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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda; 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, dış po

litikadaki son gelişmelere dair gündem dışı bir de
meçte bulundu. 

İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan, Cumhuriyet Se
natosu C. H. P. Grupu adına, Dışişleri Bakanı İh
san Sabri Çağîayangil'in dış politikadaki son gelişme
lere dair gündem dışı demecini cevaplandırdı. 

Diğer gruplar, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağ
îayangil'in gündem dışı demecine cevap hazırlığı için 
mehil istediklerinden ve gelecek birleşim Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağîayangil'in mazereti bulundu
ğundan, konunun 24 . 6 . 1975 tarihli birleşimde gö
rüşülmesi kabul olundu. 

Kars Üyesi Sırrı Atalay ve dört arkadaşının, Hü
kümetin, yargı organlarının kararlarıyle ilgili tutu
mu hakkında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi üzerinde bir süre görüşüldü. 

19 . 6 . 1975 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 19.05'te son verildi. 

Başkan 

Başkanvekili 

Zihni Bet il 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

Kâtip 

Burdur 

Ekrem Kabay 

II. GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 

i. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci 
maddesi ile aynı Kanunu değiştiren 7 . 7 . 1971 ta
rih ve 1424 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile ekle
nen ek geçici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni. (M. Meclisi : 2/233; C. Senatosu : 2/91) (Millî Sa
vunma ve Bütçe ve Plan komisyonlarına) (Müddet : 
7'şer gün) 

Raporlar 
2. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversi

teler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 

metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim - Genç

lik ve Spor ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. 
(M. Meclisi : 2/249; C, Senatosu : 2/86) (S. Sayısı : 
498) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1975) 

3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa üç geçici madde ile bir ek madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Büt
çe ve Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/288: 
C. Senatosu : 2/90) (S. Sayısı : 499) (Dağıtma tari
hi : 19 . 6 . 1975) 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Büt
çe ve Plan komisyonları raporları. (M. Meclisi : 2/215; 
C. Senatosu : 2 87) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 
19 . 6 . 1975) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Zihni Betil 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Ekrem Kabay (Burdur) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun sa- yın üyeleri, 67 nci Birleşimi açıyorum. 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Sayın üyelerin gündem dışı söz. istemelerine 
dair önergeleri. 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Altı değerli arkadaşımız gündem dışı konuşma is

teğinde bulunmuşlardır. Kendileri tarafından Başkan
lığa verilen önergeleri sunuyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
17 Haziran Salı günü Birleşiminde İçel ili dahilin

de dağıtılan bir bildiri nedeniyle gündem dışı konuş
mama izin verilmesini dilerim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

Senato Başkanlığına 
İzmir'de yapılan uyarı direnişi sebebiyle gündem 

dışı söz istiyorum. 
Verilmesine müsaadelerinizi rica ederim. 

Hatay 
Mustafa Deli veli 

Başkanlığa 
Ortadoğu Teknik Üniversitesinde sürdürülen boy

kot hakkında gündem dışı söz diliyorum. 
Saygılarımla. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

Başkanlığa 
İzmir ilinde icra edilen prova niteliğindeki kısmî 

genel grev modeli dolayısıyle Hükümet kanadından 
gelen tepkiler konusunda 19 . 6 . 1975 Perşembe gü
nü gündem dışı konuşmama müsaadelerinizi arz ede
rim. 

İstanbul 
Mehmet Feyyat 

Başkanlığa 
Memleketimiz ile ilgili olarak Amerikan Kongre

since alınan bir karar iktizasınca silâh ambargosu ko
nulduğu ve 5 Şubat 1975 tarihinden itibaren bugüne 
kadar da söz konusu ambargonun uygulanmakta oldu
ğu yüksek malumlarıdır. Bugünlerde de konu ile ilgili 
çeşitli haberlerin matbuatımızda yer aldığı görülmüş
tür. 

Bu önemli karar ile ilgili olarak yetkili makamla
rımızın Türkiyemiz için faydalı olacak en isabetli ted
birleri düşünmüş ve almış olduklarına kani bulunmak
tayım. 

Bununla beraber, konu ile ilgili tedbirler konusun
da bazı düşünce ve tekliflerimi yüce Senatoya arz et
mek üzere gündem dışı söz istiyorum. 

Müsaade Duyurulmasını saygı ile rica ederim. 
Erzurum 

Lûtfi Doğan 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 7 nci maddesi 

ne göre Cumhuriyet Senatosu Başkanı, Cumhuriyet 
Senatosunu temsil yetkisine sahiptir. Ancak, Cum
huriyet Senatosu Başkanı, meşruiyyetsizliğe uğramış 
bir işlemle TRT'yi işgal altında tutan bir kimseyi res
men ziyaretle Cumhuriyet Senatosunu temsille adı 
geçen şahsa meşruiyyet kazandırma hakkına sahip ola
maz. Hele sözü edilen TRT Genel Müdürlüğü olur ve 
Cumhuriyet Senatosunda bir genel görüşme konusu 
iken ve görüşmelerin sürdürülmesi sırasında Cumhu
riyet Senatosu Başkanının yan tutması ve resmî şekil
de eylemde bulunması tarafsızlık statüsü ve hukukun 
üstünlüğüne aykırıdır. 
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Bu hususta, İçtüzüğün 54 ncü maddesi gereğince 
gündem dışı konuşmama izin ve imkân verilmesini 
saygıyla rica ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; 
Gündemimizde, 64 ncü Birleşimde görüşülmesi

ne başlanan, 66 ncı Birleşimde görüşülmesi bitirile
meyen genel görüşme önergesine ait işlem var. Bunun 
dışında, gündemdeki bütün işlerden önce ve ivedilik
le görüşülmesi istenilen bir kanun teklifiyle iki kanun 
tasarısı var. Altı adet gündem dışı konuşma önergele
ri bilgilerinize sunduk. Önerge sahibi değerli arkadaş
larımın, arz ettiğimiz işlerin görüşülmesine olanak 
sağlamak üzere, gündem dışı önergeleri hakkındaki 
gerekli işlemin gelecek birleşimde yapılmasına anla
yış göstermelerini özellikle ve içtenlikle rica ediyo
rum. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata
lay ve 4 arkadaşının, Hükümetin, yargı organlarının 
kararlariyle ilgili tutumu hakkında bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8>2) 

BAŞKAN — Görüşülmesine başlanmış ve bitirile
memiş bulunan genel görüşme önergesi hakkındaki 
işlemde söz sırası Adalet Partisi Grupu adına sayın 
Ahmet Nusret Tuna'nındır. 

Buyurunuz Sayın Ahmet Nusret Tuna. 
MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Geçen Birle

şimde, bugün için gündem dışı söz vereceğinizi vaat 
etmiştiniz; ama yine vermediniz; direniyorum. 

BAŞKAN — Bir saniyenizi rica ediyorum Sayın 
Tuna. 

Sayın Deliveli, duyamadım efendim. 
MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Salı gününü ri

ca ettim, Perşembe günü için söz vaat ettiniz. Görüşül
mekte olan işler kadar mühim bir meseledir Türkiye' 
de. 

BAŞKAN — Nedenlerini arz ettim Sayın Delive
li. anlayış göstermenizi istirham ediyorum. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Direniyorum 
efendim, oylayın. (C. H. P. sıralarından «Gündeme 
geçildi» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, istirhamımı arz ettikten 
sonra bir süre bekledim, bir görüş izharında bulunan 
sayın üye olmadı; ondan sonra «Gündeme geçiyoruz..» 
dedim ve Sayın Ahmet Nusret Tuna'yı kürsüye davet 
ettim. 

! MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Sayın Başkan, 
I noktalamadınız, virgüllemediniz, diyeceğiniz bir şey 
i. var mı diye sormadınız; biz de bu bakımdan bir şey 

diyemedik. 

I BAŞKAN — Sayın Deliveli, zat-ı âlinize söz ver
miyorum demedim. Önergeler okundu, yüksek Heye-

I te sunuldu. İşlemlerin gelecek birleşime bırakılmasını 
özellikle ve içtenlikle rica ettim. Anlayış gösterme
nizi istirham ediyorum. 

I Gündeme de geçtik efendim. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 

S Sayın Tuna'ya söz verirken, genel görüşme konusun
da Adalet Partisi Grupu adına kendisine söz verdiği-

j nizi belirttiniz. Zapta böyle geçti. Bu, İçtüzüğümü
ze aykırıdır, düzeltmenizi rica ediyorum. 

I BAŞKAN — Yanlışlık yaptım efendim, uyarınız-
I dan dolayı çok teşekkür ederim. 

Buyurunuz Sayın Ahmet Nusret Tuna. 
I AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sa-
S ym Başkan, pek muhterem arkadaşlarım; 
I Sayın Sırrı Atalay ve arkadaşlarının verdiği ge-
I nel görüşme önergesinin aleyhinde konuşmak üzere 
i huzurunuzda bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşları; 
Hür demokratik nizamı arızasız işletmek için yüz

yıllardan beri çaba sarfetmekteyiz. Şunu üzüntüyle 
| ifade edeyim ki, bütün bu çabalarımıza rağmen ar

zu ettiğimiz merhaleye maalesef ulaşamadık. 

I Arkadaşlarım pek güzel konuştular; «Anayasa; 
| hürriyete, adalete, fazilete inanan evlâtlarının uyanık 
i bekçiliğine bırakılmıştır.» Bu sözü edebiyat olarak 

söyler. Anayasa mevzularıyle ilgili hususlarda hadise-
1 leri kendi çıkarlarımıza göre, kendi fikrî anlayışımı

za göre değerlendirirsek, bu istediğimiz merhaleye 
ulaşmak maalesef daha uzun zaman sürebilir. 

i Konuşma sırasında arkadaşımızı çok heyecanlı ve 
I çok hırçın buldum. Acaba, bu, hukuk devletine olan, 

hukukun üstünlüğüne olan saygıdan mı ileri geliyor, 
S yoksa başka sebepleri var mı diye mevzuun üzerinde 

düşündüm. 

Arkadaşlar; 
Tasvip etmemekle beraber, Danıştay kararlarının 

tatbik edilmemesi ilk defa memleketimizde rastlanan 
bir hadise değildir. Her hükümet devresinde Danış-

j tayın tatbik edilmeyen kararları vardır. Hükümetin 
dışında, Anayasa kuruluşlarından misal vermek iste-

j rim. 
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Cumhuriyet Senatosunun bir Genel Sekreteri var
dı, işinden alınmıştı. Danıştaydan tehiri icra kararı 
getirdi. En yüksek Anayasa müessesesi olan Cumhu
riyet Senatosu bu kararı infaz etme imkânı bulamadı.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Siz infaz etmediniz. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Yargı-

taydan misal vermek isterim. En yüksek yargı orga
nı Yargıtayın bir Başkâtibi vardı. Çıkan kararlan iş 
sahiplerine duyurma suretiyle menfaat sağladığı iddia 
ediliyordu, Yargıtayda yetkili kurul onun işine son 
vermişti. Danıştaya gitti, tehri icra kararı getirdi. En 
mümtaz hukuk müessesi olan Yargıtayın Sayın Baş
kanı bunu infaz etmedi. 

Arkadaşlar; 
Bir misal daha vermek istiyorum. 
Lehindeki Danıştay kararı infaz olunmadı diye 

polemikler yaratılan Sayın İsmail Cem îpekçi, Antal
ya Radyo Müdürünü vazifesinden almıştır. Bu mü
dür Danıştaya başvurdu, tehiri icra kararı getirdi, Sa
yın tsmail Cem İpekçi bu kararı infaz etmedi. 

Hukuka, hukukun üstünlüğüne saygıda hakikaten 
hep beraber olmamız lazım. 

Çeşitli Anayasa kuruluşlarından verdiğim bu mi
saller de tekerrür etmesine rağmen sükûtun ihtiyar 
olunması, Cem işinde ise bu kadar büyük çabanın, bu 
kadar büyük hırçınlığın gösterilmesinin gerçek sebe
bi acaba nedir?... 

Arkadaşlarım; 
Bu, üzerinde durulmaya lâyık bir mevzudur. İçin

de bulunduğumuz keşmekeşin içyüzünü ortaya çıka
racaktır. Bunu komünist Bizim Radyo pek güzel açık
lamaktadır. Diyor ki, «Türkiye Gizli Komünist Par
tisinin 50 - 55 yıldan beri yapamadığını Sayın İsmail 
Cem İpekçi bir yıl içinde başarabilmiştir.» Onun de
ğerlendirmesi bu. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu hırçınlığın sebebi çok açık olarak ortaya çık

maktadır. Kendi ideolojik fikirlerinin devamlı ve sü
rekli şekilde yayılmasını isteyen solevlar bu araçtan 
mahrum kaldıkları için sinirlilik göstermektedirler. 

Yalnız, kabahat kimde?.. 

Demokratik nizam hükmünü icra etti, seçimler ya
pıldı; geldiniz, iktidar oldunuz, Hükümet kurdunuz 
ve mütemadiyen işlediğiniz slogan şu idi: «Kurulan 
Hükümet, üzerine aldığı vazifeleri ifa ve icra etmek 
üzere elbette ekibini kuracaktır.» diyordunuz, biz 
bunu anlayışla karşılıyorduk. İktidardan gelmiştik; 
biliyorduk, doğru. Bir hükümet işbaşına geldiği za

man ölçülü olmak şartı ile elbette kendisine hizmet 
edecek ekibi kurmağa mecburdur. 

Ama sizi Meclis düşürmedi. Siz kendi elinize geç
miş olan memlekete hizmet imkânını bütün çabalara 
rağmen teptiniz, attınız; icrayı bıraktınız. Elbette mem
leket hükümetsiz kalmayacaktı, devlet hükümetsiz 
kalmayacaktı. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

6 - 7 ay gibi uzun süren bir buhrandan sonn 
Hükümet kurulabilirdi. 

Arkadaşlar; 
Şimdi, «Hükümet kurulsun, bizim adamlarımız 

işbaşında kalsın.» diyorsunuz. 
Sayın Ahmet Yıldız konuşmasında gayet güzel 

açıklıyor «Siz solculara savaş açtınız. Elbette solcu 
memur size hizmet etmeyecektir.» diyor. 

Hayır arkadaşlar; memur kanunların emrinde ola
caktır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Bana antipati besliyor diye, benim icraatımı sabo
te edemez; etmeye kalktığı zaman, elbette o memur o 
hizmet yerinde kalamaz. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Bu, hukukun icabıdır; demokrasi böyle yürür, oyu
nun kaidesi budur. 

Şimdi, bu girişten sonra şunu söylemek istiyorum: 
Arkadaşlarımız hukukun üstünlüğü gibi âli bir mef
hum üzerinde bu kavgayı vermek istediler. Kavganın 
hakikî sebepleri şu anlattığım hususlar içinde mün
demiç olmakla beraber, kavgaya esas alınan hukuk 
acaba ne diyor? Bunu objektif bir şekilde, hukuku 
kendi görüşümüze doğru çekmeden, ortaya koymaya 
çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Anayasamızın başlangıcındaki hükümlerden başla

mak istiyorum. 
Anayasa 5, 6 ve 7 nci maddelerinde Devletin ana 

kuruluşlarını üçe ayırmaktadır. Zaten parlamenter 
demokratik nizam da bu üç ana kuvvet üzerine kuru
lur. Bunlardan birisi Yasama Organı, bir diğeri yürüt
me organı, üçüncüsü de yargı organıdır. 

Bizim Anayasamız kuvvetlerin ayrılığı prensibini 
kabul etmiştir. Anayasanın yapılışından bahsetmeye
ceğim, Millî irade fikrine taraftar olan memleketin 
% 60'a yakın nüfusunun temsilcileri Anayasa yapılır
ken, bunun yapılmasına iştirak ettirlmemiştir. Ondan 
bahsetmeyeceğim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — O tabiî 
senin fikrin. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Atatürk' 
ün Anayasasından niçin inhiraf edilmiştir? 
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Atatürk, «Egemenliğin kayıtsız, şartsız millette 
olduğunu, milletin bu hakkım seçtiği milletvekilleri 
marifetiyle kullanacağını» kabul ediyordu. Bundan 
inhiraf edilmiştir; ona temas edecek değilim. 

Seçilmiş kimseler, Meclisler ve hükümet bürokra
siden gelen, millete hesap vermeyen yargı ekiplerinin 
eline bırakılmıştır. Ana sıkıntılarımız bunlardan doğ
makla beraber Buna da temas edecek değilim. Onun 
zamanı geldiği zaman, bu husustaki fikirlerimizi der-
meyan ederiz. 

Yürürlükteki Anayasa bu esası kabul ediyor. 
Kuvvetler üçe ayrılmışktır; bu üç ana kuvvet birbi
rinden ayrıdır. Bunun tabiî neticesi ne? Bu nasıl te
min edilir? Çünkü, ileride, aşağılarda bunun bir hay
li tatbikatına rastlayacağız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kuvvetler ayrılığından her organa ayrılmış bir iş

tigal sahası vardır. O iştigal sahasında kuvvetler hiz
met görürler. Yasama Organı, Anayasa Mahkemesi 
marifetiyle; Hükümet, Danıştay marifetiyle yargının 
denetimine tabi tutulmuştur. Yargı organları sadece 
eline gelen mevzun kanun ve hukuka uygun olup ol
madığını tetkik eder, onun yerine kaim olarak karar 
alamaz. Kuvvetier ayrılığı prensibinin tabiî neticesi 
budur. Ne yapar?.. Anayasa Mahkemesi bir kanunu 
iptal ettiği zaman orada bir boşluk meydana gelir. O 
boşluğu doldurmaya kalkarsa, yasamanın yerine geç
miş olur. Bu sebeple bozulan kanun tekrar yasama 
organına gelir. Sözü yasama organı söyler. Eğer ya
bama organının yerine yargı organı söyleyebilseydi, 
bu takdirde, «Kuvvetler ayrılığı» denilen mefhum or
tada kalmazdı. 

Danşıtay da aynı şekilde idarî kararları tetkik 
eder. Aleyhinde dava açılan tasarrufun, kanun ve ni
zama uygun olup olmadığını araştırır. Kanuna uy
mayan bir husus varsa onu belirtir, iptal eder, İda
re bu görüş istikametinde tasarrufunu yeniler; fakat 
nihaî sözü söyleme hakkı idarenindir. Hükümetindir. 
Onun yerine kaim olarak Danıştay'ın karar alma hak
kı yoktur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — O kararlar 
ne oldu.? 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Kuv
vetler ayrılığı prensibi deyince; bu ana prensipleri 
gözden kaçırmamaya mecburuz. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — 132 
nci maddeyi kabul etmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Hepsi 

gelecek, biraz sabırlı olun. 
Arkadaşlar, Anayasanın «Kuvvetler ayrılığı» kıs

mına bu şekilde temas ettikten sonra, 114 ncü madde 
üzerinde yapılan Anayasa değişikliğinden bahsede
ceğim. 

Mevzumuzla ilgili, hukuka saygı istediğimiz, üs
tünlüğünü müdafaa ettiğimiz 114 ncü maddeyi kav
ramadan konuşacağımız sözler boşa gider, değerlen
dirmelerimiz hatalı olur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
12 Mart'tan sonra Sayın Erim Başbakan oldu. 

Kendisi Hükümete başlarken başka bir noktai na
zardaydı, bir müddet geçtikten sonra, «Devletin ar-

ı şivlerini tetkik ettim buhranın sebeplerini anladım, 
I Anayasada tashihat yapılması lüzumuna kani oldum» 

dedi. Bu «Tashihat» cümlesinden olmak üzere, parti
ler arası bir komisyon teşkil edildi. 

Arkadaşlar; işin iç yüzlerini kavramazsak, bugün 
münakaşa edilen halin derinliğine inemeyiz, satıhta 
kalırız, lüzumsuz yere birbirimizi hırpalarız. Ben de 
kurulan partiler arası komisyonunda bulunan arka-
daşlarınızdanım. Bütün müesseselerde aksayan yer
ler neresidir; hür demokratik nizam içerisine nasıl 
düzeltilmesi mümkündür, nasıl bir tadil yapılabilir; 
bunları tetkik ettik. Hazırlanan 35 - 40 maddelik bir 
tadil meyanında bu 114 ncü madde de vardı. 

Arkadaşlar; huzurumuza gelen klâsik misalleri 
gazetelerden duymuş olmanızla beraber, bir kere de 
benim açıklamamda fayda olduğunu zannediyorum. 

114 ncü madde; Danıştay maddesi ele geldi. Ne 
yapalım?. Verilen misaller, görülen aksaklıklar şun
lardı: 

12 Mart evvelinde Ankara'da anarşi devam ediyor. 
Sağda, solda bombalar patlıyor, kişiler kaçırılıyor, 
polisler kurşunlanıyor; asayişin bu kadar bozulduğu 
bir anda Hükümet, Ankara'ya bir Emniyet Müdürü 
tayin edemiyor. Bir Danıştayın emniyet müdürü var, 
bir Hükümetin emniyet müdürü var. Önümüze gelen 
misallerden biri buydu ve o komisyonda Halk Parti
sinden, Adalet Partisinden, Güven Partisinden ve De
mokratik Partiden arkadaşlar vardır; yani bütün par
ti gruplarının temsilcileri mevcuttu, Hükümetten de 
Adalet Bakanı bulunuyordu. 

Askerlerden bir talep gelmişti. «Bizim Orduda iki 
türlü paşa türedi. Bir Danıştay paşaları var, bir de 

i Ordunun normal kademelerinden gelen paşalar var. 
I Danıştay paşası müessesesi doğdu.» dediler. Sakınca-

468 — 



C. Senatosu B : 67 19 . 6 . 1975 O : 1 

larını anlatıyorlardı. Başka bir misal veriyorlardı; bu 
misalleri söylüyorum ki, misallerden nazariyata geç
mek, maddeleri kavramak daha kolay olur. 
Deniz Kuvvetleri Kumandanlığında diş hekimi var
mış, fakat Yahşihan'daki askerî birlikte diş hekimi 
yok. Bu durumda hastalar oradan izinle gelip gidiyor
lar; yani bir hayli zorluk çekiyorlarmış. Deniz Kuv
vetleri Kumandanı Necdet Uran Paşa, «Ankara'da 
başka birçok müesseseler var, biz sıkıntıya düştüğü
müz zaman bu müesseselerden bu ihtiyacımızı karşı
larız. Onun için Karargâhta bulunan diş hekimini 
Yahşihan'a tayin edelim» diyor ve Karargâhın diş he
kimi olan subay Yahşihan'a tayin ediliyor. (Kendisi 
o zaman ya üsteğmen, ya yüzbaşıydı) Biz, oraya git
ti diş hekimi vazifeye başladı zannediyorduk; bir de 
baktık ki, genç subay emir subayı vasıtasıyle gelmiş 
Danıştaydan tehiri icra kararı getirdiğini söylüyor. 
Neden?.. Çünkü, Yahşihan biraz daha bilmem ne böl
geymiş, mazeretleri varmış, Ankara'da kalmak isti
yormuş.. «Anay.sada yahut bu Danıştay Kanununda 
harp zamanında hususî bir hüküm var mı?..» diye 
araştırdık, «Hayır» diye cevap veriyorlar. «Ben bugün 
bu kadar ferah bir zamanda bir üsteğmeni harp yok
ken Ankara'nın burnunun ucu olan Yahşihan'a gön-
deremezsem; yarın harp varken ne yaparım?. Bunda 
aksaklık var. Askerî icaplara uygun Askerî İdare 
Mahkemesi kurulmalıdır.» talebi ile geldiler. 

Bir başka misal; küme düşme mevzuu. Bu bizim 
Komisyonumuzda konuşulan misaldi. 

BAŞKAN — Yalnız, müdahale etmemenizi rica 
ediyorum değerli arkadaşlarım. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar; 

Şimdi ibr başka misal; yani «Bize çare bulun» di
ye önümüze serilen misallerden bir diğeri : 

Çocuklar sınıfta kalıyor. Hoca imtihan ediyor ve 
sınıfta bırakıyor. Danıştaya başvuruluyor; ehlivu
kufça evraka bakılıyor ve «Efendim, işte bu çocuk 
falan yerlere de şöyle bir şeyler yazmıştı, bu 4,25 -
4,50 eder deniyor ve çocuk sınıf geçiyor. Bu suretle 
Danıştay- kararıyle sınıf geçme müessesesi doğuyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bizim önümüze gelen ve çare istenen misaller 

bunlar. Halk Partili arkadaşlarım buradalar. Bu mi
saller önümüze geldi mi, gelmedi mi bunlara çare 
bulunması istendi mi, istenmedi mi? Bir tanesi gelsin 
aksini söylesin. 

Arkadaşlar; biz bu mevzuu tetkik ettik. Elimizden 
geldiği kadar nazarî tetkikat yapıyorduk. Bunun ya
nında yüksek malûmlarınız olduğu veçhile, Devlet 
Şûrasının anayurdu Fransa'dır. Danıştay, Fransa İda
re Hukukunun meyvasıdır. Bütün müellifler Fransız 
Danıştayınm içtihatlarını takip eder ve oradaki içti
hatlara göre millî müesseselerini geliştirmek ister. 
Danıştay müessesesinin ana doğuş yeri Fransa'dır. 

Fransa'daki durumu tetkik ettik. Üzüntüyle ifa
de edeyim, hal ve keyfiyet şu idi : 

Fransa'da Danıştay 80 yılda sadece 20 adet yürüt
meyi durdurma kararı almıştır. 80 yılda sadece 20 
adet, sadece 20 adet. 

VELİ UYAR (Yozgat) — İdare iyi çalışmış da 
ondan. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Bunun 
elbet... 

BAvŞKAN — Arkadaşlarımın lütfen müdahale et
memelerini istirham ediyorum efendim. Konuşan ar
kadaşımız görüşlerini gerekçeleriyle., örnekleriyle an
latsın. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — ... 80 
yılda 20 adet icrayı durdurma kararı almış. 

«Bizim durum ne?» dedik; o zaman elimize ra
kamlar geldi. Ben şimdi o rakamları ifade ediyorum 
dersem yalan söylemiş olurum. Bu sefer son elime 
geçen rakamları söylüyorum. 

Şimdi arkadaşlar, 7 yıl içerisinde bu Anayasanın 
yürürlüğe geçmesinden sonra 1966'dan başlayan 7 yıl 
içerisinde; 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972; 
bu 7 yıl içerisinde Türkiye Danıştayı 14 978 icrayı 
durdurma kararı almıştır. Fransa 80 yılda 20 adet; 
Türkiye'de 7 yılda 14 978 adet... 

Bir futbol takımı kümeden düşmüş. Fazla yenil
mek suretiyle en az puanı almış ve kümeden düşmüş. 
Bunlar Danıştaya başvurmuşlar. Futbolda penaltı 12 
adım gerideki yuvarlağın ortasına konularak atılır-
mış. Maçı seyreden 2 şahitten noter vasıtasıyle ifade j 
almışlar. O iki şahit «Efendim, top yuvarlağın orta- | 
sına konmadı, yuvarlağın kenarına kondu ve penal
tı o şekilde atıldı.» demişler. Danıştay; «Mademki 
bunun tüzüğü, talimatı «Yuvarlağın ortasına konu
larak atılacak diyor, kıyısından atılan o golün sayıl
mamasına karar vermiş. O gol sayılmayınca da o ta
kım yenik düşmüyormuş. Öyle ise takımın yenik sayıl
mamasına; yenik sayılmayınca puanının noksan sa
yılmamasına karar verilmiş. Sonuç; kümeden düşme
mesine karar verilmiş. Arkadaşlar misallerden biri de 
buydu. (A. P. sıralarından, «Sınıf geçmede de var, ; 
imtihan vermede de var.» sesleri) 
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FİKRET GÜNDOGAN (İstanbul) — Ne aslan 
iktidarmış yahu, ne isabetli kararlar vermiş. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hangisi aslan, 
belli olur sonra. 

BAŞKAN — Lütfen. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Şimdi 

arkadaşlar, tablo bu; önümüze gelen misalleri anlat
tım. Fransa'yı anlattım. Bütün parti temsilcileri ve 
Hükümet bulunuyordu; 114 ncü maddenin yeterli 
olmadığı kanaatine vardık. Bu hastalığı nasıl tedavi 
edecektik? 

Şimdi, onu arz etmeye çalışacağım. Yürütme or
ganına kımıldayacak saha bırakılmamıştı. 

Arkadaşlar, 114 ncü maddenin başlığı «Yargı De
netimi» idi. Bizde bu, «Yargı yolu» haline getirildi. 
Gerekçe şu idi: «Bizim Yargıtay kendisini denetmen 
gibi saymasın; her idarî tasarrufu ben elden geçiri
rim, vize edersem yürür, etmezsem yürümez deme
sin.» Çünkü, çok kısa bir zamanda 14 bin küsur te
hiri icra kararı vardı. «Acaba bu kelime Danıştayı 
yanıltmasın. Bir müessesenin denetmeni vardır, bütün 
muameleler elinden geçer, o «Doğrudur, değildir» 
der. Danıştay kendini acaba böyle mi telâkki ediyor?» 
diye şüpheye düştük, maddeye vuzuh vermek için 
«Yargı Denetimi» başlığını «Yargı yolu» haline ge
tirdik. Değişikliğin birinci sebebi bu. 

114 ncü maddede yapılan Anayasa değişikliğinin 
ikinci sebebi şu : İdarenin serbestçe hareket edebile
ceği bir saha olmalıdır. İdare, iç ve dış güvenliği te
min etme vazifesini üzerine almıştır. Planlı kalkın
mayı üzerine almıştır. Pek çok vazifeleri vardır. Bu 
vazifeleri tahakkuk ettirecek heyetin serbestçe hare
ket edebileceği bir saha olmalıdır, Fransa hukukun
da çok açık gözüküyor bu; içtihatlarla da tahkim 
edilmiş. Yürütmeyi durdurma taleplerinin ret gerek
çesi pek açık. İdarenin sahasına tecavüz olur diye 
Danıştayın gösterdiği hassasiyeti görmek lâzım. İnsan 
bu hassasiyet karşısında Danıştaya saygı duyuyor. 

Arkadaşlar, bunu temin etmek, Danıştayın müda
hale imkânını kısıtlamak, azaltmak için ikinci fıkra
ya şu kayıtlar konmuştur: «Yargı yetkisi, yürütme 
görevini kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uy
gun olarak yerine getirilmesini sınırlayacak tarzda 
kullanılamaz.» 

Malumlarınız, bir idari tasarrufun çeşitli unsur
ları vardır. 
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Ne bakımdan tetkik edecek? Şekil ba
kımından. Ne bakımdan tetkik edecek? Esas 
bakımdan. Şekil ve esas bakımdan tetkik 
edecek. Diğer unsurlar; saiktir, maksattır, 
vesaire gibi diğer unsurları tetkik mevzuu dışında bı
rakacaktır. 

Arkadaşlarım, Anayasaya konan hüküm bu. Açık
ça Anayasa diyor ki, idarenin tasarrufları, şekil ve 
esas bakımından tetkik edilecek, idare, kanunların 
gösterdiği hakkı kullanmakta serbest olacak. Bu, lü
zumundan fazla müdahaleyi önlemek üzere konmuş 
bir hüküm. Anayasanın getirdiği hüküm bu. 

Arkadaşlar; diğer değişiklik de; sınıf geçirme, ida
renin yerine kaim olup karar alma, küme düşürmeye 
mani olma gibi ahvali önlemek için de, «İdarî eylem 
ve işlem niteliğinde yargı kararı verilemez.» cümle
sidir. 

Bunları önlemek üzere bu hükümler kondu. «İn
şallah» dendi artık; Halk Partisi çok memnun... Yal
nız arkadaşlar, şimdi şu var. Partilerarası Anayasa 
Komisyonunda akşam üzeri mesaimiz bitince Adliye 
Bakanı Hükümete, partinin temsilcileri genel baş
kanlarına bilgi vermekte idiler. Her günkü mesai böy
le yapılmakta idi. Orada, 1 0 - 1 2 kişilik bir heyet idi, 
Adliye Bakanı Hükümete haber veriyor; böyle böyle 
bir değişiklik yapıldı. Her partinin temsilcileri de ken
di genel başkanları ile temas ediyorlar ve tasviple
rini alıyorlardı. Ertesi gün sabah geldiğiniz zaman, 
tasvip gördü, «Muvafıktır, bir diyeceğ imiz yok...» 
denmiş ise, o maddeyi geçiyorduk, biz öyle çok res
mî bir komisyon gibi çalışmıyorduk, bir taraftan iti
raz olursa, mevzuu bir defa daha tetkik ediyorduk. 
Hele bu 114 ncü madde tadili, tek itiraz olmadan 
Halk Partili arkadaşlarım, diğer partili arkadaşlarım 
tarafından ittifakla tasvip edilmiş bir değişikliktir. 

Bu değişiklikler gruplardan, idare heyetlerinden 
geçti, Anayasa değişikliği halinde huzurunuza geldi. 
Arkadaşlar, zabıtları açın bakın. Halk Partisi ve di
ğer bütün partiler, bilhassa bu 114 ncü madde için 
ittifakla oylarını kullanmışlardır. Bu itiraz olmadı, 
ittifakla kabul edilmiştir. 

Biraz zamanınızı alırsam özür dilerim; «Huku
kun icabı yerine geliyor mu, gelmiyor mu?» müna
kaşasını yapıyoruz. Hukuku biraz böyle genişçe izah 
etmeye mecbur kalıyorum, özür dilerim. 

Arkadaşlar, bu şekilde partilerin ittifakı ile kabul 
edilen bu Anayasadan sonra tatbikat kanunlarının 
yapılmasına sıra geldi; Anayasa değişikliklerine muva-
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zi tatbikat kanunların yapılmasına. Şunu üzüntü ile 
ifade edeyim ki, tatbikat kanunları çeşitli mercilerce 
hazırlandı; Anayasa değişikliğini yapan, neden deği
şiklik yaptığını bilen kimselerden müteşekkil bir he
yete bu tatbikat kanunları yaptırılmadı. 

Danıştay Kanunundaki son değişikliğe geliyorum: 

Bu kanunun hazırlanmasını Danıştaya bırakmış
lar. Yalnız o zamanlar da; çünkü artık 12 Martın şey
leri filan biraz zail olduktan sonra bazı Danıştay men
supları, «Efendim, bizler yine bildiğimizi okuruz, 
değişiklik bizim yargı sahamıza müessir değil.» gibi 
sözler söylemeye ve yazmaya başladılar. 

Arkadaşlar, Danıştay Başkan ve üyelerinin özlük 
işlerine dair hükümler konmuş; fakat şu Anayasanın 
114 ncü maddesinde yapıldı tadile muvazi en ufak 
bir kayıt yoktur. Bu, Cumhuriyet Senatosuna geldi, 
Cumhuriyet Senatosunda esaslı değiştirme imkânı 
bulunamadı. Anayasada kayıt olduğuna göre tatbikat 
kanununa konması zarurî değildir, Danıştay Anaya
saya uymaya mecburdur, dendi. Sadece şu bir hüküm 
konabildi. Ne idi bu? Tehiri icra müessesesine iki ka
yıt kondu, Senato koymuştur bu kaydı. Bilâhara Mec
lise gitti. Tehiri icra kararı verilebilmesi için, dava
nın haklı olduğu hususunda kesin karineler bulun
malıdır. Davanın haklılığına dair kesin kariner var
sa, haklı bir mevzu gecikmesin diye tehiri icra kararı 
verilebilsin dendi. İkinci şartın araması da istendi. 

ikinci şart: Tehiri icra kararı verilmediği takdir
de, telâfisi imkânsız bir zarar husule geliyorsa, o za
man tehiri icra kararı verilebilir, dendi. Demek ki, 
tehiri icra kararını, kalemden matbu kâğıt doldurma
ya bırakmadık. Ne dendi?... «Davanın haklı olduğu
na dair kesin deliller varsa ve tehiri icra kararı ve
rilmediği zaman, telâfisi imkânsız zararlar husule ge
liyorsa, bu takdirde tehiri icra kararı verilebilir.» 

Arkadaşlar; 
Biz, bu kayıtları koyarken, Fransız Danıştayı iç

tihatlarından faydalanmıştık. Onu da Sayın Çelik-
baş lütfedip geçen gün bu kürsüden söylediler, onu 
tekrarlayacağım. 

Arkadaşlar; 
Fransız Danıştayının tehiri icra kararlarında de

vamlı olarak aradığı bu iki anahükümdür. Bir de ka
mu yararı görüşü de kendisini belirgin hale getirmek
tedir. Tehiri icra kararı verirken, kamu yararı var 
mı, yok mu; bu da düşünülsün diye bir üçüncü na
zariye, içtihat kendisini kabul ettirmeye başlamıştır. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi Fransız Danıştayı kararlarına bakıyoruz: 
Bu zaman kadar; Fransız Devlet Şûrası kuruldu

ğu günden bugüne kadar, tek bir memurun tayini hak
kında tehiri icra kararı vermemiştir. Çeşitli talepler 
var; fakat vermemiştir. Gerekçesi ise şu: «Sen bir 
memursun, senin oradan ayrılman dolayısiyle telâfisi 
imkânsız bir zarar husule geleceğine kani değilim, 
bu itibarla talebini reddediyorum» diyor. 

Arkadaşlar; 
j Fransız Danıştayı kararlarını okurken insan bü-
i yük bir inşirah duyuyor. Kendi Hükümetin rahatlık

ta icraatını yapabilsin diye, Fransız Danıştayının gös
terdiği çabayı, kararlarında görmek lâzım. «Memu
run bir yerden bir yere nakli, yerinin değiştirilmesi 

| telâfisi imkânsız zarar meydana getirmez» diyor, bu 
itibarla talebi ret ediyor. Fransızlar hangi sahalarda 
tehiri icra kararı veriyorlar? Müsaadenizle ondan da 
bir iki örnek vereyim: 

Tarihî bir kilisenin yıkılması mevzubahis, idarî 
bir makam böyle bir karar almış. Bir tarihî eser yıkı
lacak arkadaşlar. İdarenin bu kararı infaz olduktan 
sonra onu yerine getirmek elbette imkânsız. İşte bu-
r*u önlemek üzere tehiri icra kararı vermiş. «Şurada
ki tarihî kilisenin yıkılması hakkında bir karar infaz 
c'unduktan sonra telâfisi imkânsız bir zarar meydana 
gelir.» demiş, yürütmeyi durdurmuş. 

Bir ağaçlık sahanın mezarlık haline getirilmesi 
ihtilâfında karar vermiş. Ağaçlar kesilip temizlendik
ten sonra elbette onu eski haline getirmek kolay ol
mayacak. 

Bir şahıs mülkünün mezarlık haline getirilmesi 
mevzubahis olmuş. Bu gibi hususlarda tehiri icra ka-

I rarı vermiş. Yürütmeyi durdurmada sadakatle aradı
ğı anaprensip, telâfisi imkânsız zararın meydana ge-

I lip gelmediğini araştırma olmaktadır. 
Muhterem arkadaşlar; 

I Bizim Danıştay Kanunumuza da ek madde olarak 
I bu iki unsur konmuştur. Bu unsurlar varsa, tehiri ic

ra kararı alınır. O daha tafsil edilebilirdi. «Fransa 
I bizim Danıştayımızın rehberidir. Madem ki, onlarda 
I memur tayin ve naklinde telâfisi imkânsız zarar ka

bul edilmiyor, bizim Danıştayımız da elbette bu içti-
hatı böyle yapacaktır, bunu fazla tafsil etmeyelim.» 

I denmiş kanun bu kayıtlarla çıkmıştır. 
I Muhterem arkadaşlar; 

Bunları aşağıda sırası geldikçe; hukuka, hukukun 
I üstünlüğüne, Anayasanın emrine, kanunlara uymada 
J nasıl bir yol takip ediliyor, bunlar anlaşılsın diye taf-
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sil ediyorum. Danıştayla ilgili elimizdeki kanun ve ni
zam bunlar. 

Şimdi mevzua geçiyorum: 
Bu gürültüler Sayın İsmail Cem'in naklinden doğ

maktadır. O alındı; alınmasından dolayı bu gürültü
ler, patırdılar yapılmaktadır. Sayın İsmail Cem, eser 
sahibi bir insan, eseri var. Eseri olmayan bir şahsın teş
hisi kolay olmayabilir. Hakikaten hüviyetinin anlaşıl
ması için biraz sıkıntı çekilebilir. İsmail Cem, biliyor
sunuz, bir gün Devlet memuriyeti olmayan bir genç
tir. Bu husus yüksek huzurunuzda münakaşa edildi, 
müzakere edildi, 11 sayılı Kararnamenin iptali dola-
yısıyle. O zamanlar bunun münakaşası yapıldı, onun 
için üzerinde fazla durmayacağım. 

Sayın İsmail Cem, eserlerinde Atatürk'e dil uzat
mış bir kimsedir. O kadar ağır itham etmektedir ki, 
(Gerçi kelimelerinde bir yumuşaklık var ama) Ata
türk'e hırsızlık isnat etmektedir arkadaşlar. İstiklâl 
Harbi zamanında Hindistan'dan yapılmış olan yardı
mın, Atatürk tarafından millet hayrına harcanmadığı, 
namına yatırıldığı, çiftlikler lındığı, şahsî işlerinde kul
lanıldığı yazılmıştır. Büyük Atatürk ne yaptı arkadaş
lar?... Her şeyi milletine bırakıp, gitti. Sayın Yıldız' 
in konuşmasına sırası geldiği zaman temas edeceğim. 

Ayrılışına mersiyeler düzenlenen Sayın Cem, Ata
türk'e bu nazarla bakan bir kimsedir. 

Arkadaşlar; 
Sayın Cem, Marksist fikirlerin sahibi olduğunu 

inkâr etmiyor. Zaman zaman rastladığım için, ona da 
temas etmek istiyorum; bizim mevzuatımızda suçun 
methi yasaktır arkadaşlar. Suç meth edilemez. Bir 
312 nci maddemiz var; suç olan bir mevzuun methi 
yasaktır, suçtan mahkûm olmuş bir kimsenin cezala
nan fiilden dolayı methi yasaktır. Cem İpekçi, mah
kemelerin idama mahkûm ettiği ve haklarındaki idam 
cezaları infaz olunan kimselere mersiyeler yazan bir 
kimse; görüşü böyle. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Fikirlerinden dolayı bu zatın TRT'nin başına ge
tirilmesi, o zamanki iktidar olan Cumhuriyet Halk 
Partisi tarafından düşünülmüştür. Vazifeye getirile
cek... Ne yapalım?... Açılır bakılır ki, TRT Kanunun
da kayıt var; 10 yıl memuriyet yapan kimse Genel 
Müdür olabiliyor. Cem gibi güzel bir kimse bulun
du, Marksist fikirleri var, hareketli, becerikli, görüş
lerine hizmet edecek; ama kanun mani oluyor, ka
nun 10 yıl Devlet memuriyeti arıyor. 

Arkadaşlar; 
«Şimdi ne yapalım?» diye düşünce başlıyor. O za

manlar, biliyorsunuz Devlet memurları aylıklarında 
düzeltme yapmak üzere verilmiş bir yetki kanunu 
vardır. 

Devlet memurları aylıklarından adaletin tevzii, 
tanzimi için bir yetki verilmişti; kararname çıkarma 
yetkisi verilmişti. Efendim, TRT memurları için de 
maaşları bakımından bu yetkiye dahildir, bu itibarla 
TRT Kanununda değiş'ikli'k yapmak suretiyle İsmail 
Cem'i işbaşına geçirme yolunu ihtiyar etmiştir. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Cum
huriyet Halk Partide sanki başka adam yokmuş gibi... 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Evet, 
sanki başka yokmuş, sanki bu Millete hizmet edecek 
yokmuş... 

Bereket versin, Anayasanın 64 ncü maddesi güzel 
tanzim edildi, sağlam tanzim edildi. Hükümetler ge
lecek, hangi mevzuda kararname çıkarmak istediğini 
bildirecek, Meclisten yetki alacak. Kuvvetlerin ayrı
lığı prensibinden inhiraf edilmemiştir; kuvvetlerin 
ayrılığı prensibi yine bakidir; ancak bazı mevzularda, 
bazı mahdut mevzularda Hükümete kararname çıkar
masını öngören 64 ncü maddede bir değişiklik yapıl
mıştır. Yalnız, burada kayıt var; deniyor ki, «Bir 
yetki istenirken, hangi kanunlarda değişiklik yapacak
sa, onu da yetki talebinde göstermeye mecburdur.» 
Hangi kanunların hangi maddesinde değişiklik yapa
caksa, yetki isterken onu da gösterecek; Meclise ge
lecek, ben falan kanunun falan maddesini değiştir
mek isliyorum, diyecek. Onu Meclis düşünecek; bu 
sahada değiştirme yetkisi verelim mi, vermeyelim mi 
diye düşünecek; mahzur yoksa yetkiyi verecek. 

Şimdi arkadaşlar: 
Orada aranılan kayıtlardan bir tanesi de bu : 

Hangi kanunun hangi maddesinde değişiklik yapacak
sa, yetkiyi isterken o değişiklik üzerinde de yetki al
maya mecburdur: Anayasanın 64 ncü maddesi böyle 
diyor. 

Bu kısmı hülâsa edersem şöyle diyebilirim : Kuv
vetler ayrılığı prensibinden ayrılmadık, bazı mevzu
larda Hükümet talep ettiği zaman kanun kuvvetinde 
kararname çıkarılmasına cevaz verilebilir. Bu cevaz 
verilirken, Hükümetin talebinde, hangi kanunlarda, 
hangi maddelerde değişiklik yapacağını bildirmesi za
ruridir. Bu şekilde yetkiyi alan Hükümet, kanun kuv
vetinde kararname çıkarabilir; çıkardığı gün bunun 
bir nüshasını da Meclise tetkik edilmek üzere verir. 
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Şunu da arz edeyim; 64 ncü madde tadil edilirken 
Meclis tatilde ise toplantıya davet edilir mi diye de mü
nakaşa dtti'k. Böyle, kararname verildikten 5 ay 10 
ay sonra tet'kikat yapılacağı biziim aklımızdan geçme
di ve Meclis tatilde ise, davet edilsin mi, edilmesin mi 
kısmı münakaşa edildi; işin icabına göre Meclis bu
nu tezekkür eder dendi; bu yetki de Başkana, bırakıl
dı, Başkanın umumî yetkileri meyanına bırakıldı. 

Kanun kuvvetinde çıkan kararname yetkiye dahil 
mi, sarahat var mı, ona balkacağız. Bunların yürür
lükten tarihi çok önemli, Sayın Ataiay'ın bilhassa 
bu hususa dikkat etmesini rica ediyorum. 

Arkadaşlar; 
«Eğer yapılan bu kararname o gün Meclise veril-

memişse, bu doğmaz.» dendi. Meclis murakabesin
den Hükümetin kaçmasını önlemek üzere, eğer Mec
lise gününde verilmem işse, o bir mana ifade elmez, 
dendi. Gününde verilmiş, kanuna uygun kararname 
çıkarılmış; yani kanunla aldığı yetkiye uygun karar
name çıkarılmışsa, Meclisin bunun üzerinde tetkik 
yetikisi var, tet'kik edecek... Hal ve maslahata uygun 
görürse tasdik edecek; hal ve maslahata uygun gör
mezse, ben bunu yürürlükten kaldırıyorum, diyecek 
yahut kendisi bir başka şekle sokacak. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Başka 
şekle sokamaz, reddeder. i 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Okuya
yım öyleyse. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Oku
yun, okuyun... 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) —' Peki, 
arkadaşlar «Oku»' dediler, okuyayım bari. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Değiş
tirerek kabul var; değiştirerek ret yok. ı 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — İyi ya... 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — De

ğiştirerek kabul var; ret yok değiştirerek... 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Bu ne bi
çim müzakere Sayın Başkan. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Peki 
öyleyse, doğruya geldi vaz geçiyorum. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — İptal yok ama... 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Var 

orayı da okuyayım. Geleceğiz. Sizin görüşlerinize bi
rer birer cevap vereceğim. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Değiş
tirerek kabul yok. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Değiş
tirerek kabul ne demek; ben de onu diyorum işte... 
Yani ya olduğu gibi kabul eder, ya değiştirerek ka
bul eder yahut reddeder. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — De
ğiştirerek ret yok yani. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Arka
daşlar; 

Meclisler kararnameyi değiştirdiği takdirde, çıktı
ğı günden, değiştirdiği güne kadar olan zaman içeri
sinde kararname muteber bir kanundur. Değiştirdiği 
günden sonra yürümez. İptal etmişse, iptal ettiği gü
ne kadar çıkan kararname bir kanundur. İptal edil
diği günden sonra yürümez. 

Şimdi, sırası gelmişken, Sayın Ataiay'ın konuş
malarına mesnet aldığı, sövüp - saymasına mesnet 
yaptığı bu maddenin şu kısmına da temas edeceğim. 
Ne dedik?.. Hükümet gelecek, ilk defa Meclisten yet
ki isteyecek; ben falan kanunu değiştireceğim, diye
cek. Anayasanın bu 64 ncü maddesindeki hükümler, 
yetkiye göre çıkarılan kararnameler hakkındadır. Bir 
de bunun dışı vardır. Gelmiş hükümet falan mevzu
da; memur maaşlarının tanzimi için yetki almış; git
miş «Seçmen yşı 18'dir» demiş, böyle bir kararna
me çıkarmış. Yani almış olduğu yetkinin dışında bir 
kararname çıkarmış. 

Arkadaşlar, kanunu değiştirme hakkı Meclisindir. 
Kanunları Meclis değiştirebilir. Kanunların değiştiril
mesi için 64 ncü madde başkasına hak vermemiştir. 
Yetki aldığı hususlarda, muayyen mevzularda, yetki 
dahilinde kanunu değiştirmeye cevaz verir. Eğer, al
mış olduğu yetki maaşların tanzimi; çıkarmış olduğu 
kararname seçmen yaşının 18'e indirilmesi ise, bu 
yetki dışı alınmış bir karardır. Yetki dışı kararlar, 
kanunu değiştirme hakkı Meclisindir hükmü karşı
sında varlık ifade etmez. Hukuk nazarında keenlem-
yekündür, yoklukla maluldür. Yetki alınmayan bir 
mevzuda çıkarılan kararname 64 ncü maddedeki taf
sile tabi değildir. Orada tafsih ettiği husus; yetki dı
şı çıkan kararname çıkmaz, varlık kazanmaz; o yet
ki Meclisin... Yetki almamışsın, tutmuşsun, ben fa
lan demişim, sen filân etmişsin... 

Sırası geldiği zaman Sayın Ataiay'ın sözlerine te
mas edeceğim. Anayasanın hükmü bu, işte 64 ncü 
madde. 

Sayın Atalay, konuşmalarında; hakikaten, eğer 
öyle olsaydı, doğru; yani bu zamana kadar kanundur; 
bundan sonra kaldırınız, amenna. Evvelallah biz 
Anayasa Mahkemesinde onun icabından geleceğiz, 

— 473 — 
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ama doğrudur, oraları kabul ediyorum. (A. P. sıra
larından gülüşmeler.) Geleceğiz; ama bu, işte bu za
mana kadar tatbik edilecek... Hayır, müesseseye nu
ruz etmek lâzım. 

Arkadaşlar; 
Gelelim 11 sayılı Kararnamenin iptali ile ilgili 

1896 sayılı Kanuna : Hukukun üstünlüğünü muhafa
za sadedinde bu münakaşa çıktı. Onun için, hukuk 
neler diyor, birer birer ortaya koyacağız. 

1896 sayılı Kanun Meclislerde bir hayli münaka
şa edildi. Çıkan metin şu : «Madde 1. — 15 Şubat 
1974 tarihli, 14800 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 
11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, (Dikkatleri
nizi rica ediyorum.) yetki dışı çıkarılmış olmakla, bü
tün sonuçlanyle birlikte ret ve iptal edilmiştir.» 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — O si
zin düşünceniz!.. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Bravo; 
ben de sizden zaten bunu bekliyordum. Devletin ka
nununa sizin kanununuz derseniz... 

FEVZf HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Yetki 
dışı değil. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Tamam 
işte... Hukukun üstünlüğü diyeceksin, Devletin Mec
lisleri kanun çıkaracak, o kanuna sizin kanununuz 
diyeceksin... 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Yetki 
dışı değil, yetki içindedir. Yetki Kanununda çerçeve 
96 ncı madde var. 

BAŞKAN — İstirham ederim efendim, muhatabı
nız benim. Arkadaşlarım, lütfen yerlerinizden mü
dahale etmeyiniz. Söz isteyene veriyoruz. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Varlığını inkâr 
ediyorsunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Neden sinirle
niyorsunuz arkadaşım?.. Biz sizi bir haftadır dinliyo
ruz. 

fuzulî şagildir.» demektedir arkadaşlar. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri.) 

Ortada bir fuzulî şagil var, var; ama yetki dışı çı
karılan bir kararname ile oraya oturan kimse fuzulî 
şagildir. 

Tekrar okuyorum; 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tekrarla 

tekrarla, öğrensin. 
BAŞKAN — Çok istirham ediyorum değerli ar

kadaşım... 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — «Falan 
kararname yetki dışı çıkarılmış olmakla, bütün so
nuçlanyle birlikte iptal edilmiştir. Yetki dışı çıkan 
kararname yoklukla maluldür, ona istinatla çıka
rılan bütün tasarruflar yoklukla maluldür, oraya İs
mail Cem İpekçi'yi tayin eden kararname yoklukla 
maluldür. 

Kanun yapma hakkını haiz olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, böyle diyor arkadaşlar. «Ben TRT 
Kanununda değişikliğe cevaz vermedim, bu yetki dı
şı çıkarılmıştır, yoklukla maluldür bu, buna istinatla 
çıkarılmış bütün tasarrufları ortadan kaldırıyorum» 
diyor arkadaşlar. 

Biliyorsunuz, kanunlar riayeti mecburî kaideler
dir. Buna herkes uyacaktır; mahkemeler uyacaktır, 
herkes uyacaktır arkadaşlarım... Danıştay da uya
caktır; bütün müesseseler çıkan kanunlara uyacak
tır. 

Şu kanunu çıkaran bizleriz. Kanunumuza sahip 
olmazsak bunun sonu ne olur arkadaşlar? 

Muhterem arkadaşlar; 
Ben hukukun emirlerini huzurunuza sermeye ça

lıştım. Kanunlar böyle diyor; Anayasamız bu, ka
nunlarımız bunlar, çıkarttığımız son Cem İpekçi ile 
ilgili kanun böyle diyor. Gelelim sayın arkadaşla
rımızın konuşmalarına: 

Bu konuşmalarda da müphem kalan, hukuka uy
mayan hususlar var, onlara da sırası geldikçe temas 
edeceğim. 

Arkadaşlar şunu ifade edeyim: Ben sadece meşru 
müdafaa sadedinde konuşacağım. Ben, o kadar ağır 
sövüp - saymaları beceremem; fakat o fikrin için
deki isabetli görmediğim hususlara temas etmekle 
yetineceğim. 

Sayın Sırrı Atalay, konuşmasının başında Sayın 
Başbakan Süleyman Demirel'i ele alarak» Efendim, 
o nasıl tavırdır, nasıl edadır, uçaktan iner inmez; 

> TRT meselesi halloldu dedi. Tehiri icra kararma, 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar, tekrar edeyim, çünkü işin püf noktası bura
da; bu bütün açıklığıyle ortaya konmuyor. Anayasa- j 
nın 64 ncü maddesi, Meclislerden aldığı yetkiye göre I 
çıkarılan kararnamelerin akibetini tayin etmektedir. 

Bir de böyle yetki dışı çıkanlar var; yetkiyi filân 
mevzudan almış, kararnameyi başka mevzudan çı
karmış. Onlar doğmaz, hüküm ifade etmez, yokluk | 
ile maluldür. 1896 sayılı Kanunla Türkiye Büyük Mil- j 
let Meclisi; «Benim yetki vermediğim mevzuda ka
rarname çıkarılmış, Sayın İsmail Cem İpekçi, orada j 
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mahkeme kararma ehemmiyet vermiyor, kendini 
Anayasanın üstünde görüyor?» dediler. 

Arkadaşlarım, Devletin Başbakanı kanunlara 
saygı göstermiştir. Bir kanun çıkarıyorsunuz, yürür
lüktedir. Bu kanun ismail Cem İpekçi'nin TRT Ge
nel Müdür olma vasfı kalmadığını kabul ediyor. Bu 
sizin çıkarttığınız kanun. 

Bir de elinde mahkeme kararı var; mahkemeler, 
çıkmış olan bu kanuna uymakla mükelleftir. («Efen
dim, dava ondan açılmadı» deniyor aşağıda ona de
ğineceğim) Mahkemeler, bir mevzuun hallinde, yü
rürlükte olan hangi kanun varsa, bunları tatbik et
mekle mükelleftir. Taraflar kanun göstermeye mec
bur değildir. Tarafların gösterdiği kanun hatalı ola
bilir; fakat mahkemeler ihtilâfın hallinde mer'i mev
zuatı nazara alarak tatbikat yapmaya mecburdur. 

Sayın Demirel'in eline böyle bir tehiri icra kararı 
gelmiştir. Bir de demin ifadesini okuduğum kanun 
gelmiştir. Kanun. «Yetki dışı çıkarılmıştır, sıfatı nite
liği yoktur, orada oturamaz, kararname bütün hu
kukî neticeleriyle kaldırılmıştır.» diyor. Kanun diyor 
bunu. 

Arkadaşlar, Devletin Başbakanı neyi tatbik etsey
di? Nihai bir karar olmayan tehiri icra kararını mı 
tatbik etmeliydi, yoksa Meclislerin çıkardığı, riayeti 
mecburî olan kanunu mu tatbik etmeliydi? Şurada, 
Sayın Demirel'e, kendini Anayasanın üstünde görme 
izafe edilebilir mi? Sayın Demirel'in buradaki sıfatı, 
kanuna saygılı bir Başbakan olmasıdır. Meclislerin 
iradesine hürmetkar bir Başbakan olmasıdır. 

Arkadaşlar; 
Sayın Atalay «Sayın Demirel, çıkarttığımız ka

rarnameye sahibiz. 11 sayılı Kararname ile tekrar 
359 sayılı Kanuna dönüldü dedi. 10 senelik memu
riyet sıfatı yoktur uygulanamaz dedi. Ey Demirel, 
sen böyle kararnameye sahibiz diyorsun da 12 Mart 
günü şapkayı alıp kaçma ne oldu?...» şeklinde bir 
değerlendirmede bulundu. 

Muhterem arkadaşlar; 
Devletlerin hayatında böyle hadiseler geçer. De

mirel, şapkayı alıp gitmedi. Demirel, Devletin Silâh
lı Kuvvetlerinin o muhtırayı vermesi üzerine «Bu 
Anayasaya muhalif bir tutumdur» dedi, hadisenin 
vasfını tespit etti, 24 kişilik bir siyasî heyet, Devletin 
Silâhlı Kuvvetlerine karşı gelemezdi, Meclisleri açık 
tutmak suretiyle hür demokratik nizama avdet etme
miz mümkün olur mu, diye bu işin çabasına girdi. 
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I Arkadaşlar; 
Sayın Atalay'a gelelim. «12 Mart muhtırası oldu, 

verildi, Demirel kaçtı...» Demirel bu tutumun Anaya-
yasaya muhalif olduğunu belirtti, Meclisin başına gel
di Allanın izniyle kısa bir zamanda hür demokratik 
nizama bütün teferruatıyle ulaştık. 

Muhterem arkadaşlar; 
Aşağı yukarı arkadaşlarımızın büyük bir kısmı 

13 Mart 1971'de buradaydılar. 12 Martta muhtıra ve
rilmişti, o gün bizim çalışma günümüz değildi, 13 
Martta toplandık. Cumhuriyet Senatosu Başkanımız 
Sayın Tekin Paşa muhtırayı okuduktan sonra mealen 
şöyle bir beyanda bulundu. «Muhtırada Meclisler tu
tum ve davranışlarıyle diye Meclisleri itham eden ka
yıtlar var. Biz bu suçlamaya müstahak değiliz. Biz 
Cumhuriyet Senatosu olarak elimize gelen işleri tet
kik ederiz. Bugün elimizde halledilmemiş tek mev
zu yok. Cumhuriyet Senatosunun ağır ithama taham
mülü yoktur, doğru değildir. Cumhuriyet Senatosu 
suçlanamaz. 

Bu itibarla, bu muhtıra bizim için mana ifade et
miyor..» Bu mealde bir konuşma yaptı. 

Arkadaşlar, «12 Martta muhtıra verilince Başba
kan direnmedi kaçtı» diyen Sayın Atalay gözümün 
önüne geliyor. Arkadaşlar, oradan bir savletle «Sa
yın Başkan, sen nasıl bizim namımıza söz söylersin, 
yaşasın şunlar, bunlar...» kabilinden.. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

Arkadaşlar, hukuka saygı göstereceğiz. Hukukun 
üstünlüğünü müdafaa edeceğiz; doğru. Hakikaten 
hepimiz bunu elbirliğiyle yapmalıyız. O gün Sayın 
Sırrı Atalay'm Silâhlı Kuvvetlerin, Başkumandanlığı 
nefsinde temsil eden Meclise karşı verdiği bu muh
tıra karşısındaki tutumu bu idi. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Yazık, ya 
zıklar olsun. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Buna, 
{ bu fikirde olmayan Senato Başkanına karşı ağır it

ham ve beyanlarda bulunmuştur. Hepimizin gözleri 
önünde cereyan eden hadisedir. 

Hukuka bağlı olalım, Anayasanın müdafaasını her 
{ zaman yapalım. Sayın Atalay, o gün neredeydiniz, o 

gün neredeydiniz? 
Arkadaşlar, bir ay kadar sonra Sayın Ecevit, ha

kikaten bu şahsıma yapılmış bir muameledir, diye... 
I (A. P. sıralarından «Sayın Nihat Erim Başbakan ol

duktan sonra» sesleri) Doğru, Sayın Nihat Erim Baş
vekil olduktan sonra, o zaman «Bu bana karşı yapıl-

! mış, bana karşı verilmiş bir muhtıradır» dedi. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Sizi fazla yordum, konuşmam uzuyor. 
Sayın Bölükbaşı'nın bir sohbetinde bulunmuştum, 

bu hususu çok güzel anlatıyor. Diyordu ki, «Cenaze
nin salaları Adalet Partisi mahallesinden verildi; fa
kat cenaze Halk Partisinden çıktı.» (A. P. sıraların
dan gülüşmeler) 12 Martı başlangıçta böyle değerlen
dirdiler. Bu, Anayasaya muhalif bir tutum ve dav
ranış; ama hoşlarına gitmişti, karşılarındaki parti gi
diyor diye. Ama nasıl gidiyor? Anayasalar tahrip edi
lerek gidiyor, onunla beraber. Şimdi bakıyorum Halk 
Partisindeki arkadaşlarda 12 Marta karşı muazzam 
husumet var. Kendilerine yeni iltihak eden bir gene
ral; efendim, Halk Partisinin Mecliste yaptığını, biz 
de dışarıdan yapmaya çalışıyorduk, mealinde bir be
yanda bulundu. Derhal Halk Partisi, biz hayır öyle 
12 Mart da istemiyorduk diye cevap verdi, onu Ge
nel Başkanları tekzip ettirdiler. 

Arkadaşlar, bu mevzuu şöyle bir cümle ile bitir
mek istiyorum. Karşılaştığımız hadiseleri çıkarları
mızla değerlendirirsek, bana faydası ve zararı nedir 
diye değerlendirirsek hakikaten bu hukuk devletine 
ulaşmamız çok zor olur. Her zaman ve her halükârda 
hukukun müdafaasını yapabilirsek hukuk devletine 
doğru yanaşmada mesafe katederiz. 

Saym Demirel'in beyanı böyle istihfafla karşıla
nacak cinsten değil. Serapa hukukun içinde beyanda 
bulunmaktadır. Ne diyor: «11 sayılı Kararname Mec
lis tarafından iptal edilmiştir. Yetki dışı çıkarıldığı 
kabul edilmiştir. 359 sayılı Kanuna geçilmiştir. Evet, 
359 sayılı Kanun bugün değişiksiz yürürlüktedir. 359 
sayılı Kanun Genel Müdürlük için 10 yıllık memuri
yet arıyor. Bu zatta o vasıf yok, bu itibarla TRT nin 
başına gelemez, bu mevzu bitmiştir.» Demirel'in ko
nuşmasında hukuka uymayan neresi var? Atalay, hu
kuku ters değerlendiriyor, ters neticeye varıyor. 

Sayın Atalay, «64 ncü maddede kararnamenin 
reddi tabiri yok.» diyor. 

Arkadaşlar; demincek izah ettim (ki. 64 ncü mad
de de var.) Anayasanın 64 ncü maddesinin sondan 
ikinci fıkrası şöyle : 

«Yayınlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulmayan kararnameler, bu tarihte Türkiye 
Büyük Millet Meclisince reddedilen kararnameler bu 
kararın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yü
rürlükten kalkar.» 64 ncü maddede ret yok diyordu, 
işte var. 64 ncü madde ret var; ama bu ret o değil. 
Bu ret, yani bizim mevzumuzdaki ret bu değil, onu 
demincek izah ettim. Kararname, alınan yetki kara-
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rina istinaden çıkarılmamıştır. Çıkan kanunun emri 
bu. Yetki dışı çıkan kararnamenin iptali. 

Şimdi Sayın Atalay'ın diğer bir beyanı da şu : 
«Cem'in davası Hükümet kararnamesi aleyhine açıl
mıştır. Bunu Başbakan bilmiyorsa, ne cesaretle Hü
kümetin başında oturuyor?..» beyan bu arkadaşlar. 
Kararname hakkında açılmıştır, doğru. 11 sayılı Ka
rarnamenin iptali falan mevzuubahis değildir. Bunu 
bilmiyorsa; «ne münasebetle onun başında oturu
yor?» kısmı çok hatalı. 

Muhterem arkadaşlar, demincek de ifade ettim, 
kanunlar riayeti mecburi kaidelerdir. Bütün müesse
seler kanuna uyacaktır. Mahkeme eline bir dava gel
diği zaman, tarafların iddia ve müdafaasiyle bağlı 
olmaksızın, onun gösterdiği kanunlarla bağlı olmak
sızın o ihtilâfı halleden hükümler ne ise, tamamını 
tatbik etmeye mecburdur. Elhamdülillah Anayasadan 
henüz iptal ettiremediğiniz, fakat iptal ettireceğinizi 
söylediğiniz bu kanun bugün yürürlüktedir. Çıkmış 
olan kanun yürürlüktedir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kanun, kanun. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Ta

mam, tamam; e..., hukuka saygı, hukuk devletine 
saygı... İşte arkadaşlar her şey meydana çıkıyor. O 
kanun değilmiş... 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeler yapılmamasını 
tekrar rica ederim. Siz devam ediniz. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — «Asya
lı kurnazlıkla Başbakan orada oturmaktadır.» Arka
daşlarım, daha bir hayli söylenecek şeyler var. Fa
kat ben yalnız başlıklara temas ediyorum. 

Bir dava açılmıştır, kararname aleyhine; karar
name aleyhine dava açıldığı zaman, Danıştay mer'i 
mevzuatı elden geçirerek karar almaya mecburdur. 
Orada Başbakan Meclislerden çıkan kanunu tatbik 
etmiştir. «Hasbelkader Başbakan olan Demirel» di
yor. 

Arkadaşlar; bu hizmet defalarca önünüze sürül
dü. Hükümet kurdunuz, ama kısa bir zaman sonra 
ortağınızın da ricasına rağmen, Kıbrıs harekâtını oya 
çe\lıme arzusu ile iktidarı terk edip gittiniz. Devlet 
aylarca hükümetsiz kaldı. Milliyetçi Partiler bir ara
ya geldiler, onun çoğunluk almaması için büyük gay
retler sarf etmenize; uçan, kaçan oylardan acaba ka
pabilir miyiz diye büyük çiabalar sarf etmenize rağ
men Demirel Hükümeti güvenoyu aldı ve Türk Ana
yasalarına göre, Devletin başında, Hükümetin ba
şında Başbakan olarak hizmet görmektedir. Böyle 
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Anayasa tatbikatının sonucuna «hasbelkader» dersek, 
bu hükük devletine saygısızlık olur. 

Sayın İsmail Yıldırım'ın beyanlarına temas ediyor. 
Arkadaşlar, tekrar zamanlarınızı almamak için faz
la söylemeyeceğim; fakat sözlerin dayandığı mesne
din ne olduğu açıklıkla meydana çıktığı için tekrar 
bu hususlara temas etmeyeceğim. 

Arkadaşım büyük kaygı gösteriyor, şuna emin ol
sun; bugün Hükümet kanunlara saygılı emin ellerde-
dir. Gecelerini, gündüzlerini bu vatanın tealisi için, 
bu vatana hizmet için sarf etmektedirler. Kendileri 
emin olabilir, kanunlara, saygılı emin ellerdedir Hü
kümet. 

Şimdi bir şey daha var, «Demirel vaktiyle Ada
let Partisi ayrı bir partidir, Demokratik Parti ayrı bir 
partidir» dedi. Bu sefer ikisini birleştiriyor gibi bir 
beyanda bulundular. Arkadaşlar, bunu kavramak için 
kâhin olmaya lüzum yok. Adalet Partisi hakikaten 
müstakil bir partidir, ayrı hükmî şahsiyeti haizdir. 
Ama, bu parti felsefe ve prensipler olarak Demokra
tik Partinin felsefe ve prensiplerini kabul etmiştir. 
Fakat, Adalet Partisi müstakil bir partidir, müstakil1 

bir kuruluşu vardır. Bunun tenakuz neresinde? 

Muhterem arkadaşlar; 
Sayın Atalay bu şekilde fikirlerini izah ettikten 

sonra yürütmeyi durdurma kararı üzerine, «Cem gi
der yerine oturur, buna kim mani olursa hizmet yap
mak isteyen bir memura mani olmuş sayılır. Lütfi 
Duran'da böyle diyor, falan profesör de böyle diyor, 
bu itibarla karar karardır, gider oraya oturur.»1 Sa
yın Atalay'ın beyanları böyle, yürütmeyi durdurma 
kararı hakkında. 

Arkadaşlar; 
Sözlerimin başında da ifade ettim, bizim Anaya

samız kuvvetler ayrılığı prensibini kabul etmiştir. 
Kuvvetler ayrılığı prensibinde Anayasa Mahkemesi, 
kanunun Anayasaya uygun olup olmadığını tetkik 
eder. Danıştay da tasarrufun, dediğim gibi esas ve 
şekil yönüniden kanunlara uygun olup olmadığını 
araştırır. Haksız görürse iptal kararı verir. Kuvvet
ler ayrılığının tabiî neticesi olarak tekrar bu organ
lara gider Kanunun boşluğunu Meclis, kararın boş
luğunu hükümet doldurur arkadaşlar. Bu kuvvetler 
ayrılığı prensibinin müteârifesidir. 

Anayasa doktrini böyle olmakla beraber, nazarî 
mevzulanda bir aksini de diyen vardır. Lütfi Duran 
gibi «Gidip başlayacaktı, başlatmadılar» gibi beyan
da bulunuyor. Doktrin ihtilâfını Danıştayırnız içtihadı 
ile halletmiştir. 
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ı Danıştayımızın 1966 tarihli kararını okuyacağım. 
«Danıştayın verdiği yürütmenin durdurulması veya 
esas hakkındaki kararlar otomatik olarak yerine ge
lemeyeceği, bunların uygulanması için idarenin kara
rın icaplarına uygun işlem tesis etmesi lâzımdır.» Sa
yın Atalay, «Cem gitsin, TRT'riin basma otursun» 
diyor. Danıştay diyor ki, hayır, karar verirse gider 
oturur demektedir. Bu da bizim Danıştayımızın hadi
se ile ilgili olarak, Sayın Sırrı Atalay'ın fikrini cerh 
eden mütalaası dır. 

Sayın Atalay 114 ncü maddedeki değişikliği be
ğenmiyor. Gerekçesini arz ettim. 114 ncü maddedeki 
değişiklikler, maalesef kavranmamış, maalesef içine 

I nüfuz edilmemiş, bir defa daha bu ikinci fıkrayı izah 
etmek istiyorum. 114 ncü maddeye getirilen yenilik, 
idareye kanunların verdiği haklar hududu dahilinde 
hareket etme serbestisini temin etmek içindir. Bura
da yargı yetkisi, yürütme görevinin kanunlarda 
gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine geti
rilmesini sınırlayacak tarzda kullanılamaz. 

114 ncü maddeye bir şey gelmedi denemez. 114 
I ncü maddeye çok şey geldi. Bundan başka idarî ey

lem ve işlem niteliğinde yargı kararı verilemeyeceği 
I hükme bağlandı. 
I Sayın Atalay ilim adamlarından örnekler veriyor. 

Sayın Lütfi Duran, «Efendim, hiç bir kayda tabi ol
maz, gider yerine oturur» demiş. Sonra Ragıp Sarı-

I ca, «Kendiliğinden gider yerine oturur» demiş. 

Muhterem arkadaşım böyle mademki, doktrini tet
kik ettin, onun karşısında fikir dermeyan eden müellif
lerin beyanından niye bahsetmezsiniz? Hakikaten arka
daşlar, bu hususta ikiye ayrılmış fikirler var, iki grupa 

I ayrılmış fikirler var. Bu şekilde Ragıp Sarıca gibi, 
I Lütfi Duran gibi, «Gidip yerine oturur» diye içtihat 
I eden kimseler olduğu gibi bunun aksini söyleyen kim

seler de var. Sıddık Sami Hocanın teyideden fikri ol-
I du mu göklere çıkarılıyor. Aksine ise yerin dibine ba-
I tınlıyor. E, Sıddık Sami Hoca bu mevzuda «Yürüt

menin durdurulması kararı nihaî bir karar değildir. 
I Henüz karar iptal edilmediğine göre ortada idari bir 
I tasarruf vardır. Yürütmenin durdurulması kararı, o 

anı tespit eder. O andan geriye gidişi temin etmez. 
I Eğer bir mevzuda yürütmenin durdurulması kararı 

verilmişse, o mevzudaki tasarruflar, o haliyle durdu-
I rulacaktır. Yeni tayin edilen gitsin eski memur vazi

fesine başlasın, bunlar olmaz.» diyor, idare Hukuku-
I nun Umumî Esasları sayfa 111. 

Şimdi, Sayın Karayalçın'm, Sayın İsmet Giritli' 
ııin, Sayın Özyörük'ün bu husustaki beyanlarından 

I da bahsetmeye lüzum görmüyorum. Yani, doktrinde 
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fikirler ikiye ayrılmıştır; bu fikri müdafaa edenler 
var, karşı fikri müdafaa edenler var. Fakat, Danış-
tayımız bu mevzuu demin okuduğum kararla hallet
mektedir, «Yürütmenin durdurulması kararı, idarî 
makamca karar verilmesinden sonra yerine getirile
bilir.» diye açıkça içtihat etmektedir ve Sıddık Sami 
Hocanın da görüşü budur. 

Sayın Atalay, arz ettiğim gibi hukukî mevzuatı 
değerlendirmede düştüğü çelişkiler dolayısıyle «Ma
demki tehiri icra kararı alınmıştır, bu, yerine gidip 
oturmalıdır. Sıfatının kalmadığı ileri sürülemez.» 

Arkadaşlar; bunu konuşmamın baş tarafında ariz 
amik izah ettiğim için tekrara lüzum görmüyorum. 
1896 sayılı Kanun, 11 sayılı Kararnamenin Yetki Ka
nunu dışına çıktığım, yoklukla malul olduğunu, 11 
sayılı Kararnameyle TRT Kanununun değişmediğini, 
değişmeyeceğini, yetkili bir makamın, karar almadığı
nı, bu itibarla Cem İpekçi'nin oraya oturmasının fu
zulî olduğunu, oraya oturamayacağmı kanun açıkça 
beyan etmektedir. Sayın Atalay «Efendim, Kanun öy
le diyor; ama gitsin oraya otursun.» diyor. Hayır ar
kadaşlar. hukuk devletinde bu olmaz. 

Sayın Atalay, bizden mahkemelere saygı göster
memizi istiyor. Hakikaten hapimiz âdil mahkemelere 
saygı duymaktayız arkadaşlar. Ama, kendisinin be
yanında şöyle bir şey var : «Ben mahkemelere say
gılıyım, Adalet Partisi zihniyetini temsil eden üyenin 
de fikrine saygılıyım» Bir üye muhalefet şerhi vermiş. 
Dediği de şu : «Esas hakkında müdafaa alalım, mü
dafaa aldıktan sonra bir karara varalım, böyle kâğıt 
üzerinde karar vermeyelim» Onun dediği de bu. 

Sayın Atalay. hâkimi, Adalet Partili zihniyeti tem
sil eden hâkim olarak sıfatlandırırsanız... 

SİRRİ ATALAY (Kars) — Yanlış anlamışsınız 
Sayın Tuna: ben öyle bir şey söylemedim, siz yan
lış anlamışsınız. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Oy, oy.. 
«Adalet Partisinin zihniyetini temsil eden üyenin 

verdiği muhalefet şerhine de saygılıyım.» 
SIRRI ATALAY (Kars) — Hâkim için öyle bir 

şey söylemedim. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Oku

dum efendim, okudum. 
Eğer, hâkimi böyle zihniyetlere göre tasnif eder

sek, diğer tarafa da, kararı verenlerin Cumhuriyet 
Halk Partisi yanlısı hâkim olduğunu söylememiz lâ
zım. (A. P. sıralarından «Öyle zaten öyle» sesleri) Bu 
da mahkemelere saygıyı doğurmaz, (A. P. sıraların
dan «Halk Partisi ocağı orası» sesleri) 

Artık Sayın Ataîay'a fazla temas etmeyeceğim. 
Esasen kendisi zaten benim söyleyeceğimin hepsini 
bir cümle ile söyledi; «O kanun değil ki» Benim de 
aradığım buydu; «O çıkan kanun değil ki» Hukuka 
saygı; fakat Meclisin tasarrufuna kanun değil diyor. 
Bunları fuzulî söylediğime kaniim; ama başladım 
artık bitireyim. 

Şimdi, Sayın Atalay der ki : «Altı sayfalık ka
rara da gerekçeli karar denmezse Allah gözlerini do
yursun; bunlar kaç sayfa karar yazacak yahu». Bu 
mealde beyanda bulunuyor; altı sayfalık karar. 

Arkadaşlar; 
Altı sayfalık karar şu : Davacı falan, davalı falan. 

davanın özeti, kanun sözcüsünün beyanı, raportörün 
beyanı. «Türk Ulusu adına» diye başlayan kısımda 
Danıştay. Davanın şekline, gerekçeye, sureti iddiaya 
göre yürütmenin durdurulması. Bunu diyor arkadaş
lar. Şimdi, bu gerekçe mi?.. Sayın Atalay oraya da te
mas ediyor, diyor ki; «İşte altı sayfa yazılmış». Hayır 
arkadaşlar. 

Arkadaşlar; 
Ben şunu üzüntüyle ifade edeyim; biz hepimiz bu 

müesseselerin içinden geldik. Elbet onların saygın 
halde olması bizi şereflendirir, iftihar duyarız. Yalnız, 
yürütmeyi durdurma kararları matbudur, kalemden 
yazılır arkadaşlar, kalemden yazılır; takdire, gerek
çeye, davanın mahiyetine göre durdurulması şeklin
de çıkar. 

Sonra Sayın Atalay diyor ki : «Daha fazlasını 
yazsaydı da..» Bu sefer de hâkime, efendim reyini 
ihsas ettin mi diyecektiniz?.. Demez miydiniz siz?.. 
Reyini ihsas ettin derdiniz, ihsası reyden dolayı hâ
kimden şikâyetçi olurdunuz. Atalay'ın bu beyanı mü
esseselerin kavranmamasından ileri geliyor. 

Arkadaşlar; 
îhsası rey hakikaten bir ret sebebidir; ama «Za

ruret olmaksızın bir hâkim bakmakta olduğu dava 
hakkında fikrini izhar ederse ret sebebi olur.» Zaru
ret yoksa, zaruret olmadan fikrini izhar ederse : 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 258 nci 
maddesi var. Ne diyor bu : Bir maznunu bir suçtan 
muhakeme ettiniz, topladığınız deliller sonunda it
hamdan gayri bir suçtan mahkum edeceksiniz, su
çu o şekilde gözüküyorsa, ona ek müdafaa hakkı ve
receksin eliyor. 258 nci madde çağıracaksın; «Oğlum, 
müddeiumumi seni şu suçtan dolayı göndermiş, du
ruşmanı yaptık, ^erıin şöyle bir suçtan dolayı mah
kum edilme ihtimalin var, buna karşı müdafaan ne?.» 
diye hâkim sormaktadır. Bu bir kanunî vazifedir. Bu, 
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reddi hâkim sebebi oluyor mu?.. Reddi hâkim sebebi 
olması için zaruret olmaksızın reyin izharı lâzım. 

Fransız Danıştay Mahkemesi kararlarına bakıyo
ruz; bu iki şartı, bilhassa iki şartı; (Yukarıda arz et
miştim) davanın haklı olduğuna nelerden dolayı ka
naat getirdi, onu karar yerinde gösteriyor. Eğer te
hiri icra kararı vermezse, hangi sebepten dolayı telâ
fisi imkânsız bir zarar meydana geliyor, bunları ka
rar yerinde belirtiyor. Bu belirtme suretiyle de derin 
düşünme imkânı buluyor. 

Arkadaşlar, biz hepimiz hâkimlik yaptık; kararı 
gerekçeli tefhim etmek istersen, insan çok zorluk du
yar. Tefhim ettiğin neticeye göre karar yazmak zor
dur. Gerekçenin büyük faydası vardır, gerekçe mev
zuu derin düşünmeye, farklı karar vermemeye sevk 
eder. 

Şimdi, kendi partilerinden (Şimdi hangi vazifede
dir bilmiyorum.) Sayın Turan Güneş, Danıştayın bu 
gerekçesiz kararlarından pek acı şekilde bahsetmek
tedir. Sayın Atalay, «Çok güzel bir karar, daha ne 
yazsın» diyor; fakat Sayın Turan Güneş de, «Da
nıştay kararları gerekçesiz olduğu için okuyanların 
ruhuna sinmiyor, bundan şöyle oluyor, böyle olu
yor» diye bahsetmektedir. 

Sayın Atalay konuşmalarının sonlarına doğru 
Erim'in bir beyanından bahsediyor, «Hakikaten Ana
yasanın ihlâl edildiğini, kanunlara hürmet edilmedi
ğini gördüğümüz zaman elbirliği ile hassasiyet göste
rirsek, bunu tatbik eden müesseseler daha kolaylıkla 
yola gelir.» buyuruyorlar. Serapa kendilerine iştirak 
ediyorum; ama sözlerimizle ef'al ve harekâtımız bir
birine uymalıdır. Eğer Silâhlı Kuvvetler muhtıra ve
rir, muhtıranın şümulü bakımmda„n Sayın Başkan, 
Meclisin hakkını korumaya kalkıştığı zaman, ona mü
dafaadan mahrum bırakmak için âdeta gösteriler ya
parsak, harekâtımız sözümüze uymamış olur. 

Arkadaşlar; 
Af Kanunu dolayısıyle biz Anayasa Mahkemesi

ni itham etmişiz. Arkadaşlar, doğruları söylemezsek, 
inandığımız doğrulan ifade etmezsek, hakikaten has
retini çektiğimiz bu hukuk devletine kavuşmamız 
mümkün olmaz. Ben de Af Kanununa temas edece
ğim, 

Bir Af Kanunu çıkarılmıştır. Anayasa; «Bu hak 
Meclisindir.» diyor. Meclis kendi iradesine uygun bir 
Af Kanunu çıkarmıştır. Bu Kanun için Anayasa Mah
kemesine başvurulmuştur. Anayasa Mahkemesi bir 
oylamada hata olduğunu kabul etmiştir. Bu kabul et

tiği hatanın doğru veya eğri olduğunun münakaşası
nı yapacak değilim, iki oylama yapılması lâzım ge
lirken bir oylama yapılmış. Esasa geçmemiş, usulden 
bu şekilde bozmuş. 

Arkadaşlar, bu bozmanın tabiî neticesi ne? Bunun 
tabiî neticesi kanunun Meclislere gelmesidir, Anaya
sa Mahkemesinin işaret ettiği o usul hatasının tas
hihidir, muamelenin ikmalidir. Anayasamızda bu 
noksanı ikmale imkân veren hüküm vardır, Anayasa 
diyor ki, «Eğer, bozma kararı Meclisin iradesinin dı
şında bir netice husule getirecekse, bir yılı geçmemek 
üzere yürürlük tarihini ileriye alabilir.» 

Arkadaşlar; 
Meclisler iradesini izhar etmiş, Af Kanununun 

çerçevesini tanzim ve tespit etmiş, bir kanun çıkar
mış, Anayasa Mahkemesine gitmiş ve oylama hata
sından dolayı, usulî bir hatadan dolayı kararı iptal 
etmiştir. Bizim diyeceğimiz yok, Anayasa Mahkeme
sine saygı gösteririz; ama elinde hüküm vardır, diyor 
ki «Meclisin iradesinin dışında bir neticenin tecellisi
ne zemin hazırlıyorsa, Anayasa Mahkemesi kararını 
yürürlüğe koymaz, bir yıla kadar geriye bırakmak 
hakkına haizdir.» Meclis falan suçun affolmasını is
temiyor, bazı suçlar beş yıl civarında af olsun diyor, 
Anayasa Mahkemesi oylamayı iki defa yapacaksın 
diyor; fakat hapishaneler boşaltılıyor. 

Muhterem arkadaşım; şu, Anayasadaki hükümle
rin isabetli kullanılmayışının bariz bir delili değil 
mi? O zaman neredesiniz? Meclisin haklarına açık bir 
taarruz vardır. Meclisin iradesinin dışında bir affın 
tecellisine imkân verilmiştir diye elbirliği ile alâkala
nıp, karar vermek lâzımdır. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Soruşturma 
açın, Hükümetsiniz; acizlik gerekmez. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Anlamadığın 
mevzuda konuşma. 

BAŞKAN — Yerinizden konuşmayınız, rica edi
yorum-

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Suçlu ise ya
kalayın. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, usulüne gö
re söz istersiniz Sayın Feyyat yerinizden müdahale 
etmeyin efendim. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Ama biz Da-
nıştayı mı eleştiriyoruz, yoksa başka bir şey mi ya
pıyoruz? Öyle bir şey varsa, mevzuat vardır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Atalay'ın 
konuşmasına cevap veriyor, 
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BAŞKAN — Sayın Feyyat, rica ediyorum efen
dim, muhatabınız benim. Tüzüğümüze göre benden 
söz isteyeceksiniz. Yerinizden lütfen konuşmayın. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Şimdi, 
şu. hadisede olduğu gibi... 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, siz de lütfen cevap 
vermeyin, rica ediyorum efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlar, Sayın tsmail Cem Ipekçi'nin tayini ile il
gili kararname dolayısıyle Meclis «Bir gün memuri
yeti olmayan bir kimsenin TRT'nin başına gelmesi
ne, TRT Kanununa muhaliftir. Bunu kitabına uy
durmak için Hükümet bir kararname çıkarmış; ama 
bu kararname yetki dışı çıkarılmış bir kararnamedir. 
Bu zatın oraya gelip, oturma hakkı yok.» diyor. 
Meclisten bir kanun çıktığı zaman, eğer biz çıkardı
ğımız bu kanuna sahip olmazsak, kanunları falan par
tinin kanunu, falan ekalliyetin kanunu diye zede
lersek, halen meşru olarak yerinde oturan bir TRT 
Genel Müdürünü gayrimeşru gösterir, bir gün bile 
hizmeti olmayan bir kimsenin oraya gelmesini ister
sek, bu şekilde çıkan kanunları hiçe sayarsak, bu işle
rin içinden çıkamayız. Bugün de şimdi şurada bir hü
ner duydum, Sayın Senato Başkanını Yalçıntaş ziya
rete gelmiş, Sayın Senato Başkanı da ona ziyareti 
iade etmiş. Sayın Atalay, bir önerge veriyor. Diyor 
ki. Senato Başkanı nasıl böyle bir adamı ziyarete gi
der? 

Arkadaşlar, Senato Başkanını önergelerle idareye 
kalkarsak kanunların tatbikatından yana olmazsak, çı
karttığımız kanunlara saygılı olmazsak, hukuk devle
ti ve hukukun üstünlüğü prensipleri âli mefhumlar ola
rak kalmakta, yine bu cemiyet bunun haslet ve ıstı
rabını çekmekte devam edecektir. Ef alim iz, sözleri
mize uymalıdır. 

Sayın Yıldız'ın beyanlarında da aynı tedirginliği, 
aynı hırçınlığı müşahade ettim. Zaten Halk Partisi 
ne derse, onun tuttuğu yol ne ise, Yıldız'ı onun arka
sından ayıramayız. Aşağı yukarı o da aynı mealde 
konuşacaktır. Beyanlarına da müsaadenizle temas ede
ceğim. 

Sayın Ahmet Yıldız, «Bu memlekette hukukun üs
tünlüğü hâkim midir, değil midir?» diye bir sual so
ruyor. Sayın Yıldız'ı hukuka saygının içine girmiş 
görmekle büyük bir memnunluk duyduğumuzu ifade 
etmek isterim. Bize hakikaten ferahlık verdi, bizden 
hukuka saygı istiyor. Demek ki o yola geldi, teşek
kül' ediyoruz, 
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Hukukun üstünlüğü babında da şunları arz et
mek istiyorum : 

Yasama Organından çıkmış bir kanun var, bu 
kanun yukarıda dediğim kayıtları ihtiva ediyor. Bu 
kayıtlara saygılı olmaya mecburuz. Kanun yürürlük
tedir. Bütün organlar, bu meyanda mahkemeler Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden çıkan kanunlara say
gılı olacaktır. Arkadaşlar, bize düşen asıl vazife şu
dur : 

Eğer Hükümet, bizim çıkarttığımız kanunu tat
bik etmeseydi, «Yetki dışı çıkarılmış tasarrufların or
tadan kaldırılmasına» diye yürürlükte olan bu kanu
na Hükümet uymasaydı, Danıştay kararını infaz edi
yorum diye Cem İpekçi'yi tutup oraya getirseydi, bu 
hukuka saygı mı olurdu? O zaman Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri, Milletin hakikî mümessilleri 
Hükümetin yakasından yapışmaz mıydı, yapılması 
lâzım gelmez miydi? «Benim çıkarttığım kanunu na
sıl tatbik etmezsin?» demez miydi, demesi lâzım gel
mez miydi? Hukuka saygı, kanuna saygı işte budur. 

Sayın Yıldız; «Mahkeme kararına saygı gösteril
miyor, seyirci mi kalacağız» diyorlar. Senato kürsü
sünden bir ışık yakmaktadır. «Bu hale seyirci mi ka
lacağız»? diyor. 

Arkadaşlar; 
Hukuka saygılı bir durum vardır. Hükümet çıkart

tığımız kanunu tatbik etmiştir. Bu itibarla Sayın Yıl
dız'ın endişesine mahal olmadığı kanaatindeyim. Yu
karıda kanunları ve gerekçelerini teferruatiyla izah 
ettim. Sayın Yıîdız'dan beklediğimiz hasasasiyet şu 
olurdu. «Ey Danıştay. Meclisten bir kanun çıkmış
tır. Bu kanunun, «359 sayılı Kanunda şimdiye kadar 
hiçbir değişiklik olmamıştır» diyor. Cem için çıkarı
lan Kararname yetki dışıdır diyor. On yıllık memuri
yet sıiaıı olmayan bu zatın iş başına gelmesini temin 
edecek şekilde nasıl karar verdin ey Danıştay» diye 
gelip burada konuşsaydı hakikaten hukuka saygının 
güzel bir örneğini vermiş olurdu. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Cemin azil ka
rarnamesinde yeri var mı dır? 

BAŞKAN — İstirham ediyorum. İstirham ediyo
rum efendim. Buradaki arkadaşlanşm oturdukları 
yerden mür/male etmesinler efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Sayın 
arkadaşlar. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Niye soruştur
ma açmıyorsunuz? Burada bağırmakla olmaz. Yetki
lisiniz; Yüce Divana verelim. Türk - îş'e. Orduya bu
radan mı şikâyet ediyorsunuz? 
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sokaktan 
değil, buradan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın arkadaşlarım, 
Rica ediyorum. Oturduğunuz yerden müdahale etme
yiniz, konuşmayınız. Tüzüğümüzde böyle bir hüküm 
yok. Böyle bir müsaade yok. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlar; 

Sayın Yıldız bir tasnif yapıyor. Memleket ikiye 
bölünüyormuş: Doğru; ama kimlerle kimler? Atatürk
çülerle Cepheciier olmak üzere ikiye bölünüyormuş. 

Sayın Yıldız demincek müdafaasını hararetle yap
tığınız Cem Ipekçi'nin fikriyatından, kitaplarından 
bahsettim. Devletimizin banisi Büyük Atatürk'ü, hır
sız olarak gösteren bir zihniyetin sahibine sahip çıkı
yorsunuz. Bu mudur Atatürkçülük? (A. P. sıraların
dan; «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Memlekette maalesef solcularla milliyetçiler gibi 
ikiye bölünme var. Bunun arasındaki uçurumu derin
leştirmek için çaba sarfedenler de var; 

Arkadaşlar; 
Kıymet hükmümüz büyük Atatürk'ü bayrak ola

rak elimize alacağız; fakat onun düşmanlarıyle bera
ber elbirliği yapacağız, işte bu Atatürkçülük olmaz. 

Biz Atatürkçülük babında Sayın Yıldız'dan has
sasiyeti, Cem îpekçi'nin TRT başına gelirken göster
mesini isterdik. O gelirken bu hassasiyeti göstermeliy
di. 

Şimdi arkadaşlar; 
Sayın Yıldız; «Millete yararlı seviyede konuşma

mız lâzımdır. Bu Devlet kürsüsünü, Millet kürsüsü
nü, Meclis kürsüsünü bu şekilde kullanmalıydık» di
ye buyuruyorlar. Doğrudur arkadaşlar. Hakikaten 
şu Milletin hür kürsüsünü Millet menfaatine kullan
makta birbirimizle yarış etmeliyiz. Kendi fikrî anla
yışımızın, kendi çıkarımızın müdafaası için hakikatle-
leri tahrif etmeye kalkar, hizmet görenleri destekle
mez kösteklemeye kalkarsak, dedikleri ve ittifak et
tiğimiz sonucun meydana gelmesi mümkün olmaz. 

Sayın Yıldız, bir de Anayasayı ihlâl suçu işlemiştir. 
Cem'i alan Kararname «Mahkeme kararsız suçlama 
imiş.» Mahkemeden herhangi bir karar alınmamış, 
Kararnamedeki gösterilen gerekçelerin hepsi bir suç
lamadan ibaretmiş; nazara alınmaması lazımmış, böy
le dava olmazmış, böyle itham olmazmış,. 

Muhterem arkadaşım; 
Anayasanın bir 132 nci maddesi var. Diyor ki; 

Görülmekte olan bir dava dolayısıyle davanın neti
cesine müessir olacak şekilde meclislerde konuşma ya
pılamaz, beyanlarda bulunulamaz. Hükümet bir ka

rarname çıkarmış, kararnamenin gerekçesi bu. Bu ka
rarname Danıştay'ın tetkikine arz edilmiş. Danıştay'ın 
kararını filân istikameti etkilemek için bunu konuşa
mazsınız. Konuşursanız; Anayasaya saygılı olmazsı
nız. Elfaz böyle, ef'al başka derler. 

Kararnamenin gerekçesi üzerinde durmayacağım. 
Hükümetin kararnamesi Danıştay'da tetkik edilmekte
dir. Bu hususta karar verilecektir. Karara müessir, 
lehinde, aleyhinde müdafaaya lüzum görmüyoruz. 
Lehinde söyleyeceğimiz çok sözler var; fakat Anaya
saya saygımız dolayısıyle söylemiyoruz. 

Sayın Ahmet Yıldız ve Sayın Sırrı Atalay her iki
si de; «Bugün radyo işgal altındadır» beyanında bu
lunmaktadırlar. Nasıl işgalden kurtulur? Bir gün me
muriyeti olmayan, Atatürk düşmanı, Marksist fikrin 
sahibi Cem gelir oraya oturursa, işgalden kurtulur-
muş. Ana tema bu. Sabahtan beri izaha çalıştım. 

Arkadaşlar; 
Bu kadar ağır ithamlar yaparken mevzuat ne di

yor, Anayasa ne diyor, kanun ne diyor; buna en ufak 
tereddüt bırakmayacak şekilde tetkik etmek lâzım, nü
fuz etmek lâzım. Ondan sonra ithama başlamak lâzım. 
Eğer Hükümet Cem'i oraya oturtursa, bir günlük me
muriyeti olmayan bir kimseyi ortaya oturtursa; çı
karttığımız Kanun karşısında radyoyu işgal ettirmiş 
olur. Gerçi radyo işgalinde sayın Ahmet Yıldız ehli
vukuftur, ben bu mevzuda onun kadar bir şeyler di
yemem; ama Meclisin çıkarttığı bir kanunu tatbik et
meyen hükümet oraya Cem'i getirirse o zaman bir şâ-
gile, sıfatsız bir kimseye Devletin bir Anayasa orga
nını teslim etmiş olur, işgal ettirmiş olur. 

Arkadaşlar; 
Bunu başka yerde de duyuyorum, gazetelerde de 

görüyorum; sayın Yıldız bir beyanda bulunuyor; 
«Demirel anarşinin âdeta davetçisidir» diyor. «De-
mirel geldi mi, anarşi başlıyor» diyor. 

Arkadaşlar; 
Şimdi, bu doğru. Doğru; ama niye hakikatleri 

görmemezlikten geliyoruz. Anarşistler muayyen bir 
ekibin içinde veya himayesinde. Adalet Partisi anti-
komünist bir partidir. İktidara geldiği zaman elbet
te onu tesirsiz bırakmak için bütün imkânlarıyle ha
rekete geçecektir, gayet tabiî.. 

C. H. P. âdil davranmış, anarşi durmuş, Hayır ar
kadaşlarım, adaletli tutumdan dolayı anarşi durmuş 
değil. «Bizim himayecimiz, bizim koltuğunun altına 
sığındığımız iktidara karşı gelmeyelim» diye, o da 
muvakkat bir zaman için, «Sol bir sathı maildir ka-
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yar» sükûnet husule gelmiştir. Bunu Demirel'in kusu
ru, diğer partilerin meziyeti gibi göstermeye lüzum 
yok. Memleketin realitesi bu. 

Adalet Partisi hakikaten antikomünist bir parti
dir, iktidara geldiği zaman diğer komünistler, aşırı 
solcular kuşkulanır, tedirgin olur ve onu hükümsüz 
hale getirmek için de çaba sarfeder. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) 

Diğer bir parti iktidara geldiği zaman, kuyruklu, 
fakat cali bir sükûnet, kısa devreli bir sükûnet gözüke
bilir. Bunu falanın kusuru olarak görmeye, diğerinin 
de meziyeti olarak görmeye imkân yok; realite bu, 
hakikat bu. 

Şimdi arkadaşlar, bir hususa daha temas ede
yim; «12 Mart'tan evvelki Adalet Partisinin tutumu, 
Memleketi 12 Mart'a getirmiş.» Bu arkası kesilmeyen 
bir beyan. 

Muhterem arkadaşlar; 
12 Mart oldu; 12 Mart'tan sonra da 12 Mart'ın 

muhasebesi yapıldı. Mahkemeler kuruldu, kimin ne 
yaptığı araştırıldı. Adalet Partisi, Hükümetin içinde 
değildi. Bir nüfuzu, bir tesiri mevzuu bahis değildi. 
aksine bu devrin muhakemesi yapıldı. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Nerede yapıldı? 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Eyvah, 

eyvah cenaze sizden çıktı doğru. 
Devrim muhakemesi yapıldı. 3 000'e yakın anarşist 

sıkıyönetim mahkemelerinde mahkûm edildi, bir 
kısmı idama mahkûm edildi, ağır cezalara mahkûm 
edildi ve Adalet Partisinin dışındaki bir kuvvet, müs
takil mahkemeler bu muhakemeyi yaptı. 

Şunu memnuniyetle ifade edeyim ki, bu mahkûm 
olan, 12 Mart'ı hazırlayan kimseler içerisinden tek 
bir Adalet Partili çıkmadı arkadaşlar. (A. P. sırala
rından «Bravo, buna ne buyurulur» sesleri). 

Mahkemelere saygılı olalım; güzel. Bugünkü ko
nuşmamızın mevzuu da bu. Sıkıyönetim mahkemele
rinde devrin muhakemesi yapılıyor, suçlular tespit 
ediliyor mahkûm ediliyor. E, ona gelince saygılı ol
mayalım, eski ithama devam edelim.. 

Arkadaşlar; 
Cemiyetimiz halen de beynelmilel komünizmin ta

arruzu ve tecavüzü ile karşı karşıyadır. Milliyetçi 
Partiler el ele vermişler, Devleti bu sıkıntılı durum
dan kurtarmak için bir araya gelmişlerdir. Yine kı
mıldanmalar var. 

İnşallah bu Milletin uyanık bekçileri 12 Mart'tan 
evvel olduğu gibi, sonrakilerin de muhakemesini ya
par. herkes işlediği hareketin cezasını görür. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Amin. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Arka
daşlar; Sayın Yıldız, Feyzioğlu'na ağır ithamlarda 
bulunuyorlar. Elbette Feyzioğlu kendisini her şekilde 
müdafaya muktedir bir arkadaşımızdır. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Cevap verecek. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Onu 
müdafaa etmek ne benim haddim, ne de hakkım, Fey
zioğlu dün ne demiş, bugün ne yapıyor. 

Arkadaşlar, 

Tekrar bir defa daha Sayın Yıldız'ın beyanları do-
layısıyle arz edeyim : Hükümet, tehiri icra kararını 
müstakiüen mütalaa edip tatbik edip etmeme husu
sunda bir karar almış değil. Feyzioğlu'nun iktidarda 
olmadığı zaman beyan ettiği hususlarla, bugünkü tat
bikatın alâkası yok. «Danıştay'ın tehiri icra kararını 
tatbik edelim mi, etmeyelim mi, geriye yürür mü, yü
rümez mi?» diye bir husus mevcut değil. 

Hükümet 1896 sayılı Kanunla tehiri icra kararını 
beraber mütalaa ediyor. Meclis Kanun çıkarttı, bu 
Kanun, 11 Sayılı Kararnamenin yetki dışı çıktığını 
yetki dışı çıkan bu Kararnamenin bütün neticeleriyle 
birlikte iptalini kabul ediyor. Ben diyor, Meclisin ka
rarına saygı göstereceğim. Feyzioğlu'nun bugün tut
tuğu yol bu. Hükümetin tuttuğu yol bu, Hükümetin 
tatbikatı bu. 

Zamanı gelirse, bir başka mevzuda tehiri icra ka
rarı nasıl infaz edilir, nasıl edilmez onları da müna
kaşa ederiz; fakat bugün Hükümetin tatbikatı, Mec
lis tarafından çıkarılmış olan bir kanunun tatbikidir. 
Mevzuu orada kalmaktadır, daha ilerisine Hüküme
tin bir tutumu yoktur, 

Arkadaşlar; 

Sayın Yıldız'da da bir hırçınlık var. Yani, bunu o 
kadar açık ifade ediyor ki, şurada hukukun üstünlü
ğünü muhafaza edeyim diye geliyor, hukukun üstün
lüğüne saygıyı temin edeyim, konuşayım diyor; tu
tuyor sayın Başbakan Demirel'in basın toplantısında 
şu 65 günlük Hükümetin neleri yaptığını anlatmasına 
tahammül edemiyor. 

Söylediği sözlerden falanı yapmadınız diyebilece
ğiniz bir husus var mı? Yok. Bu bir vesile. Hukukun 
üstünlüğü gibi âli bir mefhumu ele alalım, Hüküme
te dilimizin döndüğü kadar sövelim, sayalım; hikâye 
bu arkadaşlar, 
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Hükümetin yapmaya, millete haber vermeye mec
bur olduğu icraatını bir basın toplantısı ile açıklaması
na dayanamayıp onu kötülenmesini küçük gösterme
ye çalışılmasını kendilerinin duydukları bir iğbirara 
hamlediyorum. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Huzursuzluğun 
âlemeti. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Sayın 
Yıldız başlangıçta bizim de hissiyatımıza tercüman 
olarak, «Berlin'de mahkemeler var diyebildiğimiz gi
bi, Ankara'da da Danıştay var diyebilmeliyiz» diyor, 
doğru arkadaşlar. O kadar doğru ki, hakikaten ada
let mülkün temelidir. Bir cemiyette adalet olmazsa, 
orada yaşamak mümkün olmaz. Bu fikirle tam ittifak 
halindeyiz; ama ona saygıyı temin etmek, daima onu 
saygılı göstermeye uğraşmak mecburiyetindeyiz de. 
Bu sözleri Sayın Yıldız söylememeliydi. Niye söyle-
memeliydi : 

Muhterem arkadaşlarım. 
Sizin iki dudağınızın arasından çıkan sözlerin ka

nun olduğu zamanda, siz bir gecede Danıştay'ı fesh 
ettiniz, kendi fikrinize uymayan hâkimleri dışarıda 
bıraktınız, ertesi gün bir Danıştay kurdunuz. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Mağdurlardan birisi 
benim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — İşte bir 
bir atılan üye de burada. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — İsa
bet olmuş. 

BAŞKAN — İstirham ederim efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Biraz na

zik olalım. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yanında olsay

dı isabetsiz olurdu. 
BAŞKAN — İstirham ediyorum arkadaşlar. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Sayın 

Yıldız, Ankara'da Danıştay var diyelim, doğru; An
kara'da Temyiz Mahkemesi var diyelim, doğru. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — O 
zaman hâkimlerin nasıl tayin edildiğini siz bilirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, istirham ediyorum 
efendim, yerinizden müdahale etmeyin. 

ORHAN KOR (İzmir) — Onu siz daha iyi bilir
siniz. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Arka
daşlar, mahkemelere saygı isteyen kimseler, bir gün 
Yargıtayı, yani temyiz Mahkemesini feshediyor, ken
di fikriyatına .uygun zannettiği hâkimlerin listesini ya
pıyor, «Temyiz Mahkemesi budur.» diyor. 

Daha evvelce örnekler vermişlerdi. 7 000 subayı. 
147 profesörü bir çırpıda atma gibi tasarrufların ya
nında bu mahkeme değişikliği de bir başkasıydı. 

Sayın Yıldız, elini vicdanına koy, Bir fikrin tem
silcilerini bir müessesenin içinde bırakırsın; bir gün
de bu âdil müesseseyi, hepimizin saygı duyması lâ
zım gelen Danıştay'ı, feshedersin, kendi fikrine uy
gun Danıştay kurarsın, ertesi gün Yargıtay'ı fesheder
sin, Yargıtay hâkimlerinden fikrine uymayanı atarsın, 
bir Yargıtay kurarsın ve sonra «Arkadaşlar mahke
melere hürmet» dersin. 

Bir fikrin sahibi gibi gözüken bu mahkemelere 
saygıyı temin etmek kolay oluyor mu arkadaşlar?. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Çok mahcup 
olacaksın ben konuşunca (A. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim, lütfen. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Arka

daşlar. 
Saygı, öğütle temin edilmez. Falan yere saygı gös

terelim.. 
Arkadaşlar; 
Tarafsızlığına içten inanmalı. Hâkimin ana vasfı 

bu. Adaleti temsil eden perinin gözleri kapalıdır. Bu
nun manası şu: Adaleti temsil eden peri, karşısında 
kim davacı kim davalı, partili mi, partisiz mi ona bak
maz; zengin mi fakir mi ona bakmaz, onu görmez, 
güzel mi çirkin mi ona bakmaz. Adaleti temsil eden 
peri tarafsız bir peridir. Önünde kanun vardır, nizam 
vardır, olay vardır. Her şeyi vicdan süzgecinden geçi
rir, karşısındaki kim olursa olsun, keser, «Adalet bu
dur.» der ve bunun anarüknü de tarafsızlıktır. 

Yargıtay'ı bu şekilde hazırlıyorsunuz, Danıştay'ı bu 
şekilde hazırlıyorsunuz, bir Anayasa yapıyoruz. Ana
yasada «15 kişilik bir heyet, bir Anayasa Mahkeme
si kurulur.» diyoruz, «Dört hâkim Temyizden, üç hâ
kim Danıştay'dan gelir.» diyoruz; etti yedi. «Bir hâ
kim Sayıştay'dan geliyor.» diyoruz, sekiz; «İki tanesi
ni Reisicumhur tayin eder.» diyoruz, on; «Beş de 
Meclislerden geliyor.» diyoruz; yekûn 15. 

Arkadaşlar; 
Şu vesileyle ıstıraplarımızı söylemeye mecburuz. 
Siyasî veçhesi olan kararlara bakmanızı rica edi

yorum: Kararların pek çoğu 10'a 5, bir yedek aza gel 
miş, 9'a 6 ile bitiyor. 

Arkadaşlar; 
Hakikaten mülkün temeli adalettir. Daha o za

manlar taşradaki hâkimlerin de tasnifi yapılmıştı; 
kimler hâkim olarak kalacak, kimler kalmayacak. Be-
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reket versin profesörler hakkındaki tasarruf büyük 
yankılar uyandırdı, da o tatbikata gidilemedi. 

Arkadaşlar, 
Tarafsız mahkeme için ne kadar titrersek bu mem

lekete o kadar büyük hizmet etmiş oluruz. Ben de 
hâkimin huzuruna, mutlak adaleti alacağım diye gi
debilmeliyim. Mahkemeden, mutlak adaletin icabı, ka
rar çıkar diyebilmeliyim. 

Bilhassa sayın Atalay'da bir alışkanlık var: Mu
halif oldukları bir kanun çıktı mı «Yarın şu kararı 
böyle yapacağım, Anayasa Mahkemesinden karar ala
cağım..» der. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Sanki ceple
rinde!.. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Arka
daşlar; 

Bu, başkaları üzerinde, Anayasa Mahkemesinin 
kararı Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin cebinde gi
bi bir intiba bırakıyor. Şu Anadolu şehirlerini gez
diğiniz zaman, Milletin şu ıstırabını duymuyor mu
sunuz arkadaşlar?.. 

Bize açıkça söylüyorlar. «Siz falan kanunu çıkart
tınız; ama buna Cumhuriyet Halk Partisi taraftar de
ğil, yarın onlar bozdurur» diye üzüntülerini açıklı
yorlar. 

Arkadaşlar; 
Bu hissi memlekette uyandırdığımız müddetçe 

mahkemelere saygıyı temin edemeyiz. Saygı emirle 
olmaz, saygı işte duyularak olur. 

Sayın Yıldız bir hususa daha temas ediyor ve 
«Hükümet sola karşıyım dedi. E., bu Devletin memu
ru onlarla çalışır mı?.. Böyle bir cephe gösterirse bu 
çalışır mı?..» diyor. Bunda büyük hakikat payı var, 
doğru. İşte şu sözlerinizle Hükümetin tasarrufunun 
gerekçelerini ikrar ediyorsunuz. 

«Sola karşı kapalı dememiş,» Hükümet. Solcula
ra açık olan sahayı Türk Ceza Kanununun 141 ve 
142 nci maddeleri çizmiş. Oraya kadar yürümek 
mümkün, O hududu aştın mı artık kanunların ceza 
sahasına geliyor, o zaman Devletin kuvvetleri onun 
yakasından yakalar; yakalaması lâzım gelir. 

Hükümet, «Ben sola karşıyım.» demiş. Binaena
leyh, solcu memurlar çalışır mıymış.. Memur, kendisi
ni kanunların, nizamların emrinde bilmelidir, reyini 
sandık başında ferahlıkla, serbestçe izhar eder; 
fakat vazifede iken hükümeti muvaffak etmemek için 
çalıştığı takdirde hükümet de kendisine çalışacak eki
bi. bulur, bulur arkadaşlar. 

Zamanınızı bir hayli aldığım kanaatindeyim, bir 
hayli fazla aldım; fakat görülüyor ki, mevzuda hu
kuk anlayışı bakımından bir hayli esaslı farklılıklar 
var. Ben de sayın her iki arkadaşım gibi sözlerimi 
bitirmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu Hükümet, enflasyonla, pahalalıkla, yoklukla, 

işsizlikle, fukaralıkla, çaresizlikle mücadele için iş
başına gelmiştir. Ülkemizin huzur ve sükûnunu sağ
lamaya uğraşmaktadır. Ekonomik kalkınmayı, yeni 
baştan harekete geçirmenin çabası içindedir. Devlet 
çarkını, vatandaşı memnun edecek şekilde döndürme 
çabasındadır. Anarşi, komünizm, millî bütünlüğü ze
deleyici, Cumhuriyeti tahrip edici her türlü faaliyete 
karşı mücadele etmektedir. Ülkemizi her türlü dış ve 
iç tehlikeye karşı korumaya çalışmaktadır. Köye gi
den hizmetleri artırmaya ve kalkınmanın nimetlerini 
köye ulaştırma çabasını göstermektedir. İktisaden 
güçsüz zümrelerin refaha kavuşmasını, her Türk va
tandaşının sağlık ve eğitim hizmetinin teminini, sos
yal güvenliği, sosyal adaleti yaygın hale getirmeyi te
mine ceht sarf etmektedir. Kalkınmada geri kalmış 
bölgelerimizi kalkındırma maksadıyle kurulmuş bu
lunan Hükümetimiz, ülkenin bütün meselelerine sahip 
olup, azim, şevk ve enerjiyle görevini ifa etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yardım beklemiyoruz, destek istemiyoruz; ama 

köstek olmayalım. Bu aziz Millete hizmet için çır
pınan, Devlette görev almış vatan evlâtlarını küçült
meye, geceli gündüzlü sarf ettikleri o hizmeti kıymet
siz hale getirmeye uğraşmayalım. Bu vatan hepimi
zindir. arkadaşlar. 

Saygılar sunarım Senotoya. (A. P., C. G. P., M. 
S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Verilmiş iki önerge var. Veriliş sırasına göre, Tü

züğümüzün emrettiği gerekli işlemi yapacağız. 

Birinci önergeyi sunuyoruz; 

Sayın Başkanlığa 

Sayın Nusret Tuna, söylemediğim sözleri bana 
söyleyerek konuşmalarımın amaçlan dışına çıkarak ve 
hukuk dışı davranışı göstererek ve hatta sol eylem
leri söyleyerek yaptığım konuşmayı yahut hakkımı 
kullanmak üzere söz istiyorum. 

Saygılarımla. 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; 
Hepimizin çok iyi bildiğimiz Tüzük hükmünü ba

zen hatırlamamızda yarar gören bir düşüncenin sahi
biyim. İki dakikanızı almış olma pahasına da olsa, 
izin verirseniz 65 nci maddeyi bu ihtiyaç içinde oku
yacağım: 

«Kendisine sataşılan üye. 
Madde 65. — Şahsına sataşılan yahut ileri sürdü

ğü görüşün aksine kendisine bir fikir isnat edilen üye, 
her zaman söz isteme hakkını haizdir. Bu halde o 
üye, ne münasebetle söz söylemeye kendini mecbur 
saydığını beyan eder, 

Söz verip vermemek Başkanın takdirine bağlı
dır. 

Başkanın söz vermemesi halinde, üye ısrar ederse, 
Genel Kurul görüşmesiz iş'ari oyla bu konuda bir ka
rar verir.» 

Sayın Yıldız, önergenizde diyorsunuz ki, «Söyle
mediğim sözleri söylemiş gösterildim. Konuşmala
rımı amaçları dışına çekerek, beni hukuk dışı davra
nışlara götürerek, hatta, suç olacak eylemleri övme 
suçu işlediğimi söylediği..» 

Bunlar genel ifadelerdir. Tüzüğümüz, böyle hal
lerde ne münasebetle söz söylemeye kendini mecbur 
saydığını sayın üyenin beyan etmesi zorunluğunu ko
yuyor. 

O itibarla, istediğinizin dayanağını açıklamanızı 
rica ediyorum. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 
gerçi önergem genel nitelemede görülüyor; ama daha 
biraz önce, sanki ben hukuk dışındaymışım gibi, «İyi-
ki, hukuk içine geldi» Sonra, ben konuşmalarım için
de solu, marksistçiyi, Atatürk düşmanını övmüşüm. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Ha
yır!... 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Atatürk düşma
nını, marksistçiyi övmüşüm.. Saymakla bitmez; konuş
ması baştan aşağı bana aitti. Siz de dinlediniz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Yıldız, verdiğiniz bu 
izahat da genel oldu. İzin verirseniz bir hususu açıkla
mak mecburiyetini duyuyorum. 

Genel görüşme önergesi en az 5 sayın üyenin im
zasını taşıma zorunluğunda. 5 imza sahibinden ancak 
birisine söz verilmesine izin veriyor. Ondan sonra leh
te, aleyhte birer üye konuşuyor ve oylama yapılıyor. 
Eğer genel görüşme önergesi kabul edilirse, asıl gö
rüşme o zaman olacaktır. 
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Binaenaleyh, genel görüşme önergesinin kabul 
edilip edilmemesine ait usul işlemi de sınırlı. Eğer, 
açık bir sataşma iddiasında iseniz; önce ben takdir yet
kimi kullanacağım, benim takdir yetkim sizi tatmin 
etmezse, Genel Kurulun kararıyle mesele çözümlene
cektir. 

O itibarla, sataşma noktaları ile ileri sürmediğiniz 
halde ileri sürmüş gösterildiğiniz fikirlerin ne olduğu
nu açıkça beyan etmeniz lâzım ki, ben takdirimi kul
lanabileyim, benim takdirim sizi tatmin etmezse, Ge
nel Kurul takdirini kullanabilsin. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Peki Sayın Baş
kan. 

«İyi ki hukuk içine geldi; en sonunda hukuk içine 
geldik» dedi. Demek ki, ben hukuk dışındayımışım, 
şu anda: Bu bir. 

2. — «Marksist, Atatürk düşmanı olduğu için 
Cem'i savundu» diyerek bana, suçu övme suçlamasi-
nı yaptı. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Ha
yır efendim!.. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sonra da mad
denin ikinci bölümünde, benim söylediklerimi aşan 
yorumlarla söylemediğimi bana söyleterek konuştu. 
Konuşması zaten tümüyle böyle. 

Şimdi, bütün bunlar açık. İki tanesini söyledim; 
konuşmamda diğerlerini söyleyeceğim; nelerdir.. Bu
nun ikismi açıkça söyledi. İkisini söyledikten sonra 
zannediyorum, Yüce Başkanlığın takdiri için, bunları 
dinledikten sonra benim söyleyeceğim bir şey yoktur 
şimdilik. 

BAŞKAN — Yerinize buyurunuz Sayın Yıldız, tu
tanaklar üzerinde inceleme yapacağım. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 
müsaade edermisiniz bir şey daha söyleyeceğim; be
ni süreli şekilde.. (A. P. sıralarından, «Kendi kendine 
konuşuyor» sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, ince
leyeceğim; söylediklerinizi anladım efendim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Önemli bir nok
ta daha var da, onun için.. 

BAŞKAN — İkinci önergeyi sunuyoruz efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 

Sayın Nusret Tuna, Şifahen arz edeceğim 10 hu
susta; 

a) Şahsıma sataşmada bulunmuş, 
b) İleri sürdüğüm görüşlerimin aksine fikirler is

nadında bulunmuştur. 
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İçtüzüğün 65 nci maddesi uyarınca söz verilmesi
ni saygıyle rica ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

(A. P. sıralarından «Hangisi» sesleri, gürültüler) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; çok istirham 

ediyorum, yerinizden mütalaa izhar buyurmayınız. 65 
nci maddeyi biliyorsunuz, okuduk. Ben bir takdir yet
kisi kullanacağım. İyi niyetli bir çaba içerisindeyim; 
bana yardımcı olun.. (A. P. sıralarından, «Doğru, Sa
yın Başkan doğru,» sesleri) 

Sayın Atalay, «10 hususta şahsıma sataşmada bu
lunmuş, ileri sürdüğüm görüşlerin aksine fikirler is
nadında bulunmuştur» diyorsunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Şimdi Sayın Başkan; 
Sayın Tuna bana, «Adamlarımız işbaşında kalsın 

istiyorsunuz» şeklinde, genel görüşme talebimizi sa
dece bunun için verilmiş bir maksatlı önerge olarak 
ifade etmek suretiyle sataşmada bulunmuştur. 

Sayın Tuna, «Ben Sırrı Atalay gibi sövüp sayma
lara gitmeyeceğim» diyerek, (A. P. sıralarından, «Ya
lan mı?» sesleri).. Benim konuşmalarımın sövme say
malardan ibaret olduğunu ifade etmek suretiyle açık -
seçik sataşmada bulunmuştur. 

Yine Sayın Tuna, benim; «Demirel kendisini Ana
yasanın üzerinde görüyor» şeklinde beyanda bulun
duğumu söylediler. Bu şekilde bir ifadem yoktur, ifa
dem başka şekildedir. Sayın Tuna değiştirmiş bulun
maktadır; konu açık ve sarih iken. 

Yine Sayın Tuna, 13 Mart 1971 günü benim bura
da, Cumhuriyet Senatosu Başkanının beyanatı kar
şısında; «Yaşasın şunlar, yaşasın bunlar,» şeklinde be
yanatta bulunduğumu ifade etti. Gerçek dışıdır. (A. P. 
sıralarından «Tezahüratta, tezahüratta» sesleri ve 
«Bizlere teşmil edemezsin» sesleri) 

Zabıtları okumak suretiyle neler söylediğimi açık
lamak zorundayım. 

Yine Sayın Nusret Tuna, benim konuşmam sı
rasında, «Karşı oy kullanan Yüce Danıştay üyelerini 
A. P. zihniyetini temsil eden hâkimler olarak ifade 
ettiğimi» söylemek suretiyle gerçekten çok vahim, 
gerçekten çok haksız isnatta bulunmuştur. 

Yine Sayın Tuna, benim, «gerekçeli kararım altı 
sayfadır; altı sayfadan ibaret gerekçe olarak ifade et
tiğimi» söylemek suretiyle gerçekleri aksine ifade et
miş ve düşüncelerimin dışında bana fikirler izafe et
miştir. 

Sayın Başkan; 
Yine Sayın Tuna, «Senato Başkanının TRT Genel 

Başkanı durumunda ifade edilen şahsı dünkü ziyare
ti İçtüzüğün 7 nci maddesine aykırı olur şekli ile bu
gün gündem dışı konuşmamı kınamak suretiyle sa
taşmada bulunmuştur. 

Yine Sayın Tuna, genel görüşme konumuz olan 
önergeyi saptırarak sanki biz, genel görüşmenin, Ba
kanlar Kurulunun: 

1. — TRT Genel Müdürlüğünden alınma kararı-
namesi; 

2. — TRT Genel Müdürlüğüne yapılan tayinin Da
nıştay Dava Dairelerinin Genel Kurulunca yürütme
nin durdurulmasının yerine getirilmemesine ilişkin 
olan genel görüşme talebimizi, Yüce Meclisin kabul 
ettiği bir yasa dolayısıyle alınmış bir işlem şeklinde 
göstermek suretiyle görüşlerimizi tamamen yanlış is
tikamete aktardığı gibi; Sayın Tuna, çok ağır bir it
hamda daha bulunmuştur ve demiştir ki, «Sırrı Ata
lay, çoğu kez buraya gelip diyor ki, (Ben, Anayasa 
Mahkemesinden bu kararları değiştireceğim.)» 

Sayın Tuna'nın ifade ettiği bu çok ağır sataşma
lar ve isnatlar bile benim söylemediğim, söyleyeme
diğim, fikirleri bana isnat etmesi, İçtüzüğün 65 nci 
maddesine göre açıklamalar yapmak hakkını bana 
vermektedir. 

Sayın Başkanım, bu sebeple söz rica etmiş bulu
nuyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Daha ne 
söyleyeceksin.. 

BAŞKAN — Şimdi, değerli arkadaşlarım; 
Konuşmalar esnasında dikkatli bulunmaya gay

ret ettim; arna tutanakları inceleme zorunluğunda-
yım; 2,5 saat süren bir konuşma.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, söyle
diklerim tutanakların incelenmesini gerektirmez. Sa
yın Tuna, «Hayır, ben böyle demedim» diyor mu ki, 
siz buna karşı tetkik ihtiyacını duyuyorsunuz? (A. P. 
sıralarından müdahaleler ve «Sana ne?» sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, müsaade bu
yurunuz efendim. 2,5 saat süren bir konuşma.. (A. 
P. sıralarından gürültüler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Tuna demedi 
mi; «Sırrı Atalay, 13 Martta, burada, şunlar yaşasın, 
bunlar yaşasın..» Demedi mi?. Zaptı tetkike gerek var 
mı? (A. P. sıralarından müdahaleler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz sayın Atalay. 
Başkan benim, dediklerinizi şimdi not ettim. Konuş
mayı bütün dikkatimle izledim; ama ihtiyaç duyu-
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yorum; herhangi bir yanlışlık yapmamak için. Bunu 
anlayış ile karşılamanız lâzım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söyleyin arkadaşımı
za, «Hayır» desin; «Ben bunları söylemedim» de
sin. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Bu, o kadar meydan

da ki... 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri; 

67 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 
Sayın Ahmet Yıldız; Sayın Tuna'nın konuşmaları 

esnasında, «Sayın Sırrı Atalay'ın tedirginlik ve hır
çınlık içinde olduğunu» açıklayan ifadesi var.. Size, 
sizin konuşmalarınıza temas eden kısımda da, bunu 
belirttikten sonra, «...zaten Cumhuriyet Halk Partisi 
ne derse, arkasından gider» sözü var. Hukuka bağlı
lık ve hukukun üstünlüğünden bahsedişinizden son
ra; «Bir dönemin icraatı sırasında, Danıştayın bir 
günde kapatılıp, bir günde kurulması, Yargıtaym bir 
günde kapatılıp bir günde kurulması...» nedeniyle... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Onlar ol
muş hadiseler... 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, bun
lar olmadı demiyorum, müsaade buyurunuz. 

...Nedeniyle, hukuka saygı ve bağlılıkta ve huku
kun üstünlüğü ilkesini kabulde, ima mahiyeti var. 

Sonra, «Bu suretle konuşmam, maksadımın dışın
da ifade edildi» diyorsunuz. 

Suçları, suça konu teşkil eden eylemleri övmenin, 
suçu işleyenleri övmenin Ceza Kanununa göre yasak 
olduğu kanun hükmünü ifade ettikten sonra, buna 
ters düşen davranışlarınız olduğunu ima eden husus 
var. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Allahaş-
kına kararınızı verin, tetkik edecekseniz, bu, en tabiî 
hakkınızdır. 

BAŞKAN — Efendim, saat 18'e 18 var; 18'i 10 
geceye kadar tutanakları inceleyerek bu iddialar üze
rinde bir neticeye varmak çabasını göstereceğim. Bu 
sebeple Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17,42 

Bu üç noktaya münhasır olmak üzere size söz ve
receğim. Yalnız, genel görüşme, genel görüşme öner
gesinin kabulünden sonra olur. Binaenaleyh, Sayın 
Ahmet Nusret Tuna'nın ileri sürmediği bir fikri ileri 
sürmüş gibi, söylemediği bir sözü söylemiş gibi dav
ranmamaya dikkat edeceğinizden emin bulunduğumu 
belirtmekle beraber, çok kısa konuşmanızı da ayrıca 
rica edeceğim. 

Sadece bu üç noktaya münhasır olmak üzere bu
yurunuz. 

ORHAN KOR (İzmir) — Allem etti, kallem etti 
yine söz verdi. Yapacağı buydu. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Sayın Nusret Tuna beni eleştirir, hatta yererken, 
görüşlerini, dayandırdığım ve kendisince de o görüş
leri dayandırdığı hukuksal ve bilimsel sayılan gerek
çelere de dokunmak suretiyle, benim öyle hukuksal, 
bilimsel olmayan gerekçelere dayandığıma ilişkin savı
nı da yanıtlayacağım. «Hukuku genişçe alalım» der
ken, beni ittiği yerde aslında kendisinin inatla durdu
ğunu göstereceğim. Ben bunu yapmak zorunda kal
dığım için özür diliyorum. 

•««4» 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 18.15 

BAŞKAN — Başkanvekili Zihni Betil 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca Kas amonu), Ekrem Kabay (Burdur) 
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Sayın arkadaşlarım; 
Arzulanan demokratik gelişme aşamasına ulaş

mamızın her halde sorumlusu biz gösterilemeyiz. Bu 
üzüntüye katlanırız. Çok heyecanlı ve hırçın da konuş
madık aslında. Her hükümet döneminde uygulanan 
bu tür kararlara karşı daima buraya çıkmışız ve ko
nuşmuşuz. Gerçi, Sayın Denıirel Hükümetinin, insa
nın sabrını tüketen davranışları karşısında belki biraz 
heyecanlı konuşma zorunluğunu duyuyorsak da, öy
le onun dediği gibi hırçın filân değil. 

Şimdi arkadaşlarım; 
Elbette, savunmada biz, her hükümet döneminde 

olmuşları, kötüyü örnek alarak bugünkü davranışa 
gerekçe türetme mantığına katılmayız. Hele bu, özel
liği olduğu için üzerinde durduk; yoksa Sayın İsmail 
Cem'e özel bir iltimas yapmak için değil. Bu tür davra
nışın gelenekleşmesinde Sayın Nusret Tuna'nın Par
tisinin büyük payı olduğunu, zannediyorum ki, onlar 
biliyorlar. Yani, «nasıl olsa bunlar oluyor» diyen bir 
mantığa da biz katılamadık. O yapmıyor, bu yapmı
yor; nasıl olsa olmuyor, o halde bunun da yapılma
sının kusuruna bakmayın... Hatta o kadar geldi ki, 
efendim, kümeden düşen, sınıfta kalan; yani demek 
istedi ki, bugünkü Hükümet de kümeden düşüyor, sı
nıfta kalıyor, onun üzerine gitmeyin... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Hadi be, öy
le bir şey yok... (A. P. sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo
rum. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Asıl hırçın konu
şan kendisidir ve burada açıkça, sanıyorum ki, Cum
huriyet Senatosunun her sayın üyesinin heyecanla üze
rine gideceği husus, Sayın Nusret Tuna'nın hırçınlığı
nın Anayasaya olduğunu gösterdi. Anlatacağım; Ana
yasadır, Anayasanın kurumlarıdır; hırçınlık oraya 
yoğunlaştı. Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Ana
yasanın öz kendisi... 

Şimdi, diyor ki, «Nasıl sabredersiniz sayın sena
törler?.. Bugünkü Meclisin yüzde 60'nın katılmadığı 
bir Anayasadır bu. Bu, 1924 Anayasasından sapma
dır. Eleştiren, bir Anayasa üzerine oturan Meclisin 
üyeleri nasıl sabredebilir?.. Evet, 1924 Anayasasına 
ben de onun kadar saygılıyım, ama o Anayasa, bir 
devrimci iktidarın yürütmeyi çok kuvvetlendirerek, 
devrimleri kısa sürede yapmak ve boşluklarının da o 
devrimci iktidarın iyi niyetleriyle doldurulacağı fel
sefesine dayanıyordu, ve nitekim o sayın iktidar, o sa
yın Rahmetli Atatürk'ün Başkanı bulunduğu o ikti

dar döneminde asla o boşluklar kötüye kullanılmamış
tır, ama ne zaman ki, onun karşıtı zihniyet iktidara 
geldi, değil boşluklar, en kesin hükümleri çiğnenerek 
ihtilâli tek çıkar yolu haline getirmiştir. Bunu anla
mayan bir kimse hukukçu ise, ben karışmıyorum 
onun mantığına... 

Arkadaşlarım, bir kez halkoyu ile çıktı bu. Ar
tık ondan sonra, «Biz katılmadığımız için bunu se
vemiyoruz» diyen bir kimse, önce aptesini tazelesin, 
ondan sonra burada otursun. 

Arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
ulusal iradeyi temsil ettiğine ilişkin hiç bir kuşku
muz yoktur. Türkiye Devletinin en üst organının 
burası olduğuna ilişkin de hiç bir kuşkumuz yoktur. 
Bunun saygınlığına gölge düşürecek her hareketin kar
şısına biz çıktık. Unuttu söylemeye; 12 Mart'a karşı 
da ilk çıkan bizdik. Hatta, sıkıyönetime karşı çıkan 
bizdik. Bunu unuttunuz mu?.. Açıkça dedik ki, «Bu 
muhtıranın suçlamaları bir kısım insanlar için doğ
rudur; biz reddediyoruz...» Ben söyledim. Bu, onlar 
için haklıdır, o hükümet için haklıdır, ama Meclise 
yönelik kısmında buna katılmayanlar buna hedef de
ğildir. Bildirimizde de söyledik; sıkıyönetime, çıktı
ğı zaman da karşı çıktık, ama sayın arkadaşlar, bü
tün sıkıyönetimlere doludizgin «evet» derken, bütün 
yasalarına doludizgin «evet» derken, «hayır» diyen 
bizdik. Burada günlerce savaşan bizdik. Birkaç kez 
sözcülüğünü yapan, grup adına konuşan bendim. 
Bunları unutarak gelmeyelim. Biz o derecede sahibiz 
bu yasaya, o derecede sahibiz bu Kuruma. Biz bu
nun uğruna öyle az, ucuz şeyler koymadık; kendi
mizi koyduk, onun için savunuyoruz. 

«Efendim, yargı yürütme yerine karar alamaz...» 
Biz onu savunmuşuz... Ne demek o?.. Böyle bir şey 
var mı?.. Yargı yürütme yerine karar mı almış?.. İp
tal etmiş. Görevini anlayalım. İptal hakkı varsa eder. 
O karar, yürütme yerine karar değildir. Biz öyle bir 
mantıkla buraya çıkmadık. 

«Son sözü söyleme hakkı Hükümetinmiş bu işte...» 
Biz onu niye anlayamadık?.. Ne demek o?.. İptal ediyor 
ikisini de. Hâlâ söz mü kaldı?.. Eylemin yürümesi 
kaldı. Bunun karşısına hukukun üstünlüğüne inanan 
bir kimse çıkıp da öyle dedi, ama siz onu bırakın bir 
tarafa diyebilir mi?.. Anayasanın 114 ve 132 nci mad
delerini, böyle lâtakrabûssalâte cinsinden yorumla
mayalım. 

Demek, «Sayın Feyzioğlu'daıı öğrensinler bunla
rı...» Ben burada onu okudum, ben uydurmadım. Sa
yın Feyzioğlu Türk Hukuk Kurumunda; «Bunun 
(yargı kararı) ayrımı yapılamaz; isterse ilk karar ol-
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sun, isterse son olsun...» anlatıyor, anlatıyor... Uzat
mamak için bunları kısa kesiyorum. Sonra diyor ki, 
«Bunun bir virgülünü değiştiren bütün Meclis olsa, 
bir tek muhalefet kalmasa, Anayasa dışındadır.» Sa
yın Başbakan Yardımcısı; bilgisine de saygım var. 
Doğru söylüyor. Ben bunu söyledim. 

Efendim, örnek verdik de o zaman, ona aktarma 
yaptılar. Ben ne dedim?.. «Fransız Danıştayının ama
cı, anayasal statüsü bizimkinden farklıdır.» 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Hayır... 
GAHİT ORTAÇ (Bursa) — Benzeridir benzeri... 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Hayır diyen oku

sun da öğrensin. 
Fransız Danıştayı bunun gibi değildir. Örnek de 

alamazsınız dedim. Anlatın; Fransız Danıştayı bizim 
Demirel Hükümetini ömründe gördü mü ki, bozma 
kararı versin?. Orada böyle karar olur mu? İnsana 
gülerler. 

Ben burada misal verdim, Sayın Erim'e de son
ra sordum, haksız olup olmadığımı söylesin diye. Bir 
defa, rektörü atayan, üniversitede rektörü seçen ikin
cisini seçtiği için, kıyamet koptu ve bakan bir daha 
yapamadı bunu. Nasıl Danıştaya gideceksiniz?.. Hü
kümet zorunlu olarak kararlara uyuyor, yetkili or
ganların kararına saygı gösteriyor. 

Fransa'ya özenirken; arkadaşlarım, izin verirse
niz biraz da tutarlı olalım. Şöyle idi, böyle idi Fran
sa... Burada överek bağırdığınız suçlar Fransa'da ör
güttür; «Örgüt» diye kuruluyor. Şimdi ben bunları 
övmüş değilim. Demokrasiyi seviyorsak, hepsini bir
den seveceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, lütfen söz verdiğim 
konulara münhasır olarak konuşmanızı rica ediyo
rum. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — işte arkadaşla
rım, biz, «Sınırlıdır» diye savunuyoruz; sınırlar... 
Anayasa diyor ki, Danıştayın yürütmenin kararları
nın yasalar içinde uygulanmasını sınırlama yetkisi 
var. Nedir bu sınırlama? Karar uygulanmadığı tak
dirde sınırlama diye bir şey kalmaz, «dua» olur bu. 
Kalkar Danıştay dua eder, Hükümet de dinlemez... 
Bu mantık olur mu? Bir yargı organının kararı uygu
lanmaz ise, bunu söyleyen burada hukuktan bahse
debilir mi? 

Arkadaşlarım; 
«Karşılaşılması olanaksız bir durum olmadıkça 

biz nasıl savunurmuşuz bunu?» Yani telâfisi imkân
sız... Öyle ise Danıştayı yeniden kurun. Biz burada 

| Danıştayın görevlerini mi konuşuyoruz? Ben konuya 
girmiyorum Sayın Başkan, «Açılmalı mıdır, açılma-
malı mıdır?» demiyorum. Sadece bizi hedef alan ve 
kendisince hukuksal ve bilimsel olduğunu söyleyerek 

I dayandığı ilkelerin aslında öyle olmadığını, bizi yer-
I mede haksız olduğunu söylemek istiyorum. 

Danıştay, kararını veriyor... Biz Danıştayı yeni
den kurmuyoruz ki, şu kararı niye veriyor, bunu niye 

I veriyor, falanı niye veriyor... Bunlar tartışılıyor bu-
I rada. Sonra, dünyada danıştay örnekleri var, onları 
I da kurmuyoruz burada. Biz öyle bir şey yapmadık 
I ki, bizi sayın arkadaşımız eleştirsin... 
I Hatta, «Atatürk'e dil uzatmış, Marksistmiş, biz 
I onu savunmuşuz...» Evvelâ kitabı iyi okumadı. Kita-
I bı ben de okudum. Kitapta suçlama niteliğinde değil. 
I Eylemleri, tarihin eylemlerini değerlendirirken söylü-
\ yor. Atatürk'e saygılı dil kitapta vardır ve bir tek ki-
I şi, «Kitap, Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
I maddelerini ihlâl etmiş» diye söyleyemedi, söyleme-
I di. Yargı organlarından hiç kimse söylemedi, hiçbir 
I yerde dava açılmadı. Buraya geleceğiz; «O kitap 
I Marksisttir., Atatürk düşmanıdır» diyeceğiz ve ben 
I onu neden savundum, savunduğum için ben de Ata-
I türk düşmanı ile beraber oldum, ben de Marksismi 
I savundum, mantığı medreseye de sığmaz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Çadır zihniye
ti... 

I BAŞKAN — İstirham ediyorum efendim, rica 
I ediyorum. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Arkadaşlarım; 
I Peki, kongreye Atatürk'ün resmini asmayan, Ata-
I türk'ün Kurtuluş Savaşına başladığı günü bayram 
I yapmak istemeyen zihniyete Sayın Hükümet ne di

yor?... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Her şeyi... 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Demedi hiç bir 

şey. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Aynı şeyi 

I söylüyor. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Daha uzatmıyo-

I rum, heykele saldıranlara bir şey demiyorum, bırakı-
I yorum o konuyu. 
I Arkadaşlarım; 
\ 
I Yasalarımıza sahip çıkmakta biz onlardan fazla 
I titiziz. Meclislerin çıkardığı yasaları uygulama baha-
I nesiyle, yargı kararının etkilenmesine karşıyız. O da 

yasaya dayanıyor; kararını vermiş. 
I «Demirel yasaya saygılı imiş, biz o kusuru yap-
\ mışız...» 
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Sonra, bana söyledikleri bir şey daha yanlış; ben \ 
hiç bir zaman A. P., D. P. (Demokrat Parti) ilişkile
rini yermedim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ben yerdim, ben... 
BAŞKAN — Sizin hakkınızda böyle bir şey söy- j 

lemedi Sayın Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bir şey var efen
dim. Ben dedim ki, onun uzantısıdır. «Uzantısı deyin
ce o meşru değildir, ben de meşru değilim» demek 
istiyor. Onu beğenmedim, onu söyledim, o kadar. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ben yerdim, sonra 
söyleyeceğim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — «Bozulan yasa
nın boşluğunu Hükümetin doldurması fikrine katıl
madığımızı yeremezsiniz...» Yani, kararın boşluğunu 
Hükümet doldurmuş mu? Hayır. Hükümet ne karar 
almış, ne de yeni bir kararname çıkarmış; gelen ka
rarı uygulamıyor. 

Arkadaşlarım; 
Ben, Sıddık Sami Onar'dan aktarma yaptım. O 

aktarmaya karşılık bir aktarma yapıldı; ama çok 
yanlış. İzin verirlerse o kitabı ben de okudum, kendi 
imzasıyle o kitap bende de var. Sıddık Sami Onar' 
in, yürütmenin durduğu andaki durumu tanımladığı 
doğrudur. «Bu durum, budur» diyor, biz de onu söy
lüyoruz. Nedir o durum? İsmail Cem'in atanması hü
kümsüzdür, bunun gelmesi de hükümsüzdür. Sıddık 
Sami Onar onu diyor. Sıddık Sami Onar diyor mu 
ki. İsmail Cem yerine gelemez? Hayır. Sıddık Sami 
diyor ki, «karar geçicidir, böyle bir karar, o andaki 
durumu tanımlar.» E. o andaki durumu savunuyoruz 
biz; hukuksal statüyü savunuyoruz. Ben başka bir 
şey söylemem ki ben... Demin de söylediğim gibi. bu
nun eksiğini Sayın Feyzioğlu'ndan tamamlasın. j 

Arkadaşlarım, kararı küçümseyen konuşmalara 
dokunmuyorum. 

12 Mart hükümetleri, onun yönetiminde yasala
rın bizim tarafımızdan savunulmadığma dokundum. 

Bence daha önemli noktaya geliyorum: Anayasa 
Mahkemesinden rahatsız olanlar bizi suçlamasın... 
Bu Anayasa Mahkemesini yeniden kurmuyoruz. Bu 
bellidir; Anayasa Mahkemesinden rahatsız oluyorlar. 
Meclisin iradesi üzerinde olduğu, görüşünü biz savun
madık; hayır, asla.... Türk Ulusunun referandumun
dan, halkoyundan aldığı ulusal egemenliğin kendine 
yansıyan bölümünü kullanarak, yasamayı denetleme 
görevini yapıyor. Saygı duyuyorum, arkadaşlar da 
saygı duysun; bizim üzerimize gelmesinler. I 

«Neden ben fuzulî şagildir demişim?» Evet. Yö
netim kurulunun çoğunu da kendi oyu ile değiştirdi. 
Oradaki profesörler de öyle dediler. Oylama da öyle 
oldu; «Fuzulî şagil» diye nitelendirdiğim kimsenin 
oyu ile... Öbür profesörler, bu işi anlayanlar katılma
dılar; «Hayır senin yetkin yok» dediler. 

Bir suçlamayı daha cevaplandırmak isterim: Efen
dim, «Ben hep C. H. P. nin arkasında gitmişim, onu 
savunmuşum...» 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — O doğru... 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Ben Anayasayı 

savunuyorum; ama bir lider toplumun karşısına çı
kar; «Ey Türk Ulusu! Bu Anayasanın kolu kanadı 
kırılmıştır. Onun kolunu, kanadını takmak için oy 
istiyorum.» derse, ben. 27 Mayısa olarak, o Anaya
sayı yapanlardan biri olarak saygı ile kendisini se
lamlamayı görev sayarım. Bu gayet doğrudur, Ecevit 
bunu söylemiştir. Bu noktada alkışlıyorum. 

Öbür lider de çıkıp derse ki. «çok değiştirdik; 
ama yetmiyor. Gene değiştireceğiz, biçimini bozaca
ğız...» Bunu da saygı ile selâmlıyorsam, kimse beni 
yermesin. Benim gözbebeğim diye saydığım bir sis
temi savunan birisi, karşısında birisi... Ben ondan de
ğilim ki, o görüştenim. O görüşte birleştiğim gün, 
onun sözünü alkışlıyorum. O görüşün karşısında 
olanları da alkışlayamıyorsam, bu kadar bilinç dışı, 
aklını yitirmiş insan olmadığımdandır. Beni o nokta
ya lütfen itmeyin. Y'oksa benim C. H. P. ile hiçbir 
hukuksal ilişkim yoktur. 

«Ben hep hukuk çizgisi dışındaymışım... İyi ki 
hukuka gelmişim... Bayram etti arkadaşlarım. Ben 
böyle bir noktada olduğumu hiç hatırlamıyorum. 
Ben Anayasaya saygılı, Atatürk'e saygılı insanların 
yanındayım; ama bir kısım insanlar çıkar, milliyetçi
lik kavramının tüm tersi bir politika ile «biz de mil
liyetçiyiz» der, ben bunu kabul etmezsem kusura bak
mayınız. Milliyetçilik, ulusun tümüne yüreğinde eşit 
duygu besleyebilen, yeraltı, yerüstü servetleri o mil
letin malı olsun diyebilen, ezen, sömüren, aracı - ma-
racı istemeyen yürekte ancak yaşar. Ben de öyle bir 
yürek var. Ona uygun olmayanlara milliyetçi demi-
yorsam. kusur bende değil. Ben. öylesine milliyetçi 
diyorum. 

«Cem'e niçin sahip çıkıyor muşum?» Bir bakıma 
Cem, genç yaşında başarılı bir genel müdürlük yap
mıştır. Avrupa'da öğüimüş, çıktığı uluslararası top
lantıda bizden de bu genç adam bunu söyledi diye 
hoşnutluk duydum. Bu bakımdan da sempatim ola-
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bilir. Size ne sempatim varsa? Ama ben onu sem
pati ile savunmuyorum, ben kararı getiriyorum; şu 
kararı uygulayasınız diyorum. 

Kürsüyü kullanmada ben hiçbir zaman seviyenin 
altına düşmemeye çalıştım. Arkadaşım diyor ki «Da-
nıştayın bu kararını eleştirmeliydin» E, ben Demirel 
miyim? Ben yargı organının kararını eleştirecek ka
dar Anayasa dışı mıyım? O sizsiniz Koca bir Danış
tay; en yüksek yargıçlardan kurulu Danıştay karar 
vermiş, o Anayasanın yapıcılarından olan Ahmet 
Yıldız buraya çıkacak; «Ey Danıştay! Yanlış yaptın.» 
diyecek... Hangi hakla, hangi yetkiyle?.. 

Kuvvetler ayrılığı... Evet kuvvetler ayrılığı ola
cak, buraya çıkacağız yasama üyeleri olarak ver - ve
riştir yargıya... Kuvvetler ayrılığı bu mu? Kuvvetler 
ayrılığı saygıya dayanır. Anayasanın bütün kurumla
rının yetki ve görevlerine saygı besleyen yürekte an
cak kuvvetler ayrılığı yaşayabilir. Yoksa, buraya gel 
boyuna bağır... 

Efendim, «132 nci maddeye aykırı konuşmuşum..» 
Ne demişim?.. Bir defa hukuku bu kadar ters çeviren, 
hukuk mantığına saygı duyduğum bir arkadaşın po
litik etkilerle bu noktaya gelişi beni şaşırttı. Çünkü 
ben, 132 nci maddeyi niye çiğnemişim?.. Ben demi
şim ki, «Kararname, (açık konuşahm, o noktayı or
taya koymak istiyorum) ancak bir yargı organında 
karara bağlandıktan sonra kullanılabilecek deyimler
le İsmail Cem'i suçluyor.» İsmail Cem haklıdır, hak
sızdır demedim. Bunlar karara bağlanmadıkça mah
kemeye de düşse sanıktır, suçlu değildir, söyleyemez
siniz diyorum. Ben mahkeme kararını mı eleştirdim?.. 

E, öbür tarafta Hükümet ne diyor?.. «Nasıl ve
rir bu kararı? Orası C. H. P. merkezidir, orası bu
dur...» 132 nci maddeyi ihlâl eden bu değil de, Sayın 
Seyfi Öztürk'ün söylediği değil de, Sayın Demirel'in 
değil de; Ahmet Yıldız'ın burada çıkıp; efendim, 
mahkeme kararına bağlamandan bunları söyleyemez
siniz demesi, mahkemeyi etkileyecekmiş... Yanlış, 
doğru demedim. Mahkeme kararıyle ancak bu suçlar 
söylenebilir. İçinde ağır vatan ihaneti var .Bu derece
de ağır hükümleri bir yürütme organı söyleyebilir mi? 
Söyleyemez dedim. Şimdi niye rahatsız oluyorsunuz? 
132 nci maddeye saygımdan ötürü, onu çiğnemeyin 
diye söylemek istedim bunları., 

«Ben mahkemeyi etkiliyor muşum...» Sanıyorum 
bunu söyleyen de inanmaz; ama bir defa söylenmiş 
oldu. 
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Efendim, «İşgal altında olduğunu söylemişim; 
bu çok fena imiş..» Demin söyledim, onu Yönetim 
Kurulu da söylüyor. 

«Ben radyo işgalinde ustaymışım...» Evet, ben, 
«Vatan Cephesi Radyosu» denilen o rezaletin yeri
ne, Türk Ulusunun parasıyle haysiyetiyle ses çıkara
cak bir radyonun kurulmasının savaşçısıydım. Onun 
için o, fesat yuvasının işgalini şeref sayıyorum. İyi ki 
işgal etmişiz de, o fesat yuvasını dağıtmışız... Ve onu 
dağıtma olayının bayramını kutluyoruz. 

Sayın arkadaşlar; 
Öyle ise niye kutluyorsunuz o bayramı? O bayra

mı kutluyoruz. Ona katılma... Elbette uzmanım, bü
tün rezilliklere karşı savaşmakta uzmanlığı bana ve
riyorsanız, şeref duyarım. 

Arkadaşlarım; 
Demirel anarşiyi çağırıyormuş, dedim. «Efendim, 

mahkemede kararları gördünüz, şunları gördünüz, 
suçlandı; sen nasıl anarşist Demirel dersin? Sen na
sıl dersin ki, Sayın Demirel gelince bunalım gelir?» 

Arkadaşlarım; 
Biraz tarihî, biraz sosyal bilimleri kenara atma

dan, bilmesek bile, hiç olmazsa kolay anlaşılır yön-
I lerini kenara atmadan düşünerek konuşalım. Bizim 

tarihte de böyle olaylar çok olmuştur. Ayaklanma
lar, devrilmeler, Patrona Halil, Kabakçı Mustafa, 
Derviş Vahdeti, Kürt İsyanı şu, bu... Bunlardan ta
rih, Patrona Halil'i mi sorumlu tutuyor, Kabakçı 
Mustafa'yı mı sorumlu tutuyor, yoksa o dönemin ik
tidarını mı? Hem iktidar olacaksınız, hem de suçu 
size değil de sorumsuz insanlara bırakacaksınız... Bu 
mümkün müdür? Bu mantık burada savunulabilir 
mi? Böyle devlet yönetimini veya böyle yönetenleri 
övme suçtur; siyasal suç, vicdanî suç... Mahkemeye 
düşseniz belki suç olmaz. 

Efendim, anarşi; elbette 12 Mart öncesi tutumun, 
12 Marta getirdiğini söylemişim. Onu iyi söylemişim; 
öyledir o. Bunun tersini söylemek için tarihi inkâr 
etmek lâzım. 

Efendim, mahkemede verilmiş kararlar var... Pe
ki, bir soru soruyorum, buraya fazla girmeyeceğim; 
o zamanlar radyoda kendi itiraflarıyle şu vapuru 
yaktık, şurayı ezdik, şunu yaptık filan, filan bir sürü 
suçlan kendi gönlüyle rızasıyle yaptık diyenler son
ra ne oldu? Mahkemede yapmadıkları anlaşılarak 
beraet ettiler. Onları alkışlayanlar utanmıyor mu şim
di? Bayram ederek, işte gördünüz gemiyi yaktı, ihti-
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lâle katıldı, ama gördünüz mü gitti operayı yaktı, ı 
diyenler... Demek ki, o zamanın o tutumuna isyan et- | 
me hakkımızdır. 

İşte arkadaşlar, bizim savunduğumuz o türlü işle
yen mahkeme değil Ya? Komuoyu karşısında ne iş
kence odası, ne baskı, radyoda yan tutma yapmadan 
namusluca insanların konuşmasına fırsat veren; avu
katına da yargıcına da etki yapmayan mahkeme isti
yoruz. Ben, elbette o mahkemeyi eleştireceğim. Ben 
buraya geldim; söylediğim gerekçeyi söyleyen yargı
cı Sıkıyönetim Komutanı atmış mahkemeden. Elbet
te eleştireceğim. Ne hakkı var atmaya? Şimdi attığı
nın yanlışlığı çıktı. Belki o zaman bunu söylesem ha
talıydım; ama şimdi beraet etti, «yalandır bunlar» 
dendi. İşte biz ona karşıydık. Yoksa, Türk hâkimine 
karşı değildik. Namusu, vicdanı rahat bırakılan hâki
me her zaman saygımız vardır. 

Arkadaşlarım, bizim konuşmalarımızın komüniz
me falana, filana yardım ettiği değil; asıl bugünkü 
Hükümetin komünizme anarşizme ve faşizme yardım 
ettiğini söyledim. Doğrudur; Hükümetin tutumu; 
böyle tutumlar ona yardım eder, bizimki değil. 

«Meclislerden çıkan bir yasayı ben eleştirmişim; 
çıkan yasaya sahip çıkmamışım...» Arkadaşlarım, 
bir kez bu mantığı düzeltelim. Burada 11 sayılı Ka
rarnameyi iptal eden karar, bugün Anayasa Mahke-
mesindedir. Nasıl olur da buraya gelirsiniz, «Anaya
sa Mahkemesi bu kararı veremez» dersiniz. Oradadır 
o... O. henüz sonuca bağlanmadan verilmiş hükmü 
varsayıp, hükmünüzü ona atıp, «Efendim, onun atan
ması yok sayılır...» Yok sayan kararname Anayasa 
Mahkemesinde görüşülüyor. Bakalım ne olacak?.. 
Yok mu sayacak, var mı sayacak? Onun hakkıdır; 
Anayasa Mahkemesinde görüşülüyor. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Yürürlük
te. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Halen mer'i yürürlükte. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Yürürlükte... 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

- - Oradan icazet alınmıyor. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Şimdi arkadaş

larım, evvelâ yürürlükte olan... 
NURETTİN AKYURT (Malatya) — Yani askı

ya mı alındı bu kanun?.. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Müsaade edi

niz. alınmadı doğru; ama yürürlükte olan kanun de
mek var; o, «yok» diyor, 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — O halde ni
ye öyle konuşuyorsun?.. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Size soruyorum 
şimdi Sayın Çelikbaş; yürürlükte ise var. O, «yok» 
diyor. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Ka
rarname var. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Ya yok, ya var. 
Varsa da, yoksa da Anayasa Mahkemesine dava ko
nusudur. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— «Keenlemyekün» dediler. Galiba keenlemyekünü 
unuttunuz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Peki arkadaşla

rım, ben şimdi size soruyorum; bu tartışmaya aslın
da girmek istemem, hukuku maymuncuk sayan man
tıkla çatışmam ben. Yalnız, o kanun eğer yürürlükte 
değil ise... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Hâ
lâ mı keenlemyekün?.. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Tamam, «Keen
lemyekün» dediğinize göre, yok demektir. Keenlem
yekün değil ise mesele yoktur; ona göre yapılmış. Ke
enlemyekün farz ediyorsanız dava konusudur. O hal
de her iki halde de sonucu bekleyeceğiz. 

Arkadaşlarım; 
Bu aslında o kadar önemli değil. Çünkü sizin de

diğiniz doğru yanlış, karşı görüşü biz savunduk. Ba
kalım yargı ne diyecek?... Keenlemyekün müdür, 
haklı mıdır, haksız mıdır?... Tartışılacak. Zaten ko
nu bu değildir. Ben bunu buraya tartışmaya getirme
nizi yadırgadım. Yoksa, Anayasa Mahkemesinin ka
rarını bekleriz, hükmünü görürüz. 

Danıştay var... 
BAŞKAN — Sayın Yıldız, benim işaret ettiğim 

konulara münhasır olarak sözünüzü bitirmenizi rica 
ediyorum. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Tamam. 
Ben bir sözü böyle söylemedim; «Danıştay var 

diyebilmeliyiz» demedim. Bu, çok ağır bir söz olur. 
Ben, «diyebildiğimizden gurur duyuyorum» dedim. 

I Diyebilmeliyiz; yani Danıştay kötüdür, bu hale gel
sin demedim ki... Ben dedim ki, «Berlin'de mahke-
meler vardır» sözünü bugün, Ankara'da Danıştay 

! vardır dedirten yüce yargıçlara kafa tutacağına, ba-
I ğırıp çağıracağına, saygı ile selâmlamaktır görevimiz. 
I Ben bunu derken. Danıştaya saygılı olmayız deme-
I d im. 
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Şimdi bir şeyi çok yadırgadım. 
BAŞKAN — Sayın Yıldız, benim tasrih ettiğim, 

sınırladığım konulara münhasır olarak sözünüzü bi
tirmenizi rica ediyorum. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Peki efendim, bi
tiriyorum. 

Şimdi Sayın Tuna dedi ki, «Siz bir gecede iki du
dak arasından çıkardığınız iki sözle, yönetimi eliniz
de bulundurduğunuz zaman, Danıştayı bir gecede 
lâğvettiniz. Hukuka saygı bu mu..» Bunu bir çocuk 
söylese bir şey demezdim. 

Sayın arkadaşlar; 
O ihtilâldi. Niye kalkıp, Meclisi niye dağıttınız 

demediniz? Danıştaydan üstündü Meclis. Niye kal
kıp, Cumhurbaşkanını niye tutukladınız demediniz?.. 
Niye onu demiyorsunuz?.. Bir gecede ihtilâl; onbin-
lerce insanı öldürüyor. Biz Danıştayı o gece lağvet
mişiz; büyük suç... Niçin lağvettik? Çok kötü bir 
zihniyetin etkilerinden temizlemek için. Size de mi
ras kalan o zihniyeti, sizden temizlemeye çalışıyo
ruz. O zaman oradan temizledik, şimdi sizden temiz
lemeye çalışıyoruz. Takdir edin bizi; Anayasaya gö
re çalışıyoruz. 

Niye kaldırdık?. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, istirham ediyorum 
efendim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkanım. 

Şimdi arkadaşlarım; 
Yeniden devlet düzeni kurulurken elbette eskile

ri yıkılacaktır, yenileri kurulacaktır. Doğru yapılıp 
yapılmadığı da halk oyuna sunularak kesinleşmiştir. 
Siz de o sunuluşun sonucuna göre burada oturuyor
sunuz. Altınızı gıdıklamakta, meşruluk taşlarını oy
natmakta bir yarar yoktur. Ben, bunu söylemek için 
söyledim bunları; yoksa önemli değildi. 

27 Mayıs bir miting değildi, bir turistik gezi de 
değildi; bir ihtilâldi. Elbette devitecek, mahkemeye 
verecek, asacak, kesecek; yapmadı onu.. Verdi mah
kemeye, öbürünü de değiştirdi. 

İhtilâl hukuku yok mu sayın arkadaşlarım? Bunu 
okumadınız mı yoksa hiç bir yerde? İşinize gelmedi 
mi? Anladım ki ben, demek ki, o 27 Mayısın yıkılan 
m'ahkemesindeki yargıçlar isteniyor; o tür olsun. 
Hepsi öyle değildi; ama öylesi de vardı; onlar iste
niyor. Gene o yargıçlardan, Yüksek Adalet Divanının 
çoğu gene o mahkemeden kuruldu; gene o zamanın 
Danıştay'ından, Yargıtayından kuruldu. Onları da on-

f 1ar atamıştı, ama iyi olanları oraya getirmek istedik. 
Kusur yapabiliriz elbette. 

Şimdi, otganları tartışma konusu yapmamak için, 
bize «Hukuk dışısınız»' diyen arkadaşlara şunu söyle
mek isterim : 

Yargı organlarına biz saygıyı hiç bir zaman ihmal 
etmedik ve hiç bir yerde de, hiç bir zaman da yargı 
organları, en yüksek yargı organlarının tümü, baro
ların temsilcileri, kamusal nitelik teki örgütlerin tümü 
bize karşı, yargıya saygısızsınız protesto yürüyüşü 
yapmadı, mahkûm eden kararı ortakça almadı. Onu 
size aldı. Bu durumda iken, o öyle iken bize bu suç
lamayı yapmaya hakkınız ne?.. 

Sonra biz bu düzenin içihde yargıyı savunuyoruz; 
bir intikâl devrinin birkaç yılı, birkaç ayı içindeki 
düzeni savunmuyoruz ki... İşte bu mantık olmayınca, 
bu terslik olunca bizi hedef alan tartışmalar; kusura 
bakmayınız, söylemek istiyorum bunu, masanın üstü
ne değil altına iniyor. Üstüne çıkmak için, üzerinde 

| oturduğumuz temele önce saygılı olmalıyız. Bu te-
l melin birincisi Anayasadır. Onun yıktığı zihniyeti sa-
İ VLinamayız, onun yıktığı kurumları savunamayız, 
i onun kurduğu kurumlara saygılı olacağız ki, onlar 

da bize saygılı olsun. Saygı karşılıklıdır. 

Burada ver veriştir yaptığın yargı organına... So-
ruyorum size, kim şikâyetçidir yargı organından? 
Yalnız Sayın Demirel ve A. P... Neden?.. Neden her
kes saygı duyuyor da, bir parti ve bir Sayın Başkanı 
hep rahatsız?.. Hep onlar haksız. Arkadaşlar, elini
zi vicdanınıza koyun, hep onlar haksız da siz mi 
haklısınız? Allaha cevap verdiğiniz zaman, bu sözüm 
yakanızda kalsın. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. ve Millî Birlik Grupu 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Atalay, «Başka bir konu üze
rinde bir sözüm var» diye, bir haber geldi. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır, ayrı mesele, 
I bununla ilgisi yok. Gündeme alındığı zaman. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Atalay, incelediğimiz 
I tutanaklara göre, «Sayın Atalay'ın sövüp saymasına 
I mesnet aldığı hususlar şunlardır..» diye bir cümle ge-
I çiyor. 

I «Ben o kadar sövüp saymalara cevap veremem.» 
I sözü geçiyor. 

«Demirel kendisini Anayasanın üstünde görüyor 
I dediğiniz» sözü geçiyor. 
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Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanının 13 Mart 
günkü sözleri üzerinde sizin, âdeta bir savletle yeri
nizden kalkıp, «Sayın Başkan bizim adımıza o söz
leri nasıl söylersiniz?»' diye karşı çıktığınız. 

Muhturayı, tabiî sayan, muhturaya bağlılık anla
mına gelebilecek bir tutum içinde olduğunuz ima 
olunuyor. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır şunlar var... 
BAŞKAN — Şimdi ben tetkiklerimin sonucunu 

söylüyorum efendim. 
Karşı oy kullanan Danıştay üyelerini Adalet Par

tisi zihniyetli gösterdiğiniz, söyleniyor. 
Karar gerekçelidir. Siz diyorsunuz ki, «Karar ge

rekçelidir demedim...» 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır, gerekçelidir 
dedim'!' Altı sayfadır. Ben gerekçeyi okudum. 

BAŞKAN •— Gerekçe altı sayfadır... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Altı sayfadır. 
BAŞKAN — Evet. Karar altı sayfadır... Evet 

efendim. 

Sonra, «Benim önergem TRT Genel Müdürünün 
görevden alınması ve yerine yenisinin atanmasına 
dair olan Hükümet kararnamesinin Danıştayca dava 
sonuna kadar yürütülmesinin durdurulmasına dair 
olan kararın yerine getirilmemesine münhasırdır.» 
diyorsunuz. «Halbuki burada, 11 sayılı Kararnameye 
göre hadise izah edildi» diyorsunuz. 

Şimdi. Sayın Ahmet Yıldız'a söylediğim sözleri... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, bir da
ha var. Senato Başkanının TRT'yi ziyareti dolayı-
siyle yaptığım gündemdışı konuşmamdan dolayı da 
bana. sataştılar. 

BAŞKAN — Not etmemişim. O konu üzerinde 
de bir cümle hatırlıyorum. 

Şimdi, sizden çok rica edeceğim. Zaten vakit de 
çok dar. Çok kısa olarak söylemediğiniz hususları bu
radan ifade ediniz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, kısa ol
masına imkân yok. Çünkü ben, bunların hepsine te
ker teker cevap vermek zorundayım. 

BAŞKAN — Efendim, saat 19.00'a kadar çalışa
cağız., 

SIRRI ATALAY (Kars) — tzin verin, uzatırız 
Sayın. Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge gelirse ben de 
onu Genel Kurulun takdirine sunarım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ben talep ediyorum 
Sayın Başkan. Konuşmamın uzatılması hususunda Ge
nel Kurulun oyuna müracaat edin. Şifahî olarak tek
lif ediyorum. 

BAŞKAN — Siz başlayınız, daha zamanımız var 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet, Sayın Başkan 
ben rica edeceğim. 

Sayın Başkan, Sayın Nusret Tuna'nın... 
BAŞKAN — Bir saniye Sayın Atalay... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Özür di

lerim Sayın Başkan, zatıâlinizce de malum, bazı çok 
acele olan kanun tasarı ve teklifleri var. Onların gö
rüşülmesini zannediyorum arkadaşlarımız da arzu edi
yorlar. 

Sayın Atalay'ın görüşmesi ne kadar sürer acaba? 
Çok uzar mı? Muayyen bir zamanda bitebilirse, mü
zakerelere devam ederiz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Dışarıdaki görüşme
miz Sayın Başkan, metinleri tetkike kadar araya ala
caktınız... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — O kabul 
edilmedi. 

BAŞKAN — Yapamazdım ben onu efendim. El
deki bir işi bırakarak bir başka işi ele nasıl alırım 
efendim?.. Yalnız, öneri gelirse Yüce Genel Kurulun 
tasvibine arz ederim, karara bağlanırsa ona uyarım, 
ama ben kendiliğimden eldeki bir işi bitirmeksizin bir 
başka işi ele nasıl alırım? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan; 
Bazı münasip mutabakatlar üzerine hiçbir itiraz 

olmadığı takdirde, bazı kolaylıklar gösterilebilir. Bu 
konuda dışarıdan iki büyük partinin grup başkanve-
killeri, sanırım Sayın İskender Cenap Ege'nin teklifi 
üzerine bir münasip mutabakata varmışlardı. Ben de 
kendilerine, böyle münasip bir mutabakat olduğu... 

BAŞKAN — Efendim, ara verme esnasında ba-
r? söylenmiş söz var. Bu, ara verme esnasında bana 
söylenen sözü muameleye tabi tutamam ki, efendim. 
Bir öneri gelirse işlem yaparım elbette. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Ege, bir öneri
de bulunuyorsanız... 

BAŞKAN — Saym Ege, bir öneride bulunuyor
sanız Genel Kurula arz ederim efendim? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Yarım sa
atte toparlayabilirseniz biz de yaparız... (C. H. P. sıra
larından, «Bitmez» sesleri.) O zaman normal zaman
da bitsin; vazgeçtik. 
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BAŞKAN — Zaten bir teklif yapmadınız... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Senato

sunun sayın üyeleri; 
Konular görüşüldüğü zaman şüphesiz ki, arzu ede

riz biribirimizi kırmadan, biribirimize acı sözler söy
lemeden, ama gerçekleri olduğu gibi, acı da olsa tatlı 
dille söylemeyi. Bunu hep beraber başarabilirsek iyi 
bir görev yapmış olabiliriz. Bakın arkadaşımızın da
ha ilk cümlesinde bana reva gördüğü hususu arz ede
yim : 

«Siz bu önergeyi, bizim adamımız görev başında 
kalsın diye vermiş bulunuyorsunuz» şeklinde ciddî 
bir ithamda bulunmuştur. 

TRT Anayasa kuruluşudur. Bizim görüşümüz 
odur ki, bu Anayasa kuruluşunu tarafsızlık ilkesi içe
risinde, ülkenin yararına işleyen bir müessese olarak 
muhafaza edebilelim. 

TRT Genel Müdürlüğü müessesesine yıllar yılı, da
ha önce 3 Kasım 1965 tarihli Adalet Partisi ilk Hü
kümet programındaki görüşleri ifade ile bir zihniye
ti tespit etmiş idim; tarih 1965. Adalet Partisi o za
mandan bu yana bir hevesin peşindedir; TRT'yi zap
tetmek ve ele geçirmek. Biz 1965 yılında da bu görü
şün karşısındaydık. O zaman bu sıralarda, Adnan Öz-
trak konuşamayacak bir derecede rahatsız iken, TRT' 
nin işlemlerine ve TRT'ye karşı Adalet Partisinden 
gelen hücumları ve haksız isnatları yine müdafaa 
ediyorduk. Sayın Orhan Öztrak'ın kardeşi olan o za
manki TRT Genel Müdürü Adnan Öztrak ne Cum
huriyet Halk Partiliydi, ne de Cumhuriyet Halk Par
tisinin görüşü içerisindeydi. 

Sizin, TRT'ye ait yasa çıktığı zaman TRT'nin ta
rafsızlığı hususunda Cumhuriyet Senatosunda göster
diğiniz çabaların aksine, TRT tarafsızlığı yerine ele 
geçirilen «Vatan Cephesi» hasreti içerisinde bir TRT' 
nin özlemi idi. Siz daima ve mütemadiyen bu amaca 
ulaşmak için TRT'yi baskı altında tutma çabası için
de bulunmuşsunuzdur ve böylelikle siz, TRT'ye ada
mınızı getirmek ve bizden olan biri TRT'nin başında 
yediemin olarak birisini... 

OSMAN NURİ CANPOLAT (Konya) — Sayın 
Başkan, bu, sataşmaya cevap değil ki efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet, sataşmaya 
cevaptır. Çünkü ne diyordu... 

BAŞKAN — Sayın Canpolat, izin verin efen
dim, 

Sayın Atalay, lütfen tasrih ettiğim konular üze
rinde konuşun, yeni bir ihtilâfa mahal vermeyiniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Arkadaşım sata
şırken ne diyordu?.. «Siz, bizim adamımız TRT'nin 
başında kalsın diye bu önergeyi verdiniz...»1 Şimdi 
diyorum ki, hayır... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bir dakika müsaade 
ediniz efendim. 

Efendim, saat 19,00'a 1 daki'ka var. Sayın Atalay, 
sataşma için kendisine verdiğim söz nedeniyle ko
nuşması bitinceye kadar oturuma devam edilmesini 
önermektedir. Oylarınıza sunacağım. (A. P. sıraların
dan «Ne kadar sürer?» sesleri) 

Sayın Atalay, «Ne kadar sürer?» diye soruyor
lar. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — En azından yarım 
saat Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Atalay «En azından yarım 
saat» diyorlar. (A. P. sıralarından «En çoğu ne ka
dar Sayın Başkan?..» sesleri) 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Yarım saatte 
sataşmaya cevap verilmez... 

ORHAN KOR (İzmir) — Sataşmalara cevap ver
mesi konuşmalarından uzun sürüyor. 

BAŞKAN — Yarım saat mi diyorsunuz Sayın 
Atalay?... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Yarım saat mehil 
değil Saym Başkan. Teklifim; konuşmamın sonuna 
kadardır. 

BAŞKAN — Sayın Atalay'ın önerisi, konuşması
nın en az yarım saat süreceği yolundadır. 

Sayın Atalay'ın bu şekilde konuşmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Saat de 19,00'a geldi. 67 nci Birleşimin İkinci Otu
rumunu 24 Haziran 1975 Salı günü saat 15,00'te top
lanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 

..<... 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

67 NCİ BİRLEŞİM 

19 . 6 . 1975 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 
2. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağım

sız üye seçimi. 
3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-

lay ve 4 arkadaşının, Hükümetin, yargı organlarının 
kararlarıyle ilgili tutumu hakkında bir genel genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/2) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
rv 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

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 ih
san Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gündo-
ğan'ın, 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 izmir 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-t 
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* 
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 Kayseri Üyesi Hüs
nü Dikeçligil, ite Zonguldak Üyesi Ahmet Demir 
Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve Tarım Re-* 
formu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan yö* 
netmelik hakkında Senato araştırması isteyen öneri 
geleri (1Q/16) 

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

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

15. — Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Lütfi 



Bilgen'in, İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
Okulu hakkında Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/19) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, Millî Hareket Partisi örgütünün bazı davranış 
ve eylemleri hakkında Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/20) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'm, Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında yapılan anlaşmalara dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/21) 

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

19. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Ey
lül, Ekim ve Kasım 1974 aylarına ait hesapları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/15) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 4 . 1975) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1973 
malî yılı kesinhesaplan hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu ( 5 ' 1 0 
(S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 21 .4.1975) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üye?i Turgut 
Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvacehesinde 
Bolu Çimento Fabrikası İdare Meclisi Reuugi sıfalıy-
le Senatörlük sıfatının bağdaşıp bağdaşmaya. ıŞına 
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. 1! Mart !9~4 
tarih ve 9, 13 . 11 . 1974 tarih ve 2 s?.yilı kararlar; 
(Dağıtma tarihi : 16 . 12 . 1974) 

22. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 10 . 5 . 1972 tarih ve 15561 sayıh karan ile 
12 . 6 . 1973 tarih ve 28, 20 . 6 . 1974 tarih ve 28. 
6 . 3 . 1975 tarih ve 28 sayılı raporları (Cumhu
riyet Senatosu : 4/131) (S. Sayısı : 279'a 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1975) 

23. — Kütahya Milletvekili Eski Maliye Bakanı 
Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 5873 sayılı Şevket Bozkurt'a. 5878 sa
yılı Şefika Sertkan'a, 5879 sayılı Nuriye Karabuluta, 
5880 sayıh Fatma Hikmet Göymen*e5 5881 sayılı Öz
gül Ertunç'a 5882 sayılı Mesut Tuğrul Oymak'a, 5883 
sayılı Fatma Müeyyed Genc'e, 5884 sayıl: VVdia Şen'e, 
5885 sayılı Asiye Gûndüz'e, 5855 sayılı Nudyu Mul-
lu'ya, 5887 sayılı Neşet Eray'a, 5888 sayılı Şerife Az-

rak'a, 5889 sayılı Ahmet Acar'a, 5890 sayılı Şevkiye 
Şengelen'e, 5891 sayılı Feride Nezahat Anarman'a, 
5892 sayılı Mecit Solmaz'a ve 5893 sayılı Asiye Ün-
saldrya ait kararların Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 
25 . 6 . 1973, 20 . 6 . 1974, 6 . 3 . 1975 tarih ve 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
5937,7041 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/135) (S. 
sayısı : 314'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975 

24. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7 sayılı raporları C. Senatosu : 
4/160) (S. Sayısı : 360'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1975) 

25. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Düekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 1, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 1 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 3 . 1975) 

Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1959 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 

Cetvelindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 
3, 3 . 3 . 1975 tarih ve 3 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/162) (S. Sayısı : 362'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 3 . 1975) 

27. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5876 sayılı Mehmet Fuat Tanrısever'e 
ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 
tarih ve 4, 3 . 3 . 1975 tarih ve 4 sayılı raporları 
(C. Senatosu : 4/159) (S. Sayısı : 364'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1975) 

28. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun S . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait kararın 
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka-

26. 
Dilekçe 
12 . 11 



nunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 tarih ve 29 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 365'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

29. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1.11.1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait kara
rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 20.6.1974 tarih ve 33, 3.3.1975 tarih ve 33 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/169) (S. Sayısı : 
377'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

30. — Ali Rıza Uzuner'in (Eski Çalışma Bakanı 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10.1.1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetvelin
deki 2510 sayılı Emine Şinik'e ait kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun, 
20.6.1974 tarih ve 32, 3.3.1975 tarih ve 32 sayılı ra
porları (C. Senatosu : 4/168) (S. Sayısı : 378'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

31. — İstanbul Milletvekili (Eski Millî Savunma 
Bakanı) İlham/ Sancar'm Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 21.6.1973 tarih ve 159 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 20.6.1974 tarih ve 30,3.3.1975 tarih 
ve 30 sayılı raporları (C. Senatosu: 4/166) (S. Sayı
sı : 379'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

32. — Konya Milletvekili (Eski Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karına Komisyonu Genel 
Kurulunun 19 .6 .1967 tarih ve 29 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20 .6 .1974 tarih ve 31, 6 . 3 . 1 9 7 5 ta
rih ve 31 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/167) (S. 
Sayısı : 380'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23.3.1975) 

33. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 .5 .1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5133 sayılı Pakize İzbul'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa-
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yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 4 . 7 . 1974 tarih ve 50, 6 . 3 . 1 9 7 5 
tarih ve 50 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/197) (S. 
Sayısı : 383'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975) 

34. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5129 sayılı Lâtife Doğdu'ya 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1 9 7 4 tarih ve 49, 
6 . 3 . 1 9 7 5 tarih ve 49 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/196) (S. Sayısı: 384'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

35. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 887 sayılı Fatma Boy'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 4 . 7 . 1974 tarih ve 48, 6 . 3 . 1975 
tarih ve 48 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/195) (S, 
Sayısı : 385'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 20 , 3 , 1975) 

36. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 886 sayılı Fatma Ayla Er-
gun'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 

i Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
47, 6 . 3 . 1975 tarih ve 47 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/194) (S. Sayısı : 386'ya 1 nci ek) (Dağıt-; 
ma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

37. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 885 sayılı Gülayşe Kış'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 46, 

i 6 . 3 . 1975 tarih ve 46 sayılı raporlar: (C. Senato-
su : 4/193) (S. Sayısı : 387'ye 1 nci ek) (Dağıtma 

I tarihi : 20 . 3 . 1975) 
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38. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye I 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 884 sayılı Saniye Tok-
mak'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve j 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih 
ve 45, 6 . 3 . 1975 tarih ve 45 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/192) (S. Sayısı : 388'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

39. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 883 sayılı Hicriye ilker'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 44, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 44 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/191) (S. Sayısı : 389'a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

40. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye J 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 882 sayılı Hayriye Özaşkan'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 j 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge- j 
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 43, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 43 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/190) (S. Sayısı : 390'a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

41. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) • Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu | 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 881 sayılı Şerife As'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel \ 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe I 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 42, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 42 sayılı raporları (C. Senatosu : j 
4/189) (S. Sayısı : 391'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

42. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kan;) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge- ] 
nsl Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta- ! 
hk Karar Cetvelindeki 880 sayılı Zeynep Karataş'a j 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazılı ve 140 ! 

sayılı Kanunun i 2 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
41, 6 . 3 . 1975 tarih ve 41 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/188) (S. Sayısı : 392'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

43. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 879 sayılı Kudret Aydın'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 40, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 40 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/187) (S. Sayısı : 393'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi: 20 . 3 . 1975) 

44. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 878 sayılı Safiye Gençtürk'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 39, 
6 . 3 . 1974 tarih ve 39 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/185) (S. Sayısı : 394'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

45. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 877 sayılı Halide Nom'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 38, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 38 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/185) (S. Sayısı : 395'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

46. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 875 sayılı Naciye îzgrye 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 37, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 37 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/184) (S. Sayısı : 396'ya 1 nci ek) (Dağıtma ta--
rihi : 20 . 3 , 1975) 



47. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 1 1 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1275 sayılı Muteber Alemdar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 36, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 36 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/183) (S. Sayısı : 397'ye 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

48. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 27 . 3 . 1968 tarih ve 53 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 4263 sayılı Gülhan Erkul vekili Avukat 
M. Salih Yurdakuler'e ait kararın tatbik edilemeye
ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 
4 . 7 . 1974 tarih ve 35, 6 . 3 . 1975 tarih ve 35 sayılı 
raporları (C. Senatosu : 4/182) (S. Sayısı : 398'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

49. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 34 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/181) (S. Sayısı : 399'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

50. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri ö n e r e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 11 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6.3.1975 
tarih ve 51 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/199) 
(S. Sayısı : 402've 1 nci ek (Dağıtma tarihi: 20.3.1975) 

51. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 1 2 . 1 1 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5894 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 31 . 5 . 1971 tarih ve 6, 10 , 5 . 1972 tarih 

ve 6, 20 . 6 . 1974 tarih ve 6, 3 . 3 . 1975 tarih ve 
6 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/81 - 4/22) (S. Sa
yısı : 1574'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

52. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 . 7 . 1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurul
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonunun 31 . 5 . 1971 tarih ve 17/1, 10.5.1972 
tarih ve 17/1, 20 . 6 . 1974 tarih ve 17, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 17 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/SO - 4/23) 
(S. Sayısı : 1575'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi: 20.3.1975) 

53. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Meh
met Varışlı'nın Yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/59) (S. Sayısı : 476) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

54. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın Yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/507) (S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

55. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Mus
tafa Tığlı'nın Yasama dokunulmazlığının "kaldınima
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3 ''•?) 
(S. Sayısı : 478) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

56. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın Yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3, 606) 
(S. Sayısı : 479) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

X 57. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/298; C. Senatosu : 1/354) (S. Sayısı : 496) 
(Dağıtma Tarihi : 12. 6. 1975) 

V 
iKl DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

X 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 
sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İn
şası ve Baraj Gölünün Teşekkülü konusunda İşbirli-. 
ğine Dair Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 



kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişle
ri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonla
rı raporları. (M. Meclisi : 1/6; C. Senatosu : 1/346) 
(S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1975) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Kırallığı 
Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergi
lendirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların 
Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve 
Plan komisyonları raporları (M. Meclisi 1/64; C. Se

natosu: 1/347) (S. Sayısı : 493) (Dağıtma tarihi : 
10 . 6 . 1975) 

3. — 25 . 6 . 1973 günlü ve 1757 sayılı Toprak 
ve Tarım Reformu Kanununun 212 nci maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin, Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İs
kân, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan 
komisyonlarından 3'er üye ahnmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 2/101; C. Se
natosu : 2/88) (3. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
10 , 6 . 1975) 


