörlüğüdür. Kendileri de 
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bu yoldan geldiler; Başkanlığını yaptılar ve Devleti
mizin en sorumlu mevkiinde hizmet vermektedirler. 
Kontenjan Grupunda beraber bulundukları birçok 
üye arkadaşları da Devlete hizmet sunmak fırsatım 
buldular. Müessesenin kuruluşundaki maksat, çeşitli 
şekilde doğrulanmış oldu. Özellikle, intikal dönemle
rinde kuruluştaki üye arkadaşlarımızın hizmetlerine 
ihtiyaç duyuldu, Devletin buna ihtiyacı oldu. Bu vesi
le ile bir önerimizi sunuyorum; 

Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu kuruluşun Anaya
samıza konma amacının, gerekçesini yardımcı arkadaş
larına tetkik ettirmiş olacağını sanıyorum. Ben şah
sen, konuyu bir defa Anayasa gerekçelerinden ince
lemiş ve bir makale ile görüşlerimi sunmuştum. Ma
kalenin tarihini buraya kaydetmiş bulunuyorum. 

Gerekçelerde; «Meclisin uzmanlık bakımından zen
ginleşmesini sağlamak; (Uzmanlıkta diploma şartı 
aranmamıştır.) seçim kaderinin dışarıda bırakabilece
ği veya eksikliğine ihtiyaç duyulan kişiler, Devlet fa
aliyetlerine ve tartışılan konulara mükemrnelliyet ge
tirebilecek uzmanlar...» gibi deyimlerle amaç açıklan
mıştır. 

Meclisin, varlığına ihtiyaç duyduğu kişiler, uz
manlar kimler olabilir, Meclisi olağan dönemlerde de 
zenginîeştirebilecek kişiler kim olmalıdır?.. Dikkatleri
nize sunuyorum. Amaçta bir ortak yarar vardır; top
lumsal fayda önplanda tutulmuştur .Seçkin hizmet
lilerin yapabileceği katkı aşağı yukarı belirlenmiştir. 
Önerimiz şudur : 

Günümüzde ekonomi, artan bir hızla önem ka
zandı. Toplumlar, devletler, ekonomiye öncelik ver
diler, vermek zorunda kaldılar. Devlet başkanları 
ekonomik konular için buluşuyorlar. Böyle bir or
tamda genellikle, değil Meclislerimizde, toplumumuz
da bile sayılı olan ekonomistlerimizin Meclise kazan
dırılması isabetli olacaktır diye değerlendiriyoruz. Ta
biî, sadece unvan sahibi değil, seçkin hizmetli, dün
ya ve Türk ekonomisinin seyrini, ihtiyaçlarını görebi
len, teşhis -koyabilen, çözüm öneren, ekonominin tüm 
sektörlerinde teorisyen veya uygulayıcı olarak kendi
sini kabul ettirmiş, uzmanlaşmış kişilerin hizmet ya
rışına daha çok sokulabilmeierini öneriyoruz. 

Bugünkü değerli seçkin arkadaşlarımızın yanında, 
biraz farklı sayıda ve öncelik verilerek (Bugün de 
var ve hizmet etmekteler.) Devletimizin her sahadan 
seçkin hizmetliye ihtiyacı da ortada. 

Böyiece bu kardeş organın Meclisimize ve özel
likle millî ekonomimize, kalkınmamıza daha etkili ve 

bilhassa daha devamlı hizmet sağlayabileceğine inanı
yoruz. Arz ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 

Gerçekten gerginliği artan bir siyasî ortam içinde, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın Devletimiz için tam bir 
güven kaynağı olduğu hakkındaki inancımızı belirt
meme izninizi diliyorum. Bu vesile ile kendilerine Gru-
purnun esenlik ve mutluluk dileklerini ve saygılarımı
zı sunuyorum. 

Bütçenin kendilerine başarılı bir hizmet olanağı 
vermesini diler, hepinize teşekkür ve saygılarımı su
narım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karavelioğlu. 

Şahsı adına Sayın Hamdi Özer buyurunuz efen
dim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Cumhurbaşkanı, Devletin başı ve devlet kutsallı
ğının sembolüdür. Önünde sancakların tazimle eğil
diği manevî bir yüceliğe sahiptir. Devletin içine düş
tüğü bunalımları giderecek çareleri bulmada nâzım 
rolü oynar. Bence en önemli görevi de budur; fakat 
bu görevi yapacak yetkisi yeterli değildir. Bu yeter
sizlik, özellikle hükümet bunalımında kendisini gös
termektedir. 

Bu durumlar karşısında, uzlaşmayı sağlayıcı gücü 
yetersiz kalmaktadır, çünkü her siyasî parti Devletin 
hesabından çok, kendi hesabını yapmakta ve bunda 
direnmektedir. Bu direnişler hükümet bunalımını sür
dürmekte ve Devletin gücüne de sirayet ederek onu 
yıpratmaktadır. Devlet Başkanı, Devletin gücünü yıp
ratan sorumsuz direnişler karşısında çaresiz kalmakta
dır. Bugün Anayasamızdaki boşluğu doldurmanın 
uyarısı içinde bulunmaktayız. Bunda gecikmek; mev
cut bunalımı uzatmak ve gelecek bunalımlara kapıyı 
açık tutmak demektir. O halde, bir an önce Anayasa
mıza şöyle bir hüküm koymak şarttır : Mevcut Par
lamento belirli bir süre içinde hükümet kuracak al
ternatife sahip olamazsa, Devlet Başkanı seçimi yeni
lemeye yetkili olmalıdır. Bu yetki, Devlet Başkanına 
verildiği takdirde, bütün partilerce bir an evvel hükü
met kurmaya yanaşma imkânı sağlanmış olacaktır. 

Sayın senatörler; 
Sayın Cumhurbaşkanımız Korutürk, üstün bir 

Devlet Başkanında aranılan bütün sıfatları şahsında 
toplamıştır. Milletçe gurur ve iftihar duymaktayız. 
Bir parlamenter olarak kendisini seçişte göstermiş ol
duğumuz isabetin vicdan huzurunu duymaktayız. Bu 
gurur ve huzur duyuşta haklı olduğumuzu, halkımı-
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TAT) duygulan da doğrulamaktadır. Bunu ufak bir mi
sali s arz edeceğim : 

Bir takr.iye bindim; taksinin' şoförü Cumhurbaş
kanımızı her yönü ile eleştirdikten sonra bana; «Bey
efendi, bence Türkiye'nin üç numaralı Cumhurbaş
kanı Kcrutürk'tür, siz ne dersiniz?» diye sordu. Ce
vap olarak: «Sen asıl, ben vekilim; senin hükmün ne 
ise, doğrusu da odur. Ben ne diyebilirim...» dedim. Bu 
da gösteriyor ki. Türk halk) herkesin dosyasını ve si
cilini çok iyi tutmakta ve hükme bağlamaktadır. Sayın 
Cumhurbaşkanımıza halkın duygusunu yansıtan bir 
gerçeği de bu şekilde arz etmekten geçemeyeceğim. 

Yeni bir hükümet kurmak için müracaatta bulu
nan kimselerden önce mevcut pusulasını istesin. Gü-
\ r - " r^--< ?sr' b - h ı\ ımet, mevcut Hükümeti 
ir -̂  _ c ' „ a f bunalımlara yol açacak-
t r ^ .-1' . " 'e b' hal u n n partizanca vekâletin
c e ", k ! - "->'• " o1 ̂ ~ b _,unkü Hükümetin vekâ
let ~ r> - , -i ' r •• ^' \ , r kanısındayım. Ama 
ı - ı ' ' 1 ' • '^ g \ u hükümet de kur-uma-
1 i ~ h ı' 'i - ' - î r - L] bunun bir seçim hü-

V>-.'-, 2^ ' "" F j r uı bir azınlık hükümeti 
- ,̂  ^ cı-*-"<r; *0l-c-<-> edilmelidir. Koalisyon 

* i ' ' a - ' '• î - " ' r^odelmcsn ısrarla sa-

C -> '- ^r'?r> ,u -- -r Yüce Senatoya saygı-
- m 'C r T • ' - T k.n rdkışlar.) 

D AŞK AN — Sayın İsmail Tıkan, şahsı adına. 

İSMAtL İLÎ-IAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde şahsım adına 
söz a'mn balumu'oram. Esasen mütevazı' bir bütçe 
olan Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin rakamları üzerinde 
durmayı uygun bulmuyorum. Daha dogrv, bir deyim
le, manev^ değeri rakamlarla ifade edilemeyecek ka
dar yüksek elan Cumhurbaşkanlığı Müessesesinden 
söz ederken, parasal yönüne değinmeyecsğim. 

f : n rup sözcü. P"l p~';n! Görüşlerini dilt getir
diler. Bağnnsız Senatör olarak dile getirmek istedi
ğim hususlar, hiçbir partiye bağlı olmayan vatandaş
ların gürüşkstim dile getirmek bakımından özellik arz 
ermektedir. 

1973 seçimlerinden sonra Parlamentoya dayalı 
bir hükürno-in kurulması, tek bir partinin inhisarında 
Gİmac;ğı için. bu hususta bazı müşkül durumlarla 
karşı karşıya kalmış olduğumuz bir gerçektir. Bu kri
tik ve buhranlı dönemlerde Sayın Fahri Korutürk'ün 
Cumhurbaşkanı olarak Devletin başında bulunmaları; 
köylüsü, kentlisi, tüm Türkiye için en büyük bir te

selli kaynağı olmuştur. Bu konuda şahsım adına Do
ğu Anadolunun bir köyünden edindiğim istihbaratı 
arz etmek istiyorum. 

Geçen sene, malumunuz olduğu üzere, Sayın Cum
hurbaşkanı biraz rahatsızîanmıştı. Bu arada, (İsmini 
söylemeyeceğim o köyün.) Siirtlin köylerinden birin
de bütün köylü «Cumhurbaşkanımızı bize bağışla
yın» diye Allah'a dua ediyordu. Daha sonra gerek ba
sın ve gerekse televizyon ve radyo aracılığı ile Sayın 
Cumhurbaşkanımızın sıhhatinin avdet ettiğini, duyun
ca, aynı köyde 7 tane kurban kesilmiştir. 

Hamdı Özer sayın arkadaşımızın vermiş olduğu 
misale, ikinci örnek teşkil ediyor benim vermiş oldu
ğum misal. 

Ge-çekten Sayın Cumhurbaşkanı memleketin da
ha kötü duruma düşmemesi için elinden gelen bütün 
çabalan göstermiş ve bu çabalarında da muvaffak ol
muştur. Üzülerek belirtmek zorundayım ki, bazı par
ti başkanlarının sorumsuzca hareket etmiş olmaları so
nucu, aylardan beri hâlâ hükümet kurulamamakta
dır. Göz göre göre memleketi uçuruma sürüklemek
teyiz. Memleket göz göre göre uçuruma itilmektedir. 
Bu durumdan vatandaş haklı olarak şikâyetçidir. Mil
letimizin artık beklemeye tahammülü kalmamıştır. 
Parlamenterler olarak her yerde tenkit konusu oluyo
ruz; 12. nci ayın 5'inde yapmış olduğum gündem dışı 
l'onuşmamda belirtmiş olduğum gibi. Rejim tehlike
ye düşmek üzeredir. Gerçekten demokrasiye inanmış 
olan vatandaşlar dahi inançlarını kaybetmek üzeredir. 
Onu. ötedenken kötülemek isteyenlerin eline de imkân 
vermiş oluyoruz bununla. 

Fakat hiçbir tahrik ve teşvike kapılmadan de
mokrasiye itçeniikle bağlı tuium ve davranışları do-
layısıyie, bütün memleketin, milletin sevgi ve itima
dını kazanmış olan Cumhurbaşkanımızın bugüne ka
dar olduğu gibi, şimdiden sonra da Türkiye'nin bütün
lüğüne kasteden bu kabil kötü niyetli insanlarla mü
cadele edeceğine kaniim. Bunun için kendilerine bu 
yüce kürsüden şükranlarımı sunmayı bir görev sayar, 
bu örnek tutumun devamını içtenlikle arz ederim. 

Sayın Başkan, kıymetli senatörler; 

Anayasamızın 97, 93 ve 99 ncu maddelerinde Sa
yın Cumhurbaşkanımızın görev, yetki ve sorumlulu
ğundan bahsedilmektedir. Gerçekten Cumhurbaşka
nının hukukî herhangi bir sorumluluğu yoktur. An
cak, makamlarının büyüklüğü nispetinde manevî ve 
tarihî sorumluluğu vardır. Devlet Başkanı olarak gö
rev aldıkları günden bugüne kadar, yeri geldikçe ya
yınlanan mesajlarla kendilerinin yurt sorunları ile ne 
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derece ilgilenmekte olduklarını göstermektedir. Bütün 
bunlar, Sayın. Cumhurbaşkanımızın nasıl bir manevî 
sorumluluk altında olduklarını aynı şekilde göster
mektedir. Türkiye Cumhuriyetini ve Türk. milletinin 
birliğini temsil eden Devlet Başkanının hükümet ça
lışmalarına, bunalımlarına bir çözüm yolu bulabile
cek herhangi bir hukukî yetkiye sahip olmadığı açık 
bir gerçektir. Nispî seçim sistemini kabul etmiş olan 
ülkelerde olduğu gibi, memleketimizde de böyle sık 
sık bunalımlar mutlaka olacaktır. Bunalımlardan kur
tulabilmek için Anayasa ve diğer kanunlarca görev ve 
yetkileri belirlenmiş olan Cumhurbaşkanımızın bu 
görev ve yetkilerinin genişletilmesi kanaatindeyim. 

Ayrıca, bir hukukçu olarak görüşümü ileri sürmek 
istiyorum; Fransa'da olduğu gibi, doğrudan doğru
ya halk tarafından seçim sistemini öneriyorum. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bilhas

sa Meclis kısmında 25 - 30 tane bağımsız milletvekili 
olsaydı, acaba aylardan beri bu Hükümet bunalımı 
ile karşı karşıya kalır mıydık, kalmaz mıydık?.. Benim 
kanaatim şudur ki, eğer Millet Meclisinde 25 - 30 ba
ğımsız milletvekili olmuş olsaydı, Türkiye bu duruma 
düşmezdi. Bir bağımsız senatör olarak şunu belirtmek 
istiyorum... 

BAŞKAN — Sayın İlhan, bir dakika müsaade 
eder misiniz?.. 

Sayın senatörler saat 19.00'a geldi. Bir önerge var. 
Sayın İlyas Karaöz, Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin bi
timine kadar görüşmelere devam edilmesini önermek
tedir. 

Önerge aleyhinde söz isteyen?.. Yok. Önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın İlhan. 
İSMAİL İLHAN (Devamla) — Bugün Mecliste 

25 - 30 bağımsız milletvekili olsaydı, aylardan beri de
vam eden bu Hükümet bunalımına mutlaka bir çö-
-züm yolu bulunabilirdi. Fakat 1973 seçimlerinden bir
kaç ay evvel getirilen bir kanun ile önseçimlerde her
hangi bir partiden aday olup da, önseçimleri kaybet
miş olan aday adaylarının bağımsız olamayacakları 
hususunda bir hüküm getirdiler ve dolayısıyle bağım
sız olarak seçilme imkânları bu arkadaşlara verilme
miş oldu. 

Bu hususu bel itmek suretiyle şunu demek istiyo
rum. Bu kanun kaldırılacak olursa, nispî seçim usu
lünü kabul etmiş olduğumuza göre, Cumhurbaşka
nına da bu konuda yardımcı olabilecek bağımsız mil
letvekilleri de Meclise gelebilirler. 
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Gerek ekonomik ve sosyal sorunlar ve gerekse dış 
politik nedenler, Parlamentoya dayalı bir hükümetin 
süratle kurulması ve kanaatimce erken seçime gidil
mesi kaçınılmaz bir hal olmuştur. Parlamentoya daya
lı bir Hükümetin kurulabilmesi için parti liderlerinin 
geç dahi olsa, kendi aralarında anlaşmaları şüphesiz 
en iyi bir çözüm şeklidir. Bugüne kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da bu mümkün olmayacaksa, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın parti liderlerini tekrar toplantı
ya davet ederek bir çözüm aramaları gereklidir. Hiç 
şüphe yok ki, bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın yük
sek takdirlerine kalmış olan bir konudur. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın göreve başlar başla
maz ilk yurt içi seyahatini Doğu ve Güneydoğu 
Anadoluya yapmış olmaları da çok anlamlıdır. Bu se
yahati sırasında yatırımların öncelikle bu geri kalmış 
yörelere götürülmesi gerektiğini belirtmişler, bu husus
ta yardımcı olacaklarını söylemişlerdir. Bu gezileri 
esnasında seçim bölgem olan Muş'a da şeref veren 
Sayın Korutürk'ün, Hükümet buhranı çözülür çözül
mez, yatırımlarda bu yörelere öncelik verilmesi için il
gililere gerekli uyarılarda bulunacaklarını ümit etmek
teyim. 

Sayın senatörler; 
Ben bağımsız bir üye olarak herhangi bir politik 

polemiğe girmek istemiyorum. Yalnız, bildiğimiz bir 
konu var; 12 Mart'a kadar nasıl geldik, 12 Mart'tan 
sonraki durum ve şu anda içinde bulunduğumuz du
rum. Dışarıda bazı arkadaşlarımız; şu anda Hacette
pe'de olaylar olmuş ve bir genç öldürülmüştür diye 
haber verdiler. 

Şimdi bu açıklamalardan sonra şu hususu belirt
mek istiyorum. Bugün Türk milleti yüzde yüz Cumhur
başkanımıza inanmaktadır, bugün Türk Milleti yüz
de yüz Cumhurbaşkanımızın tarafsız olduğuna kana
at getirmektedir. Bugünlerde veyahutta Sayın Cum
hurbaşkanımızın uygun gördükleri bir tarihte bu ko
nuda görüşlerini istiyoruz; gerçekten 12 Mart'a bizi 
getiren olaylar'mıdır bu devam eden, yoksa tam ter
sine, şimdi başka bir gençlik olayı ile mi karşı kar
şıya bulunuyoruz? Vatandaş Hakkâri'den Edirne'ye 
kadar bunu Sayın Cumhurbaşkanımızdan - kendi ka
nıma göre - öğrenmek istiyorîardır. Çünkü her parti 
kendi görüşünü, kendi düşüncesini, kendi istediği nok-
tayı empoze etmek istiyor. Bu hususu belirtmeden ge
çemeyeceğim. 

Geçmiş günlerin acı tecrübelerinden ders alma
mış olanların bu öğrencilerden ne istediklerini bir tür
lü anlamak mümkün olmuyor bence. 
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Sözlerime son verirken Cumhurbaşkanlığı Bütçesi
nin bütün Türk Ulusu için hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni eder, sizleri saygıyle selâmlarım. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. . 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bu geç saatte çok kısa iki noktaya temas etmek 

istiyorum, fazla vaktinizi almayacağım. 
Arkadaşımın biri bu kürsüde, bugünkü makamı iş

gal eden Sayın Reisicumhurun hizmetinden bahseder
ken haklı olarak methetti, iyi şeyler söyledi. Fikrine iş
tirak ederim; ancak bir mukayese yaptı, ben bunu 
doğru bulmadım. Bu mukayese, eğer sıra mukayese
si ise, bugünkü Sayın Reisicumhur altıncıdır. Yok 
eğer başka türlü bir mukayese ise, bir Reisicumhuru, 
öbür Reisicumhurla hangi ölçüyle mukayese ederek 
üçüncü sıfatını yakıştırdı?.. Bunu doğrusu pek yadır
gadım. Türk Devletinin başına geçen, bugüne kadar 
Reisicumhurluk yapan zatların hepsi birbirinden kıy
metli-ve üstündü ve öylece de vazife gördü. Binaen
aleyh, bugünkü sayın Reisicumhuru hepimiz iyi tanı
yoruz, kendisini takdir ederiz, kıymetini inkâr etme
yiz, hizmetlerine müteşekkiriz; ama hiç bir zaman bir 
mukayese ile kendisinden evvel gelenlerin üzerine 
çıkarmak suretiyle bir neticeye varmanın da, bu mü
essesenin bizatihi fonksiyonuyle mukayese edileceği
ni ve böylece bir neticeye varılacağının da hoş kar-
şınamayacağı tarafınızdan da kabul edilebilecek bir 
noktai nazardır zannediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
İkinci bir meseleye dokunacağım. Sayın Reisicum

hur, bildiğiniz gibi arkadaşımız idi. Burada yıllarca 
senatörlük yaptı, kendisini iyi biliriz. Mütevazi ve 
iyi bir insandır. Devlet hizmeti tecrübesi vardır, hep
sini takdir ederiz; ama bu sene bildiğiniz gibi bir me
sele çıktı; köşk meselesi. Bu, gazetelerde de günler
ce ilân edildi. Ben Sayın Reisicumhurun o mütevazi 
halinin, bugün gözümün önüne gelen o davranışıyle 
köşk aramanın arasındaki mukayeseyi kendi kendime 
izah edemedim. Yani rahmetli Atatürk'ün kurmuş ol
duğu köşk yetmiyor mu? Bunun, bu Devlete verdiği 
masraf az mı? İstanbul'un en mutena yerinde yıllar
dan beri rahmetli Atatürk'ün içinde yaşadığı ve on
dan sonraki Reisicumhurların gelip muayyen bir za
man oturup hizmet ettiği köşk yetmiyor ve yeni köşk
ler veya yeni köşk yerleri aranıyor ve bu milletin mil
yonlarca lirası yeni köşk yapılacak yere arsa parası 
verilecek ve ona milyonlarca lira verilerek köşk yapıla

cak ve bu milletin bütçesinden ödenecek... Affetsin
ler beni, ama Sayın Reisicumhurun tevazuu ile ken
disinin böyle bir davranışına ben taraftar olmadığı 
kanaatiyle bunu söylüyorum. Eğer böyle ise, taraf
tarlarının bu işe önayak olmasını da gönül istemez. 

Muhterem arkadaşlar; 
Üçüncü bir meseleyi de kısaca izah edeyim. Bun

dan evvel Sayın Reisicumhurlar parlamenterleri sık 
sık çağırır veya senede birkaç kere çağırır, kendile
riyle memleket meseleleri, Parlamento meseleleri soh
bet içinde mütalaa, müzakere edilir, bir tanışma, bir 
görüşme zemini aranır, bulunur idi ve bu yıllardan be
ri sürer idi, ama her nedense bu sayın eski Konten
jan Senatörü arkadaşımız ve bugün Sayın Reisicum
hurumuz buradan ayrıldıktan sonra, zannediyorum 
bir kere teşrif ettiler ve makamlarında kendilerini se
lâmlamak bahtiyarlığına eriştik, fakat ondan sonra 
yüzünü göremedik. Kendisi sadece liderleri çağırıp, 
liderlerle görüşmekte ve bazen de Millî Güvenlik Ku
rulu toplantısı meselesi ile bir kısım - Başvekil başta 
olmak üzere - vekiller ve bazı generallerle oturup gün
demindeki muayyen meseleleri konuştuktan sonra ve 
bir de onlara ziyafet verip yemek yedirerek müzake
re meselelerini halledip dağılıyorlar. 

Benim gönlüm buna razı değil muhterem arka
daşlar. Dün böyle değildi; dünün Reisicumhurları 
içinden çıktığı parlamenterleri o makamında sohbete 
çağırıyor, memleket meselelerim bu sohbet vesilesiy
le asü müzakereye alıyor ve çıkmaz noktalarda çıka
ra götürmeye çalışıyorlardı ve bundan memleket de 
büyük istifade ediyordu. 

Muhterem arkadaşlar; 
Size şunu söyleyeyim; Parlamentoda bir çok grup

lar ve onların genel başkanları da var, ama genel baş
kan hiçbir zaman grup değildir. Evet, grupun başı
dır, bir kıymettir, küçültmek için söylemiyorum, ama 
bratihi o grupun başkanı kadar, grupun üyeleriyle 
de bir Reisicumhurun tanışması, memleket meselele
rini orada müzakere etmesi ve birbirlerini tanıyıp an
lamaları ve bundan da müspet neticeler çıkması dü
nün alışılmış çok müspet bir tarz-ı haliydi. Bu da, bu
günkü Sayın Reisicumhurumuz tarafından terkedil
miştir, ben doğru bulmuyorum; faydalı olan, dünkü 
tatbikattı, bugünkü tatbikat değil. 

Beni dinlediğiniz için hepinize hürmetlerimi suna
rım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (A. P. ve C. G. P. 
sıralarından alkışlar.) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kalpaklıoğ-
lu. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde başka söz iste
yen sayın üye?.. Yok. Bölümlere geçilmesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

C) CUMHURBAŞKANLIĞI 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve destek hizmet
leri 17 356 801 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler. Kabul 
etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun Sa
yın üyeleri, 27 nci Birleşimin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

D) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sıra Sayıştay Başkanlığı Bütçesinin 
görüşülmesindedir. Mensup oldukları gruplar adına 
söz alan arkadaşlarımız: Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Sayın Mehmet Feyyat, Adalet Partisi 
Grupu adına Sayın Hasan Ergeçen, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Mehmet Feyyat, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET FEYYAT 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Anayasamızın 127 nci maddesinde yer alan, bu 
nedenle Anayasa kuruluşlarının en önemlilerinden bi
ri sayılan Yüce Sayıştay, genel ve katma bütçeli ka
mu kuruluşlarıyle, bunların asgari % 50 katkıda bu
lundukları döner sermayeli kurumların gelir ve gi-

Bölüm Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtılama
yan transferler 170 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler. Kabul 
etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi kabul edilmiştir; Mil
letimiz ve memleketimiz için uğurlu ve hayırlı olma
sını dileriz. 

Sayın üyeler; 
Saat 20,30'da toplanmak üzere 27 nci Birleşimin 

3 ncü Oturumunu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,15 

derleriyle malları üzerindeki tasarrufları Türkiye Bü
yük Millet Meclisi adına denetler. 

Ayrıca, bu konudaki; yani malî konuda sorumlu 
olan kamu personelinin hesap ve tasarruflarını yargı 
gibi hükme bağlamanın Yüce Sayıştayın görevleri 
cümlesinden olduğunu tekrar etmeyi abes ile iştigal ka
bul ediyorum. 

1260 sayılı Kanunla sarfa mukaddem vize işlemi
nin kaldırılması palyatif bir çare olmakla beraber, fay
dalı olduğu izahtan varestedir. 

Sayın arkadaşlar; 
Geçen yıl bu konudaki maruzatımda belirttiğim 

gibi, 3 . 5 . 1974 günlü 53 ncü Birleşimde isim ve si
yasî kadrolarını sıraladığım sayın milletvekili ve sa
yın senatörler birkaç yıldan beri aynı konuda aynı ak
saklıkları, yekdiğerlerini taklit eder gibi, tekrar etmiş 
bulunmaktadırlar. Bu nedenle bu Yüce Kuruluşun 
bütün eksik ve aksak yönleri, ihtiyaçları, malî ve mad-

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 20,42 

BAŞKAN : Başkanvekili Zihni Betil 

KATİPLER : Arif Hikmet Yurtsever (Bingöl), Ekrem Kabay (Burdur) 
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dî sıkıntıları, karşılaştıkları zorluklar talep edilen hak
lar ve yükümlülükler mezkûr zabıtnamelerde -tasrih 
edildiğinden tekrarına gerek görmüyorum. Kendi 
kendimizi tatmin için, münhasıran konuşmak için, ko
nuşmayı faydasız gördüğümü arz etmek isterim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin teknik ağırlık ve 
akademik zorluklarına göğüs geren bu yüce kurulu
şun teşrii kuvvet adına görev 3/aptığmı göz önünde 
tutmadık. Bu zihniyet ve şerait içerisinde üzerinde 
durulacağına inanmakta zorluk çekmekteyim. Asıl 
olan fayda ve eserdir Asıl olan, gayeye uygun hizme
ti en ucuz ve süratli olarak yapmaktır. Asıl olan, yü
kü hamil olanların kadroları ile hizmet alanlarının 
tevsiidir. Asıl olan, ulusu temsil edenlerin sayılarının 
çokluğu değil, ona lâyık hizmet ve kolaylığı gösteren 
teknokrat ile bürokratların niteliğidir. Biz bu yüce 
kumlusu geliştirmediğimiz ve zorunlu ihtiyaçlarını 
karşılamadığımız takdirde biz temsilcilerin durumu 
Roma - Yunan müellifleri ve hatipleri Çiçero ile Se-
neka'yi taklit kadar güçlü olsa ne çıkar? O zaman Yü
ce Meclislerin o çağın nutuk arenalarından ne farkı 
kalır? Sadece kendi kendimizi tatmin etmekten ile
riye gidemeyiz. 

Bir askerî birlik, öncelikle teknisyen ve yetenekli 
usta personel yerine, sırf emir ve kumanda verenler
le kadrosunu doldurursa, mahrut ters dönerse, bir 
uçak veya tankı yürütmek nasıl ki zorlanırsa, bizde 
de bu durum aynıdır. Bu nedenle Yüce Sayıştaym 
ysilar boyu bütün siyasî partilerce söylenen ve öneri
len şekle getirilmesi şarttır. 

Burası üniversite kürsüsü ve gece okulu, değildir. 
Burada ders öğretmek ve öğrenmenin gereği yoktur. 
Bir şey bilmeyenlerin, okumayanların eksikliklerini 
burada tamamlamaya haklan yoktur. Burada istekler 
ve ihtiyaçlar belirlenir; usulüne göre kaideleştriiir. Bu 
nedenledir ki; Sayıştaym tarihini, yapısını ve özellik
lerini anlatmaya gerek yoktur. Arzu edenler kütüpha
neye buyururlar. Çünkü bu konu plak gibi her yâ 
tekrar edilegelmiştir. 

Seçim sonrası Hükümetimizden bu konu üzerine 
eğilmelerini esaslı bir kanun tasarısı ile, hatta Anaya
sa değişikliği ile yüce Parlamentonun huzuruna gel
mesini içtenlikle dilemekteyiz. Damştayda görülmek
te olan malî davaların Sayıştayda görülmesini sağ
layacak biçimde bu yönden tefriki kazaya gidilmesi 
zorunluğuna inanmaktayız. 

Türkiye Büyük Millet -Meclisi adma denetleme, 
kati hesap, uygunluk bildirimleri gibi fonksiyonun 
aynı kuruluşun değişik dairelerinde görülmesi ve yar

gı görevini ifa edecek dairelerden ayrı mütalaa edil
mesi gerekir. Örneğin; Damştayda idarî görev yapan 
daireler ile dava daireleri ayrı ayrı, tedahül olmadan, 
görev ve seîâhiyet gaspına gidilmeden idarî ve kazai 
görevi yapmaları bir örnek olarak verilebilir. 

Bugünkü Hükümetimiz, ile Yüce Meclislerden is
tirhamımız şudur: Bu kolay bir taleptir, bilhassa istir
ham ediyorum; bilhassa Bütçe - Plan Komisyonu üye
lerinden istirham ediyorum; 832 sayılı Sayıştay Ka
nununa bir madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
bir an önce, Mart ayına kadar kanunlaşmasını dile
mekteyiz. 

Gerekçe, yetkili ve bu konuda arif, teknisyen ve 
hâkimler, savcılarca bu şekilde hazırlanmıştır. Sa
yıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına görev 
yapmaktadır. Bu görev tamamen ihtisası gerektir
mekte ve mesleğe intisap edenlerin yeterli formasyon 
kazanabilmeleri için uzun yıllara ihtiyaç duyulmak
tadır. Görevin bu özelliği nedeniyle daha nitelikli 
elemanların bulunması ve mesleğin daha cazip hale 
getirilmesi için Sayıştay'a alınacak meslek persone
linde aranan formasyonu taşıyanların Sayıştayı ter
cih etmelerini sağlayabilmenin, aynı formasyona da
yalı diğer meslek sınıflarının ücret rejimine denk bir 
ücret statüsünü uygulamaya bağlı olduğuna kuşku 
yoktur. 

Devlet memurlarının intibaklarını ve diğer özlük 
haklarını düzelten 3 1 . 5 . 1974 tarih ve 12 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararname ile belli meslek sınıf
larına ücret rejiminde ayrıcalıklar getirilmiş, bu me-
yanda işgüçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zam-
lannm verilmesi öngörülmüştür. Anılan Kararna
menin değişik ek geçici 21. nci maddesi uyarınca bu 
hakların Sayıştay meslek mensuplarına uygulanma
sına olanak sağlayan hüküm getirilmiştir. Ne varki, 
Anayasamızın 127 nci maddesinin 2 nci bendi gere-
ğince Sayıştay mensuplarının özlük haklarının kanun
la düzenlenmesi emredilmiş bulunduğundan, bu hak
lan düzenleyen mevzuatın kanunla olması zorunlu 
bulunmaktadır, 

Sıyır senatörler; 
Şahsım adına şu hususu arz etmekte fayda bulu

yorum; kısaca bir dakika kadar zamanınızı alacağım 
;yin ö/ür dilerim: 

Size bütün samimiyetimle şunu arz etmek isterim; 
Anayasa Mahkemesinin varlığı ve devamlılığının zo
runluluğu karşısında: hikme1; vücudu tartışma ko
nusu yüce Senato ile Sayıştay dan hangisi eksik olur
sa Devletin asli ve vazgeçilmez zorunlu işleri aksar. 
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Düne kadar Yüce Senato yoktu. 1960 sonrası bir ku
ruluştur; ama Sayıştay köklü maziye sahip, ebedi ol
ması zaruri bir müsessedir. 

Yüce Parlamento kendi namına çok önemli görev 
icra eden bu yüce müesseseyi, ya çağdaş uygarlık dü
zeyine yaraşır biçimde düzenler veya malî olanak 
yoksa, eğer bu malî yönden mümkün değilse, bir bö
lümünü, yani Parlamentonun bir bölümünü, yani Se
natoyu bu müesseseye vakf ile tasarruf edilen malî 
imkânla, hem bu yüce kuruluş istenilen şekle soku
lur ve hem de kendhine mevdu teşrii yetkisini sav
lam, tek bir organizma halinde kullanacak bugünkü 
Türkiye Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Mecli
si hüviyetine bürünmüş olur. 

Saygılarımla. arz ederim. 
Bu yüce müessesede Parlamentonun gerçek aka

demik yükünü sırtında taşıyanlar, bu zorluklar için
de iken, Millet temsilcilerinin sayılarının aşırı derece
de çokluğu ve Senatonun Bütçesi muvacehesinde bu 
çelişkiyi tekrar dikkat nazarlarınıza arz eder, saygı
larımı sunarım, 

Çünkü, en yakın zamanda asgari 6 - 7 seneye ka
dar Türk Ulusu tek meclis sistemine dönecektir ve 
bunu tahmin ediyorum, sağ duyum budur ve Adalet 
Partisinin de, Cumhuriyet Halk Partisinin de tabanı, 
örgütü bu yöne teveccüh etmektedir ve bu tahakkuk 
edeceği içindir ki, şerefine nail olmak için bugün hu-' 
zurunuTİa arz edivorum ve bununla yüce Senatonun 
lüzumsuzluğunu demiyorum, Anayasa değişikliği se
bebiyle bunu arz ediyorum. Anayasa değişikliğine 
kadar pek tabiî ki saygıdeğerdir, Meclise eşdeğerdir; 
ama bu kelimede hakaret görenler, Anayasa değişik
liği hususundaki kavramdan nasiplerini almamışlar
dır. Anayasa değişikliğine kadar savgı vardır, Anaya
sa değişikliği olduğu takdirde, Millet bunu emretti
ği takdirde tabiî ki lüzumsuz olacak. 

Saygılarımla, (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Feyyat. Ada

let Partisi Grunu adına Sayın Hasan Ergeçen. 
A. P. GRUPU ADINA HASAN ERGEÇEN 

(Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

1975 Malî Yılı Sayıştay Başkanlığının Bütçesi hak
kında Adalet Partisi Grupunun görüş ve temennileri
ni belirtmek üzere huzurunuza gelmiş bulunmakta
yım. Bu vesileyle hepinizi saygı ile selâmlıyorum. 

Türkiye'mizin fukaralıktan, yokluktan, cahillikten, 
işsizlikten, çaresizlikten, az gelişmişlikten, dışa bağlı
lıktan kurtulması, refahın tabana yayılması ve sosyal 
güvenliğin geniş kitlelere yayılması, fert başına dü-

j şen gayri safi millî hasılanın yaygın bir şekilde artı-
; nlması, hürriyetçi, demokratik rejim ve karma eko

nomi düzeni içinde hızlı, dengeli ve planlı bir kalkın
ma ile mümkündür. 

Hızlı, dengeli ve planlı bir kalkınmanın gerçekleş-
i tirilİmesi için, Devletin bütün kaynaklarının seferber-
| edilmesi ve bu kaynakların israftan uzak, plan, prog-
I ram ve tahsis maksatlarına en uygun şekilde kullanıl -
i ması ve denetlenmesi zorunludur. 
i 
I 
! Bu nedenle, bütün demokratik batı ülkelerinde ol-
1 
I duğu gibi, 1924 Anayasasının 100 ncü ve 1961 Anaya-
| sacının 127 nci maddeleri genel ve katma bütçeli dai-
ı relerle, bu daireler tarafından sermayenin yarısı ve 
| varrmdan fazlasına katılmak suretiyle, sabit döner 
j sermayeli veya fon şeklinde kurulan kurumların ge-
i lir ve giderleriyle, mallarını Türkiye Büyük Millet 
j M^ch'si adına denetlemek ve sorumluların hesap ve 

işlemlerini yargılama yoluyle kesin hükme bağlamak, 
ks?in kanun tasarıları hakkında uygunluk bildirimini 
düzenlemekle görevli bir kuruluşu öngörmüştür. 

Bugünkü adiyle Sayıştay Başkanlığı olan bu ku
ruluşun mazisi, Osmanlı İmparatorluğundan Sultan 
A iz zamanına kadar uzanır. Cumhuriyet devrinde 
1934 yılına kadar Sayıştay 1871 sayılı Kararnameyle, 
1923 yılında çıkarılan 374 sayılı Kanun hükümle
rine tabi olmuştur. 1934 yılında yürürlüğe giren 2514 
savıh Divanı Muhasebat Kanunu ile Sayıştay'ın ku-
ruluş ve görevleri yeniden düzenlenmiş ve 1953 yılın
da 5999 sayılı Kanunda Sayıştay'a mahallinde ince
leme yetkisi de verilmiştir. 

1961 Anayasasının 127 nci maddesine istinaden 
1967 yılılnda yürürlüğe giren 832 sayılı Kanunla Sa-
yştay Başkanlığı yeni bir kuruluş ve hüviyete kavuş
turulmuştur. 1970 yılında çıkarılan 1260 sayılı Ka
nunla da, bazı eksiklikleri giderilmiştir. Halen Sa-

j yıstay Başkanlığı Anayasanın 127 nci maddesi, 832 ve 
I 1260 sayılı Kanun hükümlerine göre varlığını, kuru

luş ve islerliğini sürdürmektedir. 
ı 

Sayıştay Başkanlığının; Devletin gelir ve giderleri
nin, mallarının, hesaplarının denetleme ve yargılama 
görevini yaparken, maddî ve hukuki hatadan yok
sun olmasını araması yanında, hizmetlerin görülme-

i sini geciktirici ve frenleyici bir tutum ve davranış için
de olmaması zaruridir. 1970 yılında çıkarılan 1260 
sayılı Kanunla sarfiyat için önceden vize kaydının 
kaldırılması ve sarf taahhüdüne gitmeden önce mu
kabelenin tetkik ve tebcile tabi tutulması, sarfiyatla
rın ödenmesindeki gecikmeyi kısmen önlemiştir. 
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İstihkakların ödenmesi, mukavelenin tesisi husus
larında geciktirici, frenleyici bir durum yaratılmama
sı, kararlarında kendi içinde ve Maliye Bakanlığı ara
sında çelişkili bir duruma düşülmemesi için, Sayıştay-
ca azamî itinanın gösterilmesi gerektiğine işaret et
mek isterim. 

Sayın senatörler; 
Sayıştay Başkanlığının şimdiye kadar kendisine 

sağlanan kadro ve teknik imkânlarla görevim yaptı
ğı görüşündeyiz. Sayıştay'ın her sene denetlemekle 
yükümlü olduğu genel ve katma bütçe, sabit döner 
sermaye, belediyeler ve il özel idare ile mal sayman
lıklarının toplamı 8856'dır. Sayıştay Başkanlığı 2450 
civarındaki genel ve katma bütçe, sabit ve döner ser
maye saymanlıklarının tamamını inceleyebilmekte; 
belediye, il özel idareleri ve mal saymanlıkları incele
mesini ise imkânları ölçüsünde ele alabilmektedir. 

Anayasanın 128 nci maddesinde belirtilen süre 
içinde bildirilmesi gereken genel uygunluk bildirim
lerinin, bir kısmının süresinden önce, bir kısmının da 
süresi geciktirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulduğu anlaşılmıştır. 

1974 yılında, bir hesap mahkemesi olan Sayıştay 
dairelerinde ve Temyiz Kurulunda önemli bir iş bi
rikimi ve gecikme müşahede edilmemiştir. 1974 ma
lî yılı içinde 25 bin adet sözleşmenin tescil ve tetkiki
nin yapıldığı öğrenilmiştir. 

Belediye, il özel idareleri ve mal saymanlıkları 
incelemelerinin eksik kalmasının, kadro kifayetsizli
ğinden ileri geldiği anlaşılmıştır. İncelemede mevzua
ta uygunluk yanında, maddî hatanın da araştırılması, 
önemli işgücü sarfını gerektirmektedir. 

Mevcut 330 denetçiyle inceleme işlerinin yapıla
madığı ve ancak geçen seneye nazaran 10 denetçi ade
dinin artırılabildiği öğrenilmiştir. İşlem ve maddî hata
nın doğruluğunun tespiti işinin, elektronik işlem mer
kezlerinde kompitürlerle yapılması halinde daha sü
ratli, güvenilir ve etken bir denetim sağlanmış ola
caktır. Artan kapasiteyle de, hukukî meselelere daha 
fazla eğilmek ve daha çok sayıda saymanlıkların de
netim ve incelemesini yapmak mümkün olacaktır. Bu 
itibarla. Sayıştayca ele alınmış, Planlamaca uygun gö
rülmüş, birinci ve ikinci aşamaları gerçekleştirilmiş, 
üçüncü aşaması Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
etüt edilen elektronik bilgi işlem merkezi projesinin 
bir an evvel gerçekleşmesini temenniye şayan görmek
teyiz. 

832 sayılı Sayıştay Kanununun 45 nci maddesi
nin son fıkrasının, «Sayıştayca verilen ilâmlar aleyhi-

I ne Danıştay'a baş vurulamaz.» hükmünün 1973 yı
lında Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi muvace
hesinde, Anayasanın 127 nci maddesinin 1 nci fıkra-
sıyîe Sayıştaya tanınan kesin hükme bağlama yetki
si çelişkili bir durum arz etmektedir. 

Danıştay Başkanlığı, 1967 yılında 1973 yılına ka
dar, Sayıştay Kuruluş Kanunununun 45 nci madde-

j sinin son fıkrasının iptali için beş kez Anayasa Mah
kemesine baş vurmuştur. Anayasa Mahkemesi, dört 
kez aldığı kararda Anayasaya aykırı bulmamış ve fa
kat beşinci kararında bahis konusu fıkrayı iptal etmiş
tir. Bu durum karşısında, Sayıştay ilâmına karşı Da-
nıştaya baş vurma imkânı doğmakta ve Sayıştay Baş
kanlığı Danıştay içtihadına tabi bir kurum haline gel
mektedir. Halbuki, Anayasanın 127 nci maddesine 
göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Devletin 
gelir - gider ve mallarının denetim ve yargılama ve 
kesin hükme bağlama yetkisi Sayıştaya verilmişken, 
Damştaya da teşmil edilmiş olmaktadır. 

Bu itibarla, Anayasanın 127 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi suretiyle, çelişkinin giderilmesinin uy
gun olacağı görüşündeyiz. 

Değerli senatörler; 
Sayıştay Başkanlığının 1975 yılı bütçe teklifi, 71 

milyon civarındadır. 57 milyon civarında olan 1974 
yılı bütçesine göre 14 milyon civarında bir fazlalık 
göstermektedir. Bu fazlalık, yüzde 25 civarında bir 
artışı ifade etmektedir. Bu artışların, 11 milyon civa-
rındakinin intibaklardan, terfilerden, katsayı değişik
liğinden; 101 bin civarındakinin, işgüçlüğü, iş riski, 
yan ödemelerle, yiyecek yardımındaki artışlardan; 
503 500 liranın, hizmet alımlarındaki artışlardan; 
518 bin liranın tüketim mal ve malzeme fiyatlarında
ki artışlardan; 72 250 liranın yeni işe alınacak denet
çilerin büro demirbaş bedellerinden; 258 bin lira
nın 1974 yılında ödenmeyen hastane faturalarıyle, 
yakıt borçlarının karşılığı olarak transfer harcamala
rından ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Bu nedenle, Sayıştay Başkanlığı Bütçesinin za
rurî masraflara tekabül edecek şekilde azamî tasar
rufa riayet edilerek hazırlandığı görüşüne varılmış
tır. 

Evrak ve arşiv binasına ek yapılması için iki mil-
j yon liralık ödeneğin teklifi de yerinde görülmüştür. 

Bütçenin, Sayıştay camiasına, Memleketimize, 
milletimize hayırlı olmasını diler, Grupum ve şah
sım adına Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (Alkış-

[ 1ar). 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ergeçen. 
Sayıştay Başkanlığı Bütçesi hakkında başka söz 

isteyen sayın üye?. Yok. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

D) SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI: 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 18 112 231 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum... Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 İnceleme yargı ve karar hiz
metleri 52 529 423 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum... Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 582 240 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum..: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayıştay Başkanlığı bütçesinin, milletimize ve 
memleketimize, hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

E) ANAYASA MAHKEMESİ BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Sayın üyeler; sıra, Anayasa Mah
kemesi bütçesinin görüşülmesine gelmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Fev
zi Hakkı Esatoğlu, Adalet Partsi Grupu adına Sayın 
Kemal Turgut; kendi adlarına da Sayın Salim Hazer-
dağlı, Sayın Fethi Çelikbaş, Sayın Alâeddin Yılmaz -
türk söz almış bulunuyorlar. 

Sayın Fevzi Hakkı Esatoğlu, buyurunuz. 
C. H. P. GRUPU ADINA FEVZİ HAKKI 

ESATOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun sayın üyeleri; 

Anayasa Mahkemesi 1975 malî yılı bütçe tasarı-
siyle ilgili olarak Cumhuriyet Kalk Partisi Grupu-
nun görüş ve dileklerini sunacağım. 

Sayın arkadaşalar; 
Müzakeresini yapmakta olduğumuz bu bütçe, ge

nel bütçeye dahil daireler içinde en küçük payı ala
nıdır. Anayasa Mahkemesine ayrılan ödenek 8 mil

yon lirayı dahi bulmamaktadır. Bütçeye oranı ise yüz-
binde 8 civarındadır. Bu yönüyle bakacak olursak, bü
yük bir bütçe değildir. Ancak, Parlamento gelenek
lerimize göre, bütçe müzakerelerinde sadece teknik 
eleştiriler yapılmıyor, o dairenin genel politikası ele 
alınarak görüş ve düşünceler açıklanıyor. 

Anayasa Mahkemesinin bütçesinin müzakeresini 
bu ölçülerle ele aldığımız zaman, en önemli bir ku
ruluşun bütçesinin müazekeresi yapılmış olacaktır. 

Sayın arkadaşlar; 

Anayasa Mahkemesiyle ilgili genel görüş ve dü
şüncelerimizi sunmadan önce, bütçe hakkındaki fi
kirlerimizi kısaca belirteceğim. 

Gerekçesinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, bu 
bütçenin hazırlanışında, kuruluşundan beri sürdürülen 
verimli ve ekonomik olma şartlarına azamî şekilde 
d ikkat gösterilmiştir. 

Bütçe rakamının küçüklüğü, dairenin saygınlığı 
gözönünde bulundurulduğu takdirde, bunun birkaç 
katı bütçe dahi itirazsız olarak Yüce Meclislerden çı
kabilirdi. Böyle yapılmamış, tam tersine, doğal mas
raflarda dahi tasarrufa gidilmiştir. Bu bütçe anlayı
şının diğer daireler örnek olmasını dilerken, bütçe ha
zırlanmasında emeği geçen yetkili ve sorumluları da 
huzurlarınızda en içten duygularla kutlarım. 

Sayın arkadaşlar; 

Anayasa Mahkemesinin kuruluşundan 13 yıl geç
miş bulunmasına rağmen, bu kurumla ilgili tartışma
lar ve eleştiriler bir türlü bitmemiştir. Bazı siyasî par
tiler ve politikacılar, Anayasa Mahkemesini bir tür
lü içlerine sindiremiyorlar ve fırsat buldukça bu ku
ruma çatıyor ve saldırıyorlar. 

Anayasalar da, anayasaların getirdiği kurumlar da 
elbette eleştirilebilir; eleştirilemez demek bilim ve 
fikir özgürlüğüne ters düşer; ama yapılan eleştiriler 
bu kurallar içinde olmuyor, ilkel biçimde kalıyor. 

Politikacının hukuk âlimi olması şart değildir; 
fakat temel hukuk kurallarına da saygılı olması gere-
k;r. Öyle sözler söyleniyor ki, insan hayretler içinde 
kalıyor. Adeta Anayasasız bir devlet idaresi düşünü
lüyor; «Seçim sonu iktidarı ele geçirenler, dilediği 
gibi milleti idare etsin» deniliyor, «Millî irade bu de
mektir, buna karşı olmak millî iradeye karşı gelmek
tir.» denilmek isteniyor. 

Arkadaşlar; 
Tartışmaları bu hale getirmemek lâzımdır. «Par

lamentonun yeri nedir, Anayasa Mahkemesinin yeri 
nedir?» gibi sorular bu Parlamentonda sorulmamah-
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dır. Şayet bu ölçüler içinde cevap verecek olursak, 
söylenecek şeyler vardır; ama iyi olmaz. Anayasa 
Mahkemesinin yeri. Anayasamızın 145, 152 nci mad
deleri arasındadır, Parlamentonun yeri de 63 ncü 
maddeden başlar. Bilmiyoruz, bu cevapla tatmin ola
caklar mı? 

Sayın arkadaşlar; 
Asırlar boyu yapılan mücadeleler sonunda, insan 

hak ve hürriyetlerini, millî dayanışmayı, sosyal ada
leti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleş
meyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak, de
mokratik hukuk devletini bütün hukukî ve sosyal ts-
meileriyle kurmak için. bir Anayasa yanılmıştır. Mil
letin yüzde 67'si de bu Anayasayı onaylamıştır. Ne
leri getirdiği, neleri teminat altına almak istediği açık 
bir şekilde görülmektedir; insan hak ve hürriyetleri 
gerçekleştirilecek ve terrrnat akma alınacak. Bunu 
gerçekleştirecek de, teminat altına alacak da. egemen-. 
ligin sahibi millettir. 

Anavasanm 4 ncü maddes-'ni okuyalım; «Ese-

anlayışı da, yasama gücü de, hukuk ve Anayasa dışı 
tariflere uğrayacak, temel hak ve özgürlükler kısıt
lanacaktı. Sonunda da hukuk dışı davranış içine gi
rilmek suretiyle yeni bunalımlar sebeboîunacaktı. 

Yassıada Mahkemesinde bir sanık savunmasında, 
«Bizi buraya getiren bir Anayasa Mahkemesinin bu
lunmaması.» demiştir. Bu sözde büyük bir gerçek 
payı vardır. O dönemde bir Anayasa Mahkemesi bu
lunmuş olsaydı, belki de Yassıada Mahkemelerine ih-

| tiyaç kalmayacaktı. Onun için bu kuruma iyi sa-
h'bolun; şikâyet edilecek, eleştirilecek yanları varsa 

| bunları düzeltmeye çalışalım; fakat mahkemeyi yıp-
i ratmayahm. 

ç 5 ym ar'Kaaaşlar; 

menlik kayıtsız şartsız Türk mületkıindir. Millet, ege- ! 
menliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili | 
organlar eliyle kullanır.» Nedir bu yetkili organlar? 
Yasama, yürütme, yargıdır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, milletin egemenliğini bu Anayasanın koy
duğu esaslar dahilinde kullanan ellerden biridir; ama 
yegânesi değildir. Bunu böyle kabul edeceğiz ve böy
le kabul etmek zorundayız. 

Yine bu Anayasanın 8 nci maddesi; «Anayasa hü
kümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 
makamlarını ve kişileri bağlayan temel hukuk kural
larıdır.» der. Yasama organı da, bu madde hükmüne 
göre Anayasanın hukuk kuraîlanna bağlıdır. Anaya
sanın genel esasları değişmedikçe, hiçbir kurum ken
disine verilmeyen hakkı kullanmaya yeltenemez, ege
menliğin kullanılma biçimini kendisine göre tarif 

Yargıdan, Anayasa Mahkemesinden yakınanların 
bütün arzulan, her türlü yetki kendi ellerinde olsun. 
Fakat bunu bir türlü aeıkîayamıycıiar. 1961 Anaya
sasının kabulünden bu yana 4 genel seçim, birçok ma
hallî ve ara seçimleri yapılmıştır. Bu seçimlerin hiç 
birinde Anayasanın 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
gereği açıkça öne sürülmemiştir, egemenliğin sadece 
Parlamentoca kullanılacağı fikri ortaya atılmamıştır, 
Millet egemenliğini en çek oy alan parti eliyle kulla
nır, şeklinde bir değiştirge önergesinde bulunulma
mıştır. 12 Mart 1971 tarihinden sonra Anayasada de
ğişiklik arzu edenlerin eline bir fırsat geçmiştir. Elli
ye yakın madde bu tarihten sonra değişti. Ne 4 ncü 
madde, ne de 8 nci madde değiştirilmedi, ya da de-
ğiştirliemedi. 

Sayın arkadaşlar; 
Türk Milleti egemenlik hakkını, Anayasanın bu

gün tarif ettiği şekilde kullanmakta devam edecektir. 
Değil süresiz olarak, 4 yıl için bile hiç bir teşekküle 
dilediği gibi idare etme, vekâlet ve yetkisini vermeye
cektir. Bu. hakkından feragat olur. Alman haklar geri 
verilmez ve kimse de bunu geri alamaz. Bu şartlar 

edemez, kendisinde ayrıca bir güç vehmederek bunun i altında vekâleti ve yetkiyi kabul edenler, yasama ve 
dışına çıktığı anda, «Anayasayı ihlâle teşebbüs» j yürütmeye talip olurlar. Bunun dışında hiç bir şekiî-
adıyle anılan suçu işlemiş olur. Şayet bunu siyasî ik- I de yasama ve yürütme yetkisi düşünülmesin. Hele, 
tidar olarak yapmaya kalkışırsa o zaman meşruluğu- ; Anayasayı değiştireceğim deyip de, vatandaştan üçte 
nu kaybeder. 

Bu şartlar altında, her şeyden evvel, herkes ve 
her kurum önce kendi yetkilerinin sınırlarının nere-

iki çoğunluk isteyen bir parti, Mecliste adi çoğunlu
ğu da kaybetmişse, millet bu Anayasayı benimsiyor 
ve kendis:n;n bu Anayasaya göre idare edilmesini is-

de bitt'ğini bilmesi gerekir. Bunu görüp, öğrendiği j tiyor demektir. Artık bu siyasî kuruluşların Anayasa-
takdirde, yetkisine tecavüz edildiği iddiasında bulun-
namaz. Anayasa, Mahkemesinin yeri; bu yeri görme
yenler, bilmeyenler için en büyük tem;nat yeri ol
maktadır. Bunlar, bu mahkemen ;n varh^ına ^ü'Tet.-
melidirler. Eğer o mahkeme olmasaydı; egemenlik 

dan şikâyet etmeye de hakları olmaması gerekir. 
Sayın arkadaşlar; 
H :ç hata etmeyen kişi ve kurum düşünülemez. 

Hele, sosyal konularla uğraşanlar için bu ihtimal da
ha da artar. Eğer böyle olmasaydı, yargı görevlerini 
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yapanların kararlarına karşı derece derece şikâyet, 
itiraz, temyiz, karar düzeltme, mahkemenin iadesi 
gibi kanun yolları koymaya gerek kalmazdı. Anaya
sa Mahkemesi kararlarında da hatalı olanlar, çelişki 
içinde bulunanlar olabilir; hatta bunlar beşerî zaaf
tan da ileri gelebilir. Bütün bunlar, kararların eleşti
rilmesini ve bazı tedbirlerin alınmasını gerekli kıla
bilir; fakat hiç bir zaman bu kurumun varlığına kas
tedecek saldırılara neden olamaz. Nasıl ki, hatalı ka
rarından dolayı genel mahkemelerin de eleştirisi ya
pılıyor ve bunların düzeltilmesi çareleri aranıyor ve 
fakat hiç bir zaman mahkemeye lüzum yoktur denil-
miyorsa, burada da durum aynıdır. Anayasa Mahke
mesi kararlarını da tartışırız, iyi işlemesi için gereken 
tedbirleri alırız ve fakat Anayasa Mahkemesine ge
rek yoktur, diyemeyiz. Bunun aksirii düşünenler bir 
zamanlar genel mahkemenin görevlerini de üzerleri
ne almak istediler; fakat kısa zaman sonra yıkılıp 
gittiler. 

Sayın arkadaşlar; 

Anayasa Mahkemesinin eleştirdiğimiz yanları var
sa, bunda bir ölçüde bizlerin de sorumluluğunu ara
mak gerekir ve özellikle Cumhuriyet Senatosunun. 
1950 - 1960 dönemi çoğunluk diktasına karşı yapılan 
özgürlük savaşı ile geçmiştir. 27 Mayıs Devrimi ile 
Anayasa ev hukuk dışı tutum ve davranışı ile meşru
luğunu kaybetmiş bir iktidar yıkılmıştır. Yeni Ana
yasa yapılırken siyasî iktidarın Anayasa ve hukuk 
dışına çıkmaması için akla gelen bütün tedbirler Ana
yasaya konulmuştur. Hem çift Meclis, hem Anayasa 

Mahkemesi insana biraz garip geliyor. «Bir istikrar 
unsuru olan Cumhuriyet Senatosu varken, Anayasa 
Mahkemesine ne gerek?» denilebilir. Cumhuriyet Se
natomuz, üyelerinin bir kısmının partisiz oluşu, par
tili olanların da nitelikleri yönünden istikrar unsuru 
olmasını sağlayacak bir yapıya sahiptir. Ne var ki, 
çoğunluğunu siyasî partiye bağlı üyelerin oluşturması 
bu kurumu da Millet Meclisinin devamı haline sok
muştur. 

Bunda ne bir partiliyi, ne de bir partiyi suçlama
ya imkân yoktur. Partiler de, üyeler de Siyasî Parti
ler ve Seçim yasalarına uygun davranış içindedirler. 
Cumhuriyet Senatosunun Millet Meclisinin devamı 
oluşu, böylece yasa hükümleri sonucudur. Bu yasal 
şartlar altında, Cumhuriyet Senatosunda Millet Mecli
sinin tersine bir davranış bekleyemeyiz ve bu koşul
lar altında Cumhuriyet Senatosu kendisinden bekleni
len istikrar unsuru olma görevini yerine getirememek

tedir ve Anayasa Mahkemesinin varlığına da bu yüz
den ihtiyaç devam edecektir. 

Kaldı ki, Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisinin 
devamı olmasa dahi, bir ihtisas mercii olan Anayasa 
Mahkemesine yine de ihtiyaç vardır. Geçen yıl Yüce 
Senatoda bunun açık örneğini gördük. Başkanlık se
çiminde ve Divanın oluşturulmasında parti disiplini, 
istikrar unsuruna hâkim olmuştur. Bir sayın üye, 
«Sert tartışmalara gerek yok, bir karara varırız, be
ğenmeyen Anayasa Mahkemesine gider, mesele hallo
lur.» diye boş yere Anayasa ve Tüzük üzerinde açık
lama yapılması suretiyle zahmete girmememizi âdeta 
tavsiye etti. Bu sözü ile aynı zamanda Anayasa Mah
kemesi hakemliğini de peşinen kabul etmiş oluyor
du. Şayet Anayasa Mahkemesi olmasa idi bu konuş
ma yapılmazdı; o zaman çoğunluğun kararı, Anaya
sa ve hukuk kuralı olacaktı. 

O halde Anayasa Mahkemesi, söylendiği gibi 
Meclislerin üzerinde bir merci değildir. Çıkarılan ka
nun ve tüzüklerin Anayasaya uygunluğunu denetle
yen bir kurumdur. Kanun ve İçtüzüklerin Anayasaya 
uygunluğunu denetlemek başka şey, Yasama Meclis
lerini denetlemek başka şeydir. Bir kanun neşrinden 
yıllarca sonra Anayasa Mahkemesine gidebilir. O ka
nun iptal edildiği zaman, Meclis kadroları büyük de
ğişikliklere uğramış, hatta, iktidarla muhalefet bile 
değişmiş olabilir. Bu hal, Meclislerin denetlemesi sa
yılamaz. 

Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlara üzülme
mek lâzımdır. Üzülüyorsak, sebebi biziz. Anayasa 
Mahkemesinin mevcudiyetinin partiler üzerinde etki
sini de kabul etmek gerekir. Partiler, Anayasa Mah
kemesinin verilecek kararları bozma ihtimalini düşü
nerek, daha ihtiyatlı davranmak gerektiğini duyu
yorlar ki, bu da mahkemenin faydalarından biridir. 

Diğer bir kusurumuz daha var arkadaşlar; taraf
sız olması gereken bu kurula Meclislerden seçilecek 
üyelerin tarafsızlığında gerekli önemi göstermiyoruz. 
Buna da saygılı değiliz. Bildiğiniz örnekleri buraya 
getirmeye de ihtiyaç duymuyorum. 

Sayın arkadaşlar;, 

Görülüyor ki, Anayasa Mahkemesinin kararlarına 
karşı yapmış bulunduğumuz şikâyetlerde bizim de 
kusurlarımız vardır. Bizler Anayasaya ne kadar say
gılı olursak, Anayasa Mahkemesi üyeleri seçiminde 
ne derece titiz davranırsak, bugün şikâyet ettiğiniz bir
çok konular kendiliğinden ortadan kalkar; ama açık 
Anayasa hükmüne rağmen parti çıkarlarına bir dav-
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ranış içine girersek, Anayasa Mahkemesi kararlan da 
bizleri üzecek şekilde çıkar, o zaman da buna katlan
mak zorundayız. 

Sayın arkadaşlar;, 
Bir konuya daha değineceğim, Anayasa Mahke

mesine hemen hemen başvurmayan parti kalmamış
tır. Şayet aleyhinde konuşanların iddia ettikleri gibi, 
bu müessese gereksiz idi ise, bu düşünceyi samimî 
olarak benimseyen partilerin çoğunluk kararına bo
yun eğip, bunu hukuk kuralı, Anayasa emri saya
rak Anayasa Mahkemesine hiç bir surette başvurma
maları gerekirdi. Halbuki çoğunluk kararının kendi 
arzu ettikleri gibi çıkmadığını görünce, her parti bu 
yola başvurmuştur ve çıkan karar istedikleri biçimde 
ise, bundan da büyük bir mutluluk duymuşlardır. 

Şu halde, Anayasa Mahkemesinin varlığını bütün 
partiler benimsiyor demektir. Bir müessesenin varlığı 
benimsendiği zaman, lehinde olduğu zaman onu öv
mek, aleyhinde olduğu zaman karalamak adalet duy
gusu ile bağdaşmaz. 

Sayın arkadaşlar; 
Anayasa Mahkemesinin daha iyi işleyebilmesi 

için gereken tedbirleri alalım; fakat Anayasa Mahke
mesinin varlığına ihtiyaç gösteren örnekler ardı ar
dına sıralanırken hâlâ ona karşı olmaktan vazgeçelim. 
Millî iradeye saygı, bu Anayasaya sahip çıkan mille
timizin bu yoldaki kararlılığı sürdükçe, Anayasaya 
karşı gösterilecek saygı ile ölçülür. Anayasamızın te
minat müessesesi olan Anayasa Mahkemesi de en 
çok saygı duyulacak müesseselerden biri olmalıdır. 

Bütçesinin hayırlı olmasını diler, şahsım ve gru-
pum adına saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Esatoğlu. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Kemal Turgut, 

buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA ALİ KEMAL TURGUT 

(Denizli) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Anayasa Mahkemesi Bütçesi münasebetiyle Ada

let Partisi Grupu adına bazı görüş ve temennileri
mizi arz etmek üzere muhterem huzurunuza gelmiş 
bulunuyorm. 

Her şeyden evvel şunu ifade etmeliyim ki, mül
kün temeli olan adalet duygusu insanların toplu hal
de yaşamaya başladıkları anda içtimaî nizamı sağla
mak arzusu ile teşekkül etmiş en asil ve kutsal bir 
duygudur. Toplu halde yaşayan insanlar arasındaki 
münasebetleri düzenleyen kaideler olarak tarif edi
len hukuka ve adalete riayet ettirme imkânına ka
vuşmuş olan cemiyetler tarih boyunca huzur ve re

fah içinde yaşamışlar, hukuka ve adalete değer ver
meyen milletler ise, asırlar boyu kargaşalık ve isti-
rap içinde kıvranmışlar dır. Kendi millî tarihimizi tet
kik ettiğimizde görmekteyiz ki, adalete en büyük, en 
çok değer verdiğimiz devreler Devletimizin en haş
metli ve milletçe her bakımdan en yüksek seviyeye 
ulaştığımız ve en büyük refaha kavuştuğumuz dev
relerdir. Bir Hristiyan mimar ile istanbul Kadısının 
huzurunda eşit muameleye tabi tutulabilen ve mah
kûm edilen büyük istanbul Fatih'inin adalet karşısın
daki tutumu yükseliş devrimizin en derin manasını 
ve sebebini ortaya koyan bir gerçek halinde tarih 
sayfalarında altın harflerle yazılıdır. Büyük Türk 
tarihi buna benzer muhteşem adalet nümuneleriyle 
doludur. Türk Milletinin, üç büyük kıtada büyük ül
kelere kolayca sahibolabilmesinin en başka gelen se
beplerinden birisi de, komşu ülke insanlarının Türk 
adaletine karşı, duydukları güven ve hayranlıktır. 

Her şeye rağmen şunu belirtmeye mecburum ki, 
Türk tarihinde az da olsa, zaman zaman tek tük va
kalar halinde görülen adaletsizliklere ve son zaman
larda adalet tarihimize gölge düşüren bazı hadise
lere rağmen, adalet cihazımız, Türk adaletini koru
mada büyük bir gayret ve asalet göstermekten geri 
kalmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Konumuz Anayasa Mahkemesi olduğuna ve Ana

yasa Mahkemesi Bütçesi münasebetiyle fikirlerimizi 
söylemek üzere muhterem huzurunuza gelmiş bulun
duğuma göre, bu yüksek mahkememizin durumu, tu
tum ve davranışları hakkında bazı hususları dile ge
tirmek istiyorum. 

Malum olduğu üzere Anayasa Mahkemesi, 1961 
Anayasasının 147 nci maddesine göre vazife yapmak 
üzere kurulmuş bir yüksek mahkemedir ve bir Ana
yasa kuruluşudur. 

Yasama organınca kabul edilen kanun ve içtü
züklerin Anayasaya uygun olup olmadığını denetle
mek en başta gelen görevlerindendi. Anayasa Mah
kemesi ve diğer Anayasa kuruluşları, demokrasiye 
inanmış hukuk devleti rejimini tatbik eden memle
ketlerde en yüksek itibarda bulunması ve tutulması 
gereken müesseselerden birisi ve başlıcasıdır. Biz 
yüksek mahkemeye bu gözle bakıyoruz. 

Adalet Partisi Programının 3 ncü maddesinde, 
«Hukuka bağlı devlet düzeni.» başlığı altında, «Batılı 
anlamda hür ve demokratik nizamın ayrılmaz parça
sı olarak hukuka bağlı devlet düzeninin kurulması ve 
tekemmül etmesi için maddî ve manevî bütün varlığı-
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mızla çalışacağız.» diyen ve 4 ncü maddesinde, «Da-
mokratik düzenin temel müesseselerini teminat altın
da bulundurmak gayemizdir.» hükmünü getiren ve 
yine programımızın 79 ncu maddesinde, «Anayasa 
Mahkemesinin her türlü siyasî tesirlerden uzak, de
mokratik Türk Cumhuriyetinin temel müesseselerini 
ve kanunlarını her türlü suiistimal ve müdahaleden 
korumaya azimli, tecrübeli ve yüksek meslekî vasıf
ları haiz üyelerle teçhiz edilmiş olarak görmek en ha
lisane arzumuzdur.» diyen Adalet Partisi, Anayasa 
kuruluşlarına müessese olarak elbette saygılıdır. 

Esasen uzun yıllar hâkimlik yapmış, hüküm ver
me mevkiinde bulunmuş bir insan olarak, şahsen de 
başka türlü düşünmemiz mümkün değildir. Ancak, 
hemen belirtmeliyim ki, herhangi bir müessese, ku
ru bir teşkilât olarak, şekil olarak, büyük bir mana 
ifade etmez. O müesseseyi canlı kılan, itibarda tutan, 
o müessesede vazife almış şahıslardır. Biz, bir Ana
yasa kuruluşuna ne derecede değer verirsek verelim, 
o kuruluşa vücut veren unsurların, şahısların tutum 
ve davranışları o müesseseye itibar kazandırır, veya 
itibarını kaybettirir. Anayasa Mahkemesi içinde vazi
fe almış olan tecrübeli ve değerli hâkimlerin bu ku
ruluşa herkesten ziyade değer vermiş olmaları ve 
müessesenin itibarını korumada hepimizden, herkes
ten daha fazla dikkatli davranmaları lâzım geldiğine 
işaret etmek istiyorum. 

Kararlarında hiçbir tereddüdü mucibolmayacak 
derecede tarafsız olmaları gerektiğini söylemek isti
yorum. Bu kararlar ne derece hukuka ve adalete 
uygun ve tamamıyle tarafsız nitelikte ise, o müesse
seye o nispette şeref ve itibar kazandırır. Esasen Ana
yasa Mahkemesi, Meclislerden Anayasaya aykırı ka
nunlar çıkabileceği düşüncesinin bir mahsulüdür. 
Anayasa aykırı kanunlar ve tüzükler çıkmamasını 
sağlamak için bir müeyyide olarak ve Parlamento
yu Anayasa çizgisi içinde tutmak maksadıyle kurul
muştur. Bu itibarla, bu yüksek mahkemenin, sadece 
kanunların Anayasaya uygun olup olmadığına şeklî 
olarak karar vermekle mükellef, mutlak hukuku tat
bik etmekle yetinmesi gerekir. Halin ve zamanın 
icapları gibi, şahsî ve indî düşüncelerle siyasî mahi
yet taşıyan kararlar verilmemelidir. Siyasî mahiyet 
taşıyan kararlar verebileceğini kabul etmek, Anayasa 
Mahkemesinin, yasama organının vazifesine müdaha
lesini kabul etmek anlamına gelir ve bu takdirde 
mahkeme değil, siyasî bir parti veya grup hüviye
tini almış olur. Bu da Anayasamızın kabul ettiği kuv
vetler ayrılığı prensibine aykırı düşer. 

Halin ve zamanın icaplarına göre, içtimaî ve si
yasî hadiseleri gözeterek tedbirler düşünmek, ka
nunlar, yapmak ancak ve münhasıran yasama orga
nına ait bir vazifedir. 

En yüksek bir mahkemede, yaş haddi sonuna ka
dar görevine devam edecek, her türlü tesirden azade 
ve yalnız vicdaniyle başbaşa olması gereken hâkim
lerimizden tam ve mutlak bir tarafsızlık beklemek, 
yalnız ve ancak hukuk ilminin emrinde bulunmaları
nı, hüküm verirken siyasî kanaat ve düşüncelerini 
bir tarafa bırakmalarını, tarafları değişen davalara 
göre hüküm verme durumundan kendilerini koruma
larını dilemek en tabiî hakkımızdır. 

Üzüntüyle ifade edeyim ki. Anayasa Mah
kemesinde zaman zaman, siyasî tarafı ağır basan ka
rarlar verilmiştir. Aynı konuda tarafları değiştikçe 
mahiyeti değişen kararlar verilebilmiştir. Bunun en 
canlı misali, yasama organınca kabul edilmiş ve Ana
yasayı da yapan Kurucu Meclisçe tanzim edilen ve 
bir siyasî partinin ekseriyet oylanyle değiştirilen Se
çim Kanununun, diğer bir parti tarafından açılan 
dava üzerine, Anayasa Mahkemesince, Anayasanın 
55'nci maddesine göre, «Seçimler açık oy ve açık sa
yan esaslarına aykırı olmadıkça, dilediği seçim siste
mini kabul etmek yasama organının takdirine aittir» 
şeklinde karar ittihaz buyurduğu halde, sonradan bu 
kanun yasama organınca tekrar değiştirilerek, Kuru
cu Mecliste düzenlenen sisteme dönüldüğü zaman, 
aynı Anayasa Mahkemesi, bu defa aynı konuda ta-
marmyle değişik karar vermiş bulunmaktadır. Ken
disi yasama organı imiş gibi hüküm vazetmiştir. 

Davacısı bir siyasî parti olduğu zaman, yapılan 
kanun o siyasî partinin ekseriyet oylanyle, onun ar
zusuna göre çıktığı zaman, yasama organı dilediği 
seçim sistemini getirebilir; ama onun muhalifi baş
ka bir siyasî partinin ekseriyet oylanyle değiştirilen 
kanunun Anayasaya aykırılığı iddia edilince, kabul 
edilen sistem Kurucu Meclisin ele kabul etmiş olduğu 
s;stem olduğa halde iş değişir, bu defa kanun vazıı 
gibi hüküm getirilir. Buna adalet demek mümkün 
müdür?,. Bu bir mahkeme midir, yoksa bir siyasî 
partinin veya bir siyasî fikrin yan teşekkülü müdür? 
İşte bize ıstırap veren budur. İşte bunun için bu en 
yüksek mahkemeyi tam bir tarafsızlık içinde gör
mek isliyoruz. Ne olur bu Yüksek Mahkemeyi Millet 
gözünde itibarsız bırakacak kararlar vermekten vaz
geçsinler. Türk Milletinin bir kısmı adına değil, Türk 
Milletinin tümü adına hüküm vermek mevkiinde ol
duklarım biran bile unutmasınlar. Ancak bu takdirde 

— 169 — 



C. Senatosu B : 27 6 . 2 . 1975 O : 4 

memlekete, Devlete, Millete, hakka, hukuka ve de
mokrasiye hizmet etmiş olurlar. 

Bazı çevreler Anayasa Mahkemesi kararlarının 
eleştirilmemesi lâzım geldiğini öne sürmektedirler. Biz 
bu görüşe katılmıyoruz. Ancak, devam etmekte ve 
henüz hüküm verilmemiş davalarda ve meselelerde bu 
doğrudur; fakat hüküm verildikten ve hüküm kesin
leştikten sonra kararlar üzerinde konuşmak, gereken 
tenkitleri yapmak için hiç bir mani hüküm yoktur. 
Bilhassa Anayasa Mahkemesi kararlarını bir eleştiri
ye tabi tutmak, bu mahkemenin kararlarında isabeti 
sağlamak bakımından bir görev olmalıdır. Zira Ana
yasa Mahkemesi kararları kesindir ve bir itiraz mer
cii yoktur. 

Anayasanın 5 nci maddesine göre, yasama yetkisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisinindir, bu yetki dev
redilemez. Fakat Anayasa Mahkemesi bu yetkiyi dev
ralmak temayülündedir. Yasama organının yaptığı 
kanunlara karşı itiraz mercii vardır; Anayasa Mah
kemesi. İcra kuvvetinin tasarruflarına karşj itiraz 
mercii vardır; Danıştay. Anayasa Mahkemesinin ka
rarlarına karşı bir itiraz mercii olmadığına göre, bu 
kararların tenkidini yapmak bir bakıma yerine geti
rilmesi gereken vazife sayılmalıdır. İşte bizde bunu 
yapıyoruz. Anayasa Mahkemesinin nasıl çalıştığım 
herkese göstermek görevini yerine getiriyoruz. Karar
larında tarafsızlıktan ayrıldıkları müddetçe bunu 
yapacağız. 

Bir siyasî fikrin veya partinin temayülünde değil. 
hakkın, hukukun, milletin hizmetinde olmalıdırlar. 
Tekrar ediyoruz: Müessesenin aleyhinde değiliz; 
müesseseye saygılıyız; ama içinde görev yapan kişi
lerin davranışlarına ve taraf tutan kararlarına kar
şıyız. 

Benden evvel konuşan sınıf arkadaşım Sayın 
Esatoğlu, Yassıada Mahkemesinde bir sanığın, «Bizi 
buraya getiren, bir Anayasa Mahkemesinin bulunma
masıdır» dediğini ifade etti. Bu sözü söyleyen kişi, 
o sırada kendisini muhakeme eden ve «Sizi buraya 
tıkan kuvvet böyle istiyor» diyen Yassıada Mahke
mesi Başkanının, Anayasa Mahkemesi üyesi olacağı
nı nereden bilsin di?. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Özel yüksek okullar hakkındaki Anayasa Mahke
mesi kararı, kanaatimizce birçok bakımdan eleştiri
lebilecek bir karardır ve memleketimizin durumuna 
da uygun değildir. Bu konudaki bir müşahademi bir -
iki cümle içinde ifade etmekte fayda görüyorum. 

Lise mezunu binlerce gencimizin, yüksek okullara 
girememek durumunda olduğunu, Devlet okullarının 
kâfi gelmediğini biliyoruz. Birkaç sene evvel bir gün 
Cebeci caddesinden geçiyordum. Karşıdan bir grup 
genç, ellerinde pankartlarla «Sokakta kaldık, okumak 
istiyoruz, okul istiyoruz» diye bağırarak geçiyorlar
dı. Aynı anda Siyasal Bilgiler Fakültesinin hoparlö
ründen «Özel okullar kapatılmalıdır.» diye nutuk çe
kiliyordu. Bu hadise büyük bir tezat ifade ediyordu: 
Bir taraftan okul isteyen bir sürü genç, diğer taraf
tan okulunu bulmuş, tahsilini yapmakta olan genç
lerin okul kapatmak şeklindeki davranışları... 

Resmî okullar, lise mezunu gençleri okutmaya 
kâfi gelmediğine göre, özel okulların yardımından 
mahrum bırakılması doğru muydu?.. Özel okullar, 
acaba bugünkü mektupla öğretim sisteminden daha 
mı kötü idi?.. Kaldı ki, özel okullar Anayasamıza 
göre Devletin gözetimi ve denetimi altında bulunmak
taydı. Anayasamızın 21 nci maddesi sarahaten, «Özel 
okullar açılabileceğini «hükme bağladığına göre, Ana
yasa Mahkemesinin bu kararında isabet görmediğimi 
söylemek benim hakkım değil mi? 

Son olarak, bazı suç ve cezaların affı hakkındaki 
1803 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (A) bendinin 
iptali hakkındaki kararı, kısaca eleştirmeye çalışaca
ğım. 

Anayasamızın 64 ncü maddesinin sarahati kar
şısında, Yasama Organının, bazı suç ve cezaların affı 
hakkındaki karan üzerinde, karar vermeye Anayasa 
Mahkemesinin yetkisi var mıdır? Anayasa Mahkeme
si, sadece kanunların ve tüzüklerin Anayasaya uygun 
olup olmadığına karar verebilir. Genel ve özel af 
iiânı, Anayasamıza göre kanun değildir: maddede 
sarahaten yazıldığına göre, bir karardır. Eğer Ana
yasa vazıı, af ilânını kanun mefhumunun içinde mü
talâa etseydi, 64 ncü madde metninde ayrıca tadadî 
olarak göstermesine lüzum kalır mıydı? Anayasamı
zın 64 ncü maddesi aynen; «Kanun koymak, değiş
tirmek ve kaldırmak..» cümlesiyle başlamakta ve 
biraz altında; (Yine aynen alıyorum) «Genel ve özel 
af ilânına ve mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm 
cezalarının yerine getirilmesine karar vermek..» şek
linde devam etmektedir. Demek ki, «Af ilânını», 
«Kanun koymak» tabirinden ayırmış ve ayrıca bir 
metin halinde göstermiştir. 

Şu halde, sadece kanun ve tüzükleri incelemekle 
görevli Anayasa Mahkemesi, Yasama Organının af 
ilânına karar vermek yetkisine müdahale hakkını ne
reden buluyor? Hem de Anayasanın 4 ncü madde-
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sinin son fıkrasındaki, «Hiç bir kimse veya organ, 
kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisini 
kullanamaz» hükmüne rağmen. 

Yine Anayasanın 147 nci maddesi, bu mütalâa
mıza kuvvet kazandırmaktadır. 147 nci maddede ay
nen; «Anayasa Mahkemesi, kanunların ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzüklerinin Anayasaya, Ana
yasa değişikliklerinin de Anayasada gösterilen şekil 
şartlarına uygunluğunu denetler» denilmektedir. Ya
pacağı iş bundan ibarettir. 

64 ncü maddedeki hükümle bu hüküm mutaba
kat göstermektedir. Şu halde, af ilânına karar vermek 
yetkisini kullanan Yasama Organının, bu kararma 
bakmak, Anayasa Mahkemesinin kesin olarak görevi 
dışındadır. Anayasa Mahkemesi, bu yoldaki kararını, 
(64 ncü maddenin 1 nci fıkrasında, para basılması, 
genel ve özel af ilânı, ölüm cezalarının yerine getiril
mesi konularında, fıkranın üst yanında olduğu gibi, 
kanun koymak veya kanun tasarılarını görüşmek ve 
kabul etmek deyimleri yerine, karar vermekten söz 
edilmesini, tekrardan kaçınma kaygısından dolayı bir 
üslup özelliğine bağlamak ve buradaki «Karar verme» 
deyiminin, her yasama tasarrufu bir kararla olacağına 
göre, böyle bir anlamda kullanıldığını benimsemek, 
Anyasanın, birbirini tamamlayan veya açıklığa ka
vuşturan hükümlerinin belirlediği düzenleme biçimi
ne uygun düşer) gibi, zorlamalarla, kararma esbabı 
mucibe aranılması, hakikate götüren bir mütalâa 
tarzı değildir. 

Yukarıda da söylediğimiz gibi, 64 ncü madde 
metni gayet sarihtir. «Kanun koymak» tabiriyle, «Af 
ilânına karar vermek» ibareleri, kanun metninde 
ayrı ayrı konulduğuna göre, ikisini bir addetmenin 
isabetsizliğini görmek kolayca mümkündür. 

Bazı çevrelere göre, Anayasa Mahkemesi karar
ları âdeta tapu halindedir. Onlara dokunulamaz, eleş-
tirilemez; öyle mi?. Öyleyse kararlarında tarafsız ol
sunlar ki, eleştirileriniz müspet olsun. Hele böyle bir 
iptal kararı üzerine, konunun Yasama Organınca tek
rar görüşülmesi gerekirken, buna da imkân verilme
den, Anayasa Mahkemesinin bu kararının, Meclisle
rin kararı gibi uygulanmış olmasına ne demek lâzım 
geldiğini yüksek takdirlerinize ve bütün hukukçuların 
dikkat nazarlarına arz ediyorum. 

Memleketimizde en yüksek hâkimlik mertebesi
ne erişmiş olan Anayasa Mahkemesi hâkimlerinin, 
her türlü siyasî düşüncenin uzağında olmalarını, sa
dece ve yalnız hukuk ilminin emrinde bulunmalarını 
ve bu ulvî müessesenin itibarını bu suretle koruma

larını ve yükseltmelerini temenni eder, Bütçenin Mîl
letimiz ve Anayasa Mahkememiz için hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, saygılar sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Turgut. 
Sayın Fevzi Hakkı Esatoğlu, söz mü istediniz 

efendim? 
FEVZt HAKKI ESATOĞLU (istanbul) — iste

miştim, ama vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz, peki efendim. 
Efendim, kendi adlarına söz isteyen arkadaşları

mızın isimlerini sırasıyle arz ediyorum : 
Sayın Salim Hazerdağlı, Sayın Fethi Çelikbaş, Sa

yın Alâeddin Yılmaztürk, Sayın Halil Özmen, Sayın 
Mehmet Feyyat. 

Sayın Salim Hazerdağlı, buyurunuz efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın Baş
kan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 

1975 malî yılı bütçesi görüşülürken, Anayasa 
Mahkemesine ödenekler veriyoruz. Bu ödenekleri ve
rirken, elbette Anayasa Mahkemesinin kararları ve 
müesses'enin önemi üzerinde söyleyeceklerimiz olacak
tır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de Anayasa Mahkemesinin kurulması hiç 

de kolay olmamıştır. 1950 - 1960 arasında bu Mah
kemenin kurulması uzun tartışmalara yol açmış, uzun 
mücadeleleri getirmiş ve neticede bir 27 Mayıs ihti
lâlinden sonra bu Anayasa Mahkemesi kurulabilmiş
tir. 

1961 Anayasasının kabulünden sonra, Batılı de
mokrasi, çok partili hayat, parlamenter sistem, bir 
Anayasa Mahkemesine ihtiyaç göstermiştir. Batılı an
lamda, partilere dayalı demokratik parlamenter sis
temde Anayasa Mahkemesi, bu demokrasinin bir 
simgesidir; âdeta, eski tabirle, bir lâzım -i gayri mü-
farikidir. 

Bu itibarla, Anayasa Mahkemesini demokratik 
parlamenter sistemin ayrılmaz bir parçası olduğunu 
her defasında söylemek lâzım gelir; hele Türkiye'de 
bu kadar uzun mücadeleden sonra, bu müessesenin 
lüzumu, bu derece belirtikdikten sonra. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu kadar emek çekilmiş, bu kadar büyük mücade

leden sonra kurulmuş, âdeta tabu gibi saydığımız bu 
müessesenin varlığına, bu müessesenin mevcudiyetine 
ben de Sayın Esatoğlu gibi iştirak ediyorum. Ana
yasa Mahkemesinin mevcudiyetine kimsenin itirazı 
yok; ama bu mahkemeden Türk toplumunun huzu-
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...runa- Türk toplumunun yaşantısına ters düşen karar
larını gördüğümüz zaman, elbette bu kararları eleşti
receğiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hele Anayasa Mahkemesi, kuruluş gayesinin, 

Anayasadaki yetki sınırlarının dışına taşarak; hatta 
«Ben hukuku koruyacağım» diye hukukun özüne gi
rerse, o mahkemenin kararlan elbette eleştirilir. Da
ha daha; kendisini millî iradenin üstünde saymak gi
bi bir zaafa düşerse, toplum içinde bu müessese say
gınlığını yitirir, eleştirilir, yerilmelere sebep olur. 

Bendeniz, Anayasa Mahkemesinin kuruluşunu yıl
larca savunmuş, o heyecanı duymuş bir insan olarak, 
son kararlan gördükten sonra inkisarı hayale uğradı
ğım için, şimdi bu ıstırabımı ifade etmek istiyorum. 

Bu Parlamentoda bazı kanunlar çıkarken; «Biz 
kararımızı verelim de, Anayasa Mahkemesi bozarsa 
bozsun» gibi sözler söylendiği zaman, ta 1969larda, 
1968'lerde ben bu kürsülerden naçizane arkadaşınız 
olarak, «Anayasa Mahkemesi Parlamentonun üstünde 
değildir. Anayasa Mahkemesinin yetkileri başka şey
dir, Parlamentonun, Meclislerin yetkileri başka şey
lerdir» demişimdir. Geçmişte söylediğim sözleri yine 
bugün tekrar etmiş olmak için bunu ifade ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasa Mahkemesinin bir çok kararlarını görü

yoruz, tetkik ediyoruz; ama bunların tartışılması ek
seriya te'knik konular olmuştur. 12 Mart öncesi Ana
yasa Mahkemesinin, Anayasanın özünü de tetkike 
giriştiğini gördüğümüz zaman, Anayasanın maddele
rini değiştirmek, özel hükümler koymak suretiyle, 
«Siz, kendi içinizde Anayasayı tetk'k edemezsiniz» 
dedik. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bunun manası büyük idi. Anayasa Mahkemesi, 

çıkardığımız kanunların Anayasaya aykırı olanlarını 
tetkike yetkili idi. Anayasa Mahkemesi bunun için 
kurulmuştur. Ama Anayasa Mahkemesi kendi yetki
sini taşarak, Anayasayı da tetkik etmek salâhiyetini 
kendisinde gördüğü için, 12 Mart sonrası Anayasayı 
değiştirmek mecburiyetinde kaldık; özel hüküm koy
duk, «Sen Anayasayı tetkik edemezsin» dedik. Bu 
Anayasa Mahkemesi için bilene büyük bir derstir. 
Bundan hisse alması lâzım gelirdi. Ama gördük ki, 
Anayasa Mahkemesi bundan hissesini almadı, daha 
da ters tutumlar içine girdi. Âdeta buna hırslanmış, 
buna kızmış gibi bir hava içine girerek, Parlamento 
ile karşı karşıya gelir gibi birtakım hissî kararlar ver
meye başladı. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Türkiye'de Anayasa Mahkemesi kurulmadan ev

vel de yüce yüce mahkemeler vardı; ama bu mah
kemelerin kararları tartışma konusu olmamıştır. Bir 
Yargıtay vardır, bir Danıştay vardır. Adaletin kes
tiği parmak acımaz; Türk Milletinin kanaati budur. 
Türk Milleti adaletin kararlarına karşı boyun eğer. 
Başka milletleri bilmem ama, Türk Milletinin 
adaletin önünde eğildiği kadar başka hiçbir millet 
adalete saygı göstermez. Bu, Türk Milletinin has
letlerinden birisidir. Fakat Anayasa Mahkemesinin 
kararları karşısında toplumun yarısı bile olsa bir 
isyan halindedir. 

Bu bizi düşündürüyor. Diğer mahkemeler de ka
rarlar veriyorlar, onların da kanunları sosyal kanun
lar, onlar da can acıtan kanunlar, ama neden Ana
yasa Mahkemesinin kararları bir toplum içinde bu ka
dar tartışılıyor?.. Bugün toplumun yarısı, Meclis
lerin çıkardığı Af Kanunu sonrası, Anayasa Mah- j 
kemesinin hapishanelerin kapısını açtığını gördüğü 
zaman hayretten hayrete düşmüş, şaşkınlık geçir
miştir. Toplum, millet, bu nasıl olur diye Anayasa 
Mahkemesinin bu kararlarını münakaşa etmiştir, tar
tışmıştır. Ama gönül arzu eder ki, diğer mahkeme
lerin kararlarına gösterdiği saygı gibi «Adaletin kes
tiği parmak acımaz» diyebilseydi. Böyle demedi, 
tartıştı durdu, hâlâ tartışmaktadır, hâlâ bu tartış
ma devam etmektedir. Niçin devam etmektedir?.. 
Çünkü, Anayasa Mahkemesinin tahliye ettiği anar-
şisler, tekrar bugün aynı suçlan işleyerek, aynı 
anarşik olayları yaratarak hapishaneye girmişlerdir. 

Geçen gün bir arkadaşımız burada, «Örnek vere
bilir misiniz, isimlerini söyleyebilir misiniz?.. Bunlar 
başkalarıdır.» dediler. İsterseniz söyliyeyim; 12 Mart 
öncesi anarşik olayları yaratmış olanlar, bugün Ay
dınlık mecmuasında komünizm propagandası yapan
lar. Bunlar; Lütfî Fıçıcı, Ali Karşılayan gibileri 
dün, bu Anayasa Mahkemesinin hapishane kapıları
nı ardına kadar açarak salıverdikleri kişilerdir. Bu 
nasıl olur?.. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasa Mahkemesi, bu memlekette huzuru ge

tirmek için kurulmuştur. Anayasa Mahkemesi ille 
de bir tarafı tutmak için, ille de kendileri onu tut
tuğu için, onları tutan bir mahkeme haline gelirse 
saygılığını yitirir. Çok heyecanını duyduğum, karın
ca kaderince çok emek verdiğim bu Mahkemenin bu 
hale düşmesinden büyük üzüntü duymaktayım. 

Mütemadiyen yapılan bu tartışmalar, bir gün bu 
Anayasa Mahkemesini zedeleyecek, işe yaramaz hale 
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getirecektir; ondan korkarım, isterim ki bu Mahke
me yaşasın. Aksi halde bu demokrasi müessesesi ze-
delene, zedelene bir gün önemini yitirecektir, Türk 
Milletinin gözünden düşecektir, itibarını kaybede
cektir; bunun için üzülürüm. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazerdağlı. 

Buyurunuz, Sayın Çelikbaş. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Ben de uzun süren Parlamento hayatımda yasa

ma Meclisinin çatışmalarını tahfife medar olur düşün
cesiyle Türkiye'de bir Anayasa Mahkemesinin kurul
ması için çaba sarf eden arkadaşlarınızdan biriyim. 
Tabiî bu gayretleri sarf ederken düşündüğümüz; böy
le bir kurulun siyasî çatışmaların üzerine çıkarak 
Anayasal düzeni muhafaza etmek hususunda Meclis
lerin çalışmalarında kararlar alması şeklinde tasavvur 
etmiştik ve şimdiki eleştirilerim de aynı maksada ma
tuftur. Çünkü ben, insanların hata işlediğini kabul 
eder; fakat kâmil insanların da hatalarından dönme
sini bilerek içinde bulundukları müesseseyi amme vic
danında muteber kılmak çabasını gösterebilecekleri
ne inanan bir insanım. 

Benden evvel konuşan Hazerdağlı arkadaşım te
mas etti. Gün geldi, Anayasa Mahkemesi, Anaya
sanın esasında değişiklikler yapan kanunu iptal etti. 
Soruyorum arkadaşlar; Türkiye'de asayişsizlik, gü
vensizlik, emniyetsizlikten dolayı vatandaş nazarın
da mesul olan Parlamento üyeleri, hükümetler mi, 
yoksa Anayasa Mahkemesi mi?.. Hukukun en basit 
kaidesi, selâhiyetin mesuliyetle muvazi yürümesidir. 
Parlamento üyeleri çoğunlukla bazı olayları önleye
bilmek için, tamamen Anayasa esaslarına, şartlarına 
uyarak Anayasada değişiklik yapmayı lüzumlu görü
yor; Anayasa Mahkemesi «Felsefesine aykırı bunun.» 
diye pekâlâ bu kanunu iptal edebiliyor. Dünyanın 
neresinde görülmüş arkadaşlar?.. Bunun neticesi ba
kın madde ne hale geldi arkadaşlar... Çok yerinde 
oldu; itiraf edeyim ki başımdan vurulmuşa döndüm, 
Anayasa Mahkemesinin bu kararını görünce başım
dan vurulmuşa döndüm; çünkü, gayri mesul bir ku
rulun devlet idaresinin mesuliyetinden sorumlu kişi
lerin yerine geçebileceğini aklım almıyor. 147 nci 
madde 1 488 sayılı Kanunla değiştirildi, şu hale geldi 
ve iyi oldu: «Anayasa Mahkemesi, kanunların ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüklerinin Anaya
saya, Anayasa değişikliklerinin de Anayasada gösteri
len şekil şartlarına uygunluğunu denetler.» 
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Muhterem arkadaşlar; 
Elinizi vicdanınıza koyun. Böyle yüksek bir ku

rulda vazife alan kişi, böyle bir kaydın koydurulma-
sma sebebiyet verecek karar vermeli mi idi? Şekil de
ğişikliğine bakacak, Anayasada öteki değişiklikleri pe
kâlâ bakıp iptal edebilecek... Muhterem Heyetiniz, 
Devletin Cumhuriyet olduğu maddesi dışında hepsini 
değiştirebilir. Gün gelir ihtiyaç duyarsanız Anayasa 
Mahkemesini kaldırabilir arkadaşlar. Keyfiyet böyle 
iken ve bu müessesenin kurulması için büyük gayret
ler sarfedilmişken, bugün de tenkit edenler müessese
nin mevcudiyeti aleyhinde tek kelime sarf etmiyor
lar; ama müssesenin çalışmalarında âmme vicdanında 
ihraz etmesi lâzım gelen mevkie biran evvel sahip çık
sın. Arkadaşlar bunu istiyorlar. Bunu yanlış telâkki 
etmemenizi bilhassa rica edeceğim. 

Yine, gerekçesiz kararların ilân edilmeyeceği yazılı 
burada. Mahkemelerin kararlarının, yalnız Anayasa 
Mahkemesinin değil. Ama gün geldi politikanın âdeta 
içinde çırpınan bizler gibi, basın mensuplarına gerekçe 
yazılmadan Anayasa Mahkemesinin verdiği karar açık
landı. Halbuki umumî hükümler içerisinde bütün mah
kemelerin kararlarının gerekçe ile ilân edildiğine ait 
madde olduğu halde ve Anayasa Mahkemesinin ka
rarında da bu vardı; bu da ilân edildi. Bu nereden ile
ri geliyor arkadaşlar, sebebi ne? Ne kadar isterseniz 
isteyiniz, ne kanun hükmü koyarsanız koyunuz, mües
seselere ruh veren, müesseselere hüviyet kazandıran 
onun içindeki kişilerin tutumu, davranışıdır. Bu dav
ranış, bu tutum, hakikaten yapıcı eleştiriler karşısın
da bu müesseseye Türk Anayasa düzeninin beklediği 
mevkiinin bir an evvel alınmasında eğer bir imkân 
sağlarsa, bundan müessese de, Türkiye de fayda görür 
ve bugün lehte çıkan kararları tasvip edip, yarın aleyh
te çıkacakları tenkit edecekleri dahi sevindirir. 

Bir hâtıramı nakledeyim arkadaşlar. Çok hazin; 
1950'den evvel Türkiye'de iktidarda Cumhuriyet Halk 
Partisi Seçim Kanununda ekseriyet usulünde direni
yor. Demokrat Parti muhalefette, nispî temsil usulü
nü istiyor. Seçimler bitti, roller değişti. Arkadaşlar, bu 
memleket bundan ne kâr etti yani?.. Bugün de öyle, 
bu çeşit meseleleri arkadaşlardan rica ediyorum, gay
ri şahsî hale ifrağ etsinler. Kararların üzerinde şu leh
tedir, bu aleyhtedir diye düşünmesinler. Mücerret ola
rak kararları ele alsınlar, bu kararları eleştirsinler, o 
zaman ben eminim ki, müesseseler süratle kanunların 
kendilerine vermek istediği mevkii almakta rol oyna
yacaktır. Aksi takdirde, biz politikacıların içerisine 
onları da sürüklemeye kalkarsak, emin olun memleket 
bundan büyük zarar görecektir. 
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Bu itibarla ben çok isterdim ve eskiden Sayıştay 
bütçesi konuşulurken Sayıştay Başkanı hazır bulunur
du, Danıştay bütçesi konuşulurken Danıştay Başkanı 
hazır bulunurdu toplantılarda. Anayasa Mahkemesi 
bütçesi konuşulurken Anayasa Mahkemesi Başkanı da 
hazır bulunmalı idi. 

Soruyorum ve düşünüyorum; sayın Adalet Bakanı
nın Anayasa Mahkemesi ile fonksiyonel münasebeti 
ne ki? Hiç... Hiçbir fonksiyonel münasebeti yok. Yani 
o kadar bağlar kopmuş ki, Parlamentonun yapıcı ten
kitlerinin ışığı altında müesseselerin iyi istikamette 
alabilecekleri tedbirlerin dahi alınması; eğer imkân bu
lunur zabıtlar okunursa, ondan faydalanma yolu ile 
olabilecek. Aksi tadkirde yapıcı tenkitler, her yıl tek
rarlayın, hiçbir fayda sağlamıyacaktır. Halbuki eski
den, bakın arz ediyorum, Danıştay bütçesinde gelir, 
Başkan takip ederdi, Sayıştay bütçesini Sayıştay Baş
kanı takip ederdi. Bu bakımdan benim konuşmalarım 
hiç kimseyle ilgili değildir, onu bilhassa belirteyim, 
müesseseyi Anayasa düzeninin muhafazasında kendisi
ni bekleyen vazifeye sahip çıkması için sadece müspet 
olarak ve itibar kazandırmak maksadına matuf eleş
tiriler olarak değerlendirmenizi hasseten rica ediyorum. 
Çünkü Türkiye'nin muayyen mevkilerde, muayyen 
noktalarda bu türlü müesseselere şiddetle ihtiyacı ol
duğu kanaatini taşıyorum. Çünkü, mizaç itibariyle her 
konuda, her makamda, her vazifede süratle işleri po
litik açıdan değerlendirmeye müheyya durumdayız. 
Böyle büyük müesseseler de kendisini bu işe kapîınr-
sa, endişe ederim ki, memleket olarak bundan büyük 
zarar görürüz. 

Hepinize saygılar sunar, teşekkür ederim arkadaş
lar. (A. P. ve C. G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Çelikbaş. 
Sayın Alâeddin Yılmaztürk. buyurunuz. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; 

Şüphesiz, bir milletin ayakta kalabilmesi ve ida
mesi için nasıl ki, orduya, maarife; yani millî Savun
ma ve Millî Eğitim hizmetlerinin büyük rolü var ise, 
aynı şekilde bir milletin huzuru, emniyeti için de yar
gı organının elbette ki yeri çok büyüktür. Bir millet 
fertlerinin yargı organına ve bilhassa yüksek yargı or
ganlarına güveninin sarsıldığı, adalet hislerinin ren
cide olduğu noktada uzun uzun düşünmek mecburiye
tindeyiz. 

Benden evvel konuşan grup sözcümüzün ve diğer 
arkadaşların belirttiği gibi, Anayasa Mahkemesinin 
birbirine zıt kararları karşısında, şüphesiz uzun uzun 
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düşünüyor ve üzülüyoruz. Ayrıca, Türk vatandaşının 
geniş kitlelerinde bilhassa; benden evvel de belirtildiği 
gibi, son Af Yasası dolayısıyle verilmiş olan kararın 
üzüntüsü ve geniş akisleri ve bunun yanında asıl tees
süfe şayan nokta; vatandaşın yargı organına güveninin 
sarsılmasındaki kapıldığı büyük teessür ve nereye baş
vuracağını derin derin düşünmesi, herhalde biz par
lamenterleri düşündürmelidir ve bunun çaresi ve ted
birini de elbette düşünmek mecburiyetindeyiz. 

Anayasa Mahkemesinin bir Anayasa müessesesi 
olarak mevcudiyetinden elbette memnun ve müşteki 
değiliz. Ama Anayasa Mahkemesi üyelerinin karar ve 
tarzı tutumlarından şikâyet etmemek mümkün değil. 
O halde mesele nedir?.. 

Burada bu yıl bütçeler münasebetiyle bazı sayın se
natörlerin de işaret ettikleri gibi, Senatonun mevcudi
yeti, lüzumu, gayrilüzumu üzerinde, az da olsa bir 
fikir cereyanı var. Bunun yanında, tarzı teşekkül iti
bariyle dünyadaki emsallerine de bakacak olursak, 
acaba 27 Mayıs Anayasası yapılırken, Senatonun gö
revleriyle Anayasa Mahkemesinin görevlerinin taksi
minde bir hataya mı düşüldü, düşüncesine insan kap
tırıyor kendisini. 

Dünyadaki emsallerine bakacak olursak; Garpten, 
demokrasiye büyük örnek vermiş memleketlerden, 
eğer hafızamda yanlış kalmadıysa, Fransa'da Anaya
sa Mahkemesi üyelerinin teşekkülü çok enteresan. Me
selâ Reisicumhur seçilir, derhal yüksek yargı orga
nından Anayasa Mahkemesine bir üye seçer, Senato 
Başkanı seçilir, hemen Anayasa Mahkemesine yüksek 
yargı organlarından bir üye seçer. Başbakan aynı şe
kilde, Meclis Başkanı aynı şekilde. O halde ne oluyor? 
Reisicumhur, Senato Başkanı, Başbakan, Meclis Baş
kanı; aşağı yukarı Anayasa Mahkemesi üyelerinin be
şini bu şekilde getiriyor. Hem de yaş haddine kadar 
veya ölünceye kadar hizmet etmek kaydıyle değil, 
yine müddetle kayıtlamış. Ya seçenin seçtiği müddetle 
mukayyet veya muayyen müddetle mukayyet. 

O halde, 40 maddesini mütecaviz Anayasa tadil
leri yapılırken, bununla ilgili maddedeki o ufak tadil
leri yanında; yani bugünkü Anayasa Mahkemesinin 
tarzı teşekkülü yanında, acaba müddetle kayıtlamak 
veya bunun benzeri tarzda bizde de seçilmiş görevli 
kişiler tarafından yüksek yargı organları içerisinden 
seçilmek sisteminin faydasını herhalde münakaşa et
memiz mümkün olacaktır. 

Daima tarih göstermiştir ki, verilen hürriyetler, 
verilen görevler, hizmetler, selâhiyetler suiistimal edil
diği zaman, o millet, o toplum, o cemiyet mutlaka 
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ona, döner dolaşır cezasını verir ve elindeki selâhiyetini 
alır, hürriyetini alır. Bunun bizim tarihimizde de acı 
ve canlı misalleri pek çoktur. 

Demek oluyor ki, bugün değilse bile, yakın gele
cekte mutlaka Anayasa Mahkemesi üyelerinin tarzı 
teşekkülüne bir müdahale olacaktır. Ve benim aklıma 
gelen şudur: Acaba Senatonun mevcudiyetini, lüzumu
nu, gayrilüzumunu, münakaşa etmek yerine bu çift 
Meclis içerisinde kanunu iade etmek yanında, kanunun 
iptal ve ret keyfiyeti Yüce Senatoya tanınsa da, Fran
sa'da olduğu gibi, Anayasa Mahkemesi tarzı teşekkü-
lündeki değişiklik yanında, görevlerinin de kanun ya
pan teşriî organın komisyonlarına Anayasa kanun tek
lif ve tasarılarının aykırılığı noktasında mütalâa veren 
müessese haline getirmek, herhalde düşünmeye değer 
bir husustur? Bunun dünyada misalleri de vardır. 

Demek oluyor ki, Anayasa Mahkemesi üyeleri bu 
müessesede böylesine bizi üzen ve düşündüren karar
lar karşısında, elbette ki bir gün gelecek bu teşriî or
gan 40'ını tecavüz eden Anayasa maddelerinin tadil
leri sırasında, bunun da elbette bir yerini bulacak ve 
vazıı kanun olan teşriî organa Anayasaya aykırılık nok
tasından mütalâa veren kurul haline gelecek ve geti
rilecektir. Asıl münakaşa edilecek konu budur; Yüce 
Senatonun lağvı yerine, Yüce Senatoyu teçhiz etmek. 
Meselâ bütçede konuşuyoruz, neticeye tesirimiz ne?.. 
Hiç mesabesinde. 

Sayın Azmi Erdoğan'ın da belirttiği gibi, meselâ 
Senatonun, bütçenin gider artırıcı müdahalelerini tek
rar komisyonu iade etmek imkânlarını, Hükümetin 
tarzı teşekkülü ve güvenoyu meselesini ve Hükümetin 
düşürülmesi meselesini; hattâ bütçenin görüşülmesi 
meselelerini ve bunun yanında kanunun iptal ve iade 
meselelerini nihai merci olarak, eğer Senatoda adet 
üzerinde de, görev üzerinde de bir teçhizata, tadilâta 
götürülür ise, herhalde o zaman Anayasa Mahkemesi 
de kurul olarak yerini bulur ve bunun yanında Senato 
da münakaşa mevzuu olmaktan çıkar ve salâhiyetlerle 
teçhiz edilir, tşte o zaman biz senatörler olarak, ne 
binaların bitişik olmasının sıkıntısı meselesi, ne şu, ne 
bu; asıl salâhiyet ve görev noktasında teçhiz edildik
ten sonra rahat bir görev yaptığımız kanaati içinde 
olacağız. Meselenin münakaşa konusu olması bu nok
tadandır kanaatime göre. 

Size çok enteresan bir hâdiseyi nakledeyim. Reisi
cumhurlarımızdan, zannediyorum sayın Sunay Paşa ola
cak, Podgorni ile bir lâtife görüşmesi arasında, bu 
Meclislerin tarzı teşekküllerini bir sohbet arasında so
rarak Podgorni diyor ki, «Siz nasıl idare olunursunuz?» 
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îşte Meclis var, Senato var, Meclis kanun yapar, Se
nato iade eder, karma komisyon var, ondan sonra da 
Anayasa Mahkemesi müessesesi var ve bu müessese 
de Anayasaya aykırılığı inceler; esası inceler, usulü in
celer iptal eder... «Bu Anayasa Mahkemesi kaç kişi?» 
diyor. 15 kişi.... «Eh, bizde de Predizyum 11 kişi. 
Aramızda 4 fark var». 

Yani bu bir lâtife, espri içerisinde anlatılmak iste
nilen husus şu; 600 küsur kişilik teşriî organın üstün
de 15 kişilik bir Demokles'in kılıcı gibi bir organ. Or
ganın mevcudiyeti lâzım, bulunacak; fakat görevleri 
ve tarzı teşekkülü, üzerinde durulmaya değer bir hu
sustur. O zaman, zannediyorum Anayasa müessesesi 
münakaşa konusu olmayacağı gibi, Anayasa Mahkeme
sinin kararlarının veya üyelerinin tutum ve davranış
ları da, elbette ki efkârı umumiyede münakaşa mev
zuu olmaktan çıkar. 

Bizi bu konuşmalara sevk eden; hatta Anayasa ta
dillerini temenni ve tasviye edecek görüşmelere kadar 
götüren, hiç şüphesiz Anayasa Mahkemesinin Anaya
sa müessesesi olarak mevcudiyeti değil, bugünkü Ana
yasa Mahkemesi üyelerinin karar tarzları, tutum ve 
davranışlarıdır. Bu tutum ve davranış içinde olduğu 
müddetçe, bugün değilse bile, elbette yarın, bir gün 
Türk efkârı umumiyesi, Büyük Türk Milleti ve onun 
temsilcileri bunun da çaresini bulacaklar ve daha fay
dalı bir sistemi getireceklerdir. 

Benim sözlerim bundan ibaret. 
Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuzdan dolayı 

hepinize teşekkür ederim. Anayasa Mahkemesi büt
çesinin memleketimize, milletimize hayırlı olmasını te
menni ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Yılmaztürk. 
Sayın Halil Özmen, buyurunuz. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Başkanım, 

çok değerli arkadaşlarım; 

Söz almak, sizleri yormak istemiyordum; fakat ar
kadaşlarım bana bazı hâdiseleri hatırlattılar, onun için 
yüreklerinizi sızlatacak birkaç kelime sjyleyip huzu
runuzdan ayrılacağım. 

Değerli senatörler; 
Eğer çok değerli arkadaşlarım bir iki noksan görü

yorlarsa, ellerinde yetki var; getirirler bir kanun tek
lifi, görüşürüz, hallederiz. Ama ne çabuk unuttunuz 
karanlık günleri, ne çabuk unuttunuz şuradan bir de
ğerli arkadaşınızın ellerinin, kollarının bağlanıp hapis
hane köşelerinde süründüğünü, ne çabuk unuttunuz 
Kırşehir Kanununu? Bu ne kadar çabuk unutma arka-
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daşlar? Acaba zihin ve ruhlarınızda bir gevşeme mi 
var? Eğer böyle bir şey varsa, size tekrar hatırlatmak 
istiyorum, çok acı hâdiseleri söylemek istiyorum. 

Bakın değerli arkadaşlarım, o karanlık günlerin şai
ri ne diyor, çok gerçekçi olarak : 

Sarmış bir taassup, vicdanlar kara, 
Siyaset açıyor durmadan yara, 
Allah'laşmış hâşâ ikballe para, 
Bu gidişin sonu karanlık dostlar. 
Kardeşlik aradık, nifakı bulduk, 
Hergün biraz daha kin ile dolduk, 
Huzuru kalmamış bir millet olduk, 
Bu gidişin sonu, karanlık dostlar. 
Gözleri kapamış bir perde, 
Bulalım diyen yok, deva bu derde, 
Tecrübesiz kaptan dümenin nerede, 
Bu gidişin sonu karanlık dostlar. 
(A. P. sıralarından, «Bölükbaşı'nın şiiri o» sesle

ri.) 
Demek ki, biz bu karanlık günleri yaşamışız. 

Bir değerli arkadaşınız burada fikrini, düşüncesini 
söylerken, «O Yüce Meclisinize hakaret etti.,» denil
miş ve kendisi tevkif edilmiş, Ankara Cezaevinin Hil-
tonuna götürülmüş. Bir Arap için bir Arabistan yan
mış, 400 milletvekilinin karşısında bir tek arkadaş bu
rada mücadele etmiş, ondan sonra da o arkadaş yine 
cezaevinin köşesine gönderilmiş. Neden gönderilmiş?.. 
Anayasa Mahkemesi yoktu, kimsenin yüreği titremi
yordu, Cumuriyet Senatosu yoktu, kimsenin vicdanı 
sızlamıyordu; keyfî hareket vardı. 

Daha mı ilerisini söyleyeyim arkadaşlar? Tahkikat 
Komisyonu kurulmuştu. Hâkimin üstünde hâkim, hü
kümet üstünde hükümet, icra üstünde icra, kaza üs
tünde kaza... Bunları ne çabuk unuttunuz arkadaşlar? 
Şimdi çok sevdiğim birkaç değerli arkadaşımı dinle
dim, sanki memleket güllük gülistanlıkmış da, bunları 
unutmuşlar ve konuşuyorlar. Fransızların atasözünü 
ne çabuk unuttunuz? «Bir kelimeyi söylerken, dili
nizin altında yedi defa dolandırın da, ondan sonra söy
leyin o kelimeyi.» Değerli arkadaşlarım buraya çıktı
lar, sanki hiçbir şey olmamış, 14 Mayıs 1950 seçim
lerinden sonra memleket güllük gülistanlık olmuş, hiç 
kimse mağdur olmamış, bir vilâyet, bir Osman Böîük-
başı için kesilmemiş, boğazlanmamış, Tahkikat Ko
misyonu kurulmamış, keyfî tevkifler yapılmamış, hâ
kim yok, Cumhuriyet savcısı yok; sadece Tahkikat 
Komisyonu var ve ondan sonra konuşuluyor burada... 

Bu yolları bırakın arkadaşlar; gelin milletimizin hu
zurunda el ele verelim, gönül birliği yapalım, zihinle

rimizi, düşüncelerimizi bir noktaya toplayalım. Millet 
bizden huzur istiyor, refah, saadet istiyor. 

Çok istirham ediyorum değerli arkadaşlarım; be
nim seçmenim bana aynen şu sözleri söylüyor: «Göz
leriniz kör olduysa, kulaklarınız da mı sağır oldu?» 
Bugün Memurlar Kooperatifinin önündeki, vita yağı
nı almak için koskocaman kuyruğu görmediniz mi? 
Biz bunları düşünelim; değerli arkadaşlarımıza, Hü
kümete yardımcı olalım. Eğer imkân ve vaktiniz ol
sa size şu gece yarısında çok şeyler söylemek isti
yorum; ama imkân yok. 

Gelin, idarî reform yapalım. Niye çalışmıyor bir 
idare?... Neden çalışamıyor bu Devlet, bu Hükümet?.. 
Niçin işler görülmüyor?. Bunları düşünelim, birbiri
mize girmeyelim, kin ile dolmayalım. Geçen defa söy
ledim; «Yüreğim sızlıyor, içimden kan gidiyor, rahat 
uyku uyuyamıyorum. Var mı içinizde bunu yapan?..» 
dedim. Ben memleketin gerçek evlâdıyım; burada 
vatanın ve milletin selâmetine yemin ettim; iki 
tane amcam, iki dayım şehit; onların kanı pahasına 
geldim buraya. (A. P. sıralarından «Kim gerçek dışı» 
sesleri) Ben kimseye söz atmıyorum sevgili arkadaş
larım, ben gerçekleri konuşuyorum; siz de gelin ger
çekleri konuşun. Buna itiraz eden tek bir arkadaş 
varsa söylesin. Gelin arkadaşlar; sizlere çok rica edi
yorum, eteklerinizdeki taşı dökün, bu memlekette 
bir idarî reform yapın. Senin valin çalışmıyor, se
nin kaymakamın çalışmıyor, senin devlet dairelerin 
iş görmüyor, senin tapu dairen, senin nüfus dairen iş 
yapmıyor; vatandaşa, «Bugün gel, yarın git», diyerek 
mütemadiyen işi savsaklamakla işi geçiştiriyor; bun
ları halledelim. 

Anayasa Mahkemesi, Allaha yüz bin defa şükür
ler olsun, çok büyük bir teminattır; Türk demokra
sisi, Türkiye Cumhuriyeti için en büyük baraj ve 
teminattır. Çelikten bir frendir; ama eksiği, yanlış 
tarafı varsa, getirirseniz kanunları, görüşür ve dü
zeltiriz. Fakat 1961 Anayasası ile gelen o müesseseyi; 
Anayasa Mahkemesini düşünerek, Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi kanunları çıkarırken titreyerek 
çıkarıyor; acaba Anayasaya aykırı mıdır değil mi
dir, diye. 

BAŞKAN — Sayın Özmen, lütfen sözünüzü bağ
lamanızı rica edeceğim. 

HALÎL ÖZMEN (Devamla) — Bitti Sayın Baş
kan. 

Arkadaşlar; 
Tekrar ediyourm, seçmen vatandaş bana aynen 

şu kelimeleri söylüyor: «Ben radyoyu dinlemekten ar-
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tık bıktım usandım. Bu Hükümeti kurunuz, asayiş
sizlik aldı yürüdü, rahatımız huruzumuz kaçtı.» di
yor. Biz bunun çaresini bulalım. 

Beni dinlediğiniz için en derin saygılarımı suna
rım, hepinize huzur dolu bir gece dilerim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özmen. 
Sayın Feyyat, buyurunuz. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Sayın senatörler; 
Avrupa'da henüz Türk halkı kadar tekemmül 

etmemiş; fakat müterakki, ama bize nazaran gayri 
mütekâmil, meselâ bir İngiltere'yi ele alalım. Smıf 
farkı var; Lortlar Kamarasında daha aristokrasinin, 
imtiyazın kalıntısı devam etmektedir; ama bir Spar-
taküs'ün mücadelesinin güçlenmiş eşkli. Bu imtiyaz
lı sınıfın kalıntısı Lortlar Kamarası varken, Türk 
Ulusu kadar mütekâmil, imtiyazsız bir ulus bir halk 
olmadığı açıktır. 

Şimdi, Avam Kamarasının karşısında tahammül 
gösteremeyen asilzadelerin temsilcileri pek tabiî ki, 
ya kral veyahut da belli bir zümre etrafında peyk 
gibi kendi varlıklarını muhafaza etmek zorunlu-
ğunu duyacaklardır. Bu zorunluluk, Avrupa için 
söz konusu olabilir; ama Türkiye için böyle bir zo
runluluk yoktur. Bir misalini arz edeyim: En hakir 
gördüğünüz bir kimse; bir esmer vatandaş olsun, 
şu olsun, bu olsun, kim olursa olsun veyahut da bir 
hırzızın çocuğu; (Meslekleri bırakalım, saygı duya
rım, namuslu olmak önemlidir, her meslek mukad
destir) şayet okulda sınıfın birincisi ise, o okulun 
müdürünün çocuğu ikinci planda kalmışsa, sınıfın 
birincisi değilse, Türk bayrağını o hırsızın çalışkan 
çocuğu taşır. Türk halkı içerisindeki Türk öğretme
ninin özgürlüğü budur, Türk halkının imtiyazsızhğı 
budur. İşte biz böyle bir neslin böyle bir halkın; hiç
bir zaman şovenizmi, ırkçılığı, ayrıcalığı, imtiyazı 
hiçbir devirde gözönünde bulundurmamış bir hal
kın mensubuyuz. Bu Yüce Ulusun yaşayan kesimi, 
Türk halkı olarak kalkıp da Avrupanın bugün için 
geride bıraktığı tarafa gitmemeliyiz. Hattâ Avru
panın o aristokratlarının sokakta peynir, üzüm ye
diği zamanlar var. Onlar bu tutucu, köhne zihni
yeti bırakmışlar, biz bu durumu yeniden ihyaya 
çalışıyoruz... 

Şimdi, dünyanın her yerinde çift meclis vardır; 
bu meclislerden bir tanesi bu zihniyetin devamı ve 
kalıntısıdır. Bu bir. 

Türkiye'deki bu Yüce Senato tamamiyle aksidir; 
ehliyete dayanan bir Meclistir; imtiyaza dayanmaz. 
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Şunu arz etmek istiyorum: Bu itibarla, Anayasa Mah
kemesi de ehliyete, bilime dayanıyor. Şimdi bunun 
mukayesesini yapacağız. Bazı lüzumsuz kişiler bu
nu ters anlar, onları müstağni kılıyorum. 

Avam kamarası; yani Halk Meclisi, yani Büyük 
Millet Meclisi özellikle Millet Meclisi halkın arasın
dan gelen, Türk halkının yegâne temsilcisidir. Bu na
sıl bir kuvvettir?... Teşriî kuvvet. Bu kuvvet, hissi 
olabilir, hareketli olabilir, Türkiye'nin sosyal akım
ları karşısında hassas olabilir. Şimdi bunu dengele
mek lâzım. Bunu dengelemek deyince; herhalde ay
nı seviyede, hatta onlardan daha yeteneksiz bir kad
roya vermemek lâzımdır. Bu, frenleme durumudur. 
Çünkü, bir bürokrasinin bünyesinden doğan ikinci 
bir kadro veyahut da bir meclis, Millet Meclisi ka
dar Türk halkını tanımayabilir. Çünkü senatörlüğü
müz dokuz seneye kadar uzamıştır, örgütlerimiz
den kopmuş durumumuz olabilir. Geride kalmışız. 
Ben örgütten bir haber alırsam, grupuma belki beş 
gün sonra intikal edebiliyor. Bu bir realite. Bu Se
nato için böyledir; ama Meclis için böyle değil
dir. 

Bu itibarla, Anayasa Mahkemesinin varlığı bi
limseldir. Anayasa Mahkemesi, yetkisini direktman 
Türk halkından almaktadır. Yargı kuvvetinin dör
düncü bölümünde yer alır. Yani o da Türk halkını 
temsil ediyor. Ben teşriî kuvvet adına direktman 
Türk halkını temsil ediyorum, o da kendi fonksi
yonu bakımından temsil ediyor. Şimdi, bu fonksi
yon kavramı icra edilmek suretiyle, tedahül edil
mek suretiyle bu anlayışsızlık içerisinde bunun mü
nakaşası sürüp gitmektedir. Bunu anlamıyorum. Hu
kuk Fakültesi birinci sınıfında insana sıfır numara 
verirler. Okumuşlar, profesörler meclisinde, oturaklı
lar meclisinde bu basit, Hukuk Fakültesinin birinci 
sınıfında bilinmesi lâzım geien bir konunun üzerine 
hassasiyetle eğilinmesi lâzım. Aksi halde, Hukuk Fa
kültesi birinci sınıf talebisi üzerinde saygınlığımızı 
muhafaza edemeyiz. Burası Senatodur. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesi bilimdir. O halde 
Yüce Meclisi, teşriî kuvveti frenleyecek bilimdir; ama 
sosyal bir bilim, hukuk bilimidir. Anayasa Mahke
mesinin terkip tarzı; raportörlerinin hâkim sınıfın
dan seçilmesi, Yargıtaya benzetilmesi, nisap durumu 
üzerinde tartışılabilir, seçilme tarzı üzerinde tartışı
labilir. Bunlar gayet olağandır. Yargı kuvvetiyle teş
riî kuvvet eşdeğerdir. O halde; bir rey farkla teşriî 
kuvvetin verdiği bir kararı iptal etmemesi lâzım. Den
ge bozuluyor, ağırlık oraya gidiyor. Terazi bozuldu 
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mu, sümgülerden birisi kefeyi ters çevirdi mi bir 
daha da düzeltemezsin. Bu meşum, bu müptedi dü
şünceden sıyrılmayı bilmemiz lâzım. Aksi halde, bir 
arkadaşımın buyurduğu gibi, Başol Yassı Adada; «Si
zi gönderen kuvvet böyle istiyor.» buyurmuş; doğru 
söylemiş. Ne diyor?.. «Savcı böyle istiyor, ihtilâl böy
le istiyor; ama ben onun kararım vereceğim.» demi
yor. Savcı talep etmez mi?... Savcıya fezlekeyi gön
deren Devlet kuvvetleri bir şey talep etmez mi?... 
Eder. Ama hâkim; «Sanık ne dersin? Savcı böyle is
tiyor, savcı böyle talep ediyor. Sizi gönderen kuvvet; 
yani savcılığın emrindeki kuvvet böyle istiyor, ne di
yorsun?..» der. Bu kadar basit, taşradaki bir sulh hâ
kiminin söyleyeceği bu sözü bu şekilde polemik mev
zuu yapmak, hastalığın, beyin hastalığının ta ken
disidir. Bu gayet olağan; her sulh hâkiminin söyle
diği bir söz. Başka bir kusur arayın lütfen; ben de iş
tirak edeyim. Ama nerede münakaşa ediyoruz?.. 
Keşke Hukuk Fakültesinin üçüncü sınıfında olsay
dık. 

Merhum Menderes Anayasayı ihlâl etmiştir, den
di. Geçen gün bir af kanunu sebebiyle konuşmuş
tum; o zaman kuvvetler ayrılığı 1924 Anayasasın
da sarih değildi, kesin değildi. Bu itibarla Menderes' 
in, merhumun müdafaası calibi münakaşadır; ama 
1961 Anayasası kuvvetler ayrılığını tam manası ile 
getirdi. Hatta Kurucu Meclis bu Yüce meclislerden 
Yüksek Hâkimler Kuruluna kontenjan istedi. Onu da 
Anayasayı değiştirmek suretiyle onu da değiştirdi
niz, kaldırdınız; tamamıyle kuvvetler ayrılığı kesin 
olarak belirlendi. Bu kesin kuvvetler ayrılığı içeri
sinde Bakanlar Kurulu kararı ile Güvenlik Mahkeme
sine hâkim tayin etmek... Kusura bakmayın, ben 
Başol'un yerinde olsam bunu yapanlar aşılmazken 
Menderes'e «Beraat» derim, «Buyur evine» derim, 
daha ağır mücrimler varken. Her hukukçunun bunun 
vicdanında muhasebesini yapması lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat lütfen bağlamanızı 
rica ediyorum. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bu itibarla, 
Anayasa Mahkemesinin terkip tarzı, şu, bu değiştiri
lebilir, kabul ediyorum; hatta Yüce Mahkemenin ka
rarları da tartışılabilir; ama bilimsel tartışılır, pole
mik konusu yapılamaz. Yüce Meclisler oy almak için 
beyanlarında polemik yapabilir, millî iradedir; ama 
orası halk adına kaza icra ediyor; bilim yapıyor. So
kak konuşmasıyle Anayasa Mahkemesi tenkit edile
mez, güneşe balçık sürülemez. Firavun gibi, Tanrı 
mancınıkla avlanamaz. Maskara hale düştü, lâğım çu

kuruna düştü Firavun. Şeytana sormuşlar, «Ne yap
tın?» demişler. «Allahı vurmaktan geliyorum.» de
miş. Sakalındaki pislikten belli ne yaptığın.» demiş
ler. Donkişot gibi değirmen avcılığı olur bu, kusu
ra bakmayın. 

Şimdi, Yüce Mahkemenin Af Kanunu hakkında 
verdiği karar ihdası değil, işaridir, izharidir. Size şu
nu arz edeyim; Af Kanunu bir maddeden ibaret ol
saydı, o madde de usul yönünden iptal edilmiş ol
saydı; ne olurdu?.. Af çıkmamış olurdu. «Anayasa 
Mahkemesi affı engelledi» mi diyecektiniz? Yok, 
diyemezdiniz. 

Bu itibarla, istisnaî 5 nci madde iptal edildi. Ana
yasa Mahkemesi yerinde duruyor, statik... Örfî ida
re savcıları, Ankara, İstanbul savcıları bunu niçin uy
guladılar?... İkinci bir kanun teklifini bekleseydi-
ler. Mehil vermedi, güzel. Anayasa Mahkemesinin 
takdirine kalmıştır. Madem ki, takdire bırakmış
sın, mehil vermemiştir, takdirini kullandı. Mahallî 
savcılar niçin salıverdi, niçin bunu Adliye Bakanın
dan sormuyorsunuz?... Adliye Bakanı, niçin Anayasa 
Mahkemesi ya haksızdır, ya haklıdır demiyor. Bunun 
hesabını, size karşı cevabını, sayın saygı duyduğum 
Adalet Bakanından bekliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, 3 dakika geçtiniz. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkan. 

Bu itibarla, Sayın Bakanımızdan şunu öğrenmek 
istiyorum; Anayasa Mahkemesinin kararı işarî izha-
rî midir, yoksa ihdasî midir? Yeni bir hüküm mü ge
tirdi, bir fonksiyon gasbı var mıdır, yok mudur?... 
Fonksiyon gasbı varsa, Anayasayı ihlâl etmiştir Ana
yasa Mahkemesi; ama fonksiyon gasbı yoksa, sade
ce maddeyi iptal etmiştir, bunu Cumhuriyet savcı
ları uygulamıştır; Anayasa Mahkemesinin burada 
uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. 

Şunu soruyorum: Sayın Turhan Feyzioğlu, Sayın 
Süleyman Demirel, Sayın Bozbeyli ve Adalet Par
tisinin Gençlik Kolu Genel Başkanı Sayın Türkeş... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, 15 dakika oldu, benim 
daha fazla müsamaha etmem mümkün değil, istir
ham ediyorum. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Savcı olsa
lardı bu karar muvacehesinde ne yaparlardı?... Sayın 
Hayri Mumcuoğlu savcı olsaydı, bu karar muvace
hesinde ne yapardı?... Uyar mıydı?... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, sizin de hukuka say
gılı olmanız lâzım. 
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MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bunu dışa
rıda anlamayanlara, bazı kadroların örgütlerine; hat
ta hatta onların etkisi altında kalanlara mantık ilâcı 
olarak tavsiye eder. saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Osman Nuri Canpolat, buyu
runuz. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Sayın 
Başkan ,değerli senatörler; 

Efendim, bendeniz Anayasa Mahkemesi Bütçesi 
üzerinde söz almak niyetinde değildim. Ancak, bir 
sayın üyenin gayet içli, henüz verici bir şiirinden son
ra, hislendim ve söz almak mecburiyetini hissettim. 

Arkadaşımız, belki kendileri çok ulvî bir mesleği 
icra ederken, tesadüfen hadiselerin karşısına getirmiş 
olduğu bir meselede istar buyurmuş oldukları bir 
karar ve onun neticesi olarak siyasî hayata intisap 
ve netice itibariyle şu ulvî çatı altına gelmek imkân 
ve fırsatını bulmuşlardır. Bunu takdirle karşılıyorum. 
Ancak, arkadaşımız Türkiye'de bugün bir yağ sıkın
tısının olduğunu, Türkiye'de bir ekmek sıkıntısının 
olduğunu, şeker bulunamadığını ifade etti ve «Bu
nun temini için elbirliği edelim. -Bunun için siyasî is
tikrar lâzım.» dediler. 

Biz de günlerden beri bu tezi savunuyoruz. Diyo
ruz ki, Türkiye'nin iktisaden arzu ettiğimiz seviyeye 
gelmesi için, evvelâ siyasî istikrar lâzım. Bendenizi 
o konuşmayı yapan arkadaşım mazur görsünler, şah
sına değil; ama diyorum ki, Sayın Halil Bey, kuca
ğınızda olan taşı siz dökünüz, lütfen bu barışa siz 
buyurun. En az ben de sizin kadar Türk vatandaşı, 
Türk milliyetçisi, her Türk ferdinin huzuru için ken
dini vakfetmiş bir kişiyim arkadaşım. 

Dolayısıyle, 1960'dan evvelki müesseseleri bugün
kü müesseselerle mukayese edip ve hüzünlü bir tab
lo çizip de, gerçek görünümleri değiştirmek kabil de
ğil. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarım ifade buyur
dular; biz Anayasa Mahkemesinin mevcudiyetine 
karşı değiliz. Kafa... Hatta o kadar değiliz ki; 1960' 
dan evvel tek Meclis vardı, 1961 Anayasası iki Mec
lis getirmiştir. Senatoyu getirmiştir. Millet Meclisi
nin fevkinde. Bazı vasıflar aramıştır. Senatonun tarzı 
teşekkülünde Anayasamız. Elbette bunun bir manası 
vardı. 

Anayasamız bununla da yetinmemiş, demiş ki, 
Anayasa Mahkemesi kuruyorum. Niçin?... Anayasaya 
uygunluğunu tetkik edeceğim çıkan kanunların. Za
man gelmiş, 1971'e kadar iktidar olan bir Hükümet, 
bir siyasî teşekkül demiş ki; «Bu siyasî istikran ih-
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lâl eden hareketler Demirel'e müteveccih değildir, 
Devletin köküne, Devletin bünyesine, rejimin varlığı
na kasteden hareketlerdir bunlar.» Hayır denmiştir. 
Vakta ki 12 Mart vaki olmuş ve sonra Sayın Nihat 
Erim Hükümeti gelmiş; demiş ki, «Bu Anayasa ile 
Türkiye'nin siyasî bunalımdan kurtulması mümkün 
değildir.» 

Geçirdik bu siyasî merhaleleri Sayın Halil Bey, 
Ve o noktaya geldik ki, Halk Partisinin de iştirak et
miş olduğu bir Anayasa tadilatı yaptık. Bu tadilatı
mızla Anayasa Mahkemesinin nereye kadar hüküm 
vazedeceğini bütün çizgileriyle, bütün hatlarıyle sara
hatle vazettik. «Usul yönünden tetkik edecek, dedik. 
Ama Sayın Feyyat, «Af Kanunu hususunda verdiği 
hüküm ihdasi değil.» dedi. îhdasidir. Belki Feyyat 
arkadaşımız Anayasa Mahkemesinden çıkan kararı 
tetkik etmemiş olabilirler. 

Ayrıca, Anayasa Mahkemesi için gerekçe lâzım 
demişiz. Bunu her iki Meclis birden demiş. «Gerek
çeyle birlikte hükmünü ilân edeceksin Resmî Gazete
de, bazı neşir organlarının eline geçmeyecek ittihaz 
ettiğin karar.» demişiz. Geçerse ne olacak?... îşte, 
Türk Milletinin bütün huzurunu kökünden yok et
meye vesile olacak. Onun için kanun vazıı bunu za
rurî görmüş: ama Anayasa Mahkemesi bugün itti
haz ettiği kararlarla maalesef ve maalesef bu lâzime-
lere, Anayasanın bizatihi bünyesinde bulunan bu hük
müne riayet etmiyor, kendi kendini nakşediyor. Do
layısıyle, verdiği kararları eleştirmek elbette bizim en 
tabiî hakkımızdır arkadaşlar. 

Müessese olarak karşısında değiliz; hatta o kadar 
değiliz ki, işte bu almış olduğu kararlarla; ben de el
bette bir seçimin reyini temsil ediyorum, burada, ben 
de birtakım seçmenin şikâyetlerine muhatap oluyo
rum. Diyor ki «Anayasa Mahkemesi var, siz ka
nun vazıı olarak bırakınız geliniz, Anayasa Mahke
mesi 15 kişilik üyesiyle kanun vazetsin.» diyor. Ben 
de bu şikâyetlere muhtaboluyorum muhterem arka
daşlar. Bu benden evvelkini de rencide ediyor, Ana
yasa Mahkemesi müessesesini tahribediyor. Biz buna 
karşıyız. Hata mı ediyoruz?... 

Lütfediniz muhterem arkadaşlarım; Feyyat Bey
efendi kalkar ve her kürsüye çıkışında dokuz sene
lik senatörden bahseder. Arkadaşlar, bendeniz hasbel
kader nadas tarlalarının arasından çıkmış, gelmiş bir 
arkadaşınızım. Cenabı Allah'a bir can borcundan 
başka verecek hesabı olmayan bir naçiz kardeşiniz, 
arkadaşınızım. Evet arkadaşlar, kuzu - oğlak çoban
lığı yaptım geliyorum; halkın içinden geliyorum; 
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kastettiğiniz manada halk çocuğuyum işte. Benim 
ayağım günlerce çarıktan kurtulmadı arkadaşlar; ama 
şuraya gelmiş, dokuz sene parlamenterlik gibi büyük 
mesuliyeti ve o nispette büyük şerefi olan bir vazife
yi ifaya gayret sarf ediyorsam; bu hiçbir zaman Ana
yasa Mahkemesinin... 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Anayasanın verdi
ği hak. 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Devamla) — Ha
lil beyciğim, alınmayın. Evet, Anayasanın; yani Mil
let Meclisinin ve Senatonun vermiş olduğu bir hak. 
Çıkarınız bir kanun arkadaşlar; ben, en az sizler ka
dar bir kanuna hürmetkar olarak derhal yine çarığı
mı çekmesini bilirim, kuru bir baş soğan, bir bulgur 
pilavı yemesini bilirim; ben onunla büyüdüm arka
daşlar. Ben sosyeteden gelmedim, viski şişelerinin için
den gelmedim arkadaşlar. İşte, Anadolunun, Konya' 
nın bağrı yanık, karış karış susuzluktan paramparça 
olmuş topraklarının arasından yetişmiş gelmiş bir ar
kadaşınızım beyefendiler. 

Senelerce; 1968 senesinden beri şurada, şu büyük 
çatının altında naçizane dinliyorum, dinliyorum; ama 
dinlemek bir gün insanın elbette sabrını taşırıyor ar
kadaşlar. Bir arkadaşımız bugün istemeyerek, (Belki 
asabileştim) «Çıkarcısınız» dedi. Benim çıkarcı oldu
ğumu ispat ediniz; ama ispat edemezseniz, siz müf
terisiniz diyorum, yine diyorum. O zaman mazur 
görsün Halil Bey de beni; en az onun kadar ben de 
bu memlekette siyasî huzuru, kardeşliği, barışı arzu 
eden bir kardeşinizim. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Ben kimseye çı
karcı falan demedim; aman haa... 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Devamla) — Bu 
itibarla arkadaşlar, mutlaka konuşmalarımızda muay
yen bir seviyenin üstünde kalmak mecburiyetindeyiz. 
O seviyenin altına düştüğümüz zaman, bizim bu sı
ralarda yerimizin olmaması gerekir. 

Biz, hiçbir zaman Anayasa Mahkemesinin karşı
sında, mevcudiyetinin karşısında olmadık, yanında 
olduk arkadaşlar. Ama milletin huzurunun mutlak 
temininin bu yolla mümkün olduğunu Millet Mec
lisi ve Yüce Senatonuz teşhis etmiş, Anayasayı tadil 
etmiş; fakat Anayasa Mahkemesi bu tadillere itibar 
etmemiştir. Dolayısıyle, Türk milletinin vicdanında 
ve zihninde istifhamlar yaratmıştır; teessürümüz bu
dur. Buna mahal bırakmasın diyoruz. Eğer bunda 
bir hatamız varsa, biz bu hatayı işlemekte devam ede
ceğiz. 
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I Dinlediğiniz için, hepinize en derin şükranlarımı 
ve saygılarımı arz ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Bütçesi üze
rinde Sayın Adalet Bakanı, buyurunuz. 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCU OĞLU 
(Teiirdağ) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu-

j nun değerli.üyeleri, aziz arkadaşlarım; 
Bir konuya açıklık getirmek, iki soruya da arzı 

cevap için huzurunuzdayım. 

Bir değerli arkadaşımız, «Adalet Bakanının Ana
yasa Mahkemesiyle fonksiyonel ilişkisi nedir ki bu
rada bulunuyorlar, Anayasa Mahkemesi Başkanının 
bulunması yerinde olurdu.» buyurdular. Gerçekten 
doğrudur. Yürütme organının bir üyesi olarak ancak, 
yetkim içindeki işlerden, emrim akımdaki kişilerin 
eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğum bir konu
nun görüşülmesi sırasında burada hazır bulunmam 
icap ederdi. Ancak, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin 
Kuruluşu ve Yargılama Usulü hakkındaki Kanunun 
53 ncü maddesi benim burada bulunmamı mümkün 
kılmıştır. 

Ben, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterine de 
yetki verir, bütçe müzakeresinde onu da bulundura
bilirdim; fakat intisabıyle şeref duyduğum yüce mü
esseseye olan saygım nedeniyle bizzat bulundum ve 
bana Anayasa Mahkemesine yüce Parlamentonun ve
receği ödeneğin sureti sarfına ilişkin bir soru tevec
cüh ederse bizzat arzı cevap edeyim diye hazır bu
lundum. Yoksa, Anayasa Mahkemesinin kuruluşu 
ve kararları hakkındaki, burada değerli arkadaşları
mın görüşlerine arzı cevaba görevim ve hakkım yok
tur. 

Efendim, buraya çıkışımın ikinci nedeni; bir arka
daşım, Anayasa Mahkemesinin kararlarının sureti ic
rasına ilişkin bir soru yöneltti. Buna şöyle arzı cevap 
edeceğim. 

Anayasamızın genel esaslarını kapsayan birinci 
kısmının 8 nci maddesinde Anayasanın üstünlüğü ve 

I bağlayıcılığı ifade edilirken, Anayasa hükümlerinin, 
Devletin yasama, yürütme, yargı organlarını, idare 
makamlarını özel ve tüzelkişileri bağlayıcı temel ku
ralları olduğu zikredilmiştir. 

I Anayasa Mahkemesi kararlarından bahseden Ana
yasamızın 153 ncü maddesinin son fıkrası da tama
men buna mütenazır hüküm getirmiştir. Ben Adalet 
Bakanı olarak, sorumluluğum devam etliği süre Ana
yasa Mahkemesinden sâdır olan kararı infaza mec-

j burum. 
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Vaktinizi fazla israf etmemek için son olarak tev
cih edilen soruya arzı cevap ediyorum. Anayasa 
Mahkemesinin şerefine, şanına lâyık bir binanın he
nüz kurulamadığı ifade edildi, doğrudur; ancak... 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — Bi
nalarla değil, kararlarla. 

ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Devamla) — ... Anayasa Mahkemesinin binasınih 
tesisine elverişli arsa tahsisi yapıldığı halde kamulaş
tırılması, ödeneğin olanaksızlığı sebebiyle mümkün 
olmamıştır. Bu yıl yatırımları hızlandırma fonundan 
temin edilmesinin mümkün olmasını ben de temenni 
ediyorum. 

Saygılar sunarım efendim, teşekkür ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Bütçesi üzerin
de başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

E) ANAYASA MAHKEMESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 3 376 636 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 İnceleme ve yargı 4 543 784 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılama
yan transferler 38 285 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Anayasa Mahkemesi Bütçesi kabul olunmuştur, 
milletimiz ve memleketimiz için hayırlı olmasını di
leriz. 

F) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın senatörler; sıra Başbakanlık 
Bütçesinin görüşülmesine gelmiştir. Grupları adına 
söz isteyenler; Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Rahmi Erdem, Adalet Partisi Grupu adına Hikmet 
Aslanoğlu, Adalet Partisi Grupu adına ikinci kez ko

nuşmak üzere Mehmet Orhan Tuğrul, Millî Birlik 
Grupu adına Kâmil Karavelioğlu... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, Başbakanlık Bütçesi diğer daireleri de ihtiva 
edecek mi? Meselâ, Devlet Planlama Dairesi, Dev
let İstatistik Enstitüsü bütçeleri hepsi beraber mi 
konuşuluyor? 

BAŞKAN — Efendim, izin verirseniz söz istemiş 
olanların Yüksek Kurula arzı işlemini bitireyim, so
runuza da cevap vereyim efendim. 

Kendi adlarına; Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Meh
met Nuri Ademoğlu, Sayın Hamdi Özer, Sayın Hil
mi Nalbantoğlu, Sayın İsmail İlhan, Sayın Hikmet 
İsmen, Sayın Salim Hazerdağlu, Sayın Faik Atayurt, 
Sayın Niyazi Unsal, Sayın Fethi Çelikbaş, Sayın 
Ömer Hocaoğlu. 

Sayın İskender Cenap Ege'nin sorusuna gelince; 
Bakanlıkların, dairelerin ve katma bütçeli genel mü
dürlüklerin bütçelerinin görüşülmesi sırasında grup 
sözcülerinin konuşmaları için 45'şer dakika ayrılmış
tır, Millî Eğitim Bakanlığı için 1 saat. Grup sözcüle
rinin ikinci kez konuşmaları 15'er dakika ile, üyele
rin kişisel konuşmaları da 10'ar dakikayla sınırlan
mıştır; Bakanların konuşmaları sorulara verecekleri 
cevaplar da dahil olmak üzere bir saati geçmeyecek
tir. Sanıyorum, Danışma Kurulunun yüce Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunca tasvip edilen kararı
nın 7 nci maddesi açık. 

Sayın Rahmi Erdem, buyurunuz. 

C.H.P. GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM (İs
tanbul) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

1975 Malî Yılı Başbakanlık Bütçesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
punun görüşlerini ifade etmek üzere huzurlarınıza 
çıkmış bulunuyorum, sizlere saygılar sunarım. 

Bütçenin tümü üzerindeki görüşlerimizi sayın 
Gündoğan Yüce Senatoya beyan ettiler, izah ettiler. 
Bu beyan içerisinde, üzerinde ehemmiyetle durduğu
muz bir hususa ben de işaret edeceğim. Bu husus, 
görüşmekte olduğumuz Bütçeyi müzakere ve kabul 
eden Bütçe Karma Komisyonunun kuruluş ve çalış
ma usulüdür. 

Hepimizce malum olduğu üzere, Bütçe Karma 
Komisyonunun teşkili, uzun tartışmalara ve bir hay
li zaman israfına sebep olmuştur. Buna rağmen mese
le Yüce Meclisleri ve kamuoyunu tatmin eder bir şe
kilde halledilememiştir. Anayasamız Bütçeye ve 
Bütçeyi görüşüp kabul edecek olan Konvs-
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yona büyük bir önem vererek, bu komisyo
nun kuruîuşuyle ilgili özel bir madde getir
miştir. Bütçeyi bir kanun olarak kabul eden 
Anayasamız, bütçe için diğer kanunların yapılma
sındaki usullerle teşkil edilmiş komisyonlar kurulma
sı hususunu kabul etmemiştir. Bu hususta Hüküme
tin dayandığı iktidar partisi veya iktidar partileri 
gruplarının çoğunlukta bulunduğu bir Karma Ko
misyon kurulması esasım getirmiştir. Bu madde, özel 
bir maddedir, bu madde şu noktalar gözöniinde tu
tularak tanzim edilmiştir 

1. Bütçe bir kanundur. 
2. Bu Kanun tasarısı özel bir komisyon tara

fından görüşülüp kabul edilecektir. 
3. Bu kanun tasarısını görüşüp kabul edecek 

olan Komisyon, bir Karma Komisyon olmalıdır. 

4. Bu Komisyonda kabul edilen bütçe, evvelâ 
Cumhuriyet Senatosunda, ondan sonra Millet Mec
lisi Genel Kurullarında konuşulacaktır; yani Bütçe 
Kcrnisyonunun Karma Komisyon olması Anayasa 
emridir. 13u Karma Komisyonu ise, ancak ve ancak 
Anayasamızın 94 ncü maddesine göre kurabiliriz. 94 
ncü maddenin şu anda tatbik kabiliyeti yoktur eledi
ğimiz zaman, bir Bütçe Karma Komisyonu kurabil
memize hukuken imkân yoktur. Bu konuda 85 nci 
madde çalıştırılmıştır. 85 nci maddeyi tahlil edersek, 
ne görürüz; 85 nci madde; Anayasamızda «Meclisle
rin İçtüzük, parti grupları ve kolluk işleri» başlığı al
tında konulmuş, muhteviyatı itibariyle de bu husus
larda özel hükümler getiren bir maddedir. Bu mad
de; Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisinin iç ni
zamlarının kurulmasını ve korunmasını tanzim eder. 
85 nci maddeye göre. Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi üyelerini ihtiva eden bir karma komisyon 
kuramazsınız. Bunların dışmda Bütçe Karma Komis
yonu mevzuunda 94 ncü madde özel hükümdür; ama 
tatbik kabiliyeti yoktur. Biz aynı konuda genel hü
küm vazeden 85 nci maddeyi tatbik edelim de diye
mezsiniz. Bu tarzın kabulüne Anayasa hukuku açı
sından, bizatihi Anayasamızın yapısı ve tekniği açı
sından imkân yoktur kanaatindeyiz. 

Bir an için bu görüşten sarıfnazar edelim, 85 nci 
maddenin tatbik edilebileceğini kabul edelim; o za
man da Bütçe Kanunu tasarısının evvelâ Millet Mec
lisi komisyonlarında ve Millet Meclisinde, ondan son
ra Cumhuriyet Senatosu komisyonlarında ve Cumhu
riyet Senatosunun Genel Kurulunda konuşması ikti
za eder. Zira, 94 ncü madde dışında bir kanunun evve
lâ Cumhuriyet Senatosunda, ondan sonra Millet Mec-
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j lisinde konuşulmasını getiren hiçbir hüküm Anaya
samızda mevcut değildir. Aksine, diğer kanunların 
tanzimi hakkında, diğer kanunların kabulü hakkın
da uygulanacak olan usulün kanunlarla getirilmiş ol
duğunu tespit etmekteyiz. 

Bir yandan komisyon teşkili için 85 nci maddeyi 
tatbik ediyoruz ondan sonra komisyonun kabul et
miş olduğu kanunun Meclislerde görüşülmesine ge
lince, bu sefer 94 ncü maddenin diğer fıkralarını tat
bik etmekteyiz. Bu, çok acayip bir durumdur, sayın 
senatörler. Bir Bütçe Kanununun kabulünde komis
yon teşkili için Anayasanın 85 nci maddesini uygu
luyorsunuz; ama o maddeye göre Bütçe Kanunu ta
sarısını kabul etmek mümkün olmadığından, bu sefer 
94 ncü madde ile uygulamaya geçiyorsunuz ve evve
lâ Cumhuriyet Senatosunda, sonra Millet Meclisinde 
kanunu görüşüyorsunuz. Bu durumun hukuken yara
tılması mümkün değildir; ama ne yazık ki, bugün bu 
clurum fiilen yaratılmıştır. Bir madde ya tümü ile 
tatbik edilir, ya tümü ile tatbik edilmez. 94 ncü 
madde tatbik kabiliyeti haiz değildir diyorsunuz, on
dan sonra kanunların genel kurullarda konuşulmasın
da aynı maddeye rücu ediyorsunuz; «tatbik kabili
yeti yoktur» dediğiniz maddeyi, bu genel kurullarda 
tatbik ediyorsunuz. 

Arz ettiğim bu sebeplere göre Bütçe Karma Ko
misyonunun Anayasanın 85 nci maddesine göre ku
rulması, 85 nci maddeye göre kurulduktan sonra da 
94 ncü maddeye göre tasarının evvelemirde Cumhuri
yet Senatosunda, bilâhara Millet Meclisinde görüşül
mesi Anayasamıza aykırıdır. 

Bir nebze de Bütçe Karma Komisyonunun çalış
ma usulüne değinmek istiyorum; 

Sayın senatörler; 
Bütçe Karma Komisyonu teknik bir komisyon

dur. Komisyonda bütçe müzakereleri, bütçe tekniği 
ve içtüzükler gözönünde bulundurularak yapılır. Ama, 
üzülerek beyan etmek zorundayız ki, Bütçe Karma 
Komisyonu teknik bir havadan ziyade, özel siyasî bir 
hava içinde, bir cephe havası içinde çalışmıştır. Büt
çe, bu hava içerisinde görüşülmüş ve bu havaya uy
gun şekle getirildikten sonra kabul edilmiştir; yani 
cepheci partilerin siyasî emellerine hizmet eder şe
kilde çıkarılmıştır. 

Oysa bütçe, şu veya bu siyasî partinin veya cep-
heleşen partilerin emellerine hizmet etmek için değil, 
ulusun refahı, milletin çözüm bekleyen meselelerinin 
haili için tanzim edilir. 
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Sayın senatörler; 
Bütçe Karma Komisyonunun kuruluşu ve çalış

ma usulü hakkındaki görüşlerimizi kısaca arz ettik
ten sonra Hükümet konusundaki ve Hükümet hak
kındaki görüşlerimizi izah etmek isterim. 

Bugün memleketimiz 1974 yılı Eylül ayının orta
larından beri süregelen bir hükümet buhranı içinde
dir. İçinde bulunduğumuz hükümet buhranından mev
cut Hükümeti mesul tutmamıza imkân yoktur. Hü
kümet buhranının esasında bir cephe teşkil eden si
yasî partilerle halk arasında geçen mücadele yatmak
tadır. Böyle bir mücadele olmasa bir cephe etrafın
da birleşen; fakat hükümet de kuramayan partiler 
halktan korkmasalar bu buhran şimdiye kadar çok
tan atlatılırdı. Cephenin adı, Milliyetçi Cephe. Bu 
nasıl bir milliyetçi cephedir ki, Amerika Türkiye'ye 
«afyon ekmeyeceksin» der, «peki» derler; Amerika 
Türkiye'ye «Kıbrıs'a çıkmayacaksın» der, «hay hay» 
derler, ondan sonra milliyetçiliği kendi inhisarların
da muhafaza etmek isterler. Türkiye'de milliyetçilik 
hiçbir kuruluşun inhisarı altında değildir, sayın sena
törler. 

M. ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Vah zavallı. 
C. H. P. GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 

(Devamla) — Kimin zavallı olduğunu millet takdir 
etmiş, tescil etmiştir. Bu hususta millete güvenirseniz, 
bir daha tescil edecektir sayın arkadaşım. 

Bu Milliyetçi Cephe mensupları bir başka siyasî 
partiden kopacak milletvekilleri beklemek, TRT Ku
rumu Genel Müdürünü değiştirip kamuoyunu o yol
la kazanmak, Cumhuriyet Halk Partisinin seçim şan
sını azaltacak şekilde Seçim Kanununda değişiklik ya
pabilmek düşünceleriyle buhranı bugüne kadar uzat
maktadır. Fakat, buhran ne kadar uzatılırsa uzatılsın. 
halktan ve halkın muralcabesinden kurtulmak için ne 
çareler düşünürlürse düşünülsün, yakın bir gelecekte 
mukadder akıbet gelip çatacak, seçim için halkın hu
zuruna çakılacaktır. Korkunun ecele faydası yoktur: 
bu akıbetten kurtulmanın da imkânı mevcut değil
dir. 

Sayın senatörler; 

Üzülerek ifade ediyorum, ben içinde bulunduğu
muz günleri bundan 15 sene evvelki günlere benzer 
görüyorum. Memlekette cepheler kurularak halk bö
lünüp birbirine düşürülmek isteniyor. Teknik mahi
yetteki komisyonlar, teknik konularda siyasî düşün
celerle Siyasî kararlar alıyor. Halk, kaderi ile baş'başa 
bırakılmış, fiyatlar her türlü murakabeden yoksun 

6 . 2 . 1975 O : 4 

süratle yükselmekte ve çok ciddî dış meseleler hudut
larımızı çevirmiş, halka gittikçe daralmakta. 

Açıyoruz gazeteleri bakıyoruz, cepheci partilerin 
sözcüleri hep birlikte hücumdalar. Kime hücumdalar? 
Müesseseler rejimi olarak nitelediğimiz demokratik 
rejimin temel müesseselerine, siyasî partilere, Anaya
sa Mahkemesine, Cumhurbaşkanına, üniversite rek
törüne, bir çok dernek ve sendikaya, baskına uğrayıp 
genç arkadaşlarını kaybeden gençliğe ve objektifleri
ni kendi kaderine terk edilmiş Türk Halkına çeviren 
TRT'ye. 

Sayın Demirel bir zamanlar. 12 Marta tekaddüm 
vden günlerde «Sokaklar yürümekle aşınmaz» poli
tikasını güdüyor ve ona göre icraî hükümet ediyor
du. Bugün ise, sokak mağlup edilemedi diye yakın
maktadır. İktidarda bulunduğunuz sürede halkın ve 
gençliğin haklı taleplerini yerine getirmek için hiç bir 
gayret göstermez, ellerinizi kavuşturarak olaylara se
yirci kalırsanız, hatta ve hatta tahrik ve teşviklerde 
bulunursanız, halk sizin bugünkü feryatlarınıza kati
yen inanmaz. 

Bu konuda Sayın Irmak Hükümetini uyarıyor ve 
diyoruz ki, Türk M iletini cephelere bölerek birbirine 
düşürecek hareketler karşısında Hükümetiniz çok 
dikkatli olmalıdır. Ecevit Hükümeti zamanında bu 
husustaki dikkatli ve cesur politika yüzünden su yü
züne çıkamayanlar, hükümet buhranından mevcut 
Hükümetin güvenoyu alamamasından cesaret bula
rak sistemli bir şekilde eğitilip silâhlandırıldıktan son
ra üniversiteleri, yüksek okulları, talebe yurtlarını ba
sıp gençleri öldürüp yaralayanlar, Türkiye'deki yük
sek tahsil hayatını felce uğratanlar kimlerdir? Bunla
rın müşevvikleri ve destekleyicileri kimlerdir? Bu 
hususta çok yazıldı, çok söylendi. Millet Meclisinde 
söylendi, Hükümete sorular soruldu, basında yazıldı 
ve bir çok kuruluşlar, meselâ, Cumhuriyet Senatosu, 
Millî Birlik Grupu, İstanbul Üniversitesi Senatosu, 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, 17 profesör, yedi 
doçent, İstanbul Barosu Hükümete uyanlarda bulun
dular. İşlenen cinayetlerin siyasî cinayetler olduğunu, 
Türkiye'de iki kampa ayrılmış bir gençlik olmayıp, 
özel surette yetiştirilip azm ettirilen küçük bir toplu-
hığun planlı şekilde memlekette terör havası yarat
mak istediğini ve bu suçluların yakalanıp adelete sevk 
edilmemesinin ülkede yaşayan kişilerde huzursuzluk 
varattığım, kişi ve kamu güvenliğinin temelinden sar
sıldığını, bu şartlar içinde ülkede sosyal, kültürel 
"elişmenin, ekonomik ilerlemenin, siyasal güçlenme
nin mümkün olmayacağını beyan ile Devlet kuvvet-
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lerinin harekete geçirilmesini istediler. Suçluların ve 
azmettirenlerinin yakalanmasını, adalete teslim edil
mesini istediler. Üniversiteler ve yüksek okullarda 
tepki olarak yüzbinleri aşan öğrenci boykota başladı. 
Protesto ve ikaz için ölüm oruçları tutuldu. Baskın
cılar ve suçlular hiç bir takibe uğramadıklarından 
cüretlerini artırarak tekrar silâhlı baskınlar yapıp 
olaylar çıkardılar. Gazeteler ayrıca haber olarak Ke
rim Yaman'ın ölümünden sanık bir Millî Hareket 
Partili ilçe başkanının arandığını, Adana'daki bank? 
soygununun Millî Hareket Partisine bağlı Ülkü Ocak
larına bağlı bir öğrenci tarafından yapıldığını... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İlçe başkanınız. 
ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — C. H. P. ilçe baş

kanı. 
C. H. P. GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 

(Devamla) — Sayın senatörler; 
Huzurlarınıza çıkarken, alacak olduğum cevaplan 

bildiğim için bütün konuşmalarımı vesikalara dayan
dırarak konuşmayı kararlaştırdım. Ben söylemiyorum 
buyurun' basın burada. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Arzuya göre bas
mış. 

C. H. P. GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 
(Devamla) — Besleme basın değil herhalde.. 

Komandoların Konya Ereğli'sinde bir öğrencinin 
3 parmağını kopardığını, Ülkü Ocaklarında Orduda
ki gibi rütbeler olduğunu ve bu rütbelere göre renk!' 
rozetler takıldığını bildirdiler. Bugünkü son olay, de
lillerimiz sonuncusudur, Hacettepe olayı. 

Bunların dışında yine basında İstanbul polisinin 
İçişleri Bakanlığına yolladığı gizli rapora göre, bas
kıncıların bir kısmının Millî Hareket Partili koman 
dolar olduğu, Kerim Yaman'ın öldürülmesiyle ilgil 
soruşturma dosyasının Devlet Güvenlik Mahkemes 
savcılığınca yetersiz bulunduğu yolunda bir neşriyat 
yapılmıştır; ama bütün bunlara rağmen, iki aylık bir 
süre içinde işlenen dört siyasî cinayet ile 200 siyas* 
yaralama olayının faillerinden hemen hemen tamamı
na yakın bir kısmı hâlâ yakalanıp adelete teslim edi
lememiştir. Hükümet bu olaylar karşısında teessürü
nü bildirmekten, tarafsızca tedbirinin alındığını açık
lamaktan ve birkaç yurt arayıp, bir kaç silâh ele ge
çirmekten öteye gidememiştir. Bu olaylar adi birer 
zabıta olayı değildir. Herkesçe malum çevreler tara
fından bir maksat için tertip ve teşvik edilmek sure
tiyle hazırlanan ve sahneye konulan olaylardır. Bu
na rağmen, maalesef biz, bu konuda hükümetçe alın
mış müessir bir tedbir göremiyoruz. Hükümeti, yü

rütmenin gerçek görevlisi ve sorumlusu bulunan hü
kümeti bu konuda cesur hareket eder görmek istiyo
ruz. Bunu yalnız biz değil, bütün Türk Milleti isti
yor, bekliyor. 

Sayın senatörler; 
Millet Meclisinde gövenoyu alamayan hükümet, 

cinde bulunduğu hukukî durumun mana ve mahi
yetini idrak etmiş bulunmaktadır. Bu hususu müte
addit defalar açıklamışlardır. Hükümet nöbetinin bit
liğini, biran evvel nöbeti, Millet Meclisinden güven
oyu alacak bir hükümete devretmek arzusunda oldu
ğunu samimiyetle söylemektedir. Ancak, buna rağ
men hükümeti çok uzun vadeli bazı işlerde alelacele 
teşebbüse geçer görmekteyiz. Hükümetin bu husus-
'arda daha tedbirli ve dikkatli olması lâzım geldiği 
kanaatindeyiz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Ne gibi, iş, acaba zararlı mı? 

C. H. P. GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 
'Devamla) — Efendim, zararlı iş değil Sayın Çeli'k-
baş. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Yerinden soru 
sormak usulü de nereden çıktı?.. 

MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Başkanlık vasıtasıyle soruyorlar, öğre
nelim yani. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sırası yok 
mu onun? 

C. H. P. GRUPU ADINA-RAHMİ ERDEM 
fDevamla) — Ancak, uzun vadeli işlerin daha kalıcı 
hükümetler tarafından, bütçeyi tatbik edecek hükü
metler tarafından yapılması lâzım geldiği kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — Sayın Erdem, bir saniye. 
Değerli arkadaşlarım; 

Bir siyasî parti grupunun sözcüsü olarak görüşü
yor. Elbette sizin gibi düşünmeyebilir, görüşü sizünkı 
^ibi olmayabilir. Tahammül edeceksiniz bunlara, siz 
de onun konuşmasına karşı konuşma yapacaksınız. 
İstirham ediyorum. 

MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Faydalanıyoruz, hiç olmazsa faydalan
mamız tam olsun. 

C. H. P. GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 
(Devamla) — Üzerinde durmak istediğimiz konular
dan biri de Ege'deki kıta sahanlığımızda petrol ara
maları hakkındaki hükümet politikasıdır. Kamuoyu 
bu hususta, bilhassa Norveç gemisinin çalışmaları hu
susunda son günlerde birbiriyle çelişir beyanlarla kar-
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şı karşıya gelmiştir. Norveç gemisi neden aylardır 
arama yapmaz?.. Arama yapacak mı, yapmayacak 
mı?.. Bu hususta kamuoyu hassastır. Bu mesele mem
leketimize terriin edilecek maddî gelirlerden çök, mil
lî gurur meselesi olarak kabul edilmektedir. Mesele
ye açıklık getirmek lâzımdır. 

Bir de Lahey Adalet Divanı meselesi var. 
Bu ortaya atıldığı zaman, Sayın Başbakan tarafın

dan hemen bir beyanat verilip, bizim de Lahey Ada
let Divanına müracaatı kabul edeceğimiz açıklandı 
Bu konuşma, esaslı bir tetkike dayanmadan yapılmış 
bir konuşmaydı ve bu konuda Hükümet aleyhine çok 
şeyler söylendi. Nitekim, mesele incelenince Sayın 
Başbakan görüşünü değiştirdi. Bu gibi teknik konu
larda, uzmanlarla temas edilip, görüşleri alınmadan 
beyanlarda bulunmamak iktiza eder. Aksi halde 
üzerine büyük bir titizlikle titrediğimiz dış politika 
mız sarsıntılar geçirir. 

Sayın senatörler; 
Son olarak bütçesi görüşülmekte olan TRT ile il 

gili görüşlerimizi arz etmek, bu konuda da Sayın Ir
mak Hükümetine bazı uyarılarda bulunmak istiyo
ruz. 

Son zamanlarda TRT Kurumuna ve bu Kurum 
sebebiyle Sayın Irmak Hükümetine cepheci partiler 
tarafından bazı hücumlar yapılmıştır. Yayınladıkları 
ortak bildiride, TRT hakkında cepheci partiler ne di
yorlar?.. Evvelâ TRT başına 11 sayılı Kanun Kuvve
tindeki Kararnameyle Genel Müdür olarak, yüksek 
tahsilli olmayan, Devlet memuriyeti bulunmayan, 
yayınlariyle halkı ayaklanmaya çağıran, tahrik mih
raklarının işbirlikçisi olan, Meclisleri ve hükümet
leri hiçe sayan, Devlet büyüklerine haber bültenle
rinde isimlerinden bahsederken «Sayın» dedirtmeyen, 
soyadını kullanmayan İsmail Cem İpekçi getirilmiş
tir. Bu sebeplerle «Kendisini görevden almak lâzım
dır» diyorlar. 

Bunu diyenler kimlerdir?. Mirasını pay etmede 
büyük kavgalara giriştikleri, yerine «Sen geçeceksin, 
ben geçeceğim» diye birbirine girdikleri murislerinin 
bundan 15 sene evvel radyolardaki vatan cephesi ya
yınlarını ve ihdas ettikleri radyo bakanlıklarını Türk 
Milleti hâlâ unutmamıştır. Bugün, o iddiaların mi
rasçıları, o yayınları yapanların mirasçıları Türk 
Milleti huzurunda bu şekilde ithamlarda bulunmak 
hakkını o günkü fiilleriyle ve mirasa sahip çıkmak 
arzularıyle kaybetmişlerdir. 

ismail Cem'in yüksek tahsilli olduğu hususu, Sa
yın Başbakan Irmak tarafından Bütçe Karma Komis

yonu müzakerelerinde açıklanmıştır. Özel kanunlarla 
veya kanun kuvvetindeki kararnamelerle birtakım 
memuriyetleri, istisnai memuriyet olarak kabul et
mek Anayasaya aykırı değildir. Bu kabil memuriyet
lerde ise, gerek tahsil gerekse muayyen süreyle me
muriyet yapmış olmak şartı aranmaz. Nitekim, orta
okul mezunu olan bir şahıs kaymakam olamaz; ama 
'stisnai memuriyetlerden olan bir valilik makamına 
^ayin edilebilir. Emsalleri çoktur. 

Aynı zamanda, İsmail Cem'in TRT Genel Mü
dürlüğüne tayini hakkındaki kararnameyi imza eden 
Bakanlar Kurulu listesini tetkik ediyoruz; bakıyoruz 
ki, bugünkü Milliyetçi Cepheyi oluşturan siyasî par
tilerden birinin Genel Başkanının, 7 tane bakanının 
"mzası var. Bir yandan kendi imzan ile bir genel mü
dür tayin edeceksin. Bu Genel Müdürün tutumunu 
yedi ay tasvip edip, ona toz kondurmayacaksın; son-
ra milleti bölüp iktidara geçmek için, kurduğun cep
henin emellerine alet olmadı diye aynı Genel Mü
dürü alaşağı etmek için türlü tertipler içine girecek
sin. Bu hareket tarzım Türk Milleti asla kabul etmez, 
asla tasvibetmez arkadaşlar. 

Bunun dışında, ne yapmış İsmail Cem İpekçi; ya
yınlariyle halkı ayaklandırmaya sevk etmek için, tah
rik mihraklarıyle işbirlikçisi olarak ne yapmış İsmail 
Cem?.. Malum şekilde öldürülen Kerim Yaman'ın 
cenazesinin üniversiteye getirilişini göstermiş. 

Arkadaşlar; 
TRT bir haber organıdır, bir cenaze İstanbul'un 

göbeğinde İstanbul Üniversitesinin büyük arka ka
pısından içeri getirilecek, TRT bundan bihaber ola
cak, göstermeyecek; kuruluş maksadına aykırıdır. 

Başka ne yapmış?.. Köylerdeki, gecekondu bölge
lerindeki halkın boğaz tokluğuna ağalara ırgatlık ya
pan Anadolu köylüsünün durumunu aksettirmiş, 
dertlerini dile getirmiş. Ne yapmasını istiyorlardı? 

Ne yapmış İsmail Cem İpekçi Meclisleri ve hü
kümetleri hiçe sayıp da?... Kendisi hakkında yapılan 
isnat ve iddiaların sahiplerini halka, var oluşu ona 
hizmete dayanan, Anayasa gereği olarak hizmet et
mekle yükümlü ve sorumlu bulunduğu halka şikâ
yette bulunmuş. Bu arada, bazı isnatlar için de ih
bar telâkki edilip, soruşturma açılması yolunda sav
cılığa başvurmuş. 

İsmail Cem İpekçi, TRT'de Devlet büyüklerinin 
isimlerinin başına «Sayın» kelimesinin getirilmesine 
mani olmuştur şeklindeki iddia ve isnat ise, basit bir 
taktiktir, gayesi açıktır, tutması mümkün değildir. 
Türk kamuoyunu ve bu suretle hitap ettikleri maka-. 
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mı, bu taktiklere alet olacak seviyede görmemeleri 
iktiza ederdi. 

Başka ne yapmış TRT?.. Haber programı başlar
ken gösterilen dünya haritasında Kuzey Amerika'yı 
Lenin'e benzer şekilde çizdirmiş. Konu savcılığa inti
kal etmiş, savcılık takipsizlik karan vermiş. 

Memleketimizin içinde bulunduğu iç ve dış olay
ların ağırlığı ortada; ama cepheci partileri ilgilendi
ren, memleketin bu meseleleri değildir. Onlar, ne ya
pıp, ne edip halka rağmen iktidara gelmenin yollarını 
aramaktadırlar. Yahutta TRT Genel Müdürünü iş
ten alırlarsa, memleketin bütün meselelerinin halledi
leceği kanaatindedirîer. 

TRT, Anayasanın kendisine yüklediği görevi, yine 
Anayasadan aldığı yetki ile gereğince yerine getirme 
ye çalışmaktadır. TRT, hiçbir siyasî partiden yana 
değildir; ama Türk halkından yanadır ve öyle olma
ya mecburdur da... (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) Bağımsız basın bu kanaattedir, Türk kamu 
oyu bu kanaattedir, Türkiye Gazeteciler Sendikası, 
Sosyal - İş Sendikası, Türkiye Millî Gençlik Teşki
lâtı, Mimarlar Odası, OLEYİS, Türk Veteriner He
kimleri Birliği, Teksif Sendikası, İnşaat Mühendis
leri Odası, Türkiye Yazarlar Sendikası, Elektrik Mü
hendisleri Odası, Metal - İş ve Kapı - İş Sendika
ları, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Yeni Haber -
İş Sendikası, Türk - İş'e ve DİSK'e bağlı sendikalar, 
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim gö
revlilerinden 66 kişi, Türkiye Radyo Yayıncıları Der
neği, Petrol - İş Sendikası, yurdun muhtelif il ve ilçe
lerinden gönderilen telgraflar, TRT'nin olumlu ça
lışmalarına müteşekkir ve ona yapılan saldırılara 
karşıdırlar. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Vatan cephe
sini geçti. (A. P. sıralarından gülüşmeler) 

C. H. P. GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 
(Devamla) — Bütün bunlardan başka, Adana, İçel, 
Hatay, Gaziantep ve Niğde vali ve belediye başkan
ları, TRT'nin çalışmaları hakkında, TRT'nin halka 
dönük çalışmaları hakkında TRT'ye şükranlarını bil
dirmişler; fakat almış oldukları emir karşısında, «Be
yanlarının kasıtlarını aştığını» bildirmek zorunda kal
mışlardır. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanmca S. Ü.) 
— Kimden emir almışlar lütfeder misiniz? 

C. H. P. GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 
(Devamla) — İlgili makamlardan beyefendi; onu ben 
bilemem efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Altı valiyi itham ediyorsunuz; öğrenelim, çok mü
him çünkü bu. 

C. H. P. GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın üyeler; biz altı vali ile altı bele
diye başkanının, not şeklinde verdikleri beyanı TRT' 
den dinledik. 

İBRAHİM HALİL BAKİŞ (Urfa) — Tahrif edil
miştir. 

C. H. P. GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 
(Devamla) — Yazılı beyanların tahrifi mümkün değil
dir. 

Arkasından, aynı valiler «Biz yalnız ve yalnız teb
rik etmek, kutlamak istedik, TRT tarafından bizim 
beyanlarımız yanlış aksettirilmiştir.» şeklinde beyanda 
bulundular. 

Kelime kelime verilmiş olan bir beyanat yalnız bir 
teşekkür mahiyetinde olabilir «Altı vali TRT'nin ça
lışmaları hakkında takdirlerini bildirdiler» deyip ge
çilir; ama TRT'de verilen haber bu şekilde değildi; 
ismen, her valinin ve her belediye başkanının vermiş 
olduğu beyanat yazılı halde ve birbirinden değişik şe-

. kilde, birbiriyle ilgisi olmayacak, kelime itibariyle, 
muhteva itibariyle aynı mahiyette olmak üzere açık
lanmıştır, yayınlanmıştır. Bu beyanatın uydurulması
na imkân yoktur. 

TRT'nin başarısında birleşenler yalnız Türk hal
kı ve Türk kuruluşları değildir: Avrupanın en yüksek 
trajiı televizyon dergilerinden biri olan Gong dergisi, 
Avrupanın çeşitli ülkelerine mensup 51 televizyon 
eleştirmeni arasında yaptığı anket sonucunda, 1974 
yılı için Avrupanın en iyi 10 televizyon istasyonunu 
seçmiş; Türkiye televizyonu 5 nci sırada yer almıştır 
Bu haberi veren Milliyet Gazetesi yazarlarından Sa
yın Orsan Öymen, Basın diyoruz, efkârıumumiyeyi 
temsil ediyor, yazısının sonunda şu cümleyi koymuş. 
«TRT ile uğraşanların dertleri şimdi daha iyi anla
şılıyor; » 

Bütün bu gerçeklere rağmen bu konuda cepheci 
partiler ne yapıyorlar?. Hükümete muhtıra vererek, 
TRT Genel Müdürünün görevden alınmasını istiyor-

I 1ar. Sözüm ona Milliyetçi Cephe partilerinden bir ta
nesi, muhtıra ile olan ünsiyeti dolayısıyle, görevlerin 
muhtıralar ile alınıp verileceği konusundaki tecrübe
lerine de dayanarak, her halde bu yolu tavsiye etmiş 
olacak. Hükümet, muhtıraya karşı, «İddiaları, isnatla
rı tetkik ettireceğim,» diye bayanda bulunmuş; yani 

j muhtırayı lâzım-ül-icra bir emir telakki etmemiştir. 
1 Halbuki, yasalar, TRT Genel Müdürünün nasıl gö-
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revden alınacağını açıkça izah etmiş bulunmaktadır
lar. Kendilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
grupları var. Bu gruplardan biri, eğer TRT Genel 
Müdürünün hizmet ile ilgili ağır bir kusuru varsa, ge
rekçe göstererek, TRT Seçim Kuruluna başvurur. 
TRT Seçim Kurulu müracaatı inceler. Şayet iddia ve 
isnatları yerinde görürse, olumlu mütalaa verir ve Ba
kanlar Kurulu bir kararname ile TRT Genel Müdürü
nü görevinden alır. Öyleyse, cepheci partiler neden 
bu kanunî yollara başvurmazlar? Çünkü, iddialarını 
ispatlayacak delilleri olmadığını kendileri de bilmekte
dirler. Hükümetin bu oldu - bittiye gelmemesi üzeri
ne, cepheci partiler 11 sayılı Kanun Kuvvetindeki 
Kararnamenin reddi çarelerini aramışlardır. 

Millet Meclisi Bütçe ve Plan Komisyonu, teknik 
bir Komisyon olmasına rağmen, maalesef özel siyasî 
bir komisyon, bir tahkikat komisyonu gibi çalışmış 
ve beklenilen kararı vermiştir. Bu Komisyon da Ana
yasa ve İçtüzüğe aykırı olarak kurulduğu gibi, ça
lışma usulü ile de Anayasaya aykırı hareket etmiştir. 

Evvelâ Komisyon, gündeminde 11 tane, hattâ 12 
tane kanun kuvvetinde kararname olduğu halde, bu 
kanun kuvvetindeki kararnamelerin Anayasaya göre-
öncelikle ve ivedilikle görüşülmeleri lâzım gelmesine 
rağmen ve yine bu görüşmede, kararnamelerin komis
yona sevk veya alınış - sevk tarihleri, sıraları, numa
raları, görüşülme sırasını tespit etmiş olması lâzım 
gelmesine rağmen, 10 tane kararnameyi bir kenarda 
bırakmışlar, 11 nci den işe başlamışlardır. Bu, Komis
yonun bir ayıklama maksadıyle, bir siyasî maksatla ha
reket etmiş olduğunun en bariz delilidir. 

Bunun dışında Komisyon, evvelemirde 11 sayılı 
Kararnamenin tümünü reddetmiş; fakat tümünü 
reddetmiş olmakla gayeye vasıl olamayacağı kanaati
ne bilâhara vardığından, tekriri müzakere yoluyîe ka
rarnamenin baştan tekrar görüşülmesini temin eder 
gibi bir yola girmiştir ki, gerek Komisyonun kuruluş 
tarzı, gerekse Komisyonun usulü müzakere şekli, 
Anayasamıza, tüzüklere aykırıdır kanaatindeyiz. 

Bu yollara tevessül etmenin memleketimiz için 
hayırlı olmayacağı kanaatindeyiz sayın senatörler. 
Meseleleri zorlayarak, meselelere kanunların, nizam
ların dışında yön vermeye çalışarak, Türkiye'yi için
de bulunduğu buhrandan kurtarmamıza imkân yok
tur. Yasalara saygılı olmaya mecburuz. Yasaları zor
layarak, kendi siyasî hatalarımızı, memleketin üzeri
ne yıkmaya teşebbüs etmek ileride bizi çok pişman 
edebilir. 

Bu konularda, bundan sonra herhangi bir hata 
yapılmaması temennisiyle Yüce Senatoyu saygı ile 
selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Adalet Partisi Grupu Adına Sayın Hikmet As-

lanoğlu buyurunuz efendim. 
A. P. GRUPU ADINA HİKMET ASLANOĞ-

LU (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Sayın Başbakan başta olmak üzere, şahısları iti

bariyle hepimizin hürmet ve itimadını kazanmış bu
lunduğundan emin olduğum Sayın Profesör Sadi Ir
mak Hükümetinin, Başbakanlık ve Bakanlık bağlıla
rına ait bütçesi hakkında Adalet Partisinin görüşü
nü sunmak üzere huzurunuzdayım. Bu nedenle, Hükü
metin yaptıklarını, neden öyle yaptığını, yapmadıkla
rını neden ikinci plana attığını ve henüz neden ele al
madığını çeşitli tasarruf ve beyanlarından muhtelif 
manalar çıkarmak suretiyle bir reklam ve propaganda 
vesilesi yapmanın lüzumsuzluğunu kabullenerek, ça
lışmalardaki aksaklıkların neler olduğunu belirtecek, 
ileriye ait temennilerimizi dile getirmeye çalışacağız. 

Geçmiş hükümetlere değindiğimiz noktalarda ta
rafsız olacağımız gibi, gelecek hükümetlere ait te
mennilerde de ölçüsüz ve insafsız olmayacağız. 

Başbakanlığın kuruluş ve görevleri 6330 sayılı 
Kanunla düzenlenmiştir. Kuruluş amacı bakanlıklar 
arasında işbirliğini sağlamak, hükümetin genel poli
tikasının yürütülmesini gözetmek, kanunlarla belirti
len çeşitli hizmetleri yerine getirmekle görevli olan 
Başbakana, bu görevlerin yapılmasında yardımcı ol
maktır. 

Kuruluş ve görevleri raporda açıklandığından, va
kit israf etmemek için değinmeden geçiyorum. 

Hizmette, icrada görülen noksan ve kusurlar, dev
let yönetiminin ve hükümet işleyişinin eksiklikleri, 
bunların düzenlenmesi ve düzeltilmesi hakkındaki te
menniler geçmişe ait, geleceğe şamil olmak kaydıyle 
dile getirilmeye çalışılacaktır. 

Başbakanlık Teşkilât Kanunu 6330 sayılı Kanun 
9 Mart 1954 tarihini taşır. 20 yıllık bir kanundur. Ev-
leviyetle bunun revizyona tabi tutulmasına lüzum ve 
zaruret vardır. Yazı İşleri, Zat İşleri Genel Müdürlü
ğünden mutlaka ayrılmalıdır. Mütehassıs müşavirler 
ve müşavirlerin çalışmaları, görevleri tanzim edilme
li, Devlet Planlama Dairesi, MİT Müsteşarlığı, Per
sonel Dairesi, Arşiv Genel Müdürlüğü dışındaki dai
reler, Devlet Bakanlıklarına bağlı müstakil hüviyette 
bakanlıklar haline getirilmelidir. Bunlar için yeni 
kadrolar, binalar, mefruşat gibi masrafa lüzum olma
dığına bilhassa işaret etmek isterim. 
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Aksi takdirde, bugünkü haliyle 25 küsur kuru
luşa muhatap olan Başbakan, ne derece işbölümü 
içinde olursa olsun, sorumluluklarını omuzunda ta
şıdığından çok güç çalışma koşulları içindedir. Ka
rar vermek için çalışma ve düşünme zaman, mekan 
ve imkânından mahrum bulunmaktadır. 

Bugüne kadar yok iken, bugün Bakanlar Kurulu 
Sekreterliği diye bir memuriyet ihdas edilmiş bulun
duğunu görüyoruz. Bakanlar Kurulunda karara bağ
lanacak hususların olgunlaşmasını sağlayacak makam, 
Kanunlar ve Kararlar Dairesidir. Bu sekreterlik ne 
yapar, neden ihdas olunmuştur, bu kadro nasıl veril
miştir, hangi kifayeti dolayısıyle bu makama lâyık gö
rülmüştür?. Bunların hiçbiri kabili izah değildir. 

Başbakanlık, diğer bakanlıkların hiyerarşik ami
ri, murakıbı değildir, koordinatördür. Anayasada da 
böyledir, diğer bütün mevzuatımızdada böyledir. 
Hukuk anlayışımızın espirisi de budur. 

Halbuki, tatbikatta Başbakanlık, diğer bakan
lıkların üzerinde mafevk makammış gibi davranmak
ta, meselâ bakanlığı tarafından dış ülkelere gönderile
cek her türlü haddeden geçmiş kişiler, bir de Başba
kanlıkta sığaya çekilmekte, elemeye tabi tutulmakta
dır. 

Bugün memleketimizde o kadar çok kanun, tüzük, 
yönetmelik, tebliğ, izahname ve genelge vardır ki, 
bunların hangilerinin yürürlükte, hangilerinin kaldı
rılmış olduğu beili değildir. Birbiriyle tezat halinde 
olanlar vardır, mütehassıslar, hukuk otoriteleri bile 
bazı hallerde çelişkiye düşmektedirler. Tatbik olun
mayan veya olunamayan bir kısmının yerine teamül
ler kaim olmuştur. Bu konunun üzerinde ciddiyetle 
çalışmak ve eğilmek gerekir. Buna mukabil ifası mut
lak bir zaruret olan hizmetler için ise kanun yoktur. 
Yangınla mücadele kanunu buna bir misaldir. 

Bakanlıklar arasında ve bakanlıklarda ufkî ve şa
kulî koordinasyon yoktur. Her bakanlık âdeta müs
takil bir kuruluş gibi hareket etmekte, aynı ekono
mik, sosyal ve idarî hizmetleri ifa etmekte, bundan 
birçok çelişkiler doğmaktadır. Bakanlık ve kamu ku
ruluşlarının genişleme arzuları da frenlenmeli, koor
dinasyon güçlüklerini arttıran bu gibi tatbikattan dik
katle kaçınılmalıdır. 

Bürokrasi, yeni kadrolar, yeni hizmet dalları, ye
ni imkânların hasıl olması nedeniyle, yeni bakanlık
ların yeni kamu kuruluşlarının vücut bulmasını ister. 
Bir dereceye kadar, ihtisas dallarında hizmetlerin gö
rülmesi gibi sebeplerle bunda isabette vardır. Ancak, 
Koordinasyondaki müşkülât, zaman israfı, masraf

ların artışı nedenleriyle bu hususta çok ciddî ve itina
lı olmalıdır. 

İdarî Reform Komisyonunun raporu yeniden in
celenmeye tabi tutulmalı, uygulanabilecek tedbirle
rin en kısa zamanda yerine getirilmesine çalışılma
lıdır. 

Yurdumuzda fertler ve kuruluşlar hukuk ve ce
za alanında olduğu kadar, diğer konularda da birbir
leriyle ihtilâf halindedirler. Davalar, icra tatbikatı o 
kadar çoktur ki, âdeta ihtilâf halinde bulunmayan 
kimse yok gibidir. Misâl olmak üzere, vatandaşın 
son ümidi olan Meclis Dilekçe Komisyonunda binler
ce dilekçe üzerlerinden yıllar geçtiği halde ele alınmak 
üzere sıra beklemektedir. Bunun elbet sosyal, idarî 
ve hukukî bir nedeni vardır. Hükümet olarak bu ko
nun üzerinde ciddiyetle durulmalıdır. Hele tarla hu
dutları. köy hudutları ihtilâfları yıllardan beri bü
yük bir yara halinde devam etmektedir. Aynı iş ve 
hizmetlerde tedahüller vardır. Çeşitli kuruluşlar ve 
daireler aynı işleri yapmaktadırlar. Misal olarak, yol 
yapımı dört resmî kuruluşa dağılmış haldedir. Bu 
suretle insan gücü israfı kadar, araç, gereç ve para is
rafı da vukua gelmektedir. Hemen her dairede mat
baa vardır. Her daire bir kompitüre sahip olmak he
ves ve telâşı içindedir. Bunlar önlendiği takdirde, da
ha isabetli neticeler alınacağı aşikârdır. 

Personele iş tevzii rasyonel değildir. Hiçbir hiz
met görmeden dairelerde mesai saati dolduran kişi
ler, bir iki evrakla oyalananlar, geç gelip erken giden
ler olduğu gibi, dosyalarını evlerine götürüp işlerini 
neticelendirenler de vardır. Maalesef, bunlar arasın
da bir ayrım da yapılmadığından bu durum böyle de
vam edip gitmektedir. 

Kamu kuruluşlarında matbu evrak çeşidi pek faz
ladır ve bunlar sık sık değiştirilmektedir.. Dairelerde 
tomarlar halinde müsvette kağıdı olarak kullanılan 
matbu evraka her zaman rastlamak mümkündür. Bu 
konuda da standardizasyon şarttır. Elbet her dairenin 
gördüğü hizmetin özelliği dikkate alınacaktır. Ancak, 
aynı iş için aynı matbu evrak kullanılmalıdır. 

Devletin arşivi hayatî bir önem taşımaktadır. 
Memleketimizde Osmanlı Devletinin arşivi mevcut
tur ve gayet muntazamdır. Hiçbir evrak ziyaa uğratıl
madan yüzlerce yıldan beri muhafaza edilmiştir. Bü
tün bunlara rağmen tasnif ve telhis işleri de tam ola
rak yapılmış değildir. Osmanlı arşivinin bütün vesika
ları elden geçirilerek ilmî ve tarihî bakımdan bu bel
gelerin mahiyet ve muhtevasının tespiti lâzımdır. 

, UNESCO'nun bu gibi millî ve tarihî değerlerin mu-
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hafazası ile ilgili olarak koyduğu kurallara uygun şe
kilde tanzim edilmesi ve korunması, mahalline sarf 
edilmiş müspet bir hizmet olacaktır. 
Bu suretle Osmanlı Tarihinin bazı bölümlerinin yeni
den ele alınması ihtimali bile mevcuttur. Ancak bu 
alanda mütehassıs elemanların yetiştirilmesi de ihmal 
edilmemelidir. 

Büyük hamleler yapmış, işler başarmış olan Cum
huriyet Hükümetinin büyük bir noksanına da işaret 
etmek isterim. Cumhuriyet Devri arşivi; Cumhuriye
tin 50 nci yılında dahi bir türlü kurulamamıştır. Bu 
konudaki kanun tasarısının bir an evvel Meclisler
den geçirilerek kanunlaşmasını temenni ediyoruz. 

4051 sayılı Bakanlıkların Kuruluşlarına dair Ka
nun yeni ihtiyaçlar da gözönüne alınarak tatbikatta
ki noksanlıkları da giderici şekilde yeniden ele alın
malı, hazırlanacak tasarı kısa zaman içinde Meclis
lere sevk edilmelidir. Bilhassa yeni bakanlıkların ku
rulması nedeni ile bu husus bir zaruret haline gelmiş
tir. İhtiyaçlardan doğmak suretiyle kurulan yeni bir 
müddete bağlanmalı ve böylece görev, yetki, bağlan
tılar kuruluş ve benzeri hususların muallakta kalma
sı önlenmeli, disiplinsiz yetki ve otorite tedahülleri 
yüzünden düzensiz çalışmalara imkân ve ihtimal bı
rakılmamalıdır. 

Birçok kurum tutkusu vardır. Bunların cinsleri, 
markalan ve kaliteleri muhteliftir. Bu konuda da stan-
dardizasyon lâzım ve zarurîdir. Ayrıca, eskimeden 
yenilendikleri için müesseselerin depo ve ambarla
rında veya bodrumlarında çürümeye, eskiyip yok ol
maya terk edilmiş birçok araç, gereç, malzeme ve 
mefruşat vardır. Bunların değerlendirilmesi ele alın
malıdır. 

Başbakanlığın müessir koordinatörlüğünün tam 
olarak ifa edilmemesi neticesi Devletin cari harca
maları hızla büyümüş, yatırımlar fizikî olarak düş
müş, devletin iç ve dış borçları pek fazla artmıştır. 

Hemen bütün çevremiz düşmanla sarılı iken, yur
dumuzun binbir problemi çözüm beklerken, kavram 
kargaşalıkları yüzünden, bilhassa aydın çevrelerin 
medenî ölçülerin dışına çıkması hazindir. Hâlâ çağ
dışı kalmış olan komünizm gibi teokratik devlet özle
mi gibi, ırkçılık gibi, mezhepçilik gibi fikirlerin peşi
ne takılanlar, bunları kendilerine rehber ve bayrak 
yapanlar bulunabilir. Bize Atatürk'ün ve Atatürkçü
lüğün tuttuğu ışık kâfidir. Bunun dışında kalan dav
ranışlar Milletçe, Devletçe, hükümetçe ve bütün ay
dınlar olarak hiç ayrım yapılmadan elele vererek baş
landığı noktada söndürülmelidir. 
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Birbirimizin boğazına sarılırken, düşmanlarımız 
bizi boğazlıyacak, büyük Türk âleminin son ümidi 
ve son kalesi olan aziz yurdumuz ve milletimiz büyük 
zarar görecektir. Bütün hükümetler mevcut olanı ile, 
gelecek olanları ile bu konu üzerinde en büyük gay
reti sarf etmelidirler. 

Bu genel temennilerden sonra Başbakanlık teşki
lâtı bünyesinde olan bir kısım kuruluşların çalışma
larına ve genel mahiyette diğer bazı konulara özet ola
rak değinmek isterim. Millî İstihbarat Hizmeti Müs
teşarlığı, kısaca MİT de dediğimiz teşkilât modern an
lamı ile topyekûn haber alma işlerini kemâliyle ye
rine getirebilir güce ulaştırılmalıdır. Hepimizce ma
lum olduğuna göre, klasik askerî haberalma hizmet
lerinin modası çoktan geçmiştir. Milletlerin harp po
tansiyeli askeri, ekonomik, endüstriyel, tarım, toprak 
altı, toprak üstü servetlerinin tümü ve benzeri varlık
larının hepsi ile millî karakterinin eklenmesi neticesi 
meydana çıkar. İşte bu çapta ve tipde dost ve düşman 
milletlere karşı istihbarat yapacak ve istihbarata kar
şı koyarak bizi teçhiz ve takviye edecek bir MİT teş
kilâtına ihtiyacımız vardır. Bu teşkilâtın içinde genç, 
dinamik, kabiliyetli ve ihtisas dallarında yetişmiş ide
alist kişiler gerekir. Bunların motifi, sadece vatana 
ve millete bütün içtenlikle bağlı olmaktır. Ayrıca, psi
kolojik savunma, moral gücümüzün muhafazası, 
hertürlü yıkıcı faaliyetlerden korunma ve millî bütün
lüğün sağlanması gibi çok önemli görevler de bu 
Teşkilâta verilmiştir. Bu Teşkilâtı dikkat ve ciddiyet
le takip ve takviye etmeliyiz. 

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, zama
nımızda milletler maddî ve manevî bütün güçleri ile 
çarpışırlar. Savaşlar baskı tarzında başlar. Savaş 
yurt savunmasına, Devlet ve Millet olarak bütünlüğü
müz ile hazır değilsek bütün kahramanlıklarımıza rağ
men bir düşman saldırısı vaki olabilir. İşte Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreterliği topyekûn savunma 
hazırlıklarımızı koordineli şekilde ikmal ettirmek su
retiyle Devletin bütün organları ile, Milletin bütün gü
cü ile hazırlıklı olmasını sağlamalı. İcranın başı olan 
sayın Başbakan adına devamlı şekilde kovuşturmalı-
dır Sekreterliğin görevlerini yerine getirebilecek yetki 
ve kuruluş bakımından, bilhassa hassasiyetin arttığı 
bu devrede takviye olunmalıdır. Sekreterliğin, Bakan
lıklar, genel müdürlükler ve illerdeki muhatabı olan 
savunma sekreterlerinin çalışmalarına, teklif ve uyar
malarına içinde bulunduğumuz şartlar da dikkate alı
narak yetkililer önemle eğilmelidirler. 

Devlet dairelerinde vatandaşa hâlâ hor ve kötü 
muamele eden memurlar vardır. Memur şunu bilme-
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lidir ki, şunun bilincine varmalıdır ki, vatandaşın ver
gi olarak ödediği para ile orada oturmakta ve vatan
daşın kanunî hudutlar içindeki hizmetini görmekle 
mükellef bulunmaktadır. Vatandaşın yanlışı, yanlışlı
ğı varsa doğru yolu gösterip yardımcı olmaya da mec
bur. Bu espirinin dışına çıkanlar hakkında Hüküme
tin acımadan işlem yapmasını bekliyoruz. 

Son personel rejimi tatbikatıyle sosyal adalet ilke
leri, kamu kuruluşlarında çok zedelenmiştir. îşçi -
memur ayrımı büyük huzursuzluklar kaynağıdır. Me
murlar arasında da intibaklardaki hatalar huzursuz
luğu devam ettirip gitmektedir. Aynı işi yapan kişiler 
tahsil ve kıdem farkları bir ise ve büyük ehliyet fark
ları da yok ise aynı statüye tabi tutulmalı ve aynı im
kâna sahip olmalıdırlar. 

Dış ülkelerle olan münasebetlerimize de değinmek 
istiyorum. Yunanlıların palikaryalıklarına yakışır 
davranışları hepimizin malumudur. Bu sebeple, Trak
ya, İstanbul, Ankara, İzmir ve benzeri hassas nok
talarda güvenlik tedbirlerini artırmalı, sivil savunma-
çalışmalarına hemen en müessir şekilde başlanmalı
dır. Silâhlı Kuvvetlerimizin bütün dikkat ve ciddiyet
le görev başında bulunduğu, diğer savunma hazırlık
larımız bakımından bütün ilgililerin hassasiyeti ma
lumunuz olduğundan değinmeden geçiyorum. 

Bir önemli nokta da; şehit dul ve yetimlerine hâlâ 
maaş bağlanmaması konusudur. Balkan Savaşından, 
Birinci Dünya Savaşından ve Millî Mücadeleden ka
lan şehit dul ve yetimleri, hâlâ Hükümet kapılarında 
ellerinde dilekçelerle dolaşmaktadırlar. 

Sayın senatörler; 
Bu hususta müruruzaman olmaz. Hiçbir millet 

vatan müdafaası için şehit olan evlâdına bizim Dev
let dairelerinde gördüğümüz kötü muameleyi reva gör
memiştir. 

Çeşitli Bakanlıklar ve kamu kuruluşlarında çalışan 
memurlara ait muhtelif imkân ve tasarruflarda sosyal 
adalet ilkesi önemli şekilde zedelenmektedir. Taşra
daki memurların çocuklarını okutabilme bakımından, 
o kuruluşun üniversite veya yüksekokul bulunan il 
merkezinde yurdu yoksa, o küçük memur çocuğunu 
okutamamaktadır. Kamu kuruluşarından bir kısmı
nın lojmanları vardır, bir kısmının yoktur. Bilhassa 
Saraçoğlu evleri hakikaten bir üzüntü kaynağıdır. Ne
rede yüksek dereceli memur varsa onlara muhassas 
yerler vardır, aynı Bakanlığın içinde 20 - 30 sene ça
lışmış küçük memurlar; daktilo memurudur, kayıt 
memurudur, şeftir; onlar da gecekondu semtlerinde 

vakit geçirmektedirler. Bütün gelmiş geçmiş Hükü
metler buna bir hal çaresi bulamamışlardır. 

Yine kamu kuruluşlarının bir kısmının dinlenme 
kampları vardır, bir kısmının yoktur. Meselâ Adalet 
Bakanlığında bazı arkadaşlarıma sordum; nerede va
kit geçiriyorsunuz, nerede sizin dinlenme kampınız?. 
Bizim dinlenme kampımız yok dediler. Bu şekildeki 
tezatlar giderilmedikçe, yani Hükümet, Devlet ken
di teşkilâtı içinde sosyal adaleti tesis edemedikçe bü
tün yurt sathına şamil, 40 milyona şamil sosyal ada
letin tesis edilebileceği şüphe ile karşılanır. 

Ben sözlerimi burada ikmal etmiş bulunuyorum. 
Bütçenin sayın Başbakanlığa ve mensuplarına hayır
lı, uğurlu olmasmı diler, teşekkürler sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sıra Sayın Orhan Tuğrul'da ise de, bütün grup

ların sözcüleri konuşmadan ikinci söz verilemediği 
için, buyurunuz sayın Kâmil Karavelioğîu. 

M. B. G. ADINA KÂMİL KARAVELİOĞLU 
(Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Başbakanlık bütçesi hakkındaki görüşlerimize, 
son karşılaştığımız dış olayla başlamak istiyoruz. 

Amerikan Kongeresinin Türk Milletine karşı yö
nelttiği yakışıksız baskı, şüphesiz iç politikada buna
lımın dışa yansıyan tipik bir emaresidir. Meseleyi bü-
yültmemeliyiz. Milletçe önleyemediğimiz bu baskı
dan alınacak dersler vardır. Belki de uzun vadeli dış 
politikamızın sağlıklı temellere yeniden oturması ola
nağını bize vereceği için bizim için faydalı da olacak
tır. 

Amerikan Kongresi Türk Milletine karşı en yan
lış yöntemi seçmiştir. Türkiye'ye yöneltilen Amerikan 
baskısından ilk zararı, Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında 
karşılıklı saygı ve güven içinde yenilenen Türk - Ame
rikan ilişkileri görecektir. Buna rağmen Amerikalı 
yöneticilerin Türk dostluğuna verdikleri değeri anla-
lamlı buluyoruz. Bunu da kaydetmeden geçmiyorum. 

Türk - Amerikan ilişkilerine bitişik olarak NA
TO Anlaşması da önemli bir yara almıştır. Bu mesele 
de bizini kadar NATO'nun meselesidir, hatta bizden 
evvel NATO'nun meselesidir. 

Şu anda geçmişteki ünlü Johnson mektubunu ha
tırlamaktan kendimizi alamıyoruz. NATO Anlaşma
sı bir defa daha Yunan çıkarlarını bize karşı savun
manın aracı yapılmıştır. Bu haliyle Amerikalı Kong
re üyelerinin Yunanistan'ı da temsil ettikleri anlaşıl
mıştır. Sanki NATO ortak bir güvenlik paktı değil de, 

. Helenizmin tarihî hedeflerini Akdeniz'de sağlama 
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aletidir. Türk Kamuoyunda senelerce NATO için du
yulan kaygıların ne kadar haklı olduğu meydana çık
mıştır. Türkiye'yi gözden çıkararak Yunan menfaat
lerini koruyan bu belge, eski itibarını nasıl kazanabi
lecek, merak ediyoruz?. Kendi güvenliğimizi böyle 
bir anlayışa nasıl emanet edebileceğiz?. 

Soğukkanlı bir toplumuz; kamuoyunda oluşan 
tepki çok haklıdır. Fakat meselelerimizi kimsenin ek
meğine yağ sürmeden çözümleyebileceğimizden emi
niz. Hükümetin tutumunu ve aldığı tedbirleri tama
men destekliyoruz. Bu baskı Türk dış politikasında 
yeni tartışmaları hızlandıracaktır. Öyle anlaşılıyor ki, 
Atatürkçü dış politikamızı, Türk - Yunan ilişkilerin
deki bütün sorunlarımızı tam çözüme ulaştırmadan 
uygulama imkânı bulamayacağız. Tıpkı Kıbrıs mese
lesi gibi, Ege Denizi de yeni baştan değerlendirilmeli, 
Ege'de Türk millî hedefleri tespit edilmelidir. Anla
şılıyor ki, Ege Denizinin bütün imkânları ortak pay
laşamadıkça Türk Milleti rahatsız edilmeye devam 
edilecektir. 

Sayın üyeler; 
NATO içindeki dış dengenin aleyhimize gelişme

sinde bizim de büyük kusurumuz olmuştur. Kıbrıs 
Barış Harekâtını takip eden aylarda yeni bir Hükü
met buhranı yaratılmasa veya bu buhran kolayca aşı-
labilseydi bu yakışıksız baskıyle karşılaşmayacaktık. 

Türk dostluğunu küçümseyenler mahcup olacak
lardır. Böyle dış ve iç olayların yoğunlaştığı bir za
manda büyük sorumlulukları karşılamak zorunda 
kalan Hükümetimize şükran borçluyuz. Kendilerini 
destekliyoruz ve teşekkür ediyoruz. 

Sayın Irmak Hükümeti, siyasî partilerimizin hü
kümet kurmak için anlaşamadıkları bir ortamda hiz
meti devir almak zorunda kalmıştır. Daha evvel azın
lık Hükümetinin kurulması engellenmişti, azınlık hü
kümeti denenebilseydi, muhtemelen hükümet bunalı
mı bir düğüm haline gelmeyecekti. 

Hükümet kurmak ve yasama görevi genel olarak 
siyasî partilerimizin görevidir, siyasî partilerimizin 
Anayasa deyimiyle, «Vazgeçilmez» olmalarının ge
rekçesi budur. Buna rağmen siyasî partilerimiz hem 
hükümet kurmak olanağını bulamamışlar hem de ku
rulan Sayın Irmak Hükümetine güvenoyu vermemiş
lerdir; fakat asıl çelişki burada değil, bundan sonra 
başlamaktadır. Güvenoyu verilmeyen Hükümetimiz 
uzun bir süre hizmette bağlı kalarak herhangi bir hü
kümetin yapması gereken sorunları yürütmek zorun
da kalmıştır. Güvenoyu verilmeyen bir Hükümetten 
olağan bir hükümetin sorumluluğunu beklemekteyiz. 

j Bütün bunlar uzlaşma imkânı bulunamayan bir or
tamda çaresizlikten oluyor. Çok temenni ederiz ki, re
jim istikrarı tehlikeli bir noktaya gelmeden, partile
rimiz demokratik çözüm yollarında birleşebilsinler. 

Sayın Irmak Hükümeti bu şartlar altında bütçeyi 
çıkarmak görevini üstüne almıştır. Bütçe çıkarmak 
sorumluluğu ve dört beş aylık icraatını geçicilik vas-
fıyle bağdaştırmak kolay değildir. Şükranla ifade et
mek zorundayız ki, Irmak Hükümeti sorumluluk 
duysusunu geçicilik vasfının önünde tutmaktadır. 
Bunları geçiciliği en sıkışık şartlar altında yaşamış ve 
olumsuz sonuçlarını icrada görmüş bir grupun üye
leri olarak tam bir anlayış içerisinde ifade ediyorum. 

Sayın üyeler; 
Bu şartlar içindeki Hükümetten sadece idarenin 

derlenip toparlanmasını değil, ekonominin de disiplin 
içinde tutulmasını bekliyoruz. Son bütçe müzakerele
rinde daha evvelki geleneklere göre geçmişi enine bo
yuna eleştirmekte fayda görmüyoruz; fakat bütçenin 
temeli olan 1975 İcra Programının işaret ettiği bazı 
yetersizlikleri de dikkatinize sunmayı zorunlu görü
yoruz. Son yılların siyasî istikrarsızlığından Türk eko
nomisi büyük zarar görmüştür. Hükümet yıllık prog
ramı kabul etmiş bütçeyi hazırlamış ve huzurumuza 
kadar getirmiştir. 

1975 programı 1974 bütçesinin eksikliklerini geçici 
bütçenin yarattığı yatırım gecikmesini üretim ve is
tihdam azlığını, dünyadaki ekonomik krizin Türk eko
nomisine yansımasını, enflasyonun gerektirdiği ted
birleri düşünmüş 1975 bütçesinde yatırımları artır
mayı hedef almıştır. Bu doğrudur; ama başarıla-
mamıştır. Çünkü büyük bir kaynak azlığı ile karşı 
karşıya bulunuyoruz; önümüzdeki bütçenin en büyük 
eksiği kamu gelirlerinin umulanın çok altında ola
cağıdır; bu ihtiyaç, Hükümeti kamu gelirlerini artır
mak için Ekonomik Kurulun aylardan beri günde
minde bulunan bir seri ekonomik kararları almasıyle 
bir seviyede karşılanabilecektir: 

Memnuniyetle gördük ki, bu kararların bir kısmı 
alınmıştır; daha alınması lâzım gelen kararlar var
dır. Bu kararları da Sayın Irmak Hükümetinden bek
lemekteyiz. Bu kararı almakla Türk ekonomisine ve 
önümüzdeki yılın başarısına büyük katkıda buluna
caklardır. Bu istikrarsızlık içinde bile Türk ekono
misinin gerilemesine hiç bir hükümet müsaade etme
melidir. 

Tarafsızlığı ve teknik vasfı ağır basan Irmak Hü
kümetinin, sayısal ve matematik gerekçelere dayalı 
kararlan almakta tereddüt göstermesine ihtimal ver-
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mek istemiyoruz. Ekonomik konularda Irmak Hükü
meti diğer hükümetlere de örnek olacak, yurt ve dün
ya gerçeklerinin zorunlu kıldığı zecrî tedbirleri bile 
almaktan kaçınmamalıdır. Millî gelirleri bizden bir
kaç misli fazla milletler kısıntılar koyar, bazı sıkın
tılara katlanırken biz hangi hakla tüketime dönük 
rahatlıklarımızdan feragat etmeyeceğiz? 

Sayın üyeler; 
Türk ekonomisinin en büyük problemi şu sıralar

da enflasyondan da evvel işsizliktir. 1974 senesinde 
kamu yatırımları parasal olarak bile maalesef çok 
gerilerde kalmıştır, yatırım azlığı 1975 bütçesinde de 
devam etmektedir, tşte bunun için Hükümeti ekono
mik kararlar almaya teşvik ediyoruz. Böylece büt
çe, içi boşluktan kurtulmuş olacaktır. Yatırımların 
artmasıyle istihdamda ve üretimde de nispî ferahla
malar doğacaktır. Bununla ilgili olarak Libya Anlaş
masının verdiği büyük imkân en kısa zamanda uy
gulamaya konulmalıdır. Hükümetin yaptırabildiği her 
hazırlık bir kazanç olacaktır. 

Kıbrıs'taki ekonomik kalkınmanın insangücü ihti
yacı, keza, istihdam için çok önemlidir. 

Irak boru hattı inşaatı, üzerinde devletçe durma
mız gereken tran Doğal Gaz Boru Hattı projeleri 
Türk ekonomik hayatı için her zamandan daha de
ğerli olanaklardır. Hükümetin dikkatine sunmayı gö
rev sayıyoruz. 

Libya Anlaşmasını imza edebilen, Kıbrıslı soy
daşlarımızı Anavatan yoluyle özgürlüklerine kavuştu
ran, dış politikada aktif tutumunu koruyabilen Sayın 
Irmak Hükümetinin son gününe kadar ekonomik, ida
rî ve dış politika sahasında çabalarını sürdüreceğine 
ve faydalı hizmetlerin sahibi olacağına samimiyetle 
inanıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu genel ekonomik ifadelerimden sonra diğer bazı 

görüşlerimizde müsaade etmenizi diliyorum. 
Geçen sene bütçe müzakereleri de Başbakanlıkta 

gereğinden çok yığılmaya dikkati çekmiş, organik ya
pıdaki düzensizlikleri eleştirmiş ve bazı önerilerde bu
lunmuştum. Bu incelemelerimiz değerini korumakta
dır. Tekrar üzerinde durmayacağız. 

Geçen seneden bu seneye değişen tek şey Sayın 
Irmak Hükümetinin Kültür Bakanlığını tekrar kur
masıdır. Çok temenni ederiz ki, bu Bakanlık Hü
kümet içindeki kültür kurumlarını ve sanat yapıcıla
rını derleyip toparlayarak destek olabilsin. Evrensel 
kültürden Milletimizin yararlanmasını veya çağdaş 

millî kültürümüzün dünyaya açılmasını, ortak çağdaş 
kültüre katkıda bulunmasını sağlayabilsin. 

Son zamanlarda resmî çalışma gününün beş gün
de tutulması veya eski haline dönüştürülmesi konusu 
kendiliğinden ortaya çıktı. Kabul etmek gerekir ki, 
geçen sene haftalık çalışma süresi beş güne indiri
lirken bu karar bir bütünlükten yoksun olarak alın
mıştı. Bu kararın ekonomik hayata, eğitim kesimine, 
sağlık tesislerine yansıması düşünülmeden çalışma ha
yatımızda sebep olacağı üretim azlığı dikkate alın
madan yürürlüğe konulmuştu. Kararın sosyal karak
terinden çok ekonomik vasfı ağır basmaktadır. Esa
sen tatil günlerinin çokluğu çalışma günlerinin azlığı 
dikkate alınınca kararın isabeti şüpheye düşmekte
dir. Bundan daha da önemlisi tüketim toplumu ola
rak modasının geçtiği, hazır yiyen bir toplum ola
mayacağımızın iyice açığa çıktığı bir zamanda ka
rarın tartışmaya açılması isabetli olmuştur. 

Sayın arkadaşlarım; 
Yasa dışı son eylemlerden sonra, siyasî gerginliğin 

artığını ve bazı tedbirlerin de önem kazandığını hepi
niz lütfen kabul buyuracaksınız. Yakın geçmişi, yan
lışlıklarını ve sebep olduğu sonuçları hep beraber ya
şadık ve gördük. Yasa dışı eylemlere karşı güvenlik 
kuvvetlerinin taraflı oluşu, olayları önleyememiş, ala
bildiğine karıştırmış ve yoğunlaştırmıştır. Geçmişteki 
yanlıştan, hükümetlerin, yetkili kurumların, görevlile
rin ders almış olmaları çok doğaldır. Güvenlik kuv
vetlerimizin yasa dışı her eyleme, her davranışa karşı 
tarafsızlığını tam koruması hem görevi hem de etkin 
olabilmelerinin ilk şartıdır. 

Bir başka önemli husus da, siyasî kuruluşlarımızın 
sokağa, Anayasa dışı eylemlere destek olmamalarıdır. 
Gayrimeşru duruma düşecek bu yanlıştan korunacak
ları çok tabiîdir. Siyasî partilerimizin gayrimeşruluk 
çizgisinde dikkatli olacakları gibi, kendilerinin sebep 
olacakları olaylarla rejmin istenilmeyen yönlere kay
masından sakınacaklarını da umuyoruz. Bu konular
da Cumhuriyet Savcılığının, olayları titizlikle izledi
ğini sanıyoruz. Zira, olayların kaynağının bulunmasın
da ve anayasal önlemelere gerek duyulduğunda görev 
kendiliğinden Cumhuriyet Başsavcılığının olacaktır. 
Güvenlik kuvvetlerinin, görevlerini vatandaşa güven 
verici bir biçimde yaparken haklı değerlendirmelere te
mel olacak bilgi ve delilleri de toplayabilmesi Hükü
metin ilgisine muhtaçtır. Son eylemlerin, büyük şehir
lerimizde sıkıyönetim devam etmesine rağmen görev
li güvenlik kuvvetlerince kontrol altına alınması, sıkı
yönetimin kendi sahasında tutulması isabetli olmuştur. 
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İhtiyaç olacağını sanmıyoruz; ama bu nokta göz-
nünde tutulmalı ve zorunluluk haline gelmedikçe sı
kıyönetim kendi hizmeti dışına taşırılmamalıdır. As
lında son sıkıyönetim uygulamaları özlenen bir tutum
la sürdürülmektedir. İnanıyoruz ki; iç olaylara karşı 
tarafsız davranmak Hükümetin etkinliğini kendiliğin
den sağlayacak ve Hükümete beklenilen zamanı rahat 
geçirmek olanağını verecektir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Şimdi de son günlerde bazısı tartışma konusu ha

line gelen TÜBİTAK, Toprak reformu, MİT, TRT, 
Atom Enerjisi Komisyonu ile ilgili görüşlerimi sunma
ya devam ediyorum. 

Bu bütçede MİT hakkında görüşlerimizi yenile
mek gereğini görmüyoruz. Evvelki bütçelerde en çok 
öneri yapan görüş ve eleştiri sunan bir siyasî grupuz. 
Bunlar Bütçe Komisyonu ve Senato zabıtlarındadır. 
Geçen seneki Başbakanlık Bütçesinde Grupumuz adı
na Sayın Tunçkanat'ın sunduğu ciddî bir inceleme ve 
eleştiri konuşması önemini o günkü kadar devam et
tirmektedir. MİT'in yeni yetkililerinin dikkatine su
nuyorum. 

12 Marta gelince MİT örgüt olarak büyük yanlış
lıklar yaptı. Memlekete yararı olmadı. Yanlışlıklarla 
mücadele ettik. Bugün geçmişten ders alındığından 
eminiz. Biz MİT'in bugün olduğu gibi devamlı aslî 
görevine dönmesini savunduk. Stratejik istihbarat 
yapmasını, çoğunlukla dışa dönük olmasını savunduk. 
Şimdi ise MİT'i düşündürmek için cevaplanmasını 
istemiyorum, ortaya bir konu koyuyorum : 

Kıbrıs'ta Samson darbesi olduğu zaman, ki tar
tışması basına bir hafta, 10 gün evvel yansımıştı, 
Makarios'un itirazlarını hep beraber hatırlamış olma
lıyız; darbe Sayın Başbakanımıza Afyon'da haber ve
rilmişti. Sayın Dışişleri Bakanı da Kıt'a Çin'inde ge
zideydi. Daha önemlisi bazı önemli askerî görevlile
rimiz görevleri başından uzaktaydılar. Biz bunları 
biliyoruz. 

Tartışması dünya kamuoyuna bile yansıyan Kıb
rıs veya Yunanistan'daki olayları örgütlerimiz değer
lendirmede mi geç kaldılar, ki buna ihtimal vermek 
çok güç oluyor, yoksa haber mi alamadılar? Konu
yu hiç derinleştirmek istemiyorum. 

MİT görevini gerektiği gibi yapabilmiş olsaydı, 
önemli yetkililerin bazıları Ankara'da bulunmazlar 
mı idi diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz. Bu
gün bu konu soğukkanlılıkla incelenip; varsa kopuk
luğun yeri örgüt mü, değerlendirme mi, yoksa daha 

yukarısı mı veya hangi tarafta bunca saptanmasında 
fayda görüyoruz. 

Üç dört çeşit istihbarat kaynağımız olması gere
ken, hiç olmazsa Kıbrıs'la ilgili konuların anında de
ğerlendirilip ilgililere ulaştırılması beklenirdi. Değil 
Kıbrıs, diğer komşularımızdaki bizi ilgilendiren me
seleler veya her önemli merkezde bizi ilgilendiren bü
tün meseleler haber alınabilmeli ve karşı koymanın 
tedbirleri alınmalıdır. MİT'in aslî görevi budur. 

İşte İsrarla ve bilinçle «MİT asıl görevine dön
meli, onun görevi yaptıklarından daha çok önemli
dir, yaptığı görevin sahibi olan başka güvenlik ör
gütleri vardır» şeklindeki eleştirilerimizin sebebinin 
küçük bir örneğini sunmuş oluyorum. Bunun için
dir ki eleştirilerimizin ve tenkitlerimizin değeri devam 
etmektedir. 

Sayın üyeler; 
Atom enerjisinden faydalanmak için bilimsel, tek

nik, ekonomik ve idarî çalışmaları koordine edecek, 
teşvik ve kontrolla görevli hükümet birimi 6821 sa
yılı Kanunla 1956'da kurulmuştur. Bu konuda yetkili 
ve sorumlu tek kuruluşumuz Atom Enerjisi Komis
yonudur. Daha enerji krizi bahse konu değil, sadece 
atom enerjisinden faydalanma potansiyel bir olanak 
olarak görüldüğü günlerde kurulmuş ve artık hiz
mette olgunlaşmış bir birimdir. 

Bir araştırma merkezi kurmuş, personel yetiştir
miş, çekirdek kadrosu var, atom enerjisi ile ilgili bi
limsel uygulama ve öğrenim çalışmalarına yardımcı 
olabiliyor. Artık idarî ve bilimsel bir muhteva kazan
mış. Görev alanlar iyice hâkim. İmkân ve ihtiyaçla
rımızı ölçen, bilen, planlayabilen, hazırlayan ve yürür
lüğe koyabilecek durumdadır. Umarız ki; ifade et
mek istediğimiz ve göründüğünden çok Önemli olan 
konularda bir sıkıntısı yoktur. 

Atom enerjisi üzerinde bizden çok Keıde olanlar 
enerji santrallan kurmuş veya kurmakta olanlar, dün
ya enerji krizi münasebetiyle çalışanlar değil, enerji 
üretenler, enerji santralına erken sahibolmak savaşını 
ede ettiler. Şimdi bölgemizdekileri veya bize benze
yenleri kısaca hatırlatmama izin veriniz. 

Mısır ve İsrail'in askerî maksatlarla çalıştığı bili
niyor. İsrail'in enerji santralı var. Mısır, Fransızlarla 
enerji santralı için sözleşmede. Hindistan'da askerî 
maksatlı çalışmalar var, bu biliniyor. Pakistan atom 
bombası yapıyor, diye Kanada'nın gıda yardımını 
kestiğini hatırlarsınız. İran son imkânlarıyle sayısı 
10'a varan atom enerjisi santralının bir kısmını ihale 
etti, bir kısmı sözleşme sürecinde. Bulgaristan'da ilk 
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santral bu sene üretime girdi. Yunanistan'da bizim 
seviyemizde çalışmalar olduğu sanılıyor. 

Bilimsel çalışma, yönetim hakimiyeti, izotop uy
gulamalarının bazı sahalarda üretime katkısı devam 
ededursun enerji santrallarına kavuşmakta bir hayli 
geç kalmış durumdayız. Bu senelerde ilk santrala sa-
hibolmak ne kadar isabetli olurdu. 

Bir büyük imkânımız da var. Uranyum sahaları
mız var. Uranyum hammaddelerini çıkarmaya başla
mışız. Başkaları uranyum ilk maddelerini ham veya 
işlenmiş olarak satmalmak zorundalar. Alınıp satıl
ması anlaşmalara bağlı meseleler. 

Enerji üretmede geç kaldığımız bir yana öyle an
laşılıyor ki; intikal dönemlerini de kaybetmeye de
vam edeceğiz. Uzun vadeli konuların, çok ciddî de 
olsalar, önemleri idrak edilebilse bile bu intikal dö
neminde gecikmeleri önlenemiyor, önlenemediği an
laşılıyor. Sebeplerini ifadeye belki de gerek yok-

ama son senelerin istikrarsızlığı ilgiyi azaltmış görü
lüyor. Kararl-nn gecikmiş olması muhtemeldir.. Bi
zim önerimiz; ılükürnetin atom enerjisi ile ilgili ka
rarların gecikmesine bir son vermeye yardımcı oîma-
udır. 

Sayın Başkanımın izni ile toprak reformu konu
sunda ayrıca konuşma ihtiyacını duymayacağım; bir 
iki dakikalık toprak reformu ile ilgili beyanatımı bu 
arada ikmal edeceğim. Son zamanlarda tartışma ko
nusu içine düşmesi talihsizlik olmuştur. Bundan ev
velki Koalisyon, Reform Kanununu olduğu gibi uy
gulama kararı almıştı. Kanun daha çıkarken hazır
lık çalışmalarının yzpıldığını biliyoruz ve bu müna
sebetle hızlı bir icraat bekliyorduk. Yakından takibe-
diyordu. Hep bildiğiniz gibi 1974 bütçesi kifayetli 
bir ödenekle huzurunuza gelmiş ve geçmişti. Bu sı
rada tartışma çıktı. Satır başlariyle konuları ortaya 
koymak istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 
Toprak reformunun büyük amaçlarından biri sos

yal amaçtır. Bunu görmemezliğe gelecek yetkili ola
bileceğini sanmıyorum. Uygulama ile toplum yapı
mız kesin kesin yenilenecek ve direnç kazanacaktı. 
Üretime katılan ailelerin yeni sosyal yapı içinde, sos
yal imkân ve ihtiyaçları artacak, sağlık, eğitim ve 
kültür ihtiyaçları karşılanan ekonomik özgürlükleri 
sağlanmış aileler yeni birimler, yeni kesimler, mutlu 
bölümler yaratacaktı. Bunu bu kadarla geçiyorum. 

Bu vesile ile son Urfa münakaşasına girmek is
tiyorum. 
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Urfa'da gelişen bir direnç ve direnci körükleyen 
emareler hep beraber gözlerimizin önünden geçmiş
tir. Reform uygulamasını durdurmak isteyen bir tar-
tışmayle karşılaştık. Bu istek Senato kürsüsüne geldi, 
Sayın Devlet Bakanı tarafından cevaplandı: «Reform 
uygulamasının durdurulması ve geciktirilmesi bahse 
konu olamaz» dendi. Daha başka bir karar zaten 
beklenemezdi. Durdurma büyük yanlış olurdu. 

Tam bu sırada sayın müsteşar münakaşaya ka
tıldı. Bu yanlış olmuştur. Hem Hükümetle tartış
ma yanlış, hem de beyanatın özü yanlıştır. Urfa, top
rak düzeni en çarpık ilimiz olduğu için ilk uygulama 
yeri olarak seçilmiştir ve birkaç senelik geçmişi var
dır. Urfa yanlış seçilmişse, direnç gösterenlerle ge
rekçede birleşmiş olunur ve onlara hak verilmiş olu
nur. 

Biz Hükümetten hızlı, koordineli ve objektif bir 
uygulama bekliyoruz. Yine işi lafa dökmeyelim, çok 
rica ediyoruz. Uygulayalım, yanlışlar ortaya çık
sın ve düzeltelim. 

Bir üçüncü konuyu dikkatinize arz ediyorum bü
yük ağırlık taşıdığını sanıyorum: Bu da Toprak Re
formu Kanununun 212 nci maddesinin yanlış bir uy
gulamaya tabi tutulmasıdır. Türkiye'nin kalkınma 
stratejisi sanayileşmeye dayanacaktır, sanayi toplu
mu olacağız. Tarım memleketi olmanın çaresizlikle
rinden bıktık. Planın yapısı, hedefleri ,araçları hep 
bir stratejiye dayalı. 

212 nci madde verimli tarım arazisini korumak 
amacıyie konulmuş. Reformun tabiî bir yan madde
sidir, asıl maddesi değildir ve kamu sektörünün plan 
ve projelerinde teşkilât kurulduktan sonra, Top
rak Reformu Müsteşarlığı mükemmel, fonksiyonel 
hale geldikten sonra, ileriye dönük bir uygulamayı 
öngörmelidir. Biliyoruz ve duyuyoruz ki, bütün sa
nayi projeleri bu maddeden dolayı aylarca Toprak 
Reformu Müsteşarlığında bekletilmektedir. Örnekle
rini biliyorum. Bir eğitim derneğinin yaptıracağı okul 
projesini 4 aydır takibediyorum. îmar ve îskân Ba
kanlığı, Toprak Reformu Müsteşarlığı, Bayındırlık 
Bakanlığı, Toprak Reformu Müsteşarlığı. 

Toprak reformunu senelerce en önde savunan bir 
Grupuz; ama Türk sanayileşmesine engel olacağı, ya
tırımlarını geciktireceği ve yeni bir bürokratik kont
rol birimi haline geleceği aklımızdan geçmezdi. Böy
lece bir uygulama Toprak Reformu Müsteşarlığı için 
görev sapması olmaz mı? Müsteşarlık bu işin altın
dan nasıl kalkar? Yatırımların ortalama 5 ay gecik
mesinin maliyeti düşünülüyor mu? Tasarının yarattığı 
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katma değer ne zamandan beri sanayii aşmıştır. Sa
yın Müsteşarlık Türkiye'deki işsizlik felâketini bilmi
yor mu? 

Şimdi Hükümetten soruyorum; 212 nci maddenin 
uygulanmasındaki problem nedir? Sayın Bakan bu
na nasıl bir çare düşünmektesiniz? Yatırım projeleri, 
müsteşarlıkta ortalama kaç ay bekletilmektedir? Han
gi iş organizasyonuyle bu işin içinden kalkılacaktır? 
Yoksa, yatırım projeleri geciktirilmeye devam mı edi
lecektir? Hükümetin bu konuya eğilmesini hassaten 
rica ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bugün TRT'nin önemli bir mesafe aldığı, başarı

larının büyüdüğünü, hizmet sahasının genişlediğini 
yayınların nitelik ve nicelik yönünden çok geliştiğini 
kabul etmemek insafsızlık olur. TRT elle tutulacak 
kadar aşamalar yapmıştır. TRT'nin başarıları arttık
ça, TRT'ye yönelen eleştiriler de yoğunlaşmıştır. Bu 
da rahatça izleniyor. Bu eleştirilerin başlıca konusu, 
dayanağı TRT Genel Müdürünün kişiliğidir. Eleş
tirilerin kişisel oluşu, TRT'nin tarafsızlığa özen gös
termesi ve yayınların kazandığı seviye ve aşama, eleş
tiricileri haksız kılmaktadır. Bu kadar büyük hizme
tin ve sorumluluğun sahibi tek kişi olabilir mi? 

Yüzleri bulan yetenekli insanın, seçkin program
cıların zihin ürünlerini, yartıcı katkılarını, yüzlerce 
yönetici ve teknik eleman çabalanyle oluşan bu ba
şarıyı tek kişiye nasıl maledebilirsiniz? Sorumlulu
ğunu benimsemek için belki; ama görevin seyri yö
nünden yönetici etkili; fakat her şey de değildir. 

Bu tartışma yanlış olmuştur, haksızdır. Kamuoyu
nun dikkatini çeken aşamaların yapıldığı bir zamanda 
yadırganmaması, boşa çıkmamasını beklemiyoruz. 
TRT'yi rahat bırakmalıyız. TRT'nin bir kısım siyasal 
çevreleri kızdırmasını yadırgamıyoruz. Yayınlarda 
ekonomik özgürlüklerin tartışılması, sosyal hak ve gö
revlerdeki çarpıklıkların, toplumun içinde çırpındı
ğı yoksullukların dile getirilmesi, bazılarını kaygulan-
dırıyor olmalı. 

Biz bunları toplum için sağlık şartı sayıyoruz ve 
1960 Anayasasının doğal sonucu ve TRT'nin ilk gö
revi kabul ederiz. Toplumsal eleştiri, toplumumuz için 
dinamik bir ortamın doğuşunu, kalkınmamızın ma
nevî itici gücünü yaratacaktır. Toplumun eksiklikleri
ni, Devletin yetersizliklerini bilmekte, tartışmakta ne 
sakınca var? Halkın bildiği, söylediği şeyler : Kim
den neyi saklıyoruz? Hem rahatsız edici olsa, halk 
radyoya, televizyona bu kadar ilgi duyar mı? j 

TRT'nin partilere karşı tarafsızlığı doğaldır, zo
runludur. Anayasal düzeyde ve doğrultuda temel, 
Anayasal ilkelerdir. Devletin yapısı ve özellikleri ve 
Anayasal tanzimlerdir. Bu noktayı TRT'nin gözden 
kaçırması yanlış olur. TRT'nin ulaştığı başarıdan do
layı TRT'yi hem övmeyi, hem de kutlamayı zevk te
lâkki ediyorum. 

İki noktada dikkatini çekmek istiyorum : TRT'nin 
kendisine yöneltilen baskıdan dolayı veya kendiliğin
den anlayışı değişmemelidir. Kamuoyunun dikkatini, 
zamanın açtığı, geçtiği faydasız tartışmalara çekmeme
li, üstyapı meseleleriyle toplumu oylamak isteyenler
le birleşmemeîidir. Altyapı meselelerindeki somut gö
rüntülerden, eleştirilerden ayrılmamalıdır. Yoksa, 
halkla bütünleşmekte sağladığı başarıya yazık etmiş 
olur ve o da toplumun gerisine düşer. 

Bir diğer husus da, TRT'nin ekonomik sorunlara, 
milî? ekonominin yetersizliklerine, ihtiyaçlarına, ka
mu ekonomisinin problemlerine daha fazla ışık tut
mak, bunları da kamuoyuna ulaştırabilmek yollarım 
bulmasıdır. Bu konuya da öncelik vermelidir. Belki 
zor ve çapraşık bir konudur; ama TRT'nin buna da 
çare bulacağını biliyorum. TRT'nin artık öyle anlaşı
lıyor ki, yalnız çalışkan ve genç değil, yetenekli, seç
kin bir kadrosu var. Bu kadro, Türk düşünce haya
tına çok katkıda bulunabilecek istidattadır. 

Sayın arkadaşlarım, TRT'nin televizyon gibi, kit
lelere ulaşabilen, seslenebilen araçlarından, Devlet, 
meselelerini kamuoyuna anlatmaktan, halk desteğini 
sağlayabilmekten niçin mahrum kalsın. Bu Devlet için 
önemli bir kayıp olmaz mı? 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Son konumu arz etmek imkânına kavuşmuş olu

yorum : Kuruluşuna ve kanununa ilgi duyduğumuz ve 
gönlümüzde büyük bağlılıkla koruduğumuz bir 
TBTAK'ımız var. Geçen sene bütçesinde bizim bazı 
düşüncelerimizi o zaman görevli olan Sayın Erbakan 
uzun uzun cevaplandırdı ve bu cevaplandırmadan 
sonra TBTAK bir tartışmanın içine düştü. Sayın Er
bakan, o müzakerelerden sonra TBTAK için bir de
ğişiklik tasarısı şevketti. Tasarı hızlı bir şekilde Millet 
Meclisi gündemine kadar geldi, şimdi orada. 

Bu değişiklik tasarısıyle Genel Sekreterin seçimi, 
Bilimsel Kumlun seçimi Hükümet tarafından yapıl
ması isteniliyordu. Ayrıca, bugünkü Bilim Kurulu
nun da olduğu gibi değiştirilmesi isteniyor. Kuruluş 

| Kanununa göre TBTAK malî ve idarî özerkliğe sahip 
\ tüzel bir kişilik, üstelik de özel hukuk hükümlerine 
I tabi bir kuruluş. Kendi kanununa göre görev yapıyor. 
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Geçen sene onuncu yılını doldurdu. Sayın Erbakan 
buradaki görüşlerinde, değişikliğe temel olduğu için 
bunu arz etmek istiyorum, ben zabıtlardan kendi gö
rüşlerini inceledim; şunları savundu : 

Fayda için araştırma esastır. Hızlı ve somut sonuç
lar elde edebilmelidir TBTAK; sanayiyle yakın işbir
liği sağlamalıdır; teknolojiye, üretime pratik katkılar
da bulunmalıdır; yani bugünkü çalışmaları bu istima-
mette yetersizdir. Ben, istediğim değişiklikle bunları 
sağlamak istiyorum. 

Bir noktayı dikkatinize arz etmek istiyorum : Sa
yın Erbakan'ın değişiklik teklifi, kanunun bünyesine 
hiç ilişmiyor; fonksiyonuna, amaçlarına hiçbir deği
şiklik getirmiyor; sadece kişilerin değişikliğiyle iktifa 
ediyor. Bunu anlamlı buluyorum ve şuna işaret edi
yorum. Tabiî her zaman bu meseleleri bilen veya bu | 
meselelerde uzmanlaşmış kişiler, yetkililer, Devletin ; 

ilgili makamlarında görev yapamazlar. Bu değişikliğin ; 
ne getireceğini bilemiyorum. Kanun tasarısı Meclis
te ve burada görüşülecektir, kanaatlerimizi o zaman j 
da söyleriz. Ancak ben, TBTAK'a düşen görevlere işa
ret etmek için bu konuya eğiliyorum. TBTAK, bu 
değişiklik teklifinden ilhamını almalıdır. Yetersizlikle 
itham edildiği konularda tedbirli olmalı, basiretli ol- ; 
malı ve başarıya doğru yönelmelidir. Bunun da üstün- j 
de TBTAK'ın bugün bazı eksiklikleri var : j 

Meselâ çok seçkin Genel Sekreter Yardımcısı, \ 
Vekil olarak görev yapmaktadır. Bilimsel Kurulda \ 
eksiklikler vardır. Bugünkü TBTAK, 278 sayılı Kanu- j 
nu olduğu gibi işletmelidir, hedefi bu olmalıdır. Ge- I 
nel Sekreterlik, tam zamanlı çalışmayı gerektirir. Ka- j 
nunu işletelim; eksiklikleri meydana çıksın, yetersizlik- i 
ler meydana çıksın ve düzeltelim. 

TBTAK'ın bugünkü çalışmaları; yani ulaşabildi
ği mesafe tatminkâr görünüyor; fakat biz de isteriz 
yukarıda işaret ettiğimiz somut hedeflerde, pratik he
deflerde katkılı olmasını. Nihayet gerçekten, her şey 
fayda içindir. Özellikle bilimsel araştırmalar da, bizde, 
üretime, teknolojiye katkı yapılmasını isteriz. 

Yalnız, 1975 icra prorgamını tetkik ettim, daha 
ilk satırı iştahımı kaçırdı. Oradaki bir maddeyi burada 
not etmiştim, şöyle yazıyor: «Bilimsel araştırmalarda 
da geri kalmışlık bahis konusudur». Bundan sonrasını 
artık okumadım, gönlüm razı olmadı. Halbuki biz bir 
çaba istiyoruz, bir gayret istiyoruz ve TBTAK'ın gö
züne bakıyoruz; yardımcı olmak istiyoruz, Hüküme
ti yardımcı olmaya teşvik ediyoruz ve TBTAK'tan ba
şarı bekliyoruz. 

TBTAK'ın görevi tabiî gösterişsiz, zor, ileriye dö
nük, zaman alıcı, pahalı. Bunları da idrak ederek 
TBTAK'tan başarı bekliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Gecenin bu geç saatinde sizlerin oldukça uzun za

manını almış olmaktan müteessirim. Ufak tefek katkı
larda bulunmuş olmak çabasındaydım. 

Başbakanlık bütçesinin uygulayıcılara başarılı ol
masını diliyor, hepinize saygı ve teşekkürlerimi sunu
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına sayın Orhan Tuğ
rul, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ORHAN 
TUĞRUL (Bilecik) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; 

Gecenin bu geç saatinde kıymetli vakitlerinizi al
mak istemezdim; ancak, Grupum adına ikinci kez söz 
almak mecburiyetini duydum, bu maksatla konuşmama 
başlıyorum. 

Huzurumuza gelmiş olan 1975 bütçesi, maalesef 
talihsiz ve sahipsiz bir bütçedir. Sahipsiz diyoruz, çün
kü hiçbir partinin malı değildir; talihsiz diyoruz, gü
venoyu almamış bir Hükümetin bütçesi olarak gelmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bununla beraber bu bütçenin takdire değer bir ta

rafı var. O da kendi malı olmasa dahi, devlet anlayı
şı olan ve güvenoyu almamasına rağmen bunu benim
seyip, Bütçe Komisyonunda müdafaa ederek geçirten 
ve huzurunuza getiren ve getirmek gayretini gösteren 
ciddiyetidir. Bu bakımdan sayın Başbakanı ve bakan
larını, basiret ve fedakârlıklarından dolayı takdir ve 
tebrik etmek isteriz. 

Şunu hemen ifade edeyim : 
Güvenoyu almamanıza rağmen, millet ve memle-

ketseverliğin en ulvî örneklerini verdiniz; fedakâr ve 
vefakârlıkla göreve devam ettiniz ve ediyorsunuz; 
günlük işlerin ötesinde, iç ve dış meselelerde, sessiz 
ve gösterişsiz büyük başarılar temin etme yolundası
nız; görevi ve nöbet yerini terkeden bir Başbakanın 
yarıda bıraktığı, yüzüstü bıraktığı Kıbrıs'ımızın İngi
liz üssündeki 10 bin vatandaşımızı kurtararak biri
nin dahi burnu kanamadan, anavatana ve hürriyetle
rine kavuşturdunuz; Ege Denizindeki petrol arama ça
lışmalarına tekrar başlama cesaretini gösterdiniz; az
gın Yunanlıların tehditlerine aynı şiddetle, hatta faz-
lasıyle mukabile etme kudretini gösterdiniz; dış si
yaset ve kiyasetinizle gidenlere güzel bir de ders ver-
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diniz. Sizleri bu başarılarınızdan dolayı Grupum adına 
tebrik ediyorum. 

Sayın Başbakan, ne yazık ki üniversitelerde ve 
orada okuyan gençlerimizin yararına almak istediğiniz 
tedbir ve kararlar için üniversitelere gittiğiniz zaman 
bir avuç teşvikçi ve tahrikçinin yarattığı manzara ve 
acı gerçeklerden duyduğunuz elem ve hayal kırıklığına, 
biz de aynen iştirak ediyoruz. Çünkü, biz de bunları 
gördük, duyduk ve yaşadık. O gün bize «Katil ikti
dar» diyenler bugün size de diyorlar, yarın da diyecek
lerdir. O gün boykot ve işgal yapanlar, bugün sizin 
iktidarınıza da bunu reva görüyorlar. Bunların istedi
ği, ne bizim ne de sizin iktidarınız değildir; onların 
iktidarı, beyinlerinin yıkandığı rejimlerin iktidarıdır. 

Yedi aylık Ecevit iktidarındaki susmaları, affedil
melerini sağlamak ve kanatlarının altında gelişip kuv
vetlenmek içindir. 

Sayın Başbakan, kanımız şu ki, üniversitelerde olup 
bitenlerin sebep ve illeti üzerinde sizinle asgarî müş
terekte birleştiğimizdir. Üniversite olayları nereden 
gelirse gelsin, gençlerimizi tahrip etmesine grupumuz 
olarak karşıyız. Biz, vatan evlâtlarımızın şuurlu, bilgi
li, milliyetçi, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, rejimin ko
ruyucu ve savunucusu olarak yetiştirilmesini istiyoruz. 
Onların beyinlerinin yıkanarak, Atatürk'ün Cumhuri
yetinden başka bir rejimi isteme ve benimsemelerine 
mani olunmasını istiyoruz; çabamız bu, arzumuz bu. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu girizgâhı yaptıktan sonra Başbakanlık bütçesi

nin tenkit ve temennilerine geçiyorum. 
Geçen yıl, geçici bütçenin müzakeresinde, o zama

nın Maliye Bakanı Deniz Baykal, «Her bütçe bir ev
velki bütçenin etkisi altındadır.» demişti. Elbette ki, 
1975 yılı bütçesi de rakamları ve felsefesi itibariyle bir 
evvelki bütçenin tesirinde kalacaktır. Nitekim getiri
len bütçeyi hazırlayıp, Meclise sevk durumuna geti
ren; ama nöbet yerini bir erken seçim narasıyle terk 
eden sabık Hükümetin değil mi bu bütçe? Tabiî o. 
Böyle olduğu içindir ki, geçen yıl bütçesinin tatbika
tından doğan neticeleri tahlil ve münakaşa etmek zo
runlu ve yerinde olacaktır; ben de bunu yapmak 
istiyorum. 

Saniyen, 1974 yılı bütçesini ele alarak, onun getir
diği fayda ve zararları tespit ile, 1975 yılı bütçesinin 
bunlardan arınmış, tedbirli ve sıhhatli olması da el
zemdir; gaye de budur. Bu itibarla, 1974 bütçesi ve 
onun felsefe ve sonuçlarını eleştirmek başlıca konumuz 
olacaktır. 

Hizmetten kaçan sayın Ecevit Hükümeti, progra
mını Mecliste okuduğu zaman şöyle diyordu; «Bu Hü
kümet sadece iktidarda kalmakla, icraat yapmakla ye
tinmeyecek, bu Hükümet çok şeyi değiştirecektir, hele 
uzun süre bir iktidarda kalabilirse bu değişiklik kesin
leşmiş olacaktır.» 

Maliye Bakanı sayın Deniz Baykal da geçici bütçe
yi takdim ederken, «Bu bütçe Üçüncü Beş Yıllık Pla
na ve bir evvelki bütçenin dilimlerine uyularak ele alın
mıştır, eğer tek başına iktidara gelseydik ve iktidarda 
olsaydık, bu planı ve bütçeyi bizim felsefemize göre 
hazırlardık.» buyurmuşlardır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bunun anlamı; eğer imkân bulurlarsa plan fikrin

den ayrılarak, Anayasamızın ve Planın öngördüğü kar
ma ekonomiyi bertaraf edeceklerdi. Esasen, her ve
sileyle hor gördükleri özel sektörü ve onu silip süpü
recek olan halk sektörünü yaratacaklardı: 

«Ak Günler» bildirgesinde taahhüt ettikleri bu sek
törü, ki geçen seneki konuşmamda bundan uzun uza-
dıya bahsetmiştim ve bunu «kolhozların gelişi» diye 
söylemiştim; çok şükür ki, bu gayretleri boşa gitti. 
Seminerler düzenleyerek, arzulan kursaklarında kal
dı. Hükümetleri 7 ayda dağıldı ve yıkıldı. Geçen sene
ki konuşmamda o Hükümetin kısa ömürlü olacağını 
söylemiştim. Buna o zamanın bakanları cevaben, «ya
nıldığımızı, çok uzun ömürlü olacağını» ifade buyur
muşlardı. Bu tahminimiz doğru çıkmıştı; ama Kıb
rıs olayları bunu geciktirdi. 

BAŞKAN — Sayın Tuğrul, siz 1975 bütçesi mü
nasebetiyle Sadi Irmak Hükümetini mi eleştiriyorsu
nuz? Yoksa, 1974 yılı bütçesi münasebetiyle istifa eden 
Başbakan Bülent Ecevit Hükümetini mi eleştiriyorsu
nuz?.. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ORHAN 
TUĞRUL (Devamla) — Evet efendim, başlangıçta 
her halde dikkat buyurmadınız. Bu bütçenin 1974 büt
çesinin etkisi altında kaldığını söyledim, o bütçeyi ha
zırlayan Hükümetin elbetteki teressübatını burada dile 
getirmek benim vazifem. 

BAŞKAN — Hayır, ben sözünüzü kesmek müna
sebetiyle söylemedim; sadece işaret ettim, buyurun de
vam edin. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ORHAN 
TUĞRUL (Devamla) — Sayın Başkan, eğer müdaha
le ediyorsanız, konuşmayayım. 

BAŞKAN — Hayır, hayır, sözünüzü kesmek mak-
sadıyle söylemedim. 
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A. P. GRUPU ADINA MEHMET ORHAN | 
TUĞRUL (Devamla) — Eğer sizi rahatsız ediyorsa 
bırakayım burada. 

SALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Dünden beri 
konuşulan şeyler ne ise bugün de konuşulan o. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ORHAN 
TUĞRUL (Devamla) — Eğer, biraz evvel konuşan 
Halk Partisi sözcüsünün konuşmalarını cevaplandır
mam lâzım gelse... 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağiı, sadece bir tek cüm
le söyledim. Sözünüzü kesmek niyetinde değilim de
dim. Başkaları gibi sadede gelin demek niyetinde de 
değilim. Saygılıyım, devam edin efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bunu başka
larında da yapsanız biz de memnun oluruz, yani sabah
tan beri burada yapılan konuşmalar... 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Sual sordunuz, mana
sı ne? 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ORHAN 
TUĞRUL (Devamla) — Şimdi sayın Başkanım, me
seleyi uzatmayalım, ben sözlerime devam edeyim. 

Geçen yıl yatırımları neden plan hedeflerine ulaş
madı? O günkü iktidarın, bunu gayet tabiî söyleyece
ğim; çünkü bütçe 1 5 - 2 0 milyar açık verdi, onu nasıl 
bağlayacağız bu sene? 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Maliye Ba
kanı daha dün söyledi 4,5 milyar diye, hâlâ 20 milyar 
diyorsunuz, insaf edin. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yatırımların ya
rısını yapmadınız, paralar kaldı. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ORHAN 
TUĞRUL (Devamla) — Müsaade eder misiniz efen
dim, konuşabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ORHAN 
TUĞRUL (Devamla) — Gecesi yıl yatınml arı neden 
plan hedeflerine ulaşamadı? O günkü iktidarın karma 
ekonomi kuralını ortadan kaldırma düşünce ve karan, 
özel sektörü, esnaf ve tüccarı, tefeci ve sömürücü ilân 
etmesi, elbette ki, özel sektörü bir korku ve durgun
luğa itti, yatırımlar bunun için durdu. Devlet yatı
rımları da Hükümet üyelerinin kararsız ve tutarsız 
beyanları karşısında çalışamaz ve işlemez oldu. Buna 
bir de Hükümetin kilit noktalarına Halk Partili parti
zanların yerleştirilmesiyle; kamu sektörü iki başlı koa
lisyon iktidarı içinde hangisine kullluk edeceğini bile
mediği için bocaladı durdu. Bunu söylemeyeceğiz de 
daha neyi söyleyeceğiz yani. Bunlar bir realite. 

} Ekonomimiz esasen 12 Mart'tan sonra girdiği dar
boğazlardan kurtulmak şöyle dursun, battı da battı. 
Evvelce alınmış teşvik tedbirleri durduruldu, özel sek
töre açılmış olan kredi kapılan kapatıldı. Bunun so
nucu olarak, çöken ekonominin yıkıntılarına şahit ol
duk. Enflasyon ve onun sonucu olan hayat pahalılığı 
aldı yürüdü ve bugünkü seviyesine yükseldi. Bunların 
sebebi kim? Elbette ki, düzen değişikliğini isteyen bir 
partinin meydana getirdiği Hükümet ve onun iktidarı
dır. 

Bu sebeplerle geçen yıl bütçesi 15 milyara yakın 
açık vermiş; yokluk, pahalılık, kuyruklar ve işsizlik 
meydana gelmiş, dar gelirli vatandaşlar ezilmiştir. Bu 
ise, refahın tabana yayılması değil, açlık ve sefaletin, 
işsizliğin kol gezmesi ve iç kargaşalığın sebebi olmuş
tur. 

1974 yılının bir başka sonucu da şudur: Yatırım 
miktarları 70 milyar tutarında olan 113 adet büyük ve 
muazzam projeler zamanında bitirilememiş ve iş pro
gramları aksamıştır. Yatırımların hızı kesilmiş, yatırım
lar hedeflerinin gerisinde kalmıştır. Bu itibarla, 1974 
yılı ekonomimizde parlak bir yıl değil, kara bir yıl ol
muştur. 

İktidara geldiğiniz zaman hür teşebbüsü hor görür, 
özel sektörü ve sermayeyi sömürü aracı, esnaf ve tüc
carı tefeci ilân ederseniz; bu akibetlerden, bu vahim 
tablodan elbette ki, kendinizi kurtaramazsınız. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Çizdiğimiz bu kötü realiteler tablosunun hesabını 

elbette ki, sayın Irmak Hükümetinden sormamız hak
şinaslık olmayacaktır. Sayın Irmak Hükümetini, dev
raldığı bu kötü mirasın dışında tutmak isteriz. 

Huzurunuzda, giden Hükümetle güvenoyu alma
mış bir Hükümetin vazife anlayışı hakkındaki tutum
larını da dile getirmek istiyorum. 

İstifa eden Hükümet ne demiştir, «Falan güne ka
dar erken seçim kararı almazsanız, Hükümeti de kur
mazsanız bırakır giderim.» Sayın Irmak Hükümeti ise 
güvenoyu olmamasına rağmen, göreve ciddiyetle ve 
samimiyetle devam etmiş, bütçeyi getinniş, Komisyon
dan çıkartmış ve yeni Hükümet kuruluncaya kadar da 
görevi terk etmeyeceğini defaatle ilân etmiştir. Bu su
retle de, yanlış ve sakat düşünce ve hastalıkla malul 
olanlara gereken cevabı vermiştir. 

Sayın senatörler; 
Son günlerin aktüel mevzuu olması, önemli bulun

ması itibariyle Başbakanlığa bağlı kuruluşlardan biri 
olan TRT Kurumuna değinmek istiyorum. TRT'nin 

I adı nedir, nasıl olmalıdır? Türkiye Radyo ve Televiz-
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yon Kurumu; 359 sayılı Yasaya göre kurulmuş bir 
kurumdur, Başbakanlığa bağlıdır, onun denetim ve gö
zetimi altındadır. Şu halde TRT, lâyüsel değildir. Dev
let Personel Kanununa ve onun gerektirdiği şartlara 
uygun bir Genel Müdür ve Yönetim Kuruluyle sevici 
idaresi gerekmektedir. Saym Ecevit iktidarına kadar 
bu lâzımeye riayet edilmiştir; ama gelin görün ki, sa
yın Ecevit iktidarının ilk günlerinde İl sayılı Kanun 
Kuvvetindeki bir Kararname ile Personel Kanununun 
bir maddesi değiştirilerek bir gün dahi Devlet hizmeti 
yapmamış olan bir.zat, İsmail Cem İpekçi atanmıştı. 
Bu zat, eylemci, bu zat devrimci ve bu zat partizandır 
ve bu zat bitaraf değildir. Bunu yalnız ben söylemi
yorum, yazdığı eserler, savunduğu fikirler, özlediği 
rejimin memlekette oluşturulmasını teminen eline ge
çirdiği TRT'nin bütün yayın organları ve ekranlarda 
sergilenen tablolar ifade ediyor. 

Saym arkadaşlarım; 

TRT, toplum üzerinde büyük bir telkin ve tesir 
gücü olan bir kurumdur. Önemlidir; önemi olduğu ka
dar sorumluluk ve şuur ile hareket etmesi de şarttır. 
Bu duygudan yoksun olan bir yayın organı her so
rumsuz kuvvet gibi er - geç soysuzlaşır; toplum haya
tını sarsan, millî güvenliği tehlikeye koyan bir kuvvet 
halini alır. Böyle bir kurumun davranışına göz yumul
ması vatandaşlar arasında kin ve düşmanlık duygula
rının yaratılmasına ve millî şuurun devamlı şekilde ih
lâline yol açar. Bu ise, Anayasanın dayandığı temel 
ilkeleri tahrip etmek sonucunu doğurur. 

Anayasamızın istediği dayanışma, fert ve toplum 
huzuru gibi ilkeler, aynı toplumun fertleri olan vatan
daşlar arasında karşılıklı anlayış ve saygı duygularının 
ve toplum şuurunun kuvvetlenmesi ile doğar ve yerle
şir. Bu duyguları yok etmeyi, vatandaşlar arasında 
ikilik yaratmayı hedef tutan her hareketin Anayasa
nın sözüne ve özüne ters düştüğü şüphesizdir. 

359 sayılı Yasaya göre TRT tarafsız olacaktır. Bu 
tarafsızlık ne ile mümkündür? Elbettcki, başta Genel 
Müdür ve Yönetim Kurulunun tarafsız olmaları ile 
mümkündür. Şayet Genel Müdür ve Yönetim Kuru
lu taraflı veya Anayasamızın kabul ettiği rejimin ta
raflısı değilse, bu takdirde 359 sayılı Yasanın gerek
tirdiği tarafsızlık ilkesinin hiç bir önemi yoktur. TRT' 
nin görevi ise her çeşit çalışma ve yayın faaliyetlerin
de Anayasamızın özüne ve sözüne bağlı, bütünü ile 
bağlı olması, insan haklarına dayanan millî, demokra
tik, lâik ve sosyal Cumhuriyete Türk Devletinin ülkesi 
ve milleti ile bütünlüğüne bağlılığı güçlendirmesi, sa

niyen Atatürk devrimlerinin Türk toplumunun çağ
daş uygarlık düzeyine erişmesini öngüren dünya gö
rüşünü geliştirmesidir. Millî güvenlik ve genel ahlâ
kın gereklerini ve millî gelenekleri gözetmesi, millî 
kültür ve eğitime yardımcılık görevinde Türk millî 
eğitiminin temel görüş, amaç ve ilkelerine uymasıdır. 
Hele bu haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlan
masında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkeleri ile 
çağdaş habercilik, teknik ve metotlarına bağlı kalmalı
dır. 

Bundan önceki tatbikatta özerklik anlamı TRT 
idarecilerince yanlış anlaşıldığı ve tatbik edildiği için 
değiştirilmişti. Gelin, g'jrün ki, bu da fayda getirme
miştir. İmam bildiğini okumaktadır, bu imam, sözüm 
ona bu Cem Sultan TRT'nin başında kaldıkça TRT 
bitaraf değildir, olamaz da. 

Sayın arkadaşlar: 
Bugün TRT, partizan bir kurum haline gelmiştir. 

Bugün TRT, görevini kötüye kullanan bir müessese 
durumundadır. Bugün TRT, gerçekleri bozan bir tu
tum içindedir. Bugün TRT, birlik ve beraberliği zede
leyen bir eğilim içindedir. Nihayet bugün TRT, dev
let içinde devlet olma gayreti göstermektedir. Bugün 
TRT, sol yazar ve yayınların sergilendiği, onların met-
hü sena edildiği bir prapaganda vasıtası haline gelmiş
tir, getirilmiştir. 

Arkadaşlar, ne gariptir ki, demin bir arkadaşımız 
sendikaların, kurumların TRT hakkındaki beyanatları
nı, bildirilerini, derneklerin bildirilerini, (A. P. sırala
rından «Türk İş'in» sesleri) bugünkü TRT nin vatan 
cephesi ilânlarını veren TRT'den farksız olduğunu 
söylemişlerdi. Bir hakşinaslık yaptılar ve doğruyu ifa
de ettiler. Biz de zaten onun üzerinde duruyoruz. 

Dünyanın her yerindeki açlık, sefalet, ihtilâl hare
ketleri, harp sahneleri gösterilir; ama bir Çekoslo
vakya direnişi, bir utanç duvarı, bir Macaristan milli
yetçilerinin emperyalistler tarafından bastıhşını gös
termezler. Neden acaba? Cevabını lütfen siz bulun. 

BAŞKAN — Sayın Tuğrul, zamanınız doldu; ikin
ci kez konuşma 15 dakikadır, lütfen bağlayınız. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ORHAN 
TUĞRUL (Devamla) — Bitiyor efendim, yarım say
fa kaldı. 

Sayın Ecevit TRT'ye toz kondurmuyor. Çünkü, 
haklıdır. Kendi eseri ve vasıtasıdır. Görenler Allah 
için söylesin, ekranları hâlâ sık sık işgal eden sayın 
Ecevit değil midir? Kendilerinin sık sık suçüstü ya
kalattıran sol yumrukların sıkıldığı ekranlar değil de
nedir? 

199 



C. Senatosu B : 27 6 . 2 . 1975 O : 4 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Ecevit'in iddia ettiği gibi, TRT gerçekleri di

le getirdiği için ona saldırılmıyor. Yukarıdan beri te
barüz ettirmeye çalıştığımız tarafsızlık ilkesine riayet 
etmediği için, lâyiK olmayanlar tarafından idare edil
diği için, Başbakanlığa bağlı bir Genel Müdürün ne 
Başbakanı ve ne de Parlamentoyu hiçe sayıp meydan 
okuma cesaretini sizden ve partinizden aldığı ve örgü
tünüz olduğu için eleştiriyoruz. «Saldırı» bizim lü-
gatımızda yoktur. 

TRT, sosyal yapımızdan gelen düzensizliklerin ça
resini yaptığı sinsi faaliyetlere ve propagandalara, ya
şadığımız düzenin Marksist rejim ile düzeltilebileceği 
intibaını uyandıran gayretlerinden ötürü eleştiriliyor. 
TRT, genel ahlâkı bozucu filim ve tiyatro eserlerini 
ekranlarında devamlı konu yaptığı, bunları seçtiği için 
eleştiriyoruz. 

Bu afetten bir an önce kurtulmak için usulsüz ve 
kanunsuz tayin ile iş başına getirilen Genel Müdür ve 
yerleştirdiği kızılcıkları bertaraf etmek için 11 sayılı 
usulsüz ve dayanaksız Kararname Bütçe Komisyonun
da reddedilmiştir. İsabetli bir karar alınmıştır; millet 
ve rejimin selâmetidir bu karar, alkışlıyoruz bu kara
rı. Bundan rahatsız olan malum çevreler Cem İpekçi' 
yi elbetteki bildirilerin himayesine alacaklardır, al
maktadırlar, ama Genel Müdürlükte kalmasına güçle
ri yetmeyecektir. Geçen sene demiştim, elbette bir-
gün geldikleri gibi gidecekler. Gideceğiniz gün yak
laşmıştır, sayın ipekçi. Bu rejim çok şükür teressüba-
tınızı temizleyecek kadar güce henüz sahiptir. Sizi, hi-
mayekârınız da kurtaramayacaktır. 

Geçen sene Başbakanlık bütçesinin bakan ve ikti
dar mensupları konuşmalarını TRT o gün 19 ve 22 
haber bültenlerinde vermiş, muhalefetin konuşmacıları 
ise ertesi günü saat 11 de herkesin iş ve gücünde ol
duğu bültende nakletmiştir. Bu sene de aynı oyunu 
oynayacaklarından şüphemiz yoktur. 

Sayın Başbakan, üç hukukçudan oluşan bir heyete 
TRT'nin durumunu incelemek görevini verdiğinizi öğ
renmiş bulunuyoruz. Bu kâfi değildir. Yüksek Denet
leme Kurumu uzmanlarının da harekete geçirilmesi lâ
zımdır. Usulsüz harcamalar, yolsuzluklar, görevi 
kötüye kullanma iddiaları ve bu yolda Meclis ve Se
nato araştırmaları da vardır. Kamu İktisadî Teşeb
büsleri Karma Komisyonunun da dikkatini çekiyoruz. 
Savcılar harekete geçmelidir. Bu işin daha fazla uza
masına ve vatandaşların tedirgin edilmesine, saygısızın 
iş başında kalmasına bir avuç sol hariç, kimsenin gön
lü razı aeğildir. O, Parlamentoyu millete şikâyet edi

yormuş, bu Parlamento milletin hakikî temsilcisidir, 
eleştirilerimiz milletin bizlere aktardıklarıdır. Bizim 
mücadelemiz, TRT'nin Genel Müdürünün şahsı ile 
değil, tutum ve davranışlarının kendi yasası ve Ana
yasamıza ters düşmesine karşıdır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bu yolda söylenecek 
çok sözler vardır. Bütçenin Başbakanlığa ve milletimi
ze hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle Grupum adı
na saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tuğrul teşekkür ederiz. 
Yalnız sizden bir istirhamım var, süre bakımından 

size gösterdiğim bu müsamahayı takdir edip bir baş
ka arkadaşımıza gösterdiğim zaman siz de müsama
ha ile karşılayın. Onu rica ediyorum. 

Sayın Rahmi Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına 2 nci kez buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM (İs
tanbul) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

«Bugünkü bütçenin, geçen seneki Ecevit Hüküme
tinin tesiri altında kalması sebebiyle büyük açıkla hu
zurunuza getirildiği» beyan edildi. Açık miktarı, Sa
yın Maliye Bakanının beyanıyle çelişkili olması bir 
yana, sayın arkadaşlarımızdan şu sorunun aydınla
tılmasını istemek hakkımız olacak. 1975 malî yılı 
bütçesi, 1974 malî yılı bütçesinin; yani Ecevit Hü
kümeti bütçesinin tesiri altında kalarak 4 milyar ve
ya 20 milyar açık veriyor da, 1974 yılında tanzim 
edilen Ecevit Bütçesi acaba kendinden evvelki dönem
lerin bütçelerinden müstakillen mi getiriliyor?. Ece
vit Bütçesi 8 senedir müstemirren iktidarda oldukla
rı dönemlerde tanzim edilen bütçelerin tesiri altında 
kalmadan mı getirilmiştir? 

Onlar 7 aylık, 8 aylık, bir senelik bir bütçenin 
tesiri altında kalarak, bugünkü bütçenin 20 milyar 
lira açıkla getirildiği ifade ediyorlar. Kendilerinin 
8 sene icrayı hükümet ettiklerinden sonra tanzim edi
len Ecevit Hükümeti bütçesinin bu 8 senelik bütçele
rin tesiri altında kaldıklarını acaba düşünmüyorlar mı? 

Ekonominin perişan olduğunu söylüyorlar. 8 se
ne müstemirren iktidarda kaldıktan sonra, demek ki 
o kadar çürük bir ekonomi tesis etmişler ki Türki
ye'de, 7 aylık bir iktidar 8 senelik iktidarları zama
nında kurulan ekonomiyi alt üst edebilmiş. 

Sayın arkadaşlarım, sayın senatörler; 
Cumhuriyet Halk Partisi özel sektörü sureti ka

tiyetle sömürücü olarak ilân etmemiştir. Biz, hür de
mokratik teşebbüsün yanında olduğumuzu, onu des
teklediğimizi açıkça beyan ettik. Ancak ve ancak de-
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dik ki, özel sektör alnının terini sile sile kazanacak, 
çalışmadan kazanmayacak. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Anlaş
tık onda. 

C. H. P. GRUPU ADINA RAHMİ ERDEM 
(Devamla) — Türk halkının kalkınmasını da göz-
önünde bulundurarak çalışacak. Kazandığının ver
gisini verecek, kazandığı paraları yurt dışındaki ban
kalara yatırmayacak. Bu konular büyük bir vuzuha 
kavuşmuştur, bu konularda Türk Milletinin huzurun
da imtihana girilmiştir. Türk Milleti 1973 seçimlerin
de partileri imtihan etmiş, dinlemiş ve kararını ver
miştir. Arkadaşım, çok teessürle karşıladık, ko'hozlar-
dan bahsetti. Bu itham ve iddia 1960'lardan beri Cum
huriyet Halk Partisi hakkında ileri sürülmüş, artık 
iflas etmiştir. 

Türk köylüsüne gittiğimiz zaman, ilk sıralarda 
bu konularda müdafaa yapmak istediğimizde bize, 
güldüler ve «Bırakın bunları bir tarafa, bize ne ge
tireceksiniz, ondan bahsedin, onlardan haber verin» 
dediler. 1973 seçimleri bu konuda da halkın kesin ira
desini ortaya çıkartmıştır. 

«TRT Genel Müdürü hakkında burada komünist» 
dediler. Kendisini buradan savunma imkânı yok. Eğer, 
TRT Genel Müdürü komünist ise, bu konuda ellerin
de delil varsa, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini tem
sil eden savcılar vardır, ihbar ederler, müracaat eder
ler ve hakkında kovuşturma isterler. 

Burada biraz evvel bahsetmiş olduğum dernekle
rin, sendikaların üniversitelerin, baroların beyanları 
TRT'den Türk kamuoyuna duyurulmadı, arkadaşım 
sözlerimi yanlış anlamış. Bu kuruluşlar, TRT hak
kındaki görüşlerini gerek hükümete aksettirmekte ge
rek kamuoyuna ifade etmekte ittifak etmişlerdir. TRT 
bunları, Vatan Cephesi edebiyatı gibi kendi mikro
fonlarından, kendi ekranlarından yaymamıştır. Bu 
kuruluşlar içerisinde üniversiteler var, barolar var. 
Demokratik nizam, müesseseler sistemidir. Müessese
ler, kuruluşlar var. Bunların sözlerine kulak asmaya
cağız da Türk Milletini muayyen seviye ve kademe
lerde temsil eden bu kuruluşların görüşlerine ehem
miyet veremeyeceğiz de peşin siyasî fikirlerle hare
ket eden, maksatları belli olan siyasî kuruluşların söz
lerine mi itibar edeceğiz. O siyasî kuruluşları, işte 
bu müesseseler, bu dernekler, sendikalar, barolar, 
üniversiteler, bu halk değerlendirecektir, not verecek
tir bunlar hakkında. Siyasî iktidarı, bu kuruluşlar, 
bu müesseseler ve bu müesseselerin realize ettiği or

ganize ettiği Türk Halkı oylarıyie tayin edecektir. 
Binaenaleyh, Türk kamuoyunu temsil eden hiçbir ku
ruluşun görüşünü istifaf ile karşılamak, biz siyasî
lerin hakkı değildir. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın senatörler; 
11 sayın üye kişisel olarak konuşma isteğinde bu

lunmuşlardır. Tüzüğümüzün 56 ncı maddesine göre, 
konuşmaya başlamadan önce söz isteyenlerin sayısı 
6'yı geçtiği takdirde Başkan bu konuşmacılar için 
söz sırasını lehte, aleyhte ve üzerinde konuşacaklar 
olarak sıraya tabi tutma yetkisine sahiptir. Ben de 
şimdi bu yetkimi kullanacağım. 

Şimdi soruyorum, ilk sırada olan sayın arkadaşım
dan itibaren. 

Sayın Ömer Ucuzal?... Üzerinde 
Sayın Mehmet Nuri Âdemoğlu?... Lehinde 
Sayın Hamdi Özer?... Aleyhinde 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu?... Üzerinde 
Sayın İsmail İlhan?... Lehinde 
Sayın Hikmet İsmen?.. Aleyhinde. 
Sayın Salim Hazerdağlı?.. Üzerinde. 
Sayın Faik Atayurt?.. Yoklar. 
Sayın Niyazi Unsal?.. Yoklar. 
Sayın Fethi Çelikbaş?.. Üzerinde. 
Sayın Ömer Lûtfi Hocaoğlu?.. Yok. 
Sayın Mehmet Nuri Âdemoğlu buyurunuz. 
SALİM HAZERDAvĞLI (Elâzığ) — Sayın Baş

kan, şimdi sıramızı lütfedebilir misiniz? 

BAŞKAN — Şimdi efendim. 
İlk olarak lehte söz isteyen Mehmet Nuri Âdem

oğlu, sonra Hamdi Özer, sonra Ömer Ucuzal, ondan 
sonra İsmail İlhan, ondan sonra Hikmet İsmen, on
dan sonra Hilmi Nalbantoğlu, sonra siz, sonra Fethi " 
Çelikbaş. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu bir hatırlatma 
yapmama izin veriniz; kişisel konuşmalar 10 daki
kayla sınırlandırılmıştır. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Başbakanlık büt
çesi münasebetiyle çok kısa bir maruzatta bulunmak 
üzere huzurunuzdayım. 

Çok kıymetli hocam, Sayın Sadi Irmak'ın, hükü
meti, memleketi, bir buhran içinde bulunduğu bir 
devrede büyük bir milliyetperverlik ve civanmertlik 
olarak memleketi hükümetsiz bırakmama hususunda 
gösterdiği gayretlerinden dolayı kendilerine teşekkür 
ediyorum, 
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Bugün Türkiye'de idaremizde maalesef bir gevşe
menin bulunduğu, dairelerde umum müdürlerin ma
kamlarında bulunmamalarından işlerin yürümediği 
bir gerçektir. Ankara'da bir evrakın, Devletin bir dai
resinden diğerine ancak on - onbeş günde gittiği de 
bir hakikattir. Bir makama gelenin, kendinden evvel 
bu makamda bulunanın başlattığı bir işi bırakıp baş
ka bir yol tuttuğu ve yeni işlere giriştiği, bunun da 
Devlete yeni malî külfet yüklediği olağan hâdiseler 
meyanındadır. 

Sayın Nihat Erim Hükümeti zamanında, idarede
ki bu aksaklıkları gidermek amacıyle ve büyük bir 
kadro ile başlatılan idarî reform çalışmalarından bu
gün hiçbir ses seda gelmemektedir. Her bakanlık ken
dine has bir çalışma düzenine girmiş görünmektedir. 

Sayın senatörler; 
Bugün Türkiye'mizde rejimimizi hedef olan bir 

oyun oynanmakta olduğunu görmekteyiz. Bu oyu
nun baş aktörlüğünü TRT yapmaktadır. Bu müesse
senin başındaki zat, demokratik parlamanter rejime 
meydan okumakta, kanun, nizam dinlememekte, ya
yınları kendi arzusu istikametinde götürmektedir. 
Bu zatın idaresindeki TRT, yayınlarında tarafsızlığı 
bozmadı, millet bütünlüğünü bölmeye çalışmadı, sol 
propaganda yaptırmadı ise, neden siyasî bir parti 
meclislerde bu Devlet müessesesinin başını müdafaa 
etmek, yerinde tutmak için kanun kuvvetindeki "ka
rarnameyi reddettirmek için öbür Mecliste obstrük-
siyon yapıyor, burada kararnamenin Meclise getiril
mesini yeriyor. Memleketimizde rejimi hedef alan. 
oyunu oynayanların, Devletin bugünkü düzenine kar
şı olduklarını, oynadıkları oyunun renginden ve ma
hiyetinden anlamak mümkündür. 

1971 - 1973 döneminde de bu zararlı ve yanlış 
tutumları yüzünden, Musa Paşa İdaresindeki TRT'den 
uzaklaştırıldıkları malumlarınızdır. Acaba, 1973 se
çimlerinden sonra Türkiye'de ne gibi bir idarî ve si
yasal bir değişiklik oldu ki, TRT'den uzaklaştırılan 
ve millî menfaatlere ters düşen bu kadroya tekrar va
zife verildi? TRT, kendi oyununu oynarken, milletin 
kendine olan inancını da yitirmiş bulunmaktadır. Bu 
müessese, kendine verilen demeçleri ve yurtta cere
yan eden hadiseleri tahrif etmekte ve kendi arzusuna 
göre mikrofon ve ekranlarına aksettirmektedir. 

Beş ilin valisinin demeçlerinin tahrifi, son üniver
site olaylarında yalnız hastaneden battaniye içinde 
kaçırılan cenazeyi ve alayını bütün ayrıntıîarıyîe gös
terip, bu çocukların üniversitede yaptıkları bir mil
yondan fazla zarardan en ufak bir pasajın gösteril

memesi, faşizmi yererken, komünizm cehenneminden 
ve kapalı kapılar arkasındaki dönen dolaplardan hiç 
bahsedilmemesi, yurt dışında ölen bir komünist ya
zarın cenazesini ta Bulgaristan'dan başlayarak gün
lerce millete dinletip seyrettirmesi, buna mukabil mil
liyetçi şair ve yazar rahmetli Arif Nihat Asya'dan hiç 
bahsetmemesi sonucu olarak, millet, bu Devlet mü
essesesinden soğumuş ve ona olan inancını kaybet
miştir. 

Yine, ekranlarında bizim düzenimize, örf ve 
âdetlerimize uymayan, terbiye ve geleneklerimize 
ters düşen bir düzenin propagandasını yapan, yöne
tim kurulunu ve Hükümeti dinlemeyen bu müesse
senin başını bu görevden almak için acaba neyi bek
lediğimizi anlamak bizim için mümkün olamamakta
dır. 

Sayın Başbakan, üniversite olayları dolayısıyle 
verdiğiniz bir demeçte, «Geciktirilmesinde millet za
rarı olan işlerin geciktirilmemesi gerektiğinden» bah
settiğinizi gazetelerden okumuş bulunuyoruz. 

Yukardan beri tarif ederek, milletin zararına ol
duğunun birkaç misalini gözler önüne getirmek iste
diğimiz TRT yayınlarından, bu müesseseyi millete 
zararsız hale getirmenin artık zamanının gelmiş ve 
batta geçmiş bulunduğunu söylemek istiyorum. 

Yine bu müessesenin eğittiği bir kısım gençleri
mizin, tutum, davranış ve zihniyetlerine, sizin şahsan 
muttali olduğunuz Siyasal Bilgiler Fakültesindeki 
hâdiseyi misal olarak göstererek ifade etmek istiyo
rum. 

Sayın Başbakan, muhterem hocam; saydığım bu 
kadar objektif olaylar kâfi gelmiyor mu ki, siz hâlâ, 
«Bu iddialarla Hükümet kendini mukayyet addet
mez; objektif inceleme yaptırıyorum» diyorsunuz? 
«Tespit edip, vazife verdiğinizi» ifade buyurduğu
nuz bir hukuk heyeti, verdiği raporda, bu zatın bu 
müesseseyi milletten koparıp, onun zararına ve kendi 
amaline çalıştırdığını, tarafsızlığını bozduğunu belir
tir, ondan sonra bu zatı vazifeden alırsanız, o zaman, 
malum çevreler tarafından takdir mi edileceksiniz? 
O zaman da yine yaygarayı basacaklar; sol basında 
sayfa sayfa tenkit yazıları okuyacaksınız. 

Dileğimiz, hakikî milliyetçi, hakikî Atatürk'çülerin 
tam bir birlik ve beraberlik içinde, millete ve rejime 
karşı oyun oynayanların karşısında dikilmeleridir. Ce-
nab-ı Hak'km bizlerle beraber olduğuna inancımız 
tamdır. 

Bütçenin, memlekete, millete hayırlı olmasını te
menni eder. Yüce Senatoya saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer, buyurunuz efen
dim. 

HAMDÎ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Başbakanlık bütçesi, Hükümetin icraatiyle ilgili 
konuları da konuşturmak imkânı vermektedir; fakat 
10 dakikalık bir süre içinde en önemli konuların sa
tırbaşlarına değinmekle iktifa edeceğim. 

Peşinen belirtmek isterim ki, bu Hükümeti zayıf
lıkla itham etmek insafsızlıktır. Kendisine hangi gü
cü verdik de karşılığını alamadık. Bir Hükümet, yet
kisi oranında başarısız olursa ona zayıf denir. Kal
dı ki, bu Hükümetin kendi insiyatifiyle de olsa önem
li başarıları vardır: inkâr edilemez. 

Şimdi, sayın Hükümetten bazı isteklerim olacak
tır; şüphesiz bu istekler milletindir. 

1. Haşhaş ekimi bütün yurtta serbest bırakıl
sın. 

2. Milleti cephelere bölmenin Anayasal suç olu
şu üzerinde durulsun. 

3. îşçi ve memur ayrımı kaldırılsın; emekli işçi
lerin hakkı teslim edilsin. 

Yaşarım ben, fakat sen yaşayamayacaksın. Ben 
burada konuşuyorum, niçin gecenin bu saatinde ba
na sataşıyorsun, niçin kaşınıyorsun... 

BAŞKAN — Sayın Özer, Sayın Özer... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kaşınmıyor, ya
şa demek kaşınmak mıdır? 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Sen de yaşa. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Neye sinirleni

yorsunuz?... 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ben ona 
bir şey söylemedim Sayın Başkan. Hasta adam bu, 
bu hasta adam, bu dayak delisi. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Ne olur, sözünde 
dur, çıkalım biraz sonra. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KÎLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hadi 
çık, gel. 

H A M D İ . ÖZER (Devamla) — Şimdi geleceğim, 
şimdi... Kaçma yalnız. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Gel çık, 
gel, ben çıkıyorum. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Şimdi geleceğim 
kaçma, yalnız kaçma. 

BAŞKAN — Sayın Ege, Sayın Ege, lütfen efen
dim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ser
seri!... 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Haysiyetli insan 
kaçmaz serseri sensin!... Serseri senin babandır, sü-
lâlendir senin, edebini takın. 

BAŞKAN — Sayın Özer, Sayın Özer... 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Terbiyeni takın, 

şu saçından utan. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Haysi
yetsiz adam!... 

BAŞKAN — Sayın Özer, mevzua gelmenizi ri
ca ediyorum. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — İstirham ederim 
Sayın Başkanım, ben burada konuşana hiçbir zaman 
müdahale etmem. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Şura
da zabıt tutan görevliler var, en yakın olan onlar; 
bir şey çıktı mı ağzımdan, duydular mı? Bu adam 
hasta. 

HAMDÎ ÖZER (Devamla) — Sana bunu sora
cağım ben, soracağım ben bunu. 

BAŞKAN — Sayın Özer, rica ediyorum ve uya
rıyorum sizi. Genel Kurula hitabedin. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hayır, 
bir kelime söylemedim efendim; söylesem söyledim 
derim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — «Yaşa» demiyor 
musun, kaç defa yaşa diyorsun. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söyle
medim, söylemedim!... : 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Ben de yaşa diye
ne söylüyorum. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söyle
medim!... 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — İşte, nitekim arka
daşın da söylüyor; «Yaşa» dedi diyor. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hayır; 
«Dediyse» diyor. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben, «yaşa» keli
mesinde ne var diyorum, «yaşa» dedi demiyorum 
ki... 

— 203 — 



C. Senatosu B : 27 6 . 2 . 1975 O : 4 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ben söy
lediğim şeyi inkâr etmem hayatımda. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — İsteklerimi sırala
maya devam ediyorum. 

4. Maaş ve ücretlerle birlikte fiyatlara yapılan 
zammın dar gelirli yurttaşların cebindekini de alıp 
götürdüğü üzerinde durulsun ve çare bulunsun. 

5. Ekmeklere yapılan zam kaldırılsın. 
Şimdi, bu konuları içine alacak şekilde açıklama

larda bulunacağım. 
Sayın senatörler; 
Amerika'yı memnun etmek için toprağımızın iste

ğine değil, Amerika'nın isteğine uyduk; 5 000 yıllık 
haşhaş tarlalarımıza kilit vurduk. Yeter artık, bu ki
litler kırılsın ve haşhaşlarımız bütün yurtta ekilsin. 
Amerika'nın karariyle sefalete mahkûm edilen mil
yonlarca insan serbest bırakılsın. 

İkinci konu; milletimizi cephelere ve kamplara 
ayırmanın Anayasamızda yerini araştıralım. Cephe 
kurmakla, millet bütünlüğünü parçalamak, eşit an
lam taşır. Bu bir suçtur. Bu cephe kime karşıdır, 
kimleri vurmayı hedef almıştır?... Kardeşi kardeşe 
karşı saldırtmak milliyetçilik midir? Adaletin kestiği 
parmak acımaz; fakat bugün parmaklar doğran
makta. Bu yalnız o parmakların sahibini değil, Türk 
toplumunu kangren edebilir. 

Kime karşı cephe?... Komünizme mi?... Komü
nizme karşı, vurgun ve sömürü ile karşı konulamaz. 
Fakir fukaranın alınterini, viski yaparak nara atan
lar, komünizme ışık tutanlardır. 

Sosyal adalet sağlanır, herkes meşru hakkının 
sahibi olursa komünist hangi açık kapıdan ve hangi 
pencereden girebilecektir?... İşte bunun içindir ki, ko
münizmin ve faşizmin yegâne üreticisi, sömürücüler
dir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin bugün en büyük düş
manı içte ve dıştaki komünistler ve faşistlerdir. Çün
kü araba tekerleklerinin önüne taşları koyan Cum
huriyet Halk Partisidir. 

Laf ebeliği ile rejim korunmaz, fikri kurşunlamak
la demokrasi savunulmaz. Gerçekten ürkmekle, halk 
iradesinden kaçmakla Cumhuriyetçi olunmaz. 

Bir TRT'nin peşine düşüp, bir tek adamı hedef 
almakla, cephe zaferi elde edilemez. TRT; bizi, bize 
gösterdiği için suçlu olamaz. Asıl suçlu, yalnız ken
di çıkarına sarılıp, halkın perişanlığından ürken ve 
onu görmekten kaçanlardır. 

Şunu da açıkça ifade edeyim ki; halkın tuttuğunu 
hak da tutacaktır. Bütün güçlerim, bir tek adama 
saldırmakla harcayanlar, o adama kendi güçlerini de 
eklemiş oldular. O adam bugün gitse de yarın, Türk 
halkı onu törenlerle yerine getirecektir. Çünkü, Türk 
halkı vefakârdır, kadirşinastır, haksızlığa karşı has
sastır. Yapılan hizmeti unutmaz ve herkesin hakkını 
herkese teslim eder. Hele dünyanın takdir ettiği bir 
kişiyi, taş yağmuruna tutanları da asla affetmez. 

Bundan önceki bir konuşmamda belirttiğim gibi, 
milliyetçilik hiçbir kimsenin tekelinde değildir. Biz, 
hepimiz milliyetçiyiz. Buna itirazı olanlar gelsin ki
min kaç ayar milliyetçi olduğunu millete tayin ettir
sin, buyursunlar seçime. 

Sayın senatörler, söylenecek çok şey var fakat, 
vaktimiz yok. 

Hükümetimizin zam taktiğini çok hünerli buldu
ğumu da söylemeden geçemeyeceğim. Dar gelirli yurt
taşların cebindekini de almak için önce onun maaş 
ve ücretlerine, hemen sonra da birçok maddelere zam 
yaptı. Böylece dar gelirlilere bir verdi ise, onlardan 
iki almış oldu. 

Bir ay önce Sayın Başbakan «Yeni bir zam ve ye
ni bir vergi söz konusu değildir» demişti. Artık Türk 
Halkı bu şifreyi de çözmüş, öğrenmiştir. Bir Başba
kan veya bir bakan hangi şeye zam yapılmayacak 
diye ilân ederse, o maddeye mutlaka zam yapılacağı 
anlaşılmaktadır. Parası olanlar, hemen onu istif eder
ler, böylece fiyat anarşisine, çok defa hükümetlerin 
kendisi sebebolurlar. 

Rakıya, viskiye zam yapılabilir; fakat bir sosyal 
devlet olarak fukaranın biricik gıdası olan ekmeğe 
zam yapılmamalıdır. Bu zammın kaldırılmasını bil
hassa istirham ediyorum. 

Memur ve işçi ayrımı artık kalkmalıdır. Eski işçi 
emeklilerinin hakları teslim edilmelidir, bunların se
falet içinde bulundukları bilinmelidir. 

Şimdi bir tek örnek vereceğim, Sayın Başbakan 
yoklar; fakat ilgilinin not etmesini bilhassa istirham 
ediyorum; 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu memlekette hiç kimsenin tanımadığı bir kitle 

var, bunların toplamı belki bin aile kadardır. Yani 
bin aile reisi Devlet hizmetinde çalışmaktadır. Bun
lar yıllardan beri 200 lira aylık almaktadırlar. Ne 
yaparlar, ne haklarını arayabilirler, sadece boynunu 
büker, Devletten bekler, bekler durur, karşılığını ala
maz. Bunlar da tarım aletlerinin bekçileri olarak gö
revlendirilmiş kimselerdir. Ne özel idare sahip çıkar, 
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ne hükümet sahip çıkar. Bunlara bir çare bulunsun. 
Ayda 200 lira ile aile geçindirmeye çalışıyorlar. Biz
ler yan ödemeyi 2 000 liraya çıkarırken, bu insanlar 
200 lira ile 5 - 6 nüfuslu ailesine hizmet eımeye ve 
onları geçindirmeye çalışıyor. Bunu da not etmelerini 
bilhassa istirham eder, 

Yüce Senatoya saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal, buyurunuz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım, 
Gecenin bu geç vaktinde huzurunuzu işgal etmek 

istemiyordum; ama Sayın Cumhuriyet Halk Partisi 
sözcüsünün diğer sözcüler gibi aynı sistem üzere hu
zurunuza gelip, iki aydan beri kamuoyunda oluştur
maya çalıştığı meseleler üzerinde durmak istiyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi evvelâ Sayın Irmak Hü
kümetinin üzerinde durmuştur. Giderek teşekkül 
eden Bütçe Komisyonunun Anayasaya aykırı olduğu 
ve bu Komisyonun kuruluşundan itibaren de Milli
yetçi Cepheye saldırıya başlamış, arkasından TRT 
Genel Müdürüne siyanet meleği gibi kanat germeye 
başlamış, son anda da meşhur kararnameleri diline 
dolamıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi, yaptığı eserlere kıyan 
bir tutumun içerisindedir. Sayın Irmak Hükümetinin 
kuruluşunun müsebbibi, Cumhuriyet Halk Partisidir. 
Sayın Reisicumhurumuzun huzurunda, Çankaya Köş
künde tarafsız bir kişinin başbakanlığında, bir hü
kümetin kurulmasına taraftar olduklarını bir başka 
parti ile taahhüt ettiler. Sayın Irmak'ın Başbakanlık 
yetkisi verildi. Bundan sonra yapılan temaslarda da 
müspet durumda olduklarını da beyan ettiler. Hükü
metin kuruluşunu müteakip, bir ıstırap, bir sıkınt' 
içerisine düşerek hükümetin kuruluşunu beğenmedik
lerini, Türkiye'ye hizmet edemeyeceklerini beyana 
başladılar. 

Türkiye'de bir hükümet buhranını yaratan kendi
leridir. Durup dururken, Devletin ve Milletin hükü
mete muhtaç olduğu bir anda, hükümeti bozan, bı
rakıp kaçan kendileridir. Samimiyetle kurulan ve 
millete hizmet etmek isteyen bir hükümeti hedef itti
haz ederek, Türkiye'de hükümet buhranını artırma
nın gayeleri ne olursa olsun, bu gayeye varabilmek 
için bir amaç olarak hükümete saldırmaya başladı
lar. Arkasından Devleti ve Milleti bütçesiz bırakma
nın çabası içerisine girdiler. 

Bu durumu önlemek için Türkiye'de Anayasaya 
ve mevzuatlara uygun olarak kurulmuş olan dört 
parti bir araya gelerek Milliyetçi Cephe adı altında 

toplandılar, kuruluşlarının sebebini de Türkiye'ye ve 
bütün dünyaya ilân ettiler. TürkiyeMe bir komünizm 
tehlikesi olduğu, üzerinde münakaşa kabul etmez bir 
realite olarak karşımızdadır. O halde Türkiye'de ko
münizm tehlikesi vardır, diyerek partilerin bir araya 
gelişini kınamaya, bunun bir bölücülük olarak dile 
getirmeye kalkışanların büyük bir insafsızlık içinde 
olduklarını belirtmek lâzım. Türkiye'yi bölmek için 
değil, Türkiye'yi birlik ve beraberlik içerisinde yaşat
mak için kurulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütçe ve Plan Karma Komisyonunun kuruluşu 

aylardan beri münakaşa mevzuu olmuştur. Bu Komis
yonun kuruluşu Anayasanın içinde bulunan hüküm
lere göre kurulmuştur. Bu sebeple, kanunsuz, Ana
yasaya uymayan bir davranış için'de kurulduğu iddia 
edilemez. Kaldı ki, bir aya yakın zamandan beri ver
miş olduğu hizmet Türkiye'ye büyük huzur getirmiş
tir. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Milliyetçi Cepheyi hangi sıfatla izaha kalksanız, 

tarife kalksanız, tabirinizle tanımlamaya çalışsanız bu 
cepheyi gölgelemeye gücünüz yetmeyeecktir. Bu cep
he milliyetçilerin cephesidir, milliyetçi olan her Türk 
vatandaşına kapısını ve bağrını açık tutmaktadır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Gel de şim
di «yandaş» deme.. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Yandaşa ihtiyacı 
yoktur, kuruluşları Anayasa hükümleri içerisinde ye
rini bularak kurulmuştur. Tutumunu suçlamaya hak
kınız yoktur. Türkiye'nin içine düşürdüğünüz sıkıntı
larına çare bulmak için kurulduğunu ilân ederek ka
muoyunun huzuruna çıkmıştır. Türkiye'deki pahalı
lığı durdurmak, enflâsyonu durdurmak, yokluğa ça
re bulmak ve vatandaşı huzura kavuşturmak için 
kurulmuş bir cephedir; ama kalkar da geçmişteki bir 
cephe adı ile tanımlamak isterseniz, yanıldığınızı ifa
de etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisinin ve Hür
riyet Partisinin geçmişte bir güç birliği yaptığını, bu 
güç birliğinin memlekete hizmet edeceğini ve bu se
beple teşekkül ettiğini Türkiye kamuoyu hâlâ hafı
zalarında yaşatmaktadır. Bir partinin içerisinde mey
dana gelen teşekkül gibi Milliyetçi Cepheyi tanımla
maya hakkınız yoktur. 

TRT Genel Müdürünün, daha evvelce de huzuru
nuzda arz ettiğimiz gibi, şahsı ile b'ir alâkamız yok
tur. TRT Genel Müdürünün Anayasaya ve kendisine 
vücut veren 359 sayılı Kanunun hükümlerine göre 
tutum ve davranışı üzerinde durmaktayız. Ama, 1950 -
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1960 arasında Türkiye'de bir radyo teşekkülü vardır, 
hatırlarsanız o teşekkülün başında bulunan kişiler; 
yine o zaman sizin ortaya attığınız birtakımlarla ya
pılan, yine tabirinizle saldırılara, o teşekkülün başın
da bulunan ne müdürler, ne yetkililer, elinde bulunan 
aletin önüne geçerek, memur olduğunu unutarak Türk 
Milletine tek kelime söylememiş, Türk Milletini tem
sil eden Parlamentonun bir kısmına tek kelime söy
lememiş ve o zamanki hükümete tek kelime söyleme
miştir. Bugün elimizde bir Anayasa var; ama kendi
sine vücut veren 359 sayılı Kanun var. İzin verirseniz 
Anayasanın 121 nci maddesinin 1 nci fıkrasının son 
hükmünü okuyacağını : 

«Kanun yönetim ve denetimde ve yönetim organ
larının kuruluşunda tarafsızlık ilkesini bozacak hü
kümler koyamaz» diyor, Anayasamız. Kanunla ta
rafsızlığını bozacak bir hüküm dahi getiremezsiniz, 
diyen Anayasanın karşısında TRT Genel Müdürü 
kendisini vazıı kanunun da üstüne çıkararak kendisi
ne göre TRT'yi idareye kalkışırsa, elbette ki, bugün 
kendisine göre bir cephe kurmaya çalışır. Müessese
lerin kapısına, derneklerin kapısını çalarak aman be
yanat verin, diye bir duruma düşer. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — TRT'nin 
neresinden şikâyet ediyorsun, nesi var?.. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 10 dakikanız doidu, 
bağlamanızı rica ediyorum. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Bu memlekette 
savcı var. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şikâyetimiz şu 
sayın arkadaşım. Radyo Televizyon eğitici ise, öğre
tici ise. haber verici ise bu şartları muhafaza etmesi 
lâzımdır. Türk Milletinin örf ve âdetlerinin dışında, 
Türk Milletinin anlaması çok zor olan yayınları bün
yesinden atmasına; 20 Temmuz 1974'ten 30 Ağus
tos 1974'e kadar yaptığı yayınlar seviyesine gelmesi 
şarttır. Türk Milleyetçiliğini elinin tersi ile bir tarafa 
atacak, milletin birliğini ve beraberliğini bozacak bir 
tutumun içerisine girecek, Anayasanın teminatı altı
na aldığı aile hukukundan tut, mülkiyete varıncaya ka
dar hepsini tahribe çalışacak. Sonra da ne var arka
daşım diye şikâyet edeceksiniz. Anlayamıyorum, anla
yamıyorum. Evet Sayın Hükümetten... 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal saat ikiye on var. siz
den sonra daha çok söz alan arkadaşlar var. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Anlıyorum Sa
yın Başkanım; ama arkadaşlarım meşgul edip benim 
zamanımı israf ediyorlar. 

BAŞKAN — Duymayın efendim onların sözünü. 
Siz devam edin. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Tarafsızlığına 
tek misal vereceğim, kabul ederseniz. İstanbul'da hiç 
kimsenin tasvip etmediği son talebe olayı. Başından 
sonuna kadar güvenlik kuvvetlerinin haberi olmayan 
işlerin içerisine girerek, cenazenin kaçırılışından, sak
lanışına varıncaya kadar santim santim takip eder de; 
o üniversite binasının içerisinde meydana gelen tah
ribatları, yırtûan kitapları, yıkılan kütüphaneleri, rek
törün odasına yazılan kürtçe yazıları göstermeyecek, 
sadece... (C. K. P. sıralarından tarafsızlık sesleri) E, 
tarafsızlık bu ise, bu tarafsızlığı size terk ediyoruz 
sevgili arkadaşlarım. İstanbul Üniversitesinin içinde 
olan hadiseleri olaylarla birlikte Türk Milletine vazi
fesini tarafsız olarak yapmış olsa idi, bu kürsüye ge
lip tarafsızlığından bahsedebilirdiniz. 

Sayın Başkanım, emrinize uyarak huzurunuzdan 
ayrılırken kurulan Hükümet ciddiyetle vazifesine de
vam etmektedir. 

Milliyetçi Cephe, Türk Milletine hizmet etmek 
için kurulmuştur. Komisyon Anayasaya uygun olarak 
kurulmuştur. 

TRT Genel Müdürünün tutumu Anayasaya ve 
içendi kuruluş kanununa aykırıdır. 

I 11 ve i 2 sayılı Kararnamenin ele alınışı, diğerle-
I rinin alınmayışı gibi ortaya atılan fikir yanlıştır. II 
I sayılı Kararname tek kararnamedir, 12 sayılı Karar-
I name de, kendisinden evvel çıkan 10 tane kararname-
I yi bünyesinde topladığı için tek bir kararname olarak 
I ele alınmaktadır. 
I Beni dinlediğiniz için saygılarımı sunarken, Baş-
I bakanlık bütçesinin Başbakanlık Teşkilâtına ve Aziz 
I Milletime hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan diler, Yü-
I ce Heyeti saygıyle selâmlarım. (A. P. sıralarından al-
I kışlar) 
I BAŞKAN — Sayın İlhan, buyurunuz. 
I Sayın İlhan, sizin için söylemiyorum; efendim, 
I ben güç durumda kalıyorum. Kişisel konuşmalar için 
I tayin edilen süre 10 dakikadır. Her konuşan arkada-
I şım beni iki, üç kere uyanda bulunma mecburîyetin-
I de bırakıyor. İstirham ediyorum, sabahın saat 02,0O'si. 
I İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkanım, Cum

huriyet Senatosunda seçimle gelen yegâne bağımsız 
I senatörüm Cumhuriyet Senatosu tarihinde 10 dakika

yı geçmeyeceğim. 
BAŞKAN — Sizin için söylemedim efendim, ge

nel olarak söyledim. 
J Buyurunuz. 
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İSMAİL İLHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Başbakanlık bütçesi üzerin'de bağımsız bir üye 
olarak söz almış bulunuyorum. 

Hükümetler değişir; fakat Devlet devamlılık arz 
eder. Bu sebeple Devlet çarkının durmadan dönebil-
mesi için geçici Hükümet tarafından bile olsa bütçe
nin çıkarılması kaçınılmaz bir zorunluluk olmuştur. 
Parlamentoya dayalı Hükümetin bir an evvel kurul
ması gereğine inanmakla beraber, memleketin içinde 
bulunduğu çok güç şartlara rağmen Sayın Sadi Irmak 
Hükümetinin iç ve dış sorunlarımızın en iyi bir şekil
de çözümlenmesi için azamî gayret ve çalışma için
de bulunduklarını hiç kimse inkâr edemez. 

Son günlerde getirilen zamların, diğer zarurî mad
delerin fiyatlarına da etkileri olacağından, tasvip et
mek mümkün değildir. Ancak, yeni Hükümet kuru
luncaya kadar görevlerini daha iyi yapabilmeleri için 
bütün parlamenterlerin kendilerine yardımcı olmaları
nı da temenni ediyorum. 

Güvenoyu almamış olduğu halde Sayın Başbakan 
ve Bakanlar Millet hizmetinde fedakârca çalışıyorlar
sa, bunun için onlara ancak teşekkür borcumuz ola
bilir. 

Ayrıca, bilhassa aylamdan beri tutsak olarak Kıb
rıs'ta İngiliz Üslerinde sürünmekte olan soydaşlarımı
zın kısa zaman içinde nasıl kurtarılması hususundaki 
çabalarını hiç kimse inkâr edemez. 

Bazı partilerin bütçeye kırmızı oy verecekleri an
laşılıyor. Yeterli oy sağlanmadığı için bütçe reddedi
lecek olursa, bundan en çok vatandaş ve dolayısıyle 
partiler zarar görür kaanatindeyim. 

Sayın Başkan, saygıdeğer senatörler; 
Hükümet Başkanının bütün Bakanlıklar arasında 

bir koordine çalışma sistemi içine girmeleri başarının 
en birinci şartıdır. Ben bu konuda huzurunuzda bir
kaç defa dile getirmiş olduğum bir konuya değinece
ğim. 

7/6658 sayılı Kararname Hükümet Başkanı tara
fından Bakanlıklar arasında koordine temin edilme
diği için hiç bir anlam taşımamış, maalesef öngörül
müş olan 400 milyon lira temin edilememiş olduğu 
için 24 il çiftçileri korkunç bir felâkete uğramış ve 
dolayısıyle Muş çiftçileri hayvan potansiyelinin % 
SO^sinden fazlasını kaybetmişti sırf bu koordinasyon 
eksikliğinden dolayı. 

Sözü edilen Kararnamede 400 milyon lira öngö
rülmüştü; fakat daha sonra 'kararname yayınlandık
tan sonra çiftçilere de Devlet tarafından yardım edi-
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leceği bildirilmiş olmasına rağmen zamanı gelip kar 
yağıp yollar kapandıktan sonra ancak 100 milyon lira 
gönderebildi. 

Bu hususu belirttikten sonra, bilhassa 1966 dep
reminden bugüne kadar 9 seneden beri karda, kışta 
tahta barakalarda beklemekte olan Varto, Hınıs ve 
diğer ilçelerdeki deprem görmüş olan vatandaşlara 
yardım elini uzatmakta olduğunuzu duyunca, öğre
nince başta bu köylü halkı olmak üzere ve ben de 
onların bir temsilcisi olarak sonsuz bir mutluluk için
deyim. 

İşte, İmar ve İskân Bakanlığının yapmakta olduğu 
bu çalışmanın diğer Bakanlıklarla koordine bir sis
tem içine girmek suretiyle eğer İmar ve İskân Bakan
lığı 1975 yılında bu depremden zarar görmüş olan 
vatandaşların konutları yapılacaksa, İmar ve İskân 
Bakanlığının bu konut yapımına paralel olarak Millî 
Eğitim Bakanlığı da köylere okul götürürse, Bayın
dırlık Bakanlığı bugüne kadar geri kalmış bu yöre
lere altyapı hizmetlerinden olan yol götürürse, Köy 
İşleri Bakanlığı da haliyle aynı şekilde bu köylülerin 
yollarını ve içme sularını götürürse gayet tabiîdir ki, 
köylüler 9 seneden beri beklemiş olmanın ve tevek
külle beklemiş olmanın karşılığını da bu suretle almış 
olacaklardır. • 

Sayın Başkan, kusura bakmayın; beni başta söze 
başlarken sıktınız. Bu durum karşısında şimdi ben de 
hızımı alamıyorum. 

Cumhurbaşkanlığı Bütçesini müzakere ederken bir 
misal vermiştim. Benim Siirt'li köylüm, buradaki bü
yüklerim hasta olduğu zaman onların iyileşmeleri için 
dua eder ve iyileştikleri zaman da kurban keser. İşte 
ben bu köylünün dertlerini burada 10 dakika içinde 
dile getirmek için çalışıyorum. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Planlı döneme girdiğimizden bu yana gelmiş geç

miş hükümetlerin hemen hepsi Doğu Anadolu'ya 
önem vereceklerini, yatırımların bu yörelere kaydırı
lacağını bildirmişlerdir. Aynı zamanda bu husustaki 
düşüncelerini Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planlarında ve Hükümet Programlarında 
dile getirmişlerdir. Ne acı bir gerçektir ki, her sefe
rinde söylediklerinin tam tersini yapmışlardır. Bu ko
nuda Muş ve Afyon Karahisar Şeker Fabrikalarını 
misal olarak göstermek istiyorum. 

Muş ve Afyon Karahisar Şeker Fabrikalarının ya
pılacağı 1972 ve 1973 senelerinde aynı şekilde bütçe
de yer almıştır ve TRT kanalıyle aynı gün Türk hal
kına duyurulmuştur; fakat maalesef bu sene Afyon 
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Karahisar'a şeker fabrikası götürüldü, Muş'un şeker 
fabrikasının sözü bile edilmiyor. Hani yatırımlar geri 
kalmış yörelere götürülecekti?.. Hani Muş, Devlet 
Planlama Teşkilâtının hazırlamış olduğu kitaba göre 
geri kalmış olan yörelerin içinde, beş ilin içinde yer 
alıyordu?.. 67 vilâyetin içinde en geri kalmış olan beş 
ilin içinde yer almış olmasına rağmen Muş maalesef 
bugüne kadar hiç bir yatırımdan nasibini alamamış
tır. 

Ayrıca, ben Batı Anadolu illerine götürülecek olan 
yatırımlardan ancak kıvanç duyarım. Samsun'da 
19 Mayıs Üniversitesi yapılacaksa Samsun'la iftihar 
ediyorum, Konya'da Selçuk Üniversitesinin yapılaca
ğını öğrenince iftihar ediyorum, Bursa'da üniversite 
yapılacağını öğrendim, iftihar ediyorum. Yalnız, 
1936 tarihinden itibaren Muş'a bir şeker fabrikası 
sözü verilmiştir ve maalesef yerine getirilmemiştir. 
Eğer gerçekten Muş'ta bir şeker fabrikası olmuş ol
saydı 1973 senesinde vukubulan kuraklıktan dolayı 
hayvan zayiatı % 50'nin üstünde olmayacaktı, çün
kü şeker pancarı küspesini yedirmek suretiyle o 
hayvanları kurtarmak mümkün olacaktı. 

Muş ,Bulanık, Erentepe ve Malazgirt gibi Türki
ye'de buna benzer birçok ovalar vardır, ovalar de
ğerlendirilmeden beklediği sürece vatandaş da işçi ola
rak dış ülkelere gitmek için kuyrukta bekleyecektir. 
Malûmunuz, Muş ovasının ortasından iki nehir 
akar; Karasu ve Murat. Maalesef diyorum, çünkü 
değerlendirilmeden bugüne kadar boşa akmaktadır 
bu sular. 

Bir konuya değinmek suretiyle huzurunuzdan ay
rılacağım: Keban'dan elde edilen elektrik enerjisi ha
liyle Türkiye'nin lüzumlu yerlerine kaydırılacaktır, 
normaldir. Yalnız, etrafında bulunan Muş, Bingöl, 
Bitlis, Siirt illeri elektrikten tamamıyle mahrum iken, 
bu elektriğin Batı Anadolu'ya kaydırılması işini ora
daki halk tarafından gayet normalce karşılanacağını 
kabul etmemiz mümkün müdür? tşte huzurunuzda 
bu konuda bir iki kelime söylemek istiyorum. Kırk 
gün oraları dolaştım üzülerek söylüyorum, bazı 
şahıslar da haliyle Türkiye'nin bütünlüğüne gölge dü
şürmek isteyen bazı şahıslar da bu konuyu istismar 
ediyorlar. Sayın Başbakanımızdan bilhassa çevre 
illerdeki elektrik sıkıntısını giderdikten sonra ki, faz
la bir elektrik ihtiyaçları olacağını zannetmiyorum, 
ondan sonra Batıya aktarılması hususunda öneride 
bulunacağım. 

Sayın Başbakanımızın Erzurum'a kadar bir seya
hat yapacaklarını büyük bir memnuniyetle haber al

dık. İstirham ediyoruz, Türkiye'de bugüne kadar 
olağan bir durum var, Selâhaddin Babüroğlu Erzu
rumludur; Selâhaddin Babüroğlu Sayın Başbakanı Er
zurum'a kadar getirmiştir, bak Erzurum'dan dön
müştür, diyecektir benim Muşlum. Madem ki, dep
remin esas ağırlık merkezi Varto'dadır, Sayın Baş
bakanımız eğer Erzurum'a şeref verirlerse istirham 
ediyoruz, Muş'a da şeref versinler, halkım onu 
büyük bir memnuniyetle karşılayacaklardır. 

Huzurunuzdan ayrılmadan evvel, Başbakanlık 
1975 bütçesinin Türk Milleti ve Başbakanlık için 
hayırlı, uğurlu olmasını temenni eder saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Hikmet tşmen, buyurunuz. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Son haftalarda hemen her gün parlamenterler, 
üniversite mensupları, yüksek düzeydeki hukuk uz
manları, sendika başkanları, meslek kuruluşları, iş
çiler, öğrenciler, her çeşit kamu kesiminden Cum
hurbaşkanına, Başbakana, başkaca Hükümet yetki
lilerine kanlı biçimde olayların faşist komando sal
dırılarının, pahalılığın, öğretmen, memur kıyımı
nın, varı yoğu bahane ederek tutuklamaların önüne 
geçilmesini sağlamak amacıyle önergeler, öneriler, 
şikâyet mektupları, ihbar mahiyetinde faşizan ey
lemlere kumanda edenlerin, faşizmi yerleştirmek is
teyenleri bildiren yazılar, yağmaktadır. 

Aylardır, hatti 12 Mart öncesinden beri yıllar
dır, memleketimizde uyanan, hakkına hukukuna sa
hip çıkma çabalarına girenleri önlemek, demokrasi
nin yerleşmesini engellemek için, sonradan fazla 
lüks bulunup Anayasa ve başkaca yasalar değiştiril
miş, çağdışı ne varsa her şey yapılagelmiştir. 

Sayın üyeler; 
Vakıa bir yandan bir terör havası estirilirken, öte 

yandan halkın gerçekleri daha iyi görmesi de körük
lenmektedir; ama ne var ki, Türkiye haksız yere çok 
tahrip edilmekte, basiretsizce çok gerilere itilmek 
istenmektedir. İşçi hareketleri büyük baskı altına 
alınmaktadır. Hayat pahalılığı karşısında işçi ücret
lerinin artırılması için yasal ve haklı olarak giriştik
leri grev hareketleri Hükümet veya Sıkıyönetimce ön^ 
lenmektedir. Böylece demokratik hakların kullanıl
maz hale getirilmesi yürütülmektedir. Bundan ya
rarlanmasını bilen işverenler toplu sözleşmelere yanaş-
mamaktadırlar. Aynı faşizan baskıların arkasındaki 
güçler TRT'yi hedef almaktadır, bu amaçla gerçek 
leri dile getiren, tamamıyle tarafsız çalışan ve kamu-
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oyunun sevgi ve saygısını kazanan TRT'yi kendi mak
satları için kullanacak bir alet haline getirmek iste
dikleri ortadadır. Sayın Başbakanın bu hususta 
dikkatini çekmek istiyorum. 

Sayın senatörler; 
Öteden beri Sayın Başbakan iyi niyetlerle hareket 

etme eğilimini ifade ve kamuoyunu itimada davet 
etmektedir. Ancak, bu arada şunu söylemeliyim 
ki; 1974 yılında kısa bir süre durulan, çağdışı olay
lara olsun ara verilen insan haysiyetine yaraşır bir 
yola girme çabalarının filizlenmeye başladığı bir dö
nemden sonra Sayın Irmak Hükümetinin yönetime 
geçmesiyle beraber bu gidişin tersine döndüğünü ve 
memleketimizde sonu gelmez gibi çağdışı olaylara 
itildiğini görüyoruz. Bütün bunlar kamuoyunun göz
leri önünde ve perde arkası güçler basında yayında 
ilân edildiği bir ortamda cereyan etmektedir. Per
vasızlık da son haddini bulmuştur. 

Elbette ki, hak ve hukuk ortamının kapıları ara
lanırken birden kapatılması ve memleketimizin çık
mazlara sürüklenmek istenmesi 12 Mart öncesi kar
gaşalıklara çekilmesi karşısında Sayın Başbakanın 
önleme gayretleri ifade eden vaatleriyle eylemleri 
arasında paralellik beklemek, doğruyu özleyenlerin 
hakkıdır. Bütün Devlet güçleri; sivil, asker, Sayın 
Başbakanın emrinde olduğu gözönünde tutularak, 
üniversitelere saldırtılan ve kendilerine komando adı 
verilen terörist eylemleri yürütenleri kontrol altına 
alınması ve alınamaması anlaşılır gibi değildir. Ne
den Sayın Ecevit'in Başbakanlığı sırasında böylesine 
eylemleri yönetenler bu gibi girişimlerden kaçınmış
lar, sinmişlerdir Bu soruyu her kesim ısrarla sor 
maktadır. 

Biz, ister istemez Sayın Başbakanın sağ sol ça
tışmaları gibi gösterilmek istenen; ama aslında olay
ların tanıklarının anlattıklarından anlaşıldığı gibi 
bir merkezden yönetildiği açıkça ortada olan böyle
sine akıl almaz girişimlere açık kapılar tutulmasına 
«Dur» demesini bekliyoruz. Çok yeni olarak kula
ğımıza geldiğine göre, üç yüz kadar komandonun İs
tanbul'dan Ankara'ya takviye olarak gönderildiğini 
öğreniyoruz. Bunu belirtmekte bugün için yarar 
görüyorum. 

Sayın üyeler; 
Bugün varım, yarın yokum, diyen bir Hükü

metten uzun vadeli, derinlemesine işlem yapmasını 
beklemek haksızlık olur. Ancak, memleketimizin 
kargaşaya itilmesine, pahalılık, öğretmen, memur 

kıyımı gibi güncel sorunlara kesinlikle ve en kısa za
manda çareler bulunmasını beklemek elbette ki bi
zim hakkımızdır. Çünkü, çok âcil sorunlarımızdır. 

«Kim olursa olsun; yeterki devrimci olsun yaşat
mayız» diyen bir grup başıboş insanın güpe gündüz, 
kamuoyunun gözleri önünde Kerim Yaman'ı kurşun
ladığı bilinmektedir. O günlerde yetkili makamlar 
suçlular tespit edilmiştir, diye ifade vermişlerdir. 
Ancak, bugüne kadar bir aya yakın bir zaman geç
tiği halde ne Kerim Yaman'ın ailesine, ne üzüntülü 
kamuoyuna ferahlatıcı bir sonuç ilân edilmemiştir. 

Son yıllarda çok Kerim Yamanlar olayları geçir
dik. Copla ölesiye kadar dövülmüş ve sonra pen
cereden atılmış Vedat Demircioğulları dönemi çok 
uzaklarda değildir. Sayılmayacak kadar çok. Böy
lesine vahim, kanlı kıyımlara, kargaşa ortamına itil
melere, faşizmin yerleştirilmesi çabalarına Sayın 
Başbakanın dur demesini, perde arkası güçleri bir 
defa da kendisinin keşfetmesini bekliyoruz. Babala
rımızın, analarımızın, kardeşlerimizin gönüllü kan
ları pahasına kazanılmış Kurtuluş savaşlarından ge
len Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, bugünkü Baş
bakanının, memleketi çağdaş uygarlığa ulaştırma ça
balarını sürdürenlerden yana olmasını istiyoruz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Nalbantoğlu, buyuru
nuz. 

HİLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; hepinizi saygı ile selâmla
rım. 

Huzurunuza, gelmiş geçmiş başbakanlara, hali 
hazır Başbakana ve gelecek başbakanlara hitap et
mek için çıkmış bulunuyorum. 

Başbakanlar Hükümetimizin başıdır. Başbakan
lar Hükümet çarkını çalıştıran kişilerdir. Başbakan
lar, gerek şassan ve gerekse Bakanlar Kurulu, Baş
bakanlığa bağlı kuruluşlariyle birlikte, kanunlarla 
belirtilen çeşitli hizmetleri yerine getirmekle ve ay
nı zamanda kamu hizmetlerinin iyi bir şekilde yeri
ne getirilmesinin planlanması ile yükümlüdürler. Bu 
yükümlülüklerini de bakanlıklar, genel müdürlükler, 
bölge müdürlükleri ve müdürlükler vasıtasiyle, ya
ni özet olarak Hükümet çarkı dediğimiz mekanizma 
ile yürütürler. 

Biz, ne yazık ki Osmanlı İmparatorluğu zama
nında devlet olduk; Hükümet mekanizmasını kura
madık. 50 yıllık Cumhuriyet Hükümetimiz zama-
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nmda da Hükümet mekanizmalarımızı kurmaya ve 
geliştirmeye çalışıyoruz; fakat yapamıyoruz. 

Başbakanlık şeması altında Devlet Planlama Teş
kilâtı ve Devlet Personel Dairesi, Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumu, Devlet İstatistik Enstitü
sü, Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü, 
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı, Yük
sek Denetleme Kurulu gibi çok kuruluşlar olduğu 
halde acaba neden teşkilât, mevzuat personel politi
kası, eğitim kuralları bakımından hâlâ sağlıklı bir 
Hükümet mekanizması kuramamış olmamıza şaşı
yorum. 

Bugün görünüm odur ki; Hükümet mekanizma
sı dişlileri, bazen birbiri arasında boşluklar olan, ba
zen dişlileri ters vuran ve bazen bu dişliler arasın
da bazı pas birikimleri oluşması nedeni ile düzgün 
çalışamamaktadır. Bazen bu dişliler yan ödemeler
le yağlanmakta ise de yanlış yağ zerkleri bu dişlile
rin paslanmış bölümlerinin pasını açamaz durum
da olduğu için işe yaramıyor. 

Bendeniz, başbakanlardan, gelecek başbakanlar
dan teşkilâtlarında bu iş ile uğraşacak kuruluşlara 
ilk önce bu çarkı normal çalışacak bir mekanizma 
haline getirmek için, gerekli etütleri yaptırmaları 
için emir vermelerini istiyorum. Hani senelerden be
ri lâfı edilen idarî reform, Kamu İktisadî Kuruluşla
rı reformu gibi merak ediyorum; bu düşünceye sahip 
çıkacak başbakan kim olacak diye... 

İdarelerimizin taşra örgütleri «Yaşar - Yasamaz» 
Senaryosunu andırmaktadır. Ben bu ismi sadece te
levizyondan aldım 14,5 senelik idari hayatımda bu 
durumu yakından da görmüş, müşahade etmiş bu
lunmaktayım. «Kara Kaplı Nizamî Bey» revaçtadır. 
Onun için bu çarkın düzenlenmesi gerekmektedir. 
Gerek Sayın Başbakanımızdan, gerekse gelecek 
olan başbakanlardan bunu istirham etmekteyim. 

Ayrıca, başbakanlar, sözlerine dikkat etmelidir. 
Sayın Başbakanımıza da hürmetim olmakla bera
ber birazıcık tenkit yollu konuşmuş olacağım; af
fetsinler. Meselâ poligami mevzuu çekiştirilmiştir. 
Cumartesi tatili, 150 binlik stat meselesi, Norveç sis
mik gemisinin arızası, Konya'ya havaalanının hemen 
yapılması gibi konularda hakikaten, belki kendisi
nin hizmet arzusunun iştiyaki ile söylenmiş, acele 
çıkışlar olmuştur. Beni bağışlaması istirhamı ile 

bunları da tenkit olarak arz ediyorum. Ancak şimdi 
bir şiirle de övgümü sunacağım:. 

Ne dedi Başbakanım? 
Ata'dır benim canım, 
Çıksa da bütün kanım, 
Türkiye'dir vatanım. 
Kıbrıs'ı da atamam, 
Vatan onsuz natamam, 
Sözleşmeyi yapmadan. 
Yatağımda yatamam. 
Günümüz, gözümüz sen. 
Bu çarkı döndürürsen, 
Gemiyi yüzdürürsen, 
Başımız üstünde sen.. 
Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kendi adlarına konuşan arkadaşla
rımızın sayısı altıyı buldu. İki yeterlik önergesi var; 
sunuyoruz: 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın Baş
kanım, son sözün benim olması lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, arz edeyim. Sıra şu şekil
de: Sayın Hazerdağlı, Sayın Çelikbaş, Sayın Soydan. 
Sıra ile söz vereceğim. Eğer yeterlik önergesi kabul 
edilirse son söz sırası sizde olacak. 

SALlM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Yeterlik 
önergesi aleyhinde söz istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sunalım da efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakereler kâfidir. Yeterlik öneririm. 
Saygılarımla. 

Artvin 
Recai Kocaman 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Başbakanlık bütçesi üzerin
de yeter sayıda üye konuşmuştur. Müzakerelerin yeter
liğini arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Alâeddin Yılmaztürk 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, buyurunuz. Ye
terlik önergesinin aleyhinde söz veriyorum. 

(Adalet Partisi sıralarından; «Yeterlik önergesini 
geri aldı» sesi) 

İki tane önerge var efendim. 
SALİM HAZERDAĞLT (Elâzığ) — Muhterem 

arkadaşlarım; 
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Gecenin bu saatinde yeterlik önergesi gelmesi ta
biî görülüyor; fakat, zaten söz isteyen arkadaşları
mız kala kala üç kişi kalmıştır. Bu bütçe üzerinde sa
bahtan beri mütemadiyen önergeyi veren arkadaşla
rımız tarafından söylenmedik söz bırakılmamıştır bu 
Hükümete ve bu Parlamentodaki arkadaşlarımıza ne
ler neler söylenmemiştir sabahtan beri... 

Lütfediniz, bu kadar saat kalmışız, 10'ar dakika
dan yarım saat eder, yarım saat zarfında da biz de dü
şündüklerimizi söyleyelim. Yeterlik önergesinin ve
rilmesi çok iyi bir şey değil. Komisyonda bu veril
medi, bütçe müzakereleri başlayalı beri de olmadı, 
hele sizin tarafınızdan verilmesi. Sabahtan beri sizin 
tarafınızdan konuşulurken, 2'şer saat olarak gruplar 
adına dünden beri konuşmalar yapılırken, diğer ar
kadaşların konuşmasına müsaade edilmemesi sizin 
için bir tartışmadan kaçma manasına gelir. 

Sizden rica ediyorum, bu önergeyi kabul etme
yin, 10'ar dakika zarfında düşündüklerimizi ifade ede
lim. Saygılar sunarım. 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Gen alı
yorum. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Yılmaztürk ve sa

yın Kocaman önergelerini geri aldılar. Buyurunuz 
Sayın Hazerdağlı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Teşekkür ede
rim muhterem arkadaşlarım önergeyi geri aldığınız 
için. Sayın Başkan, sizlere de teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Dün bu bütçenin tümü üzerinde, bugün de mec
lislerin bütçesi üzerinde ve özellikle Başbakanlık 
bütçesi üzerinde görüşülürken, bu kürsülerden ay
nı hararetle yine Hükümet hedef tutularak milliyetçi 
cepheden bahsedilmek suretiyle tartışmalar devam 
edip gitti. 

Yine görüşmeler sırasında, cevap vermemi bağış
layınız, Milliyetçi Cephenin Devletin bütçesine el-
koyduğu söylendi, daha da ileri gidildi; bu söz, söy
leyen arkadaşıma aittir, arkadaşım bile demeye di
lim varmıyor, senatöre aittir. Bir senatörün ağzın
dan köpükler taşa taşa, seçimden kaçanlar diyebilir, 
kaçaklar çetesi, Parlamentonun bir kanadına kaçak
lar çetesi diyecek kadar ileri gidildi. Millî iradeyle 
bu Parlamentoya t|elen insanlara bu sözler söylen
di. 

Bu sözlere cevap vermek için muhatabın karşıda 
olmasını çok arzu ederdim; ama bu saatte bu sözleri 
daha fazla konuşmak istemiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu saldırıların bir nedeni olmalı, devam edip gi

den saldırıların sebebi nedir? Burada ne yapıyoruz? 
Bir bütçe yapıyoruz. Bu bütçeyi yaparken, Millete, 
Devlete bu bütçeyi yetiştirirken bu saldırılar, bu te
cavüzler neden? Hükümete, cepheciler, cephe yandaş-
cılar gibi sözler neden, bunu dünden beri arayıp duru
yordum. Bunun sebebini aradım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Geçen yıl bu aylarda burada tarihî yanılgılar iti

rafı içinde, birbirlerine sarmaş dolaş dans havalan 
içinde ve birbirleriyle bağdaşması mümkün olmayan 
iki partinin bir koalisyon Hükümeti kurdukların! 
görüyorduk. Bunlar bir Hükümet kurdular, bu Hü
kümete, her hükümete olduğu gibi, bu Parlamento 
başarılar diledi. 

Aradan 8 ay geçti, bir bina yapıldı, bazı işler 
yapıldı. Şu dünyada kendi yaptıklarına kendi tapan
lar olduğu gibi, kendi yaptıklarının üzerlerine yı
kıldığını görenlerin bu duvarın altında kalmamak 
için kaçtıkları da olmuştur. 

Bir duvar yapıldı, bozuk bir duvar yapıldı. Bu du
varın malzemesi neresinden bakarsanız bakın bozuk
tu. İtiraf edelim paraya, pula, bütçeye dayanmayan 
bozuk bir Personel Kanunu üzerine, bir 12 sayılı Ka
rarname getirildi, bozuk personel düzeni bir kat da
ha bozuldu, altından çıkılmaz hale geldi. Paraya, pu
la dayanmayan çalışma saatleri düzenlendi, Cumartesi 
tatil edilmek suretiyle altından çıkılmaz işçi, memur 
ayırımı meydana geldi. İşçiler toplusözleşmelerine 
Cumartesi tatilini koydurmak suretiyle, önümüzdeki 
yıllarda tatile gitmek istediler, Türk - İş, işçi kesimi 
Cumartesi tatili istedi. Memurlar bir tarafta, me
mur işçi kargaşalığı büsbütün daha karmaşık hale 
geldi. Bozuk duvarın malzemesinden birisi de buy
du. 

Senelerdir hepimizin birlikte kalkınmasını istedi
ğimiz, şu sesini duyaramayan köylü kesiminde büyük 
bir adaletsizlik meydana getirildi. En zarurî ihtiyacı 
olan ekmeği üzerinde bir adalet, bir eşitlik sağlanama
dı. Ekmeği şehirliye, buğdayı belediyelere 125 veya 
140 kuruşa verirken, köylüye bunun iki, üç misline 
yetirmek düzeni kuruldu. Bu büyük eşitsizlik, bu bü
yük adaletsizlik bozuk duvarın, yıkılmak üzere olan 
bozuk duvarın malzemesinden birisiydi. 

Daha neler yapılmadı, gübreye zam, kuyruklar 
falan, bunlar hep söylenmiş sözler, ben bunları söy
lemeyeceğim; ama bu benim dediklerimin birçoğu pa
raya, pula dayanmayan, bütçeye dayanmayan işler
di, bunlar üzerinde isabet edilemedi. 
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Hele döne döne feryat ettiğim şu Cumartesi ta
tili, Türkiye'de sesini duyuramayan büyük halk kesi
minin işlerinin görülmesine büyük engel oldu. Sırası 
geldiği zaman buna değineceğim, bu dar vakitte bu 
konuyu ifade etmek mümkün olmuyor. Bütün bunlar 
bu yapılan duvarın üzerlerine yıkılmak üzere olduğu
nu gören Hükümetin kaçmasına sebep oldu. 

Şimdi, bütün bu feryat bundan ileri geliyor, ben 
böyle anlıyorum, bunun başka izahı yok. Yoksa bir 
koalisyon kurulmuş, istifa etmiş gitmiş. Ben dış poli
tikayı karıştırmıyorum, daha söylenecek çok söz var: 
Kıbrıs'ta bir zafer elde edildi şehit kanlarıyle, 10 bin 
Türk, İngiliz üsterinde bırakılarak Türkiye'nin en kri
tik anında istifalar yapıldı. Amerikan yardımı kesil
di, haşhaş meselesi, her şey söylenebilir. Yapılan bo
zuk duvarın üstünüze yıkılacağını görünce baskın çık
mak için bir feryat, bir vaveyla, bir taarruz başladı. 
Bu baskın çıkanların marifetidir. 

İnsan «Ne yapalım, Koalisyon Ortağımızla bu işi 
yürütemedik», diyebilir; ama illâda karşı tarafa taar
ruz etmek, illâda «Milliyetçi Cephe, cephe kurucuları, 
cepheciler, Milleti bölenler.» diye taarruzlar, baskın 
çıkmanın birer örneğidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Milliyetçi Cepheye taarruz edenler, gayrı millî 

bir cephenin oluşturulmakta olduğunu görmemezlik-
ten gelemezler. 1973 seçimlerinde, en kızılından en 
pembesine kadar; tuttukları şemsiye altında toplanıl
masını isteyenler, bugün o şemsiyelerinin altından 
teker teker kaçıp, kendi şemsiyeleri; kızıl, kırmızı 
şemsiyelerinin altına toplananları görünce; «Aman 
bunları kaçırmayalım.» diye bir an evvel seçimlere 
gitmenin çarelerini aramışlardır. 

Türkiye'de seçim mevzuu üzerinde konuşulursa; 
kimin seçimden kaçtığı kimin kaçmadığı henüz da
ha belli olmadı. Bir parti üyeleri tarafından seçimler 
yapılması için imza verilmiş; ama bunun yanında 
öbür partilerin kimisi seçimin 1975 Haziranında ki
misi de 1975 Ekiminde yapılmasını söylemiştir. Se
çimden kaçan kimse yok bu memlekette. 

Yarın reye geldiği zaman, ne olacağı belli olma
yan o imzalar; Genel Merkezin baskısı, tazyiki altın
da, İttihat Terakkinin Merzeki Umumîsinin... 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Öyle şey yok. 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — . . Tazyiki 

altında imza vermiş olanların, yarın reye geldikleri 
zaman, nasıl rey verecekleri belli olmadan, seçim 
teraneleri tutturmak suretiyle karşı tarafa taarruzda 
bulunmaları, «Kaçaklar» demeleri doğru değildir; 
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I ama hükümetten kaçanlar meydandadır. Seçimden 
kaçanlar belli olmamıştır; ama hükümetten kaçanlar 
belli olmuştur. 

Bu konuyu tespit ettikten sonra : 
TRT konusu, Başbakanlık bütçesi münasebetiyle 

ele alınmaktadır. TRT üzerinde 11 sayılı Kararname 
şu anda Millet Meclisinde görüşülüyor; buraya geldi
ği zaman cevabını biz de vereceğiz ve TRT'nin Va
tan Cephesi mi kurduğunu, başka bir millî vazife mi, 
yoksa gayri millî bir vazife mi gördüğünü burada ifa
de edeceğiz. 

Sayın Başbakandan, bu bütçe münasebetiyle, geç
miş Hükümetin bu memleketin başına musallat etti
ği, ileride telafisi kabil olmayacak, yarın işçi kesimi
nin de tamamen benimseyeceği ve Türk ekonomisini 
kökünden sarsacak şu Cumartesi tatilinden bu mem
leketi kurtarmasını, bunun için cesaretli kararlar al
masını istirham ediyorum. 

Sürem bitmeseydi söyleyeceğim çok söz vardı. 
Saygılar sunar teşekkür ederim. 

BAŞKAN •— Sayın Çelikbaş, size söz verecektim; 
ama bir yeterlik önergesi daha geldi; Sayın Suphi Ka
raman göndermişler. Eğer kabul olunursa sıra sizde. 
isterseniz son söz sizin olsun. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Ben tüzüğe hürmetkarım. Hem son söz benim için 
daha iyi. 

HİLMİ SOYDAN (Kahraman Maraş) — Sayın 
Başkan, bir tek ben kalıyorum. Zaten konuşmam çok 
değildi... 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Başbakanlık bütçesi üzerindeki görüşmelerin ye-

I terliğinin oya sunulmasını saygıyle arz ederim. 
Tabiî Üye 

Suphi Karaman 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Buyurunuz Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Evvelâ kifayetin kabul edilmemesinden dolayı te

şekkürlerimi arz ederek sözlerime başlamak istiyo
rum. 

Yapılan tenkitleri takip ederken, Hükümetin ol
dukça güç ve nazik bir durumda olduğunu tespit et-

| mernek mümkün olmadı; fakat buna rağmen, Devlet 
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idaresinde, icranın sorumluluğunu taşıyan Hüküme
tin, Devletin kendinden beklediği vazife ve mesuliyet 
duygusu içerisinde hareket etmesini, her türlü tenkitin 
Önünde gördüğüm için, kanunların uygulanmasında, 
Hükümette gördüğüm bazı atalet hareketlerini huzu
runuzda eleştirmek istiyorum. 

Hükümet Programı müzakere edilirken, Hüküme
tin Anayasaya uygun olarak kurulmadığı iddiaları 
karşısında; Anayasaya tamamen uygun olduğunu, 
bu çeşit tenkitler karşısında Hükümetin icra sorumlu
luğundan bir an tereddüde düşürmemesi lâzım geldi
ğini ve son olarak da, devamlı cesaret içinde bulun
masını tavsiye ederek sözümü bitirmiştim. 

Türkiye'de, maalesef yıllardan beri, icra sorumlu
luğunu taşıyanların kanunları uygulamaktaki tered
dütlerini; Türkiye'yi anarşik ortama sürüklemek is
teyenlerin de, kanunları uygulama durumunda olan
ların cesaretini kırmak, onları çekingenlik içerisinde 
atıl bırakmak istediklerini her vesileyle huzurunuzda 
belirtmekteyim. 

Bugün Türkiye'nin büyük derdi, kanunların uygu
lanmamasından mütevellit bir başı bozuk havanın, 
Devletin her kademesine sindirilmek, iletilmek isten
mesinden doğmaktadır. Huzursuzluk, asayişsizlik ve 
emniyetsizliğin bütün kaynağı, bu havanın her tarafa 
sirayet edilmek istenmesinden geliyor. 

Yine hakikaten Hükümetin affına sığınarak ifa
de edeceğim : 

Vaziyetlerinin nazik olduğunu söyledim. Çünkü 
demin Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü konuşurken, 
uzun vadeli işlere girmemesini tavsiye ettiğini de bir 
aralık düşündüm. Şu anda İranla tabiî gaz nakletmek 
için bir anlaşma yapılacak olsa; (Uzun vadeli bir iştir.) 
Hükümet bu anlaşmayı yapmasın mı?... Bu kadar 
güç durumlarını da düşünüyorum; fakat buna rağ
men Hükümet sorumluluğu duygusu galip geldiği için 
cesaretli davranmasını temenni ediyorum. 

İşte bu sözlerim içerisinde bakıyorum, kanunla
rımız derneklerin politikayla meşgul olmasını saraha
ten yasaklamış. Hergün, bildiriler ve mecmualar, der
nekleri tamamen politikanın içine sürüklemiş. Sendi
kalar ve diğer kuruluşların kanunlar müsaade ederse, 
muhterem Heyetiniz de tasdik ederse hepsi politikayla 
uğraşan, bir şey demem; ama eğer Türkiye'de huzu
ru, emniyeti sağlamayı arzu ediyor isek evvelâ ka
nunları uygulamaktan hareket edelim derim. Aksi 
takdirde «Türkiye'de yasaklar 24 saat sürer.» Sözü 
devamlı olarak hak kazanır. 

i Dernekler, politikalarla uğraşıyor, telgraflar geli-
I yor, TRT vesilesiyle belediye meclislerinde karar alı-
I nıyor : Halbuki belediye yasaları, belediye meclisle-
I rinin politikayla meşgul olmasını sarahaten men et-
I miş. Sızlanıyorlar, karar aldırıyorlar. 
I Şimdi, kanunların uygulanmamasından mütevel-
I üt temel davaya değineceğim ve vakit de geç olduğu 
I için huzurunuzdan ayrılacağım. 

I Muhterem arkadaşlar; 
I Ben bir soyadı meselesini, huzurunuza getirecek 
I kadar devlet tecrübesinden yoksun değilim : 
I Zatürree, hastanın hararetinin çıkmasıyle ölçülür. 
S Psiko patolojik durumları neyle tespit edersiniz bey-
I 1er? Cemiyette öyle fertler vardır ki, fevkalâde kabili-
I yedidir, son derece zekidir; fakat patolojik birtakım 
I arazı vardır. Patolojik araza eğer teşhis koyar, ted-
I birini alırsanız, sonunda tenkit konusu olan birtakım 
I problemlerle karşı karşıya gelmez, müteessir olmaz-
I siniz. 
I Son derece vasıflarının olduğunu yakınen bildiğim 
I TRT Genel Müdürünün ruhî bakımdan böyle bir ara-
I za maalesef duçar olduğunu görmemek mümkün de-
I ğildir. Evvelâ, hadiseyi bitaraf olması lâzım gelen 
I Kurumun başına gelen kişinin (Mümessili odur, o tem-
I sil eder) bitaraf olup olmayacağını, reddi hâkim mü-
| essesesini çok iyi bilen veya bilmesi gereken hukukçu 
J arkadaşlarıma sorarak anlatmak istiyorum. Bu de

ğerli arkadaş bakınız, bu makama gelmeden evvel ne-
I 1er yazmış : 
I «12 Mart» adlı kitabın 35 nci sayfası : «Sosyaliz-
I min temel kuralı eğer devrim olacaksa, devrimci par-
j tinin mutlaka olacağı şeklindedir. Sosyalizmin müca-
I delesine girenler partinin üstünlüğünü ve doğruluğunu 
I kabullenmek zorundadırlar. Bu zorunluk ister saçma, 
I ister dogmatik, ister yanlış olsun, ister aydın haysiye-
I tiyle ve kişiliğiyle bağdaşmasın, sosyalizmin tecrübe

si ve tarihi belki de katlanılması çok güç olan bu şar-
I ti sosyalizmin başarısı için mutlak bir kural olarak 

getirmektedir.» 

Muhterem arkadaşlar; 
I Böylesine andoktrine olmuş bir zihniyetten, bü

yük bir müessesenin başında bitaraflığı beklemeniz 
mümkün müdür? Reddi hâkim müessesesini bilen 
avukatlara soruyorum; («İzharı rey etmiş, böylesine 

J andoktrine olmuş» diyorum arkadaşlar.) «İnsan hay
siyetiyle bağdaşmasa dahi, başarı için bunu yüreğin 
yana yana kabulleneceksin» diyor. Bu bitaraflıkla alâ
kalı. Böyle bir zihniyetin 50 yıllık Cumhuriyet tari-

I hinde memur statüsünde, şu son beyanat gibi bir b> 
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yanata rasladınız mı arkadaşlar? Beni en çok renci
de eden bu. Devlet memuru arkadaşlar, yabana atıl
maz. Devlet memurunun bir yetişme tarzı vardır. 
Fransa'da üst kademede devlet memuru olabilmek için; 
yüksek tahsil mezunu, imtihan kazanıp girmiş, 8 - 1 0 
yıl memuriyette bulunmuş, iyi sicil alarak (Tezkiye 
amirliği yapmış olanlar bilirler, zekâ kâfi değil) Eco-
le nationale d'administration geçebilecekler oraya gi
der, üst kademede memur olurlar. 

Muhterem arkadaşlar; 
Eğer devlet memuriyetinin hiç lüzumu yoksa, ze

kâ testi yapalım, becerikiik testi yapalım, fuzulî yere 
kimseyi meşgul etmeyelim. O tezkiye fişini dolduran
lar, ne gibi karakterler üzeıinde dururlar pekala bi
lirler. Bir devlet memuriyetinde karakter bütünlüğü 
kadar zekânın ehemmiyeti yoktur. Bir devlet memu
rundan beklenen dürüslük, faziletli olmak, karakter 
sağlamlığı göstermek zekâdan çok daha ön safta ge
lir. 

Bu itibarla, eğer ilk andan itibaren benim soya-
dıyle ehemmiyetsiz görülen, sathî kafalarla ehemmi
yetsiz görülen takririm nazarı dikkate alınsaydı; bu 
kadar basit lâzımiyeye riayet etmeyen kişide birtakım 
zihnî çarpıklıklar tespit etmesi mümkündü, zor değil
di. O olmadı, sonunda Türk tarihinde emsaline Tas
lanmayacak şekilde Türkiye bir memurun skandaliy
le karşı karşıya geldi. 

Muhterem arkadaşlar: 
Türkiye Eurovsion şarkı yarışmasında birinci ol

muş, falanda filan olmuş, bunlar son derece tali mese
lelerdir. Evvelâ devleti devlet yapınız arkadaşlar. Dev
let, kanıma riayetkar olan memurlarla yapılır, başka 
şeyle yapılmaz. Bu itibarla, böylesine kanunları işgal 
eden, kanunu hiçe sayan ve yarın böyle bir vazifede 
kaldığı takdirde neler yapacağı bugünden belli olma
yan bir kişinin hâlâ işbaşında tutulabilmesi; benim, 
kanunların tatbikatı bakımındna Hükümette gördü
ğüm en büyük zaaf olmuştur arkadaşlar. 

Arkadaşlar, ban 34 yılının î l nci ayından itibaren 
memuriyette bulundum ve memuriyetin en üst kade
melerinde sorumluluk aldım; ama her şeyden evvel 
Devleti düşünürüm, memur haysiyetini düşünürdüm. 
Bir memur uluorta çıkacak, Parlamentosunu, vekili
ni, devletin müesseselerini şey edecek ve ondan sonra 
siz devleti ayakta tutacaksınız; hayır. 

Huzurunuzda, Devlet Personel Kanununun hazır
lanmasında Millî Birlik Hükümetinin Avrupa İktisa
dî İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtından mütehassıs gel
mesi için yaptığı davete gönderilen Fransız Devlet 

Şurası üyesi Mn. Gregaure'ın, memleketten ayrılma
dan evvel 1963 yılında Sanayi Bakam bulunduğum 
sırada bana ziyarette bulunmak talebiyle karşıma gel
diğinde kendisiyle muhatap, oldum, şimdi sorusunu 
anlatayım : 

Dedi ki, «Ekselans, siz bu Devleti zor idare eder
siniz.» Benini «Niçin?» soruma, «Bir memur mensup 
olduğu Bakanlığın politikası, Hükümetin politikası 
karşısında, aleyhinde yazı yazamaz, beyanatta buluna
maz.» diye cevap verdi. O tarihte Planlama Müste
şarlığı ile Maliye Bakanlığı arasında çatışmalar olmuş
tur. Planlama Müsteşarlığındaki yetkililer gazeteler
de beyanat veriyorlardı. Kendisine «İstifa ettiler ya» 
dediğimde. «Kâfi değil» cevabını verdi. İstifa eden 
her zaman devlet memuriyetine gelebilir; disiplin ku
ruluna verilir, tard edilir; aradaki fark, bir daha dev
let hizmetine bir daha gelmez, bu bir. 

İkincisi; İngiltere'de (Bunlar demokrasinin beşiği 
olan memleketler arkadaşlar) İngiliz İşçi Partisi Hü
kümette. Bir istihdam politikası yapmak istiyorlar, 
Ekonomist \Villiam Beveridge ise Hükümet vazife 
veriyor, hür cemiyette herkese iş... Kendisine yazılan 
mektupta, «Devletin bütün memurlarını yanında me
sai arkadaşı olarak alabilirsin, istediğinle çalışabilir
sin,» deniyor. Bütün memurlarla konuşuyor ve Hü
kümete mektup yazıyor, «Ben bu raporumu bütün 
memurlarla teşriki mesai ederek hazırladım; fakat 
memurların Hükümet politikası aleyhinde fikir izhar 
etmeleri memnu olduğu için bunun sorumluluğunu 
belediye reisi olarak ben takabbül ediyorum.» 

Arkadaşlar, Türkiye, demokraside İngiltere'den 
daha köklü bir ananeye mi sahip? Bu itibarla, nere
sinden bakarsanız bakınız, muvaffakiyeti fevkalâde 
iyi olabilir; hiçbir şey demiyorum. Memleketteki güç
lükleri yansıtmış, katiyen şikâyetçi değilim. Ben bu 
güçlükleri bilmeyen adam değilim arkadaşlar. Ben; 
Türkiye'de, Anadolu'da şöyle bir dolaşanın o göste
rilenlerden çok daha kötü sahneleri görebileceğini 
bilmez miyim? Memleketi 1 000 yıl ihmal edin, 50 
yıl gayret sarf edin.. Gidin bir de Avrupalılara so
run Türkiye'nin gösterdiği gayretleri. Memleketimiz 
50 sene evvel de Avrupa'nın bütün memleketlerinden 
geriydi; ama bir de gidin Asya ülkeleriyle mukayese 
edin. Ben oralara gittim, gördüm. Mukayese ettiği
nizde, memleketimiz Avrupa ile mukayese ettiğiniz 
zamankine nazaran geri değil. 

Bu itibarla, bunlardan hiç şikâyetçi değilim. Ben, 
Devlet memurunda evvelâ kanunlara saygılı olmayı 
istiyorum, kanunlara riayetkar olmayı istiyorum. 
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Eğer bunun ananesini Türkiye'de kuramazsanız; ya
pacağınız yatırımlar ne olursa olsun, maddî muvaf
fakiyetlerin başarısı ne olursa olsun, Türkiye'yi sa
lim bir devlet olarak, sıhhatli bir devlet olarak ayak
ta tutmak imkânı katiyen olmayacaktır, endişem bu 
noktada toplanıyor. 

Bu itibarla, Hükümet meşrudur, (Kim ne derse 
desin) bütçesi meşrudur, her haliyle meşrudur, 
«Meşru değil» diyenler diledikleri kapıya müracaat 
edebilirler. İcraî Hükümet etmenin bütün gereklerini, 
tedbirlerini almakta meşrudur. Vakit kaybetmeden 
her kesimde kanunları kâmil mânası ile uygulatmakta 
cesaretli davranmasını bilhassa bekliyorum ve bir 
başka vesile ile bunu temenni etmiştim. Orada tatbika
ta geçtiler, birtakım kanunsuz neşriyatı toplattılar, bun
ların faillerini mercilerden geçirerek mahkemeye 
sevk ettiler. Buna da huzurunuzda ayrıca teşekkür 
ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım arkadaşlar. (M. G. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Soydan, buyurunuz. 

HÎLMÎ SOYDAN (Kahraman Maraş) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bendeniz bu geç saatlerde huzurlarınızı işgal et
mek istemezdim. Başbakanlık bütçesi içerisinde plan
lamanın da bulunması mülâhazasıyle iktisadî konular 
üzerinde temas etmek zorunluluğunda kaldığımız 
için söz aldım. Bu sebeple, bana söz vermenizden 
dolayı da Yüksek Heyetinize teşekkürü bir borç bili
rim. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Türkiye'nin asıl problemi ekonomik krizdir. Bu 
ekonomik krizin halli, zarurî ihtiyaç maddelerini üre
tim yolu ile bir an evvel halledip, kuyruklardan kur-
tulmasıdır. Sanayi sektöründe de, yeraltı servetlerini 
işletmektir. Bendeniz 1968'de kıymetli hemşerileri-
min millî iradesi ile lâyık olmadığım halde bu Sena
toya senatör olarak geldiğimde Elbistan linyitlerinin 
ele alınmasını istedim. Elbistan linyitleri 3 milyar 200 
bin ton rezerv civarında idi. Bunun işletilmesinin o 
günkü maliyeti itibariyle 15 milyar liraya çıkarılması 
gerekiyordu ve bunun işletilmesinde enerji politikası 
bakımından zaruret vardır diye iddia ettiğim zaman, 
bütçemiz 40 milyar lira civarında idi. Bazı arkadaş
larım, Hilmi Bey, daha yeni geldiniz, bütçenin 1/4'ü-
nü bu enerji politikasına yatırmak mümkün değil de
mişti. Aradan seneler geçti, 250 milyon dolar karşı
lığı 37,5 milyar lira ile bu, proje olarak gerçekleşti. 

Bundan evvelki gelmiş ve geçmiş hükümetlere, bunun 
işletilmesi şartı ile, tahakkuku bakımından teşekkürü 
bir borç bilirim. 

Ancak, Türkiye'de şeker konusu başlıbaşına bir 
problem olmuştur; vatandaş kuyruktadır, şeker ka
raborsaya dökülmüştür ve Anadolu'da şeker 10 lira
ya bulunamaz hale gelmiştir. Hal böyleyken, planlama
dan 600 bin ton kapasite olarak üç şeker fabrikası
nın inşası konusunda bir karar çıkmıştır. Bunun biri 
Afyon Karahisar'a verilmiştir; kabul. Memleketimiz
dir, iftihar ediyoruz. Bu konu planlamadan çıkar çık
maz bendeniz meseleyi bu kürsüye getirdim ve son
ra da devrin bakanı ile görüştüm. Kahraman Maraş 
vilâyetinin arazi potansiyeli bakımından ve arazinin 
bundan evvel yapılan toprak tahlillerinde barajlarla 
ilgili olarak bir rapor verilmiş, buraya ekilecek ürün 
fasulye olarak dikkate alınacak olursa bunun baraj
ları dört senede amorti edeceği hesaplanmıştı. 

Bir defa, barajlara halen temas edilmedi. Ceyhan 
havzası başlı başına bir konudur. Bugün Suriye'de 
sulama nispeti yüzde 10 iken burada yüzde 5,7 dir. 
Şimdi konuya buradan başlamak istiyorum. Kahra
man Maraş'da ve esasen pancar mıntıkası olan Af
şin, Elbistan ve Göksün ovalarında pancar elde edil
mektedir ve buralarda bir aile ziraati vardır. Bura
larda tahditli müsade olmasına rağmen dekar başına 
6-7 ton elde edilmektedir. Tahditli dekar müsaadesi 
27 bin dönümdür. Tüm olarak buralardan 180-190 
bin ton pancar elde edilmekte ve Malatya Şeker Fab
rikasında ve dolayısıyle Elâzığ'a gönderilmektedir. 
Malatya Şeker Fabrikasının bu konuda kapasitesi an
cak 200 bin tonu bulmuştur ve burada yapılan Sür
gü Barajı ve Topma Barajı suretiyle buraların üre
tim ihtiyacını giderecek kapasiteye gelmiştir. 

tşte bu konuda olmak üzere ve şeker politikasını 
düzenlemek amacı ile yapılacak olan Şeker Fabrika
sının Maraş'ta yapılması konusunda beyanda bulun
muştum. Bununla, Türkiye'nin kaderine tesir eden 
şeker politikası da hal olunmuş olacaktı ve kuyruk
lar da ortadan kalkacaktı. Devrin bakanı da bir be
yanla bu konunun Planlama içinde olduğunu belirt
mişti. Planlama ile temas etmedim; ama yetkili ba
kan arkadaşla temas ettim. Devlet Su İşlerinin tespi
tine göre, Kahraman Maraş'ı ithal etmemek suretiy
le 3 kazada Elbistan, Afşin ve Göksün da 400 bin de
kar arazi vardır. Pancar statüsüne göre sulama dört
lü münavebeye tâbidir. Eğer yüz bin dekara müsaa
de verilirse 600 - 700 bin ton pancar elde edebiliriz. 
Üç kazada, daha Kahraman Maraş vilâyeti buna it-
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hal edilmeden pancar istihsali mümkündür. Bu arada 
da Ceyhan Havzası üzerinde, bu üç kazadaki pancar 
sahası üzerinde Devlet Su İşlerinin resmî tespitine gö
re de 700 bin dekar sulanabilecek arazi vardır. 

Hal böyle olduğuna göre, Planlama hakkımız olan 
bir konuyu vermede mahzur göstererek hareket edi
yor. Daha fabrikanın yeri tespit edilmemiştir. Bu 
konunun aslında Sanayi Bakanlığı bütçesinde konu
şulması lâzımdır. Ama, mesele Planlamadan çıktığı 
için, sonunda bu fabrikanın nerede kurulması gerek
tiği de Bakanlar Kurulu kararma bağlı olması sebe
biyle ve sayın Başbakanımızı da burada gördüğüm 
için bu konuşma zaruretim hasıl olmuştur. 

Şimdi Planlamadaki arkadaşlardan ricam şudur : 
Meseleyi iktisat, ekonomi yönünden halletmeleri lâ
zımdır. Kayırma olmaması lâzımdır, muhterem arka
daşlar. Bundan evvel Planlama yoktu, hatır için Ma
latya'da bir şeker fabrikası kurduk; ama pancarı hep 
Kahraman Maraş'tan gidiyor. Sonunda Devletin ce
binden 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon lira kira parası 
çıkıyor; bu fabrikanın yerinde kurulmaması sebebi ile 
Bunu Devlet kaç sene sonra telâfi edebilecek? 25 se
ne sonra telâfi edebilecek. Halen kira ile gidiyor... 

Biz diyoruz ki, pancar yelişen sahaya bizzat bu 
fabrikanın kurulması gerekir ki, hem Devlet kiradan 
kurtulacak, hem de ortaya çıkan şeker kuyruğundan 
kurtulacak. Hikâyemiz bu. Hâl böyle olduğu halde, 
burada kurulması mümkün değildir, diye Planlama
nın direnmesini hayretle karşıladım, muhterem arka
daşlarım. 

Şimdi burada hitabım şudur : Bunun iktisadî yön
den tespitleri yapılmıştır. Türk ekonomisi bakımın
dan konuşuyorum, şahsî konuşmuyorum, hakkımız 
olarak konuşuyorum. Bu üçüncü şeker fabrikasının 
yapılmasına da Bakanlar Kurulu karar verecektir ve 
yakında da bu bütçenin görüşülmesinden sonra bu 
durum Bakanlar Kuruluna gelecektir. Sayın Başba
kandan rica ediyorum, Planlama burada büyük bir 
hataya düşmüştür. Bu meselede sayın Başbakandan 
veya kendileri giderse bundan sonra gelecek hükü
metlerden ricam, kim gelirse; Planlamadaki arkadaş
lara da hassaten rica ediyorum, bu hatanın telâfi edi
lerek üçüncü olarak yapılacak şeker fabrikasının 
Kahraman M araş'ta yapılmasında Türk ekonomisi 
bakımından bir zaruret vardır, şahsî konuşmuyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Başbakanlık Bütçesi üzerinde söz 
isteyen başka sayın üye?.. Yok. 

Buyurunuz Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanın

ca S. Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun değerli üyeleri; 

Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle pek faal bir 
tarzda ve son derece yapıcı geçmiş olan görüşmeler
den dolayı bütün hatiplere yürekten şükranlarımı 
sunarım. Tenkitlerin büyük bir kısmı yapıcı, cesa
ret verici, öğretici, yol gösterici karakterdeydi. Si
yasî faaliyet dönemimiz süresince, bunları gerçek
leştirmek için Devletin bütün kuvvetlerini kullana
cağımdan emin olmanızı rica ederim. Uygulayama
dığım notlarımı da halefime en iyi bir yardım ola
rak sunmak kararındayım. 

Muhterem hatiplerin büyük bir kısmı, Hükümetin 
içinde bulunduğu son derece müşkül durumu an
layışla ve hatta takdirle karşılamışlardır, 

Arkadaşlarım; 
Hükümet bir zorunluk Hükümetidir. Devletimi

zi mahrum kalamayacağı yürütme gücünden bir sa
niye yoksun bırakmamak için, bu görevi üzerimize 
aldık ve her an, belki yüzlerce defa tekrar ettik ki, 
normal olan, Büyük Millet Meclisinin güvenine lâ
yık görülen bir ekibin işbaşına gelmesidir ve bu eki
bin gelmesini içinizde en büyük özlemle bekleyen bi
ziz; yani bugün Hükümet sorumluluğunu taşıyan ar
kadaşlardır. Sanırım ki, bu işin bizim de tahmini
mizden daha fazla uzamasından Hükümetinizi so
rumlu tutmazsınız. 

Biz, Bütçeyi yıllık olarak getirdik, bu da bir kri
tik mevzu oluyor. Tabiî ben bu anlayışa da hür
met ederim; ancak sanıyorum ki, Anayasamızda sa
rahaten «yıllık bütçe» kelimesi geçiyor, «geçici büt
çe» kelimesi hiçbir yerde, hiçbir suretle geçmemek
tedir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bravo, o 
yeter size. 

BAŞBAKAN SADİ IRMAK (Devamla) — Ben
deniz tahmin ederdim ki, yıllık bütçeyi getirmesem, 
asıl o zaman haklı tenkitlere maruz bırakacaktınız. 
Bunu bazı mahfiller, Hükümetin bütün yıl iktidar
da kalma hevesine yorumladılar; son derece insaf
sızdır. O Hükümet ki, biran evvel itimatınıza lâ
yık olacak bir ekibe vazifeyi devretmeye hazır ol
duğunu belki yüzüncü defa tekrarlamaktadır. 

Burada ileri sürülmüş olan bütün fikirleri dikkat
le dinledim ve dikkatle not ettim. Ümit ederim ki, 
bütün detaylar üzerine eğilmemi ve derhal cevap ver
memi gecenin bu geç saatinde arzu etmezsiniz, esa-
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sen bunların çoğuna cevap vermek fevrî mahiyette 
olurdu, bunlarm her birisi, derinliğine incelenip, 
Devletin mahdut ve aziz olan vasıtalarını en iyi ye
re en iyi randımanla sevk etmenin çarelerini aramak 
lâzımdır. Bu da fevrî konuşmalarla olamaz. 

Ancak bir iki belli başlı probleme şöyle değin
mekle geçmek istiyorum. 

Hepimizi Milletçe üzen ve adına gençlik veya öğ
renci olayları dediğimiz olayların, bizim zamanımız
da da tekerrür etmesi karşısında elbette son derece 
üzgünüz. O Türk çocukları ki, kaderde birdirler, 
aynı geminin içinde bulunmaktadırlar ve birbirlerini 
sevmekle yükümlüdürler. Onun yerine, birbirlerine 
saldırmalarını görmekten daha elim bir manzara ola
maz. Ancak, Hükümetin kâfi enerjiyle bu işin üs
tüne düşmediği hakkındaki kritikleri, müsaadenizle 
biraz abartılmış telâkki ediyorum. Fiilî rakamlar şu
dur. 

Vazifeye geldiğimiz günden bugüne bu eylemler
de 3 gencimizi kaybetmiş bulunuyoruz, 60 tane de 
yarah vardır. Sanıkların toplamı 275'dir. Bunlar
dan 260'ı yakalanıp adalete teslim edilmiştir. Ada
lete teslim edilmeyenler, 275 kişiden 15 kişidir ve 
bunların etrafındaki çemberi de her an daraltmakta
yız. Pek yakın günlerde bu 15 sanık da adalete tes
lim edilecektir. Ancak, elbette, bu demek değildir 
ki, sanık diye yakalanarak adalete teslim ettiklerimiz, 
mutlaka suçludurlar mânasına da gelemez. Pekiyi, 
takdir edersiniz ki, kitlevî hareketler sırasında masum 
insanlar da tesadüfen oradan geçenler de yakalan
mış, götürülmüş olabilirler. Bunu ancak adalet te
mizleyecektir kendisine son derece büyük saygı ve 
güven duyduğumuz adalet ortaya koyacaktır. Onun 
için, biz, şimdiden bu çocukların isimlerini afişe 
etmekte sakınca mülâhaza ediyoruz, adaletin vazife
sini güçleştirir karakterde görüyoruz. Bu sebeple
dir ki, bu rakamları vermekle yetiniyorum. 

Hükümetimiz, bununla da iktifa etmeyerek, sanı
yorum idarî hayatımızda değerli bir reform teşkil 
edecek olan Adlî Zabıtanın kurulmasına karar ver
miştir, pek yakında yüksek huzurunuza Adlî Za
bıta Teşkilâtı Kanunu gelecektir. 

Hükümetiniz bir de mahkemelerimiz arasındaki 
yetki ihtilâflarını çözme durumundadır. Bu fevrî ve 
kitlevî hareketlerde yakalananlar, 3 mahkemeden 
birine gidecektir. Nizami mahkemeler var, suçun 
karakteri, adi suç veya ideolojik suç olduğu ilk anda 
belli olmadığı için, polisin götüreceği 3 tane mahke
me vardır. 
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j Bilhassa sıkıyönetimin bulunduğu illerimizde, sı
kıyönetim mahkemesi var, nizami mahkemesi var 
ve Güvenlik Mahkemesi var. Bazı zaman işlerin ge
cikmesinin sebebi, bu üç mahkeme arasındaki kom-

I pedans ihtilâfları ve bu yetkilerin kanunlarımızda 
tam ve kesin olarak yerleşmemiş olmasıdır. Buna 
da hukukî çareler aramaktayız. 

I Nihayet, yüksek müsaadelerinizle kritik bölge-
I terimizde sıkıyönetimi de uzatmaktayız. Gerçi, sıkı

yönetim talebimizin asıl sebebi, memleketin maruz 
olduğu dış tehlikelerse de şüphe yok ki, sıkıyöne
timde ısrar edişimizin sebeplerinden bir tanesi de 

I normal kuvvetlerle, istediğimiz gibi hâkim olamadı-
I ğımızı gördüğümüz bu gençlik hareketlerine, daha 
I çabuk, daha etken müdahalede bulunabilmektir. 

Ancak, Hükümet olarak şuna çok dikkat ediyoruz. 

Evvelâ sıkıyönetimi bir sürekli rejim haline ge-
j tirmeyi asla düşünmüyoruz. 

I İkincisi, ancak zorunluk durumlarında başvuru-
I lacak olan bu rejimin kabil olduğu kadar özgürlük -
I leri kısıtlamamasına büyük önem vermekteyiz ve sa-
I nırım ki, (bu 5 - 6 aydan beri devam eden devre için-
I de) sıkıyönetimin özgürlüklere pek fazla dokundu-
I ğunu da iddia edemeyiz. 

I Elbette, dünyada da fikir hareketleri vardır. 
Bunların memleketimize girmesini Önlemek ne müm-

I kündür ne de temenniye şayandır. Çocuklarımıza, 
I hakikî, millî, insanî idealler aşılamak ilâcın başlıca 
I çaresidir, başlıca müessir olanıdır. Yıllardan beri 
I ihmal ettiğimiz Devrim Tarihi dersleri sadece bir 
I ders olmayacaktı, aynı zamanda bir telkin ve eğitim 

olacaktı. Bu ihmali acı ödemekteyiz, çünkü benim 
I şahsî kanaatim odur ki, dünyanın en ileri sosyal ve 

ekonomik rejimi Atatürkçülüktür. Çocuklarımızı bu
na elbirliği ile inandırmaya bakalım; ilkokuldan baş
layarak yüksekokullara kadar ve bu sahada memle
kete dıştan rejim ithali için Türkiye'nin hiçbir ihtiya-

I cı yoktur; aksine çok dikkatle müşahade edersek, 
dünya, Atatürkçülüğe doğru bilerek veya. bilmeyerek 

j gelme tandansındadır. Bir blokta sosyal adalet mev
cut; özgürlükler mevcut değil: Özgürlüklerin mevcut 

I olmayışının ıstırapları artık ayyuka çıkıyor kızıl blok-
I ta. Bir tarafta kapitalist ve liberalist rejimlerde sos-
I yal adaletin bulunmayışı da ayyuka çıkıyor, işte bu-
I nun ortasını bulmak lâzımdır: özgür bir ortamda, 
I kati bir sosyal adalet... işte bizim Mustafa Kemalci-

lik dediğimiz de bu efendim. Bunu yapabildiğimiz 
j zaman, memleketimizde gençliğimizi hem bir bay-
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rak altında toplarız hem de dünyaya asıl kurtarıcı 
büyük fikir hareketini getirmiş oluruz. 

Arkadaşlarımın bir kısmının ikazları oldu, onlara 
teşekkür ederim. Siyasî hayatta başa gelir. Bası
nımızın ısrarlı müracaatları oluyor ve ben de basınla 
iyi geçinmek kararında olan bir adamım. Vazifemin 
bir icabıdır bu. Vazifemde başarının bir icabıdır. 
Ayrıca, basına duyduğum saygının bir gereğidir. 
Uzun yıllar basın hayatında bulunmuş olmamın ta
biî bir neticesidir de bu. Sanmıyorum ki, pek âni te
hevvürlere kapılarak hatalar yapmış olayım. Mese
lâ, bir kıymetli hatibimiz «Birden bire Lahey Ada
let Divanına gitmeyi niçin kabul ettiniz» dediler. 

Dikkat edilirse şöyle söyledim ve bunu bugün de 
tekrar ediyorum. Yakın dostlarımızla, özellikle kom
şularımızla ve bütün dünya ile iyi geçinmek isteyen 
bir milletiz. İhtilâflarımız olursa, karşılıklı, masa 
başına oturup görüşmeyi daima tercih etmiş olan, 
komşularımızdan daima bunu talep etmiş olan bir 
milletiz, ama bunun dışında, büyük ve âdil olduğu
na inandığımız bir mahkemeye bizi davet ederlerse 
bundan da çekinecek bir şeyimiz yoktur. Bunu söy
ledim ve bugün de aynı şeyi söylüyorum. Bunu bir 
defa daha teyit etmek için, benden evvelki Hükü
metlerin şifahî olarak yaptıkları bir müracaatı, dün
kü tarihle, yazılı olarak Yunan Sefirine verdirdim. 
Lahey'e gitmek istiyorsunuz; buyurun bakalım, ih
tilâfımız ne, evvelâ bunu bir konuşalım; belki de La
hey'e gitmemize lüzum kalmayacak. Kadim iki mil
letiz ve bu Ege Denizi katiyen kimsenin malı olamaz. 
Bir mülkiyet iddiası varsa, en azından yarısı bizim
dir; hatta coğrafî formasyon yarıdan fazlasının bizim 
olduğunu göstermektedir. Lahey Adalet Divanına 
cesaretle gidişimizin başlıca faktörü, 1969 yılında 
bu Mahkemenin, Almanya - Danimarka - Hollanda 
arasındaki bir ihtilâfta, kara uzantısını; kıta sahan
lığını ana prensip olarak kabul etmesidir. Bu da Tür
kiye'nin son derece lehindedir. Zaten başka türlü ola
maz. Koca Anadolu'nun Ege'ye bir pencereden ba
kar gibi bakmaya mahkûm edilmesini, vicdan-ı beşer 
kabul edemez; hiçbir âdil mahkeme de kabul edemez.. 
Onun için gitmekten endişemiz yoktur, ama evvelâ 
ihtilâfımızın ne olduğunu karşılıklı konuşacağız ve 
Yüksek Heyetinizi tatmin için şunu da söyleyeyim ki, 
gitmeye karar verirsek, elbette bir tahkimname hazır
layacağız ve bunu yüksek huzurunuza getireceğiz. 
Yetki verirseniz ancak, gideceğiz. 

Bir de sayın hatiplerimizden bir kısmı, «Hükümet 
uzun Vadeli işlere giriyor» dediler. Efendim, ah eli-

I mizde bir ölçü olsa bizim. Hangi şey uzun vadelidir, 
hangi şey kısa vadelidir, tenkidi yapanlar bu ölçüyü 
de bana verseler, kendilerine çok minnettar olurum. 
Meselâ, Kıbrıs'ta sefalete terk edilmiş olan tutsak 
adamları kurtarma, bir bakıma günün meselesidir. 
Bir bakıma da canım efendim, yüzbin iş meselesi 

I var, daha Kıbrıs'ı kurtaramamışız, azıcık daha bek
lesinler demek de var. Biz öyle düşünmedik. 

I Arkadaşlar, 
I Ben ölçü olarak şunu alıyorum: Hangi işleri ya

parsınız. Eğer, bir işin yapılmasında millî çıkar var
sa ve geciktirilmesinde milli zarar varsa, ben onu ya-

I parım ve bütün sorumluluğu şerefle üstüme alıyo
rum. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Ben büyük hata yapmamaya çalışıyorum arkadaş-
I 1ar. Ben ve arkadaşlarım melâikeler değiliz. Bu üç 

ay zarfında da birçok küçük hatalar yapmışızdır; 
I ama umuyorum ki, büyük hata yapmadık. Çünkü 
I ben Atatürk'ün talebesiyim. Dolmabahçe Sarayında 

bir akşam dedi ki, «Çocuklar dikkat edin, İngiltere 
I gibi Amerika gibi devletleri ancak üç büyük hata yı

kar; Fransa'yı, italya'yı iki büyük hata yıkar; bizim 
Devletimizi bir büyük siyasî hata yıkabilir. Aman 
dikkat edin. Küçük hatalar yapacaksınız; büyük ha
ta yapmayın» Ben bunu yapmamaya çalışıyorum, 
çünkü bu emaneti vicdan huzuruyla halefime devret
mek istiyorum. 

Günün konularından bir tanesi de memleketimizi 
I maalesef bir bakıma ikiye bölmüş olan, büyük bir 
j politik karakter almış olan, partilerimizi birbirinden 

ayırmış olan TRT konusudur. 

I Arkadaşlar; 
I Hür bir vatandaş olsaydım veya sizin sıralarınız-
I da eskiden beri oturan bir adam olsaydım, bu ko

nuda daha rahat, daha ferah, daha süratli bir karar 
I belki alabilirdim; fakat ben mesuliyet mevkiindeyim 

ve tarafsız bir Hükümetin başındayım. Tarafsızlığı
mı idame ettirmeye mecburum ve objektif olmaya 
mecburum. Bana, objektif olarak Yüksek Meclisten 

I ve matbuattan gelen, müşahhas olan mevzuları der
hal ve büyük önemle ele aldım. Meselâ bunlardan 
bir tanesi, bu bahsi geçen zatın «Yüksek tahsili 
yoktur» denildi. Gittim, bilfiil Millî Eğitim Bakan
lığının Talim Terbiye Dairesindeki arşivi inceledim. 
Çünkü malum olduğu üzere diplomaların tasdik ye
ri orasıdır. Deniyordu ki ,«Bu zat mektebi bitir-

I memiş, sadece üç sene devam etmiş, diye bir kâğıt 
almış» Vakıa, Avrupa'da böyle bazı müesseseler var; 

I devam etmiştir, diye belge veriyorlar. Acaba bu 



C. Senatosu B : 27 6 . 2 . 1975 O : 4 

karakterde midir diye gittim bizzat inceledim. Ora
da «Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesinden lisan
sını almıştır ve bizim kanunlarımıza göre maaş al
maya geçerse, bu, üç yıllık bir yüksek tahsile teka
bül eder» deniyor. Malumdur ki, yüksek tahsil, üç, 
dört, beş, tıbbiye gibi altı senelik tedrisatta bulunur
lar. Baremde bunun farkları olduğu için, kaç se
nelik yüksek tahsile devam ettiği kaydı şart koşul
muştur. Sanıyorum bu haber buradan çıkmış ola
cak. Talim Terbiye Dairesinde, ki ikinci cümlede
dir; «Bu diploma üç senelik yüksek tahsilin verdiği 
hakları bahşeder» denilmektedir. Tabiî bu haklar, 
Barem Kanunu vesaire bakımından... 

Sonra, ismi Phonte galiba, böyle bir insanın kul
lanıldığı söylendi. Bunu daha evvel Hariciyemiz de 
kullanmış. Ecnebi tabiyetinde değildir; Rum asla de
ğildir, hatta Yunanistan'dan da tardedilmiştir bu 
adam. Garip bir adamdır. Bugün de zaten artık 
kullanılmıyor, fakat bir ara muhabir olarak kendi
sinden istifade edilmiş. 

Buna benzer birçok konkre şeyler. Kulağıma 
geldikçe, elime geldikçe inceietmişimdir, üzerinde 
ısrarla durmuşumdur. Elbette, bu bir gazetedir 
arkadaşlar. Arada traj farkı vardır. Normal gazete
ler üç beş bin iken bu, 20 milyon satan bir gazete
dir. Gazetecilik edenler bilirler ki, hadiselerin bir 
haber değeri vardır. Bu haber değerinin takdirin
de gazeteyi çıkarana bir salâhiyet bir yetki tanımak 
zaruretindeyiz. Her gazetenin bir neşriyat müdürü 
vardır. Bu itibarla, kimimize çok önemli gelen bir 
hadise, gazete idaresi nazarında ikinci planda bir ha
dise olabilir. Sonra, 20 milyona hitap eden bir mü
essesede, büyük kütleleri tamamî olarak tatmin et
mek de çok zordur arkadaşlar. 

Az evvel Millet Meclisindeki müzakereleri takip 
ediyordum. Bir kıymetli hatip TRT'den şikâyet eder
ken şunu söylüyordu; «Efendim, Beethoven'i ve 
Bach'ı çalıyor» Ben isterdim ki, Türk milletvekili, 
Beethoven'i, Bach'ı çalmadığı zaman suçlasın bu mü
esseseyi. Bununla beraber, benim hoşuma gitme
yen şeyler oluyor tabiî. Meselâ, son beyanatı, çok sert, 
son derece hissî, hatta çok zararlı bulmuşumdur. 

Şimdi, bu durumda, bir taraftan Millet Meclisi 
meseleye el koymuştur, fakat ben ona çok evvel ta
kaddüm ederek, iki türlü tahkikata başlattım. Bu
nun objektif olması mutlaka lüzumlu. Milletimizin 
huzuruna objektif belgelere dayanarak, nişlerimiz
den uzak olma zaruretinde olan bir Hükümet ola
rak, evvelâ otoritelerine, bilgilerine ve tarafsızlıkla

rına şüphe olmayan yüksek dereceli üç hukukçuyu 
bütün muamelâtlarını teftişe gönderdim. Ayrıca, 
Yüksek Denetleme Kurulunu, malî bakımdan tefti
şe memur ettim. Yalnız bu teftişten evvel Millet Mec
lisinde vâki olan bir ikaz üzerine (Buralarda suiisti
maller var) şeklindeki uyarı nedeniyle ayrıca iki ki
şiyi göndermiştim, yetkili o iki kişiden gelen ilk ra
porda, bir suiistimal emaresine rastlanmadığı söyle
niyor. 

Elbette, Büyük Millet Meclisinin bu kadar has
sasiyet gösterdiği bir meseleye, onun namına yasa
mayı yürüten bir ekibin hassasiyet göstermemesi he
le, hele benim gibi Atatürkçüden beklenemez. Bu 
itibarla bu araştırmaların neticelerini beklemekte
yim. 

Hemen arz edeyim ki, «Niçin daha evvel ve da
ha şedit davranmıyorsunuz?..» deniyor. Arkadaşlar, 
kanunlarımız vardır, bu kanunlarımız Hükümete 
mutlak ve sınırsız bir yetki vermemektedir. Hükü
metin, TRT Genel Müdürünü hangi ahvalde göre
vinden alabileceği ile ilgili maddeyi okursanız, ha
kikaten tespit edilen şartları bir araya getirip de bir 
hükümetin bir kabinenin müştereken rahatlıkla altı
na imza atması kolay değildir. Meselâ deseydi ki, 
«vazifede ihmal, terahi...» öyle demiyor. Dışa kar
şı memleketin itibarı, dış politikadaki sarsıntılara 
sebebiyet gibi nedense kanunumuz son derece ağır 
şartlara bağlamıştır. Bu hakkı, kanun yapıcısı ayrı
ca partilerimize de tanımıştır. Fakat, şu ana kadar 
partilerimizden, kürsülerimizdeki iştigalardan gayri, 
asıl mercii olan ve rektörlerimizden mürekkep olan 
Seçim Heyeti denilen heyete şu ana kadar bir şikâ
yet de gelmemiştir. 

Bunları, ne bir müdafaa için, ne de peşin ve er
ken bir hüküm için söylüyorum. 

Arkadaşlarım, 
Devlet cihazından son derece haklı şikâyetler 

var. Ben de bu şikâyetlere bütün samimiyetimle ka
tılmaktayım. Evvelâ şunu belirteyim; Devlet cihazı 
lâğar işliyor. Hayatı boyunca hızlı çalışmış bir insan 
olarak beni en çok bu durum rahatsız etmektedir. 
ikincisi; rasyonel çalışmıyor, üçüncüsü; dişliler bir
birini tutmuyor, kompedans ihtilâfları, şahıs sempa
ti, antipatileri neticesinde Devlet otoritesi de istedi
ğiniz gibi değildir. Bunu huzurunuzda samimiyetle 
itiraf ederim arkadaşlar. 

Sarsılan bu otoriteyi yeniden inşa etmeye mec
buruz. Devlet otoritesi üzerinde, başta Sayın Çelik-
baş olmak üzere değerli arkadaşlarımın gösterdikle-
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ri hassasiyeti hayranlıkla dinledim. Devlet ayakta 
durmazsa, elbette milletin bağımsızlığından, özgür
lükten bahsedilemez. Devlet otoritesini mutlaka te
sise mecburuz; ama Meclisler, partiler, kanunlar bu
nu desteklemelidir. 

Kanunlarımızın sayısı çoktur ve içinde namüte
nahi çelişiklikler vardır. Bu da her şifahî kanundan 
bekleyen ruh haletimizden gelmektedir. 

Dünyada bizim kadar kanunu olan bir devlet 
yoktur. Fakat kara Avrupası memleketlerinde de 
bizim kadar kanun çıkaran, kanun değiştiren bir 
memleket bilmiyoruz, (ingiltere'de, biliyorsunuz bu 
durum hiç yoktur.) Tatbikata girdiğimizin üçüncü 
günü kanun değiştiriyoruz. Ya çok acele çıkarıyo
ruz, ya sübjektifiz yahut da bütün şifahî kanun me
tinlerinden beklenen bir şey, içimize sızmış. Bunlar
dan kurtulmaya çalışmalıyız. Bu sahalarda, eğer gü
ven almış bir arkadaşınız olsaydım daha radikal 
şeyler söylerdim. 

Personel Kanunundan son derece haklı şikâyetler 
oldu. Tatbikle mükellef olduğum halde ben, sizden 
fazla şikâyetçiyim. Eğer beni büyük yetki ile teçhiz 
etseydiniz, evvelâ bu Barem Kanununa ve bütün ek
lerine paydos derdim. Belki, kanun koyulurken, 
eşit işe eşit para ve yüksek liyakatları öne geçirme 
gibi çok güzel motiflere dayanmış olabilir; ama fiili
yatta bilesiniz ki, bu iş yürümemiş olmamıştır ve 
devlet işlerini büsbütün karıştırmış, Devlet hiyerar
şisini altüst etmiştir. Radikal olanı, bundan vazgeç
mektir. Başka bir rejim nasıl yapılır bilmiyorum, 
uzun ömürlü olabilecek bir hükümetin ilk ele alaca
ğı meselelerden bir tanesi de budur. 

Kıymetli arkadaşlarımdan bir kısmı da dış po
litikaya değindiler; Türk Milletinin Amerikan notası 
üzerindeki tepkisini, ümit ederim ki, yaptığımız be
yanatta tasvip ettiniz. Burada, vakur ve büyük bir 
milletin sesini; fakat birçok hasımlarını sevindire
cek mübalağalara varmadan aksettirdiğimiz kanısın
dayım ve nitekim beîki de ilk meyvası olarak, Ame
rikan Cumhurbaşkanından aldığımız son bir, teîgref-
ta bu yardımın tekrar başlaması hakkında kuvvetli 
bir mücadele vereceğini ve büyük bir ihtimalle de 
Şubatta başlayacak üç aylık bütçede yardımın tek
rar başlaması ihtimalinin büyük ölçüde ortaya çıktı
ğım öğrenmiş bulunuyoruz. 

Türk Milletinin vakur; fakat hudutlarım iyi bi
len tepkisinin ilk meyvası gibi kabul etmek gerekir. 
Şahsıma bundan bir şeref payı çıkarmıyorum r hep
si milletmizindir. 

Ege meselesine gelince; Zannederim ki yana gemi 
denize çıkıyor. Arkadaşlar, bizim kimseden korku
muz yoktur kimseye verecek bir tavizatımız da yok
tur. Ege'yi bir Yunan denizi kabul edebilecek, değil 
bir hükümet, bir Türk anasından doğamaz. (Alkışlar, 
bravo sesleri) 

Biz, tek başımıza Ege'ye bir Türk gölüdür de de
miyoruz; fakat en az yarısı, hatta jeoloji o kadar le
himize ki, kıta sahanlığı meselesinde en az Yunanlı
lar kadar hakkımız vardır. Şimdi bu hakkımızı evvelâ 
dostane yollarla, görüşme yoluyla halledeceğiz hele, 
yapmakta olduğumuz sismik araştırmaların hiçbir 
mahzuru yoktur. Allaha şükür bol sayıda ilim adam
larımız, hukukçularımız, jeologlarımız yetişmişlerdir, 
hemen kendilerini topladım, gördük ki, Ege Deni
zinde bizden evvel bir çok sismik araştırmalar ya
pılmıştır; Yunanlılar yaptığı gibi italyanlar mütead
dit defalar yapmışlardır, Bulgarlar yapmıştır, Sırplar, 
Ruslar yapmıştır. Bu itibarla, biz de en ufak bir en
dişe duymadan gemiyi çıkarıyoruz. Hatta ilk ta
savvur ettiğimiz gibi, harp gemilerimizin refakatına 
da lüzum görmüyoruz. 

Buna rağmen bir cinnet eseri olarak, bu masun 
araştırmaya karşı taraftan bir tecavüz gelirse, Türk 
milleti ne yapacağını bilirler bunu söylemeye lüzum 
görmüyorum. 

Arkadaşlarım, Cumartesi tatili meselesine gelin
ce; Derdimi Bütçe Komisyonunda dile getirdiğim 
için tekrar etmeyeceğim müsaadenizle. Milletimizin 
ihtiyaçlarını bilmeliyiz. Fakat, büsöik bir sosyal prob
lem olarak geldiği için artık mesele yüksek meclisle
rin takdirine kalmıştır. 

M.ÎT'in yeni bir zemine oturduğunu kabul ediyo
rum. Buyurdukları doğrudur. Mesaisini memleketin 
dış emniyetine kaydırması lâzımdır. Bu istikamette 
iki şey yaptık; birisi MİT'in başına hepimizce muh
terem taranmış, Ordularımızı kumanda etmiş, dış si
yasî faaliyetde bulunmuş bir zatı getirdik. 

İkincisi; Yakın bir tarihte MİT'i burada yapılan 
telkinlere uygun yeni bir yön verecek, yeni bir ka
nunu da huzurlarınıza getirmek üzereyiz. 

Atom enerjisinden bahsedildi. 
Toprak Kanunu Müsteşarının çıkışlarını son dere

ce hatalı, Devlet otoritesine münafi bulduk. Gerçi, 
bu .çıkışını tekzip etti. Fakat sonradan, üçüncü defa 
bir beyanında yine ilk beyanına rücu eder bir edâ 
takındı. Ayrıca Hükümeti ve bağlı olduğu bakanı 
topraf reformuna güya aleyhtarmrş gibi gösterir be
yanlarda bulunduğu için hakkında tahkikat açılmış-' 
tır. 
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TBTAK'da bizden evvelki hükümetin getirdiği ve 
benim asla anlayamadığım yeniliği kabul etmeyeceği
nizi, yani buranın ilmî otoritesini tesis edeceğinizi ve 
ilim adamlarını, politik kabinelerin tayin etmesi gibi 
bir davranışa gitmeyeceğimizi zaten bilmekteyim. 

Sanıyorum ki, teferruata girmeden anaçizgileri ile 
Kabinenin mühim işlerine temas etmiş oldum. Ar
zu buyurulursa, Devlet Bakanlarım buradadırlar, te
ferruat üzerine bilhassa benim pek iyi bilmediğim 
malî, ekonomik konular üzerinde irat buyuracağınız 
sualleri cevaplandırmaya hazırdılar. 

Bu vesile ile Hükümetin Yüce Meclise derin say
gılarını sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, 
FETHÎ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, İstanbul' 
dan emniyet teşkilâtına son gençlik olayları ile ilgili 
münderecatını bildikleri şeklinde gizli bir rapor gön
derildiğinden bahsettiler. Gerçekten böyle bir rapor 
var mı? Varsa gizli bir raporun münderecatına na
sıl vukuf peydah ediyorlar, bunu öğrenmek istiyo
rum? 

BAŞBAKAN SADİ IRMAK (Devamla) — Gizli 
ve açık tabiî emniyet kuvvetleri arasında muhabere
ler mevcut olabilir. Bunların bir kısmı Hükümete de 
intikal ediyor. Fakat başlıca haberler tabiî bu işin 
en başta sorumlusu olan İçişleri Bakanlığımızdan top
lanmaktadır. Böyle ifşa edilmiş mühim bir rapordan 
benim şahsî bilgim yoktur. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Başbakanlık üzerinde
ki görüşmeler bitmiştir. Bölümlere geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

F) BAŞBAKANLIK 

Bölüm 

101 

Lira 

111 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 20 794 580 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bakanlıklar arasında işbirliğini 
sağlamak ve Hükümetin genel si
yasetinin yürütülmesini izlemek 32 355 100 

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

900 Hizmet programlarına dağıtıla-
lamayan transferler 202 303 700 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

0701 Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

Bölüm 

111 

Lira 

111 

900 

Millî güvenlik hizmetlerinin 
yürütülmesi 2 878 480 

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

0702 MİT Müsteşarlığı 

MİT istihbarat hizmetleri 270 386 132 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 1 838 501 

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

0703 Devlet ePrsonel aDiresi Başkanlığı 

Bölüm 

101 

Lira 

111 

900 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 5 609 550 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet personel rejiminin dü
zenlenmesi ve geliştirilmesi 3 024 130 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 79 340 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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0704 Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği 
Bölüm Lira 

101 

111 

900 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 4 398 240 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Nükleer enerjisi alanında bilimsel 
ve teknik araştırma ve uygulama 72 994 960 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 3 462 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakanlık Bütesi kabul edilmiştir. Millet ve 
memleektimiz için uğurlu ve hayırlı olmasını dileriz. 

Sayın üyeler, bir önerge var sunuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
18 saate yaklaşan bütçe görüşmesi nedeniyle Baş

bakanlık Bütçesinin görüşülmesi ve kabulünden son
ra müzakerenin kesilmesini ve programa bugün saat 
9,30'da devamına karar verilmesini arz ve teklif 
ederiz. 
A.P. Grup Başkanvekili C.H.P. Grup Başkanvekili 

Ömer Ucuzal Salih Tanyeri 
BAŞKAN — Sayın üyeler, şu anda 7 Şubat saat 

03,37'dir. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 Şubat Cuma günü yani bugün saat 9,30'da top
lanmak üzere 27 nci Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 03.37 

» f â « 
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