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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

23 .5 .1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanunun verdi
ği yetkiye dayanılarak çıkarılan, 13 .2 .1974 tarihli ve 
11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 31 . 5 .1974 
tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) 
bendinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasa
rısının tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

27 .2 .1975 Perşembe günü saat 15.00'te toplanıl

mak üzere Birleşime saat 19.03'te son verildi. 
Başkan Kâtip 

Tekin Arıburun Kastamonu 
Mehmet Çamhca 

Kâtip 
Cumhurbaşkamnca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar "Üyesi 

Ahmet Karayiğit'in, Northerm Elektrik Telekomini-
kasyon A. Ş. (Netaş) a dair yazılı soru önergesi, Ulaş
tırma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/335) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Hikmet 
îşmen'in, son günlerde meydana gelen olaylara dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/336) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekill Necip Mirkelâmoğlu 

KÂTİPLER : Mehmet Çamhca (Kastamonu), Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkamnca S. Ü.) 

n. — YOKLAMA 

BAŞKAN — 37 nci Birleşim için yoklama yapaca
ğız. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, 37 nci Birle-
mi açıyorum. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Üyesi Fikret Gündoğariın, zaptı 
sabık hakkında demeci. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, usul hak
kında -söz istiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, zaptı sabık hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Betil, siz usul hakkında söz 
istiyorsunuz. 

Sayın Gündoğan, zaptı sabık hakkında. Zaptı sabık 
hakkında buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

Zaptı sabık hakkında söz almamı gerektiren ne
deni, önceden belirtmeye ve müsaade ederseniz arka
sında da, zaptı sabık hakkında konuşan bir kişi olarak 
ifadelerimin ne anlama geldiğini belirtmeye çalışayım, 
müsaadenizi rica edeceğim. 

Bundan önceki oturumda 11 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin görüşülmesinin yapıldığı Birle
şimde, bendeniz Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
11 sayılı Kararname üzerindeki görüşlerimizi grup 
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adına ifade ettim, konuşmamı bitirdim, ondan sonra 
kürsüye gelen çok sayın arkadaşımız ve Komisyon 
Başkanımız Sayın Yiğit Köker; bendenizin kullan
madığı ifadeleri kullandığım veya taşımadığım fikirleri 
taşıdığım iddiasıyle bendenize sataşmalarda bulundular, 
ben de bu sataşmalara cevap olsun için Sayın Başkan
dan söz istedim. 

Sayın Başkan, sataşmanın hangi hususa aidolduğunu 
benden sordular, bendeniz sataşmanın ileri sürmediğim 
bir fikrin bana izafesi maddesine değgin olduğunu 
belirttim ve Sayın Başkan da, şimdi zabıtta okuyaca
ğım gibi: 

«BAŞKAN — Efendim, grup adına değil, ama şah
sınız adına isminiz geçti, hakikaten ben de dinledim, 
size söz veriyorum» dedi. Ben de şahsıma yapılan 
sataşmayı ve ifade etmediğim bir fikri bana izafe eden 
arkadaşıma cevap olması için, kürsüye geldim ve şah
sım adına bir konuşma yaptım; ama bir talihsizlik ese
ri olacak ki, elimde bulunan zabıt suretlerine göre, 
benim şahsım adıma yaptığım ve sataşmadan ötürü 
yaptığım konuşmayı, «Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Fikret Gündoğan (İstanbul)» diye zabıtlara geç
miş olarak görünce, zaptı sabık hakkında söz almak 
zorunluluğunu duydum. Lütfen bu konunun, bu duru
mun düzeltilmesini istirham ediyorum ve eğer müsaa
de buyurursanız, bendenizin o gün ifade ettiğim söz
ler; Cumhuriyet Halk Partisinin dünya görüşünün bir 
özel biçimde ifadesinden ibaret idi. Ve Cumhuriyet 
Halk Partisinin orta sol olarak nitelenen dünya gö
rüşünün bir halkçı dünya görüşü olduğu noktasında 
toplanıyordu. Gerçekten de resmî belgemizde görüldü
ğü gibi, «Demokratik sol amaçta olduğu kadar, araç
larda da, yöntemde de demokratiktir. Bizim benim
sediğimiz anlamda demokratik solculuk; tepeden inme 
değil, temelden yükselme solculuğudur. Halka rağmen 
solculuk değildir, halk solculuğudur. Onun içindir ki, 
öteden beri söylediğim gibi, bizim solculuğumuzun sı
nırını halk çizer ve çizecektir» demektedir. Bu belge 
resmî belgedir. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Tamam 
efendim, tamam. 

Bu itibarladır ki, sözlerimin şu veya bu mânaya 
alınmasına imkân yoktur. Esasen ben şahsım adına 
yaptığım konuşmayla ne partiyi, ne de grupu ilzam 
edecek yetenekte ve yetkide değilim. Böylece anlaşıl
masını; fikirlerime yanlışy istikamet vermek isteyenle
rin bundan istifadelerine alabildiğine imkânları vardır; 
ama bizden alacakları cevap da, tabiî bizim savunma 

hakkımızı ve nihayet çok şerefli partimizin ödevlerini 
yerine getirmek olacaktır. 

Saygılar sunarım efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Zabıtlar doğ

rudur, grup adına konuştunuz, hepimiz dinledik. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. Bundan 

evvelki konuşma zabıtları da var, şimdiki konuşma da 
zapta geçmiştir. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Hepimiz din
ledik, sözünden dönme; sözünden dönmek mertliğe 
yakışmaz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, müdahale et
meyiniz efendim. 

2. — Tokat Üyesi Zihni Betil'in, Başkanlık Divanı
nın vazife taksimi hakkında demeci. 

BAŞKAN — Sayın Betil, neyin usulü hakkında 
efendim? 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Başkanlık Divanının ku
ruluşu hakkında. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Neyin usulü 

hakkında?. Başkanvekillerinin bu türlü davranışı man
tıksız oluyor. 

BAŞKAN — Usul hakkında söz istediler efendim, 
usul hakkında söz vermeye mecburum, müsaade bu
yurunuz efendim; gündeme mütedair belki, ifade ede
cekler. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Yüce Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri; 

Bildiğiniz gibi, Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Di-. 
vanı 13 kişiden kurulu bir organdır. Bu 13 kişi; 1 Baş
kan, 3 Başkanvekili, 6 İdare Âmiri ve 6 Kâtip üyeden 
kuruludur. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Üç İdare 
Âmiri. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Üç İdare Âmiri, af
federsiniz, 6 Kâtip üyeden kuruludur; 13 kişiden ku
rulu bir organdır. 

İçtüzüğümüzün 7 nci maddesi, Başkanın görevle
rini sayar, bunun üçüncü bendinde, «Birleşimi açmak, 
görüşmeleri idare ve oylama sonuçlarını ilân eyle
mek;» der. 

9 ncu maddesi de Başkanvekillerinin görevlerini 
şöyle sayar : 

«Başkanvekillerinin görevleri. 
Madde 9. — Başkanın mazeretli olduğu veyahut 

bulunmadığı hallerde onun bu hukukî yetkilerini kul
lanmak. 

Birleşimlerde görüşmeleri idare etmek.» diye ifade -
eder. 
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Bendeniz üç Başkanvekilinden biriyim. Bütün bir
leşimleri Başkanın bizzat yönetmesi mümkün olma
dığı için, birleşimleri yönetme de, 1961'den beri Ana
yasaya ve İçtüzüğümüze göre Başkanvekillerine de 
görev verilmektedir. 

1 Kasım 1975 tarihinden itibaren Başkanvekille
rine birleşimleri yönetme bakımından şu sırayla görev 
verilmiştir : Sayın Necip Mirk elam oğlu; Sayın Zihni 
Betil; affedersiniz, bendeniz ve Sayın Mehmet Ünaldı. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sen de sa
yınsın. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — 4 Şubat 1975 Salı 
gününe rastlayan Birleşimi Sayın Necip Mirkelâmoğ-
lu, önceden tespit edilmiş ve uygulanmakta olan bu 
sıraya göre yönetti. Tutanakta. 4 Şubat 1975 Salı gü
nü Cumhuriyet Senatosunun 25 nci Birleşimine ait tu
tanakta, Başkan olarak Başkanvekili Sayın Necip 
Mirkelâmoğlu'nun, Kâtip Üyeler olarak Konya Sena
törü Sayın Osman Nuri Canpolat'm ve Cumhurbaş
kanınca Seçilmiş Üye Sayın Hüsamettin Çelebi'nin 
imzaları vardır. 

Bildiğiniz gibi, 5 Şubat 1975 Çarşamba günü 1975 
malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının görüşülmesine baş
landı ve 14 Şubat Cuma günü dahi bu tasarı görüşül
dü; bu tasarının görüşülmesinin bitiminde de 25 Şu
bat 1975 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak üzere 
Birleşim kapatıldı ve çalışmalara ara verildi. 

Şimdi, 5 Şubat'tan, 14 .Şubat günü dahil, 1975 ma
lî yılı Bütçe Kanunu tasarısı görüşüldüğüne ve bu ta
sarının görüşülmesinde Danışma Kurulunca ayrı bir 
usul ve program kararlaştırılıp Yüce Heyetinizin tasvi
bine sunulduğuna ve Yüce Heyetinizce de tasvip olun
duğuna göre, üç Başkanvekili arasındaki sıra o prog
rama göre, Bütçe Kanunu tasarısı için ayrıca prog
ramlanmış oldu. Sayın Necip Mirkelâmoğlu, ben
deniz ve Sayın Mehmet Ünaldı sıra ile ve Sayın Baş
kanımız da görev aldı ve böylece uygulandı. 

Şimdi, ara vermeden sonraki 25 Şubat 1975 Salı 
günü yapılmış olan 36 ncı Birleşimde ve bugün ya
pılmasına başalmimış bulunan 37 nci Birleşimde Baş
kanlık görevini yapma bana ait olmak gerekirdi. 25 
Şubat 1975 Salı günü Başkanımız Sayın Tekin Arı-
burun'un bu sırayı bozarak, Sayın Mehmet Ünaldı' 
ya Başkanvekiîliği görevini vermek üzere olduğu
nu öğrendim. 13 kişilik Başkanlık Divanı da bir or
gan olduğu ve kendi meselelerini önce kendi bünye
sinde çözüme bağlaması gerektiği için, Başkanımız Sa
yın Tekin Arıburun'la görüştüm. «4 Şubat 1975 Salı 
günü Sayın Necip Mirkelâmoğlu Genel Kurula Baş-
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kanlık etti. Bütçe için ayrı program uygulandı, ara 
verildi, 25 Şubat ve 27 Şubat birleşimlerinde Başkan
vekiîliği görevi bana ait olmak gerekir.» dedim. 

«Bütçe müzakerelerinden sonra bir hafta ara 
verildi, sizin nöbetiniz o ara vermeye tesadüf etmiş 
sayılmaz mı?» dedi. 

1961'den beri yapılan uygulama-j-a işaretle ara ver
meler ve tatillerde vazifeler yapılmış, nöbetler tutul
muş sayılmaz.» dedim. 

«Tüzük, ilke olarak birleşimleri yönetme görevini 
bana veriyor. 7 nci maddesine göre; ben lüzum gö
rüp Başkanlık görevini kendim yapmak istersem.» 

«Sizin takdirinize bağlıdır; ama bana bu durumu 
bir yazıyle bildirmenizi rica ederim.» dedim. 

Başkanımız Sayın Tekin Arıburun bana 25 Şubat 
1975 tarihini ve imzasını taşıyan el yazısıyle bir yazı 
gönderdi. Aynen sunuyorum : 

«Sayın Zihni Betil; 

Bugünkü Birleşimde Başkanlığa çıkacağımı bildi
rir, saygılar sunarım.» 

Nitekim, 25 Şubat 1975 Salı günü saat 15.00'te 
başlayan Birleşime başından sonuna kadar başkanımız 
Sayın Tekin Arıburun çıktılar. Bugün 27 Şubat 1975 
Perşembe, haftanın ikinci birleşimi saat 15.00'te baş
layacaktır. 

Dün Başkanımızın hastalandığı haberini aldım. 
Dün saat 10.00'da Divan toplantımız vardı. Hastalığı 
nedeniyle Divan toplantısına katılamadı. Başkanlık 
edemedi, Divan toplantısı Başkanlığı için Sayın Meh
met Ünaldı'yı yetkili kıldı. Ben de dahil, Divan dün 
saat 10.00'da Başkanımızın bu tensibi üzerine Baş-
kanvekillerinden Sayın Mehmet Ünaldı'nm Başkanlı
ğında toplandık, gündemimizdeki konulan görüştük. 

Bugün için Başkanımız Sayın Tekin Arıburun 
tarafından Cumhuriyet Senatosu Kanunlar Müdürlü
ğüne 27 Şubat 1975 tarihli ve imzasını taşıyan bir ya
zı gönderilmiş. O yazının bir örneğini de Başkanımı
zın arzusuna istinaden Kanunlar Müdürü, aslına uy
gunluğunu, «Kanunlar Müdürlüğü» mührüyle ve im-
zasıyle tevsik ederek bana tevdi etti. Onu da sunu
yorum : 

27 Şubat 1975 
«Kanunlar Müdürlüğüne 

Bugünkü Genel Kurulda Riyaset makamına benim 
yerime Sayın Başkanvekili Mirkelâmoğlu'nun çıkması 
rica edilmiştir. Kendim rahatsız olduğum için gele
miyorum. Acele evrak var ise, eve gönderilmesini ve 
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bu hususun Sayın Başkanvekilleri Sayın Zihni Be-
til ve Sayın Ünaldı'ya da bildirilmesini riea ederim. 

Teşekkürler. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı» 

Bu nedenle, 25 Şubat Salı'ya rastlayan 36 ncı Bir
leşimde ve bugüne rastlayan 37 nci Birleşimde, 1 Ka-
sım'dan beri uygulanan işbölümüne ve tespit edilen 
sıraya göre, Başkanvekilliği görevini benim yapmaklı-
ğım gerektiği halde; ben, arzu ve irademin dışında 
Başkanvekilliği yapma olanağını bulamadım, vazife
den kendiliğimden uzakta kalmadım. Bana verilen va
zifeleri karınca kararınca yasalara, Tüzük hükümle
rine, hukuk kurallarına göre her zaman olduğu gibi 
bu hafta da yapmaya hazır idim. 

Bu hususu açıklamak üzere söz almış bulunuyo
rum. Cumhuriyet Senatosunun sayın üyelerine saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN —• Sayın üyeler; Sayın Betil'in mülâha
zalarına cevap arz etmeden evvel, Sayın Fikret Gün-
doğan'm biraz evvel geçmiş tutanak hakkında yaptığı 
konuşmanın konusu olan zaptı getirtmiş bulunuyo
rum. Bu konuyu da okuyup, bilgilerinize sunacağım : 

«BAŞKAN — Sayın Gündoğan, müsaade buyu
rursanız bir şey sorayım efendim. Grup adına mı isti
yorsunuz bu sözü? 

FİKRET GÜNDOĞAN — Şüphesiz ki efendim; 
Grup adına konuştuğum için, vereceğim cevap da 
Grup adına olacaktır. 

BAŞKAN — O zaman ikinci defa söz isteyecek
siniz.» deniliyor ve devam ediyor : 

«Sayın Gündoğan'ın geçmiş tutanak hakkındaki...» 
(C. H. P. sıralarından, «Devamı var, onun devamı 
var» sesleri.) 

Arz edeyim efendim. Buna taalluk etmediği için 
okumadım, uzundur.. (C. H. P. sıralarından, «Deva
mı var, devamını okuyun» sesleri.) 

Okuyayım efendim, okuyayım; hayhay okuyayım 
efendim. 

Okuyorum : 
«BAŞKAN — O zaman ikinci defa söz isteye

ceksiniz. 
FİKRET GÜNDOĞAN — Müsaade buyurun, 

65 nci madde diyor ki; eğer bir kişiye söylemediği 
söz, fikir isnat edilirse, o kişinin buna cevap hakkı 
doğar. 

BAŞKAN — O sataşma maddesi efendim. O za
man sataşmanın ne olduğunu lütfen ifade buyurun 
oradan. 

FİKRET GÜNDOĞAN — Dedi ki Sayın Yiğit 
Köker, «Komisyon Başkanımız olarak bendeniz be
yanlarım arasında Millet Meclisi Plan Komisyonuna, 
Millet Meclisi Adalet Partisi Grupuna mensup kişi
ler tarafından verilen bir önerge ile 12 sayılı Karar
namenin içinden yalnız birinin cımbızla...» 

Bana gönderilen zabıt burada bitiyor. (C. H. P. 
sıralarından, «Devamı var» sesleri.) 

Devamı, gelmemiştir, devamı gelmemiştir.... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Devamı var, şahsı adı

na. 
BAŞKAN — Efendim. Eğer çok önem arz edi

yorsa devamını da getirir okurum, hayhay efendim. 
(C. H. P. sıralarından, «Devamını oku» sesleri.) 

Hayhay efendim, lütfediniz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Devamı var 

burada; bende var. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Devamı var, devamı 

var, şahsı adına söz istemesinin cevabı var. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Vereyim 

efendim, elimde. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sözünü geri 

aldıktan sonra mesele kalmamıştır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır, var 
efendim, burada var. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, lütfen sizdeki zap
tı gönderiniz efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Var efen
dim, burada var. 

BAŞKAN — Saym Gündoğan, geldiği zaman arz 
ederim efendim. 

Sayın üyeler; 
Sayın Betil'in ifade buyurduğu noktada Başkan

lığın görüşünü ve durumunu açıklıyorum; Başkanın 
görevlerini belirleyen İçtüzüğümüzün 7 nci maddesi
nin üçüncü fıkrası : 

«Birleşimi açmak, görüşmeleri idare ve oylama 
sonuçlarını ilân eylemek;» 

Sayın Tekin Arıburun, Sayın Başkanımız, bundan 
evvelki Birleşimde bu görevini yapmıştır. 

«Başkanvekillerinin görevleri. Madde 9. — Baş
kanın mazeretli olduğu veyahut bulunmadığı hal
lerde onun hukukî yetkilerini kullanmak. 

Birleşimlerde görüşmeleri idare etmek.» 
Şimdi bendeniz de bu görevi yapmak için Yüce 

Huzurunuzda bulunuyorum. Gerçekten de sıra ben-
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denizde olmamakla beraber, bugün Sayın Senato 
Başkanı Tekin Arıburun imzası ile ve 27 . 2.1975 ta
rih 2713 kayıt numarası ile bendenize tebliğ edilen bir 
yazıyı arz ediyorum : 

«Sayın Mirkelâmoğlu 
Senato Genel Kurulunda Başkanlık sırası hususun

da bir ihtilâf çıkmış olduğu için, yeni sıra tespit edi
linceye kadar kürsüye bizzat benim çıkacağımı Sayın 
Ünaldı ve Zihni Betil'e bildirmiştim. 

Bugün rahatsızım, gelemiyorum. Benim yerime 
lütfen Başkanvekili sıfatıyle zatıâlinizin Riyasete çık
manızı rica eedrim. 

Saygılarımla.» 
Değerli üyeler; 
Bendenizin dışında oluşan bir ihtilâf konusunda 

Sayın Başkan tarafından bu ihtilâfın halledilmesine 
ihtiyaç hissedilmiş olduğu için, bendenize görev ver
miş bulunuyor. Ben de bu görev nedeniyle; verilmiş 
olan bu görev nedeniyle muhterem huzurunuzda bu
lunuyor ve Yüce Senatoyu yönetme şerefini kazan
mış bulunuyorum. 

Arz ederim. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Betil. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan'dan bana 
gelen iki yazıda ihtilâf söz konusu edilmiyor. 

Sadece «ihtilâf» kelimesine münhasır olmak üze
re lütfediniz, tutanağa geçsin. 

BAŞKAN — Yerinizden ifade buyurur musunuz 
efendim? 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Müsaade ederseniz; 
teyp ile kontrol ediliyor, buradan konuştuğum zaman 
teybe geçmiyor. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, buyurunuz 
efendim. (A. P. sıralarından müdahaleler) Bir dakika
nızı rica edeyim efendim. 

Çok kısa lütfetmenizi istirham ediyorum efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, usul 
hakkında... 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Değerli arkadaşlarım; 
Biri, 25 Şubat 1975 tarihinde doğrudan doğruya 

bana gönderilen; 
Diğeri, Kanunlar Müdürlüğüne gönderilip, aslına 

uygunluğu Kanunlar Müdürlüğünce tasdik ve imza 
edilmek suretiyle tebliğ edilen iki yazının ikisinde de, 
Başkanımız Sayın Tekin Arıburun, Başkanlık sırası
nın Başkanvekillerinden hangisinde olduğu hakkında 
Başkanvekilleri arasında bir ihtilâf mevcut olduğun
dan söz etmemektedir. 

Başkanlık Divanı 13 kişilik; ama yetkisi, görevi 
ve sorumluluğu olan bir organ olduğu için, ben usu
lüne uygun olarak 25 Şubat tarihinde yapılacak 36 
ncı Birleşimde Başkanvekilliği sırası bende olduğu 
halde benden alıp, Başkanvekili Sayın Mehmet Ünal-
dı'ya vermesini ve nedenini öğrenmek üzere kendisi
ni ziyaret ettiğimde de böyle bir ihtilâftan bahsetme
di. 

Ben ihtilâfa ilk defa Başkanımız Sayın Tekin Arı-
burun'un, Başkanvekili Sayın Necip Mirkelâmoğlu'na 
gönderdiği ve onun da biraz önce Yüce Genel Kurula 
sunduğu tezkereden muttali oluyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sıra, 1 Kasımdan beri Sayın Necip Mirkelâmoğlu, 

bendeniz, Sayın Mehmet Ünaldı olarak hallolunmuş-
tur. 4 Şubat 1975 Salı günü; içinde olan hafta, 25 ncı 
Birleşimi Sayın Necip Mirkelâmoğlu yönetmiştir. On
dan sonra, özel bir programa uygun olarak, 1975 
malî yılı Bütçesi görüşülmüştür, ondan sonra da ara 
verilmiştir. 

İlk Birleşim 25 Şubat 1975 Salı günüdür. 25 Şu
bat 1975 Salı gününe rastlayan Birleşimde ve bugün
kü Birleşimde Başkanlık etme görevi bendedir. Sa
yın Başkan, «Tüzüğümüze göre, Birleşimi yönetme, 
tutanakları tutma, oylamaları yapma, neticelerini ilân 
etme, aslolarak Başkana verilmiştir» diyor; doğru. 
Tüzüğümüzün 7 nci maddesinde yer alan bu hükmü 
bendeniz de biraz önceki konuşmam esnasında hatır
latmak üzere okudum. 

Başkan, Başkanlık vekâletini Başkanvekillerinden 
birine verir. Hastalanır, izin alır, başka mazeretleri 
olur verir; ama Başkanlığa ait bütün yetkileri verir. 
İzinlidir, Başkanlığa ait hiç bir yetki kullanamaz, 
Başkanvekillerinden tensip ettiği kimseye bu yetkiyi 
verir. 

BAŞKAN — Sayın Betil bunları ifade ettiniz, lüt
fediniz efendim. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Hastalanır; Allah 
şifa versin, bütün yetkiyi verir. Başka mazereti olur, 
bütün yetkiyi verir. Birleşime çıkma yetkisini sırada 
olan üyeden alıp, sırada olmayan üyeye veremez. Yal
nız, bunun tartışma yeri burası değildir, Başkanlık 
Divanıdır, orada şüphesiz tartışacağız. 

BAŞKAN — Sayın Betil lütfediniz efendim. 
Sayın üyeler, bu konuda bilgiler ve belgeler zabıt

lara geçmiştir ve bu konu bitmiştir. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, usul 

hakkında söz istiyorum. 

52 — 
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BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, mü
saade buyurunuz. Yarım bıraktığım bir muameleyi 
ikmal edeyim efendim, rica ederim. 

Sayın Fikret Gündoğan'ın biraz evvel açıkladığı 
konuda, kendi gönderdikleri zabıttan ifadelerini oku
yorum; yanlış ve eksik bir muamele yapmamış olmak 
için. 

Sayın Gündoğan'ın göndermiş olduğu zabıtlar
dan arz ediyorum: 

«BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yiğit Köker. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, bendenizin Sayın Yiğit Köker açıkça ismimden 
bahsetti. Biraz evvelki konuşmalarda söylediğim söz
leri; yani olmayan bir şeyi söylemişim gibi bahsetti. 
Müsaade ederseniz, çok kısa olmak şartıyle Grup adı
na yaptığım konuşmada belirttiğim hususların ne ol
duğunu zabıtlardan okumak suretiyle söz istiyorum: 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, müsaade buyurur
sanız birşey sorayım efendim. Grup adına mı istiyor
sunuz bu sözü? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Şüphesiz 
ki efendim, Grup adına konuşacağım için, vereceğim 
cevap da Grup adına olacaktır. 

BAŞKAN — O zaman ikinci defa söz isteyecek
siniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 65 nci mad
de diyor ki, «Eğer bir kişiye söylemediği söz, fikir 
isnat edilirse, o kişinin buna cevap hakkı doğar.» 

BAŞKAN — O sataşma maddesidir efendim. O 
zaman sataşmanın ne olduğunu lütfen ifade buyurun 
da oradan. 

FİKRET GÜNDOĞAN — Dedi ki Sayın Yiğit 
Köker, Komisyon Başkanımız olarak, bendeniz be
yanlarım arasında Millet Meclisi Plan Komisyonuna, 
Millet Meclisi Adalet Partisi Grupuna mensup kişiler 
tarafından verilen bir önergeyle 12 sayılı Kararname
nin içinden yalnız birinin cımbızla...» 

Bundan sonrasını arz ediyorum, buruya kadar za
ten zabıtlara geçmişti. 

«..Çekildiği gibi, iddia etmişim gibi; fakat böyle 
bir şeyin gerçek olmadığını, böyle şeyler hakkındaki 
beyanın yanlış ve yalan olduğu ifade edildi. Müsaade 
ederseniz, öyle midir, değil midir arz edeyim. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın 
Gündoğan benim beyanımı yanlış anlamışlar, Sayın 
Gündoğan'ın beyanını aynen zaptettim. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika efendim. Bu
yurun. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Bu iki iddia, za
bıtlar tetkik edildikten sonra açığa çıkar. Binaenaleyh, 
emir buyurunuz Sayın Gündoğan'ın zabıtlarda söyle
miş olduğu sözler tespit edilir, hakikaten ihtilâf varsa, 
o zaman kararınızı lütfedersiniz. Şimdi müsaade eder
seniz Adalet Partisi Grupu adına sözcümüz konuşma
ya başlasın. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Şimdi, daha ev
vel usul hakkında söz istemiş olan Sayın Suphi Ka< 
raman var ona da soracağım. Müsaade ederseniz usul 
hakkında tekaddüm ediyor, sonra size söz vereceğim 
efendim. 

Sayın Karaman, daha evvel usul hakkında söz is
temiştiniz, ben de bu konuşmacıdan sonra vereceğimi 
söylemiştim. Usulün nesi hakkında söz istiyorsunuz? 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Efendim, 
o andaki güncelliğini kaybetti vazgeçtim.» 

Bundan ibarettir efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Devamı 

var efendim. 

BAŞKAN — Yok efendim; yanlış gönderdiniz öy
leyse. Efendim, zapta taallûk eden kısım bu kadardır. 
Sayın 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Var Sayın Baş
kan; 103 ncü sayfa var, 104 ncü sayfa var; devamı 
var. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Var Sayın Baş
kan, var.... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade • buyurunuz, sa
yın üyeler, böyle bir usulümüz yoktur. Başkanlığın 
bu konuda, bir konunun açıklığa kavuşması için gös
terdiği müsamahayı da, lütfen daha ileriye götürmek 
gibi bir durum olmasın. Bana gönderdiğiniz zabıtlar
da, okuduğum kısmın evveli var, sonrası yok efen
dim, rica ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, istirham ederim, müsaade buyurunuz, çok nazik, 
çok centilmen bir görev yapıyorsunuz, görüyorum, is
tirham ediyorum, mademki başladınız sonunu getiri
niz; 103 ncü 104 ncü sayfalar var. 

BAŞKAN — Efendim, gönderdiğiniz zabıtlarda 
yok maateessüf sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Var beye
fendi! 
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BAŞKAN — Yanlış göndermişsiniz efendim, r i - . [ 
ca ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Müsaade 
buyurur musunuz efendim? 

BAŞKAN — Ben Zabıt'tan gelen metni okuya
yım efendim, müsaade buyurunuz.. 

Efendim, gelen zabıtlarda da Sayın Gündoğan'ın, 
okuduğum kısımdan daha fazlası bulunmadığı için,l I 
zabıtları tetkik edip gereken işlemi yapmak üzere ko
nuyu geçiyorum. 

Sayın Atalay, ne ifade buyuracaksınız efendim 
usul hakkında? I 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Sayın 
Betil'in ifade ettiği gibi, bugünkü Birleşimi idare et
menin usulü hakkında yapılan görüşmede.. I 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Hangi madde
ye göre?. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Acele etmeyin, arz 
edeceğim. i 

Tüzüğün usul hakkında konuşma 58 nci maddesi 
gereğince, Başkanın böyle bir tayin yapma yetkisi ol
madığından, şu anda sizin Başkanlık yerini işgal etme 
yetkiniz mevcut değildir. İzin verirseniz bu hususta 
konuşacağım. I 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, buyurunuz Sa
yın Atalay. I 

Sayın Atalay, bilhassa rica ediyorum, söz aldığı- j 
nız maksadın hududu içinde ve gayet öz olarak ifade 
buyurunuz efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Senato
sunun sayın üyeleri; 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı, İçtüzüğümüze gö- I 
re dilediği birleşimi idare etme hak ve yetkisine sa- I 
hiptir. Bunun eleştirilecek veyahut yoruma tabi tutu- I 
lacak hiçbir yönü yoktur. Ancak, İçtüzüğün 9 ncu I 
maddesine göre, Başkanın özürlü veya herhangi bir 
sebeple görevini yerine getirememesi halinde, Başkan- I 
vekilleri, bütün hak ve yetkilere sahip olarak birleşim- I 
leri idare eder. I 

1961 yılından bugüne değin Cumhuriyet Senatosu 
birleşimlerine Başkanvekillerinin Başkanlıkları bir sı- I 
raya tabi olarak yapılır. Başkanvekilleri, belli günü, 
haftası geldiği zaman, Cumhuriyet Senatosuna Baş- I 
kanlık eder. Bu sırada dahi Başkan, dilerse Birleşime 
Başkanlık eder. Ancak, Cumhuriyet Senatosu Başka- j 
nı, birleşimin niteliğine göre, (Üstüne basa, basa ifa
de ediyorum) birleşimin niteliğine göre veyahut bir- I 
leşimde görüşülecek konunun, belli kaynak veyahut I 
belli partilerin istikametinde, belli amaca ulaşmasını I 

gözönünde tutmak üzere, bir Başkanvekilini görevden 
alıp, diğer bir Başkanvekilini birleşimi yönetmeye ta
yin etme yetkisi yoktur. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hangi madde 
yazıyor? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz saym 
Ucuzal. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi maddesini 
arz edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanının görevleri, İçtü
züğün 7 nci maddesinde açıkça belirtilmiştir. Başkan
vekillerinin 9, Başkanın görevleri 7 nci maddede ya
zılıdır. 

Cumhuriyet Senatosunda 1962 yılında İçtüzük 
görüşüldüğü zaman, Sayın Yıldız ve Artüs'ün getir
miş oldukları ve benim karşısında olduğum İçtüzüğün 
bu maddesinde, Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilleri, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanyardımcıları olarak ni
telendiriliyor ve Cumhuriyet Senatosu Başkanyardım
cıları olarak İçtüzüğe geçmeleri isteniyordu. Şu an
da böyle bir görüşmenin olacağını bilmediğim için 
zabıtları getirmedim, ama en kısa bir zamanda bir 
vesilesini bulup, Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru-
lunan bu görüşmelerin tutanaklarını getireceğim. Ama 
hafızama çok güvenirim; o güvenç içinde ifade ede
yim ki, bu kürsüye çıktım ve «Cumhuriyet Senato
su Başkanvekilleri, Başkanyardımcıları olamaz. Baş-
kanvekilleridir. Başkanyardımcısı ile Başkanvekilinin, 
hukuk aniamıda iki büyük farkı vardır; Yardımcı ol
duğu takdirde, Başkan, dilerse Başkanyardımcısına 
şu oturumu idare et, öbür oturumu idare etme, bu 
birleşime çık veyahut bu birleşime çıkma yetkisine sa
hip olabilir. Böylelikle, Başkanlık Divanında bekledi
ğimiz tarafsızlık ve oranları muhafaza mümkün ol
maz.» dedim. 

Bu sebeple Başkanlık yardımcılığının çıkarılarak, 
yerine Başkanvekilliği sıfatının getirilmesi önergesi
ni verdim ve Genel Kurul kabul etti. İçtüzüğün bu 
maddesi benim önergem üzerine tedvin edilmiş bu
lunmaktadır. 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 15 nci maddesini si
ze okuyayım, işte şimdi oradaki farkı göreceksiniz; 

«Millet Meclisi İçtüzüğü: Madde — 15: Başkan
vekillerinin görevi, Başkanın yerine Genel Kurul gö
rüşmelerini yönetmek ve yönettiği oturumlarla ilgili 
tutanak dergisi ile tutanak özetinin düzenlenmesini 
gözetmektir.» 

Şimdi bütün üyelerin dikkatine şu son fıkrayı su
nuyorum: 
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«Başkanvekillerinin hangi birleşim veya oturumla
rı yöneteceklerine Başkan karar verir.» 

Eğer Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünde Millet 
Meclisinin İçtüğüğüne benzer bir hüküm olsaydı, bi
raz önce okunan ve hukukî hiçbir geçerliliği mevcut 
olmayan Sayın Tekin Arıburun'un önergesi üzerine, 
Sayın Mirkelâmoğlu burada Başkanlık edebilirdi. Çün
kü, Millet Meclisi İçtüzüğü kesin olarak belirtmiştir; 
Başkan isterse Başkanvekillerinin herhangi birine «Şu 
birleşimi, bu birleşimi idare et» der; ama benim 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğüne koyduğum ve ama
cını o zaman ifade ettiğim husus şu idi ve yerini bul
muş idi: 

Başkanvekilleri sıra ile Başkanlık edeceklerdir ve 
onların Başkanvekilliği görevinde sırası geldiği za
man, herhangi bir siyasî partiye mensup olan bir 
Başkan, seni görevinden alacağım, ama belli bir konu
yu, belli bir istikamette yerine getirmek için bir baş
ka Başkanvekilini görevlendireceğim şeklindeki bir yet
kiyi, İçtüzüğümüz 9 ncu madde görüşmeleri sırasında, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanına vermiş değildir. 

Başkanın gelip kendisi çıkabilirdi; ama Başkan, 
Zihni Betil'i Başkanvekilliği sırasındaki görevinden 
alıp, Sayın Mirkelamoğlu'nu getiremez. Ama bir ger
çek vardır şu; kendilerine «Milliyetçi Cephe» ismini 
takanlar her türlü hukuk kaidelerini çiğneyip.. (A. P. 
ve C. G. P'si sıralarından gürültüler) 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Yeter, terbi
yesiz adam. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Atalay. 

Bağırmayınız lütfen, efendim müsaade buyuru
nuz. Bağırmayınız lütfen efendim, müdahale de etme
yiniz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Her gün, her 
gün bunu mu dinleyeceğiz? 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Atalay, sizden 
rica ediyorum, çok rica ediyorum, lütfen hangi mak
sat için söz almışsanız, o maksadın hududu içinde ka
lınız efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Yeter, yeter. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkanım, 
bir manga milletvekiliyle Türkiye'de iktidar olmanın 
kurnazlığını bulanlar.. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Kes, lüzum
suz söz söyleme. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, lütfen müdahale 
etmeyiniz efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Kurnazlığını bu
lanlar, burada bağırmakla, çağırmakla mesele hallede
mezler. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sadet dışı 
konuşma. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı.. 
Sayın Atalay, bana bir dakika lütfeder misiniz 

efendim?.. Sükûneti temin edeyim. 
Sayın Hazerdağlı lütfen müdahale buyurmayınız 

efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın Baş

kan, sadet dışı konuşamaz. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, sizden de çok rica edi
yorum; hangi söz için, hangi maksat için söz aldıysa
nız, o maksadınız içinde kalınız efendim. Rica ediyo
rum efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, siz 
gerçekten, demin söylediğim Başkanın yetkisi olma
dığı halde... 

BAŞKAN — İfade buyurdunuz efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Başkanlık ediyor
sunuz; ama gerçekten sıhhatla bir görev yerine getir
mek istiyorsunuz; ama görüyorsunuz karşımızdakile-
rin ifade ettiği sözler ... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Kes be, geve
zelik etme. 

BAŞKAN — Lütfen, sadet içinde kalırsanız me
sele kalmaz efendim. Lütfediniz. 

Lütfen Hazardağîı, rica ediyorum efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Şunu söyleyeyim, 

ben 25 yıldır sinirlerime hakimim ve bazılarının söz
lerine cevap vermek tenezzülünde dahi bulunmam, 
tenezzül etmem. 

BAŞKAN — Lütfediniz efendim, Genel Kurul'a 
hitapediniz. Teşekkür ederim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Senin konuş
maların laf salatası. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, müsaade buyurunuz 
efendim; Sayın Gündoğan'ın göndermiş olduğu ve Za
bıt Dairemizin işaretlerini taşıyan metni de okuyorum 
efendim: 

«BAŞKAN — Peki teşekkür ederim efendim. 
Efendim, grup adına değil; ama şahsınız adına ismi
niz geçti. Hakikaten ben de dinledim.» 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Senin söy
lediklerin laf salatası. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. Sayın 
Hazerdağlı, rica ediyorum sizden efendim. Sayın Ha-
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zerdağlı, Sayın Hazerdağlı, rica ediyorum sizden efen
dim, 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Başkasına 
da bağır Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, başka yer
den gelirse oraya da bağırırım efendim. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sayın Baş
kan, sataşıyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Akyurt, bağırmak değil; ama 
benim görevim 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Başkan, 
siz eğer hakikaten bugün yetkisiz olarak vazife görme
nin ezikliği içindeyseniz, makamınızı terkedin lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Adalı, böyle bir ezikliğim yok
tur. Böyle bir müdahaleyi gerektirecek herhangi bir 
zaafımın da ortaya çıkmış olduğunu zannetmiyorum. 
Ben, müzakereleri sağlıklı bir zeminde yürütecek ça
bayı gösteriyorum. Lütfen bütün arkadaşlarım bana 
yardım etsinler efendim. 

Okumaya devam ediyorum: 
«Efendim, grup adına değil; ama şahsınız adına 

isminiz geçti. Hakikaten ben de dinledim. Millet Mec
lisinde şu hal oldu, bu tarzda oldu diye söylendi. Be
yan ettiğiniz bu sözü ise.. (A. P. sıralarından «Sataş
ma değil Sayın Başkan» sesleri)... 

Müsaade buyurunuz efendim. Sayın Gündoğan, 
çok kısa olmasını rica ederek size söz veriyorum bu
yurun. (A. P. sıralarından «Sataşma var mı Sayın 
Başkan?» sesleri).. 

Takdir Başkana aittir efendim, müsaade buyu
run ve sataşma olmuştur. 

Buyurun Sayın Gündoğan. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, Çok değerli arka
daşlarım; 

İnanınız ki hiçbir özel, şahsî veya siyasî gayret pe
şinde değilim. Sözlerimi dinlediniz. Bütün maksadım, 
bu memlekette kanun yapan bu müesseselerin hakika
ten Anayasaya ve İçtüzüklere uygun hareketini sağla
maktan ibarettir. Bunu kabul edin veya etmeyin; ama 
bana müsaade edin, bu kürsüden Sayın Komisyon 
Başkanının ifade ettiği şekilde, ne konuştuğum, ne 
olmayan bir şeyi dile getirdiğim şekilde..» 

Bu kadar efendim, bu konuyu fazla uzatmaya, ko
nunun tabiatı müsait değil efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan müsaade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Şimdi ben

denizin konuşma isteği yerine gelsin. Şimdi bu zabıt
larda bulunan «C. H. P. Grupu Adına» çıksın. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, siz ifade bu
yurdunuz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Senin keyfi
ne göre değil. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz lütfen. 
Senato buradan idare edilir. Arkadaşlarım, kimsenin 
arzusuyle ve kimsenin işaretiyle zabıtlarda herhangi 
bir değişiklik yapmak mümkün değildir. Sayın Fikret 
Gündoğan, C. H. P. Grupu adına olup, olmadığı ken
di ifadeleriyle zapta geçen şekilde zabtı sabık hakkın
da açıklamada bulundular. Her şey zabıtlardadır. Za
bıtlar için gereken yapılmıştır. Yapılacak başka bir 
husus da yoktur. 

Şimdi, gündem için muameleye geçmeden evvel 
bir açıklama yapmak istiyorum. Gündem dışı çok ko
nuşma istemleri vardır. Ancak, gündemde bundan ev
velki birleşimde başlamış ve devam etmekte bulunan 
bir konunun müzakeresine imkân vermek için, gündem 
dışı konuşmalara izin vermeyeceğim efendim. 

Buyurunuz sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 

Erzincan'da çok önemli bir olay olmuştur. Şehir iç 
savaş geçirmiştir. Ben bu konuda değerli Senatoya bil
gi vermek istiyorum, ilgililere bilgi vermek istiyorum. 

BAŞKAN — O halde talebinizde direniyorsunuz 
efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Müsaade buyurur
sanız. Sanırım ki, 10 dakika içerisinde arz edeceğim bu 
bilgileri, Sayın Senato üyeleri de dinlemek isterler 

BAŞKAN — Direniyorsunuz efendim.. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Direniyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim, müsaade buyurunuz 

usulî muamele yapayım. 
Sayın üyeler; gündem dışı söz taleplerinin hepsi 

son günlerde memleketimizde oluşması, hepimizin yü
reğine derin elemler veren olaylara taalluk etmekedir. 
Sayın Adalet Partisi Grupuna mensup arkadaşlarımı
zın, Sayın Halk Partisi Grupuna mensup arkadaşları
mızın ve Cumhuriyetçi Güven Partisine mensup üye
lerden ve hiçbir grupa mensup olmayan üyelerden bu 
istikâmette ve hepsinin birbirine benzer niteliği olan 
istemler gelmiştir. Onun için bu konuda hiçbir üyeye 
söz vermeme kararını bendeniz Başkanlık olarak arz 
ettim. 
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Sayın Unsal direnmektedir. Sayın Ünsal'm gündem 
dışı konuşma istemim oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler. Kabul etmiyenler. Kabul edilmemiştir efen
dim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bunu Parlamen
terlik görevine bir müdahale sayıyorum. (A. P. sıra
larından gürültüler) Burada söyleyeceklerimden kor
kuyorsunuz. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. " 
MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOGLU (Afyon 

Karahisar) — Kanuna, nizama biraz saygılı ol. Kor
kacak hiçbir şey yok, memleketi bu hale siz getirdi
niz. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müsaade buyurunuz. Sa
yın Karaağaçlı. Sayın Unsal, rica ediyorum efendim, 
usulî bir muamele yaptık. 

3. — Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf 
Denktaş'ın, Kurucu Meclisin anavatana olan sonsuz 
güven ve bağlılık duyguları ile göreve başladığına 
dair telgrafı. 

BAŞKAN — Bir sunuş var, arz ediyorum efen
dim : 

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs'tan gelen Kurucu 
Meclis kurulduğuna mütedair bir müjde ve beşaret 
ifadesini de taşıyan bir telgrafı bilgilerinize sunuyo
rum, okutuyorum : 

«Sayın Tekin Arıburun 
Türkiye Cumhuriyeti Senatosu Başkanı 

Kıbrıs Türk Federe Devletinin Anayasasını ha
zırlamak üzere kurulan Kurucu Meclisin Anavatana 

olan sonsuz güven, bağlılık ve şükran duyguları ile 
tarihî ve ulusal görevine başlamış olduğunu duyurur
ken büyük bir sevinç ve kıvanç duymaktayım. 

Kıbrıs'taki kutsal mücadelenin Anavatanın her 
zaman minnet ve şükran duyguları ile anılan büyük 
ve hayatî yardımları sayesinde bugünkü aşamaya 
ulaşmış olduğunun bilinci içerisinde olan Kurucu 
Meclisimizin Yüce Ulusumuza yaraşır bir çalışma 
düzeyi içerisinde ulusal görevini tam olarak yerine 
getirmek kararlılığını belirtirken, bu mutlu günde 
sizlere ve yüksek şahsınıza Yüce Türk Ulusunun 
mümtaz temsilcilerine Kıbrıs Türk Toplumu ve Ku
rucu Meclis Üyelerinin en içten sevgi ve saygılarını 
sunarım. 

Rauf Denktaş 
Kıbrıs Türk Federe Devleti 

Başkanı 

(Alkışlar) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Sayın üyeler, bundan evvelki Birleşimde başlamış 

bulunan ve bu Birleşimde müzakeresine devam ede
ceğimiz 441 Sıra Sayılı Kanun teklifinin müzakeresi
ne geçiyoruz. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Kıbrıs'a Cum
huriyet Senatosunun başarı dileğinin ulaştırılmasının 
karara bağlanmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı gereğini yapacak
tır efendim. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 23 . 5 . 1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan, 13.2. 1974 ta
rihli ve 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
31.5. 1974 tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair Kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 
1 / 324) (S. Sayısı : 441). (1) 

BAŞKAN — Arz ettiğim konuda 441 Sıra Sayılı 
Kanun müzakereleri üzerinde Grup adına yapılan 
konuşmalardan Millî Birlik Grupu adına Sayın Suphi 
Karaman. 

(1) 441 Sıra Sayılı Basmayan 25 . 2 
rihli 36 ncı Birleşim Tutanağına eklidir. 

1975 ta-

Buyurunuz Sayın Karaman, 

M. B. G. ADINA SUPHİ KARAMAN (Tabiî 
Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Bir aydan beri Türk kamuoyunu bir TRT sorunu 
meşgul etmektedir. TRT, 1961 Anayasasıyle özerk 
bir kuruluş olarak yeni bir statüye kavuşturulduktan 
sonra, aslında siyasî çekişmelerin daima bir mihrak 
noktası haline getirilmiştir. Bir zamanlar özerk TRT 
tartışma konusuydu. Uzun yıllar siyasî çekişmelerin 

„ mihraklaştığı yer TRT yapıldı. 1971 Anayasa deği
şikliğinden sonra TRT'nin özerkliği kaldırıldı, yeri
ne bağımsızlığı getirildi, bir bağımsız TRT kuruldu. 

İster özerk olsun, ister bağımsız olsun, yasalarına 
göre Anayasa esprisi içerisinde bir kuruluş niteliğiy
le TRT görevine devam ederken, bir süre sonra her
hangi bir olay siyasî tansiyonun içerisinde kıvılcım-

— 57 
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lâmr bir îıale getirildi, TRT ©layı bugün Türk Ka
muoyunu, başında bulunan kişinin nitelikleriyle ve 
kişilikleriyle meşgul etmektedir. Oysa bu tayin bun
dan bir yıl evvel yapılmıştı. 10 ay, 11 ay bu hususta 
hiçbir şey yapılmadı; ama bir aydan beri siyasî tan
siyon ülkede gerginleşince bir TRT sorunu ortaya çık
tı ve tabi TRT sorunu da, TRT Genel Müdürünün 
tayinine bir yıl önce esas olarak alınan 11 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararname ile ve bu Kararname 
üzerindeki tartışmaların yoğunîaştırılmasıyle sür
dürüldü. 

Aslında, Îİ sayılı Kanun Hükmündeki Kararna
menin tartışılması bir hukuk sorunudur. Mesele bu 
düzeyde tutulmuş olsa, bir hukuk sorununun tartışıl
ması, bunun olumlu, ya da olumsuz yönde cevapları, 
sorulan olabilir. Ama mesele daha çok siyasî plat
formda siyasî davranışlarla ele alındığı için, kamuoyu
nu daha çok etkisi altına aldı. Bugün bir evvelki otu
rumdan beri müzakeresine devam ettiğimiz TRT so
runu, 11 sayılı Kararnamenin bir yıl önce yürürlüğe 
girmesi, bir yıl önce buna dayanılarak yapılmış olan 
bir tayinin, ancak bundan bir ay evvel büyük bir spe
külasyon halinde kamuoyunu meşgul ettirilmesi so
nucu ile bu noktaya varmış bulunmaktadır. 

Meselenin iki yönü var : Birisi; Kararnamenin 
tartışılması, yani hukuk sorunu. Diğeri; siyasî yönü, 
yani daha çok basında ve siyasî çevrelerde, hatta Se
natonun bir evvelki oturumuna kadar - o oturumun
da o kadar olmadı - o oturuma kadar Millet Mec
lisinin ve komisyonların müzakerelerinde ortaya ko
nan siyasî yönü. 

Ben konuşmalarımı siyasî yönde yapmayacağım. 
Konuşmamı mümkün olduğu kadar hukuk platfor
mu içerisinde ve bu husustaki hukukun eleştirilmesi 
suretiyle yapmaya çalışacağım. Bu nedenle, kanun 
hükmündeki kararname ilkesini 1971 değişikliği ile 
Anayasaya getiren Anayasanın 64 ncü maddesinin bu 
husustaki kısımlarını evvelâ okumak istiyorum. 

Anayasanın 64 ncü maddesinin ikinci fıkrasından 
itibaren devam eden bu ilkeler şunlardır : 

1971 değişikliğinden önce, Türk Anayasa sistemin
de kanun hükmünde kararname çıkarmak yetkisi yok
tu. 1971 değişiklikleriyle getirilen bu durumda, Ana
yasa şu yeni hükümleri getiriyor : 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunla, belli ko
nularda, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde karar
nameler çıkarmak yetkisi verebilir. Yetki veren kanun
da, çıkarılacak kararnamelerin amacı, kapsamı ve ilke
leriyle bu yetkiyi kullahrha süresinin ve yürürlükten 

' kaldırılacak kanun hükümlerinin açıkça gösterilmesi 
ve kanun hükmünde kararnamede de yetkinin hangi 
kanunla verilmiş olduğunun belirtilmesi lâzımdır.» 

Bir sınırlama yapmıştır, daha sonra. Demiştirki; 

«Kararnameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları 
gün yürürlüğe girerler. Ancak, kararnamede yürürlük 
tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebilir. 
Kararnameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 

Yetki kanunları ve Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulan kararnameler, Anayasanın ve yasama meclis
leri içtüzüklerinin kanunların görüşülmesi için koydu
ğu kurallara göre, ancak, komisyonlarda ve genel ku
rullarda diğer kanun tasan ve tekliflerinden önce ve 
ivedilikle görüşülüp karara bağlanır.» 

Bu son okuduğum kısmı dikkatlerinize biraz sonra 
tekrar sunacağım. 

«Yayımladıkları gün Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulmayan kararnameler, bu tarihte, Türkiye 
Büyük Millet Meclisince reddedilen kararnameler bu 
kararın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürür
lükten kalkar. Değiştirilerek kabul edilen kararname
lerin değiştirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmî 
Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girer.» 

Şimdi, hangi konularda kararname çıkarılamaz?.. 
İstisnalar; yani TRT için biraz sonra arz edeceğimiz 
Personel Kanunu istisnaları değil. Anayasada, han
gi konularda kararname çıkarılamayacağının istisna
ları. 

«Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bö
lümlerinde yer alan temel hak ve hüriyetler ile dör
düncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler 
kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.» 

Demek ki, bunların dışında her konuda kanun hük
münde kararnameyi çıkarmak mümkündür. 

«Anayasa Mahkemesi, bu kararnamelerin Ana
yasaya uygunluğunu da denetler.» 

İşte, arkadaşlarım, 1971 Anayasa değişikliğiyle 
Anayasamıza giren kanun hükmündeki kararnamele
rin çıkarılmasına ilişkin Anayasal statü. Anayasal sı
nırları bunlardır. Bu okuduğum maddelerden, hüküm
lerden anlıyoruz ki, kanun hükmünde kararname ile 
yasama organlarına verilen çifte bir murakabe vardır. 
Kararnamelerle bir ülkenin idaresi; yasamanın dışında 
kalan bir yürütme işidir; ama yürütmenin yasa nite
liğinde yapılabilmesi için, daha güçlü yapılabilmesi 
için, Yasama Meclisleri adına yapılabilmesi için onun 
kanun niteliğinde olması lâzımdır. Kanun niteliğinde 
kararname çıkarma yetkisi Hükümete verilirken, Ya-
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sama Organı, Anayasa koyucusu, kanun vazıı bunu 
geniş yetkilerle yürütmeye vermemiş, iki yönden mura
kabeye tabi tutmuştur. Bir tanesi, önceden bir yetki 
kanunu çıkarıyor, diyor ki; bu yetki kanununun ilke
leri, amaçlan, kapsamı ve süresi içinde bu yetkiyi kul
lanabilirsin, diyor. Bu bir murakabedir. Bu, Yasama 
organının yürütmeye bu yolda bir kararname çıkarma
sı için ilk koyduğu sınırlamadır, bir yetki sınırlama-
sıdır; bunun dışında yapamazsınız, diyor. Ayrıca, 
Anayasanın koyduğu biraz evvel okuduğum sınırla
ma hariç. 

Bir diğer husus; yasama organlarının elinde tut
tuğu murakebenin bir diğer hususu, diyor ki Hü
kümetlere; sen, kanun hükmünde kararnameler neş
retmek suretiyle yürütmeyi yaparken bunu öyle ya
pacaksın ki, birgün içerisinde çıkardığın gün Meclis
lere sunacaksın. Yani denetimini ele alıyor Hüküme
tin. Birgün içinde sunmazsan, o kararname çıkarıldığı 
gün, iptal olur, diyor, yürürlükten kalkar, diyor. Oku
dum maddelerini. Bütün kanunlara takdimen öncelik
le ve ivedilikle hemen müzakereye alıyor. Bunu Ana
yasamız öncelikle ve ivedilikle hemen müzakereye al
makla kanun hükmünde kararname... Çünkü arkadaş
larım, kararname başka şeydir, kanun hükmünde ka
rarname çok daha başka şeydir. Kararnameler hükü
metin yetkileri içerisindedir; ama kararnamelerin ken
disi kanun hükmünde olmadığı için, yasama meclis
lerinin bu yönden bir denetleme hakkını Anayasa ön
görmemiş. Ancak, hükümetlerin genel denetlemesi içe
risinde bu yetki tabiî ki yasama organlarında mevcut
tur; fakat kanun hükmünde kararname ile yürütme 
yetkisini verirken Anayasamız verirken, onun, yürüt
menin, kanun hükmündeki kararnamelerinin sıkı bir 
denetimini öngördüğü için, birgün içerisinde yasama 
Meclislerine sunulmasını ve yasama Meclislerinin de 
bunu, bütün işlerini öncelik ve ivedilikle, diğer işleri 
geriye bırakarak ele almasını denetlemesini, bir karara 
bağlamasını öneriyor. 

Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi Ana
yasal sistemimize 1971 'de girdikten sonra, bugüne ka
lkar altı defa kanun hükmünde kararname çıkarılması 
için yetki teşebbüsünde bulunulmuştur, yetki kullan
mak isteminde bulunmuştur Meclislerden Hükümet 
bunları önermiştir tabiî, Meclislerden. Bir tanesi bun
dan 3,5 yıl önce Çay Kurumu için istenen yetkidir. 
Bir yetki istenmiştir Meclislerden. Mecliste önce ka
bul edilmiştir bu, ancak, Senato bunu reddetmiş, Mec
lis de ikinci görüşmesinde Senatoya uymuş, böylece 
tasarı düşmüştür. Demek ki, bu konuda Hükümete; 

kanun hükmünde kararname çıkarmak için yetki isten
miş; ama bu yetki verilmemiştir. Tabiî yasama organ
larının bu hakkıdır. 

İkincisi; kıta sahanlığı konusundaki yetki tasarısı. 
Değişikliklerle Mecliste kabul edilmiş, hâlâ Senatoda 
beklemektedir. 

Üçüncüsü; kooperatifler bankası kurulması kanun 
tasarısı. Yetki için istemiş. 

Dördüncüsü; işçi yatırım bankası kurulması için. 
Bunlar da Türkiye Büyük Millet Meclisindedir. 

Bir de şehirleşme ve konut konusunda yetki tasa
rısı, epey zaman önce Parlamentoya sunulmuş, ancak 
henüz ele alınmamıştır. 

İlk defa olarak altıncısı bundan iki yıl önce, 23 Ma
yıs 1972'de Personel Kanunu konusunda Hükümete 
kanun hükmünde kararnamelerle değişiklik yapma yet
kisi istenmiş ve bu, biraz evvel arz ettiğim 23 Mayıs 
1972 tarihinde 1589 sayılı Kanunla bu yetki verilmiştir. 

Demek ki; yetki vermek, kanun niteliğinde karar
name çıkarma yetkisini vermek üzere ilk işlem Per
sonel Kanunu üzerinde olmuştur. Tabiî Personel Ka
nunu üzerinde böyle bir yetki istemeninde belki bir 
zorunluğu vardır. Personel Kanununun ilk günden 
itibaren uygulamalarının ne gibi değişiklikler, ne gi
bi karışıklıklar yapıldığını hepiniz biliyorsunuz. Bun
ların biran evvel; yasama organlarında geciktirilerek 
değil, Hükümet tarafından biran evvel ele alınıp 
düzeltilmesi için bu yetkiler verilmek istenmiş ve 
bunun için, 589 sayılı Yetki Kanunu çıkarılmıştır. 

Şimdi, 23 Mayıs 1972 tarihinde çıkarılan 1589 
sayılı Yetki Kanununun kapsamını arz etmek isti
yorum ve bu Kanun, Anayasanın tarif ettiği amaç, 
ilkeler, kapsam ve süre bakımından bazı kayıtlama
lar getirmiştir. Hepsi Anayasanın hükümlerine uy
gundur. Hükümete; 23 Mayıs 1972 tarihinden itiba
ren iki yıllık bir sürede Personel Kanununda istediği 
değişiklikleri, kanun hükmündeki kararnameleri yap
ma yetkisi tanınmıştır. 

Bu 1589 sayılı Yetki Kanununun kapsamını etüt 
ettiğimiz vakit gördüğümüz manzara şudur: Bakı
yoruz ki; bu Yetki Kanunu ile 14 Temmuz 1965 
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
birçok maddesinin değiştirilmesi yetkisi Hükümete 
verilmektedir. 

Yetki Kanunundan bu maddeleri saydım. 73 mad
de ve üç geçici maddenin değiştirilmesi; yani Perso
nel Kanununun aşağı yukarı madde olarak üçte bi
rinin değiştirilmesi yetkisi hükümete verilmiştir. 
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Arkadaşlarım; 
Personel Kanunu gibi, reform niteliği taşıdığı 

yıllarca kamuoyunda iddia edilen ve Türk toplumu
nu geniş ölçüde etkisi altına alan, sosyal yönüyle, 
ekonomik ve malî yönleriyle etkisi altına alan bir 
büyük kanunun hükümet kararnameleriyle; ama ka
nun niteliğinde hükümet kararnameleriyle bu kadar 
çok değiştirilmesi imkam verilmiş. 

Sözlerimizin bir yerinde gelecek ve izah edece
ğiz; kanun hükmünde kararname çıkarmak, ya da 
böyle bir yetkiyi Anayasaya koymamak mücadelesi 
yıllarca devam etmiştir bu ülkede. Nihayet 1971 
Anayasa değişiklikleriyle bu sistem Anayasamıza gir
miştir. Girdikten sonra bu kadar büyük kapsamlı, 
ilk uygulamayı da işte görüyoruz. Bu kadar büyük 
kapsamlı değişiklikler yapma yetkisi hükümete ve
rilmiş ve hükümet de, hepinizin bildiği gibi, o tarih
ten itibaren bugüne kadar l'den 12'ye kadar sayılı 
kanun hükmünde kararnameler çıkararak Personel 
Kanununu düzeltmeye çalışmış ve bunların içersinde 
hepinizin bildiği gibi 12 numaralısı, da birçoklarım 
bir araya getirmiş. 12 numaralı kararnamenin de 
yıllardır, aylardır, Hükümete, Komisyonlarda ve 
meclislerde çektiği ve hâlâ da ne olacağı belli olma
yan kaderini biliyorsunuz. 

Demek ki, Türk hukuk sistemi, Türk Anayasa 
sistemi kanun hükmünde kararname çıkarmak sure
tiyle ilk defa; Anayasaya aldığı bu sistemle ilk defa 
Personel Kanunu üzerinde yaptığı uygulama ile bü
yük bir bunalıma, büyük bir karışıklığa girmiştir. 
Hani Türkçe'de bir söz vardır, bir deli kuyuya bir 
taş atar, kırk akıllı onu çıkaramaz; aşağı yukarı uy
gulama bu noktaya getirilmiştir. Yani 12 sayılı Karar
namesinde daha nasıl düzeltileceğini, daha neler ola
cağını, bundan sonra Personel Kanunu üzerinde aca
ba bir yetki kanunu daha gerekecek mi, gerekme
yecek mi yaşayacağız ve göreceğiz. 

Şimdi, tekrar yetki kanununun kapsamına geli
yorum. Demek ki, 657 sayılı Personel Kanununun 
73 maddesi ve 3 geçici maddesinin değiştirilmesi yet
kisi hükümete verilmiştir. 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununda değişiklik yapan 1327 sayılı Kanu
nun da 58 maddesinin değiştirilmesi yetkisi bu yetki 
kanunu ile hükümete verilmiştir. Kapsamı bu kadar 
geniştir. 

Bu kapsam maddelerine bakıyoruz; meselâ 657 
sayılı Kanunun 59 ncu maddesi «İstisnaî memuriyet
ler» maddesi ve bunu değiştiren 1327 sayılı Kanu

nun yine aynı hükmü kapsayan 90 ncı maddesinin 
değiştirilmesi hakkı da yetki kanunu ile hükümete 
verilmiştir. 

Demek ki, meseleyi bu görev istisnaî memuriyet
tir, değildir tartışırken bu noktadan hareket edece
ğiz. Yetki Kanununda bu istisnaî memuriyetlerin 
değiştirilmesi yetkisi verilmiştir hükümete ve de
miştir ki hükümete; sen bu istisnaî memuriyetlerde 
ne gibi daha neler öneriyorsan hepsini değiştirebilir
sin, 2 yıl içerisinde değiştirebilirsin. İlkeler şudur, 
kapsam budur, amaç budur, bu amaç istikametinde 
değiştirebilirsin, demiş. 

Şimdi, bakıyoruz bu yetki kanununa dayanıla
rak bu günkü günümüzün konusu olan 11 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararname neyi yapmıştır?.. 

11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname küçü
cük bir maddedir. Diyor ki; 13 Şubat 1974 tarihin
de kararlaştırılan bu Kararnamede «Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu Genel Müdürü hakkında Devlet 
Memurları Kanununun istisnaî memurluklarla ilgili 
hükümleri uygulanır.» diyor. Bir tek madde ekliyor. 
59 ncu maddede istisnaî memuriyetler tarif ediliyor 
Personel Kanununda, şunlar, şunlar.. Biraz sonra ona 
da deineceim, istisnaî memuriyetler diyor, ona bir de 
TRT Genel Müdürlüğü de istisnaî memuriyetten sa
yılır, diye eklemiş. 

Şimdi, hükümete siz bu maddenin- değiştirilmesi 
yetkisini yasama organı olarak 2 yıl önce vermişi
niz. Hükümet de; madem ki bu yetkiyi vermişiniz, 
değiştiriyor. İşte değiştirmiş, ne demiş; TRT Genel 
Müdürlüğünü de istisnaî memuriyetten sayarım de
miş. Sayabilir, yani bu anda bir yetki tecavüzü diye 
bir şey yok; ama bunu o günün İktidarı, yani 1 yıl 
önceki Şubat 1974'deki İktidar, bu maddeyi getir
mekle belki bir kişinin tarifini yapmak istemiştir. 
Mümkündür; yani bir siyasî tercih, bir kişinin şah
sında bir siyasî tercih yapmak için, onun durumuna 
uygulayabilmek için yapmıştır; ama buna engel olan 
bir husus Yetki Kanununda madde yok. Ne Anaya
sada, ne Yetki Kanununda bunu önleyen bir madde 
yok. Siz, kanun hükmünde kararname yapmak gibi 
bir sistemi Anayasanın içerisine korsanız; o bunu 
böyle yaptığı gibi, bu istisnaî memuriyeti daha da 
başka türlü tarif edebilir. 

Efendim, bu istisnai memuriyetler nedir; Devlet 
Personel Kanununun 59 ncu maddesinden okuyo
rum: 
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«Cumhurbaşkanlığı Dairesiyle, Cumhuriyet Sena

tosu, Millet Meclisi memurlukları..» 

Yani Cumhuriyet Senatosunun ve Millet Meclisi
nin bütün memurlukları istisnaî memuriyet sayılıyor. 
Şimdi, istisnaî memuriyet kavram olarak, insanın 
aklında ilk anda çarpıcı olarak çok önemli mev
kiler. Buralara, şu şu yönde bir tayin yapı
lamaz. Personel Kanununun, Devlet Memurları 
Kanununun şu maddelere uygun bir durum, 
statü getirmeyebilir; ama bu meumuriyet, bu 
yer öyle istisnaî bir durum taşımaktadır ki, «Buraya 
ben şu tipte bir insanı tayin edebilmem için istisnaî 
memuriyet sayıyorum.» diyor Personel Kanunu; ya 
ni böyle çarpıcı bir yer olması için bunun meselâ 
valilik, meselâ büyükelçilik, olabilir; ama Cumhuri
yet Senatosunun ve Millet Meclisinin bütün memur
lukları istisnaî memuriyettir. Nesi var, ne farkı var 
bu memuriyetlerin diğer başka herhangi memuriyet
lerden ne farkı var yani?. Niçin kanun vazn bunu 
yapmış? Bu şimdi biraz sonra başka şeye örnek ola
caktır. * 

«Başbakanlık müşavirlikleri, (olabilir) Bakanlık

lar özel müşavirliklerine, Başbakanlık ve Bakanlar 

özel kalem müdürlükleri». 

Yani özel kalem müdürlüğü de belki bir istisnaî 
memuriyet yolu olabilir. Çünkü bir Bakan kendisine 
en yakın bir yardımcısını seçerken Devlet Personel 
Kanununa uymayan bir statüye bir insanı getirmek 
isteyebilir; olabilir.. 

«Bakanlıklar basın ve halka ilişkiler müşavirlik
leri, valilikler büyükelçilikler, elçilikler daimi temsilci
liklerine, Din İşleri Yüksek Kurulu üyelikleri. Millî 
İstihbarat Teşkilâtı memurlukları, Millî Csüveniik 
Kurulu Genel Sekreterliği müşavirlikleri ve hukuk mü
şavirlikleri, Millî Güvenlik Kurulunun Genel Sekre
terliği bu kanunun atanma, sınavları, kademe ilerle
mesi ve derece yükselmelerine ilişkin hükümleriyle 
bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığıyle me
mur atanabilir.» İşte istisnaî madde bu. 

Şimdi, burada Millet Meclisi, Cumhuriyet Sena
tosu bütün memurlukları, özel kalem müdürlükleri 
gibi herhangi bir insanın yapabileceği bir memurluk 
da, valilik, elçilikler seviyesinde, Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliği seviyesinde bir duruma getirildiği 
vakit o zaman peki niçin TRT Genel Müdürlüğü 
istisnaî vazife olmasın?.. Niçin TRT Genel Müdürü
nün istisnaî memuriyetten sayılmasının karşısına çı-
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kılsın?.. İnsanın aklına derhal bu geliyor ve bu karşı 
çıkış gayet yersiz oluyor. 

Demek ki, Personel Kanununun ilk tedvinindeki 
istisnaî memuriyetler gerçeğin tam kendisini kapsa
yacak bir şekille tedvin edilmiş olsaydı, bugün TRT 
Genel Müdürünün de bu yönde bir istisnaî memu
riyet sayılmaması lâzım geldiği hakkında tartışma 
yapabilirdik; ama görüldüğü gibi Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosunun bütün memurluklarını is
tisnaî memuriyet sayacak bir zihniyeti Personel Ka
nununun tedvininde öngören bir tutum söz konusu 
olduğu vakit ve o zaman bunlardan çok çok daha 
üstün olan bir TRT Genel Müdürlüğü, özellikle bir 
Anayasal kurum olan, Anayasada bağımsızlığı temi
nat altına alınan bir kurumun başına getirilecek bir 
insanın da pekâlâ istisnaî bir memuriyet sayılması ye
rindedir diyebilir, diyebiliriz. 

Bugüne kadarki tartışmalar 11 numaralı Kanun 
Hükmündeki Kararnamenin hukuksal yönleri üzerin
de olmamış, daha çok bir kişi üzerinde, Kurumun 
başında bulunan kişinin kişilikleri üzerinde yapılmış 
ve bu arada söylenen iddialardan birisi yerinde bir 
iddiadır. Bir günlük bile Devlet memuru olmayan bir 
insan nasıl böyle bir Kurumun başına getirilebilir?. 
Yani bu iddianın bir geçerlilik yönü vardır tabiî; 
yani bir idare, bir yönetim işinde elbette bu denile
bilir; ama bizim sistemimizde; bizim hukuk sistemi
mizde, bizim idarî sistemimizde bunun çok büyük 
istisnaları var. 

Bir günlük memurluk yapmamış bir insan millet
vekili oluyor ve hemen seçilir seçilmez de Bakan ola
biliyor. 

Şimdi, bu ülkede bir günlük memuriyet yapma
mış bir insan Bakan olunca, özellikle basın - yayın gi
bi kamu ulaştırması araçlarından birisi olan bir TRT' 
nin başına getirilen insanın da başka niteliklerinden 
ötürü, bir günlük bir memuriyet yapmadan da bu ye
rin başına gelmesi söz konusu olabilir. 

Arkadaşlarım; 
Biraz evvel sözlerimin arasında da ifade etmiştim; 

bu 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname 13 Şu
bat 1974 tarihinde Hükümette geçmiş ve ertesi gün 
Resmî Gazetede yayınlanmak ve meclislere de sunul
mak suretiyle. Anayasanın öngördüğü prosedür içe
risinde yürürlüğe girmiştir. 

İlk önce arz ettiğim Anayasamızın o ilgili mad
delerine göre, o günden itibaren bu kararname yü
rürlüktedir; Millet meclisleri, yasama organları bu
nu reddetmediğine göre, bunun üzerinde bir yetki 
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tasarrufunda bulunmadığına göre, yürürlüktedir ka
nun hükmündeki kararname. Çünkü, bir gün içeri
sinde bu prosedür tamamlanmıştır ve kanun hükmün
de bir kararname niteliğinde yürürlüktedir. 

Bu kararnamenin kalkması yasama organlarının 
bunun üzerinde vereceği, bir tasarrufa, bir denetim 
hakkını bir onaylama, ya da reddetme suretiyle gös
termesiyle mümkün olacaktır. Anayasamızın o mad
desini tekrar arz ediyorum: 

«Yasama Meclislerine sunulan kararnameler, 
Anayasanın ve Yasama Meclisleri İçtüzüklerinin ka
nunların görüşülmesi için koyduğu kurallara göre, 
ancak, komisyonlarda ve genel kurullarda diğer kanun 
tasan ve tekliflerinden önce ve ivedilikle görüşülüp 
karara bağlanır.» diyor. 

Şimdi, 15 Şubat .1974 tarihinde bu kararname 
Yasama Meclislerine sunulduğuna göre, Yasama 
Meclisleri bütün o anda gündeminde bulunan bü
tün konulan bir tarafa iterek, bu kararnameyi alıp 
görüşmesi lâzım, öncelikle ve ivedilikle. Ne yapmış, 
Yasama Meclisi? O zaman Halk Partisi - Millî Selâ
met Partisi Koalisyonu var ve muhalefette de diğer 
partiler var. Yasama Meclisleri, hiçbir görev yapma
mış. Öncelikle ve ivedilikle bunu görüşmesi lâzım 
gelirken, başka yasaları görüşmeye devam etmiş, bu 
bir tarafta durmuş. 

Şimdi, buradaki surumluluk, genel anlamiyle Ya
sama Meclislerinin. Ama, bir anlamiyle iktidarın; 
fakat bir diğer anlamıyla da muhalefetindir. 

Bütçe Plan Karma Komisyonunun çoğunluğunu 
temsil eden ve Başkanlık Divanı elinde bulunan ikti
darın elbette bir sorumluluğu vardır bunda. Neden 
onu hemen suretle Anayasanın bu hükmünü yerine 
getirerek öncelikle ve ivedilikle gündeme almamış; 
ama Yasama Meclislerinin surumlulukları yalnız ikti
dar kanadının da değildir, muhalefetlerin de İçtüzük
lere göre muayyen süre içerisinde gündeme alınma
yan konuları gündeme almak için teşebbüs güçleri 
vardır. İçtüzüklerde veya anayasalarda. Öyleyse, mu
halefet de görevini yapmamış. Yeni, bu konuda mu
halefet de görevini yapmamış ve böyle bir yıl geçmiş 
aradan. Haziran 1974'e kadar beş ay geçmiş. Yasa
ma Meclisleri tatile girmiş, ondan sonra Kıbrıs Ha
rekâtı olmuş, olayları olmuş, Eylülde filân Hükümet 
bunalımı görmüş, Hükümet istifasını vermiş, çekil
miş ve yeni Hükümetin oluşması, oluşturulması der
ken 1 Kasım 1974'de tekrar toplanan Yasama Mec
lisleri artık iktidarın kimde olduğu belli değil, bütün 
partileriyle, bütün gruplariyîe bu kcnu üzerinde eğil

memişler, beklemişler. Anayasanın bu kükmü mual
lâkta kalmış, askıda kalmış, ondan sonra aradan ay
lar geçmiş, bundan 1 1,5 ay evvel bir TRT konusu çık
mış. 

Peki, TRT için şimdi biraz sonra gerekçede arz 
edeceğim konular vardı da, bu konulan neden iddia 
eden partiler, iddia eden gruplar iktidanyle, muhale
fetiyle, 15 Şubat 1974'ten itibaren yapmamışlardır? 
Çünkü, bunların hepsi sonradan çıkmış konular de
ğil. Bir TRT Genel Müdürünün bir yerde iddia edil
diği gibi yüksek tahsili yok denmiştir. Bu o zaman 
da böyleydi. Bir TRT Genel Müdürünün bir günlük 
memuriyeti yoktur denmiştir. Gerekçelerde var bun
lar, ret gerekçelerinde. Bu o zaman da belliydi. 
«Efendim, şöyle bir eseri ve şöyle bir kitabı var» 
denmişti; bu o zaman da belliydi. Neden 10 ay sü
kût etmişiz? Öyle ise, bir ikrar içinde
yiz; kabul etmişiz bu tasarrufu. Hükümetin kanun 
gücündeki kararname tasarrufunu, kanun gücünde 
kabul etmişiz susmakla ve kararname yürümüş; bu
na göre de bir sürü işler yapılmış. Tabiî, bu nitelik
te bir tayinle bir işin başına gelen kişinin de yapaca
ğı; yüzlerce, binlerce tasarruf vardır. Kanun hük
münde bir kararnamenin gücünden hız alan bir kişi, 
bir sürü tasarruflar yapmıştır; yapmış yürümüştür. 
Öyle ise, burada 1 0 - 1 1 aylık Yasama Meclislerinin 
bir sorumluluğu vardır, bir ihmali vardır, bir ikrarı 
vardır. 

Şimdi bu gecikmeler, aslında Anayasaya göre ön
görülmemiştir. Anayasa ne diyor? «Öncelik ve ivedi
likle alınacak ve müzakere edilecektir.» Bir iktidar; 
tasavvur edelim ki, 3 yıllık, 5 yıllık bir iktidar halin
de değil; bugün bu kararnameyi aldı, bir ay sonra bu 
kararnameyi çıkardı, hemen bir gün içerisinde Mec
lislere sundu, 10 gün sonra da Hükümet çekildi. Şim
di başka bir iktidarın, başka bir Hükümetin kanun 
gücünde kararnamesiyle bu kanun gücündeki karar
namenin gerektirdiği tasarruflar yürümektedir; ama ik
tidar değişti 1 0 - 1 5 gün sonra. Anayasa bunun için 
«öncelikle ve ivedilikle» kaydını koymuş. 15 gün son
raki iktidar, bakalım bu kanun gücündeki kararna
meden memnun mudur? Bunun hukukî prosedürünü, 
hukukî -yönlerini ve bugün de iddia edildiği gibi si
yasî tercih bu yönde midir? 

Öyle ise, Anayasa vazı, «Öncelikle ve ivedilikle 
görüşülür» hükmünü koymakla; işte bu ihtimali 
gözönüne almıştır. Hükümetler devamlı değildir. 10 
gün sonra, bu kararnamenin çıktığı günden 10 gün 
sonra, hattâ 3 gün sonra çekilen bir Hükümet olabi-
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lir. Öyle ise, Meclisler bunu hemen öncelik ve ive
dilikle görüşecekler ki, değişen Hükümetin ortaya 
koyduğu; (Bu karar aslında bir kararname; ama ka
nun gücünde haiz olan bu kararnamenin) kanun gü
cündeki prosedürü devam etmesin; edecekse etsin, 
etmeyecekse etmesin. Yasama Meclisleri buna bir el 
atsın denmiştir, öncelik ve ivedilikle müzakere o 
maksatla öngörülmüştür. 

Sonra, bir kanun gücünde kararname çıkarılmış, 
bir sene, iki sene devam ediyor, siz ona hiç elinizi 
atmıyorsunuz; o, bütün hükmünü yürütüyor; ama 
aradan geçiyor bir sene - birbuçuk sene, öyle Meclislerin 
hiçbir denetimi söz konusu olmadan, bir seçim dö
nemi geliyor, Parlamento değişiyor, Parlamentonun 
strüktürü değişiyor. Kanun hükmündeki kararname, 
sözlerime başlarken, çifte murakabe getiriyordu ya
sama organına ve bu metne. Bu çifte murakabenin 
Hükümetle atbaşı beraber yürüyebilmesi önemlidir. 
Bir seçim sonunda bir Parlamentonun bütün bün
yesi değişirse, bütün strüktürü değişirse; o henüz ka
nun niteliğini muhafaza eden; ama Parlamento de
netiminden geçmeyen o kararnamenin durumunu ye
ni Meclis nasıl karşılayacaktır. Yeni Meclisin tam 
yeni bir siyasî görüşle, tam zıddına bir siyasî görüşle 
elinizde olacaktır, tşte bunları önlemek için, Anayasa 
vazı, kanun hükmündeki kararnamelerin öncelikle ve 
ivedilikle, bütün işlerin bir tarafa itilerek, öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini öngörmüştür. 

Arkadaşlar; 
11 sayılı Kararnamenin ele alınışının bir zamanla

ma ile hatalı bir tutum içerisinde olduğunu ve bunun 
da sorumluluğunun yasama organlarına aidolduğunu 
açıklamadan sonra; şimdi bu 1 - 1,5 aylık bir siyasî 
ortamda neden bu kadar şiddetle bir kamuoyu oluş
turularak konu ele alındı? Çok kısa olarak buna da 
değinmek istiyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, Hükümet kurulmasındaki 
bunalım, sürüp gittikçe; bundan 1 - 1,5 - 2 ay evvel 
bir oluşum, bir cepheleşme oluşumu başladı, Türki
ye'de. Bendeniz, bu cepheleşme oluşumunun Türk ül
kesi için taşıdığı ağırlığı; bundan tam 29 gün, 30 gün 
evvel, 28 Ocak 1974 günü bütçenin tümü Bütçe Kar
ma Plan Komisyonunda görüşülürken, bütçerin türnü 
üzerinde son konuşma olarak lehte yaptığım bir ko
nuşmada kısaca değinmiştim ve ifade etmiştim ki; «bu 
cepheleşme hareketi, Türkiye'yi çok kısa gelecekte 12 
Martın ötesine değil, 27 Mayısın ötesine taşır bir nite
lik kazandıracaktır Türkiye'ye.» Çünkü 12 Martın öte
sinde sokaklarda üç - dört bin kişilik bir anarşi var

dır, bunun karşısında güçsüz kalmış bir iktidar var
dır; ama büyük sosyal tabakalar, diğer bütün partiler 
tarafsız durumdadır, seyirci durumundadırlar; bir 
kamplaşma hali yoktur. 

Oysa, şimdiden başlanan kavramı da gayet kut
sal olan «Milliyetçilik» etrafında başlayan bir kamp
laşma gayet tabiî olarak karşı cepheyi de «Milliyet
çilik» dışında «Milliyetsiz» denen bir ithamı da be
raberinde taşıyor. Bu kadar kutsal olan bir kavramın 
arkasında meydana getirilen cepheleşme hareketi bir 
gün gelir ki, dedim o konuşmamda, Türkiye'yi 27 
Mayısın ötesindeki halk kamplaşmasına götürebilir; 
vatandaşı kamplara bölünmeye götürebilir. 

Tekrar iddia ediyorum, İ2 Mart öncesinde kamp
laşma yoktur, Türkiye'de. Anarşi vardır; fakat kamp
laşma halini almamıştır. Ama, 27 Mayısın ötesinde 
bir kamplaşma vardır ve vuruşma ihtimali bulunan 
bir kamplaşma vardır. 

Ben Bütçe Karma Plan Komisyonundaki son günkü 
müzakerelerinde ifade ederken, «Türkiye'nin bugün
kü ortamı, 1960 ortamı gibi değildir. Köprünün al
tından çok sular geçti, Türk toplumu çok oluştu, çok 
gelişti, çok büyük bir fikir düzeyine sahiptir. Cok 
korkarım ki, bu kamplaşma 1960'ın ötesindeki vuruş
ma ihtimalinden çıkar, realize hale gelir.» diye de söy
lemiştim. 

İki gün evvel gittim, bunun zabıtlarını da çıkara
yım dedim, bir ay evvelki konuşmamın zabıtlarını 
çıkarayım diye... Fakat, maalesef, Bütçe Karma Plan 
Komisyonunda bütün konuşmalar teybe alımrken 
bütçenin maddeleri üzerine geçildikten sonra teypler 
kapanmış; yani mütemadiyen, 10 gün, 15 gün, bir ay, 
iki ay devam eden müzakerelerin yalnız konuşma fa
sılları alınmış, maddelerine geçilince artık bir işlem 
başlıyor, filan diye teypler kapanmış, zabıtlara geçi
recek olanak kalmamış ve binaenaleyh o konuşma
mın tam metnini bulamadım; ama dinleyen arkadaş
larım hatırlarlar... 

Ve bir gün geldi ki, bu 1960 öncesinde ihtimal 
içerisinde bulunan vuruşmaların ihtimali aştığı gün
lere geldik, son bir hafta, 10 gün içerisinde. 

Biz grup- olarak son yaptığımız bütçe konuşma
sında da burada buna değinmiştik; Cumhuriyet Se-
natosundaki bütçenin son konuşmasında: Cepheleş
menin Türkiye'ye iyi şeyler getirmeyeceğini, kampla
ra bölünmeye yol açacağını ve bunun bugünkü Tür
kiye ortamında çok ağır durumlarla bizi başbaşa ge
tireceğini ifade etmiştik. 
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Arkadaşlarım; 
«Milliyetçi Cephe» gibi bir kutsal ismin etrafın

da bir cepheleşme olunca, karşı tarafı da «M illiyet -
sizlik» ithamı altında tutmak amacı, bunun altında 
yatmaktadır. Bunun örnekleri basında geniş ölçüde 
işlenmektedir. Basında iki kamp halinde yayımlanı
yor; bir taraf eleştirilerle, ağır eleştirilerle öbür ta
rafı suçluyor; ama bir taraf küfür ve hakarete varan 
sözlerle karşı tarafı suçluyor. 

Bir ülkede Milliyetçi Cepheye katılanların dışın
da kalan örgütleri milliyetsiz saymanın olanağı yok
tur; ama daha bundan dört - beş gün evvel bir bü
yük gazetenin, bir büyük fıkra yazarının «Milliyet
siz Cephe» ismi altındaki yazdığı bir yazıyı okumak 
istiyorum. 

Arkadaşlar, ben meselenin bu konusunda sözle
rimi bir miktar hukukun dışına, politikaya kaydırı
yorum; ama bunu söylerken katiyen, farkmdaysanız 
ses tonumu da düşürdüm, meseleyi ağırlaştırmak is
temiyorum. Meselenin tehlikesine, yine yakında ta
şıdığı bir tehlikeyi işaret etmek için bu sözleri söylü
yorum. 

Bir kere böyle bir başlık atmak son derece yan
lış. Tabiî, bunun reaksiyonu, aslında şükretmek lâ
zım, bunun karşısındaki kalemler bunun üslubunu 
kullanmıyorlar, bu üslubda değiller ve o bir büyük 
hayırdır, Türkiye için. Ne diyor bakın : 

«Milliyetsiz cephenin karargâhı bugün Devletin 
Televizyonu ve radyosu olmuştur. Türkiye'ye düş
man devletlerin dahi reva görmediği, görmeyeceği 
hareket ve iftiraları milletimize saçmakta olan bu 
kurum, Devletin başına belâlar getirmiştir ve geti
recektir. 

12 Martı hazırlamış olan TRT, (ki, TRT'nin 12 
Mart ötesinde bir sevimli hale geldiğini de herkes 
biliyor, bu yanlış bir kanı) 

Şimdi onun rengini beğenmeyerek, kızıl darbeler 
yaptırmak peşindedir. Elbet, bu sol terör boğulacak
tır; ama korkarım kardeş kavgaları olabilir.» Cum
huriyet savcıları için suç olabilecek nitelikleri taşı
yan sözler bunlar. Kardeş kavgalarını körükleyici 
nitelik taşıyan sözler bunlar. 

«Bu TRT'nin başındaki adamın durumu iki Mec
lisimizce kanuna uygun görülmediği halde, Sadi Ir
mak Hükümetinin bu adamı hâlâ öyle nazik bir yer
den atmaması, onu bir saat dahi yerinde tutması kor
kunç bir ihmal ve çekingenlik manzarasıdır. Oyala
madan vazgeçilerek bu adam derhal TRT'den atıl-
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malı, kanunlara göre çeki düzen verilecek bu kurum 
millîleşmeli, devletleştirilmen.» 

Demek bugün bu kurum millî değil, yazar devam 
ediyor. 

«Milliyetsiz Cephe, bugün bütün partileri, der
nekleri, sendikaları, odaîarıyle TRT bayrağı altında 
toplanmış bir kurtlu azınlıktır.» 

İthamlara bakın arkadaşlarım, bu büyük bir ga
zetenin içerisinde isim yapmış bir fıkra muhabirinin 
sözleri. Peki, «Milliyetsiz Cepheyi kınayan dilleri hiç 
yok mudur?» diyor. 

«Niçin onları yayınlamıyor, namusu ve şerefi 
mevcut olan bir genel müdüre, onları niçin yayınlama
dığı sorulmalıdır.» Bir kişi hakkında siyasî mücadele 
yapılır; ama bu kadar ağır sözlerle. Ben okumayan
lar da bilsinler, diye bunları söylüyorum ve tutanak
lara da geçsin diye söylüyorum. Çünkü bu yazar, 12 
Mart öncesinde de Siyasal Bilgiler Fakültesinin po
lis tarafından aranması sırasında Türk kızları için 
Siyasal Bilgilerdeki kız öğrenciler için, ertesi günkü 
yazısında «Geçilecek ırzı kalmamış kızlar» diyordu. 
Cephedeki bazı kalemşörlerin seviyelerini, ahlâk an
layışlarım ortaya koyması bakımından bunları söy
lüyorum ve bunlar kışkırtıcı bir nitelik taşımaktadır. 
Hatta içerisinde Cumhuriyet savcılarını harekete ge
çirtecek tahrik unsurları vardır. 

Şimdi, 1,5 aydır TRT'nin etrafında bir meydan 
savaşı yapılarak yoğunlaştırılan bir siyasî kampanya 
geliştirilmektedir. Aslında TRT bu siyasî kampanya
nın aracı olarak bir kurban halindedir. Bu amaçla, 
bir siyasî olayın geliştirilmesi üç yönlü bir amaç ta-
şımaktadır. 

Bir tanesi, bir partinin reddi mirası sağlanmıştır. 
Bu 11 numaralı Kararnamenin altında imzaları bu
lunan bir partinin insanları da şimdi 11 sayılı Ka
rarnamenin aleyhinde, o zaman iktidar oldukları 
halde şimdi aleyhinde kampanyaya katılmışlardır. 
Yani, bu bir reddi mirasın tescili olmuştur. 

Cephe oluşturulurken, cephede gedik kalmıştır. 
Cephe tamamlanmamıştır. Gedik bırakan partiye de 
kuşatma manevrası yapılmaktadır, bu TRT olayıyle. 
Nitekim TRT'yle ilgili olarak bazı yerlerde, henüz 
cepheye katılmamış olan partinin oyları alınmıştır. 
Cephe bütünlüğü sağlanmıştır, kuşatılmıştır o parti; 
ama yine de teslim alınamamıştır, başka. Ve nihayet 
bu türlü davranışlarla bu yazılarla Hükümet kuşatı-
îacaktır son anda. 

Arkadaşlarım; 11 sayılı Kararnameyi kabul et
mek, reddetmek, değiştirerek kabul etmek, Yasama 
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Organlarının görevidir, vazifesidir, salâhiyetidir. Ama 
11 sayılı Kararname eğer reddedilirse, o kararname
ye dayanılarak artık yeniden bir tayin yapılamayaca
ğı söz konusudur. Yani, o kararnameye dayanılarak, 
o kararnamenin getirmiş olduğu istisnai memuriyet 
sayılamayacağı için TRT Genel Müdürlüğüne, bun
dan sonra öyle bir tayin yapmak söz konusu olama
yacaktır. Ama, 11 sayılı Kararnamenin reddi sure
tiyle (Şimdi burada reddedeceğiz) TRT Genel Mü
dürünün değiştirilmesi, bugünkü TRT Genel Müdü
rünün memuriyeti iskat olmaz, bu başka bir şeydir. 
Bunu kamuda ayırt edemeyenler vardır, yanlış bir 
anlayıştır. Bundan sonra tasarruf yapılamayacaktır; 
ama bugüne kadar bir yıldan beri bu kanuna göre 
yapılmış olan işier, yasa niteliğini muhafaza ederek 
yürümüştür. Bundan sonra o kanuna göre bir yasa 
niteliğinde tayin yapılamayacaktır, ama eğer TRT 
Genel Müdürünün değiştirilmesi söz konusu ise o an
cak yeni bir Hükümet kararnamesiyle, yani kanun 
niteliğinde kararnameye gerek yok tabiî, yeni bir ka
rarnameyle atama yapılacaktır. 

Arkadaşlarım, 
11 sayılı Kanun niteliğindeki kararnamenin reddi 

konusunda kamuoyunu oluşturan etkenler, oluşturu
lan veriler tamamıyle siyasî olmuştur; hiç hukuka do
kunan olmamıştır. İşte biraz evvel okuduğum fıkra
dan birkaç cümleyle de ortaya koymuştum. Hep ki
şiliği hedef alınmıştır, «O kişi kızıl bayrağı açtı» fa
lan gibi laflar edilmiştir, ama hiç hukuka girilme
miştir. Tabiî, kamuoyunda tartışa tartışa, Meclisler
de tartışa tartışa, yavaş yavaş meseleler hukuka doğ
ru kaymaya başlamıştır ve bir gün evvel burada ya
pılan müzakerelerde görülmüştür ki. artık konu hu
kukun içerisinde tartışılmaktadır, ama bundan evvel 
en yakın tartışma platformu olan Cumhuriyet Sena
tosu Komisyonunda bile mesele hep kişilikler yönün
de tartışılmıştır. Millet Meclisinde yine öyle tartışıl
mıştır; hukuka değinen olmamıştır. Millet Meclisi 
Komisyonunda yine öyle tartışılmıştır; ama basında, 
taraflar arasındaki basın tartışmasında hâlâ o plat
formda yürütülmektedir. 

Şimdi, gerek Millet Meclisi Komisyonunda gerek 
Cumhuriyet Senatosu Komisyonunda, bu 11 sayılı 
Kanun hükmündeki kararnamenin reddi için oy kul
lanan çoğunluğun, o gerekçelerde ortaya koyduğu 
sözleri arz etmek istiyorum. 

Millet Meclisi Komisynounda, «Kanunların ve 
Anayasanın eşitlik ve genellik ilkesine aykırı olduğu» 
söylenmiştir, i l sayılı Kanun hükmündeki Kararna-
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me. «657 ve 1327 sayılı kanunlar dışında kalan 359 
sayılı ve bu kanunu tadil eden 1568 sayılı TRT'ye 
mahsus Kanunda öngörülen nitelikleri de değiştirme 
yoluna gidilerek, en azından hukuk ve yetkilerin zor
landığı» ifade edilmiştir. «Bir Anayasa kuruluşunun 
başına, hiçbir asgarî şart aranmaksızın bir tayin yap
ma yetkisinin hükümetlere tanınmasının keyfîliğe, 
isabetsizliğe ve sorumsuz tasarruflara yol açacağı 
söylenmiştir.» Peki, bu son söylediğim ifadeye geli
yorum, mademki bu kadar, bir Anayasa kuruluşunun 
başına hiçbir asgarî şart aranmaksızın bir tayin yap
ma yetkisinin hükümetlere tanınmasının keyfîliğe, 
isabetsizliğe ve sorumsuz tasarruflara yol açacağı id
dia edilmektedir ve bu iddianın altında imza sahiple
ri vardır. Peki, bir yıldır neden bunu iddia etmedi
niz? Neden 10 ay sükût içerisinde kaldınız? Neden 
ikrar ettiniz? Yasama görevlisi olarak Komisyon üye
lerine, aynı Komisyon üyelerine söylüyorum; bu 
imzanın altında imzası bulunanlar, Millet Meclisi
nin Bütçe Plan Komisyonunun üyeleridir. Aynı üye
ler büyük çoğunlukla 10 ay evvel de üye idiler. Ne
den bunları o zaman düşünmediniz, 10 ay sustunuz, 
ikrar ettiniz? 

Cumhuriyet Senatosu Komisyonunda da «Komis
yonumuz, TRT'nin Genel Müdür görevinin, istisnaî 
memurluklardan sayılmasının, kanun hükmünde ka
rarnameyle yapılmasının doğru olmadığı görüşünde
dir» denilmektedir. Peki, madem bu görüş vardı, 
neden iki yıl önce yetki kanununda, Devlet Memur
ları Kanununun, 657 sayılı Kanunun 59 ncu istisnaî 
memurluklarının da değiştirilebileceği yetkisini hükü
metlere tanıdınız? Ne kadar çelişkili ifadeler bunlar 
arkadaşlarım. Yani, bizim Meclislerimizin yarısın
dan çoğu hukukçudur. Bir hukuk sorununun, yani 
bunlar hepsi bir hukuk eleştirisine tabi tutulduğu za
man, ki ben bir hukuk gücü olmayan bir insanım, 
ben bunu eleştirebiliyorum; yani bir hukukçu ele alıp 
da bunları, eleştirdiği zamanlar fevkalâde büyük yan
lışlar görecektir, çelişkiler görecektir. 

Ve nihayet, bir oturum önce burada Sayın Komis
yon Başkanının bir sözü var. «Biz Cumhuriyet Se
natosu Komisyonunun çoğunluğunun, bir siyasî ter
cih sonunda vardığı kararla, bu Kararnameyi kaldı
rıyoruz» diyorlar. Yani, demek ki orasının da yine 
tekrar hukuktan siyasî tercihe, siyasete kayan bir 
yönü vardır. 

Arkadaşlar, 
Görülüyor ki, yalnız kamuoyunda ve basında de

ğil, bizzat Yasama Meclislerinin genel kurullarında 
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ve komisyonlarında da bile konuşulanlar, daha çok 
hukuk olmamış, politika olmuştur. 

Bir kanun yapmak, bir kanun hükmündeki ka
rarnameyi tartışmak, bir hukuk sorunudur. Bu, hu
kuk platformunda yapılacak tartışmalarla gerçeğe 
ulaşılacak bir konudur. Ama, hukuku bir tarafa itip 
de mesele sadece politika ile yani hukuku politikaya 
dayalı olarak vazetmeye kalktığımız vakit, yani hu
kukun temeline poltikayı soktuğumuz vakit, hukuk 
sapıtıyor ve hukuk zalimleşiyor. Bunun birçok ör
neklerini Yasama Meclislerinde görmüşüzdür. 

İşte bu konu da böylelikle Türk kamuoyunu ge
niş ölçüde etkisi altında aldı ve Türk kamuoyunda 
büyük tartışmalara konu oldu. 

Bu ret gerekçelerini gördüğümüz vakit arkadaş
larım, görüyoruz ki, bu gerekçeler sudandır, hukuk
sal nitelikleri yoktur, yüzeyseldir. 11 sayılı Kararna
menin yasal dayanaklarını görüşmemiştir. Oysa, bir 
yetki kanununa dayanılarak, çıkarılan bir kanun gü
cündeki, kanun hükmündeki kararnamenin, Yasama 
Meclişlerindeki tartışması sırasında, en önce yapıla
cak şey, bu kararnamenin, Yetki kanunlarının kapsa
mına, ilkelerine, amaçlarına ne derecede uygun oldu
ğunu araştırmaktır. Bu hiç yapılmamıştır. O kadar 
yapılmamıştır ki, biraz evvel bir komisyon gerek
çesinden aldığım bir söz var, «Böyle bir yeri, biz is
tisnaî memurluktan saymayı uygun görmüyoruz» di
yor. Pekiyi, uygun görmüyordunuz da, iki yıl evvel 
neden Yetki Kanununun kapsamına 59 ncu istisnaî 
maddesini aldınız, hükümetlere, bu maddeyi istedi
ğiniz gibi değiştirebilirsiniz diye yetki verdiniz?. 

Yasal dayanaklar araştırılmamış, bunun yerine 
TRT Genel Müdürünün kişiliği ve geçmiş iktidar 
yargılanmış, eleştirilmiştir. Dolayısıyle yaptığımız hu
kuk platformundaki işin temeline politikayı sokmu-
şuzdur. Evet, hep politika yapılıyor, elbetteki her şey
de her yapılan işte bir ölçüde politika unsuru var
dır; ama bir hukukun tedvini sırasında, bir hukuk 
kuralının yasama yetkisinin yapıldığı bir kanun pro
sedürü içerisindeki hukuk vazıı yapılırken, ağ;rlığm 
hukuksal görüşlerle ve hukuksal eleştirilerle olması 
lâzımdır. Bunun olmadığı yerde, kamuoyunu rencide 
edici davranışların mümessili oluyoruz. 

Arkadaşlarım, 
Aslında, 1,5 aydır sürdürülen bu kampanyanın al

tında tabiî TRT'nin davranışları ve bunun eleştirilme
si yatmaktadır. TRT, Anayasaya göre 3 - 4 yıl önce
sine nazaran özerk idi, 4 yıldan beri de bağımsız bir 
kurumdur. Bağımsız bir kurum olarak... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Bağımsız değil, tarafsızdır. 

M. B. G. ADINA SUPHÎ KARAMAN (Devam
la) — Af edersiniz, tarafsız bir kurumdur. 

Tarafsız kurum, her türlü fikre karşı, tarafsız ol
ması lâzımdır. Yani, her türlü fikre karşı hepsine bir
den yasaklarla, veya hepsine birden bağrını açmakla 
bu olabilir. Ama, tabiî bunun smırı, bu tarafsızlığın 
sınırı, Anayasadır. Anayasa ölçülerinin dışında bir ta
rafsızlık elbetteki söz konusu değildir. 

TRTde bu rahatsızlık, TRT'nin programlarından 
gelmektedir. Programlardan bir kısım vatandaşlar, 
bir kısım dinleyiciler memnundurlar; ama bir kısmı 
değildirler. Fakat, bu programların hepsi yalnız bir 
kısım düşünce sahiplerini memnun ediyor da bir baş
ka kısım düşünce sahiplerini devamlı olarak rahatsız 
ediyorsa, bu elbetteki TRT için yanlış bir tutum olur. 
Ama, öyle programlar var ki, bu programlar içerisin
de aksi de oluyor. Bu sefer öbür cephe rahatsız olu
yor, bu taraf memnun kalıyor. İşte bu türlü bir dav
ranış TRT'nin tarafsızlığının örneği olabilir. 

TRT yayınları içerisinde beni de rahatsız eden çok 
yönler var. TRT yayınları içinde ben de rahatsız ol
muşumdur ama tarafsız bir Anayasal kurum karşısında, 
demokrasiye inanmış insanların büyük toleransı içe
risinde, herkesin Anayasanın sınırlarını dışarı taşma-
mış olan bir Kuruma karşı, biraz müsamahakâr ol
ması lâzımdır. Aksi halde, tartışmalar daima şiddet 
kazanır, daima büyük suçlamalara hedef olabiliriz. 

Beni de rahatsız eden yönleri var TRT'nin. Be-
nimie ilgili yıldönümleri oluyor. Benim içinde bulun
duğum tarihî olayla ilgili yıldönümleri oluyor. O yıl
dönümleri TRT'nin aklına bir gün gelmiyor. Bir ki
şi. yetkili kişileri, bir Kurucu Meclisin kurulduğu 
günün. Anayasa Komisyonunun başkanım çağırıp da 
onunla bir röportaj yapmak, konuşmak, fikirleri tar
tışmak gelmiyor aklına TRT'nin, ama buna mukabil, 
bakıyorsunuz ki daha henüz, meselâ siyasî haklarını 
bile almamış olduğu bir dönemde bir başka vatanda
şınızı TRT alıyor; rahat rahat konuşturuyor. Peki 
maksadı nedir TRT'nin diye ben şahsen içimden dü
şünüyorum. Yani, bir maksadı var TRT'nin bunu 
yapmakta. Olabilir. Yani her işinin altında bir mak
sat yatar tabiî; ama ben rahatsız olmuyorum. Madem
ki tarafsız bir TRT'dir, bu da Türk vatandaşıdır, bu 
da Türk vatandaşıdır, onu öngörmüş onu konuştur
muş. Beni konuşturmasın. Ne yapalım. Bunu diyebil
mek lâzım. Ben şahsen diyorum, 
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Hatta ben, o vatandaşın TRT ekranına yüzbin li
ralık bir masa, gayet lüks bir masayla çıkıpta kendi
leriyle konuşmasından memnun bile oluyorum. Çün
kü ben 13 senelik senatörüm hâlâ yemek masamda 
çalışıyorum evde; ama o vatandaş vaktiyle 1950 se
çimlerine girerken cebinde bir sigara parası olmadı
ğını Türk kamuoyuna ilân etmiş bir insan. Bugün i 5 
senedirde politikanın dışında falan, yüzbin lira değe
rinde bir masanın etrafında çalışabiliyor. Memnun 
oluyorum ben bunu görmekle; kızmıyorum memnun 
oluyorum. Yani demek ki böyle bir şeyi de TRT bir 
görev olarak yapıyor. Yapsın. Demokrasi içinde ya
şıyoruz, demokratik ülkelerde insanlar geniş yürekli 
olacaklar, tolerans sahibi olacaklar, müsamahakâr 
olacaklar. Böyle olduğumuz zaman, bu kadar büyük 
ifratlar içine düşmeyiz, ama böyle olmadık mı elbet
te meseleleri çok büyük açmazlara sokuyoruz. 

Öyleyse TRT'nin davranışlarından, eleştirilerinden 
hem memnun olanlar, hem rahatsız olanlar vardır. 
Bugün memnun olan, yarm rahatsız olabilir. Ben şah
sen meselâ 12 Mart döneminin TRT'lerinden son de
rece bunalmıştım. Kupkuru, hiç bir kültür ürünü ol
mayan yayınlar vardı. Hatta, halkı, Türk ulusunu 
şartlandırmaya matuf sanki yayınlar yapılıyordu. 
Yani yabancı insanlara karşı şartlandırmayı öngören 
yaymlar yapılıyordu. Kupkuruydu; ama, bununla bir 
şeyi ifade etmek isterim. Yani 12 Mart dönemindeki 
TRT'nin yayınlarından şikâyetçiyim. 12 Mart döne
minde TRT'nin kazandığı dinamizmden şikâyetçi de
ğilim. TRT bütün Türkiye'ye yayıldı 12 Mart döne
minde. Bunu takdirle, saygıyle karşılıyorum ki, hâlâ 
da devam ediyor, yeni dönemde de devam ediyor o 
genişleme, o yayılma. Büyük bir eğitim aracı olan 
TRT'nin ülke çapında yayılması hâlâ da devam edi
yor. Oysa, geçen yıldan bu taraftaki yayınlardan ben 
şahsen hani hiç de rahatsız değilim. Yani, böyle ufak 
tefek bazı rahatsızlıklarım olsa bile onu, kişiliğimi 
ağır bastırarak bir tarafa atabiliyorum. Hatta ondan 
memnun olmak olanaklarını da çıkarmaya çalışıyo
rum. 

Şimdi arkadaşlarım, 11 sayılı Kanun Hükmünde
ki Kararnameyi Millet Meclisi reddetmiştir. Cumhu
riyet Senatosu da reddedecektir. Görülüyor o. Bu 
acaba, buna ilişkin olarak, TRT başındaki kişinin de. 
hemen bu biraz evvelki makalede de ifade edildiği 
gibi, atılması, kovulması sağlanırsa acaba ne olacak
tır? 

Bu atamanın, Parlamentonun bir tasarrufu ile bir 
atama (bir atama yapılmış vaktiyle) Parlamentonun bir 

— 67 

27 . 2 . 1975 O : 1 

tasarrufu ile sakıt duruma düşülmüş olacağız. Yani, 
Parlamentonun tasarrufu yasamadır. İdarî tasarruf, 
yönetim tasarrufu yoktur Parlamentonun; ama biz, 
Parlamento tasarrufu ile bir idarede yapılmış olan bir 
atamayı sakıt duruma sokmuş olacağız. Bu hukukî bir 
şey. Biraz sonra bunu da eleştireceğim. Yani yasa
ma ile yürütmenin nasıl birbirlerine girift bir hale 
geldiğinin sakıncalarına değineceğim; böyle bir şey 
meydana geliyor. 

Bir başka konu : Parlamentonun gerektiği zaman 
idarenin yerine geçerek somut davranışlar alması, so
mut olaylarda idarî tasarruflarda bulunması söz ko
nusu olmamalıdır. Oluyor halbuki. Yani Parlamento
nun, Parlamento idarenin yerine sanki giriyor, yani 
bu kanun hükmündeki kararname uygulamasından 
ötürü, bu ilk uygulamadan ötürü belli bir durumla, 
böyle bir karışık durumla karşı karşıya geliyoruz. 

Onay veya ret de asıl olan Parlamentonun onay 
veya reddinde asıl olan Yetki Kanununun kapsam ve 
ilkelerine uygunluktur. Politik arzulara uygunluk de
ğildir. Halbuki bu ana kadar bu 11 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararnamenin prosödürü işletilirken Yet
ki Kanununun kapsam ve ilkelerine uygunluk aran
mamış, daha çok politik arzulara uygunluk ağırlık 
kazanmıştır. 

Bu tutumu çok önemli bir konuya değinmek isti
yorum. Yani Parlamento ile yapmış olduğumuz bu 
tutum, bu iptalle meydana getirdiğimiz ve öngördü
ğümüz bir genel müdürlüğün değiştirilmesi, olayında 
acaba Anayasamızın TRT'nin tarafsızlığım saptayan 
121 nci maddesinin ruh ve esprisine aykırılık var 
mıdır, yok mudur onu bir görelim. TRT bağımsız
lığını etkileyecek midir, etkilemeyecek midir onu bir 
görüşelim. TRT'nin, Anayasamızın 121 nci maddesi 
(1971'de değiştirilen madde) «Radyo ve televizyon is
tasyonları ancak Devlet eliyle kurulur ve idareleri ta
rafsız bir kamu tüzelkişiliği halinde kanunla düzen
lenir. Kanun yönetim ve denetimde ve yönetim or
ganlarının kuruluşunda tarafsızlık ilkesini bozacak 
hükümler koyamaz.» Kanun koyamaz, yaptığımız iş 
kanundur arkadaşlarım. Her türlü radyo ve televiz
yon yayınları tarafsızlık esaslarına göre yapılır. Şim
di biz bu davranışımızla Yasama Meclisleri bundan 
sonraki yıllarda bu türlü davranışların içine girdiği va
kit, Anayasanın 121 nci maddesindeki ruha ve espri
ye aykırı bir davranışı, yani bu türlü davranışlar ya
pabileceği izlenimini veren Yasama Meclisleri TRT' 
nin başındaki yöneticileri artık tarafsız kalamaz du
ruma sokmaktadır. Yani burada Parlamentonun tu-
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tumu ile, davranışı ile TRT'nin tarafsızlığını zedeler 
bir nitelik olmuştur. 

Ben öyle sanıyorum ki, eğer isteyenler olur da, 
bu yasa tasarrufu Anayasa Mahkemesine götürürse, 
Anayasa Mahkemesi için en kuvvetli gerekçe de bu
rası olacaktır. İptal gerekçesi. Çünkü, bu türlü tu
tum ve davranışlar Anayasal teminata bağlanmış bir 
kurumun tarafsızlığını zedeler bir nitelik getirmekte
dir. 

Bit başka konuya değinmek istiyorum. 64 ncü 
maddenin hükümlerini biraz evvel okumuştum. Bu
rada diyor ki, «Kanun Hükmündeki Kararnameler 
kabul edilir, değiştirilerek kabul edilir, reddedilir,» 
Şimdi şu anda önümüzde bulunan, huzurunuzda bu
lunan tasanda bu üç biçimin Anayasanın 64 ncü mad
desinin öngördüğü üç durumun dışmda bir başka du
rum, Anayasada mevcut olmayan bir durumla başba-
şayız. Ne yapmışız? 11 sayılı Kararnameyi iptal eder
ken, yürürlükten kaldırırken 12 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameden de bir bölümün alınmasını 
almışız ve bununla beraber yürütüyoruz. 

Şimdi Kanun Hükmünde Kararnameler, bir Yet
ki Kanununa dayanılarak Yetki Kanununda iki yıl
lık süre tanındığına göre demek ki, bir ay sonra baş
layabilir, 23 ayda bitebilir. Bu kadar değişik bir za
man süreci içerisinde, çeşitli kararnameler, kanun 
hükmünde kararnameler çıkarılmışken, bunların her 
birinin Anayasa öncelikle ve ivedilikle görüşmesini 
öngördüğüne göre beş, on gün içerisinde görüşülme
si söz konusu olduğuna göre her birisi Yasama Mec-
lislerindeki murakabesi beş, on gün içerisinde tamam
lanarak ayrı ayrı kanun hükmünde kararname halin
de yürürlüğe girecek, işleyecekler ya da reddedilecek
lerdir. Ama bunları böyle birleştirip de iki sene, üç 
sene sonra ele alır da hepsini bir arada almaya kal
karsak her birinin kendi zamanı içerisinde taşıdığı 
özellikleri dikkate almadan toparlamaya kalkarsak bu 
olmaz, Anayasanın 67 nci maddesindeki öncelikle ve 
ivedilikle önerilen espriye aykırı bir davranışa girmiş 
oluruz. 

Öyleyse, benim inancım odur ki, kanun hükmün
deki kararnamelerin her birisi öncelik ve ivedilikle 
görüşüleceğine göre, her birisi ayrı ayrı ele alınacak
tır : 12 sayılı Kararnamenin bir maddesini alıp 11 sa
yılı Kararnamenin arasına sokmak uygun olmayabi
lir. Bu, tartışılacak hukukî bir konudur. Ve huzuru
nuzda bulunan tasarı da değiştirilerek reddediliyor. 11 
sayılı Kanun Hükmündeki Kararname değiştirilerek, 
işte 12 sayılı Kararnamenin (g) bendinde istisnaî me

muriyetlere sokulan kısımda (g) bendi olarak alını
yor, 11 sayılı Kararname içerisine sokulmak suretiy
le reddediliyor. Oysa, o maddenin içerisinde, Anaya
sanın 64 ncü maddesi içerisinde «kabul edileceğin
den,» «değiştirilerek kabul edileceğinden» ya da «red
dedileceğinden» söz edilmiştir, «değiştirilerek reddedi
leceğinden» söz edilmemiştir. Yani bu noktada da bir 
Anayasa çelişkisi, bir Anayasa sorunu ortaya çıkmak
tadır. 

Cumhuriyet Senatosu Komisyonunda muhalefet 
şerhi veren arkadaşlarımızın, bir kısım arkadaşlarımı
zın iddialarında şu konu var : İkinci maddenin, ki 
ikinci madde 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararna
menin (g) bendini alıp da 11 sayılı Kararname ile bir
leştirerek reddeden maddedir ikinci madde. «,Bu mad
denin» diyor, öyle iddia ediyor, «İptal ettiği husus, 
Millet Meclisi Komisyonunda müzakere edilmeden 
karara bağlanmıştır». Bu çok ağır bir ithamdır. 

Bendeniz dün Millet Meclisi Komisyonunda buna 
ait tutanaklar var mıdır diye gittim; maalesef teybe 
alınmamış ve bir şey çıkarmak mümkün olmadı. 

Eğer böyle bir şey varsa, cidden bu çok ağır bir 
durumdur. Ama bunu böyle kanıtlayan bir durum 
var. Şöyle ki; Millet Meclisinin Komisyon raporuna 
bakıyoruz, bu Komisyon raporunda ret lehinde karar 
verenler, yani Komisyon çoğunluğunun metnini oku
yoruz, burada i 1 Sayılı Kararname eleştiriliyor; ama 
12 Sayılı Kararnameden alınıp da buraya sokulan (g) 
maddesine değinen hiç bir s':;z yok. Bahsetmiyor bun
dan. Muhalefet şerhi veren azınlık grupunun müta
laasına bakıyoruz; onun da muhalefet şerhinde kati
yen 12 Sayılı Kararnameden bir maddenin, bir (g) 
fıkrasının alınıp da 11 Sayılı Kararnameyle birleştiril
diğine dair bir söz yoktur. Demek ki, kanıtlıyor, yani 
Millet Meclisi Komisyonunda bu Kararname görüşü
lürken, ikinci madde olarak konan kısım görüşülme
den eklenmiş intibaını veriyor. Araştırılacak çok cid
di bir konudur. Ama Millet Meclisi Genel Kurulu 
tabiî artık bu metin üzerinde yürüdüğü için, ondan 
sonrası için denecek bir husus yok. 

Arkadaşlar; 
Kanun hükmünde kararname çıkarılması sistemi

nin Anayasaya konrnasıyîe görülmektedir ki, yasama 
ve yürütme erkleri birbirine karışmaktadır. Yani, ko
numuzun dışında bu. Bu, 3 - 4 sene evvel bu Ana
yasa değişiklikleri müzakeresi yapılırken tartışılmış ko
nulardan birisidir. Ama ilk uygulamasıyle Personel 
Kanunundaki yetki veren kanunun ilk uygulamasıyle 
görüyoruz ki, Anayasa sistemimiz 1924'ten beri özel-
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likle 1961 Anayasası kuvvetler ayrılığı ilkesini çok so
mut bir şekilde saptadığı halde, kanun hükmünde ka
rarnamelerle bu yetkiyi vermek suretiyle yasamanın 
ve yürütmenin yetkileri birbirine karışmaktadır ve 
Türk Anayasal sistemi 1971 değişikliği ile «yönetime 
hız verelim yönetim daha etkili bir hale gelsin.» denile
rek bu Anayasa sorununa gelinmiştir. Bunun yolu bel
ki bu değildi. Bir çerçeve kanunu verilirdi ve kararna
melerin, bu çerçeve kanunlar içinde geliştirilmesi ile 
yürütmeye hız verilirdi. 

Anayasa Mahkemesinin de 1963'te çıkardığı bir 
karan vardır. Orada her husus bütün detayıyîe ka
nunlarda yazılmayabilir, yazılmaz da, buna imkân da 
yoktur deniliyor; ama «Hükümetler o kanunların ışığı 
altında daha geniş yetkilerle bazı icraatlar da buluna
bilirler», hükmünü getirmektedir, Anayasa Mahkeme
si. Bu, demek ki bir çerçeve kanunu ile yetki vermek 
ve o çerçeve kanununun içerisinde Hükümler kanun 
bükümünde kararname değil, normal kararnamelerle 
icraatlarına devam edebilir, gibi bir sistem, her halde 
Türk hukuk sistemine, Türk Anayasa sistemine daha 
uygun idi. Aksi halde bu getirilen sistemle Türk Ana
yasasında yasamanın ve yürütmenin yetkileri birbirine 
karışmaktadır. Yasamanın ve yürütmenin yetkilerinin 
birbirine karışması, gelecek günlerde Türk rejimini 
bulanımlara sürükleyebilir. Bugünkü olay belki o ka
dar mühim bir olay değildir; ama yarın daba büyük, 
daha ciddî olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Yargının 
ve yasamanın yetkilerinin birbirine karışması, büyük 
bir bunalıma sebep olmuştur, 1960'da. Şimdide yasa
manın yürütme ile karmakarışık bir hale gelmiş olma
sı, ülkemizi ve rejimimizi gelecek için tehdit altında 
tutmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Sözlerimi bitirirken diyorum ki, 11 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname Anayasaya aykırı değildir; ya
ni iddiaların aksine o karranamenin kendisi Anayasaya 
aykırı değildir. 23 Myıs 1972 tarih ve I589sayılı Yetki 
Kanununa da aykırı değildir. Hukukun bir kenara iti
lerek politik davranışlarla dolaylı yoldan TRT bağım
sızlığının etki altına alınmak istenmesi, Anayasanın 26 
ncı ve 121 nci maddelerine aykırıdır. 

Maruzatım bundan ibarettir. Saygılar sunarım 
(M. B. G. ve C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Fikret Gündoğan, buyurunuz. 

C. H. P. GURUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli arka
daşlarım; 

11 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bugün
kü oturumda yapılan müzakerelerine Grupum adına 
şu maksatla katılmak istedim : 

Dün yapılan müzakereler sırasında Cumhuriyet 
Flalk Partisi Grupunun görüşünü daha ziyade karar
namenin reddine karar veren Cumhuriyet Halk Partisi 
dışındaki parti mensupları arkadaşlarımızın güttüğü 
siyasal amaçlan ifadeye yönelik idi ve dilimizin dön
düğü kadar da bu amaçları ortaya koyduk ve gerçek
ten Parlamentomzun bir yasama faaliyetinden çok, ya
sama faaliyeti aracından yararlanark, siyasal bir ama
cı güden partiler adına çalışır duruma getirildiğini, böy
lece Parlamentonun kanun yapma yolu ile kanun yap
ma yetkisinden yararlanmak isteyen partilerin hedefle
rine râm olur duruma düşürüldüğünü ifade etmiştim. 
Tekrar aynı konuları huzurunuza getirmekte, hem sab
rınızı tüketme açısından, hem de tekrarın lüzumuna 
inanmadığımdan bunları ifadeden uzak duracağım. 

Ancak, bu 11 sayılı Kararnamenin böyle siyasal 
hedefi mevcut dedikten sonra, belki zihinlere şu sual 
takılabilir endişesi ile huzurunuza geldim : 11 sayılı 
Kararnamenin redine dair Millet Meclisinde, komis
yonlar dahil, Parlamentonun Senato kanadında ko
misyonlar dahil, yapılan, müzakerelerin hukuk açısın
dan durumu nedir? Siyasî amaca yönelik bir yaşama 
faaliyeti içinde bulunan Meclisin, bu siyasî amacı, onu 
amaçlayanlara hediye edebilme yolunda sarfettiği gay
retleri içinde acaba salt hukuk açısından ne dereceye 

kadar isabetli davrandıkları, hukuku doğru kullanıp 
kullanmadıkları, Yasama Meclisinin yetkilerini hukuk 
içinde istimal edip etmediklerini de ortaya koymak lâ
zım. Biraz sonra vereceğim izahattan da anlaşılacağı 
üzere belli bir siyasî amaca yönelik faaliyet sahipleri 
partilerin yasaam organlarını o amaçlarına yöneltirken 
böyle bir davranışa girmelerindeki mahzur bir tarafa, 
bir de bu davranışı sürdürdükleri hukukî yöntemler, 
hukukî esaslar da doğrudan doğruya Anayasaya, ka
nunlara ve İçtüzüğe aykırı biçimde yürütülmektedir. 
Yani, hem Parlamentoyu siyasî amaca yönelik çalış
tırmanın sakıncası içindeyiz hem de bu yönelmeyi hu
kuk ile değil bir nevi hukukî keyfîlik ile yaptığımız 
için hatalı yoldayız, diyebilmek ve bunu ispatlaya
bilmek için huzurunuza geldim. 

Şimdi, durumu anlatabilmek için dünkü oturum
da muhterem Adalet Partisi Grupu adına konuşan Sa
yın Rendeci'nin görüşleri üzerine bir nebze eğilmek 
ve bu görüşlerin hukuka uygunluğu veya uymazlığı 
konusunda anlayışlarımızı ve görüşlerimizi ifade etmek 
gerekir. 
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Sayın Rendeci, dün buyurudular ki, 11 sayılı Ka
nun Hükümündeki Kararname, onu ısdar eden iktida
rın bir hukuk gaspına müracaatla ısdar ettiği kararna
medir. Bu itibarla, 11 sayılı Kararnamenin hukuk gas
pına dayalı olarak çıkarılması nedeniyle hukukî hük
mü yoktur, geçerliği yoktur, meşruluğu yoktur, dedi
ler. Aristo mantığı tarifeleriyle uğraşmak istemem; ama 
bu sözde bir çelişki mevcut değil mi, değerli arkadaş
larım? 

Madem ki, hukuk gaspı yoluyle ortaya çıkarılmış, 
vücut verilmiş bir norm kanun mevcut değil, hiç bir 
surette geçerli olmayan bir yapıtla karşı karşıyayız. O 
takdirde, komisyonlarda ve Millet Meclisinde sadece | 
ve sadece b jylesine bir mucip sebeple bu 11 sayılı Ka- j 
nun Hükmündeki Kararnamenin reddine gidilmek icap \ 
ederdi. Oysa, Millet Meclisi Komisyonundan gelen ra- j 
porda da, Senato Komisyonundan gelen raporda da 11 î 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin reddini gerek- I 
tiren sebebin bu olmadığı, ancak TRT Genel Müdür- j 
lüğü gibi bir memuriyet makamının istisnaî memur- ! 
luklardan sayılmak suretiyle oraya ömründe birgün da- i 
hi memurluk yapmamış bir kişinin, hele belli zihniyet- ; 
te bir kişinin o zihniyetin taraftarı olduğu ısrarla gös- j 
terilmek istenen bir parti tarafından getirildiği sebebiy- j 
le 11 sayılı Kararnamenin reddi cihetine gidilmek ge- • 
rektiği hüküm altına alınmıştır. Böylece Sayın Rende- I 
ci'nin belirttiği görüş istikâmetinde bir gerekçeyle de- j 
ğil, biraz evvel arz ettiğim gerekçelerle 11 sayılı Karar- j 
namenin reddine karar alınmak istenmiştir. Bundan ! 
başka, Sayın Rendeci, il sayılı Kanun Hükmünde J 
Kararnamenin ne o Kararnameyi çıkarmaya icraya i 
yetki veren Anayasanın 64 ncü maddesine, ne Anaya- 1 
sanın 64 ncü maddesine uygun olarak çıkarılan 1589 
sayılı Yetki Kanununa uygun hukuk yapıtı olmadığını 
ileri sürdüler ve böylece de Kararnamenin reddinin 
doğru olduğunu ifade ettiler. 

Şimdi bu iddianın da doğruluk ve geçerlik dere
cesini saptamak zorundayız ve burada tabii hukuk 
meselesi olarak önümüze çıkan bu sorunu hukuk çer
çevesi içinde halle mecburuz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kanun hükmünde kararname diye hukuk dünya

mıza 1971'de doğmuş yeni tür bir düzenleme aracı 
hiç şüphe yok ki 64 ncü madde mefadından da an
laşılacağı üzere bir kanun yapma usulüdür, türüdür 
ve maalesef ne kadar tevil edilirse edilsin Anayasa
mızın, kuvvetler ayrılığı prensibine dayalı Anayasa
mızın 5 nci maddesinde yer alan hükme esaslı bir su
rette, aykırı bir kurum olarak Anayasada yer almış
tır. 
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Bizim kanaatimiz odur ki; uygulama, hukuk mah
zurları bir yana Anayasanın 5 nci maddesi değiştiril
meden ya da Anayasanın üzerine oturduğu kuvvetler 
ayrılığı prensibi hukuk temeli değiştirilmeden 64 ncü 
maddede bir değişiklik yapılarak kanun hükmünde ka
rarname adında ve kanun ismiyle andığımız hukuk 
yapıtlarından hiç bir farkı olmayan yeni bir kurum 
getirilmesinde hukuk zevkine aykırı bir durum vardır; 
ama şimdi Anayasamızda yer almış bir kurum olduğu
na göre biraz evvel söylediğim 5 nci madde ile çelişkin 
durum mevcut olsa da yaşayan bir hükümdür, o itibar
la biz de bu hükme itibara mecburuz. 

Böyle bir düşünce ile fikirlerimizi geliştirmeye 
başladığımız zaman Sayın Rendeci'nin dün ileriye sür
düğü itirazların hiç birisinin geçerli olmadığı neticesi
ne hemen varırız. Çünkü, madem ki Anayasanın 64 
ncü maddesinde Î971 yılında tarihî içinden gelen id
dialara uyularak ve o anın özel şartlarından yararlana
rak Anayasaya çok aykırı biçimde bir kurum sokul
muştur ve şimdi halen yaşamaktadır, o takdirde bu ku
ruma göre hareket edildiği andan bu yana her türlü 
muamele o kuruma, o hukuk kurumuna dayalı ise 
meşrudur, geçerlidir ve 1971 yılından bu yana Anaya
sada kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin 
icra organına devredilmesi hadisesi işler haldedir. Evet, 
düpedüz yetki devri denilen bir hukukî hadise cereyan 
etmiştir ve şimdi münhasıran Meclislere ait olan ya
sama yetkisi Anayasanın 64 ncü maddesinde yapılan 
değişiklikle icraya da devredilmiş bulunmaktadır. Bu
nun şıî veya bu şekilde ufak tefek farkları olduğu, bi
naenaleyh tam anlamında bir devir sayılmayacağı yo-, 
tundaki münakaşaların esasa tesiri yoktur. Esas dü
şünceyi yaralayan bir tarafı yoktur, Şartları olur mu 
olmaz mı? Faydası yoktur. Bu münakaşanın faydası 
yoktur. Anayasamızın kuvvetler ayrılığı prensibi dola-
yısıyle yasamayı münhasıran ve ilkel bir yetki olarak 
Meclislere bıraktığı belli iken bunun bir değişiklikle bu 
yetkinin icraya- ki, ilkel yetkisi olmayan, hatta hiç bir 
surette müştak yetkisi de olmayan, sadece görevi bulu
nan icraya devrinde eibetteki anayasal mahzur vardır; 
ama olmuştur. 

Öyleyse icra, yani diğer deyimiyle hükümetler tıpkı 
Meclisler gibi belli şartları yerine getirmek kaydıyle 
ve bir Yetki Kanununa dayanmak şartıyle tıpkı Mec
lisler gibi, kanun yapacaklardır. ]>?orm kanunlar yapa
caklardır ve yapmışlardır. 

Sanıyorum ki, o günden bu yana ülkemizde 12 de
fa icra bu yola başvurmuş ve 12 tane kanun hük
münde kararname adiyle kanun yapmıştır. Binaena-
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leyh, 11 sayılı Kararname 12 tane kararnamenin l i 
ncisi olduğuna göre, diyelim ki, hükümetin yaptıHı ka
nunların 11 ncisidir. Benzetmeyle, tarifle daha iyi an
latmaya çalışıyorum. Demek ki, biz şimdi aslında i l 
sayılı hükümet kanununu görüşüyoruz diyebilirim. 

Sayın Suphi Karaman biraz evvel çok dikkatle din
lediğim ve istifade ettiğim konuşmasında, derinlemesi
ne ve genişlemesine yaptığı izahlarda; 11 sayılı Karar
namenin benim de anladığım manada bir kanun oldu
ğunu belirtmiş olması, bana düşüncelerimde bir delil, 
bir güç katıcı anlatım; olmuştur 

Şimdi, 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname adlı 
kanun, kanun ise ve bu 11 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, Anayasanın 64 ncü maddesinde yazılı hü
kümlere göre çıkarılmış, bir Yetki Kanununa dayanı
larak çıkarılmış ise, o takdirde artık bunun meşruluğu, 
geçerliği, hukukîliği veya hukukî olmayışı üzerinde 
münakaşa gerçekten zaittir, hukuka saygıyı azaltıcı 
olur. 

Demek ki, şunda anlaşmamız gerekir. 64 ncü mad
de, Yetki Kanunu çıkarıldığı takdirde hükümetlere ka
nun çıkarma yetkisi vermişse, 11 sayılı Kanun Hük
münde Kararname de 64 ncü maddenin usullerine uyu
larak çıkarılmış bir Yetki Kanununa dayalı olarak hü
kümetçe ısdar edilmişse, bunun hukukîliği veya gayrî 
hukukîliğinin münakaşasının olmaması gerekir. Bu an
cak bir Anayasa değişikliği sırasında belki bahis ko
nusu edilebilir. 

Şimdi, meseleye böyle bakmazsanız, o zaman Ana
yasayı münakaşa ediyorsunuz, Yetki Kanununu mü
nakaşa ediyorsunuz demektir. Burada ne Anayasa de
ğişikliği ile meşgul oluyoruz, ne de Yetki Kanununu 
değişikliğiyle meşgul oluyoruz. 3 ncü tür bir kanun 
yahutta 3 ncü sırada bir kanunla uğraşıyoruz, 11 sa
yılı hükümet kanunu ile uğraşıyoruz. Nasıl kaydırabi
lirsiniz münakaşayı Anayasaya ve Yetki Kanunu üze
rine? Kaydırmamanız lâzım, hukukî olmaz kanısında
yım. 

Diyelim ki, belki böyle bir mütalaayı beyan eden 
Sayın Rendeci, Anayasanın 64 ncü maddesinde yazılı 
usul ve esaslara uygun bir Yetki Kanunu çıkmadığını 
ifham etmek istiyor. Diyelim ki, Anayasanın 64 ncü 
maddesinde yazılı şartlara uygun çıkarılmış bir Yetki 
Kanununa uyulmadan bir kanun hükmünde kararna
me ısdar edilmiştir diyor, öyle anlayalım da belki bi
raz daha hukukilik kazanır konuşmalarımız. 

Ona da baktığımız zaman, Sayın Rendeci'nin bu id
diasının da doğru olmadığı meydana çıkıyor. 1589 sa
yılı Yetki Kanunu, Anayasanın 64 ncü maddesinde 
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mevcut esaslara tamamı tamamına uygun bir kanun 
olarak çıkmıştır ve hiç bir kişi tarafından bu kanunun 
Anayasanın 64 ncü maddesine aykırı biçimde ısdar 
edildiği yolunda itiraz sebk etmemiştir, bir yerde ras-
lamamışımdır. Nitekim Komisyon raporlarında da böy
le bir idiaya tesadüf etmek mümkün değildir. 

üyle ise, İ l sayılı Kararnamenin Anayasanın 64 
ncü maddesine uygun olarak çıkarılan Yetki Kanunu
na uygun olarak çıkarılmadığı iddiası kalır geride; 
şimdi onu tetkik etmek zorunda kalırız. Ona da baktı
ğımız zaman Sayın Rendeci'nin bu iddiasının da doğ
ru olmadığı sonucuna varıyoruz. Neden varıyorsunuz?. 
Müsaade ederseniz bu zorunlu. Çünkü, bu müzakere
nin, hukuk açısından yapılan bugünkü müzakerenin 
bir anlam kazanması için, herkesin haklıyı haksızı ayı
rabilmesi için şu 1589 sayılı Yetki Kanununu başından 
sonuna okumakta zorunluluk var. kaçınılmaz zorunlu
luk var. 

Herkesin, şöylesine bir hafızasına dayanarak 1589 
sayılı Kanun hakkında bilgi sahibi olmak ile üstesin
den gelemeyeceği kadar önemli bir durumla karşı kar
şıya oiduğumuz için bu Kanunu müsaadenizle size 
özürler arz ederek okumak istiyorum : 

«Devlet Memurları Kanunu He ilgili Yetki Kanu
nu...! 

lütfen, her tabiri mehmaemken hafızalarınıza nak
şetmeye lütfediniz. 

Kanun numara : 1589 
Amaç : Madde 1. — «1327 sayılı Kanunla bazı 

maddeleri değiştirilen ve bazı maddeler eklenen 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren konu
larda ve aşağıda belirtilen çerçevelerde Bakanlar Ku
ruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi ve
rilmiştir.» 

Bu madde bir kapsam maddesi olarak dikkati âii-
yeierinize arz ettim. Çok açık ve seçik biçimde Bakan
lar Kuruluna hangi sahada hukukî düzenlemeler yap
ma yetkisini verdiğini, etrafını cami ayarını mani bi
çimde isim, sıfat, kanun numarası göstermek suretiyle 
ifade buyuruyor. 

Demek ki, Yetki Kanunun, kapsamın, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren bütün 
konularda icra organına, yasama yetkisi verme ama-
cıyle ve bu kapsamla çıkarılmış bulunuyor. Öyle ise, 
artık bu Kanunun kapsam maddesini gördükten sonra, 
bunun Devlet memurîarıyle ilgili sahalarda icranın dü
zenleme yapamayacağı manasına gelen itirazları anla
maya imkân yoktur. 
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Amacı bu olan 1589 sayılı Kanunun bakınız kap- > 
samını nasıl tarif ediyor 1589 sayılı Yetki Kanunu : 

Madde 2. — «Bu Yetki Kanununa göre çıkarılacak 
kararnameler; 

A. Devlet memurlarının istihdam esas ve usulle
rine, disipline, aylıklarına, sosyal haklarına ilişkin esas
ları; 

B. İntibak hükümlerinin yarattığı farklılıkları, 
haksızlıkları, mevcut maddelerin yetersizliği sebebiy
le ortaya çıkan farklı uygulamaları giderecek hüküm- j 
îeri kapsar.» 

Böylece kapsam maddesi de açık seçik olarak bu 
Kanunun hangi kapsamı içerdiğini gösteriyor ve altını 
çizerek, biraz da sesimi yükselterek okuduğum şu 
esası önemli bir cevher olarak sinesinde barındırıyor. 
Nedir o esas?.. Devlet Memurlarının istihdam esas ve 
usulleri. Demek ki, bu Kanuna istinaden karamam? I 
çıkaracak icra organı, Devlet Memurları Kanununda. ( 
Devlet memurlarının istihdamına değin esas ve usul- S 
leri üzerinde her türlü düzenleme yapmaya yetkili ki- \ 
lınmıştır. Diğer maddeleri okuduktan sonra bununla \ 
konumuzun ilgisini belirtmek de var, simdi de belirt- ! 
mek var. | 

i 
f 

Şimdi, 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle î 
yapılan işlem, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu j 
Genel Müdürlüğü makamının istisnaî memurluk hali- j 
ne ifrağı işlemidir. Peki, bunu yapan icra organının [ 
dayandığı hukukî mesnet nedir? İşte, biraz evvel oku- j 
duğum 1589 sayılı Yetki Kanununun kapsamını goste-
ren 2 nci maddenin (a) bendi. Devlet memurlarının s 
istihdam usul, esas ve usullerine değgin bir yasama J 
faaliyetinde bulunmuştur. TRT Genel Müdürünün is- j 
tihdam usul ve esasını i 1 sayılı Kararname, bu Ka- j 
nunun bu maddesine ilişkin olarak yeni bir statüer ha- I 
le getirmiştir. Danası var, bununla da kalmamıştır; il- j 
keler maddesi olan 3 ncü maddede a, b, c. d, e, f bent
leri gösterilmiş, vaktinizi almamak için. g bentleri gös
terilmiş; ama meselâ konumuzla ilişkili olduğu için 
şu 3 ncü madde, ilkeler maddesinde (d) bendinde ka
nundaki boşluk ve tutarsızlıkları gidermek gibi çok 
özel bir yetki verilmiş; bununla, da yeti nüm em iş, yetki 
kapsamına giren maddeleri sayan Yetki Kanununun 
5 nci maddesinin (a) bendinde 14 . 7 . 1965 ts.nhli 
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2, 5, 22 
konumuzla ilgili olduğu için 59 ve ilâ 234 ncü mad
desiyle geçici 3 ve 16 nci ve 24 ncü maddelerini ka
nunun kapsamına giren maddeler olarak zikretmiş ve 
yine bu maddenin (b) bendi 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununda değişiklik yapan 31 . 7 . 1970 
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tarihli 1327 sayılı Kanunun 1 ilâ 94 ncü maddesine 
kadar ki, konumuzla ilgili made 90 nci maddedir, onu 
da yetki kapsamına giren maddeler içinde tadat eyle
miş, (eski deyimle) saymış. 

Demek ki, 1589 sayılı Kanun icraya Devlet Me
murları Kanununun içinde yer aian Devlet memurla
rının istihdam esas ve usullerini ve Devlet Memurla
rı Kanununun birçok maddelerindeki hükümleri ister 
657'de olsun, ister Î327'de olsun, dilediği gibi, tıpkı 
dilediği gibi, kanun yapan Yasama Meclisleri gibi, di
lediği gibi düzenleme yetkisine sahip kılmıştır. 

Şimdi, bu Yetki Kanununu, biraz evvel de arz et
tiğim gibi, özellikle 11 sayılı Kanunun müveliidi ol
duğu, anası olduğu için okumak zoruniuğunu hissettim 
ve eğer muvaffak oldumsa, 11 sayılı Kanunun meşru, 
anası, babası belli bir-kanun olduğunu kanıtlamaya da 
bir dereceye kadar uğraştım. 

Şimdi, 11 sayılı Kararnameyle zamanın icra orga
nı, Bakanlar Kurulu ne yapmış? İşte, bu Yetki Kanu
nuna dayanarak memurlann istihdam esas ve usulleri
ni yeniden düzenlemeye, aldığı yetkiyle, Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü memurlu
ğunun statüer durumunu tayin etmiş, orasını normal 
memurluk iken istisnaî memurluk haline getirmiş. 

Bu, biraz evvel okuduğum kapsam maddesindeki 
istihdam usul ve esaslarından yararlanmakla kalmamış, 
ne yapmış? Böyle bir düzenlemeye mahal veren, mey
dan veren, imkân veren 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 59 ncu maddesini de zikretmiş; Kanun, 
kendi bünyesi içine almış. Onunla da iktifa etmemiş, 
Devlet Memurları hakkında çıkarılan 657 sayılı Ka
nunla, Devlet memurları dışında çalışan memurların 
bu Kanunla ilişkisini kuran 1327 sayılı Kanunda ko
numuza değgin meseleyi çözen 90 nci maddeyi de dü
zenleme sahası olarak Bakanlar Kurulunun yetkisine 
dahil etmiş ve böylece, tamamen şüphesiz, seksiz, 
Anayasanın, Yetki Kanununun ve Yetki Kanununun 
okuduğum maddelerinin içinde kalınarak 11 sayılı 
Kararname çıkarılmış bulunmaktadır. 

Arkadaşlarım; 
Şunu bilmekte fayda var; Türkiye'de (Bugün için 

söylüyorum, aslında öyle olması lâzım) bir tek Dev
let Memurları Kanunu var; bir de... Şimdi bu Kanu
nun da bir adı «657». Filhakika, biz konuşmalarımız 
arasında 1327 sayılı Kanunla değişen 657 sayılı Ka
nun filan diyerek, sanki Türkiye'de «Devlet Memur
ları Kanunu» adı altında iki tane kanun varmış gibi 
bir zehaba belki de çabuk kavrayamamaktan; (ben 
dün öyle oldu, arkadaşlarımla konuşurken bir an için, 
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geçici olarak böyle bir zehab geldi; ama sonra hatırla
dım ki) 1965 yılında ısdar olunan 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu, 1970 yılına kadar uygulanmamış, 
o zamanın iktidarının icraatı meyanında bulunan bir 
keyfiyettir, uygulanamamış; 1970 yılında 1327 sayıy-
le ısdar edilen bir kanun, bir değişiklik tasarısı getiril
miş ve 657 sayılı Kanunun yüz küsur maddesi, an 
asi maddesi değiştirilmiştir. «Bunu niye söylüyorsu
nuz?» diyeceksiniz : 

Dün Sayın Rendeci, İ327 sayılı Kanunun 657 
sayılı Kanunda yalnızca ve münhasıran o Kanunun 
malî hükümlerine değgin bazı hükümler getirdiği id
diasında bulundu da," o bakımdan söylüyorum. Oysa, 
gerçek şudur ki; 1327 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanu
nun yüz küsur maddesini değiştirirken, yalnız 657 sa
yılı Kanunun malî hükümlerini yürürlüğe geçirmek 
amacını gütmemiş, 657 sayılı Kanunda mevcut ku
rumlar, anlayışlar, düzenlemeler yeni baştan ele alın
mış; yeni şekillere, yeni muhtevalara ulaştırılmıştır. 

Böylece, 1327 sayılı Kanun; dünkü iddialara ba
kılarak sakın sanılmasın ki, 657'nin münhasıran malî 
hükümlerini yürütmeye değgin bir Kanundur; hayır, 
esaslı bir surette 657'yi kökten değiştiren bir Kanun
dur, yeni kavramlar, yeni kurumlar, yeni anlamlar, 
yeni kapsamlar getiren bir Kanundur. Öyle ise, Tür
kiye'de Devlet Memurları Kanunu adı altında bir tek 
kanunun zikredilmesi lâzımdır, demekte büyük huku
kî sakınca yoktur. 

Demek ki, 657 sayılı Kanunda gerekli düzenleme
leri yapmak için 1589 sayılı Yetki Kanununda yetkiy
le tesis edilen bir iktidarın o yetkiye dayanarak ısdar 
ettiği 11 sayılı Kararnamenin; 1589 sayılı .'Kanuna, 
giderek 657 sayılı Kanuna veya onu değiştiren 1327 
sayılı Kanuna aykırılığı iddiasını anlamının anlamı 
yoktur, anlamanın imkânı yoktur, afedersiniz. 

Bu savlarımızı hakikaten arkadaşlarla tarafsız bir 
biçimde, kendi iktidarımız zamanında vaki oîmuş-
da, onun için onu zoraki bir gayretle savunma ruhi
yatı içinde çalışmadık; çok objektif davranarak bak
tık ki hakikaten iktidarımız zamanında ısdar edilen 
11 sayılı Kararname ve bu biraz evvel saydığım ka
nunların her birine başından sonuna kadar uygun bi
çimde düzenlenmiş. 

Şimdi bir şeyi daha söylemek zorundayım, çok 
değerli arkadaşım İsmail Hakkı Birler'in de bulun
duğu, bizim Senatomuzun mensupları, değerli arka
daşımız, dün yaptığımız bir çalışmada şunu da gör
dük ki, 1327 sayılı Kanun elbette kendi başına bir 
kanun değil, biraz evel söylediğim bir tadilât kanu-
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nu; ama 1327 sayılı Kanun salt devlet memurluklarını 
kapsamı içinde tutan 657 sayılı Kanunun birinci mad
desinin ikinci fıkrasında kapsam dışı bırakılmış saha
ların memurlarını da bu 657 sayılı Kanun hükümle
rine tabi kılan bir kanun olduğu için ve böylece yal
nız salt devlet memurlarına değil, Kamu İktisadî Te
şebbüslerine, efendim hâkimlere, efendim Devletin 
diğer bazı kurumlarında çalışan kişilerine ait, her iki 
Kesiminde çalışan k'şilerin durumlarım da 657'ye 
tabi kılmış. Böylece 1327 sayılı Kanunun belki zik
rinde bu fayda var diye biraz vaktinizi aldım. 

Öyle ise, tekrar arz ediyorum, 657 sayılı bir Dev
let Memurları Kanunundan başka elimizde başka bir 
devlet memurları kanunu yok. Onda maddeler var, 
bir de Anayasanm 64 ncü maddesi var, bir de 64'e 
göre çıkarılan 1589 var. 1589, 64 artı 657 artı karar
nameler. İşte düzenlemelerin unsurları; d3rt tanesi 
burada. Anayasa, Yetki Kanunu, yetki içine giren 
kanunlar; yani 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
ondan scnra da kararnameler. Bu, problem bu. Meç
hulü yok bunun. Yorumlamaya da meydan yok bu
nu. Bunu başka türlü anlamanın da imkânı yok. 

E... Efendim; bunu, TRT Genel Müdürü için böy
le bir düzenleme yapamazdınız, buna yetkiniz yoktur, 
deniyor; Sayın Rendeci tarafından, dünkü konuşmada. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ne yapmış 11 sayılı Kararname? Devlet Memur

ları Kanununu; yani 657 sayılı Kanunun 59 ncu mad-
deseinde sayılı istisnaî memurluklara bir tanesini da
ha eklemiş. Böyle bir, bu kararnamede yer alan istis
naî memurluk hukuk normunu düzenlemeye bu Hü
kümetin yetkisi var mı? Açıyorsunuz Yetki Kanunu
nu, Devlet Memurları Kanununun 59 ncu maddesi
ni; yani o 59 ncu maddenin taallûk ettiği sahayı dü
zenleme yetkiniz de Hükümete verilmiş. Hiç şüphe 
yok bunda. 

Peki; efendim, 657 sayılı Kanunun 59 ncu mad
desi, TRT ilişkisi... 

Ah, güzel. Orada var. O da, 657 sayılı Kanunu de
ğiştiren 1327 sayılı Kanunun 90 ncı maddesinde ele 
alınmış. TRT'nin 657 ile olan ilintisini 1327 sayılı 
Kanunun 90 ncı maddesi sağlamış. 

Efendim, 90 ncı maddede değişiklik yetkisi ver
miş, size Yetki Kanunu, diye itiraz geldi. 

E... Açalım bakalım 90 ncı maddeyi. Eğer 90 ncı 
maddeden murat sadece madde 90; altında bir fıkra 
var, öyle ya, fıkra var; pardon efendim. 

Madde 90. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa aşağıdaki geçici ek maddeler eklenmiştir. 
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Şimdi ne diyorlar bize, daha doğrusu bu karar
nameyi çıkaran Hükümete ve onu savunan bizlere? 

Efendim; sizin, Yetki Kanununuza yetkiniz, bu 
1327 sayılı Kanunla getirilen 90 ncı maddeye mün
hasırdır, maksurdur. 

E... Peki, öyle ise, siz yalnız 90 ncı madde baş
lığı altında kanunda yer alan şu sözcükler üzerinde 
uğraşabilirsiniz. Hangiler? 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununa aşağıdaki geçici ek maddeler eklen
miştir. E, iyi. Bu bizi zannediyorum ki daha güçlü 
bir hale getiriyor. Önce bir kere maddenin kapsa
mını ifade ediyor. Bir de bakıyorsunuz, bu maddey
le 657 sayılı Kanuna eklenen 37 tane ek geçici mad
de var, 37 tane ek geçici maddeyi kucaklayan çok 
yavrulu bir kuluçka madde bu. 37 civcivi olan bir 
kuluçka, benzetmekte hata olmaz derler. Onların her 
birisi, kendi başlarına hüküm ifade eden normlar. 
Peki biz 90 ncı maddenin yalnız bir tek cümleden iba
ret olan başım değiştirmekle yetineceksek ki benim 
anlayışıma göre, demek ki, 37 tane ek geçici madde
nin her biri üzerinde dilediğimiz gibi düzenleme ta
sarruflarında bulunma yetkisine haiziz. Aksi takdir
de gülünç bir yetki verilmiş olurdu hükümetlere. Ne
den?... 657 sayılı Devet Memurları Kanununa aşağı
daki geçici ek maddeler eklenmiştir. Bunda kalır «ek
lenmiştir. Bunu nasıl değiştireceğiz, nasıl tasarruf 
edeceğiz?... Eklenmiştir, konmuştur, ilâve edilmiştir, 
ziyade verilmiştir gibi, bunu tabiî mahsus. Ridiculiser 
ediyorum ki, böyle olmaz anlamına gelmesi için. 

Şimdi, doğru bir hukuk düşüncesiyle meseleyi ele 
alırsak, bu 1327 sayılı Kanunla, 657 sayılı Kanun bün
yesine girmiş olan 90 ncı maddenin hükümleri olan 
37 ek geçici maddede, bizim konumuzla ilgili daha 
doğrusu 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ko-
nusuyle ilgili madde hangisi?... Açıyorsunuz, ilinti 
maddesini buluyorsunuz, konumuzla olan ilintiyi; 
yani 11 sayılı Kararname diye açıyorsunuz. Bu da 
şöhretşiar ek geçici 10 ncu madde. Neden?... Yazı
yor. 

Ek geçici 10 ncu madde — «Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu devamlı ^ kadrolarında çalışanlar 
hakkında 359 sayılı Kanun ve o kanunun atıf da bu
lunduğu diğer kanun hükümlerinin uygulanmasında 
devam olunur, ancak...» diye başlar, 

«(A) bendinde, kurumun haber ve program hiz
metlerinin; 

(B) bendinde, (A) fıkrası dışında kalan personelin; 
(C) bendinde, Türkiye Radyo - Televizyon Kuru

mu içinde çalışan personele ödenecek iş gücü, iş ris
ki, teminindeki güçlük zamları; | 
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(D) bendinde, 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerden ihtiya
cı olan kadroları kurum yönetim kurulu, genel ida
re. Bu derecelerin kadroları diğer kadrolara oranıyle, 
bu kadrolara ilişkin görevlerin önemine uygun şekil
de tespit eder; 

(E) bendinde, Türkiye Radyo ve Televizyon Ku
rumunun, haber ve program hizmetlerinin yürütülme
sinde her ne sebeple olursa olsun başka iş ve hizmet 
yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz» gibi hüküm
ler sevk edildiği anlaşılıyor. Yani, 11 sayılı Kararna
menin muhtevası olan TRT müessesesi böylece 657 
sayılı Kanunla doğrudan ilişki kuran bir kanala, hu
kukî bağlantıya sahiboluyor. -Neyle?... 90 ncı mad
deyle. 

Şimdi, Sayın Rendeci dünkü itirazlarında ve ten
kitlerinde, 657 sayılı Kanuna ek geçici 37 madde ge
tiren 90 ncı maddenin, sadece TRT personelinin ay-
lıklariyle ilgili hükümler getirdiği iddiası da şu oku
duğum madde sarahatine göre doğru bir sav değil. Bir 
de bakıyorsunuz ki, sadece personelin maaşlarına mü
tedair veya yan ödemelerine mütedair veya intibaka 
mütedair değil, meselâ yepyeni bir kurum getiriyor. 

Bir Devlet Memuru Kanunu içinde, (öyle diyelim) 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun haber ve 
program hizmetlerinin yürütülmesinde her ne sebep
le olursa olsun başka iş ve hizmet yasağına ilişkin 
hükümler uygulanmaz, diye. Bugüne kadar hiçbir ka
nunda rastlamadığımız, hakikaten bana da çok garip 
gelen, aslında şahsî zevkim bakımından söylüyorum, 
garip bir şey geliyor, bir hüküm konulmuş oluyor. 
Değişiyor, adamın statüsü, dünyası değişiyor; iktisadî 
varlfğı değişiyor. İş serbestisine kavuşuyor adam. Hem 
geliyor TRT'de memur oluyor, hem de gidiyor dışa
rıda istediği gibi, işte demek ki ondan oluyor, bazı 
programlar görüyoruz; bugünler belki herkes prog
rama çıkıyor, özellikle ilân programlarına çıkıyor; 
boy boy resimîeriyle çıkıyorlar. Demek ki, onlar da 
bunu yapıyorlar. Yani, o işleri yapanlar bunlar olu
yorlar. Öyle ya, çünkü bunlar mütehassıs kişiler, o 
mütehassıs kişiler bu programları filan düzenlerken on
lara yardım ediyorlar, mümkündür, olmuştur, öyle 
olacaktır. 

İşte böyle bir şey yapıyorlar, bunu yapmanın ola
sılığı da bunda, 10 ncu maddenin işte (E) bendinde 
yer almış oluyor. E, şimdi, Devlet Memurları Kanu
nunu TRT ile ilgili kılan 90 ncı maddenin geçici 
10 ncu maddesini biraz evvel okudum. 11 sayılı Ka
rarname ne yapmış? Getirmiş bu ilinti maddesine da
yanarak, bu geçici 10 ncu maddeye, kendisinden evvel 
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yapılan bir eklemeden sonra, burada çünkü (E) fık
rası var, bir (F) fıkrası herhalde eklenmiş olacak, 
bizimkiler de getirmişler, herhalde bir (G) fıkrası ilâve 
etmişler. 

Diyeceksiniz ki, bu nereden olmuş? Ha, onu söy
leyeyim size : 1972 yılında hangi başbakan iktidarda 
idi, şimdi bakayım şurada bir not var. Onun zamanın
da, yani 30 .12 .1972'de bu Yetki Kanununa, şimdi 
konuşma konumuz olan Yetki Kanununa dayalı ola
rak çıkarılan 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile işte şimdi bahis konusu ettiğim 90 ncı maddenin 
37 tane ek geçici maddesinden 10 ncusuna bir ilâve 
yapılmak suretiyle, Devlet Memurları Kanununun 59 
ncu maddesinde genişleme yapılmış, 2 sayılı Karar
name ile. 

Hiç kimsenin şimdiye kadar bu 2 sayılı Kararna
menin yaptığı istisnaî memurluklar genişletilmesi ha
reketine ağız açtığmı görmedim. Bu da şunu göste
riyor : Eğer, Cumhuriyet Halk Partisinden geldiyse, 
onun eseri ve malıysa, onu muhakkak reddetmeliyiz, 
yok etmeliyiz, ama kendilerine yakın çevrelerden gel
mişse, kendileriyle birleşik partilerden gelmişse, cep
heden filân gelmişse, o meşrudur, doğrudur. Bunu, 
dün siyasî meseleleri konuşurken anlatmıştım, bugün 
ele almayacağım diye başta söz verdim, bu disipline 
riayet edeceğim. Yoksa, söylenecek çok söz var. 

E, 2 sayılı Kararname ile genişletilen 59 ncu mad
de kapsamını, işte 11 sayılı Kararname ile biz de ge
nişletmişiz. Bütün günahımız, hukukî günahımız, (si
yasî günahımız ayrı onu tartışacağız, sırası geldiğin
de onun da inşallah her şeyi meydana çıkacak) hu
kukî günahımız, hukukî vebalimiz bu oluyor ve bi
raz evvel arz ettiğim, işte delillerini ve belgelerini gös
termek suretiyle ispatlamaya çalıştığımız savlarımızın 
karşısına çıkıp, bunların bütününün hukukla ilişkisi 
olmayan, bu gösterdiğim belgelere dayalı bulunmayan; 
Anayasaya, Yetki Kanununa ve giderek birtakım özel 
kanunlara da aykırı olduğu iddiası sarfediliyor. 

Arkadaşlarım, 
Şunu anlamak mümkündür : Bizim Hükümette bu

lunduğumuz sırada 11 sayılı Kararname ile Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ma
kamını istisnaî memuriyet haline getirmemizin nefy 
an-il-kanun, nefy an-il-memleket, velhasıl bu ülkenin 
bütün varlıkları aleyhine bir hukuk davranışı olduğu 
iddiasını anlamak mümkündür. Meselâ Türkiye Rad
yo -, Televizyon Kurumunun Müdürlüğünün istisnaî 
memurluk olmasından dolayı bütçeye ağır bir yük ge
tirilmesini, memleketin kaldıramayacağı kadar bir 
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yükleme yapıldığı iddiasını anlarız; anlamak mümkün
dür. Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun istisnaî 
memurluk şeklinde müdüriyete, müdürlüğe kavuştu
rulmasında, diyelim ki, büyükçe bir memur kitlesinin 
menfaatleri haleldar olur, bunu anlamak mümkündür, 
ama bizim karşımıza böyle çıkılmıyor. Biz, aslında, 
cevherinde, tam zübdesinde biz bu kurumu istisnaî 
memurluklar içine almakla, belli zihniyette kişilerin 
oraya gelip ve böylece memleketi baştan aşağı bir 
radyo ve televizyonu, o zihniyete yöneltecek, o zihni
yete yatıracak bir işlem yaptığımızdan dolayı şekva 
ediliyoruz. Onunla kalınsa, onu da anlamak müm
kündür, siyasî bir davranıştır, işte oy çokluğu ile ve 
yasama meclislerini siyasî amaçlara âlet etmek gibi 
sakim bir yolla; bunu da anlamak mümkündür, ama 
öyle denmiyor. Siz, evet, hukuka aykırı, Anayasaya 
aykırı, Yetki Kanununa aykırı, diğer kanunlara ay
kırı olarak bu kararnameyi isdar ettiniz deniyor ve 
bizi salt hukuk açısından da zayıf gösterilmeye ya-
hutta daha doğrusu mesnetsiz bir hareket yapmış gibi 
göstermeye kalkışılıyor ki, bundan ciddî olarak acı 
duymaktayız, ciddî olarak üzülmekteyiz. 

Peki değerli arkadaşlarım, 12 sayılı Kararname ile 
Devlet memurları üzerinde neler yapıldı, neler ya
pıldı? Hiç kimsenin dili varmıyor o kararnameyi an
latmaya. Çünkü, orada yapılanlara, 12 sayılı Karar
namede yapılanlara değindiği gün; kim değinirse eli 
yanar. Neden?.. 800 bin kişilik memur kitlesini kap-
s-vor. O şöyle olsun, böyle olsun, indirilsin, fazla ge
lir. çok gelir demeye kimsenin cesareti yok. Ağzını aç
mıyor kimse, korkuyor; kamuoyu baskısından korku
yor, o smıftan korkuyor, o zümreden korkuyor. 

E, bu Parlamento kadar cesur, bu Parlamento ka
dar her şeyin üstünde güce sahip başka bir güç yok; 
Tanrıdan sonra. Niye böyle yapıyorsunuz diye benim 
sormaya hakkım yok mu?.. Var gayet tabiî. Ben ger
çekten söylediklerine inanan kişilerin, burada söyledik
lerini huzuru mahşerde de söyleyebilecek saygıya sa-
hlp. kendisine saygıya sahip olmasını isterim. 

Lütfen-geliniz buraya 12 sayılı Kararname ile ya
pılan bütün işlemlerin de, işte 11 sayılı Kararname
de yapıldığı gibi, nenıene zarar verici işlemler oldu
ğunu söyleyiniz göreyim sizi... Söyleyemezsiniz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Hepsi zarar
lı olam?,zki. Kimisi isabetli, kimisi isabetsiz, bir kısmı 
zararlı, bir kısmı zararsız. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Çünkü, hesap yapmak zorunda
sınız, ama bütün hesaplarınızın giderek nerede boğu
lacağı belli. 
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Değerli arkadaşlarını; bu Kanun üzerinde ben dün- « 
kü konuşmamın arasında şu hususu belirttim, ama 
dünün heyecanı bazı şeylerin duyulmasına mani oldu. 
Nitekim hepimize de tesirleri oldu. 

Arkadaşlarım, bu müzakere konusu ettiğiniz 11 sa
yılı Kararnamenin reddine mütedair Komisyon rapo
ru, aslında 11 sayılı Kararnamenin reddine mütedair 
bir Komisyon raporu değildir dedim dün. Bu aynı 
zamanda 12 sayılı Kararnamenin bir hükmünü de ih
tiva eden bir Komisyon raporudur dedim ve daha il
ginç olanım benim gözümde, şöyle ifade ettim : 

Arkadaşlarım dedim, 1 i sayılı Kararnamenin red
dine mütedair kanun teklifi diye size sunulan ve hu
zurunuzda bulunan gündem konusu, yalnız 11 sayılı 
Kararnameye ait olmayıp, 12 sayılı Kararnameye de 
aittir, ama 12 sayılı Kararnameye ait olan maddesi 
(Ki, bu tasarının 2 nci maddesidir.) düpedüz sahte bir 
muameleye müsteniden vücuda getirilmiştir dedim. 
Açıkça bu kelimeyi kullandım vs yakındım. Keşke, 
Millet Meclisi Plan Komisyonunda yapılan müzake
re zabıtlarının tasdikli bir örneğini elime geçirme ola
nağına sahip olsaydım da, muhterem Başkanlık ma
kamına takdim ederek, savlarınım delillerini, resmî 
delillerini sunma olanağmı bulsaydım. O zaman göre-
cektinizki ve o zaman bütün siyasî amaçlarınızdan, o 
eylemli kalkışma amacınızdan; hedef hedef memle
keti ele geçirme eylemli kalkışma amacınızdan sanıyo
rum ki, büyük bir korkuya kapılarak çekilebilirdiniz. 
Belki sizi bu yanlış yoldan döndürmüş olmak gibi, bu 
Yasama Meclisi hayatımda yapabildiğim hizmetlerin 
en iyisini yapmış olurdum; ama dinlemediniz. 

Yalnız ben bir şeyi dinledim. Sayın Komisyon Baş
kanımız Köker buraya geldi, gayet başardı bir hatip 
olduğu için, işin içine böyle hamasî birtakım söylevsel 
sözler de katarak haysiyet meselelerini ortaya koydu 
filân ve Komisyonundan gelen raporu savundu. Dik
katle dinledim; bizim Bütçe Plan Karma Komisyonu
nun kuruluşunun Anayasaya aykırı olduğu yolunda 
aylardan beri sürdürdüğümüz iddiayı tekrar etme
memizi kınadı. Oysa böyle bir kınamaya hakkı yok
tu. Çünkü biz, o Komisyonda üyesi bulunan bir parti
yiz. O Komisyonda bulunan üyelerimi./ itirazları, da
ha doğrusu muhalefet beyanları arasında, daha 1 nci 
maddede, bu Bütçe Plan Karma Komisyonunun Ana
yasaya aykırılığını ifade buyurmakla kalmamışlar, 
yazılı hale getirmişler ve raporda yerini almış. 

Şimdi raporda mevcut olan bir şeyhi varhğmı ge
receksiniz. Bunun altındaki imzaların sahiplerini bi
leceksiniz. E, sonra da «Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
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pu 94 ncü maddeye uygun olarak kurulmadığı iddia
sında bulunduğu Bütçe Plan Karma Komisyonunun 
acaba bundan sonra meşruiyetini mi kabul etti?» gi
bi, lâflar edeceksiniz. Bu olmaz. Çünkü o yazılı bel
ge sizi cerheder. Biz muhalefetimizi koymuşuz; ama 
hani sizi bıktırmayalım, temcit pilâvı haline getirme
yelim diye, size hürmeten ve nezaketen bunu dile ge
tirmedik. İsterseniz açalım bunun münakaşasını, göre
ceksiniz ki, biz haklıyız bunda; ama üstünde durmu
yoruz, muhalefet şerhimiz olarak hukuk tarihine ma-
lolacaktır. 

Sonra, başka bir şey buyurdular. Ben bu 11 sa
yılı kararnamenin 12 tane kararname içinden cımbız
la çekilir gibi alındığını iddia ettim, o böyle bir va
kıa cereyan etmemiştir Meclis Plan Komisyonunda 
dediler. Bendeniz buraya ikinci defa geldim ve Mec
lis Plan Komisyonunda Adalet Partili üyelerin verdi
ği önergeyle 11 sayılı kararnamenin nasıl cımbızla 
çekilip, ön sırayı işgal ettiğini anlattım. 

Ondan sonra başka itirazlarda bulundular, daha 
doğrusu bana karşı cevaplarında daima, işte bu TRT 
Genel Müdürlüğünün istisnaî memurluk olması doğ
ru değildir, kanuna aykırıdır vesaire itirazları, ama 
bir şeyi söylemediler; işte benim dinlediğim şey o ol
du. Bunlarla beraber onu iyice dinledim. Benim bu 
kürsüden güvenerek, Meclis Plan Komisyonu zabıt
larına bakarak ve orada çalışan çok değerli Millet 
Meclisi mensubu arkadaşlarımın beyanlarını tahkik 
ederek, araştırarak, inanarak sardettiğim ve adına 
başka ad bulamıyorum, belki gerçekten iyi bir ko
nuşmacı olmadığım için öyle oluyor, sahteye benzer 
bir muamele dedim; hiç dokunmadı. İşte, Komisyon 
Başkanından dinlediğim önemli söz bu oldu. Ha!, 
Evet bu daha bizim Senato Komisyonumuzda, Cum
huriyet Halk Partisi mensubu üyeler tarafından fev
kalâde hassasiyetle dile getirilmiş bir iddiadır. Bu id
dianın üzerine Komisyonda gitmedik, giremedik, git
medik; şundan gitmedik, bundan gitmedik demedi. 
Neden gitmediklerini biliyorum; tamamen siyasî mak
satlarını, bir an evvel siyasî hedeflerini ele geçirmek 
iç;n yaptılar; ama burada belki gidilir ümidiyle tek
rar ettiğimiz bu itiraza, bu iddiaya değinmediler, bu
nu söylemediler. Bunu dinledim ben. 

ŞifTidi, hâlâ bu iddia bakir bir vaziyette duruyor. 
Daha bu reddedilmedi, cerhedilmedi. İstirham ediyo
rum, belli oluyor nereye gideceği bu işin sonunun. 

Tekrar ediyorum, siyasî hiçbir görüş belirtmeye
ceğim, disipline riayet edeceğim; kendi kendime koy
duğum disipline. Belli oluyor bunun gidişinin varaca-
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ğı nokta. Ne olursunuz efendiler, kendim için istemi
yorum bunu, şu Yasama Meclislerini de yakmak is
tediğiniz adamla birlikte, onun yakıcı kuru maddesi 
gibi yakmayınız. Gelin şu iddiamızı tahkik ediniz. 
Çok isterim ki, tamamen tersi çıksın, aksi çıksın ve 
biz buradan gelelim, yüzlerce defa sizden özür dile
yelim, ama o özrümüzün yanında büyük bir mabet 
mehabeti arz eden bir Meclis faaliyeti ile yaşamış 
olalım birkaç saat; huşu içinde. Şunu tahkik edelim, 
Millet Meclisi Plan Komisyonunda böylesine bir mu
amele cereyan etti diye bir iddia sepketti, herkes eli
ni kaldırdı. Bütün Türklerin temsilcileri, bütün Ya
sama Meclisi üyeleri hassasiyetle yay gibi fırladılar 
zihnen ve derhal bu vahim iddianın üzerine eğildiler 
ve tahkik ettiler; iddianın asılsız olduğu meydana 
çıktı ve iddiaları asılsız olarak ileriye sürenler de böy
lece özür dilediler, densin şu Mecliste. Bu mehib, bu 
görkemli çatı altında, bunu istiyoruz. Bunu yapma
dınız, yapmıyorsunuz, yapmayacaksınız belli oldu ve 
dün şunu dinledim Sayın Komisyon Başkanından : 

«Bize Meclis Başkanlığınca mühürlü ve imzalı 
olarak gönderildiği için...» A efendim, çok affedersi
niz, bir tarihte ben okul öğrencisi iken, medar-ı mai
şet teminine mecbur idim. İstanbul'da Darphanede 
çalışıyordum, 25 lira aylıkla, yahut ücretle. Rahmetli 
îzzet Bey de şefimizdi, o zamanlar paket postanesine 
giderdik bir açık kamyonla, iki de yükçümüz vardı. 
Muhtelif vilâyetlere gönderdiğimiz madenî paralan 
torbalarla gönderirdik ve muhtelif vilâyetlerden ge
len madenî paralan da torbalar içinde devir ve tes
lim alırdık, getirirdik Darphaneye; gümüş veya ni
kel veya bakır paraları. Yığınla torbalar böyle dizi
lirdi, vilâyetlerden gelme. Demek ki, o zamanın ka
nunları gereği değiştirilen paralar vesaire vesaire. 
Rahmetli İzzet Bey elini atar torbalara bir iki böyle, 
ne bileyim yüzlerce torba olurdu, bir tanesini çeker 
bırakırdı bir kenara. Acaba bunu niye böyle yapıyor 
diye ben o çocuk halimle dikkat ederdim. Açarlardı 
herkesin huzurunda o el attığı torbayı, içinden cam 
parçaları çıkardı veya kurşun parçaları çıkardı. Aynı 
ağırlıkta, aynı büyüklükte, kim bilir nasıl yaparlardı, 
onu bilmem. Ne var bunda? îşte bunu istiyoruz biz 
de.. Para mı var bu torbanın içinde? Yani bu haki
kat var mı, yok mu bunu tahkik etmeyeceksiniz de
mek? Niçin?.. Millet Meclisinden mühürlü olarak, 
imzalı olarak gelmiş.. Efendim, o torbalar da mü
hürlü olarak, imzalı olarak geliyorda; aynen böyle 
geliyordu, ama içinde cam parçası vardı. Bir hayat 
hadisesi aklıma geldi. 

Binaenaleyh, lütfediniz efendiler, ne var bunda 
yani? Size söylüyorum şimdiden, ben bir iddia, üs
tünlük iddiası peşinde değilim, Grupumu da böyle 
bir yola sokmaya hakkım yok zaten. 

Böyle bir şeyi gördüm o zabıtlarda, tahkik ettim 
arkadaşlarımdan. «Evet» dediler ve zorunlu olarak 
Grupumun görevi, ödevi telâkki ettiğim için anlattım 
bunu. Bunu yaptığınız zaman, dediğim gibi bu me-
hîb bina içinde fevkalade doğru bir iş yapmış olur
sunuz. Gene amacınıza nail olmaktan sizi alıkoya
mayız; eğer bu şartlar böyle devam ederse, siz bu 
kalkışmayı, bu eylemli kalkışmayı böyle yürütmek 
zorundaysanız, cephe içinde kalacaksanız, böyle illâ 
bu son dakikaya kadar gördüğümüz işleri ve işlem
leri işleyecekseniz... Gene ne olur? Bir günde tahkik 
edilir, gider, gelir, biter gider. 

Kaldı ki, bugün bu kararnamenin müzakeresini 
bitirdiğiniz zaman yarın İsmail Cem'i alacağınız ha
yalinde iseniz desem, yerli olur. Bu biraz; işte biraz 
güç. Çünkü 359 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi, bir 
genel müdürü yerinden almak için hangi şartların 
aranması lâzım geldiğini söylüyor. Üstelik, «gerekçe 
gösterilmek suretiyle isnat edilecek bir Bakanlar Ku
rulu kararnamesine vabestedir o göreve atama ve al
ma» diyor. Bunun için de, dur bakalım; dün fevke-
lâcle hiddetle ve şiddetle bize ibrarını ifade eden Sa-
ym Fer, kendisine hakikaten dünden itibaren daha 
d-?rin bir saygı duymaya başladım ve saygımın köke
ni, kendisinin bu memlekette yaptığı hizmetlerin bun
ca sene birbiri üzerinde yığılarak bir yapıt haline 
gelmesinden çok, memurluk kaderinin ne kadar hazin 
olduğunu da kendisinin hareketinden görmekle say
gıya sevk etti beni. Ne kadar zor şey. Bu kararna
meyi hazırlayan, 11 sayılı kararnameyi hazırlayan 
iktidarın hizmetinde çalışacaksınız. Belki o zaman 
müsteşarsınız, müsteşar yardımcısısmız, bilemem, ri
vayet telâkki edin isterseniz. Sakın isnatta bulundu
ğumu sanmayınız. Ucundan, kenarından bir ilişkiniz 
var bu kararnameyle. Mümkündür. E, peki, sonra 
iktidar değişecek, başka bir iktidarın hizmetine zo
runlu olarak girmek mecburiyetindesiniz. Çünkü Ana
yasa da böyle söylüyor, kanunlar da. E, bari Başba
kanınızdan rica ediniz; efendim deyiniz, ben bu ka
rarnamenin şu veya bu safhasında şu veya bu rolü 
oynadım, şimdi artık beni vikaye edin; 40 yıllık mu
vazzaf memurum, beni vikaye ediniz, başka birini 
görevlendiriniz, demek varken, kalkıp burada bizi 
böyle nefretle reddedilecek zihniyetin sahibi yapma-

\ yi, doğrusu saygım eksiîmeksizin kendisine serzeniş 
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olarak söyleyeceğim ve üzülmesinler, Komisyonda 
yaptığım gibi, cepheci partilerin kendisini nasıl geti
rip oraya hangi hitaplarla oturttuğunu katiyen söy
lemiyorum; söylüyor anlamına söylemiyorum, ger
çekten söylemiyorum. Söylemediğimi tescil için, onu 
da geri aldığımı söylüyorum. Var ama zabıtlarda, o 
ayrı şey. Saygım var çünkü. (A. P. sıralarından «Söy
ledi de söylemedim diyor» sesleri). Pekâlâ, gayet ta
bi var. Bilirim onu ben, bilirim, tabi, ama bunu ba
na söyleten şey, benim doğrudan doğruya kendisine 
bir üstünlük sağlama sevk ve ilcasıyla yaptığını ha
reket telâkki edilemez. Dün burada kendisi çok can-
hıraşane sedalarla bize nefretlerini sundular. Buna 
haklan yoktu... 

DEVLET BAKANİ MUSLÎH FER — Şahsınıza 
değil. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Benim de
ğil, «Zihniyet» dediniz. Asıl tehlikelisi oydu. Keşke 
benim şahsıma o nefreti tevcih etmiş olsaydınız da, 
çok muhterem, çok şerefli Grupumu vikaye etmiş 
olsaydınız. Ben çünkü bu yolda bir testi gibiyim, bir 
yerde kırıldığım olur, bir yerde herşey olur bu, her
kesin basma gelir, gelir bu; herkesin başına gelir. 
Bana söyleseydiniz memnun olurdum; ama «Zihni
yet» dediniz. 

Şimdi ben sizi sevgiyle saygıyle karşılıyorum. 
Yaptıklarınızı bağışlamak niyetinde değilim, ama ge
nel politikamız icabı insanlık eümi, kardeşlik elimi, 
sevgi elimi uzatıyorum size. 

Şimdi sizi, 12 sayılı kararnamenin (g) bendini 
kaldırmaya kıyam eylemişsiniz. Raporunuz öyle. Bu, 
hangi maddenin (g) bendi olduğunu sormak farzı 
ayn; kaçınılmaz bir şey. Bu telâşınız size bunu yap
tırmış. Halbuki dün bizi Sayın Rendeci. «Telâş için
de çalışanların, acele iş yapanların işine şeytan, karı
şır,» demiş. Hâkim ona derler ki, hikmet eylediği za
man, hikmet savurduğu zaman kendisi aynı durumda 
bulunmasın... Tabi. Halbuki onlar telâş içinde 12 sa
yılı kararnamenin (g) bendini kaldırmışlar. E. peki 
bu 12 sayılı kararnamede yüzlerce madde var, bunun 
hangisinin (g) bendi bu. Bunu kimse arayıp bula
maz. Ne var ki, maksat anlaşıldığı için rivayet ne 
kadar muhtelif olursa olsun bir anlam çıkarmak zor 
olmakla birlikte, metinde bir işaret yüzünden rıza 
göstermek zorundayız. 

Arkadaşlarım, sanırım ki, sizleri yeteri kadar üz
düm, vaktinizi aldım, özür dilerim, ama bir şey söy
leyeceğim size, müsaade ederseniz; lütfediniz, siyasî 
emelleriniz, maksadınız, hedef aldığınız yeri ele geçir

me arzunuz bakî kalsın. Tarih hükmünü verecektir. 
Böyle yapnaların hükmünü veren tarih, elbette sizin
kini de verecektir, bizimkini de verecek elbet, ama lüt
fen, tekrar tekrar rica ediyorum, «Bir Arap için Ara
bistan'ı yakmak» diye bir tabir vardır. Bir TRT Ge
nel Müdürünü yerinden alacağım diye, bütün bir hu
kuk alemini, hukuk dünyasını pâyrnal etmeyin, ayaklar 
altında çiğnenir, makhur ve münhezim hale getirme
yin, 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 

Refet Rendeci, buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA REFET RENDECİ 

(Samsun) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Şu meşhur 11 sayılı Kararname; Saym Gündo
ğan dünkü bizim konuşmamızı sağından, solundan 
İçendi işine geldiği şekilde aldı, değerlendirmeye tâbi 
tuttu. Bir konuşma kendi muhtevasıyle kendi anlayışı 
içinde dayanaklarıyle bir konuşmadır. İçerisinden bir 
cümlesini alır, bir tarafa çeker, kendi işinize geldiği 
gibi konuşursanız; o zaman yanlış anlaşılmaktan do
layı bze de söz hakkı vermiş olursunuz. 

Eh, Fikret Gündoğan kadar ben uzun konuşma-
yacağım. O üstadımız burada, kürsüde alabildiğine ko-
nuşabilmeyi beceriyor. Biz o kadarını beceremiyoruz, 
bunu söyîeleyim Saym Gündoğan. Gündoğan kadar 
konuşup, sizi sıkmayacağım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu 11 sayılı Kararnamenin neden bu hale geti

rildiğini arkadaşım diyor ki. «Biz yaptık. Biz bu 11 
sayılı Kararnameyi 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ile onu değiştiren 1327 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun ve Yetki Kanununun bize verdiği yetkiye 
dayanarak biz bunu çıkardık» diyor. «Çıkardık. Adam 
da tayin ettik yerine; TRT Genel Müdürünü de ta
yin ettik. Niye dokunuyorsunuz buna?.» 

Şimdi, durup dururken siz o Kararnamede bir 
TRT Genel Müdürü için özel bir Kararname çıkarıp, 
hemen yerine adam getirme lüzumu yok iken, hemen 
bir kararname getirip, falan adamı getirmek için bir 
iktidar olarak siyasî tercihinizi kullandınız. Hatta o 
tercihinizi kullanırken bizim iddiaarımıza göre kanun
ları zorladınız. Yetkiniz varmış gibi, Yetki Kanunu
nun zoraki maddelerinden istifade ederek bir tayin 
yaptınız. Bu sizin siyasî tercihiniz. Biz, bunu niye 
yaptınız demedik size. Şimdi müsade edin biz de si
yasî tercihimizi kullanalım. Bizini syasî terehimizi 
kullanma hakkımız yok mu? Sizin var da bizim niye 
yok? Yani siz öyle düşüneceksiniz. Siz onu yaptınız 
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diye karşısında başka kimse düşünmeyecek mi? Ha, 
biz de siyasî tercihimizi kullanıyoruz. Cumhuriyet 
Senatosunda ve Millet Meclisinde, kısaca T. B. M. M. 
nde 228 tane üyesi olan bir büyük partinin mensup
ları olarak bizim siyasî görüşümüz yok mu? İşte biz 
de onu kullanıyoruz. Siz niye kullandınız diye biz sizi 
kınamadık. Biz de siyasî tercihimizi kullanırken, sizin 
de bizi kınamaya, itham etmeye hakkınız yok. 

«O Kararname lâzım mıydı?» Bizim kanaatimize 
göre, lâzım değildi. O kanaatimiz, o günde lâzım de
ğildi, bugün de lâzım değildir, yarın da lâzım değil
dir olacaktır. O halde, lâzım olmayanı kaldıracağız. 
Zaten Yetki Kanununa göre, Personel Kanununda de
ğişiklik yapma süresi bitmiş. Artık Yetki Kanununda 
bahis mevzu değil, o kanun süresini tamamlamış, dev
rini tamamlamış, rafa kaldırılmış Yetki Kanunu; daha 
kimse yetki kullanamaz. 657 ve 1327 sayılı kanun
lardaki değişikliği yapmak için kimsenin yetki kul
lanmaya hakkı yok. 

Biz baktık şimdi, rötuşa ihtiyacı var. Lüzum var 
mı böyle bir Kanuna? Evvelâ onun münakaşasını yap
mak lâzım. Bizim anlayışımıza göre Yetki Kanunun
da bahsedilmeyen bu TRT Genel Müdürü için, yahut 
da istisnaî memuriyet için böyle bir yetki kullanma
ya; Yetki Kanununa lüzum yok. Biz o lüzumu, o za
rureti, o tercihi duymamışız. Hâlâ da duymuyoruz. 
O bakımdan, şimdi gelmiş Meclislere.. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yetki Kanunu verilmiş. Anayasa, bu yetkileri kul

lanın demiş; kullanılmış. Meclise gelmiş. 

Şimdi, bir anlayışa daha şahit oldum ben burada, 
öyle anladım Sayın Gündoğan arkadaşımın konuşma
larından; hükümete bir defa yetkiyi verdiniz mi daha 
dokunmayâcksınız. O yetki geari lınmaz... Böyle bir 
şey yok arkadaşlar. Yetkiyi biz verdik. Yetki benim; 
asıl vekile vekâlet verir; işine gelmezse azleder, huku
kî neticelerine de katlanır, tazminat verilmek gere
kiyorsa verir. Hukukta bu böyle, burada da aynı. 

Şimdi, Türkiye Büyük Meclisi olarak Hükümete 
demişiz ki, sen şu kanun kullanma lüzumu ahvalinde, 
lâzımı zarurî halinde sen yetkini kullan... Eh. bizim 
vekilimiz olan Hükümet, yetkisini aşmış. Azlettik ve
kâletten. Zaten gitmiş o Hükümet. Gitmiş, ama koy
duğu tasarruf bugüne değil, arkadaşlar. Biz yarını da 
düşünüyoruz. Türkiye'de görüyorsunuz ki, hükümet
lerin ömrü altı ay, bir seneyi geçmiyor. Yarın başkası 
gelir de bu maddeyi, bu kanunları gene istediği gibi 
keyfî kullanmaya kalkarsa, biz kanun vazu olarak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin mensupları olarak; 
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üyeleri olarak, grupları olarak bu meselelere sahip çık
maya mecburuz. 

Adalet Partisinin endişesi sadece geçmişi düzeltme, 
hatayı düzeltme değildir. Yarın da bu kanunlar 
suiistimal edilir, kötüye kullanılır icranın elinde, yet
ki kanununa göre kullanılır bu kanunlar diye, biz 
onun endiğesi içerisindeyiz. Kötü örnek olur endişe
si içerisindeyiz. O bakımdan işin üzerinde hassasi
yetle duruyoruz. 

Verdiğimiz yetkiyi elbette kontrol edeceğiz, arka
daşlar. Bizim vazifemiz o. Hükümeti murakabe vazi
femiz var, ama bunun dışında 64 ncü maddeye göre 
verdiğimiz yetkiyi; «Ey Hükümet! Sen doğru kul
landın mı, kullanmadın mı?» Ne yapıyor, ne diyor ka
nun? ;«Yetki Kanununa göre çıkardığı kararnameyi 
Resmî Gazetede ilân ettiği gün Türkiye Büyük Mil
let Meclisine bildirir.» Bundaki kasıt ne? Bundaki 
maksat ne? Yetki kimin? Bizim. Ha, diyor ki, ona bil
dir; kontrol etsin yetkiyi nasıl kullandığını. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, siyasî hadiseler şöy
le gelişmiş böyle gelişmiş, o zamanki çoğunluk, bu 
Kararnamenin çıktığı zamanki Cumhuriyet Halk Par
tisi - Millî Selâmet Partisi çoğunluğu, Hükümetinin 
uzunca bir süre devam eden halleri karşısında, o za
manki komisyonlarda çoğunluk teşkil eden o günün 
iktidarının mensupları kimdi arkadaşlar; bütün Mil
let Meclisi komisyonlarında hâkim olan? O günkü 
iktidara muvazi bir iktidar idi. Bütçe Komisyonu ço
ğunluğu, Karma Bütçe Komisyonu, Plan Komisyonu 
çoğunluğu o günün iktidarındaydı. Diğer komisyon
lardaki çoğunluk o günün iktidarındaydı. E, bu me
sele Meclise, kanun kuvvetinde kararname Meclise 
gelmiş ve o gün çoğunluk teşkil eden komisyonların 
başkanları, Millet Meclisinin Cumhuriyet Halk Par
tili Başkanı niçin komisyonları çağınpta bu kararna
meyi sekiz ay, dokuz ay görüştürmemiş? Sayın Gün-. 
doğan bunların günahlarını da bize yükledi. «Niye ge
tirmediniz?» diyor. Biz nasıl getirecektik arkadaşlar, 
ne ile getirecektik? Komisyona bile havale etmeyen 
Başkan, komisyonunu toplantıya çağırmayan Başkan, 
komisyonun gündemine bu meseleyi almayan bir 
başkanını tutum ve davranışı karşısında Adalet Par
tisi ne yapacaktır? Kendi günahlarını Sayın Gündoğan 
arkadaşımız, sanki biz o zaman çoğunlukmuşuz gibi, 
sanki biz iktidardaymışız gibi kendi devirlerinde sekiz 
aylık seyyiatlarını, bütün günahlarını getirdi bizim 
sırtımıza yükleyiverdi. Öyle kolay değil; hemen öyle 
yüklemeyle biz yük kabul edeeck değiliz. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Şunu söylemek istiyorum, kısaca bu kısımda; ka

rarname için, çıkarmak için yetki verilir. Yetkiyi ve
ren her zaman kontrol etmek, geri almak, düzeltmek 
(hata varsa) hakkına sahiptir. Hah, bunun zamanı an
cak bugüne gelmiştir; bugüne denk gelmiştir. Bugüne 
denk gelmiştir ve bugün kullanılmaktadır. Eh, zama
nı geçti. Biz zamanında kullanmadık bu hakkımızı, 
bugün de kullanmayacağız diye de bir şey bahis mev
zu edilemez. Zamanı bugün gelmiştir, kullanılmiştır, 
konuşulmuştur. Eh, biz de, siyasî tercihimiz bugün bu 
istikamette ise, o istikamette kullanmz, kararnameyi 
kaldırır atarız kenara. 

Zaten muhterem arkadaşlar, ben dünkü konuş
mamda da kendi görüşlerim içerisinde, biraz aceleye 
gelmekle beraber, vaktin darlığı sebebiyle meseleyi 
tam genişliği ile hukukî çerçeveleriyle izah edemedi
ğim kanaatindeyim. O noktaya da kısaca dokunmak 
istiyorum tekrar. Sayın Gündoğan bana katılmadılar. 
Zaten beklemem katılmasını. Bana katılsaydı ben kendi 
görüşümün yanlış olduğu neticesine varırdım. Bana 
katılmadılar; Allah razı olsun kendilerinden. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; 
Yetki Kanununda, «Devlet Memurları Kanunu» 

demiş. Şimdi, o kanun, Devlet Memurları Kanunu 
657 ve 1327. Onlar ikisi bir zaten; bir kanun, onu 
değiştiren bir kanun. 657 sayılı Kanun, «Devlet Me
murları» demiş. Bu kanun sayarken de bazı kimseleri, 
Devlet memurları kapsamına almamış. Kimleri alma
mış? Hâkimleri almamış, savcıları almamış, üniversite 
mensuplarını, akademi mensuplarını almamış, asker
leri almamış; TRT'yi de almamış bu arada. Almamış.. 
E, şimdi Devlet Memurları Kanununun kapsamı içe
risinde değil bunlar. TRT Kanunu değil. Hâkimler de
ğil. E, ne yapmışız? Devlet Personel Kanununu çıkar
mışız 1965'te, 1970'e kadar tatbik edilememiş; malî 
imkânlar vesiare sebebiyle. 1971 senesi Bütçesiyle bera
ber tatbike koymuşuz Kanunu. O kanunu meriyete ko
yarken katsayı esasını getirmişiz. E, şimdi Devletin, Dev
let Memurları kapsamına giren memurlarına katsayıyı 
tatbik edeceksiniz; ama kendi özel kanunları çıkma
mış İktisadî Devlet Teşebbüslerine, üniversite mensup
larına, akademi mensuplarına, hâkimlerine, savcıla
rına; diğerlerine verdiğiniz katsayıyı ve malî imkân
ları vermeyeceksiniz.. Olmaz bu. Tabi bu düşünül
müş kanun vazı tarafından; Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde düşünülmüş, işte o zaman 90 ncı madde
ye gelinmiş. 90 ncı maddenin sebebi bu. Bu maksat
la konmuş. Denmiş ki; «Devlet Memurları Kanunu

nun malî hükümleri..» Hangi hükümleri? «Katsayı ile 
ilgili hükümleri, intibaklarla ilgili hükümleri, diğer 
memurlar hakkında da tatbik edilir.» 10 ncu geçici 
ek maddeyi sırf bunun için koymuş. Koymuş; ama 
dün arz etmiştim, yine tekrar edeyim. Faydası var 
tekrarın. Arkadaşımız benim konuşmamı anlamadığı 
için tekrar ediyorum. Belki anlayabilirler diye. 

Şimdi, getirirken demiş ki; o kadar sıkı kayıt
ların içerisine almışki TRT'yi, bilhassa (A) bendiyle, 
(B) bendiyle, (C) bendiyle. Arkadaşım yine yanlış izah 
etti orayı, yine yanlış anladı. Devlet Memurları Ka
nununun şümulüne girmeyen TRT mensuplarının du
rumlarını bir tek fıkraya sığdıramamış. E, bunların 
içerisinde sahnede çalışanlar var, dışarıda serbest piya
sada çalışanlar var. Radyoda günde 15 dakikalık prog
ramı olan kişiyi verdiğiniz ücretle tutmazsınız, öyle az 
ücretle bir sanatkârı çalıştıramazsınız demiş. Demiş 
ki, bunlar memur olmasın, dışarıda da iş yapma im
kânlarına sahip olsun. E, bu maddeyi getirip de; 
efendim, esasını da tanzim ediyor diye ona delil, yar
dımcı, dayanak, destek gösteremezsiniz. O anlayış da 
yanlış. 

Ayrıca, demiş ki o (C) bendinde TRT mensupları 
için. «TRT Yönetim Kurulu..» Öyle olsaydı Devlet 
Personel Dairesine bırakırdı; Devlet memuru kabul 
etseydi. TRT mensuplarının intibaklarını, derecelerini 
ve katsayılarının tatbikini TRT'nin Yönetim Kuruluna 
bırakmış ve TRT Yönetim Kurulu da bunu keyfema-
yeşa yapmayacak, bir tüzük yapacak, bir tüzük tan
zim edecek, o tüzük gereğince intibaklar ve katsayı
lar ve TRT mensuplarının durumları tanzim edilecek, 
Devlet Memurları Kanununda tanınan haklardan on
lar da istifade edecek, demiş. E, şimdi bunu, Dev
let Memurları Kanununun anahükümlerini değiştire
bilen bir kanun gibi o maddenin içerisine getirip mon
te etmek mümkün değil, ama ne yapılmış şimdi Yetki 
Kanunu çıkarılırken? 90 ncı madde var ya, E, 90 ncı 
madde olduğuna göre, 10 ncu geçici madde de var. 
Eh, orada «TRT» kelimesi de var nasıl olsa; kelime 
ile yetkiyi kullanırız iddiasına kalkarsanız, o zaman 
işte Anayasanın koyduğu esaslara aykırı düşersiniz. 
İcra, TRT'ye dokunamaz arkadaşlar. Dokunmaması 
121 nci madde ile gayet asrih, kesin hatlarla belli edil
miş, şartları konmuş. Anayasanın 121 nci maddesi di
yor ki., «Denetimi, özerkliği, tarafsızlığı, memurlarının 
durumu, yönetimdeki tarafsızlığı, memurlarının tayi-
nindeki usuller bu çıkarılacak kanunla tayin edilir.» 
O kanunda çıkmış; 359 sayılı Kanun, Şartlarını koy
muş. 
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Şimdi, biz Meclis olarak dahi TRT Kanununda 
derişiklik yaparken ve TRT'yi tanzim ederken bazı 
şartların ve kayıtların altındayız; 121 nci maddenin 
kayıtları altındayız. TRT Genel Müdürü böyle olsun, 
I KT memurları böyle olsun, müstahdemleri böyle 
oKun, çalışması böyle olsun diye istediğiniz maddeyi 
tedvin etmek, istediğiniz maddeyi getirmek hakkına 
sahip misiniz? Nitekim yapılmıştır, bir maddesini Ana
yasa Mahkemesi iptal etmiştir. TRT Kanununun bir 
maddesini, 359 sayılı Kanunun bir maddesini Anayasa 
Mahkemesi iptal etmiş, kaldırmış demiş ki, «Olmaz. 
bu. Anayasanın TRT hakkındaki koyduğu hükümlere 
aykırıdır» 

Şimdi, TRT'yi böyle hale getirmişiz. Yetki Kanu
nunda, 1589 sayılı Yetki Kanununda TRT'ye dair en 
küçük bir işaret, bir ima, bir virgül, bir nokta bulmak 
mümkün değil arkadaşlarım. Yok, alâkası yok TRT' 
nin; Devlet Memurları Kanunuyla alâkası yok. Efen
dim, TRT Kanununun değiştirilmesi için bir yetki yok; 
ama siz geleceksiniz Devlet Memurları Kanununun is
tihdamına dair ilke kanununun 2 nci maddesindeki 
fıkradan hareketle 9 ncu maddede; TRT Kanununun 
9 ncu maddesinde tayin edilmiş olan, genel müdürün 
niteliklerine dair 9 ncu maddede konmuş olan şart
ları, Meclisten aldığınız Devlet Memurları Kanunun
daki yetkiye dayanarak kaldırmaya teşebbüs etmişiniz 
ve kaldırmışsınız.. 

İşte bizim hukuka aykırı gördüğümüz, Anayasaya 
aykırı gördüğümüz, Yetki Kanununun kapsamına gir
mediği noktasında ısrar ettiğimiz taraf bu. 1589 sa
yılı Yetki Kanunu, TRT Kanununda değişiklik yap
ma yetkisini Bakanlar Kuruluna kati surette verme
miştir. Yoktur yetkisi Bakanlar Kurulunun. 

O halde, yetkisi olmayan bir tasarrufu yapan hak
kındaki hüküm ne olur? Yetkisiz bir tasarruf olur. 
Hükümde de selâhiyet gasbı. selâhiyet tecavüzü olur. 
Hükümet bu işi yapmış. 

Şimdi, acaba bu böyle miydi, öyle miydi? Yapıldı 
bir kanun geldi. Peki, gasp edilmiş olsa ne olur, ol
masa hukukî neticesi ne olur? Bunların tartışmaları 
bilâhare yapılacak. 

Şimdi buraya girmeyelim. Girmeyelim, ama muh
terem arkadaşlar; mesele başka yerlere, başka makam
lara, işi tetkik edecek başka yerlere de girdiği zaman 
elbette tetkik edilecek, üzerinde durulacaktır. Şimdi 
biz oraya girmeyelim. 

Konuşmamın baş tarafında da arz etmiştim, bir 
yetki verilmiş. Şimdi, yetki verildikten sonra artık bu 
yetki üzerinde daha durulmaz, bunun üzerinde daha 

konuşamazsınız.. Bu da mümkün değil. Konuşacağız. 
Bizim vazifemiz bu arkadaşlar, biz niye geldik bura
ya? Bizim vazifemiz ne? Biz Millet adına burada ta
sarrufta bulunuyoruz. Biz burada Milletin haklarını 
koruyoruz. Biz burada Milletin bekçileriyiz; hakları
nın bekçileriyiz, onun menfaatlerinin bekçileriyiz. 
Ne yapmışız? Anayasamız ayırmış herkesin vazifesini. 
Siz demiş, gideceksiniz kanun yapacaksınız. Siz demiş 
gideceksiniz icra yapacaksınız. Siz demiş, gideceksiniz 
yargı yapacaksınız. Yeni Anayasamız kesin hatlarıyle 
bu vazifeleri bir birinden ayırmış. Bize demiş ki, siz 
gidin, sizin vazifeniz Türkiye Büyük Millet Meclisin
de kanun yapmak. İkinci vazifeniz; yapılan icrayı mu
rakabe etmek, Devlet namına sarfiyatı, Devlet namı
na yapılan gelirleri ve giderleri kontrol etmektir vazi
feniz demiş. 

Biz müsamahakâr davranmışız. Müsamahakâr dav
ranmışız Millet adına, demişiz ki, bazı müstacel ve 
mühim hallerde Meclislerden kanunu geçirmek müş
külât arz etmektedir. Şu Personel Kanunu da karma 
karışık bir Kanundur. Değişe değişe maddelerin içe
risinden çıkılması mümkün değildir. Hükümetin tek
nisyenleri vardır, Bakanlar Kurulu işin üzerine eğilir. 
Öyle ise, ne yapmışız?. Anayasanın 64 ncü madde
sini değiştirmişiz, demişiz ki, bazı yetkilerde Meclis, 
Bakanlar Kuruluna da yetki versin. E, vermişiz yetkiyi, 
yetkinin nasıl kullanılacağını da tayin etmişiz; ama yet
ki kötüye kullanılmış. Yetkinin sahibi olarak, kötüye 
kullananlardan şimdi hesap sorma durumumuz yok; 
onlar zaten gittiler; Allah selâmet versin, onlar gitti
ler, ama şimdi yapılmış olanı düzeltmek de bizim vazi
femizdir; ileriye matuf olarak. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Şimdi, hani polemik yapmayalım dedik. Ben, dün 
bilhassa bu mevzua çok dikkat ettim konuşmamda. 
Bir yetki kanununun iyi kullanıldığı, kötü kullanıl
dığı, iyi tarafları var, kötü tarafları var, sevabıyle 
günahıyle intikal etmiştir; ama dedik ki, bunun üze
rinde meseleyi o istikamete sokmayalım; acaba hu
kukî çerçeveleri içerisinde kalmak mümkün müdür, 
diye düşündük ve çalışmalarımızı, konuşmalarımızı o 
istikamette yaptık. Fakat bizim bu anlayışımızı, bu 
düşüncemizi arkadaşlarımız iyiye yormadılar, iyi kul
lanmadılar, bizim gibi düşünmediler, meseleyi ta
mamen değişik cephelerden, değişik yönleriyle, hadi
seyle ilgisi olmayan yönleriyle aldılar ve bir sürü de 
itham ile geldiler. Halbuki, itham etme hakkı bizim-
di. Hele şu meselede o kadar kuvvetliydik ki, çok şey 
söyleyebilirdik; ama arkadaşlar buralar itham yeri de-
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ğil. Buralarda bir vazife görüyoruz. Buralar vazife 
bitirme, iş bitirme, meseleleri halletme yeri. Birbirimizi 
itham etmekle ne kazanacağız?. Hiç bir şey kazan
dırmazdı bu bize. Biz o ölçüler içerisindeydik; ama 
muhterem arkadaşlar; şimdi, bazen hani, «Lâf kuca
ğa düşer derler» ya; geliyor, söylüyor. Söylemezseniz, 
«İşte, cevap veremediler, bu işte haksızdılar da, bil
mem ne yaptılar...» Yok, oraya da girmeyeceğim; 
gene arkadaşlar, muayyen ölçüler içerisinde kalmaya 
çalışacağım, ama bir şeyi de açıklığa kavuşturmaya; 
kendi yönümden açıklığa kavuşturmaya gayret ede
ceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, Sayın Gündoğan konuştular, konuştular, 

benim hukukî görüşlerime katılmadılar. Olabilir tabiî, 
kendi görüşleridir, katılmaları da şart değil bizim gö
rüşlerimize. Biz hukukî yönlerini meselenin izah et
tik. Bu kararnamenin hukukî bakımdan noksan oldu
ğunu, malûl olduğunu, hatta malûl muamelelerden 
değil de batıl muamelelerden olduğunu söyledik; ka
tılmayabilirler. Yüce Meclisin iradesi; siyasî tercihi 
istikametinde meseleye bir şekil verir, kaldırır. 

Ha, şimdi bunun sonunda ne olur?. Bunun sonun
da ne olacağını, evvelâ TRT'nin başında bulunan 
Umum Müdür düşünür. Bugün, Allah razı olsun, gü
venoyu alamadıkları halde memleketi hükümetsiz 
bırakmamak için, işlerin geri kalmaması için kendile
rini ortaya atmış, fedakâr, vefakâr arkadaşlarımız 
Hükümet başındadırlar, yeni hükümet kuruluncaya 
kadar vazifelerine devam ediyorlar, edecekler, iyi ni
yetle hüsnüniyetle çalışıyorlar; e, onlar bir tedbir 
düşünürler. Onlar da düşünmezlerse, ileride hükümet 
kurulursa o düşünür. İş en sonunda Parlamentoya 
kalırsa Parlamento, bir kanunla - manunla işi halle
der, meseleyi bir yere getirir. 

Şunu söylemek istiyorum: Meseleyi dönüp dolaş
tırıp, kararnameden dolayı bir kişinin üzerine getirme 
gayreti var. Halbuki, kanunlar kişisel olmaz, kanunlar 
şahsî olmaz, kişilere göre düşünülmez. Hele Meclisler, 
hele Meclisler hiç kişilere göre düşünmezler, düşünme
meleri lâzım. Kişiye göre, falanca kişiye göre bugün dü
şünürsünüz; ama bakarsınız üç gün sonra başka bir kişi 
gelir, söyledikleriniz ters istikamette kalır. Kişilere gö
re düşünmek olmaması lâzım gelir, ama bu mesele 
kişiyle girift hale getirilmiştir; bir kişiyle girift hale 
getirilmiştir. Dün, konuşmamda da bir nebze oraya 
dokundum. 

Şimdi, 11 sayılı Kararname Hükümetin güvenoyu 
aldığından altı gün sonra Bakanlar Kurulunda görü-

! şülmüş, Cumhurbaşkanına gitmiş, alelacele tasdik et-
j tirilmiş, 14 ncü gün akşam matbaaya verilmiş, 15 nci 

gün Resmî Gazetede neşredilmiş. Bir sürat... Bakı
yorsunuz, hani kararname çıktı, hemen arkasından da 
usulünce bir şey yürür, bir adam memuriyete müra
caat eder, beyannamesi alınır, hakkında bir tahkikat 
yapılır, bir şeyler yapılır, talebi alınır, bazı mercilere 
girer, çıkar, ondan sonra da o yere, o şartlara uy
gunsa bir adam getirilir; ama daha kararname yürür
ken, belki de kararname yürümeden evvel İstanbul
lulardan birisi geliyor, kararnamenin meriyete girdiği 
gün işe başlıyor. 

Şimdi, ne oluyor? Ne oluyor, o zaman? Kanunu 
kişi için çıkardınız. Falan kişiyi falancaya... Canim 
o kişiyi neye oraya getirdiniz? «Siyasî tercihimiz bu 
idi..» 

«Biz o kişiyi beğenmiyoruz; biz o kişiyi beğen
miyoruz, bizim siyasî tercihimiz de bu.» dediği za
man neye hırçınlık ediyorsunuz da, bize katlanmıyor-

I sunuz? Sizin kadar düşünmek; bizim de hakkımız var. 
Sizin gibi özgürlükçü demokrasiye inanmış bir par
tinin başkalarının özgürlüğüne, fikirlerine ve düşün
celerine saygılı olması lâzım gelmez mi? (A. P. sıra
larından alkışlar). 

Bize de bu hakkı çok görmeyin, muhterem ar
kadaşlar. Biz de böyle düşünelim, müsaade edin; 
düşündüğümüz gibi de hareket edelim. 

I HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Âlim oluyoruz, 
| devam edin. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. Hica 
ediyorum. 

A. P. GRUPU ADINA REFET RENDECt 
(Devamla) — Sevgili arkadaşlarım... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Mani olmuyoruz 
ki, devam edin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale 
buyurmayınız, lütfen. 

A. P. GRUPU ADINA REFET RENDEC İ 
(Devamla) — Sevgili arkadaşlarım; evvelâllah müste 

I rihiz biz, hiç bir endişemiz de yok. Hiç altından kal
kamayacağımız bir lâf, bir mesele de yoktur; ama 
istemiyoruz ki, biz meseleleri karıştıralım; iyi niyet 
sahibiyiz, gayet iyi niyetliyiz. Memleket meselelerine 
o açılardan bakıyoruz. Kimsenin hakkında kötü şey 

I de düşünmüyoruz, kötüdür de demek istemiyoruz; 
I ama bize kötü diyene de öbür yanağımızı uzatacak 
I kadar sabırlı da değiliz, kusurumuza bakmayın, yani.. 
I Muhterem arkadaşlarım; 

Yine Sayın Gündoğan dediler ki, buradan, «Halk 
I böyle istiyor. Halk ne isterse öyle olur.» 
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Doğru. Tabiî demokrasilerde halk ne isterse, açar
sınız sandığı, açarsınız meydanları, herkes çıkar fikri
ni söyler, gider, tayin ettiğiniz bir günde de oylarını 
atar; sandıktan ne çıkar, herkes bahtına.. Halkın is
tediği olur, iktidar olur, Hükümet olur, Meclisler ku
rulur; ama şimdi dediler ki, «Efendim, halk komünist 
olursa, biz de komünist oluruz.» 

Yok öyle yağma. Siz olmak isteseniz bile, biz si
zin komünist olmanıza izin vermeyiz, arkadaşlar. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Yok öyle şey. Bu memlekette halk komünist ol
maz. Komünist olmaz ve komünist olmak isteyenleri 
de komünist yapmaz. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) -
Başını ezer. 

A. P. GRUPU ADINA REFET RENDECİ 
(Devamla) — Bu memlekette komünist olmaz, arka
daşlar. Komünist olduğu zaman.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yanlış anlamış
sınız. 

A. P. GRUPU ADINA REFET RENDECİ 
(Devamla) — Yanlış, ben de düzeltiyorum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Tamam. 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Bir da

ha oku.. 
A. P. GRUPU ADINA REFET RENDECİ 

(Devamla) — Böyle böyle istedi, böyle yapacağız 
dedi demiyorum. Bunu bir sürçi lisan olarak kabul 
ediyorum. Sayın Gündoğan'ın fikrini, grup adına da 
olsa, ben bir sürçi lisan olarak kabul ediyorum ve tashih 
ediyorum. C. H. P. de komünist olamaz, Türkiye'de 
komünist olamaz, arkadaşlar. Bunu söyleyen arkadaş 
da komünist olamaz. Olmasına biz de izin vermeyiz, 
Türk halkı da, Türk Milleti de izin vermez. Yok öyle 
şey; Türkiye'de komünist olmayacaktır, olmaz da. 

Muhterem arkadaşlar; 
Buna da böyle kısaca değindikten sonra, gene Sa

yı n Karaman arkadaşımızın temas ettiği bir noktaya 
ben de kısaca değinmek istiyorum. 

Bir Millî Cephe, iki gündür iyi hikâyesini dinle
dik bu Mecliste. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Hep eski hikâye. 
VELİ UYAR (Yozgat) — Vatan Cephesi kuruldu. 
A. P. GRUPU ADINA REFET RENDECİ 

(Devamla) — Hayır, bugün hikâyesini çok dinledik 
de, onun için şu Millî Cepheye.. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar; 
Bu memlekette çok cepheler teşekkül etti, tarihte' 

gördük, hâlâ da geliyor. O cephelere karşı, hep o cep-
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i heler bize karşıydı; vaktiyle güçbirliği kuruldu, onun 
arkasından başka cepheler kuruldu, sol cepheler ku-

I ruldu. Biz hiç sesimizi çıkarmadık, biz iktidardık o 
I zaman. Hatta bu cepheler o kadar ilerlere gittiler ki, 

bizim Sayın Genel Başkanımızın, hani bu cepheler 
karşısında bir sözü var, «Yürümekle yollar aşınmaz» 
diye. Biz o kadar hürriyetçi ve geniş bir görüşün içe
risindeydik; buna rağmen hakkımızda denmedik söz-

I 1er bırakılmadı. 
Şimdi, biz bir hükümet kurabilmek için Türkiye'de 

kanunlarla kurulmuş, milletin tasvibine mazhar olmuş, 
I Türk Parlamentosuna temsilciler göndermiş, grup 
I göndermiş partiler bir araya gelmişler, bir Hükümet 
I kurmanın gayreti içerisinde. Vay efendim bu niye? 
I Neye korkuyorsunuz, arkadaşlar? Hükümet kuraca-
I ğız, başka bir niyetimiz yok. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Bir gün evvel Hü-
J kümetin kurulmasını istiyoruz, korkmuyoruz. 

A. P. GRUPU ADINA REFET RENDECİ 
(Devamla) — Ha! Yani Hükümet kurmak için.. 

I BAŞKAN — Müdahale yok efendim. Sayın Öz-
I len, rica ediyorum. 

A. P. GRUPU ADINA REFET RENDECİ 
I (Devamla) — Kurabilirsek kuracağız. O da daha belli 
I değil.. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Bir gün evvel ku-
I rulmasını istiyoruz, korkmuyoruz. 
I BAŞKAN — Sayın Özlen, hele sizin itiyatınız 
I değil, hiç değil, lütfediniz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA REFET RENDECİ (De-
I vamla) — Müsaade edin beyefendi, niye korkuyor-
I sunuz? 
I Şimdi, partiler bir araya gelmişiz, «Hükümet 

kuracağız» demişiz; kurmak için toplantılar üstüne 
toplantılar yapılıyor. Daha mesele protokol safha
sına gelmedi. Belki protokolda anlaşamayacağız, 

I müsterih olun, korkmayın bizden... 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Biran 
I evvel efendim, biran evvel... 
I BAŞKAN — Sayın Barutçu rica ediyorum efen-
I dim, Sayın Barutçu. 

A. P. GRUPU ADINA REFET RENDECİ (De-
I vamla) — Korkmayın hiç... Yani başkalarının hak-
I larına, hukukuna, vesairesine tecavüz etmek; efen-
I dim başkalarını yok etmek, hakları, hürriyetleri or-
I tadan kaldırmak, Türkiye'de kardeş kavgası çıkar-
I mak vesaire, vesaire; bizim kuracağımız hükümetin 
I hiç alâkası yok. Kurulacak hükümet; Türkiye'de ni-
j zamı tesis etmek, istikrarlı bir hükümet kurmak, ya-
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rmm Türkiye'sine hizmet götürebilmek yarının Tür
kiye'sini garanti altına alabilmek, vatandaşların hak 
ve hürriyetlerini koruyabilmek; bu memlekette 10 se
ne sonra yiyeceğiniz şekerin, 10 sene sonra yiyeceği
niz ekmeğin, 10 sene sonra içeceğimiz suyun, 5 sene 
sonra kuracağımız sanayiin, enerjinin nereden geti
receğimizi, Türkiye'yi nasıl kalkındıracağınızın he
saplarını yapmakta ve o mücadeleye gücünü vermek 
için birlik olma gayreti, cephe kurma gayreti içeri
sindedir. Yoksa, falancayı ve falancayı susturmak, 
falancayı konuşturmamak gayreti içinde değildir ar
kadaşlarım. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Komünizm teh
likesi de var o işin içinde. 

A. P. GRUPU ADINA REFET RENDECİ (De
vamla) — Sayın arkadaşımız Karaman da, buradaki 
konuşmalarında bir noktaya temas ettiler; dediler 
ki, «Millî Cephe... Millî Cephe karşısındaki ne olu
yor? Gayri millî cephe.» Biz bu suali Sayın Kara
man, 1965 senesinde zannediyorum, yahut 1964'lerde 
sorduk: Millî Birlik Grupu... Peki, Adalet Partisi 
gayrimillî mi? (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri) 

Eğer ölçülerden ve kelime mantığından hareket 
ederseniz, haksız duruma düşeriz. Bırakınız onu. Mil
liyetçi cephe, sağcı cephe; bir cephe teşekkül etmiş. 
Bunun karşısında bulunanlara biz gayrimillîdir de
miyoruz arkadaşlarım; demiyoruz. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî' Üye) — Milliyetsiz 
diyenleri ben okudum orada. 

A. P. GRUPU ADINA REFET RENDECl (De
vamla) — Hayır, ben bir misal olarak verdim. Sena
tonun içerisinde bir grupumuz var, adı, «Millî Birlik 
Grupu.» Diğer gruplar, Millî Birlik, «miliî değil mi» 
diyebilirler; bu mantıktan hareket ederseniz? Biz o 
mantığın içerisinde de değiliz. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Aynı şey de
ğil, çok fark var arasında. 

A. P. GRUPU ADINA REFET RENDECİ (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım; böyle düşünme
mek lâzım; yani milliyetçi cephe kurulmuştur. Milli
yetçi cephe, cephe değil bu, bir hükümet kurma gay
reti, hükümet olarak bir araya gelme gayretidir; ama 
bunun içerisinde Türkiye'de sol fikri yaymak isteyen
lere, dışarıdan aldıkları telkinlerle ve paralarla Türki
ye'yi sola götürmek isteyenlere karşı açılmış bir cep
he; bir mücadele cephesidir. Onun da öyle bilinmesi 
lâzım. Sadece bir hükümet yok bunun içerisinde; bir 
esprisi var. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Seçim : Bir mevzu daha var, yine konuşuldu, ona 

da müsaade ederseniz kısaca arzı cevap edeyim; Se
çim : 

Muhterem arkadaşlar; 
Seçim deyince, bu memlekette seçimi bizim ka

dar seven, seçime bizim kadar yatkın, seçimi bizim 
kadar da bilen ve halkın, milletin sempatisine maz-
har olmuş, vatandaşın, derdini, davasını bilen; her 
gün onlarla hemhal olan, her gün aralarında olan 
bir parti olarak, bizim kadar seçime yatkın, seçimi 
isteyen, seçimi arzu eden bir parti olmasın. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Seçim
le hiç alay etmedik, sandıkla hiç alay etmedik. 

A. P. GRUPU ADINA REFET RENDECİ (De
vamla) — Biz oradan geldik, onların arasından gel
dik, onların dertleriyle geldik; hâlâ da o dertlerle 
uğraşıyoruz. 

12 Mart 1971'den sonra Adalet Partisinin verdi
ği büyük mücadele;,seçim yollarını açabilmek, ikti
darları sandıktan çıkarabilmek, milletin arzusu isti
kametinde, milletten alınacak reylerle iktidara gelme 
prensibinin mücadelesiydi. Biz üç sene, iki sene bu 
mücadeleyi yaptık. (A. P. sıralarından, «Bravo» ses
leri) Ve 1973 seçimlerinin yapılmasında, millî irade
nin tezahüründe, sandıkların açılmasında; Cumhur
başkanının bu Parlamentonun istediği istikamette se
çilmesinde Adalet Partisinin gösterdiği mücadele bü
yüktür. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri) Bu pay 
demokrasi tarihinde unutulamaz ve tarihe altın say
falarla işlenecek bir haldir. (A. P. sıralarından, «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Siz bu partinin mensuplarına, «demokrasiye kar
şıdır, millete karşıdır» diye ithamda bulunamazsınız 
arkadaşlar. Biz o yoldayız. Biz seçimden korkmuyo
ruz. Seçim mi istiyorsunuz? Biz de isteyeceğiz seçim, 
biz de istiyoruz; ama arkadaşlar, bir hükümeti ku-
ramadan, meselelere bir istikamet veremeden, mem
leketin yarınını, üçünü, beşini; yani hiç değilse seçi
me kadar geçecek zaman içerisinde ekonomik mese
lelerini, siyasî meselelerini, kalkınma meselelerini, 
bütçesini, memurlara vereceğiniz parayı, yapılacak 
işlerin, masrafların karşılığını temin eden bütçelerini 
yapmadan, hemen, «efendim, falanca zat seçim iste
di...» Ha! Bu kabadayılık işi mi? Sen istedin, ben de 
istiyorum... Meydan kavgası yapmıyoruz ki, Devlet 
idare ediyoruz. (A. P. sıralarından «Bravo»' sesleri) 
Çocuk oyuncağı değil bu, arkadaşlar. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) 
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Devlet yönetmek çocuk oyuncağı değildir. Hisler
le idare edilmez Devlet; kafalarla idare edilir, man
tıklarla idare edilir, hukuklarla idare edilir, anayasa
larla idare edilir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Kalkın, seçime gidiyoruz... Yok, arkadaşlar, evcilik 
oynamıyoruz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Biz san
dıkla alay etmedik. 

A. P. GRUPU ADINA REFET RENDECİ (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım; 

Seçim. Evet, biz de gideceğiz arkadaşlar, seçime 
hazır olun. Çok yakın, bu sene seçime gideceğiz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — İnşallah Hazi
randa gideriz. 

A. P. GRUPU ADINA REFET RENDECİ (De
vamla) — Göreceğiz; göreceğiz, berberin önüne otu
racağız. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkış
lar, C. H. P. sıralarından müstehziyane alkışlar) Gi
deceğiz seçime, berberin önüne oturacağız; kimin sa
çı ak," kimin saçı kara, sandıklar açıldığı gün görece
ğiz. (C. H. P. sıralarından anlaşılmayan müdahale) 

Siz zaten hep böyle; seçime kadar dikkat ediniz, 
30 senedir seçim mücadelesi yaparız. Ben burada 
grup adına konuşuyorum, kusura bakmayın, biraz 
şey havasına döndü; ama özür diliyorum arkadaşla
rımdan. 

Arkadaşlar; 
Seçim... Seçim yapıyoruz; biz seçimden korkma-

dık. Gittik seçimlere. Her seçimde mücadelemiz odur; 
gideriz, 30 senedir, seçimden evvel Cumhuriyet Halk 
Partisi kazanır, sandıklar açılır, biz kazanırız. Yine 
öyle olacak, müsterih olun. Sandıklara kadar sizin 
propagandanız, sizin kazanma şansımz; ama sandık
lar açılacak, inşallah yine biz iktidar olacağız. O gün
leri de göreceğiz; ama yine de sizi böyle karşımızda 
görmekten; demokrasiye inanmış, parlamentoya inan
mış insanlar olarak sizi de karşımızda muhalif ola
rak görmekten gurur duyacağız, zevk duyacağız. De
mokrasi tek taraflı yürümez. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Adalet Partisi 
ömür boyunca muhalefettir, bence. (A. P. sıraların
dan «Devam et»' sesleri) 

A. P. GRUPU ADINA REFET RENDECİ (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım; Evet... 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Biz bunları 1973 
seçiminden altı ay evvel söyledik. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Öztürk, oturduğunuz 
yerden konuşmak usulü yoktur efendim. Rica ediyo
rum. (A. P. sıralarından «Konuşmazsa rahat edemez» 
sesleri) 

A. P. GRUPU ADINA REFET RENDECİ (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım; 

Ben bu geç saatlerde sizleri fazla yormak istemi
yorum. (A. P. sıraalrından «Devam, devam» sesleri) 
Konuşmalarımı mümkün olduğu kadar kısa tutmaya, 
bir parlamento adabı içerisinde, memleket meseleleri
ne eğilmiş ölçüler içerisinde tutmaya çalıştım. Sürçü 
lisan ettimse cümlenizin affını rica ederim. 

Bizi, bu söylediğimiz ölçüler içerisinde anlamanızı 
istiyoruz. Birbirimizi yanlış anlamayalım, arkadaşlar. 
Birbirimizi yanlış anladığımız müddetçe bu memleke
te hiç bir şey getiremeyiz. Bu Meclislerde beraber ça
lışmaya, Türkiye'nin kaderine hep beraber hâkim ol
maya, Türkiye'nin yarınlarını garanti altına almaya 
mecburuz. Bunun hesabını bir tanemizden sormazlar; 
hepimizden bir sorarlar. Bu dünyada çıkıp da birisi 
sormazsa, Allah indinde öbür dünyada sorarlar. «Ni
çin memleketin iyiliğini, bu'memleketin fakirinin, fu
karasının, bu memleketin yarınının, yarınki nesilleri
nin haklarını niye korumadınız?» derler. Dün bu 
memleket için canlarını vermiş, mahrumiyet içerisin
de, mezar! belli olmayan, asker elbisesinin içerisinde, 
postallarının içerisinde kolu bir tarafta, bacağı bir ta
rafta toprağa verilmiş şehitler, «Bu memleketin bü
tünlüğünü niye bozdunuz, bu memlekete biz kan ver
dik, can verdik, siz bizim haklarımızı niçin müdafaa 
etmediniz?» diye öbür dünyada yakamıza yapışırlar, 
burada yapışmazlarsa. 

Onu da söyleyeyim size : Biz bu halimizle, böyle 
dağınık, birbirimizi ithamkâr gidersek, bu dünyada 
da, sizin de bizim de yakamıza yapışırlar. Geçmişde-
ki gibi, bir tarafın yakasına yapışıp, bir tarafı serbest 
bırakacaklarım tahmin etmiyorum. Onu da bilesiniz. 
Gelecek olan sade bize değil, hepimize beraber gelir. 

Allah cümlemizi öyle kötü şeylerden korusun, he
pimize birlik ve beraberlik ruhu ilham etsin. 

Cümlenize saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından 
«Bravo»' sesleri ve sürekli alkışlar, C. H. P. sıraların
dan müstehziyane alkışlar) 
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III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

4. — Denizli Üyesi Hüseyin Atmacanın, Kıbrıs 
Türk Federe Devleri Kurucu Meclisine, Cumhuriyet 
Senatosunun basarı dileklerinin duyurulmasına dair 
önergesi. (4/218) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Yavru Vatan Türk Kıbrıs Kurucu Meclisine Cum-

teklifimin Genel Kurulun kararına bağlanmasını say
gı ile rica ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Oybirliği ile kabul 

huriyet Senatomuzun başarı dileğinin duyurulması j edilmiştir 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 23 . 5 . 1972 tarihli 1589 sayılı Kanunun j taplarında yazardı, onu zannetmiş) İkisi başka şey» 
verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan, 13 . 2 . 1974 ta- j Bir. 
rihli ve 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1 ikinci olarak, «Arkadaşlarım, sizin dilinizle biz ko-
31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde Ka- nuşamayız. Geçen gün burada bir sözcünün. 12 Marf-
ramamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair Kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 
J/324) (S. Sayısı : 441). (1) 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, göndermiş oldu
ğunuz önergede, size Salı günkü oturumda Sayın Fik
ret Gündoğan tarafından yapılan konuşmada size iki 
defa. size söylemediğiniz sözler izafesiyle sataşıldığı 
iddia edilmiştir. Bununla alâkalı olarak tutanakları ge
tirttim. Tutanaklarda durumu tespit ettim ve şimdi 
arz edeceğim konulara münhasır olmak üzere size 
söz vereceğim. 

Saym Giindoğarfın ifadelerinde, «Geçen gün bu
rada Adalet Partisi mensubu Saym Ekselans Çağia-
yangil dediler ki. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü 
çağın gereklerine ve gerçeklerine uygun düşen diya
lektiği kavramış ve demokratik sol bir sentezi, bu 
halktan, bu halkın varlıklarından, kültüründen, tari
hinden özümlenmiş bir parti olarak, kendi doğrultu
muzu kendi içimizde ve kendi toprağımız üzerinde 
yeşermiş bir parti, demiştim. Beyefendinin demek ki, 
fazla gezinmiş olmasından ötürü, son zamanlarda çı
kan neşriyattan haberi az olacak ki, daha benim (Di
yalektik) sözümü duyar duymaz, aklma eskiden kal
ma. Nuh zamanından kalına b^r tedai ile bir çağrışım
la; (Ha diyalektik demek, evet diyalektik demek ney
di? Ha, materyalist diyalektik vardı ya, ha, lise ki-

(1) 441 S. Sayılı Basmayazı 25 . 2 . 1975 tarihli 
36 ncı Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

m nemene büyük bir isyan hareketi ve meşru birta
kım kuruluşlara, özellikle parlamentoya ve hükümete 
karşı bir baş. kaldın olduğunu söyledi. Arkasından da 
(Bütün bu sözlerimizle ordunun hiçbir ilişkisi yoktur. 
Ordu çok muhteremdir. Onlar kadar daha yüksek ve 
üstte bulunan bir kurum yoktur) dedi. Hayır, böyle 
dil ile böyle bir zihniyetle bizi konuşturamazsınız.» 

Bu iki noktayı, söz alma maksadınıza uygun te
lâkki ediyorum ve bu maksat içinde kalmak şartıyle 
size söz veriyorum. 

Buyurun Saym Çağlayangil. («Saat 19,00'a geliyor. 
devam edecekmiyiz?» sesleri) 

Efendim, siz buyurunuz. Bitince ben Genel Kurul
dan sizin ihtiyacınız olan zaman için izin isteyeceğim. 

İHSAN SABRl ÇAĞLAYANGİL (Bursa) - Çok 
teşekkür ederim efendim. 

Sayın Başkan, pek muhterem arkadaşlarım: 

İlerlemiş bir saatte tamamen konumuzun dışında 
bir husus ile Yüce Heyetinizi meşgul etmek inamniz 
ki, beni de üzüyor; fakat buna mu star kaldım. Bun
dan evvelki oturumda, Cumhuriyet Halk Partisinin 
saym Sözcüsü, lî sayılı Kararnameyle ilgili konuları 
görüşürken, bilmem neden, ne mecburiyet hissetti: 
vaktiyle benim Bütçenin tümü üzerinde yaptığım bir 
konuşmaya temas etti. 

BAŞKAN - - Bir dakikanızı rica edeyim Saym 
Çağlayangil. 

Sayın üyeler; 
Sayın Çağlayangil'in kısa olacağını umduğum ko

nuşmasının bitimine kadar Birleşimin devam etmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme 
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Buyurun Sayın Çağlayangil. 
İHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGtL (Devamla) — 

Teşekkür ederim. 
Sayın Sözcü, demin lütfedip Sayın Başkanın da 

okuduğu veçhile aynen, «Sayın Ekselans Çağlayangil» 
diye başladı ve kendi fikirlerini söyledi. «Ekselans» 
tabiri sonra, «beyefendi» ye döndü. «Beyefendinin de
mek ki, fazla gezinmiş olmasından ötürü, son zaman
larda çıkan neşriyattan haberi az olacak ki, daha benim 
(Diyalektik) sözümü duyar duymaz, aklına eskiden 
kalma, Nuh zamanından kalma bir tedai ile bir çağ
rışımla (Ha, diyalektik dedi. Evet diyalektik demek 
neydi? Ha, materyalist diyalektik vardı ya, hani lise 
kitaplarında yazardı ya, onu zannetmiş.) İkisi başka 
şey.» diyor. Bunuma yetinmiyor. Bendenize tevcih et
tiği hitap var. 

/Şimdi, bir ülkenin tarihin bu döneminde kendi ge
reklerinden, gerekçelerinden çıkardığı diyalektik man
tıkla vardığı sentezin ne olduğunu bilmeyeceksin, ge
leceksin burada, yine aynı kafanın, aynı cevabın ese
ri olarak, «İşte görüyorsunuz ya, diyalektik dedi; 
hani yıldız dedi der gibi suçlayacaksınız, milletin gö
zünden düşüreceksiniz. Kimi?... Cumhuriyet Halk 
Partisini. Bu olmaz...» Sanki Cumhuriyet Halk Par
tisini milletin gözünden düşürmek için bu kürsüden 
beyana ihtiyaç varmış gibi... (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, gülüşmeler). 

Şimdi, bir büyük grup adına ifade edilen şu be
yanın üslübundaki hafifliği, çok acemice kullanılmış 
tezyif hevesini yüce takdirlerinize bırakalım da ve bu 
seviyeye inmekten kendimizi koruyarak cevabımızı 
arza çalışalım. 

Bakalım biz, «Diyalektik materyalizm» terimini 
sayın sözcünün anladığı veya ifade etmek istediği 
yerde ve manada mı kullanmışız? 

Sayın Göndoğan, bütçenin tümü üzerindeki ko
nuşmalarında aynen şöyle demiştir: «Biz, çağın ge
reklerini, gerçeklerini, bu gerçeklerden oluşmuş di
yalektiğini, demokratik sol bir sentezle oluşturmuş ve 
yürürlüğe koymuş bulunmaktayız. Ekonomik ve sos
yal gücün halkın elinde toplanmasını amaçlayan akıl
cı ve deneyci bir politika izliyoruz.» Bu beyanları 
Kendisinin. Biz de buna cevap verdik ve dedik ki; 

Demokratik sol nasıl bir görüşse, serbestse, o 
memlekette demokratik sağ da olacaktır. Mutedil 
sosyal adaletçi de olacaktır. Bu görüşler beraber ya
şayacaklardır. Görüşlerimiz ayrı diye birbirimize 
kıymaya kalkışamayız. İnançlarımız uymuyor diye 
birbirimizi hor, hakir göremeyiz. «Yandaşlar, çağ 
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dışları, diyalektikten haberi olmayanlar» diye birbi
rimize haykıramayız. Bir memleket ya demokratik 
yolla idare olacak, ya da tufan olsun diyemeyiz. Bi
zim cevabımız bu. Fikirlerimizi açtık. 

Demokratik sol, Anayasa sınırı içinde yaşar, bu
na diyeceğimiz yok, ama sizin de sağa, ortaya ta
hammülünüz gerek demek istedik. Biz, diyalektik 
materyalizmi nerede, niçin kullanmışız?. 

Sayın hatip kendilerini tarif ederken bazı terim
ler kullandılar. «Demokratik sol sentezle oluşturul
muş halkçı, devrimci ilkeler. Ekonomik, sosyal gü
cün halkın elinde toplanmasını amaçlayan tasavvur
lar» ve yine kendi beyanlarını gösteren zaptın 107 
nci sayfasında: 

«Üretim, tüketim ve dağılım alanlardaki evrensel 
tekelciliği ve sömürüyü sürdürmek ve yaşatmakta ka
rarlı bireyci görüşlerle mücadele azmi...» Biz bu id
diaları biraz karanlık bulduk ve dedik ki, Marks'ın, 
Lenin'in, Troçki'nin, Kaoski'nin kitaplarında ayrı ayrı 
tanımlanmış, birçoğu uygulamaya konmuş; fiyaskoy
la sonuçlanmış ve bugün artık geri sayılan birtakım 
doktrinleri, toplumun refahı cazibesiyle son turfan
da mallar gibi, süslü ambalajlar içinde siyaset paza
rına sürmek isteyenler var. Bunlar dört bir yanımızı 
sarmış, dikkatli olmayacak mıyız?.. Ekonomik - sos
yal gücün, halkın elinde toplanmasına bugün ne en
gel var, hangi yasa bunu menediyor? Materyalist 
dilyalektikten, onu yıllardır uygulayanlar ne hayır 
gördük ki, biz hasretini çekeceğiz dedik? Yine kendi
lerine, materyalist diyalektik sıfatını izafe etmedik 
de, böyle isteyenler var, bununla bunu karıştırmaya
lım dedik. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kuşku yok ki, bu beyan «Beyefendinin, demek 

fazla gezinmiş olmasından ötürü olacak ki, son za
manlarda çıkan neşriyattan haberi yok. Materyalist di-
yaktik ile bilmem neyi birbirlerine karıştı...» lâfına 
hak verdirici mahiyette değil. 

Benim, Sayın Gündoğan'ın bilgisi, formasyonu 
hakkında ayrıntılı bilgim yok, ama itiraf edeyim ki, 
kendisi gibi hukuk eğitimi görmüş, 15 sene idare 
amirliği, 6 sene bakanlık yapmış, kendisinin yeni he
veslendiği konularla, o daha ilkokula giderken meş
gul olmaya başlamış bir meslekdaşını, materyalistin 
tarifi ile materyalist diyalektiği birbirine karıştıracak 
kadar yetim-i zekâ olacağım da tahmin etmezdim. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar.) 

Bugünkü çağın gerçekleri muhterem arkadaşlarım, 
«Beyond left and right» yani sağın ve solun ötesinde 
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ne sağda, ne solda, sağ ve sol devrini ikmal etmiş 
addedilerek, dünyayı bir üçüncü fikre gebe telâkki 
eden nazariyelerle karşı karşıya. Öyle, her kitapta 
olan ve bir nevi kitaplarda olan sol sentezle halkçı, 
devrimci oluşturulmuş falan diyerek, insan çağın 
içine girmez. 

Çağ fikirleri malûm. Biliyoruz, ama ne diyelim, 
«Tezyif müzeyyifin kadriyle mütenasiptir» der, geçi-
veririz. 

İkinci konu, yine bir beyanımıza atıf yapıyor. Sa
yın sözcü diyor ki: 

«Geçen gün burada bir sözcünüz, 12 Martın ne-
mene büyük bir isyan hareketi ve meşru birtakım ku
ruluşlara, özellikle Parlamentoya ve Hükümete kar
şı bir başkaldırı olduğunu söyledi. Arkasından da 
(Bütün bu sözlerimle ordunun hiçbir ilişkisi yoktur. 
Ordu çok muhteremdir. Onlar kadar yüksek ve üstte 
bulunan bir kurum yoktur) dedi. Haa... böyle dille, 
böyle zihniyetle bizi konuşturamazsınız.» buyurdu
lar. 

Biz yine birinci beyanlarındaki metodu aynen uy
gulayalım. Kendilerinin zabıtlarından çıkarılmış bu 
beyanlarını, bizim de yine zabıtlardan çıkarılmış be
yanlarımızla karşılaştıralım, bakalım gerçek ne gös
terecek?... 

Biz demiştik ki: 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, Anayasa kural

larına, hukuk devleti anlayışına aykırı biçimlerde 
bütçe hazırlamanın sebebini biz biliyoruz, size de 
anlatalım diyor ve şu tabloyu çiziyor. Bu bütçenin 
gelişinin bir sebebi varmış. Kendileri biliyorlar. Bizi 
de bilgisiz bırakmamak için, bu gerçekten haberdar 
etmek istiyorlar. Sebep ne imiş?... Vaktiyle ülke acz, 
kayıtsızlık, basiretsizlik içinde bunalmış, değişen bir 
toplumun isteklerine uygun düşmeyen bir politikayı 
izlemekte İsrarlı yöneticilerin elindeymiş; ama 12 
Mart gelmiş, demokrasiyi askıya almış; ama bir par
tiyi de memlekete zarar vermekten alıkoymuş; Ada
let Partisini tasfiye etmiş... 

Biz dedik ki; 
İnsan şaşırıyor. Güvenoyu alamamış bir Hüküme

tin bütçesi konuşulurken, 12 Mart nereden çıktı diye 
hayrete düşüyor. Bazı konular var üzerinde aylarca 
konuşulur; ama konuşmamak daha hayırlıdır. 12 
Martın Adalet Partisi muhatabı değil. Bu muhtıra 
«Parlamento ve Hükümet süregelen icraatiyle» diye 
başlıyor ve sadece olay günündeki iktidarı değil, Ana
yasanın yürürlüğe girdiği günden bu yana reformlara 
eğilmeyen bütün iktidarlara tabi C. H. P.'nin kiler de 
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] dahil) ve başta Parlamentoya hedef ahyor. Bu girişi
min öyle ucuzca tahrif edilerek ve yakışıksız sıfatlar 
izafe edilerek Adalet Partisine mal edilmesine değin
mek istemiyoruz dedik. 

Bunu derken de polemikten kaçındık. Yoksa şöy
le demek gerekirdi; keşke öyle deseymişiz: Malumu 
ihsanınız, 12 Mart Muhtırası verildiği zaman, ilk kı
yamet ve yaygara bugün sayın sözcünün partisinin li
deri ve o günün Genel Sekreteri olan zattan geldi. 
«Bu bizim partiye karşı verilmiş iştir» dedi, hatta 
istifaya kadar götürdü. E, o gün kendi partinize mü
teveccih diye ilân ettiğiniz ve âdeta onunla tefahur 

I ettiğiniz bir hadiseyi, bugün el çabukluğuyle, Adalet 
Partisine mal ederek, ondan ahkâm çıkarmaya kal
kışmak için ve bütün bu hadiseleri de güvenoyu ala
mamış bir Hükümetin bütçesinde yapmak için bu si
yasî akrobasiye, bu dipsiz - sapsız saldırıya lüzum 
var mı?... (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Sonra biz, Adalet Partisine mal edilici dediği za
man, çıkıp da; efendim, burada hem öyle diyorsunuz, 
hem orduya öyle söylüyorsunuz, iki yüzlülük ediyor
sunuz diye bize çatıyorlar. İki yüzülük eden kim?... 
Vaktiyle benim için yapıldı deyip, bugün senin için 
yapıldı mı demek iki yüzlülüktür, vaktiyle bu iş Ana
yasaya uygun değil, istifa ediyorum deyip, onu bu
gün de tekrar etmek mi iki yüzlülük?... (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri ve alkışlar), Hangisi iki yüz
lülük?... 

Biz neye işaret ettik?... Demokrasiyi askıya aldı; 
ama helâl olsun zihniyeti kötü şeydir. Bir hâdise ki, 
demokrasiyi askıya alıyor. Eğer o kanaatte iseniz, o 
zihniyette iseniz bunu helâl etmeyiniz. Biz politikacı
yız, halkın oyundan başka gücümüz, kuvvetimiz yok. 
Bizi buraya getiren güç, o oydur. Ona taarruz etme
yiniz. O demokrasi rejim içinde varız. Onu askıya al
dı; ama helâl olsun demeyiniz dedik. Ordu isyan mı 
etti dedik?... Ordu baş mı kaldırdı dedik?... Beyanı-

I mızda böyle lâf var mı?... Ayıp değil mi, yalan de-
I ğil mi?... (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım; 
Konu izin verseydi, sataşmanın dışına çıkarak da 

konuşmam imkânı olsaydı, bu iddiaların içyüzü hak
kında Yüce Heyetinizi tenvir edecek çok şeyler söy
leyebilirdim. Neyleyim ki, vakit geç ve benim o yola 
sapmam zannederimki kural dışı. 

I Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (A. P. ve C. G. 
P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Cumhuriyet Senatosu-
I nun çalışma süresi bitmiştir. 

88 -
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FlKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Süre bit
miştir; ama söz rica edebilir miyim?... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, zaten bitmiştir. 
Çünkü Genel Kuruldan Sayın Çağlayangü'in konuş
masının bitimine kadar... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, elimi masaya vurarak söz rica ettim. 

BAŞKAN — Konuşmasının bitimine kadar izin 
almış bulundum. O biter bitmez, süre de bitmiş olu
yor. Müsaade buyurursanız... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bendenizin 
bir hakkı doğdu da, o hakkımın tescili için söz isti
yorum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — 80 defa ko
nuşursun. 

BAŞKAN — Bundan sonraki birleşimde hakkını
zı talebedersiniz ve birleşimi yöneten Başkan gereği
ni yapar. 

Sayın üyeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısı 4 . 3 . 1975 Salı günü yapılacaktır. 
Birleşik toplantıdan sonra Cumhuriyet Senatosu top
lanacaktır. 

Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,15 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORU VE CEVABI 

I. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs
mail Kutluk'un Biga Emniyet Amirliğinde görevli 
polis memuru ve gece bekçisi hakkında soru önerge
si ve içişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in yazdı ce
vabı. (7/334) 7 . 2 . 1975 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
İçtüzüğün 120 nci maddesi gereğince aşağıdaki 

sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygı ile rica ede
rim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Çanakkale Üyesi 

İsmail Kutluk 
1. — Çanakkale ili Biga ilçesi Adalet Partisi loka

linde oturan 1 5 - 2 0 kişi kadar A. P. Gençlik Kolla
rına mensup üyelerin Biga Emniyet Amirliğ:nde gö
revli polis memuru Ahmet Çıldır ile gece bekçisi Be
kir Başoğlu ile beraber copla dövdükleri, 

2. — Yine aynı polis memuru bir başka akşam 
parti lokaline gelerek Gençlik Kolu üyelerinin bazı
larını tokatlamış, aynı akşam parti lokalinde oturan 
gençlik teşkilâtımıza mensup gençlerden hüviyet so
rarak, hüviyeti olmayanları copla dövdüğü, lokali iş
leten müstecire de hakarette bulunduğu anlaşılmış 
bulunmaktadır. 

3. — Bu iddialar doğru mudur? Doğru ise polis 
memuru ve gece bekçisi hakkında ne gibi bir işlem 
yapılmıştır? 

4. — Bu görevlinin aynı ilçe merkezinde kaldığı 
müddetçe teşkilâtımızı huzursuz edeceği anlaşılmak
tadır. Hakkında gerekli kanunî koğuşturmanın yapı
lıp yapılmayacağı hususlarının açıklanmasını rica edi
yorum. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Personel 

Şube : Atama ve işlemler B. 3. 
Konu : Cumhuriyet Se
natosu Üyesi Sayın İs
mail Kutluk'un yazılı 
soru önergesi Hk. 

İlgi : 11 . 2 . 1975 gün ve Gn. Sek. Kanunlar Mü
dürlüğünün 2663 - 5515 - 7/334 sayılı yazılan. 

Çanakkale Senatörü Sayın İsmail Kutluk'un, Biga 
ilçesi Emniyet kadrosunda görevli polis memuru Ah
met Çıldır ile çarşı ve mahalle bekçisi Bekir Başoğ-
hı'nun, tutumu hakkında Bakanlığıma yönelttiği 
7 . 2 . 1975 tarihli yazılı soru önergesi incelenmiş ve 
cevabımız aşağıya çıkarılmıştır. 

Biga ilçesi Adalet Partisi lokalinde bulunan Genç
lik Kollarına mensup bir grup üyenin aynı ilçede gö
revli bir polis memuru ile bir bekçi tarafından dö
vüldüklerinin Çanakkale Valiliğine şikâyet edilmesi 
üzerine adı geçenler hakkında soruşturma açıldığı ve 
olaya adı karışanlardan polis memuru Ahmet Çıldır' 
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m, İller İdaresi Kanununa göre ön tedbir olarak Gök
çeada ilçesine nakledildiği ve 25 . 2 . 1975 günü Biga il
çesinden ilişiğinin kesilmiş olduğu; 

Müştekilerden bazılarının ilçede bulunmayışları ne
deniyle ceza ve disiplin yönünden açılan soruşturma
ların henüz sonuçlanmadığı anlaşılmıştır. 

Soruşturmalar sonunda ilgililer hakkında gerekli 
işlem yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mukadder Öztekin 

İçişleri Bakanı 

»&<t 
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GÜNDEMİ 
37 NCt BİRLEŞİM 

27 ş 2 . 1975 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komis
yonuna üye seçimi. 

2. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTI-

RıLAN IŞLER 

rv 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — 23 . 5 . 1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanunun 

verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan, 13 . 2 . 1974 ta
rihli ve 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair Kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/52: C. Senatosu : 
1/324) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 2 . 1975) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde 
bulunduğu duruma dair Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/3) 

2. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile 
Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna dair 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
ve ek raporu (10/33) (Dağıtma tarihi : 3 3 . 1973) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İh
san Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gündo-
Jan 'm, yurdumuzdaki enerji darlığının nedenleri ve 

çözüm yolları konusunda Senato araştırması iste
yen önergeleri (10/6) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, mason localarına dair Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/7) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatına 
dair Senato araştırması isteyen önergesi. (10/9) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil'in, Millî Eğitim Bakanlığının 7.2.1974 
tarih ve özel 000.01/114 sayılı tamimi ve bu tamime 
göre yapılan tayinler hakkında Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/10) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun, Atatürk Devrimleri ve Devletin 
temel ilkeleriyle ilgili işlemler hakkında Senato 
araştırması isteyen önergesi (10/11) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan ile Cumhurbaşkanınca seçilen üye Fethi Çe-
likbaş'ın 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye 
müsteniden TRT Genel Müdürlüğüne yapılan ata-< 
maya dair Senato araştırması isteyen önergeleri 
(10/12) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları 
hakkında Senato araştırması isteyen önergesi (10/13) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
seçilen Üye Özer Derbil ve 3 arkadaşının, Elektrofer 
Firmasına verilen teşvik ve ithal belgeleri ile bu fir-* 
manın gümrük işlemleri hakkında Senato Araştırma-i 
sı isteyen önergeleri. (10/14) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref 
Kayalar ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri (10/15) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 1974 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu (5/14) (S. Sayısı : 404) (Dağıt
ma tarihi: 12 .12 .1974) 



13. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut 
Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvacehesinde 
Bolu Çimento Fabrikası İdare Meclisi Reisliği sıfatıy-
le Senatörlük sıfatının bağdaşıp bağdaşmayacağına 
dair, İstanbul eski Üyesi Ekrem Özden'in önergesi ve 
bu hususta Başkanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih 
ve 28, 10 Temmuz 1972 tarih ve 31, 11 Mart 1974 
tarih ve 9, 13 . 11 . 1974 tarih ve 2 sayılı kararları 
(Dağıtma tarihi : 16 .12 . 1974) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil, ile Zonguldak Üyesi Ahmet Demir 
Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan yö
netmelik hakkında Senato araştırması isteyen öner
geleri (1Q/16) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve iki arkadaşının, 
TRT'nin malî ve idarî işlemleri hakkında Senato 
araştırması isteyen önergeleri (10/17) 

16. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü ra
poru (iq/44) (Dağıtma tarihi: 24 . 2 .1975) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Kadroları İl özel idarelerine ait bulunan kü
tüphane ve müze personelinin aylıklarının Genel Büt
çeden ödenmesi hakkında Kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/163; C. Senatosu : 1/311) (S. Sayış! : 439) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1975) 

2. — Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese 
ve işletmelerin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve 
Köy Tüzelkişiliğinin bir kısım borçlarının tahkimi 
hakkında Kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/171; C. Senato
su : 1/310) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1975) 

3. — 2556 sayıü Hâkimler Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna iki ek madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anaya-
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sa ve Adalet ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 1/187; C. Senatosu : 1/329) (S. Sayı
sı : 442) (Dağıtma Tarihi : 20 . 2 .1975) 

X 4. — Hayvanların Uluslararası nakliyat sıra
sında korunmasına dair Avrupa Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarı-: 
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tamtma Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 1/144; C. Senatosu : 
1/303) (S. Sayısı : 443) (Dağıtma Tarihi : 20. 2 . 1975) 

X 5. — Cenazelerin nakli Anlaşmasının onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 1/127; C. Senatosu : 1/304) (S, 
Sayısı : 444) (Dağıtma Tarihi : 20.2.1975) 

6. — 521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde ek^ 
lenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/192; C. Se^ 
natosu : 1/330) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma Tarihi : 
20 . 2 . 1975) 

X 7. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuru
luş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 5 geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim, Gençlik ve Spor ve Bütçe ve Plan komis
yonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Ge
çici Komisyon raporu. (M. Meclisi : 1/150; C. Sena^ 
tosu : 1/309) (S. Sayısı : 446) (Dağıtma Tarihi : 
20 . 2 . 1975) 

8. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri hakkında Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plan Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/149; C. Se-: 
natosu : 1/331) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma Tarihi : 
20.2.1975) 

X 9. — Vasiyetnamelerin tescili konusunda bir usul 
kurulmasına dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanma-
sının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları (M. Meclisi: 1/153;: 
C .Senatosu: 1/300!) (S. Sayısı: 448) (Dağıtma ta
rihi: 24 . 2 . 1975) 



X 1Q. — Evlenme ile Nesep düzeltilmesi hakkında 
Sözleşmenin onaylanmasının, uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dış
işleri, Turizm ve Tamtma komisyonları raporları (M. 
Meclisi: 1/160; C. Senatosu: 1/298) (S. Sayısı: 449) 
(Dağıtma tarihi: 24 . 2 .1975) 

X I I . — Evlilik Bağına İliksin Kararların Tanınması 
hakkında Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair Kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyon
ları raporları (M. Meclisi : 1/161; C. Senatosu : 1/297) 
(S. Sayısı : 450) (Dağıtma Tarihi : 24.2.1975) 

12. — 4036 sayılı Kanunun değişik 4 ncü, 8 nci ve 
22 nci maddelerinin ve 31 nci maddenin (a) bendinin 
değiştirilmesine ve bir madde eklenmesine dair Ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met

ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyo
nu raporu (M. Meclisi : 1/181; C. Senatosu : 1/312) 
(S. Sayısı : 451) (Dağıtma Tarihi : 24.2.1975) 

X 13. — «Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı Kanun 
Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin» 23 Eylül 1971 
tarihli Montreal Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair Kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komis
yonları raporları (M. Meclisi : 1/145; C. Senatosu : 
1/306) (S. Sayısı : 452) (Dağıtma Tarihi : 24.2.1975) 

X 14. — «Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı 
Eylemlere İlişkin» 14 Eylül 1963 tarihli Tokyo Söz
leşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında 
Kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 1/146: C. Senatosu : 1/305) (S. Sayı
sı : 453) (Dağıtma Tarihi : 24.2.1975) 




