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h — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
Siyamı Ersek'in hastalığı nedeniyle 20 gün izinli 

sayılmasına dair 'Başkanlık tezkeresi onayıana. 
Türkiye Atom Enerjisi' Kurumu Kanunu Tasarı

sının İçtüzüğün 20 nci maddesi kapsamında öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesine dair Başbakanlık tezke
resi Genel (Kurulun bilgisine sunuldu, Kanun Tasa
rısının Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri; Mali iş
ler ve İktisadi İşler Komisyonlarından seçilecek üçer 
üyeden teşkil olunacak bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesi kabul edildi. 

1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde
ki görüşmelere devam olunarak; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Danıştay Başkanlığı bütçeleri kabul edildi. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1982 Mali Yılı Bütçe 

Kanunu Tasarısının bölüm ve maddeleri onaylandı, 
tümü açık oya sunuldu, oyların ayrımı sonucunda ka
bul edildiği bildirildi. 

!19 Ocak 1982 Salı günü saat 10.00'da toplanmak 
üzere Birleşime saat r8,25'te son verildi. 

Sadi IRMAK Fenni İSLİMYELİ 
iBaşkan Başkan 

Başkanvekili 
Kamer GENÇ İmten AYKUT 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

»•<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : BaştoılvelkÜ M. Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Metaelt PAMAK 

IBASJKA'N — Sayın üyeler, Danışma Meclisinin 38ynci 'Birleşimini açıyorum, 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — YoMaıma yapılacaktır, 
(Yoklama yapidı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu 
Tasarısını görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyo
na üye seçimi. 

^BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Dünkü Birleşimde Türkiye Atom Enerjisi Kuru

mu Kanunu Tasarısının görüşülmesi için bir geçici 
komisyon kurulmasını kararlaştırmıştınız; geçici ko
misyona Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis
yonu, Mali İşler Komisyonu ve İktisadi İşler Komis
yonundan üçer üye seçilmiştir, bu üyelerimizin isim
lerini okutuyorum. 

«Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu: 
Yıldırım Avcı, Adnan Ersöz, Aydın Tuğ. 
Mali İşler Komisyonu ; 

IKamer Genç, Muzaffer Ender, Salih İnal. 

İktisadi İşler Komisyonu : 

Nedim Eray, Sadi Erdem, Paşa Sarıoğlu.» 

BAŞKAN —• Bu sayın üyelerin yarın saat 11.00'-
de ikinci kâttaki 387 numaralı salonda toplanmala
rını rica ediyorum. 
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IV. — GÖRÜ 

L. — 1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plwı Komisyonu Raporu. (1/74) (S. Sa
yısı : 4) (1) 

14) ANAYASA MAHKEMESİ BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemimizdeki Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 

Bütçe Tasarısının görüşülmesine geçiyoruz. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet?.. Hazır. 

Bu tasarı üzerinde söz isteyen sayın üyelerin isim
lerini okutuyorum. 

Abbas Gökçe, Sırrı Kırcalı, Mehmet Aydar, Az
mi Eryılmaz, Bekir Sami Daçe, Tevfik Fikret Al
paslan., 

BAŞKAN — Sayın Abbas Gökçe buyurun efen
dim., 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar, Saygıdeğer Adalet Bakanımız ve Adalet Ba
kanlığımızın seçkin "mensupları, hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Anayasa Mahkemesinin Bütçesi görüşülürken, bu 
kuruluşumuzun varoluş nedeni, dünü, bugünü ve 
yarınını irdelemek gerek. Anayasa Mahkemesi de
mokratik hukuk devletinin başlıca güvencelerinden 
(biridir, Temel Kuruluş Yasalarında Anayasa Mah
kemesi ve Danıştaya yer vermeyen iktidarların, hu
kuk devletinden yana oldukları iddia edilemez. Baş
ka bir deyişle, Danıştay ve Anayasa Mahkemesinin 
varlığından rahatsız olan1 iktidarların, hukukun üs
tünlüğü ve hukuk devletinden yana oldukları söy
lenemez. 

Dünyanın her yerinde güçlü iktidarların hukuk 
çizgisinden ayrılarak, meclislerine, insan haklarına, 
tabii hukuk prensiplerine Ve anayasalara aykırı ka
nunlar çıkarttığı, geçmişte olduğu gibi, bugün de gö
rülmüş ve görülmektedir. 

işte bu kanunların insan hakları ve anayasaya 
uygunluk denetimi, bağımsız yargı eliyle yapılması 
fikri, hukuk devleti içerisinde anayasa mahkemele
rinin varlığını zorunlu kılmıştır. Demokratik hukuk 
devletlerinde kanunların anayasaya uygunluğu dene
timi, anayasa mahkemeleri ve anayasa konseyleri ta
rafından yapılmaktadiır. 

(1) 4. S. Sayılı basmayan 14 . İZ ... 1982 tarihli 
33 ncü birleşim tutanağına eklidir. 

S İŞLER : 

Ülkemizde Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasa
sından sonra kurulmuştur. Bu mahkemece Anayasa
ya uygunluk denetimi, kanunların yürürlüğe girişin
den sonra ya da uygulandığı sırada yapılabilmekte
dir. Oysa, Fransa gibi, anayasal yapısı içerisinde ana
yasa konseylerine sahip bazı ülkelerde, kanunların 
anayasaya uygunluğu denetimi, daha yasa yürürlüğe 
konulmadan yapılmaktadır. Başka bir deyişle, bir ön 
denetim söz konusudur. 

Ülkemizde yürürlüğe konulmuş kanunların Ana
yasaya uygunluğu denetimi yapılırken, Anayasa Mah
kememizin görev sınırlarını açtığı, siyasi iktidar ya 
da yasama erkinin yerine geçtiği ileri sürülmüş ve 
bu yüzden Anayasa Mahkememiz pek çok şimşek 
çekmiştir; hatta bu Mahkemeye gerek bulunup bu
lunmadığı halen tartışılıp durmaktadır. Bilinçli ya da 
bilinçsiz olarak politik davranılmış ve yasama erki
nin yerine geçilerek yürütme erki güçsüz bir duru
ma düşürülmüşse, bunun vebalini müessesenin varlığın
da değil, kötü uygulayıcılarda aramak gerekir. 

Muhterem arkadaşlar; 

12 Eylül Harekâtından sonra yeniden kurulacak 
olan hukuk devleti içerisinde, «Anayasa Mahkeme
sinin yeri ne olmalıdır?» tartışması bizi, anayasa 
mahkemesi mi, anayasa konseyi mi ikilemi üzerinde 
düşündürmektedir. 1961 Anayasasıyla hukuk düzeni
miz içerisine giren Anayasa Mahkemesinin varoluş 
nedeni ve görevi, yalnız hukuk çevrelerinde değil, 
kamuoyunda da iyice bilinmektedir. 

«Değerler mukayeseden doğar» ilkesinin ışığı al
tında, anayasa konseyinin ne olduğunu bilmekte ya
rar vardır. 'Bu nedenle hukuk düzenleri içerisinde 
böyle bir konseyin bulunduğu sistemleri incelemek ge
rek; ancak bundan sonra Ülkemiz için hangisinin 
daha uygun olacağı yargısına varılabilir.. 

1961 Anayasası ile kurulan Anayasa Mahkeme
mizin her şeye rağmen, yararlı olmadığı savunula
maz. 

Fransa'da Anayasa Konseyi 1958 Anayasasıyla 
kuralmuştur. Bu Konsey, bizim Anayasa Mahkeme
mizden farklı olarak hem: yüksek bir mahkeme, hem 
de belirli konularda danışma organıdır. Fransız Ana
yasa Konseyi, üçü Cumhurbaşkanı, üçü Meclis Baş
kanı ve üçü de Senato Başkanı tarafından seçilmiş 
dokuz üyeden oluşmaktadır. Bunlardan başka eski 
cumhurbaşkanları da yaşamları boyunca Konseyin 
doğal üyeleridir. Eski cumhurbaşkanları dışında üye-
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ler dokuz yıl süreyle seçilirler ve her üç yılda bunla
rın 1/3'ünün seçimi yenilenir. Konseye üye olabil
mek için, adaylarda herhangi bir nitelik aranmamak
tadır. 

Bilindiği gibi, bizde Anayasa Mahkemesi T5 asıl 
ve 5 yedek üyeden oluşmaktadır. Asıl üyelerin 4'ü 
Yargıtay, 3'ü Danıştay, l'i Sayıştay, 3'ü Millet Mec
lisi, 2*si Cumlhuriyet Senatosu ve 2'si de Cumhurbaş
kanı tarafından seçilir. Ayrıca, Anayasa Mahkeme
sine Yargıtay 2, Danıştay, Millet Meclisi ve Cum
huriyet Senatosu da Ter yedek üye seçerler; ancak 
asıl ve yedek üyelere seçilebilmek için 40 yaşını bi-
'tirmiş, 65 yaşını doldurmamış olmaık ve Yargıtay, 
Danıştay, Askeri Yargıtay veya Sayıştayda başkan
lık, üyelik, baçsavcılık, baş kanun sözcülüğü veya 
üniversitelerde hukuk, iktisat veya siyasi bilimler 
alanlarında en az 5 yıl öğretim üyeliği veya 15 yıl 
avukatlık yapmış olmak ve Hâkimler Kanununa göre 
hâkimlik mesleğine alınmayı önleyen bir suçtan do
layı mahkûm bulunmamak veya bu suçlardan ceza 
takibi altında bulunmamak gerekir. 

Fransız Anayasa Konseyine seçilen üyelerin gö
rev süreleri en çok 9 yılla sınırlı olduğu halde, biz
de emeklilik yaşı dışında herhangi bir sınır konulma
mıştır. Bu durumun Türkiye gerçeklerine uygun düş
tüğü savunulamaz. 

Aziz arkadaşlar; 
IBizde Anayasa Mahkemesi, kanunların ve Tür

kiye ıBüyük Millet Meclisi İçtüzüklerinin Anayasa
ya, Anayasa değişikliklerinin de Anayasada gösteri
len şekil şartlarına uygunluğunu denetler. Cumhur
başkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Yargıtay, Da
nıştay, Askeri Yargıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu 
ve Sayıştay Başkan ve üyelerini, Cumhuriyet Başsav
cısını, baş kanun sözcüsünü, Askeri Yargıtay Başsavcı
sını ve kendi üyelerini, görevleriyle ilgili suçlardan 
dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar ve Anayasa ile 
verilen diğer görevleri yerine getirir. 

Fransız Anayasa Konseyinin yargısal görevi ya
nında danışmanlık ve gözetim görevleri de vardır. 
Şöyle ki, Fransız Anayasasının 16 ncı maddesinde 
Öngörülen olağanüstü hallerin bulunup bulunmadı
ğı, referandum gerekip gerekmediği konularında 
Cumhurbaşkanının isteği üzerine görüşünü bildirir. 
Bizdeki Yüksek Seçim Kurulu gibi, Cumhurbaşka
nı, milletvekili ve senatör seçimleriyle referandum
larda seçim işlerinin yasalara uygun yapılmasını sağ
lar. Yasaların, İçtüzüklerin, uluslararası antlaşma ve 

sözleşmelerin Anayasaya uygun olup olmadığını de
netler. Seçim ve referandum sonuçlarına yapılan iti
razları inceleyerek karara bağlar. 

IBizde kanunların Anayasaya aykırılığı ancak ka
nunların yürürlüğünden sonra iddia olunabilir. Baş
ka bir deyişle, iptali istenen kanun ya da içtüzük, 
Resmi Gazetede yayımlanmadıkça dava konusu edi
lemezler. Dava açma süresi 90 gündür, ancak bu sü
reye 'bağlı olmaksızın bir davaya bakmakta olan 
mahkeme, uygulanacak bir kanunun hükümlerini 
Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin 
ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanı
sına varırsa, bu konuda bir karar vermesi için Ana
yasa Mahkemesine başvurabilir. 

Anayasamıza göre Anayasa Mahkemesine dava 
açmak hakkı yalnız Cumhurbaşkanı ile belli şart ve 
durumlar için siyasi parti grupları, partiler, Yüksek 
Hâkimler Kurulu, Danıştay, Yargıtay, Askeri Yar
gıtay ve üniversitelere tanınmıştır. 

Saygıdeğer arkadaşlar; 
Fransa'da kanunların Anayasaya aykırı bulunup 

bulunmadığı konusundaki denetim, oylanarak kabul 
edilmiş kanunun yürürlüğe •konulmasından önce ya
pılır. Orada, bir ön denetini söz konusudur. Kanu
nun bir hükmünün Anayasaya aykırılığı tespit olu
nursa bu hüküm yayınlanmayıp, yürürlüğe konula
mayacağı gibi, kanun yayımlandıktan sonra artık 
onun Anayasaya aykırılığı da ileri sürülemez. 

Organik yasalarla içtüzüklerini yayınlanmadan ön
ce Anayasa Konseyinin denetiminden geçirilmesi zo
runludur. Organik yasaların incelenmesi için Baş
bakanın, içtüzüklerin incelenmesi için de Meclis Baş
kanının baş vurması gerekir, 

BAŞKAN — Sayın Gökçe, iki dakikanız var. 
ABBAS GÖKÇE — Bitiriyorum efendim. 
Organik yasalar dışındaki yasaların iptali konu

sunda ancak Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis ve 
Senato Başkanlarıyla 60 milletvekili ya da senatör 
dava açabilir. Dava, yasanın oylanıp kabul edilme
sinden hemen 'sonra açılmalıdır, çünkü Resmi Ga
zetede yayınlandıktan sonra Fransa'da artık dava 
açılamaz* 

Anayasa Konseyi, dava açıldıktan sonra bir ay 
içerisinde inceleyip davayı karara bağlamak zorun
dadır. Ancak, Hükümet konunun ivedi olduğunu bil
dirirse bu süre 8 gündür. Bizde böyle süreler öngö
rülmemiştir. 
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İnceleme sonunda tamamı Anayasaya aykırı ol̂  I 
duğuna karar verilen yasayı Cumhurbaşkanı yayın
lamaz. Bir kesimi aykırı bulunan yasanın da aykırı 
olan 'hükümleri dışında kalan kısmını ya yayımlar ya 
da yasanın tümünü Parlamentoya geri çevirir. Bu bi
çim bir ön denetimin Türkiye gerçeklerine uygun 
düştüğü düşünülebilir, 

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay, yasalarla idari 
eylem ve işlemlerin Anayasa ve yasalara uygunluğu
nu denetleyen ikiz kuruluşlar olup, hukuk devleti
nin ikili güvencesini oluştururlar, ister adı «konsey», 
ister «mahkeme» olsun, temel yasasında, kanunların 
anayasaya uygunluğunu denetleyen bir kuruluşa yer I 
vermeyen bir devletin hukuk devleti olabileceğini 
savunmak güçtür. Elverir ki, bu kuruluş ülkenin bün
yesine ve gerçeklerine uygun bir kimlik taşısın. 

Temel yasasında anayasa mahkemesi ya da kon
seyine yer veren bir hukuk devletinde senatonun var 
oluş nedenleri her zaman tartışılabilir. Esasen buna 
zaruret de yoktur, I 

Sözlerimi bitirirken Yüce Kurulunuzu saygıyla 
selamlarım. (Alkışlar) I 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 

Sayın Kırcah, buyurunuz efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

sayın üyeler, Sayın Adalet Bakanımız; I 
Danışma Meclisindeki 'Bütçe müzakereleri sebe

biyle konuşmalarında arkadaşların yeteri kadar ha-
zırlanamadıkları muhakkak. Bunun nedenini açıkla
makta yarar görüyorum; 

Yılların birikmiş kanun tasarılarım, yıllarca çıka
rılamamış kanun tasarılarını ve ihtiyaçları, teklifleri 
Danışma Meclisimiz kurulduğundan itibaren yüklen- I 
mek durumunda kalmıştır. Biz, diğer komisyonlarda I 
da olduğu gilbi, Mali îşler Komisyonunda, 'Bütçeye 
girmezden evvel, 1957 yılından beri çıkarılamamış 
Umumi Mağazalar Kanunu, yine üç gün içerisinde 
olan olaydır bu, Pazartesi, Sak, Çarşamba; Perşem
be günü Bütçe müzakereleri başlamıştı, Sah ve Çar
şamba günü 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanu
nu üzerindeki bir tadilatı bizzat Bakanın iştirakiyle I 
görüşmek durumunda kalmış, uzun saatlerimizi Ibuna I 
vermiştik. I 

Yine Emekli Sandığı ile ilgili ve yine 1950'den 
beri çıkarılamamış olan bir kanun tasarısını da bizim I 
Komisyonumuz kabul etmişti. I 

Bu nedenle, eğer Bütçe müzakerelerindeki konuş- I 
malarında arkadaşlarımız yeteri kadar hazırlanaıma-
mışlarsa, bunların mazereti ortadadır; kusur Danış- | 
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ma Meclisi üyelerinde değil, bilakis yıllardan beri tera* 
küm etmiş olan, toplanmış olan yüklü kanun tasa-. 
rılarının bir anda Danışma Meclisinin üzerine gek 
muş olmasındadır. Bunu işaret etmede fayda mutan 
laa ediyorum. 

1961 Anayasasının 145 nci maddesinde, «Yargı» 
bölümünde yüksek mahkemeler arasında yer alan 
Anayasa Mahkemesi, 1924 Anayasasında yoktu ve 
1901 Anayasasında yer alıyordu ancak. 

Büyük bir güçle kurulmak istenmiş ve başlangıç-; 
ta da Yargıtay, Danıştay, Sayıştay 'Başkanlarının ka-
tılmasıyle bu izlenim verilmişti, Sonraki yıllarda bu 
böyle olmadı. Aslında böyle bir Mahkemeye gerek 
de yoktur. Aynı şekilde, (bir uyuşmazlık mahkemesine 
gerek olmadığı gibi. Bunlar ipek çok memlekette yok-* 
tur. Çoğu memleketlerde mahkemeler, anayasaya ay^ 
kırı bir hükmü kendileri ihmal edip anayasa hükmü-: 
nü tercih ettikleri gibi, diğer bazılarında da bu iş bir 
konsey şeklinde yürütülmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunda, Meclisinin kar-ı 
şısında ona sabahtan akşama kusur işler, Anayasaya 
aykırı hükümler kabul eder bir manzara içinde gör
memiştir, Yasalarda bir eksik olursa bunu halkın de-: 
netlimi ile yine aynı halkın temsilcilerinden oluşan 
Meclisin düzelteceği inancı egemen olmuş ve böyle 
bir mahkeme veya konsey oluşturma cihetine gidile 
memiştir, 

Uygulama, Cumhuriyeti kuranların tercihlerinin 
yerinde olduğunu (göstermiştir. 

'Nitekim, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalış-! 
malarındaki bütünlük, Anayasa Mahkemesince bozul
muştur. Önce, kaldırılmış olan kanunların yerine ye
nileri konulmamıştır. Bunun konulmasını emreden bir 
hüküm de yoktur. Kira Kanunundan başlayıp buna 
pekçok örnekler saymak mümkündür. 

Ayrıntılara girmek istemiyorum, yalnız dün kabul 
ettiğimiz Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Büt-. 
çesini hatırlatmakla yetineceğim. Bu Kuruluşun oluş
masına imkân veren 1973 tarihli ve 1757 sayılı Ka
nun, 5 yıl uygulandıktan ve pekçok işlemler yapılı 
diktan sonra 1978 yılında Anayasa Mahkemesince, 
bir sene değişik komisyonlarda tartışıldıktan sonra 
kabul edilmiş olan bu Kanun, açıklandığı gibi «Bi
çim yönünden» iptal edilmiş ve o tarihten bugüne ka
dar yerine kanun da kabul edilmemiş olduğu için 
konu ortada kalmış bulunmaktadır. 

Nitekim bu nedenle de biz, fevkalade, çok 
olağanüstü bir kanun kabul etmek durumunda kal
dık talimatnamelere, nizamnamelere, tüzüklere binaeni, 
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(Bunun 'dışında bir de kaldırılan kanunun yerline 
eski kanun yürürlüğe girecek imi tartışması çıkmakta
dır. Düşününüz, ICO yıl, 50 yıl, '25 yıl evvel kabul 
edilmiş olan bir kanun, sonra Anayasa Mahkemesin
ce iptali edildiği zaman, bunun yerinin neyle dolduru
lacağı 'belli değildir. Bir kısım arkadaşlarımız, yakın 
tarihli kanunlarda eski kanunun uygulanmasının mu-
vakıf olacağını söylemektedirler. Bu konuda çok tipik 
hir örnek vermeyi arzu ediyorum. 

Yatırım 'indirimleri sebebiyle müesseselere vergi
lerinde, Gelir Vergilerinde düşme yapılmaktadır. Ya
tırım indirimlerinde (buna imkân veren ve yüzde 80'e 
kadar yatırım indirimini mümkün kılan madde Ana
yasa Mahkemesine iptal edilmiştir. Şimdi, bunun ye
rine kabul edilmiş ikinci <bir kanun yoktur. Bugün 
yatırım indirimleri yine uygulanmaktadır; ama neye 
(binaen biliyor musunuz? Yıllardan 'beri hukuka ay
kırı bir düzenle iş yürütü'lmektedir. Evvelce yüzde 
30 indirime imkân veren, olanak veren kanun mad
delerine göre yatırım indirimi yapılmuaktadır. Bunun 
geçerliliğine (ben inanmıyorum; çünkü yıllarca önce 
kabul edilmiş olan 'bir kanunu düşünelim, 5£( yıl ev
vel de 70 yıl evvel de kabul edilmiş bir kanun ola
bilir. Bu kanun 50 yıl, 70 yıl sonra iptal edildiyse, 
70 yıl evvelinin koşullarına göre hazırlanmış 'bir ya
sayı mı uygulamaya tekrar haşlayacağız? İşte 'bu ih
tilafları da yaratmıştır Anayasa Mahkemeslinin uy
gulamaları ve bugün bu çözümlenebilmiş değildir. 

Diğer yandan, tuhaf bir sistemle Meclisin iradesi 
dışında imkânlar dağıtılma olanağı veren kararlar 
olmuştur. Burada daha fazla açıklamaya girmek is
temiyorum. Meşhur Af Kanunu ile ilgili kararlar 
'buna örnek gösterilebilir. 'Bildiğiniz gibi, Af Kanunu 
(belli bir hudutla çıkarıldığı halde, Anayasa Mahke
mesinin her gün almış olduğu kararlarla yeni yeni 
.mahkûmlar çıkarılarak affın hudutları Meclis irade
sinin dışında genişletilmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan görevini de 
üstlenmiş olması yerinde değildir. Yüce Divan yet
kisinin de gerektiğinde oluşturul'acak bir kurula es
kiden olduğu gibi verilimesi gerekir. Cumhuriyet Hü
kümetinde Atatürk'ün Başkanlığında kurulmuş olan 
Hükümetlerde hu (böyle yapılmıştır. Her gün 'birta
kım bakanların, birtakım Danıştay, Yargıtay üyele
rinin 'başında Demokles'in kılıcı gibi sallanan 'bir Ana
yasa Mahkemesi, Yüce Divanı görmeyi zannetmiyo
rum ki kimse istesin. 

Anayasa Mahkemesinin otoşturuluş hiçimi de ye
rinde olmamıştır. (Bilindiği gibi, Anayasa Mahkemesi 

15 asıl, 5 yedek üyeden oluşur. 15 asıl üyenin 4'ünü 
Yargıtay, 3^ünü Danıştay, 1 'ini Sayıştay, Millet 
Meclisi 3, Cumhuriyet Senatosu 2 üye seçer, Cumhur-
'başkanliğınea da 2 üye seçilir. 'Bunun da ayrıca gös
teriş tarzı var. Yedek üyeler, 2 Yargıtay ve Danıştay 
ve Meclislerin seçeceği l'er üyeden oluşmuştur. 

Önce seçimlere Meclislerin girmesi yerinde olma
mıştır. Böylece Mahkemeye politik eğilimlerin ak
tarılması olanağı çıkıyordu. Doğal olarak hu Danış
tay üyelerinin seçimine de yansıyordu. Danıştay'ın 
dün tenkit edilen durumunun nerelerden geldiğini 
yüce takdirlerinize sunuyorum. 

'Diğer yandan oluşmada Anayasa Mahkemesine 
gelecek uyuşmazlıklar düşünülürse, Danıştay aleyhi
ne bir durum vardır nisbet itibariyle. Danıştay'dan 4 
üye gidiyor, Yargıtay'dan 6 üye gidiyordu. 

Adli kanunlar yerleşmiş kanunlardır. Halbuki ida
ri kanunlar her gün ihtiyaçlara göre yeniden düzen
lenmesi gereken kanunlardır. Şu halde idari alanda 
yetişmiş, idari yargı alanında uzmanlaşmış kişilerin 
burada yer alması gerekiyordu. 

Ayrıca, Anayasa Mıahkemesi Danıştay seçimlerini 
de yapıyordu. Danıştay'ı bilen üyelerin yasada çoğun
lukta olması gerekiyordu, bu da sağlanamamıştı. 
İşin gari'hi Meclisler ve Cumhurbaşkanlığı kontenja
nını çoğunlukla Yargıtay üyeleri veya Başkanları kul
lanıyor ve oralardan seçilmek istiyorlar, talep ora
dan geliyordu. 

ıBuna ek olarak Danıştay'dan seçilenler de çoğun
lukla adli yargıdan gelen arkadaşlar oluyor, Danış
tay'dan gelenlerle, Danıştay'a idareden gelenler, Da
nıştay'dan yetişmiş olanları işaret etmek istiyorum. 
yani raportörlükten, kanun sözcülüğünden gelenler
le, Danıştay'a idareden gelenler Anayasa Mahkeme
sine gitmeyi arzulamıyorlardı. 

BAŞKAN — Sayın Kırcali 2 dakikanız var. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALİ — Böylece Ana
yasa Mahkemesinde tek kanatlı bir seçim oluştu. Da
nıştay'ın yolu Yargıtay'dan geçer oldu ve âdeta Yar
gıtay'ın gölgesinde 'bir Danıştay oluştu. Yargıtay'da 
dostları olan Danıştaycılar mutlu sayılıyorlardı. Hal-: 
'buki, Danıştay kuruluşunda bu duruma gelmesi ge
reken hir müessese değildi, 669 sayılı Kanunun kabul 
edilişinde Yargıtay üyelerine 7000 kuruş maaş ve
rildiğine göre, Danıştay üyelerine 750O kuruş maaş 
verilmesi oradaki sayılmış olan gerekçelerle haklı 
'bulunu yordu. 

'Danıştay'da, seçeceği insanları hiç tanımayan bir 
kurulca Danıştay oluşturuluyordu. Şunu ben sormuş-
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tum Anayasa Mahkemesinde 'birisine, eğer bana iki 
tane Danıştay Başyardımcısını ve iki tane kanun söz
cüsünü Danıştay'dan gelmemiş olan arkadaşlar sa-
yalbilirîerse, ben Danıştay üyeleriniin Anayasa Mah
kemesi üyelerince seçilmesini haklı bulacağım demi
şimdir, cevap gelmemiştir. Çoik şükür ;ki, bugün Kon
seyce çıkarılmış kanun bu yetkiyi 'kendilerinden al
mıştır. 

Dünden beri iki mutlu (havadisi veriyorum; birisi 
yıllarca uğraştığım 'bölge idare mahkemeleri 20 sene 
sonra kurulmak imkânına kavuşmuştur çok şülkür. 
Bir. 

İkincisi, Anayasa Mahkemesi Danıştay seçimleri
nin dışında bırakümıştır. 

IBir husus daha söyleyerek konuyu kapatacağım; 
Sayın Başkanlıktan müsaade istirham edeceğim : 

'Protokolda geçen gün de gördüğünüz Cum
huriyet Bayramında Anayasa 'Mahkemesi bir kurul 
halinde Danışma Meclisinin önünde yer almıştır. Ben 
bunu haklı görmüyorum. Belki olabilirse bir tek Baş
kanı bizim önümüzde bir temsil olarak yer alabilir. 

MEHMET VELlD KORAN — O da olamaz. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, o 

bile olamaz. Siz ancak Konseyce seçilmiş, bugün Tür
kiye'nin Anayasasını yapacak olan Kurul olarak, Da
nışma Meclisi olarak Hükümetle en önde yer alma
nız gerekir, Sayın Başkanlığın hu hususta gayretleri
ni istirham ederim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Aydar, buyurun. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
İBazı arkadaşlarımız «Ne oluyor Sayın Aydar, sık 

sık kürsüyü işgal ediyorsun?» diye takılıyorlar. Bu 
kürsüyü işgal etmiyorum, hu kürsüden ettiğim yemi
nin gereği olan davranışı gösteriyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Anayasa Mıahkemesinin Bütçesini görüşürken geç

miş dönemdeki olaylara, ıstıraplı olaylara bakma
mızda yarar vardır. Bu olayları, Türk Ulusunu 112 Ey
lül çizgisine getiren olayları iyice irdelemek lazım ge
lir. Bunu yaparken de, 1961 Anayasasının getirmiş ol
duğu bir kurum olan Anayasa Mahkemesinin de 
üzerine objektifleri çevirmek lazım gelir. 

Kazanmak, kaybetmek bir ulusun yaşamında et
kili olan iyilerle, iyi olmayanların birikimidir, mira
sıdır. Bu aşamada objektif hır değerlendirmede bu-
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lunmak istiyorsak ki, bu çatı altında bulunduğumu-. 
zun temel görevine inanarak ifade ediyorum; çekin
meden, yorulmadan, yılmadan, korkmadan, ama bu 
ülke için, Türk Milleti için getireceğimiz anayasal 
çerçeveyi çize çize, onun içinde kalarak olayların 
üzerine basmak lazımdır. 

Cumhuriyetimize uygun, Milletimize yaraşan ha
yat tarzının demokrasi olduğuna hepimiz müttefikiz., 
Bu ittifakımızın belgesi Türk Ulusuna sunacağımız 
anayasa olacaktır. Yapacağımız bu anayasayı 1961 
Anayasasının 'getirdiği 'bir müessese olarak koruduğu
muz takdirde Anayasa Mahkemesinin titiz, üstün hu-: 
kulk ve siyaset anlayışına da tevdi edeceğiz. 

Anayasa Mahkemesinin 1961 Anayasasını koru
yan şemsiyesi 'bizzat Anayasa Mahkemesi tarafından 
yırtılmıştır delinmiştir, itina ile, umut ile, inanç ile 
Anayasanın koruyuculuğu kendisine tevdi edilmiş bir 
hukuk müessesesinin Türkiye'nin siyasi konjonktürü
ne göre hareket ettiği, verdiği kararlardan görülmüş-: 
tür. 

1961 Anayasası hukuki bir terim olmamakla be-
ıraiber genel kanıda, genel planda bir tepki Anayasası 
olarak imaj bırakmıştır. Bu tepki Anayasası, Anaya-; 
saya aykırılıkların kuvvetler ayrılığı prensibi içerisin
de önlenmesi mekanizmasını da bera'ber getirmiştir^ 
Hepimiz biliyoruz ki, bir kanunun Anayasaya aykırı 
olup olmadığı hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına ki, o zaman verilen bir kanun teklif ve 
tasarısının önce Başkan tarafından tetkiki, eğer Ana
yasaya . aykırılık hususunda bir durum görmüyorsa, 
ondan sonra ilgili komisyonla ve ondan evvelde Ana-: 
yasa Komisyonuna havalesi söz konusu idi. 

Meclis İçtüzüğü bu prosedürü getirmişti, Anaya
sanın emri de bu idi. Buradan komisyonlara geçiş 
evresinde kanunun özelikle Anayasaya aykırı olma-ı 
ması hususuna itina gösterilmesi isteniyordu. Meclis^ 
lere, genel kurullara intikal eden bir teklif ve tasarı-: 
nın, Meclis tarafından da Anayasaya aykırı olmaması, 
hassasiyetle üzerinde durulması lazım gelen bir konu 
idi. 

Diyelim ki, Millet Meclisinden de geçmiş bir teklif 
ve tasarı ikinci Meclise geliyordu. Sistemin çift Mec-. 
lisli duruma gelmesi; Anayasanın kontrolünü sağla
mayı amaçlıyordu bir ölçüde. Aynı Meclis Senato da 
aynı prosedür içerisinde o kanunu görüşürken, özel
likle Anayasaya aykırılık konusuna itina gösteriyor-! 
du. Diyelim ki, hepsi çıktı bir mekanizma daha kah-
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yorttu; Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanınıın eğer 'böy
le bir şüphesi var idiyse ki, gene kamuoyunda «Veto» 
dliye nitelendirilen, tekrar görüşülmesi isteği tekrar
lanıyor ve o kanun Meclislere iade ediliyordu. 

Böylesine rijit, bir Anayasayı koruma sistemi içe
risinde tekrar bir Anayasa Mahkemesinin, birtakım 
kanunlar üzerindeki tasarrufu, yerli yersiz hukuk çev
relerinde tartışılan, Türk Ulusunun genelinde tartışı
lan birtakım kararları, 12 Eylül'e Türkiye'yi getiren 
olaylardan ve nedenlerden de 'birisi olmuştur iBunu 
üzülerek kaydetmek istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım; 

Türkiye çok zor günler geçirdi. Türkiye, 'birtakım 
kurumlardan, birtakım zararlar görerek bu zor günle
ri yaşadı. Biz Anayasa yapmak üzere toplanmış 
bir Meclisiz. Bunu yaparken, bütün olayları didik di
dik yapmak mecburiyetindeyiz, susmayınız arkadaşla-
rım. Fikirlerinizi en geniş ölçüde lütfen anlatınız. 

Bakınız, Anayasa Mahkemesi kendisini Yasama 
Organı yerine koyarak kanun iptal ediyor. Kanun ip
tal ederken de hukuki netice doğuran ve yasama gö
revine taalluk eden bir hususu, kendi asli göreviymiş 
gibi yerine getiriyor. Bu şudur, arz edeceğim; 

2Ci Mart 1968 tarihli Yasa, başlangıçta mlilli ba
kiye, yani «ulusal kalıntı» dedikleri sistemi değiştir
mek istiyor ve barajlı d'Hont sistemini getirtiyor. Ana
yasa Mahkememiz, bu 'barajlıyı barajsız yapmak su
retiyle, o gün benimsenen 'bir seçim sisteminin özünü 
•bozuyor ve kendisini bir Yasama Organı niteliğinde 
görerek, hu kararı alıyor ve bu da Türkiye'de de
ğişen seçim sisteminin demoıkrasiyi yozlaştıran çarkım 
doğuruyor. 

Nihayet, güçsüz iktidarlar koalisyonlara dönüş
müş, bölük pörçük, yamalı bohça haline gelen ikti
darları görüyoruz ve nihayet hepimizin yaşadığı gün
leri hatırlayalım. 

Anayasa Mahkemesi en büyük görevini de yap
mıştır, ben kendi görev dönemi içerisindeki yangı er
klimin koruma şemsiyesinin yasamaya yönelmiş olma
sı hususundaki itirazımı beyan etmek istiyorum. Bu 
yapılmamalıdır, olmamalıydı. '20 yaşını bulmuş deli
kanlı bir müessesemizin kendisinden Cumhuriyetin 
»bıraktığı özlü müesseselerin vakarını ve onun ağır
lığını, Anayasanın koruyuculuğu üzerinde gösterme
sini 'bir Türk vatandaşı olarak isterdim. Bunun öz
lemini o anarşik ortamda acı acı duydum ve giysi
lerle o fevkalade güzel, ağırlıklı insanın ister istemez 
saygı duyduğu giysilerle Aflkara asfaltlarında yürü

menin de neler getirmek istediğini, neler dediğini 
hala anımsıyorum ve üzülüyorum. 

Aziz arkadaşlarım; 
Burada dün Danıştay Bütçesi görüşülürken yapı

lan eleştirilerde 'birçok haklı noktalar vardı. Biz kur
duğumuz müesseselere sahip çıkmak zorundayız; 
ama müesseseleri ellerinde tutanlar mutlak surette 
kendilerine çekidüzen vermek mecburiyetindedirler. 

'Niçin en büyük yangı organımız olan Yargıtay'a 
ibir şey diyemiyoruz?.. Diyemiyoruz, ben diyemiyo
rum, eleştiremiyorum. Eğer, siyasi olmayı, siyaseti 
'bünyemize alırsak, o zaman verdiğimiz kararlarda 
isabet olmaz, yargı organı olarak. Türkiye'deki si
yasi konjonktüre göre Anayasa Mahkemesinin karar 
verdiğini ıskala olarak gösterehüiriz. Bu olmamalıydı. 
Eğer, yapacağımız Anayasada bu müessese koruna-
oaksa, olmamasını dıilerim. 

Bir öneri ile sözlerime son vermek istiyorum. Ana
yasa Mahkemesinin verdiği kararlarda ittifakla alın
mış kararlar vardır. Bir de oy çokluğu ile alınmış 
kararlar vardır. Bunlar bizatihi tartışılmaktadır, kar
şı oy verenler tartışmaktadır. Eğer 'bu Müessese, 
1961 Anayasasında yer alan bu Müessese, yapacağı
mız Anayasada da yer alacaksa, oy çokluğu ile alın
mış tüm kararların 'belli sürelerde halkoyuna sunul
ması ve Anayasa Mahkemesinin şaibeleden kurta
rılması lazım geldiği inancındayım. 

Arz ederim, saygılar sunarım, teşekkür ederim. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayım Eryılmaz, buyurun efendimi 

AZMİ ERYILMAZ — Sayın Başkan ve Danış
ma Meclisinin saygı değer üyeleri; 

Benim, şu anda konuşmam bir talihsizlik eseri ol
du. Çünkü, üç arkadaşım beriden önce söylenen söz
ler, 'benim konuşacaklarımı bir ölçüde sınırlandırdı, 
fakat yine de söz hakkımı kullanıyorum, yine de bu 
Müessese hakkında görüşlerimi 'bildirmek istiyorum. 
Çünkü, adını bu kürsüden rahmetle andığım büyük 
devlet adamı İnönü, «Teşhiste ne kadar isabetli olur
sak, tedbirde de o kadar isa'betli olüruzı» demiştir. 
Bu bakımdan, teşhiste isabetli olmalıyız ki, tedbirde de 
isabet kaydedelim. 

Yine, 12 Eylül'e bizi getiren nedenlerle 12 Eylül' 
den sonraki düşünce köprüsünde bazı aksaklıklar ol
duğunu tespit etmiş bulunmaktayım. 12 Eylül'den ön
ce gerek Devlet Başkanı, gerekse Ulusu Hükümeti 
«Kuvvetler çatışması haline gelmiştir» diye nitelen
dirmişlerdir. Bu kuvvetler çatışmasının nasıl meydana 
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geldiğini bir tarafa bırakıyorum; fakat bunu hukuki 
olarak ortaya koymak istiyorum. 

Yürütme organı diyor ki, yüksek yargı organları 
'benim sahama tecavüz ediyorlar. Nasıl tecavüz edi
yorlar?... Anayasanın 1'14 ncü maddesi var. Bu 114 
ncü maddesinde, «Bütün idarenin işlem ve eylemleri 
yargı denetimine tabidir der. Yüksek yargı organı 
bu denetimi yaparken kanunlara uygunluğunu bir ta
rafa bırakarak alabildiğine maksat denetimi yapmak
tadırlar ve o derece maksat denetimi yapmaktadırlar 
ki, 12 Marttan sonra bu denetimin yapılmaması gerek
tiği halde 12 Marttan sonra da bu maksat denetimini 
alabildiğine yapmakta ve idarenin yerine geçmektedir
ler. 

Üniversitelerde bu tenkit edilmiştir. Bu bakımdan 
yürütme organının şikayeti şudur : Anayasanın 114 ncü 
maddesine aykırı hareket ediyor yargı organı. Yargı or
ganının şikayeti de şudur : Anayasanın 132 nci mad
desi vardır, bu maddeye göre benim kararlarım yerine 
getirilmesi lazım, idare bu (kararları yerine getirmiyor, 
Anayasayı ihlal ediyor. tşite idare mahkemesiyle yü
rütme organı arasındaki bir çatışma. Gelelim Ana
yasa Mahkemesiyle yasama organı arasındaki çatış
maya, 

Yasama organı diyor ki, Anayasa Mahkemesi be
nim alanıma giriyor, benim yasama alanıma giriyor, 
benim faaliyetlerimi aşırı derecede denetliyor ve ken
disi Anayasayı ihlâl ediyor. İşte kuvvetler çatışması 
budur. Kuvvetler çatışması budur, Devlet Başkanımı
zın da beyanatları budur. Bu nereden ileri geliyor?... 

1961 Anayasası Türkiye Devletini konfederasyon 
haline getirmiştir. Bir tepki Anayasası olduğu için kuv
vetleri aşırı ölçüde dağıtmıştır, öyle 'ki, memleket 
içerisinde devletten hariç kuvvetler meydana getir
miştir. Üniversite mensupları biliyorlar; idari özerk
lik, ilmi özerklik ve 12 Martta bir değişiklik yapılı
yor, ilmi özerklik kalıyor, idari özerklik yine sınırlı 
bir şekle indiriliyor. O zaman yine İnönü Anayasa 
değişiikliği dolayısıyla bu kürsüden şu acıklı durumu 
hatırlatıyor : 

«Eğer biz idari özerkliği alırsak üniversite ho
calarına hakaret etmiş oluruz, onların yetişkinliğini 
burada inkâr etmiş oluruz. Bırakalım, bu idari özerk
liği bırakalım. Bıraktığımız takdirde anarşik olayla
rın önüne geçilir» diyordu. 

Fakat 12 Marttan sonra ne oluyor?... Bir fakülte 
13 gün açık kalabiliyor. İşte Anayasa organları bu 
İdi Ve V2 Eylüle de bu şekilde geldik. 
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Anayasa Mahkemesinin bazı kararlarını eleştirmek 
istemiyorum, fakat son samanlarda bazı dergilerde çı
kan Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyelerinin yazı
ları benim de onlara karşı görüşlerimi bildirmeme 
sebep oldu. Yankı Dergisinde çıkan yazılarında, sanki 
biz eski Anayasanın bazı maddelerini değiştirirsek me
seleyi halletmiş gibi konuyu ortaya Koydular. Halbu
ki, mesele bu değildir. Biz burada yeniden bir Ana
yasa yapacağız. 

Meclisin saygı değer üyeleri; 
Bu yüksek mahkemenin halen görev yapan üye

lerinden bazıları politik davranış içerisinde bulunma
mış olsalardı geçmişi dile getirmekte fayda yok endi
şesiyle eleştiride bulunmayacaktım. Şunu esefle kay
detmek •meöburiyetindeyim. Bu mahkemenin kuruldu
ğu günden 1'2 Eylüle kadar geçen sürede vermiş olduğu 
kararları kamuoyunu tatmin etmemiştir. 12 Eylüle ge
liş nedenlerini bir veya birkaç nedene dayandıranla
yız. Ama bu nedenler objektif bir gözle incelendiğinde 
seçim sistemi de bu nedenler arasında yer alır. 

Seçim sisteminin toplumun bünyesine uymadığı 
kolaylıkla müşahade edilir. Anayasa Mahkemesi Se
çim Kanununu iptal etmekle bence Anayasayı bizzat 
kendisi ihlâl etmiştir. Küçük siyahi partilerin Türk si
yasi hayatındaki mlüspet ve menfi tesirlerini siyasi ta
rih yazarları, Anayasa yazarları ileride yazacaklardır. 
Benim bu konuda tespitim, Anayasa Mahkemesi kararı 
hatalıdır. Oy çokluğuyla verilen karar, hukuk dışı bir 
karardır. Mahkeme bu davranışını Af Kanununun de
netiminde de göstermiştir. Bu kere yasama alanım iyi
ce işgal etmiştir. Bundan Sonra vermiş olduğu karar
larla da Anayasaya aykırı davranışlarım İtiyat haline 
getirdiği görülmektedir. Anayasanın esasına ait hüküm
leri de iptal etmiştir. Bu davranış da korkunç bir dav
ranıştır. Bu sistemi kabul eden ülkelerin hiç birinde 
böyle bir davranış görülmemiştir. Bu kararları, kar
şı oy yazılarıyla birlikte bir bir okudum. 

BAŞKAN — Sayın Eryılmaz, iki dakikanız var. 
AZMt ERYIUMAZ — Teşekkür ederim sayın 

Başkan, bir dakikada bitiririm. 
'Karşı oy yazılarıyla bir bir okudum. Anayasanın 

esasındaki maddeleri iptal etmiştir. Dünyanın hiç bir 
tarafında yoktur. Anayasanın esasına ait maddeleri 
iptal eden bir Anayasa Mahkemesi dünyanın hiç bir 
yanında yoktur. İlan ediyorum; gelsinler, bu kürsüden 
bana cevap versinler. Aramızda bu kararlara muha
lefet eden üyelerimiz de vardır. İftihar ediyorum. 

Yüce Meclisin saygı değer üyeleri; 
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Burada bu konuda 'ileri tarihlerde daha çok (tartış
malar yapacağız. Ben sadece şu anda bir hususu bu 
yüksek hâkim üyelerinden 'bazılarına hatırlatmakta fay
da görüyorum. Bizim işimize karışmasınlar. Yapıla
cak yeni Anayasa hakkında bazı dergilere yanlış malu
mat vermesinler. Kamuoyunu yanıltmasınlar. Hiç ol
mazsa 'bir müddet için sussunlar. Çünkü, Anayasa 
Komisyonumuz zaten yeteri kadar kendilerinden gö
rüş istiyor. Çerçevesini burada tayin etmiştir. Artık 
politik dergilere beyanat vermekten kaçırtsınlar. Oku
dum, Mahkeme Başkanı beyanat vermiştir, üye be
yanat vermiştir. O zaman bizim hikmetimiz nedir, 
12 Eylül nedir?... 

Saygılarımı arz ederim. («Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Eryılmaz. 
Sayın Daçe, buyurun efendim. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkan, Sayın 

Üyeler, Sayın Adalet Bakanımız, Adalet Bakanlığı
nın mümtaz temsilcileri; 

1961 Anayasası, rejime güç katacağı düşüncesiyle 
Anayasa Mahkemesini, dün 'Bütçesini tetkik ettiğimiz 
Danıştayı en yüce itibar ve Sorumluluk mevkiine ge
tirmiş ve oturtmuştur. Ancaik, dün Danışitay Bütçesin
de de tartışıldığı üzere, bu müesseselerimiz rejime güç 
katma konusunda Anayasanın kendilerine verdiği fonk
siyonu milli vicdanı tatmin edecek seviyede icra et
mişler midir?... Bu konu, öteden beri 1961 Anayasası
nın -meriyete girmesinden beri devamlı -tartışılan bir 
konu olarak süregelmiştir. 

İcrayı işlemez hale getiren bir Danıştayımızın, re
jim için güç olmadığı ve zaaf olduğu yolundaki tartış
malarda büyük haklılık payı vardır ve bu, dün birçok 
arkadaşlarımız tarafından dile -getirilmiştir. 

Şayet icrayı denetlemekte olan Danıştay, Yasama 
Organını denetlemekte olan Anayasa Mahkememiz, 
Anayasanın verdiği fonksiyonları, kendilerine verdik
leri sorumlulukları Anayasanın arzu ettiği istikamet
te ve objektif olarak kullanmış olsalardı, bugün, bir 
12 Eylül noktasında olmayabilirdik. 

Bugüne kadar her çevre, eleştirmek istediği zaman 
politikacılarımızı ve politik müesseselerimizi hedef 
almışlardır. Bu eleştirilerde büyük çapta haklılıklar 
vardır. Ancak, politik elastikiyet içerisinde olmayan, 
belirli noktada ve belirli fonksiyonların içerisinde 
kalması gereken müesseselerimiz, kendi fonksiyonları
nı, biraz evvel arz ettiğim gibi, memleketin menffaatı-
na olarak yeterince, Devletin yanında olarak ortaya 
koymuş olsalardı, politikacıların çizgi dışına çıkmış ol
malarına rağmen, politik müessestelerimizin memleket 

menfaatlarını zaman zaman ikinci plana atmalarına 
rağmen bir 12 Bylül'ü yaşamayacaktik ve bugün 1961 
Anayasasının en güzel şekilde icrasına şahit olabile
cektik. Ne yazık ki, bu müesseselerimizin bu sorum
luluklarını en yüce seviyede, en büyük itibar mevkiin
deki sorumluluklarını yeterince yerine getirmemiş ol
maları, bizi bugünkü noktalara (getirmiştir. 

Değerli arkadaişlarım; 
Gerek Sayın Aydar olsun, gerek Sayın Eryılmaz ol

sun; konuşmak istediğim, gündeme getirmek, hu
zurunuza getirmek istediğim konuları çok güzel bir 
şekilde ifade ettiler. Bu itibarla, bir detayın içerisine 
girerek zamanlarınızı fazla almak istemiyorum. Ancak, 
Anayasa Mahkememizin uygulamasından iki örneği 
ki, arkadaşlarım izah ettiler, ama tekrar üzerinde du
rarak huzurunuza getirmek istiyorum. Birincisi; Ana
yasa Mahkememiz, Danıştayın, çoğu zaman icranın 
yerine geçerek hareket ettiği gibi, Yasama Organımn 
yerine geçmiş ve onun fonksiyonlarını ifa etme te
mayüllerini belirli bazı hadiselerde Çok aşikâr bir şe
kilde ortaya koymuştur. 

Anayasa Mahkememiz, arkadaş'larımızın belirttiği 
gibi, Seçim Kanunu yapmıştır. İktidar partisinin ve 
çoğunluk oylarının kabul ettiği seçim sistemini, bir 
maddeyi iptal etaek suretiyle, azınlık partisinin iste
diği istikamete getirebilmiştir ve bunun sonuçlan 
memleket için ne olmuştur? İstikrarsız hükümetlerin 
gelmesi gibi ve belki de bugüne getiren sebepler, fak
törler olmuştur. 

Esas, üzerinde durmak istediğim konu, 1974 affına 
Anayasa Mahkememizin getirdiği çerçeve ve şekil
dir. 

Anayasamızın 1'47 nci maddesi, «Anaya'sa Mahke
mesi, kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç
tüzüklerinin Anayasaya, Anayasa değişikliklerinin de 
Anayasada gösterilen şekil şartlarına uygunluğunu de
netler.» der. 

Maddeden anlaşılacağı üzere, Anayasa Mahkemesi, 
kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzük
lerinin Anayasaya esas yönünden aykırı olup olmadı
ğını incelemek yetkisini haizdir. Şekil şartları yö* 
nünden inceleyeceği konu, Anayasa değişiklikleridir, 
fakat Anayasa Mahkememiz, 1974 affında şekil şartını 
da inceleyebileceği şeklinde bir düşünce ile Anayasayı 
bizzat kendisi geri plana iterek, Anayasaya aykırı bir 
durumu bizzat kendisi yaratarak şekil yönünden 1974 
affını incelemiş ve bunun sonucunda Devleti tahrip 
etmek, rejimi çökertmek isteyen birçok kişi cezaevle
rinden çıkarılmak zorunda kalınmıştır. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Esefle, ifade etmek istiyorum; 12 EylüTe getiren 

olayların içerisinde sol ideolojik örgütlerin içinde ve 
'başında 1974 affının affettiği ve cezalarını çekmeden 
yurt sathına saldığı insanlar yer almışlardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
(Bütün bunları söylemekten maksadım, Danıştay gi

bi, Anayasa Mahkemesi ıgi'bi iki saygı değer olması ge
reken müesseselerimizi tahrip etmek değildir, bunları 
zaafa uğratmak değildir. Benim, bu eleştirilerimin tek 
hedefi, bu .müesseselerimizin kuvvetler ayrılığım kuv
vetler çatışması haline getiren uygulamalardan sarfı
nazar ederek, bundan sonra hiç olmazsa, Devleti güç
lendirecek, Devleti birtakım maceracıların karşısında 
zaafa düşürmeyecek bir uygulamanın içerisinde olma
larıdır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Daçe. 
Sayın Alpaslan, buyurun ef eridim, 
TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş

kan, Danışma Meclisinin değerli üyeleri, Sayın Ba
kanımız; 

Danışma Meclisimizin ön cephesinde görüldüğü 
gibi ve Anayasamızın 4 ncü maddesinde yer aldığı 
şekilde, «Egemenlik, kayıtsız, şartsız Türk Milleti-
nindir. Millet, egemenliğini Anayasanın koyduğu 
esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanır.» de
nilmektedir. 

Muhakkak ki, sonradan söz almanın büyük deza
vantajları var, fakat olayların içerisinden gelmiş ve 
ihtiyaçları gören bir kimse olarak temas edeceğim. 
Zannediyorum benden evvelki arkadaşlarım, konu
ları çok iyi bir şekilde hukuki yönleriyle izah et
tiler. Bu maddeyi takip eden maddelerde de, millet 
egemenliğinin (hangi Anayasal kuruluşlarca yürütü
leceği veya kullanılacağı açık olarak ifade edilmiş 
olduğu malumlarınızdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu maddeye ve 
igene Anayasamızın 64 ncü maddesindeki yetkisine 
dayanarak çıkardığı 1974 affı, Anayasa Mahkeme
mizin 1974 yılında arka arkaya aldığı. (Alınmış se
beplerinin bugün dahi izahı mümkün olmayan) bazı 
kararlar ile af yetkisinin münhasıran Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin iradesine ve kararına bağlı ol
masına ırağmen, mıilli iradenin affetmediği bazı ki
şileri milli iradeyi de aşmak suretiyle maalesef af-
fetaiştir, 

Yine Anayasa Mahkemesi, Türkiye Büyük Mil
let Meclisince kabul edilen ve parlamenter sistemle 
idare edilen bir çok memlekette seçimler için kul

lanılan barajlı d^Hont Sistemi Kanununu da Ana
yasaya aykırılık iddiasıyla iptal etmiş; fakat geçerli 
ve makul bir gerekçe 'göstermemiştir. 

Anayasamızın 147 nei maddesinde, «Anayasa 
Mahkemesi, kanunların ve Türkiye ıBüyük Millet 
Meclisi itçitüzüMerinin Anayasaya, Anayasa deği-
şikliklerinün de Anayasada gösterilen şekil şartla
rına uygunluğunu denetler.» denmesine rağmen, 
Türkiye IBüyük Millet Meclisince yapılan değişik
likleri esastan da tetkik ederek iptal etmeye devam 
ederek, kendisini Kurucu Meclis veya Türkiye Büyük 
Millet Meclisi yerine koymuştur. 

Şimdi bu kararlarım sonuçlarını inceleyelim:: 
Anayasa Mahkemesinin asgari anlamda yetki 

tecaivüızünde bulunmak suretiyle alffedip sokağa sal
dığı (kişiler kimlerdir?.. O günleri hatırlayınız; 1968' 
lerde masum talebe hareketleri olarak başlayan 
banka soygunlarına dönüşen, yabancı ideolojilerin 
serpilip boy lalttığı, emniyet kuvvetlerimizden Silahlı 
Kuvvetlerimize kadar her kadaımedeki görevliye per
vasızca kurşun sıkıldığı bir orflam mevcuttu. 

1968 ilâ 1970 yılları kitle yürüyüşlerinin flBiraz 
önce izah edildi) sokağa hlâlkim olduğu tipik yıllar
dır. 12 Mart Muhtırası, kurulan partiler üstü Hükü
met, ilan edilen sıkıyönetim, 1973'te yapılan genel 
seçimlere takaddüm eden günlerde ve daha sonraları 
af istedikleri. 

Affedilmek istenenlerden bir kısmı, bütün fert
lerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak '.bölünmez 
'bir bütün halinde milli şuur ve 'ülküler etrafında 
toplayan Milletimizi anarşi ve terör yoluyla sindirip 
kendi sapık ideolojilerinin esiri yapmak isteyen bir 
avuç anarşist ve teröristle onların yardımcılarıydı. 

Devletin 'güvenlik kuvvetlerinin yakalayıp ba
ğımsız mahkemelerin önüne çıkardığı bu anarşist ve 
teröristler, görevi Anayasayı 'ihlâle mani olmak olan 
Anayasa Mahkememizce afifedilmiştir. Affedilen 5 
bin civarındaki kişi bugün 30 bin civarında yine 
hapishanelerimizde 'bulunmaktadır. 

İşte ibu aftan sonradır ki, sokaklarda ve mey
danlarda kızıl bayraklar, bize yabancı ideolojilerin 
devlet adamlarının portreleri, Devleti yıkmayı hedef 
alan duvar yazıları görülmüş, her taralfta barut ve 
kan kokusu duyulmaya başlanmıştır. 

iBu yönden 11971 ve 1974 yılları, anarşinin bastı
rılıp, salıverme, yeniden hazırlık dönemlidir diyebilir 
TİZ. 

1975 ve 1978 yıllarında anarşinin teröre, örgütlü 
teröre, kitle terörüne dönüştüğünü görmekteyiz. Bu 
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dönemde yapılan sözleşmelerde Türk Ceza (Kanunu
nun 141 ve 142 nci maddelerini üMal suçundan 
mahkemeye serilenlerin tutukluluk ive (hükümlülükle
ri süresince ücretleriınin ödeneceği de Ihükme bağlan
mış bulunmaiktadır. 

11979'dan itibaren kitle terörünün gayri nizami 
ıharbe dönüşünü müşahede ediyoruz. 

O halde, ülkenin 1968'den başlayıp, 1980'e kadar 
devam ©deh hastalığının adı nedir?.. Anarşi ve te
rörizm midir, bölücülük müdür, faşizm hevesi midir, 
'teokratik devlet kurma arzusu mudur; ıselbepleri ide
olojik midir, iktisadi midir, sosyal midir; Marksist 
ve faşist düşüncelerden mi kaynaklanmaktadır; be
lirtilen hususların hepsinin mi etkisi olmuştur? Za
manımızda objektif olarak tahlillerin yapılarak 'bun
ların hepsinin cevapları verilip, Meriye doğru o şe
kilde gitmeliyiz. ' 

Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Yeni Anıyasayı hazırlamakla görevli olan Yü
ce Meclisimizin geçmişte, kalan; ıfiakat 1974'ten son- ? 
ra tırmanan, vatandaşın canımın, malının, parasının 
güvencesini bırakmayan, Atatürk'ün kurduğu Tür-
İkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmaya yönelen bu 
gayri meşru hukuk dışı hareketleri çok iyi bir suret
te değerlendireceği muhakkaktır. 

Biraz da Anayasa Mahkemesi ©aş/kanlığının 
19S2 yılı Mali Bütçesinden bahsetmek isterim. 

Bu yıl Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üye ola
rak kadrolarını tamamlamış 'bulunmaktadır. Bu 
şekilde tam bir görev yapma olanağını bulmuştur. 

Geçen yıllara nispetle rüyet ettiği iptal davaları
nın sayısı bir hayli azalmıştır. 

Milli Güvenlik Konseyince, görevi kötüye kul
lanmak, rüşvet almak ve 6136 sayılı Kanuna aykırı 
davranışta bulunmak suçlarından dolayı iki Bakan 
hakkında ikamu davası açılmıştır. 

Yapılan ödenek ilaveleri uygundur, cari giderler
de artış göze çarpmaktadır, 

Yine başlangıçta değindiğim ve Anayasa Mah
kemesi Bütçesi görüşülürken benim burada işaret 
etmek istediğim diğer bir husus da; ilki Anayasal or
gan olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Anayasa 
Mahkemesi arasındaki yetki sürtüşmesidir. Yetki 
gaspına uğrayan Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 
Nâzım rolü oynaması lazımken, ikendi hakikini güç
süzlüğünden dolayı alamamıştır, koruyamamıştır. Or
ganlar arasındaki ihtilafta ne yapılacağı Anayasa
da da açıklanmamışta. Anayasa Mahkemesinin, Mil
let iradesinin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet 
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Meclisinin yetkilerini gaspetmesi, sistemin bizatihi 
içine anarşiyi sokmuştur. 

Ülkemizde hürriyet - otorite dengesinin bozul
masına, Devletin güçsüz kalmasına, hürriyetlerin aşı
rı kullanılmasına ve nihayet anarşiye sürüklenme
mize sebep olan birçok hususlar vardır. Bunlardan 
birisi de; dün incelendiği gibi Danıştayın almış ol
duğu bazı (kararlarla Anayasa Mahkememizin al
mış olduğu bazı kararlardır. 

(BAŞKAN — Sayın Alpaslan, bir dakikanız var. 

TEVF1ÎK FİKRJET ALPASLAN — Daha açık 
ifadeyle, Anayasa Mahkemesinin çıkarmış olduğu 
af kararı ve seçim sisteminde yaptığı iptaldir. Çün
kü, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim sistemi ne
deniyle güçsüzdür. 

iBütün bunları Anayasa Mahkemesine müessese 
olarak mail etmek ırriümkün müdür?.. Şüphesiz hayır, 
katiyetle hayır. Bu kuralları uygulayanlar insanlardır. 
Uygulayıcıların büyük sorumluluğu vardır. Kanun
ların Anayasaya uygunluğunu denetleyecek, Anaya
sanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ülkesini gözetecek bir 
Anayasa müessesesine ihtiyaç vardır, 

En az kendim kadar inandığım, içtiğimiz andın 
da gereği olarak milli iradeye, millete, hudutları 
mübarek şehit kanları ve Miisaki Milli ide çizilmiş 
aziz vatan topraklarımızın bütünlüğüne, ay yıldızlı 
şadh Bayrağımızın ve İstiklâl Marşımızın, Büyük 
Kurtarıcımız Atatürk'tün en büyük eseri olan Tür
kiye Cumhuriyetine, ilkelerine ive inkılaplarına,, 
Türk Milletinin refahına ve < mutluluğuna hizmet 
etme imkânı verecek her türlü kanuni ıtedbirleri 
alırken, Danışma Meclisince hazırlanacak olan yeni 
Anayasada, devlet organlarımızın en önemlilerinden 
birisi olan Anayasa müessesesinin reorgartizasyo-
nuna 've mevzuatımızda aksayan noksan olan, yetki 
tecavüzüne sebep olan hususların düzeltilmesine ih-' 
tiyaç vardır. 

Bir şahsi öneri olarak, kanun tasarılarının yayın
lanmasından önce Anayasaya uygunluğunu denetle
yecek ve anayasa konseyi gibi vazife görecek, üye
leri seçilmiş bir organa ihtiyaç olduğu düşüncesin-
deyiım. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 
»BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan, 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, Sayın Meclisin 

değerli üyeleri ve sayın Adalet Bakanı ve Bakanlık 
temsilcileri; 
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IBen burada konuşmalardan bir veya ikisinde, 
kanunların Anayasa (bakımından yargısal denetimine 
gerek olmadığı, sadece siyasal denetimin yeterli ol
duğu şeklinde bir izlenim elde «ittiğim için söz almış 
bülunuyoruım. Belki doğru değildir, yanılmış ola
bilirim; ancak siyasal denetimle yargısal denetimi 
birbirinden ayırmak gerekir ve hukuk devletinin 
iiıcalbı olanak da yargısal denetime yer verilmesi de 
yine gerekir. 

Efendim, siyasal denetim evvelce, gerek bizde 
gerekse başka memleketllerde uygulanmıştır; fakat 
yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Çünkü, siyasal dene
tim, kendi ifadesi icabı ancak ısiyasal ibakımdan ele 
alınabilir. Şu anlamda ki, meclisi, yani yasama or
ganını teşkil eden kimseler beli siyasal partilerin 
organlarıdır, yani ona mensupturlar. Bu itibarla, on
ların meclisite yapmış olabilecekleri denetimler ge
nellikle siyasal açıdan olabilir. Nitekim', 1960'dan 
önce çıkarılmış olan kananlar üzerinde de Ana
yasa Mahkemesinin yapmış olduğu denetim dolayı
sıyla bazı hükümler; Anayasaya aykırı olduğu dü
şüncesine varılarak iptal edilmiş bulunmaktadır. 

Meclisler öyle olduğu gibi Cumhurbaşkanları da 
öyle olabilir. Gerçi 1961 Anayasası «Cumhurbaşkanı 
olan bir kimsenin partiyle ilişkisi kesilir» diyor, 
ama onun kafasındaki düşünceleri tamamen ortadan 
kaldırma imkânı yoktur. Partisinden ayrılır, Cum
hurbaşkanı olur, ama onun evvelden beri mevcut 
olan birikimi, kendisindeki siyasi alışkanlığını or
tadan her zaman kaldıramaz. 

Bu itibarla, siyasal denetim yeterli olmamakta 
ve muhtelif memleketler, bilhassa demokratik yöne
timle idare edilen memleketler yargısal denetime yer 
vermiş bulunmaktadırlar. 

'Bunun ilk örneği Amerika'da başlamıştır. Bundan 
180 küsur sene önce, 1803 yılında ilk yargısal dene
ktim Amerika'da başlamıştır. Amerika'da bunun baş
lamasının sebebi, «kanunların anayasaya aykırı ola
mayacağı» şeklinde bir hüküm bulunmasından do
layı değildir. Bizim 1924 Anayasamız yahut 1961 
Anayasamız böyle bir hüküm içermektedir; yani 
«kanunlar Anayasaya aykırı olamaz» şeklinde. Ay
kırı olamayınca, «aykırı olan kanunların da uygu
lanmaması icap eder» sonucuna tabii olarak varı
lacaktır. Amerikan Anayasasında böyle bir hüküm 
yok; fakat Amerikan Anayasasında mevcut olan hü
küm, «Anayasanın değiştirilmesi kanunlardaki usu
le tabi değildir»; yani sert Anayasadır, mevsuf bir 
ekseriyet aranmaktadır. 

Buradan, Amerika'nın Yüksek Yargı Mercii bu 
hükme dayanmak suretiyle, mademki diğer kanun
lar alelade ekseriyetle çıktığı hailde Anayasa mev
suf bir ekseriyetle, daha yüksek bir ekseriyetle çık
mak lazım gelmektedir. Bu itibarla, alelade bir ka
nunla Anayasayı değiştirme yoluna gidilemez; yani 
sadece ekseriyetle çıkan bir kanunun hükmü Ana
yasaya aykırı olursa onu değiştirmiş olur. 

İşte bu noktadan hareket etmıek suretiyle 1803 
yılında Amerikan Yüksek Mahkemesi Anayasaya 
aykırılık meselesini ele alabileceğini kabul etmiştir 
ve bu şekilde devam etmiştir. Amerika'da bugün 
bir Anayasa Mahkemesi yoktur. Normal adalet 
mahkemelerinin en yüksek mevkiinde bulunan Yük
sek Mahkeme bu işi yapmaktadır. 

Bizde de bu iş 1953'te belki ortaya çıkabilirdi; 
ama Yargıtayın eline geçmiş olan bir fırsatı değer
lendirmemiş olması dolayısıyla buna imkân kalma-
mıştiir. Hadise şudur : 'Bir 'Bahçıvanlık Oku
lu Kanunu vardır; oraya köy okullarından mezun 
olan kimseleri, yani Siyi yetişmiş, iyi dereceyle me
zun olmuş çocukları köy muhtarı Bahçıvanlık Oku
luna fcaydettirebilir ve böylece bir kayıt yapılmış
tır; fakat çocuk sonradan okuyamamış ve okuldan 
çıkarılmıştır. Kendisi leyli, yani yatılı bir şekilde 
okuduğu için ebeveyninden tazminat istenmişjtir. 
Bu hal Akşehir Mahkemesinde görülmektedir. Ak-
'şöhir Mahkemesi Hâkimi, Bahçıvanlık Okulu hak- . 
kındaki Kanun dolayısıyla bir çocuğun ortaokul 
derecesindeki Bahçıvanlık Okuluna verilmesini, ya
ni onun dayanağı olan Kanunu Anayasaya aykırı 
bulmuştur. Çünkü, memleketimizde (1924 Anaya- , 
sasına göre ve bugün de öyledir,) ancak iilk bğre- ( 
tim mecburidir, zorunludur, onun dışındaki diğer 
okullar zorunlu değildir, ancak ana-babasının rıza
sıyla alınabilir. Halbuki, Bahçıvanlık Okuluna a k 
babasının rızası alınmadan muhtar kaydettirmişitir 
ve buna istinaden de çocuk okuyamadığı için baba
sından tazminat istenmiştir. Bu itibarla, Akşehir 
Hâ'kimi, (zannediyorum Refik Gür) bu Kanunun 
Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürmüş ve Yargı-
taya iş geldiğinde Yargıtay Dairesi bu kararı boz
muştur. Israr etmiştir mahalli mahkeme, Genel Ku
rula gelmiştir, Genel Kurulda zannediyorum üç 
kişinin muhalefetiyle yine mahkemenin kararı bo
zulmuştur. Mevcut hükümlerimize göre artık 
'Mahkemenin ısrar yetkisi yoktur ve böylece 
Yargıtayın Hukuk Genel Kurulundan çıkmış 
olan karara uygun bir şekilde karar vermek 

— 311 — 



Danışma Meclisi B : 38 1 9 . 1 . 1982 O : 1 

acurunda kalmış bulu'nımıalktadır. Eğer o zaman 
Yargıtayımız bu işi, «Anayasaya aykırılığını iti
raz yoluyla tetkik edilebileceği» şeklinde netice
lendirmiş olsaydı, 1953'ten beri memleketimizde 
Anayasal bakımından ibir yargısal denetim söz ko
nusu olabilecekti 

Danıştayımız da 1953'te yine bir karar vermiş
tir. O, olumlu yolda vermiştir; yani Danıştay ka
nunların Anayasaya aykırı olup olmayacağını tetkik 
ederek, kanun aykırı ise Anayasa 'hükmüne göre 
(hüküm vermek lazım geldiği düşüncesine, neticesine 
varmıştır; ama sonradan 'ona benzer ibir karar daha 
verilmemişitir. 

Diyeceğim şu ki, yargı .organları kendileri Ana
yasanın gerek 1924 gerekse 1961 Anayasasının koy
muş olduğu, «Hiç ibir kanun Anayasaya aykırı olamaz» 
şeklindeki hükmünü ıbu şekilde, Amerikan Yüksek 
Mahkemesi gibi değeriendirmiş olsalardı, bugün bu 
mesele belki ortaya çıkmayacaktı. Yargısal deneti
me ihtiyaç vardır kanaatimce. Çünkü, siyasal de
netim her zaman 'yeterli olmaz, siyasal denetimi ya
pacak olan organların kendileri siyasi bir görüşün 
sahibidirler, mahkemderdeki gibi değildirler. 

Bendeniz burada olmayan Anayasa Mahkemesi 
Üyeleri ve saire dolayısıyla, yani kendilerini burada 
müdafaa edemeyecek durumda olmaları dolayısıyla 
Anayasa Mahkemesi kararlarımın eleştirisine gire
cek değilim. Yalnız neticenin bu şekilde ortaya çık
masında bazı arkadaşlarımın belirttiği gibi, şahıslar
dan ziyade müessesenin (üzerinde durmak lazım ge- ' 
lir, müessese bakımından da karar nisabı üzerin
de durmak istiyorum bendeniz. 

Mevcut Anayasa hükmüne göre Anayasa Mah
kemesi diğer mahkemelerde olduğu gibi, çoğunlukla 
karar verir. 15 'üye ile toplandığına göre 7'ye karşı 
8'le karar verebilir ve tatbikatta da bir çok karar
lar 7'ye karşı 8 veya 9'la verilmiştir, oıybirliğiyle 
olanlar da vardır; fakat iburada genellikle eleştiri 
konusu olan kararlar çoğunlukla verilrriişitir, bir veya 
iki kişinin çoğunluğuyla. 

IBu bakımdan eğer yine Anayasa Mahkemesi 
esası, yani yargısal denetimi kabul edilirse; yenli 
Anayasamızda da bu mevzuun düşünülmesi lazım 
geldiği kanaatindeyim. iMevsuf İbir 'ekseriyetle, yani 
daha yüksek ibir çoğunlukla karar verilmesi esası 
getirilebilir. 

Nitekim, Alman Anayasa /Mahkemesi genellikle 
çoğunluk kararıyla bir neticeye varmak durumunda 
olduğu halde, temel haklara aykırı kanunların iptal 
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edilmesi meselesinde, ıtemel halklara aykırı hükümle
rin iptal edilmesi meselesinde, 1'e karşı 8'le karar ver
mek mecburiyetindedir. 9 kişilik bir heyette, ancak ibir 
kişi muhalefette kalabilir, 8 kişi ile kararını vermek 
durumundadır, 2 kişi muhalefette kalmışsa, karar 
çıkmayacaktır, yanli kanun iptal .edilmeyecektir. 

Demek 'istediğim şu ki, yasama meclislerinde 
emek sartfedilerek, zaman sarfedilerek yeni bir dü
zenleme ortaya getirildikten sonra bunun iptal edil
mesi zorlaşıtınlrmştır; bilhassa temel haklara ilişkin 
olan hükümler baikımından. Bunun dışında Alman
ya'da Anayasa Mahkemesinin yetkileri bizdekinden 
daha çok geniştir, çünkü federal bir devlet olması 
dolayısıyla; federe devletlerin birbirleri arasında, 
federe bir devletin federal bir devletle arasında ve 
saire Ibakımından bir çok ayrı hükümleri vardır ve 
Anayasa Mahkemesi orada bunları da bir karara 
«bağlamak zorundadır. 

IBAŞKAN — Sayın IBilge zamanınız doldu efen
dim. 

INİECÎP BİLGE — Bağlıyorum dfendim. 
Diğer taraftan seçim sistemlerinin de bunda öne

mi vardır. Nispi ıseçim sistemi partileri çoğaltır, bu 
onun karakteristik bir neticesidir, yani seçim sistemi 
nispi olduğu itakdirde partiler çoğalır, partiler ço
ğalınca da koalisyonlarla yönetimi kurmak, yani 
hükümeti kurmak mecburiyeti hâsıl olmaktadır. Maa
lesef biz îbu koalisyonlara tamamen hazır bir vazi
yette değiliz; daha demokrasinin başlangıcındayız. 
Bu itibarla, güçlü iktidarlara gerek vardır. Ancak, ; 

bunu da başka bir Sistemle veyahutta barajlı bir 
sistemle yerine getirmek düşünülebilir. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Buyurun Sayın Muammer Yazar. 
MUAMMER YAZAR — Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin sayın üyeleri, Sayın Bakan ve Bakanlık 
mensupları; 

©endeniz buraya Anayasa Mahkemesi tarafından 
verilen ve nadir de olsa hatalı olan, yani çok hatalı 
olan kararları burada mazur göstermek için gelme
dim. Esasen bendeniz 19 Eylül 1978 tarihinde Ana
yasa Mahkemesine Yargitaydan seçildim. Ondan ev
vel verilen kararların ne sorumluluğunda ortaklığım 
var, ne de şerefinde payım var. 

Arz edeceğim husus şudur; Anayasa Mahkemesi 
konusunu incelerken, iki esaslı bölüme ayırmak ge
rekir. Birincisi Müessesenin 'bizzati kendisi, ikincisi 
de <bu Müesseseyi çalıştıran mensupları meselesidir. 
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Simidi, îbu Müesseseye ihtiyaç var mı?.. Bir istir
hamım var; arkadaşlarımız haklı olarak belki çok 
heyecanlı konuştular, o konuşmalarının heyecanının 
(bendeniz dahi etkisi altındayım, bunu bir tarafa bı
rakalım, bakalım 'bendeniz doğru mu söylüyorum, 
yanlış mı söylüyorum. Bunun tetkikine 'bir an olsun 
lütfen girelim. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesi nasıl doğdu?.. Tarihe 
çok gitmeyeceğim, yakın tarihimizdedir. Yasama 
Meclisi .bir gün, yahut 'bir an geldi ki, yargı orga
nının yetkisini kullanarak Tahkikat Encümenleri Ka
nunu çıkardı ve bazı 'kişileri (Haklı, haksız, ona ka
rışmam, onu söylemiyorum, onu hilmiyorum) tevkif. 
etmiştir. Şimdi, iş hu dereceye gelince (Bu örnek ni
çin hu noktaya gelindiğini ifadeye yeterlidir sanırım) 
(bir 'Anayasa Mahkemesinin, hir yargı denetiminin 
zorunluluğu kabul edilmiştir. Nitekim, Merhum İnö
nü şunu söyledi, «Tahkikat Encümenleri Kanunu kal
dırılsın, seçim ilan ©dilsin, ıbütün bu hareketler du
racaktır.» Hepimiz işittik. O halde, hu Yasamanın 
hir yargı denetimine tahi tutulması gerekiyordu. 

'Bu ileri bir harekettir aslında. Yasamanın da yar
gı denetimine talbi tutulması çok ileri harekettir. Eş
iklere ıdöneüm; var mıdır hükümdarlı'klar sırasında, 
var mıdır meşruti krallıklarda, vaır mıdır diktatörlük
lerde hir yasama denetimi?.. Ama, demokrasilerde bu 
meydana gelmiştir; vardır da. İleri hir harekettir. Şim
di ileri hareketin vuku bulduğu sıralarda meydana 
gelen zikzaklar, sürtüşmeler elbette olacaktır. O halde 
hu eksikliğin, mesela Af Kanunu hakkındaki karar 
bendenize göre de hatalıdır, yanlıştır; ama hu yan
lışlığın, yanında helki hir iki yanlışlık yine vardır, 
miktarını 'bilmiyorum az veya çok. 'Bu bir Müesse
seyi yıkmaya yeterli midir?.. Şimdi, işte o noktadayız. 

Anayasa Mahkemesi 'böyle yanlış karar vermiş 
olabilir. Niçin yanlış karar verdi..? Onun tedbirini al
mak lazım gelir. Bendenizin kanaati şudur : Yasama 
Organı, Anayasa Mahkemesini daha mükemmel hale 
getirmesi gerekirken, helki de bir yargı organı hulun-
masın diye, belki de bu noktanın üzerinde durmamış
tır. Bunu da kesin olarak 'bilmiyorum, ama akla ge
len 'bir keyfiyettir. 

Müessesenin indimde hiç hir kusuru yoktur. Mü
esseseye ihtiyaç vardır. Ancak, hu Müessesenin kamu 
hayrına, Memleket hayrına çalıştırılmasının yoluna 
gitmek, bunu düzeltmek lazımdır. Mümkün müdür?.. 
Çok mümkündür. Bütün tedbirleri hemen her'kesin 
aklına gelebilir, faika! burada sözü uzatmamak için 
oraya 'girmeyeceğim. 

Arkadaşlarımızdan bazıları dediler ki, «Kanun, 
10 sene 20 sene tatbik edildi, ondan sonra Anayasaya 
aykırılığı iddia edilerek iptal olundu. 'Bu mümkün 
mü, bu doğru mu?..» 

ıBu 'gayret mümkün. Pek doğru... Zira, kanunlar 
da insanlar gibi yaşayan varlıklardır, yani kanun, 
insani hayat gihi zamanla değişmeye mahkûmdur, 
muhtaçtır. Eğer bir Kanun hiç değiştiriimeyece'k ol
saydı; Hazreti Peygamberin koyduğu, Hazreti İsa'
nın koyduğu kurallları niye hiz değiştirecektik?.. Ve-
yahutta onilar laikliktir, onları ayrı hir kenara niye 
bırakacaktılk?.. Zaten hir kanunu hiç do'kunulmaz 
halle getirirseniz, o ızaman din kuralı haline gelir, 
ama her gün gelişen, değişen ihtiyaçlar, hir kanunun 
değiştirilmesini gerektirir. Bu gerek Yasama Mecli
since helki vaktinde düşünülmemiş de olabilir. Hatta 
politik mülahazalarıyla düşünme safhasına da gel
memiş olahiir. Elbette bir mahkeme huzurunda bir 
yasanın, Anayasaya aykırılığını iddia etmek, her za
man mümkün olmalıdır. 

Bu sebeple isterse 50 sene (geçsin, bir kanunun 
Anayasaya aykırılığını ileri sürmek mümkündür. Bir. 
misal arz edeceğim; bugün feraiz hükümleri Ana
yasaya uygun muidur?.. Kadın hir hisse, erkek iki his
se alır, mirasta. Uygun mudur?.. 'Bununla, feraizi 
değiştirelim demek istemiyorum. Fikrimi arz etmek 
için örnek veriyorum, yani bir kanun zamanla Ana
yasaya aykırı hale gelebilir ve değiştirilmesi iktiza 
edebilir. 

Bir arkadaşım dedi ki; (Teferruata girmeyeceğim, 
ama o fikri de isabetli bulmadığım için hemen arz 
edeyim) «Anayasa Mahkemesi olacaksa, daha çok 
Danıştaydan olmalı, çünkü Danıştay idari kararlar
la meşguldür, idari hükümleri uygular» * 

Danıştay, doğru, idari hükümleri uygular, ama 
Yargıtay; bütün hükümleri uygular. Dün, daha ev
velki gün Danıştay için hir hayli söz dinledik. Yar
gıtay için bir tane işittiniz mi?.. O halde Yargıtay-
dan daha çok olmalıdır., 

[Bendenizi dinlediniz, teşekkür ederim. (Alkışlar) 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazar. 
Sayın Güray, buyurun efendim. 
S. SIRRI KIRCALI — Sayın Başkanım, Cevap 

vermek için bir iki konuda usul içinde söz işitiyo
rum; 

BAŞKAN — Evet, Sayın Güray konuşmasını bi
tirsinler, usul hakkında söz vereyim Sayın Kırcalı. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, değer
li üyeler, Sayın Bakanımız ve saygıdeğer Bakanlık 
yetkilileri; 
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Huücuk devletinde ve demokrasi düzeninde Ana
yasa Mahkemesinin gereğine inanıyorum. Ancak 
Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve çalışmalarında 
bazı aksaklıklar ve noksanlıklar olduğunu da ifade 
etmek isterim. Bunlar kanımca şöyle sıralanabilir : 

!L Anayasa Mahkemesi üyelerinin, seçildikten 
sonra yaş haddine kadar değil, belli bir süre görev 
yapmaları gerekir. Zaman içinde kadronun değişme
si suretiyle bünyenin yenilenmesi zorunludur. 

!2* Anayasa Mahkemesine 15 yıl avukatlık ya
pan seçilebiliyor; fakat 30 yıl mahkeme başkanlığı 
veya hakimlik yapan, Yargıtaya ve Danrştaya seçil
meye hak kazananlar seçilemiyor. Bunun manasını 
anlamakta ben şahsen güçlük çekiyorum. 

!3; Anayasa Mahkemesinin yasaları şekil yönün
den inceleyip iptal etmesi, kamu vicdanını tatmin et
memektedir. Demokrasi yönetiminin, mevcudun en 
güzeli ve fakat en çetini olması karşısında, bu çatı 
altında çalışanların bir yasayı çıkarmak için nasıl zor 
koşullar altında mücadele ettikleri dikkate alındığın
da, şekil yönünden eksik görerek yasaları iptal et
mesi yasama organını işlemez hale getirmektedir. 

4, Anyasa Mahkemesinin bir yasayı 1 oy farkla 
iptal etmesi pek kabul edilebilecek bir haklı durum 
değildir. Yargıtay'daki görüş ayrılığını birleştirmek 
için bile 2/3 ekseriyet aranırken, bir yasanın 7'ye 
karşı 8 oyla iptali nasıl yerinde görülebilir?., istim
lak Kanununun bu şekilde iptali, devleti milyarlarca 
lira zarara sokmuştur. Keban istimlakleri nedeniyle 
müracaata bırakılan veya bozma üzerine yenilenme
yen davalar ele alınmış ve milyarlarca lira para, top
rak sahibinin değil, aracıların cebine girmiştir. 

Yeni düzenlemelerde bu hususların dikkate alın
ması dileğiyle saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
ıSayın Kırcalı, usul hakkında dediniz, evvela usu

le aykırı ne gibi bir hareket oldu, onu lütfen belir
tiniz yerinizden* 

5. SIRRI KIRCALI — Efendim, Genel Kurulu
muza sunulmuş bulunan1 Bütçe müzakereleriyle ilgili 
önümüzde bulunan Programın 8 nci maddesinde, 
«Bakanlık bütçeleri ile diğer bütçeler üzerinde gö
rüşlerini açıklayacak üyelerin, konuşmak istedikleri 
bütçenin, programdaki görüşme gününden bir gün 
önce, Genel Kurul Salonu arkasındaki Başkanlık 
Dinlenme Odasında bulunacak görevli kâtip' üyeye 
saat 09.00 — 10.00 arasında ve müteakiben birleşim 
bitinceye kadar Başkanın solunda oturan Divan 
Üyesine yazılı olarak bizzat başvurarak söz sırası 

almalarına, kendilerine kayıt, tarih ve sıralarını bil
diren imzalı fiş verilmesine; söz istenen bütçenin gö
rüşmelerine (programa) geçildikten sonra hiç bir şe
kilde söz kaydı yapılmamasına» diye karar alındı. 
Ben de bu nedenle Bütçenin tümü üzerinde görüşme
ler anında, bir gün evvel son derece dolu olduğu
muzdan dolayı söz isteyememiştim. Ertesi gün söz 
istedim. Bütçenin tümü üzerindeki tartışmalarda Sa
yın Başkanlık makamı, Sayın Fenni Islimyeli bana 
söz vermediler. Ben de hiç itiraz etmedim, bu bir. 

'İkincisi, ben Genel Kuruldaki tartışmalarda kar
şılıklı olarak birbirimize cevap vermek yerine evvel
ce alınmış sözleri sürdürmek gerektiğini, fikirlerimi
zi açıklamak gerektiğine inanıyorum. Cevap vere
cek yalnız Komisyon Ve Hükümettir. Bunun dışın
da arkadaşlar birbirlerine cevap veremezler, bu iki. 

Cevap verilmiş olduğuna göre, benim birtakım 
sözlerim yanlış anlaşılmış, o istikametlerde sözler 
söylendi, açıklamak ihtiyacını duyuyorum. Evvelki-
n'in sJanucu olarak söz verildiği için buna haklı bu
luyorum, kendimi. 

iSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, yaptığımız programa gö
re, tespit edilen sözcülerden sonra söz verilmemesi 
konusundaki işaretlerinde Sayın Kırcalı haklıdırlar. 

Yalnız, ilk günden itibaren Bütçenin üzerinde 
yaptığımız görüşmelerde, Genel Kurulu idare eden 
Başkanların tutumu şöyle olmuştur : Daha evvel söz 
kaydı yapılan arkadaşların dışında da yine Yüce Mec
lisin kabul ettiği 9 üyenin konuşması hakkını Sayın 
'Başkanlar vermişlerdir ve Yüce Heyetiniz de bunu 
isükûtuyla kabul etmiş bulunuyordu. 

Binaenaleyh, ben de sizlerin kabulüne mazhar 
olur düşüncesiyle ve bilhassa daha çok arkadaşımı
zın görüşmeleri suretiyi bütçelerin üzerinde yapıl
ması icap eden görüşlerin, bütçenin açıklığa kavuş
ması hususunda arkadaşlara söz verdim. 

Eğer, Yüce Heyetiniz bugünden itibaren bir gün 
evvel tespit edilen, söz almak isteyen arkadaşların 
dışında hiç bir üyeye söz verilmeyeceğini tekrar ka
rarlaştı rırsa, şüphesiz ilk programa uyarız. Yalnız 
daha evvel arz ettiğim gibi, daha evvelki görüşmelerde 
Yüce Meclis müsamahakâr davranmış ve üyelerin gö
rüşmelerine engel olmamak istemişlerdir. Bunu sü
kuti bir karar olarak kabul ederek, biz 9 üyeyi ta
mamlamak üzere söz verdik. Nitekim, 9 üyeden son
ra söz almak isteyen bir iki üyemiz oldu, onların gö-
rüşemeyeceklerini kendilerine birer küçük tezkere 
yazmak suretiyle cevaplandırmış oldum. 
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Arz ederim. 
ISayın Kırcalı'nın cevap konusundaki isteğine sı

ra geliyor. Kendi görüşlerine aykırı bir görüş beyan 
edilmiş ise, (ki, öyle işaret buyuruyorlar) kendileri
ne söz veriyorum. 

iBuyurun Sayın Kırcalı. 

3ERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, usul 
tartışması açılmıştır. Bir noktayı... 

iBAŞKAN — Rica edeyim, Sayın Kırcalı'ya söz 
verdim, görüşsünler, cevap haklarını kullansınlar, 
Saym Yarkın'a söz vereyim. 

İBuyurun efendim. 

S. SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlarım; 

ISayın Başkanvekilimizin açıklamalarına, üyele
rin söz almaması nedeniyle bir gün evvel, pek çok 
sebeple bu olabiliyor, bu sebeple söz verilmemesi yo
lundaki kesin karara uymamış olmalarını ben de ger
çekten uygun karşılıyorum. Koşullar bunu gerekti
riyordu, gerçekten haklıydılar. Arkadaşların birtakım 
fikirleri varsa olaylar karşısında, bunu söylemek hak
ları idi; ama bir şeye ben itiraz ediyorum : Burada 
konuşan arkadaşın fikirlerine müstakil olarak ters dü
şebilir, aksi düşüncede olabilir; fakat cevap mahiye
tinde karşılık vermek arkadaşların haklan değildi. 

iSaym Necip Bilge bunu zannediyorum ikinci de
fa yapıyorlar. Sayın Yazar da, sanki Anayasa Mah
kemesinin burada temsilcisiymiş gılbi yanıt verdiler. 
Ben bunu uygun karşılamıyorum. Buna karşıyım. 
Yoksa Sayın Başkanvekilimizin açıklamaları uygun
dur. 'Bende katılıyorum. Yazdırmamış arkadaşlar; 
mümkün olduğu kadar yazılmasında yarar mütalaa 
ediyorum bir hazırlık bakımından; ama aksi yönde, 
boşluk varsa onları doldurma yolunda Başkanlığa 
müsaade verilmesini ben de arzu ediyorum:. Bu ko
nudaki düşüncelerim bu. 

Diğer taraftan bazı sözler söyleniyor. Danıştay-
la Anayasa Mahkemesinden şikâyet ediliyor, yakın
malarda bulunuluyor, Yargıtayda bulunulmuyor di
ye. Bunun cevabını ben yıllarca düşündüm ve kendi 
kendime buldum. Bunun karşılığı var, yanıtı var. 

'Danıştay ve Anayasa Mahkemesi bedeni, kolu, 
bacağı olmayan iki tane baştır. Danıştayın alt kade
mesi yoktur. İşte dün söylediğim, mutlulukla ifade 
ettiğini bölge idare mahkemelerinin kurulması onun 
alt kademesini teşkil edecektir; ama Anayasa Mah
kemesi bundan kesinlikle mahrum olacaktır. Hiç bir 
zaman bunda başarılı olamayacaktır, böyle bir sis
tem yoktur. 

Şimdi ne oluyor?., Danıştay ilk kademede karar 
verdiği için her şeyin sorumluluğunu üzerine almış 
oluyor. Halbuki, Yargıtayımız öyle değil. Eğer, Yar
gıtay ille bu istikamette olsa idi, Yargıtaym çoğun
lukla oluşturduğu Anayasa Mahkemesinden, şikayet 
etmiş olduğunuz bu kararların çıkmaması gerekirdi. 

IBu iki nedenle öyledir. Bir, işin mahiyeti kamu 
davalarına bakmaktadırlar. Yargıtayla Danıştay. Bir 
taraftan devlet vardır, idare vardır, icra vardır, öbür 
tarafta parlamento vardır, büyük halk kitlelerini iş
gal etmektedir; ama Yargıtaym davaları bu istika
mette bu kadar değildir ilk bakışta, ceza davaları 
müstesna, öbür davalarda, kişilerle ilgili iki kişi ara
sında özel davalar vardır. 

İkincisi, Yargıtaym bir şansı daha vardır. Alt ka
demede ilk kararlar verilmektedir. Yani, mahalli 
mahkemelerde kararlar verilmektedir, asliye mahke
melerinde, sulh mahkemelerinde, ceza mahkemele
rinde, ağır ceza mabJkemelerinde; ama bunlarda ve
rilmiş olan kararlar Yargıtaya gelinceye kadar bun
ların reperküsyonları, aksülamelleri incelenmekte, 
Yargıtaym kulağına kadar gelmektedir. O üstten ba
kışla ilk verilmiş olan kararı muhakeme etmek... 

iBen Danıştayda vergi dairesinde bulunuyordum. 
itiraz ve temyiz komisyonlarından gelmiş olan me
selelerde, Danıştayda pek fazla şikayet yoktu dikkat 
buyurulursa. Vergi davalarına bakan daireler, pek şi
kâyeti mucip kararlar vermemişlerdir; ama diğer 
daireler öyle değildir. Dava Daireleri Kurulu ve di
ğer daireler doğrudan doğruya birinci derecede bak
maktadırlar. Anayasa Mahkemesi de öyledir. Bu se-
seple Yargıtaya şikayetler gelmemiştir; ama Yamıtay 
üyelerinin çoğundan oluşmuş olan Anayasa Mahke
mesinden şimdi şikayet etmektesiniz. Bu bir. 

ikincisi, ben «Yargısal denetim yapılmasın» de
medim. Sözlerim şöyledir. Meclis kendi kendini dü
zeltir, bu bir formül. İkincisi, bir kanun kaldırılmaz. 
Ne olur? Anayasaya aykırı kanunlar ihmal edilir. 
Danıştay bunu yapmıştır yıllarca. Anayasayı tercih 
etmiştir; Anayasaya aykırılık olmazdan evvel, ama 
mümkün olduğu kadar. Mesela 39-Vde bunu yapa
mamıştır; ama nitekim evvelce verilmiş olan, mev
cut olan kanunlar Anayasa Mahkemesi kurulduktan 
sonra iptal edilmiş demişlerdir. Eğer, zaten Anaya
sa Mahkemesince iptal edilmeseydi bu kanunlar, 
1961'den sonraki Büyük Millet Meclisine gelseydi, 
zaten Büyük Millet Meclisi bunları ortadan kaldı
racaktı. Anayasa 'Mahkemesinin vazifesini yapacak
tı; ama bunun yanında yargısal denetimi tabiatıyla 
uygulayacak olan sistem başkadır. Ben Danıştayda 
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meseleyi inceledim. Anayasa hükmü Varsa, artık onu 
ihmal etmem, karşılık kanunu mümkün olduğu ka
dar ihmal etmeye çalışırım ve düzelmesini öneririm. 

•Üçüncüsü; bir hususu Sayın Yazar çok yanlış an
lamışlar, Tabiatıyle, yüz senelik değil, beşyüz sene
lik olsa bir kanun bir ülkede, eğer kurulmuş olan 
düzene, o gün aykırı düşüyorsa, iptal edilecektir. 

ıBenim söylediğim şu idi : (Ben bunu, iptal edil
mez, kaldırılmaz demiyorum). Onun yerine yüz se
ne evvelki kanun mu uygulanacaktır? Tereddüt bu
radadır. Nitekim, misal de verdim, yatırım indirim
lerinde % 30'a kadar indirim hakkı vardır, zirai in
dirimde % 50'ye kadardır; bu kaldırıldı % 80'e ka
dar indirim imkanı verilen bir kanun kabul edildi. 
Bilahara Anayasa (Mahkemesi bunu iptal etti... 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı, cevabın dışına çıka
rak, açıklama yapmayınız. Lütfen toparlayalım. 

S. SIRRI KIRCALI — Hayır efendim bana ve
rilen cevaba, cevap veriyorum. 

IBunu kaldırdı, onun yerine ı% 30'u mümkün kı
lan uygulamaya geçildi. Bu uygundur diyorum. 

Saygılarımı sunarım efendim. 
Sayın Yarkm, usul hakkında mı? 
ŞjERAFETTtN YARKIN — Hayır, teklifin 

aleyhinde., 
ıBAŞKAN — Neyin aleyhinde efendim? 
ŞERAFETTÎN YARKIN - - Usul hatası olma

dığını ayrıca belirteceğim. 
'BAŞKAN — Efendim, bakın Sayın Yarkın, ri

ca edeyim, şimdi bir sayın üyemiz usul hakkında 
evvela söz istedi Kırcalı, dediler ki, «Söz alan üye
den başkasına söz vermeyiniz». Onun cevabını ver
dim ve kendileri de kabul ettiler. Bunun dışında şu 
anda yapılan bir usul hatası varsa, onu lütfen.. 

ŞERAFETTÎN YARKIN — Onu arz edeyim. 
BAŞKAN — «Yapılan bir usul hatası var» di-

yorsunuzj 
[Buyurun. 
ŞERAFETTÎN YARKIN — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 
Gerçekten, Danışma Meclisi Genel Kurulu Büt

çe üzerinde nasıl müzakere yapılacağını daha önce 
işari oy ile kararlaştırmıştı ve bir gün önce isimler 
yazılacaktı. Uygulama 'bunun aksine oldu. 9'un al
tında olduğu için, diğer konuşmacılara da imkân 
sağlandı. Başkanlık Divanı bu uygulamayı kendili
ğinden yürüttü, Genel Kurul da 'buna bir itirazda 
bulunmamak suretiyle, Sayın Başkanın belirttiği gibi, 

bir nevi kabul zımnında yürüdü. Ancak, hu konu, o 
anda, yani ilk uygulamada Genel Kurula sunularak 
yapılsa idi, yani Genel Kurulun kararı, yine işari 
oyuyla kendisi tarafından değiştiril'se idi, daha iyi 
olacaktı. Bu uygulama, bu şekilde bundan sonra yü
rüyebilecektir. Ancak, şimdi burada sayın üye usul 
hakkında söz isterken, kendisinin veya herhangi toir 
üyenin konuşmalarına cevap niteliğinde bir başka 
konuşma yapılamayacağını usul yönünden belirtmek 
istediler^ 

Sayın üyeler, burada motamo daha önceden ya
zılan şeyler söylenmez. Burada bir Cumhuriyet mü
essesesi, Devlet müesseseleri konuşuluyor. Burada 
daha önce söz alan konuşmacıların sözlerine aksi fi
kirde olan kişiler varsa, (ki, olabilir) bunlar burada 
fikirlerini beyan ediyor diye, hu şekilde konuşamaz 
diye bir tahdit nasıl getirebiliriz, bunu usule aykırı 
hasıl kabul ederiz, anlamak mümkün değil. 

Kaldı ki, şimdi ikinci bir usul hatası olmuştur 
ve cevap niteliğinde, (benim konuşmama cevap diye 
burada konuşma yapılmıştır. Asıl o zaman olmaz. 
Yani, biz burada cevap karşı cevap değil, bir mües
sesenin tartışılması konusunda söz alınmış, konuşul
muştur, konuşulanların hepsi elbette ki, aynı para
lelde olmayacaktır, konuşulanların hepsi mutlaka ön
ceden kararlaştırılan ölçüde olmayacaktır. Burada 
konuşmaların ışığı altında, yen'i görüşler İnsanın 
hatırına gelir ve onları söyler ve b\ı< bir önceki ko
nuşmaya cevap teşkil edebilir, aksini savunabilir. Bu
nu tahdit etmek mümkün değildir, 

Saygı ile arz ederim. (Alkışlar.) 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
TURGUT TAN — Usul hakkında söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BALKAN — Buyurun. 
TURGUT TAN — İçtüzüğümüz 67 nci madde

sinde «Açıklama Hakkı» başlığı altında şöyle de
mektedir : 

«Şahsına sataşılan veya ileri sürmüş olduğu gö
rüşten farklı bir görüş kendisine atfolunan Hükümet, 
Komisyon veya üye açıklama yapabilir ve cevap ve
rebilir», 

'Bu örnekte, 67 nci maddede söz edilmiş olan du
rumlardan hiç biri gerçekleşmemiştir. Eğer, bu çer
çevede açıklama hakkı anlaşılacaksa, bundan sonra 
bir kurumun lehinde konuşanlardan sonra bir kişi 
aleyhinde konuştuğu takdirde, bütün lehinde konuş
muş olanlara cevap hakkı doğacaktır. 
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Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Tan, bu açıklamanız üzerine, 

bu konuya bundan sonra daha fazla dikkat edilecek
tir. 

HALİL İBRAHİM KARAL — Usul hakkında 
söz istiyorum Sayın Başkan.' 

BAŞKAN — Hangi usul hakkında? 
'HALİL İBRAHİM KARAL — Usul hakkında 

tartışmalarımız souuçsuz kalıyor, kesin sonuca var
mıyor. 'Ben bunu tespit etmek için, 9 kişi kuralına ve 
dünkü emsale uyarak konuşmak istiyorum, müsaade 
edecek misiniz? 

BAŞKAN — Elendim, 9 kişi konuşmuştur, onun 
için söz veremeyeceğim. 

HALİL İBRAHİM KARAL — Hangi kurala gö
re söz vermiyorsunuz? 9 kişi konuştuğu için mi? 

'BAŞKAN — 9 İçişi konuştuğu için. 
HALİL İBRAHİM KARAL — O halde 9 kişi 

kuralı devam ediyor. 
BAŞKAN — Devam ediyor, 

Sayın üyeler, mademki, bu konuda bir tereddüt 
var, o bakımdan, şu hususu bir defa oylarınıza su
nacağım ve bundan sonra karar vermiş olduğunuz 
esaslar dahilinde Başkanlar, Genel Kurulu Bütçe 
müzakerelerinde idare edeceklerdir. 

Şimdi, demin de arz ettiğim gibi, daha evvel yap
tığımız Programa göre, 9 üyenin konuşması gereki
yordu. 9 üye görüştükten sonra, görüşmeler tamam
lanmış kabul ediliyordu, Programdaki esas budur; 
fakat konuşmacılar ilk bütçelerde az oldu ve konuş
ma arzusu belirdi, biz de konuşmak isteyen arkadaş
lara, 9 üyeyi tamamlayıncaya kadar söz verdik. Şim
di görüyorum ki, bu konuda çeşitli görüşler var. 
Programın aynen uygulanmasını isterseniz, bundan 
sonra bir gün evvel kaç üye söz almışsa, o kadar 
üyeye söz veririz; ve ondan sonraki üyelere söz ver
meyiz. Bu Mecliste yapılacak bütün işler, şüphesiz 
sizlerin kararlarınızla 'belirlenecektir. 

Bu itibarla, bir gün evvelden söz almamış olan 
üyelere söz verilmemesi konusunu oyunuza sunuyo
rum, 

TURHAN GÜVEN — Programın 8 nci madde
sinde açıklık var. 

BAŞKAN — Rica edeyim, rica edeyim, otftada 
bir tereddüt var, onu açıklığa kavuşturalım. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, müsa
ade buyurur musunuz? 

İBAŞKAN — Efendim buyurun. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkanım, kendi 
kabul ettiğimiz Programın 8 nci maddesinde zaten 
kafi derecede açıklık vardır. Eğer, 9 kişi yoksa, bir
leşim bitinceye kadar her üye arkadaşımız, yani, 
program okununcaya kadar, Bütçenin Programı oku
nuncaya kadar her arkadaş söz alima hakkına sahip
tir zaten. Bunu yeniden oylamaya gerek yok ki. 

İBAŞKAN — Efendim, Ibu maddeyi bir defa lüt
fen okuyalım : 

«Bakanlık bütçeleri ile diğer bütçeler üzerinde 
görüşlerini açıklayacak üyelerin, konuşmak istedik
leri bütçenin, programdaki görüşme gününden bir 
gün önce, Genel Kurul Salonu arkasındaki Başkan
lık Dinleme Odasında bulunacak görevli kâtip üye
ye saat 09.00 - 10.00 arasında ve müteakiben birleşim 
bitinceye kadar Başkanın solunda oturan Divan 
Üyesine yazılı olarak bizzat başvurarak söz sırası al
malarına...». 

Bu, bir gün önceki söz vermeler içindir. Yani, 
aynı gün için değil. Bu itibarla burada, yukarıdaki 9 
üye kesindir efendim, 

»KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, 
BAŞKAN — Usul hakkında?,, 
KÂZIM ÖZTÜRK — Bir izahat, 
İBAŞKAN — Buyurun, sayın öztürk, 
KÂZIM ÖZTÜRK — Başkanlık Divanınca ka

bul edilen, daha sonra komisyon başkanlarının isti-
sari görüşü de alındıktan sonra Genel Kurulda ka
rara bağlanan elimizde bir program var. Henüz üye
lerin çalışma fırsatı bulamamasından kaynaklanan 
konuşmacı azlığından yararlanarak, Başkanlarımızın 
toleranslı tutumu sayın üyelerce eleştirilmiştir. Genel 
Kurulca karara bağlanan usul üzerinde yeniden bir 
oylamaya gerek olmadığını düşünüyorum. 

Ben bunu arz etmek için söz aldım. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 

FENNİ İSLİMYELİ — Açıklama yapmak iste
rim Sayın Başkanım, 

'BAŞKAN — Buyurun, Sayın Islimyeli, 
FENNİ! İSLİMYELİ — Değerli üyeler; 

ıFilhakika, Bütçe müzakerelerinin başlangıcı sı
rasında Divanımız 6 Ocak 198'2 tarihli Kararını tak
dirlerinize sunmuştu ve bu sunuş içinde, Programın 
ilk sayfalarında görüldüğü veçhile, en çok 9 üyenin 
'konuşmasından sonra yeterlik önergesi' verilmesinin 
farz edilmesi esası getirilme'k suretiyle 10 ncu üye
nin ancak son sözü almasına imkân verilmesi kay
dıyla konuşmacıların 10 üye ile tahdidi kabul edil-
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misti huzurunuzda ve gene, değerli arkadaşlarımızın 
ifade ettiği gibi, 8 nci ve 9 ncu maddelerde de bu 
sıra kaydının bir gün önce yapılması öngörülmüş
tü. Yalnız, tatbikatta gördük ki, bazı bütçeler üze
rinde söz alan arkadaşlarımız yoktur. Meclisimizin 
çatışmasına, daha geniş ölçüde çalışmasına ve özellik
le aktüel bir konu olan bütçe müzakereleri üzerinde 
değerli görüşlerini sizlere ve kamuoyuna aktarma
sına imkân vermek üzere, daha geniş ve daha elastiki 
bir tutum içine girilmesi, gene Başkanlık Divanının 
ahiren yaptığı bir toplantıda karara bağlanmıştı. 

!Bu takdir ölçüleri içinde, nitekim, dikkat etmiş-
ıseniz dün, sayıları az olan 'bütçeler için, 10 üye mü
racaat etmemiş ise, sol tarafımdaki Divan Üyesine 
isim yazdırılabileceğini şifahen size arz ettim ve şi
fahen arz ettiğim bu esaslar içinde de sol tarafım
daki üyeye yeni müracaatlar geldi. 

Takdir ederseniz, ülkemizin çok önem verdiği 
Bütçe müzakerelerine bu takdir ölçüleri, Riyaset Di
vanına tanınmak suretiyle imkân verilmiş olsun ve 
bu akltüel konuda sesimiz yeterince ve aynı zamanda 
daha tatminkâr ölçüler içinde çıkmak fırsatı verilsin. 
Bu görüşü takdirlerinize sunmakta fayda mülâhaza 
ederim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

ıBASKAN — Teşekkür ederim Sayın îslimyeli. 
Sayın üyeler; 
9 üvenin görüşmesi Programımızea kabul edil

diği için, buna şüphesiz riayet edeceğiz. Yalnız, da
ha evvel benim açıkladığım ve Sayın Islimydi'nıin de 
işaret bu vurdukları gibi, eğer o bütçe üzerinde 9 üye 
ısöz istememişse, sizlerin yüksek müsaadenizle aynı 
gün. Bütçe müzakeresi sırasında kâtip üyemize isim
lerini yazdıracak arkadaşlara da 9 üyeyi tamamla
yıncaya kadar söz vereceğiz. 

IBu konuda zannederim artık bir tereddüt yok
tur. O itibarla görüşmelere devam ediyoruz. 

Savın üyelerimizin Anayasa Mahkemesi Bütçesi 
üzerindeki görüşmeleri, konuşmaları son bulmuştur. 
Sayın Hükümetin, Sayın Bakanımızın konuşmaları 
vardır. 

ıBuyurun Sayın Addet Bakanımız Cevdet Men-
teş. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sa
yın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

1982 Mali Yılı Bütçesini görüşmekte olduğunuz, 
Anayasa Mahkemesi bilindiği gibi, 1961 Anayasa
sıyla kurulmuştur. Bağımsız bu Yüksek Mahkeme
nin bugüne kadar süregelen çalışmaları, kuruluş bi

çimi ve özellikle verdiği kararlar hususunda Adalet 
Bakanı olarak, yüksek müsaadenizle konuşmayı doğ
ru bulmuyorum. Ancak, demokratik hukuk devleti 
içinde bir Anayasa Mahkemesinin varlığını şahsen 
benimsiyorum. 

Yüksek Meclisinizin hazırlayacağı yeni Anayasa
da Anayasa Mahkememizin varlığı, yeri, yetki ve 
görevleri, kuruluş biçimi konularında ülke yararına 
en isabetli şekilde sonuca varılacağına içtenlikle 
inanmaktayım. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Son söz üyenindir. Sayın Genç söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Genç. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, 10 

ncu sırada ben değil miydim acaba?.. Ben söz istemiş
tim. 

HAIJİL İBRAHİM KARAL — Ben de söz iste
miştim. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 

ŞBRAFETTİN YARKIN — Yazılı söz istemiş
tim. 

IBAŞKAN — Önümüzdeki listede demin söz ver
diğim arkadaşlar var. Başka, yazılı bir müracaat yok 
önümde. 

ŞBRAFETTİN YARKIN — Yazılı müracaatım 
gelmişti, 9 üye tamamlandığı için mi acaba?.. 

BAŞKAN — Yok efendim. Yok hayır. 
Evet, buyurun Sayın Genç. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Yazılı müracaatıma 

cevap gelmiştir. Sayın Başkanım. Yazılı müracaatı
mı gönderdim, cevap geldi. 

BAŞKAN — Efendim, bana iletilmiş bir liste 
yok. Divan Üyemiz, yazılı müracaatı «9 kişi listede 
mevcut olduğu için geri gönderdik» diyorlar. 

IBuyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin sayın üyeleri; 

Şimdi, sözlerime bir Sayın Hocamın, «Bütün 
eleştiriler haklı; ancak şu evi soyan hırsızların hiç 
mi günahı yoktun» şeklindeki bir sözüyle başlamak 
istiyorum. 

Şimdi, ben Anayasa Mahkemesinin, Danıştay'ın 
hata etmediği veyahutta bunun objektif hukuk ku
ralları içinde kaldığı iddiasında değilim. Hepimiz de 
bu cemiyetin birer ferdi olduğumuz için, bu cemiye
timizde görülen birtakım arazların muhtelif kurum
larda görev yapan her müessesede görünmesi, top
lum halinde yaşantının bir sonucudur. Bu itibarla 
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ben, bu müesseselerin haltaları olmuştur; ama bu 
hataları, mesela «Bir devlet kötü yönetilmiştir» diye 
bir devleti ortadan mı kaldırmak gerekir, yoksa yö
netimini mi düzeltmek lazımdır, meselesi üzerinde 
duracağım. 

Şimdi, öncelikle Danıştay ve Anayasa Mahkemesi 
iki tane anayasal kurumun neden toplumda çok 
eleştiriye uğradıkları konusuna da değinmek istiyo
rum. Malum, idarenin elinde radyosu vardır, tele
vizyonu vardır, basını vardır; ama yargı organları
nın elinde kararları dışında kendilerini müdafaa ede
cek bir organı yoktur. Yargı organlarının kendi mü
dafaaları ancak verdikleri isalbetli kararlardır; ama 
bu kararların isabetlilik derecesini, kritiğini yapar
ken, özellikle idareye dokunan, haklı kararların da 
idare tarafından reddedildiği, mesela idari yargının 
verdiği iptal kararlarının idarenin işlemlerini geri al
ma zorunluğunda, onun yerine yeni bir işlem tesis 
etme zorunluğu içinde bıraktığı için, idareler daima 
bu kararları eleştiri konusu yapmışlardır. 

Bu itibarla, birçok devletlerde hiç bir zaman yar
gı organlarının kararları böyle günlük gazetelerde 
veyahutta birtakım yerlerde eleştiri konusu yapıla
maz. Bir kararı eleştiri konusu yapabilmek için, o 
kararların verilmesine neden olan hukuki düşünce
nin, hukuk kurallarının, maddi olayın, olayın özelli
ğinin bilinmesi gerekir. 

Şimdi, bir 1974 Affı Anayasa Mahkemesince ip
tal edilmiş... 

Bizim Tüzüğümüzde bir hüküm var, diyor ki, 
«Danışma Meclisi salt çoğunlukla toplanır.» Yokla
ma yapılmış, Danışma Meclisi 81 üye ile toplanmış, 
Tabii bunu misal olarak veriyorum. 81 üye var. Yok
lama defterinde var olanları mevcut gösteriyoruz; 
fakat sonradan bir kişi bir inceleme yapıyor, o 81 
üyeden, bu Meclisin çalışma saati içinde, üç tane 
üyenin Danışma MecEsi içinde olmadığı sonucu çıkı
yor; misal olarak izah ediyorum. 

Şimdi, malumunuz, usul hükümleri kamu yararı 
ile yakından ilişkili olan hükümlerdir, kamu düze
nini yakından ilgilendiren hükümlerdir. Bir Danışma 
Meclisi eğer salt çoğunlukla i toplanır da karar ver
memişse elbette ki bu Danışma Meclisinin kararları
nı inceleyen bir organ olsa, elbette ki, usul hükmüne 
aykırı olan bu hükmü öncelikle iptal eder. Burada, 
<bu işin esasına girmeden verilmiş olan iptal hüküm
lerinin1, bunların isabetli olup olmadığı konusunda 
tartışma açmak bence fuzuli bir davranış olacağı 
inancındayım. 
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Şimdi, bir de Anayasa Mahkemesinin veyahutta 
Danıştayın varlığı tenkit konusu ediliyor, bir de bun-
.ların yokluğunu hesaba katalım. Bir Anayasa Mah
kemesi yok, bir Danıştay yok. Siyasi iktidar bütün 
tercihleri ile memleketi, yönetimi elinde bulunduru
yor. İki veya üç tane siyasi parti var. Bunlar çoğun
luğu alınca ne yapacaklar? Yani şimdi, siyasi iktidar 
dışında karar veren bir Anayasa Mahkemesi veya
hutta bir Dnıştay, idari işlemleri inceleyen bir Da
nıştay, onun işlemini tesis etmeyince ne olacak?.. 

Mesela bir örnekle daha iyi izah edeyim. 1976 
ve 1977 yıllarında üniversite imtihanları, üniversite
ler arası seçme sınavına giren öğrencilerin eğitim 
enstitülerine de o aldığı puan sırasına göre eğitim 
enstitülerine alınması usulü eskiden beri kabul edil
mişti; ancak 1976 ve 1977'de değişik bir sistem uy
gulamaya konuldu ve 50 bin tane öğrenci özel bir 
teste tabi tutuldu. Denildi ki, «Biz bu üniversiteler 
arası puanlamaya katılmıyoruz, bunu kabul etmiyo
ruz. Ne yapacağız?» Dediler ki, o zamanki icra or
ganı «iBen yeni bir imtihan sistemini getiriyorum» 
dedi ve yaklaşık 50 bin tane öğrenciyi çeşitli eğitim 
enstitülerine alma teşebbüsünde bulundu. Bunu alır
ken de ne bir hukuki dayanağı vardı; ama birtakım 
amaçları vardı. Danıştay ne yaptı? Kurulmuş bir dü
zen, kural varken, yani üniversitelere giriş için imti
han usulleri belirmişken, eğitim enstitülerine ne şe
kilde öğrenci alınacağı sistemi, dalha önceden kabul1 

edilmiş kurallar varken, bunlardan dönüşü iptal etti 
ve bu şekilde eğitim enstitülerine özel amaçlarla öğ
renci alma işlemini iptal etti ve büyük bir öğrenci 
kitlesinin hakkı korunduğu gi'bi, burada memleket 
yararının da korunduğu inancını taşımaktayım. 

Şimdi efendim, aslında dün Danıştay Bütçesi üze
rinde uzun uzun konuşmalar oldu ve birtakım arka
daşlarımız, yalnız şunu belirtmek istiyorum, Danış-
taya gidip de ret kararını alıp da, gelip burada Da-
nıştayı tenkit etmek, yani zor, bu iyi bir usul değil 
inancındayım. 

Bu itibarla, müesseselerin varlığı mı önemli... 
AHMET SENVAR DOĞU — Anayasa Mamke-

mesi konuşuluyor, Danıştay değil. 
BAŞKAN — Sayın Genç. 

KAMER GENÇ — Efendim, tamam. Bugün 
hem Anayasa, hem Danıştaydan bahsediliyor. Yani 
ben gelince niye itiraz ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Genç, Anayasa Mahkemesi 
üzerinde, lütfen. 
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KAMER GENÇ — Şimdi efendim, ben Ana
yasa Mahkemesinin; Anayasanın bizzat kendisinin, 
Devletin varlığım, işleyişini, Devlet yetkilerinin sınır
larını tayin eden bir yazılı belge olması dolayısı ile, 
yani, nasıl ki bir anonim şirkette bir statü vardır, 
bu anonim şirketin bu statü içinde hareket etmesi, 
işlemlerini ona göre yapması gerektiği ve bu statü 
içinde hareket edip etmediği hususu bir kontrol me
kanizmasına bağlı ise de... 

HALÎL AKAYDIN — Devlet şirket değildir. 
BAŞKAN — Sayın Genc'e müdahale etmeyiniz, 

lütfen. 
KAMER GENÇ — Efendim, müsaade ederseniz, 

teşbihte hata olmaz defler. 
Devletin de kuruluşunu, işleyişini, yetkilerini dü

zenleyen bir Anayasanın, Devlet yetkilerini kullanan 
organlar tarafından, bu organların bu sınırlar içinde 
görev yapıp yapmadığı konusunda tarafsız, hukuka 
saygılı bir müessese tarafından koltrol edilmesini ve 
özellikle büyük emekler karşılığında meydana gelen, 
memleketin mukadderatını yakındanı ilgilendiren ka
nunların incelenmesinde tamamen bunları ortadan 
kaldırmaktansa, belirli usul hükümlerine riayet edil
meden çıkarılmış'larsa, bunların tamamını hükümsüz 
değil de, belirli usulsüzlük yapılan maddeleri yö
nüyle iptal edilmesi gerekeceği inancındayım. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın üyeler; 
Bu Bütçe üzerinde Hükümetten, sözlü, yazılı so

ruları olan arkadaşlar lütfen işaret buyursunlar. 
Bir yazılı soru vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
il. Anayasa Mahkemesinin hizmetinde kaç araç 

vardır? 
2. Danıştay ve Yargıtayda böyle araçlar var mı

dır? 
3'v Danışma Meclisimizin çalışması ile Anayasa 

Mahkemesinin çalışması bakımından, araç ihtiyacı 
yönünden fark var mıdır? Varsa, araç ihtiyacı bakı
mından bu hangisini haklı kılar? 

Süleyman Sırrı Kırcalı 
'BAŞKAN — Sayın Bakan, cevap lütfedecek mi

siniz? 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 

Müsaade ederseniz yazılı cevap vereceğim efendim, 
rakamlara dayanarak. 

©AŞKAN — Hay hay efendim. 

Sayın Karal, buyurun efendim. 
HALİL İBRAHİM KARAL — Efendim, Sayın 

Balkandan şunu sormak işitiyorum. 
Sanıyorum eni kısa konuşan Bakan rekorunu kır

dılar. Buna bir bakıma teşekkür de edebiliriz; an
cak bugün çok ciddi bir sorun tartışılıyor. Hatta Ana
yasa çizilmekte ve yazılmaktadır şu anda. Anayasa
lar komisyonlarda yapılmaz, genel kurullarda yapılır 
ve Genel Kurulda bugün Anayasa yapılmaktadır. 
Böyle bir zamanda, böyle bir ortamda, bütün mil
letin Anayasayı tartıştığı bir zamanda, daha geniş, 
aydınlatıcı bir konuşma beklerdik Sayın Bakandan. 
Bunun pek çok sebebi var. 

Evvela «Anayasa» kavramı, iktidarları sınırla
mak demek'iıir. Anayasanın Mahkemesini lüzumunu, 
belirttiler, teşekkür ederim. Şu çağdaş dünyada Ana
yasası olmayan ülkeler var mıdır? 

Diğer bir soru; az gelişmiş ülkelerde, biz halen 
«Az gelişmiş ülke» tabirini biliriz de «Siyaseten az 
gelişmiş ülke» tabirini pek kullanmayız. Türkiye si
yaseten az gelişmiş bir ülkedir. Siyaset adamı da az 
gelişmiş insandır. 

(Böyle bir yerde anayasa yargısının, Anayasa Mah
kemesinin fonksiyonu ne olur? Artar mı, eksilir mi? 
Bize lütfen biraz dalha teknik bilgiler versinler, dün
yadan ışık getirsinler. Anayasası olmayan, anayasa 
mahkemesi olmayan çağdaş demokrasi var mıdır? 
Bunlar hakkında bilgi versinler. Adalet Bakanımız
dan bunları bekleriz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
Sayın Bakan, cevap lütfedecek misiniz? 
ADALET BAKANI CEVDET^ MENTEŞ — 

Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Ye
ni Anayasa hazırlığı Yüksek Meclise veritaişltir, ça
lışmalar devam etmektedir. Bu konuda Komisyon 
huzurunda gerekli görüşlerimizi açıklayalbiliriz. Şim
di Anayasa Mahkemesinin Bütçesi görüşülüyor, ben 
bu bakımdan çok kısa bir açıklama yaptım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

Değerli üyeler, Bütçe üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır, bölümlere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kafoul edenler... Kabul etmeyenler... Ka-
huil edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI » 
BÜTÇESİ 

Bölüm! Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 26 019 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Ka-
ıbul edilmiş/tir. 

İM1 inceleme ve yargı hizmetleri 58 465 000 
(BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Ka'bul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

903 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 584 000 
IBAŞKAN — Bölümü oyları, 
niza sunuyorum. Ka'bul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiş'tir. 

Sayın üyeler; Anayasa Mahkemesi Bütçesi Danış
ma Meclisin'de kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu öl
sün. (Alkışlar) 

B) ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
C) YARGITAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Şimdi Adalet Bakanlığı Bütçesi ile Yargıtay Baş

kanlığı Bütçesinin müzakeresine geçiyoruz. Bu iki 
bdCçe birlikte müzakere edilecektir. 

Bütçe üzerinde söz alan sayın üyelerin listesini 
okutuyorum : 

M. Fevzi Uyguner, S. Feridun Güray, İsa Var
da!, Abdullah Pulat Gözülbüyük, Fikri Devrimsel, 
Özer Gürbüz, Turhan Güven, Mehmet Hazer, A. Mü
min Kavalalı. 

'BAŞKAN — Sayın Uyguner buyurunuz efendim. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, Da
nışma Meclisinin değerli üyeleri, Sayın Bakanım, 
Adalet Bakanlığının değerli mensupları; 

ıBakanlıkların bütçelerinin göriişümıesine başlan
masının ilk gününde mensulbu olmaktan gurur duy
duğum Adalet Bakanlığı Bütçesinin müzakeresinde 
ilk sözü almaktan duyduğum büyük mutluluğu hu
zurlarınızda ifade ederken, hepinizi saygılarımla se
lamlarım^ 
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Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Tarih boyunca devleti adalet ilkeleri üzerine kur

muş ve yaşatmış olan Yüce Ulusumuz, bu davranışı 
ile asırlar boyu dünyamızdaki bütün ülkelere örnek 
olmuştur. 

Adalet duygusu insanoğlunda doğuştan var olan 
kutsal ve kutsal olduğu kadar da vazgeçilmez bir duy
gudur. Her ülkede ve her zaman hakkın ve haklının 
yanında olan adalet, haksızın gözünde korkulu bir 
kâbustur. Adalet, bu yüce duyguya inanmış, ehil el
lerde daha yüce ve daha büyüleyicidir. İşte, bu eller 
adalet teşkilatında görev almış olan insanların elleri
dir. 

Büyük Önder Atatürk'ün eşsiz dehasından feyz-
alan Adalet Teşkilatımız onun yurdumuza aktardığı 
modern hukukun başarılı bir uygulayıcısı olarak bü^ 
tün dünyada haklı bir şöhret kazanmıştır. 

Şimdi, sizlere temelleri Atatürk'ün kudretli elle-* 
riyle atılan Adalet Teşkilatını kısaca tanıtmak iste
rim. 

Adalet Teşkilatı, Adalet Bakanlığının merkez ku
ruluşu yanında, kuvvetlerin aykırılığı ilkesini benim
semiş olan Anayasamızın yargı bölümünde yer alan 
bağımsız mahkemeler ile Cumhuriyetin teminatı t olan 
Savcılık Teşkilatı ve mahkemelerce verilen hüküm ve 
kararları infaz etmekle görevli kurum ve kuruluşlar
dan teşekkül eder. 

Hepinizin bildiği gibi, yargı yetkisi bağımsız mah
kemeler tarafından kullanılır. Bu mahkemelerde gö-: 
rev yapan hâkimler, hukuk öğrenimlerini tamamla* 
diktan sonra iki yıl süre ile hâkimlik stajı yaparlar 
ve hâkim yardımcısı olarak ilk atamaları yapılır. Bir 
süre bu görevde kalan hâkim yardımcılarına kıdem-! 
leri ilerledikçe çeşitli yerlerde hâkimlik görevi verilir^ 

Hâkimlik mesleğine giren bir hâkim adayı yakla-î 
şık olarak 15 yıl hizmet verdikten sonra yargı meleke
leri teşekkül etmiş, adalet duyguları gelişmiş, tecrü
beli bir hâkim olarak adalet mekanizması içerisinde
ki seçkin yerini almış olur. Geçen bu zaman süreci 
içerisinde adalete hizmet veren hâkimlerimiz yurdu
muzun her yerinde, en güç şartlar altında gece, gün
düz demeden, canla, başla çalışırlar. Görev yerlerin
de mesleki faaliyetlerinin tabii sonuçları olarak bazen 
şikâyet edilirler, bazen tehdit edilirler ve bazen de 
kurşunlanırlar. Terk ederler bu dünyayı hayata doy
madan. ölen ölür, kalan görevine devam eder. Tıp
kı, savaş alanındaki askerler gibi. Uymaya mecbur
durlar bulunduktan yerlerin şartlarına. Bulurlarsa 
odun yakarlar sobalarında. Bulamazlarsa tezek yakar-? 
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lar herkes gibi. Hasretini çekerler kaloriferli bir evin 
çok zaman; fakat, şurası da bilinmelidir ki, güçleri 
yetmez böyle bir evde oturmaya en kıdemlisinin bile. 
Hepimizin bildiği gibi aylık kirası 30 bin liranın üze
rindeki böyle bir evin; üstelik çocuklarının tahsil mas
rafı ve evin zorunlu giderleri gün geçtikçe artmak
tadır. Kendisine bakamaz, çocuklarına bir hediye-
cik alamaz. 

Bir süre sonra terfi edince biraz rahatlayacağı 
ümidi ile çalışır. Pahalılık bırakmaz yakasını, terfi-
den önde gider fiyatlar. Sonunda yitirir tüm umudu
nu. O da birçok arkadaşlarının yaptığını yapar. Ye
ni bir umutla ayrılır çok sevdiği mesleğinden; avu
katlık yapmak üzere. 

Cumhuriyet Savcılarının durumu da onlardan fark
lı değildir. Kader birliği içindedirler. Sonunda aynı 
yerde buluşurlar tekrar. Bu yer avukatlık mesleğidir. 
Bu yer, umut kapısıdır, bu yer tutunacakları son dal
larıdır. 

Değerli üyeler; 

Yetişkin hâkim ve savcılarımız işte böyle kopup 
gitmekte meslekten birer ikişer. Mesleğin safları git
tikçe seyrekleşmektedir. 

1981 yılı itibariyle 3 150'si hâkim, 1 829'u Cumhu
riyet Savcısı kadrosu olmak üzere toplam olarak 
6 346 adet hâkimlik ve savcılık kadrosundan 1.1.1982 
tarihindeki rakamlara göre 1 367'si münhal bulun
maktadır. Meslek çözülme halindedir. Adalet Bakan
lığınca yapılan ilanlar üzerine hâkim ve savcılık mes
leğine girmek üzere 369 kişi müracaat etmiş bulun
maktadır. Müracaat edenlerin hepsinin mesleğe alın
maları halinde dahi yaklaşık olarak 1 000 kadro mün
hal kalmakta ve bir türlü doldurulamamaktadır. 
Emeklilik ve istifalar bu tempo ile devam ettiği tak
dirde yakın bir gelecekte birçok yerlerde mahkeme
lerin kapanma tehlikesi başgöstermiş bulunmaktadır. 
Devlet bazı meslek gruplarına vermiş olduğu % 20 
oranındaki net ödeneği hâkim ve Cumhuriyet Savcı
larından esirgemiştir. Adalet hizmetleri, durması veya 
beklemesi mümkün olmayan hizmetlerdir. 

Arz ve izaha çalıştığım gibi, tam hizmet verecek 
hâkimin 15 yılda yetiştiği hesaba katılacak olursa 
münhal kadroların doldurulmasında geç kalınmıştır. 
Bu kadroların doldurulması için mesleğin cazip hale 
getirilmesi hususunda gerekli tedbirler vakit geçiril
meden alınmalıdır. 

Hâkim ödeneklerinin % 100'e çıkarılması veya 
hâkim ödeneklerine % 20 net zam yapılması bugün 
için akla gelen basit fakat geçerli tedbirlerdir. Bu 

tedbirlerin alınmasında geç kalınması büyük sakınca
lar doğuracaktır. 

Adalet teşkilatının yargı hizmetlerinde hâkimler 
ile birlikte ve onların yaşadığı güç şartlar altında ge
ce ve gündüz feragatte çalışan bir meslek grubu da 
başkâtipler ve zabıt kâtipleridir. Anılan meslek men
suplarının çalışma şartları diğer memurlarınkinden 
tamamen farklıdır. Dairelerindeki işleri akşamın geç 
saatlerine kadar devam eden zabıt kâtipleri günlük 
olan işlerini yetiştirebilmek için çok zaman geceleriv 

de çalışırlar, cumartesi, pazar günleri veya diğer res
mi tatil günleri dairede nöbete girerler veya hâkim
leri ile birlikte keşfe giderler. Bu kadar ağır bir çalış
ma yükü altında ezilmekte olan zabıt kâtipleri bir 
de hayat pahalılığının acımasız yükü altında bunal
maktadırlar. Adalet teşkilatının bu vefakâr elemanla
rının bu ağır mesailerinin, görevlerinin ağırlığı göz-
önünde tutularak değerlendirilmesi ve durumlarının 
ıslahı gerekmektedir. 

Adalet teşkilatının yargı organlarından sonra ge
len infaz kurum ve kuruluşlarından biri ceza ve tev
kif evleridir. Değerli vakitlerinizi israf etmemek için 
bu kurumların nitelikleri ve fonksiyonlarından uzun 
uzadıya bahsetmek istemiyorum. Yeri gelmişken bu
rada sadece ceza ve tevkif evlerinde geceli gündüzlü 
feragat ile çalışan fakat gerek tahsil ve gerekse mes
lekteki kadro durumları bakımından emeklerinin çok 
altında ücret alan gardiyanların durumalrına değin
mek istiyorum. 

Bu son meslek grubu da ceza ve tevkif evlerin
de çok güç şartlar altında çalışmakta ve bunlardan 
büyük kısmı evlerinin yüzünü haftada bir veya iki 
gün görebilmektedirler. Büyük bir feragat hissi içe
risinde çalışan bu meslek grubunun maaş ve ücret
lerinin de mesailerinin güçlüğü oranında ıslah edilme
si, adalete yakışır bir hal çaresi olacaktır. Bu meslek 
grubunun ağır olan çalışma şartlarının biraz olsun 
hafifletilebilmesi için Adalet Bakanlığınca yeterli kad
ro temin edilerek vardiya usulü çalıştırılmaları uy
gun bir çözüm yolu olacaktır. 

Adalet Bakanlığının son yıllarda adalet hizmetle
rinde çalışanların onuruna yaraşır evlerde oturmala
rını temin, kendilerinin ve ailelerinin can güvenlik
lerini sağlamak ve aynı zamanda geçim durumlarına 
biraz katkıda bulunmak amacıyla lojman yapımı iş
lerine önem ve hız verilmesi meslek mensupları ara
sında büyük bir memnuniyet yaratmıştır. 1976 - 1981 
yılları arasında 116 yerde tamamlanan lojman bina
larından 58'inin yapımının devam ettiğini memnuni-
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yetie öğrenmiş bulunuyoruz. Bu sayılan lojman bina
ları daha ziyade mahrumiyet bölgelerinde yapılmak
tadır. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana gibi ev kira
ları çok yüksek olan illerimize maaş dereceleri yük
sek bulunmayan genç ve enerjik hâkim Ve savcı atan
ması imkânsız duruma geldiğinden, bu illerimizde de 
lojman yapımı veya satın alınması yollarının aranma
sını Sayın Bakanımızdan temenni etmekteyim. 

Sözlerimi burada bitirirken yeni Bütçenin tüm 
Adalet teşkilatı için hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
hepinize en derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Güray, buyurun efendim. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, değerli 
üyeler, Sayın Bakanımız ve saygıdeğer Bakanlık yet
kilileri; 

Bütçe Kanununun görüşülmesi münasebetiyle siz
lere hâkim ve savcılarımızın durumlarını kısaca arz 
etmek istiyorum. Hukuk Fakültesini bitirenler asker
liklerini yapıp, yapmadıklarına bakılmaksızın, "ben
den önce konuşan arkadaşımın belirttiği gibi, imti
hanla hâkim adaylığına alınırlar. Bugünlerde Adalet 
Bakanlığı gerekli ilanları yapmış ve başvurulara ka
pılarını açmıştır. Epey bir süre geçmesine rağmen ge
çen yılın yarısından az miktarda hâkim adaylığı için 
başvuruda bulunulmuştur. Bu hal, mesleğin cazip ol
madığını ve arzu edilmediğini göstermektedir. 

Bu Bütçe ile 6635 hâkim ve savcı kadrosu veril
miştir. Bugünkü Günaydın Gazetesinin de belirttiği 
gibi, 1 600 kadar hâkim ve savcılık kadrosu münhal-
dir. Ayrıca sıkıyönetim askeri mahkemelerinde de 131 
savcı ve 107 hâkim görev yapmaktadır. Yeni yürür
lüğe giren bir yasa gereği Askeri Yargıtaya da tetkik 
hâkimi verileceği düşünüldüğünde fiili açığın 1/4 
oranını aştığı görülür. Bunun yanında her mahkeme
nin bakabileceği dava sayısı ülkemiz şartlarına göre 
belirlenmiştir. Ağır ceza mahkemeleri yılda 200 -
250, asliye ceza mahkemeleri 500 - 700 davaya ba
kabilirler. Batı ülkelerinde ise ağır ceza mahkemeleri 
yılda 20 kadar davayı yürütebilmektedirler. 

Bizim hâkimlerimiz kendi şartlarımıza göre tespit 
edilen miktardaki davaya bakabilmeyi mazhariyet 
addederler. Fakat gelin görün ki, İstanbul ağır ceza 
mahkemeleri 1 000, bazı asliye ceza mahkemeleri 
2 000 civarında dosyayı halletmek zorunda kalırlar. 
Artan zamanlarında da boş olan diğer mahkemelere 
çıkarlar. Bu kadar yoğun işe insan gücünün yetmeye
ceğini ifade etmek isterim. 

Adliyelerin kırık dökük salonlarına öğle saatle
rinde gittiğinizde yemek için bile ara vermeden görev 
yapıldığını her zaman görebilirsiniz. Bir yanda aşırı 
iş hacmi, diğer yanda münhal mahkemelere yetişme 
ve kanunların yüklediği ilave görevler altında hâkim 
ve savcılarımız unutulur kalırlar. Yaptıkları her hata
dan dolayı da devamlı tahkikat altında tutulurlar. 
Bugün birçok yerde, hatta İstanbul adliye ceza mah
kemelerinin bir kısmında hâkim yokluğu nedeniyle 
duruşmalar yapılamamaktadır. 

Muhterem üyeler; 
Bir hâkimin mahkemesinde dört hâkimlik iş olur

sa, bununla da kalmayıp boş mahkemelere hazırlık
sız çıkmak durumunda bırakılırlarsa, yokluk nedeniyle 
kötüsünün yerine iyisi ikame edilemezse adalet tecel
li ediyor diyebilir miyiz?... 

Samimiyetle bir hususu tebarüz ettirmek isterim. 
9 yıl kadar müfettiş hâkim ve sonunda da adalet mü
fettişi olarak yurdun çeşitli yerlerini dolaştım, gece 
gündüz, mesai günlerinde ve tatillerde adliyelerin ka
pısı açıktı, eski bir daktilo önünde fedakâr bir kâtip 
bir sonraki güne ait işlerini hazırlamakla meşguldü. 

Adliyenin yüzü soğuk; ama kapısı her zaman ve 
herkese açıktır. Mütevazi bir müdürün odasına gir
mek bile büyük merasimlere tabiyken, anarşi dönem
lerinde dahi, istediğiniz hâkim ve savcının kapısını 
rahatlıkla açabildiniz. Sözgelimi İstanbul'daki her
hangi bir ağır ceza mahkemesi başkanının odasına 
yakanıza kart takmadan, kimlik sorulmadan girebil
diniz, bu az şey midir?.. Gündüz idama karar veren
lerin akşam yorgun argın otobüs duraklarında bekle
diklerini görüyor ve biliyoruz. 

Devletin hâkim ve savcıların şahıslarını korumada 
gösterdiği bu zafiyete karşı adalete olan güven ve 
saygı hiçbir zaman zedelenmediğinden hâkim ve sav
cılarımız ürkmeden ve korkmadan görevlerini yapa
bildiler. 

Kendilerine özgü bağımsız bir yönetim düzeni 
içindeki hâkimlere siyaset ve ideolojik davranışlar si
rayet etmedi ve ettirilmedi. Diğer mesleklerden örnek 
vermek istemem; ancak hâkimlerin DER'li BİR'li, 
sağlı, sollu, işlere angaje olmadıklarını sizlerin de tes
lim edeceğinize şüphem yoktur. 

Hâkim ve savcılar, sosyal, kültürel ve ekonomik 
durumlarına göre 5 bölgeye ayrılmış olan ilçe ve il
lerde görev yaparlar. Mahrumiyet bölgelerinde çalış
madan iyi yerlere gitmeleri mümkün değildir. Verdik
leri kararların isabetine göre, öğrenci gibi not alırlar 
ve ona göre derecelendirilerek terfi ederler. 
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Ayrıca bütün adli ofganlar ve noterler, 1,5 ila 2 
yılda bir denetlenirler. Noter ve adliye kasalarında 
harcanan bir kuruşun bile hesabı s'orulur. Hepsi tek 
tek toplanır ve çıkartılır. Bu nedenle yıllardır, icra, 
adliye ve noter kasalarında zimmet yapıldığını duy
mamaktasınız. Ayrıca noterlerin vergi kaçırdıkları ko
nusunda da en küçük bir şüpheniz dahi yoktur. 

Adalet müfettişlerinin bu özverili çalışmaları ne 
yazık ki, ödüllendirilememektedir. Mükelleflerinin 
çok az bir kısmını denetleyebilen Maliye Bakanlığı, 
yurt dışındaki noterlik işlemlerinin teftişine sıra gel
diğinde, yılda 7 ay gezen adalet müfettişlerini hatır
lamaz bile ve yine ne yazık ki, ödenekleri var diye, 
diğer müfettişlere verilen işin tabiatından doğan iş 
riski ve güçlüğü ödemelerine de hak kazanamazlar. 
Dağ, bayır gezen; gün ve saatle bağlı kalmadan ça
lışan, ülkenin tüm müfettişlerine de fiiü bir hizmet 
zammı verilmez. Bu durumun ne derece adil olduğu
nu sizlerin takdirlerinize bırakıyorum. 

Adliyeler araç ve gereç bakımından unutulmuş
lardır. Müsteşar muavinlerinden sonra gelen Adalet 
Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanının makam arabası 
yoktur, illerdeki ağır ceza mahkemeleri başkanları 
dahi böyle bir araca binil diğine tanık olamamışlar
dır. İstanbul'da kurulalı 4 yıl olan bir mahkemeye, 
Bafra'da 2 yıl önce kurulan bir ağır ceza mahkeme
sine Devlet bir daktilo makinesi bile verememiştir. 

Gittikleri yerlerde oturacak ev bulamadığı veya 
fazla kirasını ödeyemediği için istifa eden meslektaş
larımız çoktur. Sayın Adalet Bakanımızın geçen yıl 
İstanbul'a teşriflerinde, Bakırköy hâkim ve savcıla-
rıyla konuşulurken, o zaman aylığı 17 bin lira olan, 
yurt dışında doktora ve öğretim üyeliği yapmış bir 
hâkimeden, normal bir daire için 25 bin lira kira pa
rası istendiği şeklindeki yakınmayı hâlâ unutamamak-
tayım. 

1974 yılı başında başlayan lojman yapımı yavaş 
olarak sürdürülmektedir. Geçen dönemde hazır bina 
alımına mevzuat müsaade etmediğinden bu alanda 
pek ilerleme kaydedilememekte ve büyük şehirlerde 
lojman alımına imkân bulunamamaktaydı. Bu yıl 
memnuniyetle görüyoruz ki, bu yasal engel kaldırıl
mış bulunmaktadır. Ancak, lojman yapımı için ayrı
lan 950 milyon lira ile kamulaştırma ve hazır bina 
alımı için konulan 60 milyon lira, ihtiyaca cevap ve
recek miktarda değildir. İnşaat sektörünün sıkışık 
bulunduğu bir zamanda, ucuza hazır bina alımı için 
konulan bu miktar para, bir lojman alımına zor ki
fayet edeceğinden, şahsen bu durumu üzüntüyle kar
şılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Güray, bir dakikanız var. 
S. FERİDUN GÜRAY — Muhterem üyeler; 
Zamanın kifayetsizliği nedeniyle, konuşmamı to

parlamak zorunda kaldım, özür dilerim. 
Hâkim peygamber postunda oturur, yargı erki 

devleti ayakta ve dengede tutan 3 kuvvetten biridir. 
Adalet, mülk kelimesinin anlamında devletin temeli
dir diyoruz; fakat onun sorunlarına bir türlü gerçekçi 
olarak yaklaşamıyoruz. 

Şimdi görünen hakikat şudur : Başından beri izah 
ettiğim gibi, 1/3'e yaklaşan boş kadroyla çalışan 
mahkemeler, mart ayından itibaren çalışamaz hale 
geleceklerdir. Belki başka işlerin ve hizmetlerin geri 
bırakılması ve geciktirilmesi kabul edilebilir; adli me
kanizmanın işleyiş indeki aksama, devletin varlığıyla 
doğrudan ilgilidir. 

Bu nedenle : 
1. Adliyelerin görevlerinin ciddiyetiyle mütena

sip araç, gereç ve binalara kavuşturulması, 

2. 1961 yılından beri çalıştırılamayan Hâkimler 
Kanununun bir an önce çıkartılması, 

3. Staj akademisinin bir an önce kurulması, 
4. Gece ve gündüz çalışan adliye kalem persone

line ek tazminat verilmesi, 
5. Lojman yapımına önem verilmesi ve yeterli 

ödeneğin ayrılması, 
6. Hâkimlerin aylık ve ödeneklerinin geçinebile

cekleri bir düzeye çıkartılması gerekmektedir. 
Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Vardal, buyurun efendim. 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

sayın üyeleri; Sayın Bakanımız ve sayın Bakanlık tem
silcileri; 

Şu anda Adalet Bakanlığı ve Yargıtay Bütçesini 
görüşmekteyiz. Ben burada Adalet Teşkilatının ve 
bilhassa mahkemelerin birçok sorunlarından sadece 
çalışma koşulları hakkında konuşmak istiyorum. Bu 
konuda benden evvel konuşan arkadaşlar gerekli bil
giyi verdiler; ama ben de tekrarlamakta ve sorunları 
ortaya dökmekte yarar umuyorum. 

Adalet dağıtan mahkemelerin bu fonksiyonunu 
yerine getirebilmesi için evvelemirde vatandaş naza
rında saygınlık kazanmış olması gerekir. Adalete say
gı ve güven duymayan kimse, hakkını başka yollar
dan almak ister. Dünyada adalet ve hukuk sistemi iyi 
işlemeyen ülkelerde, büyük huzursuzluklar, buhran
lar ve sosyal patlamalar olmaktadır. Adaleti bozuk 
olan toplumlar dağılır, her sahada anarşi devam eder 
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ve böyle bir cemiyette insanların arzu ettikleri huzur 
ve saadet temin edilemez. 

Türk milleti tarihin her devrinde adalete büyük 
değer vermiştir; ancak son yıllarda adalete olan gü
ven maalesef sarsılmaya başlamıştır. Bunun çeşitli 
nedenleri vardır. Bunların en başında davaların yıl
larca sürüncemede kalmasıdır. Bugün hiçbir kamu 
kesiminde mahkemelerdeki kadar yoğun çalışma yok
tur. O nedenle davaların sürüncemede kalmasında 
mahkemede çalışanlara kabahat bulmak haksızlık olur. 

Adliyenin vatandaş nazarında saygınlık kazanabil
mesi için diğer şartların yanında, dış ve iç görünüşü
nün iyi olması ve çalışanlarının haysiyetli bir yaşam 
düzeyine sahip bulunmaları lazımdır. 

Demokrasiyle idare edilen ülkelerin anayasaları 
tetkik edildiğinde, yargıya ayrı bir önem verildiği gö
rülür. 1961 tarihli Anayasamızda da yargıya ayrı bir 
önem verilmiş ve hatta Yasama Organına denge ola
rak yargı denetimi getirilmiştir. Ne var ki, yargıya 
bu denli yetki ve görev verilirken, buna paralel ola
rak saygınlık kazanacak imkânlar verilmemiştir. Bu
na rağmen Türk hâkimi, savcısı ve adli personeli fe-
ragatla görev yapmaktadır. Türkiye'de 12 Eylül ön
cesinde birçok kamu kesiminde hizmetler zaafa uğ
radığı halde, bütün olumsuz şartlara rağmen, yargı 
feragatla görevine devam etmiştir. 

Bugün çoğu mahkemelerde karar yazacak kâğıt, 
yazı makinesine takacak şerit, kullanacak karbon kâ
ğıdı ve hatta tebligat zarfları, dava sahipleri, mahalli 
barolar veya avukatlardan temin edilmek durumunda 
kalınmaktadır. 

Bu konuda Hürriyet Gazetesinin 9.1.1982 tarihli 
nüshasında çıkan, okuyacağım şu yazı, baroların da 
bu işten bıktığını göstermektedir. «Yeni anayasa ve 
adliyenin kâğıdı» başlığı ile, «Balıkesir Barosu ola
rak anayasanın yapım çalışmaları sırasında, geniş kit
lelerin görüşü alınacak, saının uygulama bulabilme
sini söyleyen bir kısım halkın da suskun halk duru
mundan kurtarılması koşullarının yaratılmasını dili
yoruz. 

Balıkesir Barosu 1982 yılının Türk demokrasisine 
ve Türk Anayasasına uygun boyutlar kazandırırken, 
Türk yargısının ve savunmasının karşı karşıya kaldı
ğı ekonomik ve sosyal problemlere, yargı kesimindeki 
çok büyük boyutlara ulaşan boşalmalara ve azalma-' 
lara, adliyemizin duruşma kâğıdı dahi bulunmayan 
halihazır durumuna acele çözüm bulunacağı inancın
dayız.» 

Evet, bir yandan uygar boyutlu bir Anayasa bir 
yandan adliyeye kâğıt di'liyoru'z. 

Hâkim ve savcılar görevleri gereği en iyi şartlar
da yaşamaları ve görev yapmaları gerekirken buna 
imkân bulamadıkları gibi, bilhassa büyük kentlerde 
ağır hayat koşulları içinde görev yapmaktadırlar. 
Görev yaptıkları mahkemelerin gerek bina bakımın
dan gerekse mefruşat bakımından durumları yürek
ler acısıdır. Bu durum yıllardan beri bilindiği halde 
hiç bir devirde önlem almak yoluna gidilmemiştir. 
Zira orası oy getirecek bir yer olmadığı gibi, oraya 
yapılacak harcamalar ölü yatırımdır; ama bilinmez 
ki, adalet mekanizması çöken bir devlet, istediği ka
dar zengin olsun yıkılmaya mahkûmdur. 

Şu anda elimizde fırsat vardır. Herhangi bir oy 
endişesi olmayan bu idarenin en kısa bir zamanda 
adliyenin üzerine eğilmesi memlekelt yararına olacak
tır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Bugün birçok hâkim ve savcı mesleklerini çok 
sevdikleri halde görevlerinden ayrılmak mecburiye
tinde kalmışlar ve kalmaktadırlar. Halen müfettiş hâ
kimler de dalhil 6346 hâkim ve savcı kadrosu vardır. 
Bu kdaronun tahminen 1 367'si boştur. Türkiye'deki 
işsizlik oram gözonünde tutulduğunda bu 1 367 civa
rındaki boş kadronun niçin doldurulamadığı düşün
dürücüdür. 

Türk Milleti adına karar verme yetkisini kullanan 
hâkim ve savcının uğradığı ve uğrayacağı idari bir 
haksızlığın kaldırılması için baş vuracağı bir yargı 
yolu yoktur. Halen mevcut bulunan Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun, normal anayasal düzen
de yargının bağımsızlığını ve hâkim teminatını sağ
layacağını söylemek maalesef mümkün değildir. 

-Bulgun adalet mensuplarının maddi durumları 
istenildiği kadar iyileştiril'sin, çalışma koşulları iyi
leştirilmeden ve yargıya gerekli saygınlık kazandırıl
madan, yukarıda miktarını verdiğimiz boş ka'droların 
doldurulması mümkün olamayacağı gibi, halen ku
rulan, ancak hâkimsizlik nedeniyle faaliyete geçeme
yen mahkemelerin faaliyete geçmesi ve ihtiyaç oldu
ğu halde yeni mahkemelerin kurulması düşünüle
mez. 

Bütçe - Plan Komisyonu raporunda Adalet Ba
kanlığı Bütçesi 25 milyar 657 milyon 514 TL. olarak 
10 aylık üzerinden bağlanmıştır. Bu miktar, 1981 yı
lında 27 milyar 662 milyon idi. Bu durumda 1982 
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Yılı Bütçesi geçen yıla oranla % 8'lik bir azalma 
göstermektedir. Bu ödeneğin, hizmetin uygun biçim
de yürütülmesi için yeterli olduğuna inanmıyorum. 

Sayın Başkan ve sayın üyeler; 
Yargı organının içinden geldiğim için sorunları 

en ince teferruatına kadar bilmekteyim. Ancak, bu
rada bunları ayrıntılı olarak anlatmaya zamanımız 
yeterli değildir. Onun için ben, yargı organı içimden 
gelen ve sorunları en az bizler kadar bildiğine inan
dığım Sayın Bakandan aşağıdaki konularda Yüce 
Meclise bilgi vermesini bekıliyorum. 

1. Hâkimler ve savcılar ile bu meslekten sayı
lanların maddi imkânlarının iyileştirilmesi için ne 
yapılmış ve yapılmaktadır? Yapılmakta olanların da 
yeterli olup olmadığı? 

2. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yar
gının bağımsızlığı ile hâkim teminatını 12 Eylül 19811 
öncesindeki yönetime benzer bir yönetimde sağlaya
bilip sağlayamayacağı? 

3. [Mahkemeler için ayrılan kırtasiye ödeneğinin 
yeterli olup olamayacağı; zira 1980 yılı kırtasiye gi
deri olarak 280 milyon lira ayrılmış ve bu ödenek 
yetişmediği için yukarıda da anlatıldığı şekilde mah
kemeler sağdan soldan kırtasiye bulma çarelerini ara-
mışlardir. 

Bu yıl ise 260 milyon lira kırtasiye ödeneğinin de 
ihtiyacı karşılayacağı söylenemez. 

4. C. Savcilıkîarıyla mahkemelerin mefruşat du
rumlarının düzeltilmesi için ne düşünülmektedir? 

BAŞKAN — 38 nci Birleşimin İkinci Oturumu
nu açıyorum. Öörüşımdıere 'devam ediyoruz. 

IKomisyon bura'da,. Sayın Bakan burada. 

Söz Abdullah 'Pulat Oözü'büyüik'ün, buyurun 
efendim. 

19 , 1 , 1982 O : 2 

Sayın! üyeler; 
Sözlerime burada son verirken, hepimizin özle

mini duyduğumuz bir adliye dileğiyle saygılarımı su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Sayın üyeler; 

Programda tespit ettiğimiz zamanımız dolmuştur, 
Görüşmelere öğleden sonra devam edilecektir. 

Saait 14.00te toplanmak üzere oturumu kapatıyo
rum. 

Kapanına Saati : 13.00 

ABDULLAH PULAT GÖZÜIBÜYÜK — -Muhte^ 
rem Başkan, değerli arkadaşlar, muhterem, Balkan ve 
pek muhterem Bakanlığımız mensupları; 

Devletin üç büyük yasama, yargı Ve yürütme 
kuıvveftler'i arasında adaletin ayrı, önıemıli .ve hayati 
bir yeri vardır. KfUvVetli devlet aldaleti sağlama ve 

»>•-<« 

İKİNCİ OTURUM 

Açilma Saati : J4,00 

BAŞKAN : Başifcanvekai Fenni ÎSLÎMYELÎ 

KÂTİP ÜYELER : Evfya PARLAK, Mehmet PAMAK 

5. Halen kaç il ve ilçede lojman bulunduğu, bu 
yıl nerelerde ne kadar lojman yapılmasının ve adli 
personelin lojman ihtiyacının kaç yılda karşılanması
nın planlandığı, bu plan yapılırken hayat şartlarının 
ağır olduğu yörelere öncelik tanınıp tanınmadığı, 

6. Kaç il ve ilçede müstakil adliye binası oldu
ğu, halen kaç il ve ilçede adliyenin hükümet binala
rında, kaç il ve ilçede vatandaşa ait binalarda kira 
ile oturmakta olduğu, bu binaların adliyenin yap
makta olduğu göreviyle mütenasip olup olmadığı, 
değil ise adliyenin gerek dış görünüşü ve gerekse iç 
durumu itibariyle manevi yönden kaybolmaya yüz 
tuttuğuna inandığım saygınlığının yerine gelebilmesi 
için Hükümetçe ne yapılmakta olduğu ve yapılmak 
istenilenlerin buna yeterli olup olamayacağı konula
rında bilgi vermesini bir adliyeci olarak bekliyorum 
ve bütün adliyeciler de beklemektedir. 
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işleyişi ımunıtaızam olan devlötitir. Yargı yetikti ve gö
revinin gereği gibi mutlak, tarafsız, bağımsız ve mun
tazam 'olmasının devlet ve millet hayatında huzur, 
muvazene ve ahenk unsurunun yaratıcıısı olduğu 
açık'tıır, 

Türk adliyesi mesleğin ve görevin şanına, (şerefi
ne, adaletlin gereğine titizlikle bağlı ve onu yerine ge-
tinmtdk/be başarılı 'yüksek bir devlet kuvveti olduğunu 
defalarca ispat eylemiş/tir. Cumhuriyetin kuruluşun
dan itibaren Türk adliyesine ıh'erlhanigi bir ölçüde ak
saklık hissine yer verilmemiştir. 

lArtcak, adliyemıiızin değerli mensupları hâkimler, 
savcılar idari görevlerdeki amir ve memurlarıyla, hiz
metlerin 'sadıkane, vefakâr ve fedalkârane cfddi ça
lışmaları 'üzerinde gereği gibi durulduğu maalesef 
(Siöylememiez. Nitekim, adliye mensupları için memur 
evleri inşaatı devam etmekle beraber; asla yeterli ısa-
yıîmamalıdır. Halen biriçok adliyecimiz pek pahalı 
kiralık evlerde büyük kiraları ödemek m<ecburiyetin-
de kalmaktâdırlaır. ıBu (hususa 'ait ödeneğin bu yıl eni 
az bir Ikat daha artırılması temenni edilirdi. 

IBülttün dünyada olduğu gibi, memlekeüimiizde de 
türîıü iktisadı sebeplere bağlı olarak hayat pahalılı
ğı bütün hızıyla Idevam etmektedir. Gecesini gündü
zlüne kataralk vazifesini yapma gayreti Ve azminde 
olan adliyecilerimiz, hâkimler, savcılar, ıl'dafi hiz
metteki amir, memur ve hizmetliler aylık ve Ödenek
lerinin yeterli hale getirilmesi mutlaka sağlanmalı
dır, 

Sayın Maliye Bakanımın IMecllsfon'izdeki IBfütçeyi 
sunuş ktonuşmasında bu Ikonuya temas edilmiş ise de, 
mahiyetime dair Ib'ir açıklama yapılmamıştır. Ada
let zamanınida yerine getirilirse ülkede kanun, nizam 
hâkimiyeti ve buna bağlı olarak da huzur, ahenk 
ve günvenfik sağlanabilir. Geciken adaletten hiç bir 
fayda beklenemez.. 

Bugün adli teşkilatımız büyük sayılara ulaşan iş 
çokluğu ile kaırşı karşıyadır. Bu yüzden davalar uza
makta, hak sahipleri mağdur ve adaletten beklenen 
maklsat ve gaye boşlukta kalmaktadır. Bu ciddi ak
saklıkların düzeltlmesini teminen adli kuruluşumuz
da cezri değişikliklere ihtiyaç vardır. Başta ü!st mah
kemeler en kısa zamanda kurufmahdur. Hukuk dava
larında mecburi hâkem usulü kabul Edilmelidir. Hak 
iddiasındaki bir kirnlse hemen ve doğrudan mahkeme
ye müracaat yerine, önce hakeme müracaata mec
bur tutulmalıdır. isiviçre'ıde 'hakem usulü çok iyi ve 
hızlı bir şekilde uygulanmaktadır. 

Ceza davalannida istinaf, yeni adıyla üst mahke
me süzgeç görevini yapacak, ayrıca itiraz merali ola
rak ;da işlerin çubuklaşması bakımından çok fayda 
saığl'ayacak'tıır., 

Gerek üst mahkemeler <ve gerekse hukuk işlerin-
de hakemlik konularının ayrıntılarını burada izaha 
Zamanımız müsait değildir. 'Esasen bir üst mahkemie-
ler kanunu tasarısının ısom safhasına gelindiği öğre-
riilmiştir. 

Adilye sarayları her il ve ilçede adaletin şerefine 
ve üitün İtibarına uygun süratte inşa ettirilmeli ve 
perişanlıktan kuırtarıilmalıdıır.. 'Memleketimizde sade
ce adiliye denilen binalar, aslında adalet haysiyet ve 
•itibarına göre 'birer adalet «sarayı mimarisinde olma
lıdır. 

Adalet mensuplarınım göreVleninde karşılaştıkları 
bir önemli mıüşjkülaıtda, zengin bir kütiaplılğıın bulun-< 
mamaısıdır. Her adliye kuruluşunda, hatta her mah
kemede ve savcılıkta ayrı ayrı birer kitaplık ıtemin 
edilmeli, buraya başta adli kanunlar, ilmi eserler, der
giler devamlı lolaralk sağlanmalıdır. Bakanlık bilhas
sa bir «Adli Kanunlar ıDergîsıi» adı altında yürür
lükteki adili kanunları rahmetli Mahmut Esat Bfoz-
kurit zamanında oUduğu gibi, birlikte ve klüliyet ha
linde yayınlatıp, demirbaş olarak adalet sarayı ki
taplıklarına gönd'ertilmelidir. 

Devletin resmi dili Türkçe'dir. Bu Anayasa hükmü
ne sıkı .sıkıya uyulması bir zarurettir. Devletlim res
mi dili Anayasa ve yasalarda yer alan deyimlerdir. 

Bu itibarla; hukuk ve kanun diline don derece 
saygılı olmak ve bu dil üzerinde şahsi ve bilimi dışı 
ta'sarrulflara asla müsaade ve müsamaha edilmemeli
dir. Hiç bir kimse Devletin dili üzerinde şahsi tasar
rufta bulunamaz. Aksine tevessül, Anayasanın «Dev
letin resmi dili Türkçedir» hükmünü ihlal olur. 

Esefle ve üzün'tıü ile ifade mecburiyetindeyim) ki, 
Anayasa Mahkemesi kararlan ile Yargıtay Dergisi 
ve Yargıtay Kararlar Dergisindeki karar 'özetleri, Dev
letin resmi dilini zedeleyici niteliktedir. Yargıtay 
Başkanlığı ve Anayasa (Mahkemesi yetkililerinin bu 
konuya seyirci kalmalarımı anlamak mümkün değil
dir. Böyle ilmi olmayan deyimler, kastedilen kavram
larım karşılığı 'olmadığı gibi, Türk dilli bilimi ilkele
rine ve kurallarıma da aykırıdır. Bu hatalı uygulama 
mutlaka durduruılrnailıdıır. 

Yargıtay Başkan ve üyelerinin devlet merasimle
rinde, pro'Ööktalda yeri yeniden ıtespît edilmelidir. Yük
sek mahkemeler arasında mertebe silsilesi asla söz 
(konusu olamaz. Aksini idüşünmek, varlığını inkâr et-
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mek olur. Yüksek malhkemelerde görev yapan hâkim
ler arasında mesleki 'bilgi, tecrübe ve kifayet bakı
mından başka 'bir Ihukuk düşünülemez., 

lYıillarca Yargıtayda (başarılı, müstesna 'hizmetler 
yapmış ve adı adalet 'tarihine işere!fle geçmiş 'bulunan1 

değerli meslektaşım 'Adalet Bakanı Sayın Cevdet ıMen-
teş'in arz et'tiğim Ihususilarda 'her 'türlü gayreti ciddiyetle 
ve eksiksiz olarak göstereceğine inancım tamdır. 

.Saygılarımla arz öderim. (Alkışlar)., 
İBAIŞKAN — Teşelkkür ederim Sayın Güzübüyülk. 
Sayın Devrimsel, 'buyurun efendim. 
FÎK'RÎ iDEVıR/DMSEL — Sayın Başkan, değerli 

üyeler, değerli Adalet Bakanımız ve Bakanlığın seç
kin t emls ilcileri; 

Adalet Bakanlığı Bütçesi «üzerinde görüşmelere, 
•başlarken, ışu (hususu belirtmeme müsaadelerinizi is
tirham ediyorum!: îlk defa Adalet Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde (konuşan arkadaşlar, izaman kısalığından ya
kıldılar ve konuşmalarını yanışında kesmek zorun
da kaldılar. Yılların ihmaline uğramış bir Bakanlığın 
(Bütçesi Ikonuşururken, dllkkait ettinizse hiç kiirnse Büt
çenin .rakamlarından pek bahsetmediler, genel sorun
larından balhseötiler. Bu sorunların 15 dakikaya sığ
mayacağı malum. Jşte bu Bakanlığa hangi gjözle ba
kıldığı şu durumda 'bile ne güzel anlaşılıyor. Gençlik 
've Spor Bakanlığı da 15 dakika, Adalet Bakanlığı da 
15 dakika. (Resmi gazetede görürsünüz Başbakandan 
sonra, Başbakan Yardımıcıisı, Devlet Bakanı, Adalet 
Bakanı bir, Alfabetik .sıraya göre konmamıştır bu 
sıra, bakanlığın önemine göre, :Diğer!enini küçümsıe-
diğim için slöylemlîyorum; faka't Adalet Bakanlığının 
önemini vurgulamak bakımından söylüyorum1, işte 
Gençlik ve Spor Bakanlığına '15 dakika, buna da 15 
dakika sığmıyor. 

BAŞKAN ı— Sayın Devrimsel, bir noktayı açık
lamak isterim!., 

iGeneıl (Kurulun kararına iktiran etmiş olan bir sü
re tahdidi Var. Onu, karar aldıktan sonra eleştirmek 
mümkün değil takdir edersiniz. Yalnız Başkanlık Di
vanı, insiyaitifini kullanarak bu süreyi mümkün mer
tebe konuşmacıların- sayısını da dikkate almak sure
tiyle eilastiJkiyetlie hareket .etmek suretiyle size müm- • 
kün olan zamanı tanım'aya çalışıyor. 

Teşekkür ederim., 
FİKRİ DEVRİMSEL •— Beki efendim, teşekkür 

ederim., 
'Muhterem ü'yeler; 
Adalet Bakanlılğt (Bütçesi ille iligili olarak rakam

lar konusuna şöyle bir değineceğim, 198:1 yılının per
sonel giderleri iböl'ümüne 8 milyar 273 milyon küsur 

lira para konulduğu halde, onun 10 aylık karşılığı 
% 25 zamlı olarak bu yılki Bütçeye konması ge
rekirken ve bu da 8 milyar 5(K8 milyon küsur ılira 
tuttuğu (halde, sadece 7 milyar 305 milyon lira pa
ra konulmuş, gerçekçi olmadığı kanisındayım. Adli-' 
yenin hakikaten arkadaşların saymakla biit'iremıddik-
leri sorunlarıyla ilgili kalemilerdeki rakamlar da üç 
aşağı (beş yukarı buna benzemektedir. Bu nedenle ad
liyenin sorunları yine bu sene de yüzüstü kalmaya 
mahkum olduğu kanısındayım. Sorunların çözümün-
deki sürat ancak kaplumbağa «ürati ile olabilir, geç
mişteki gibi. 

Bakanlık mensuplarımızın ve Bakanımızın ıtümı 
uğraşılarına rağmen, Devletin Adalet Bakanlığına 
bakış açıısını değiştiıremediğimıiiz sürece bu .bölyl'e ola
caktır. 

Şunu 'belirtmek istiyorum; halen bir teşkilat ka
nunu dahi bulunmayan ve 1327 tarihli Adliye ve 
(Mezalhip (Nezareti 'Nizamname-1 Dahilisi ile işleri yü-< 
rüten bu Bakanlığın teşkilat kanununu, Bakanlığı
mızın İsrarlı çalışmaları ile, Danışma Meclisinin gün
demine geldiği sevindirici bir haberdir; Sayın Ba
kanımızı kutlamak istiyorum. 

Yılların ,'birikmiiış sorunlarını Bütçe nedeniyle dile 
getirmek zorundayız. A-nicak, bu sorunları 'burada 
eleştirirken, bugünkü sorunlarını 'sorumlusu olarak 
Sayın Balkanımızı ve Bakanlık yöneticilerini gördüğü
müz anlamına gelmediğini de özellikle belirtiyorum'. 
Günahlar çok eskilere dayanıyor, 

/Cumhuriyetin ilk dönemlenindeki Adalet Bakan
larından Mahmut Esat Bozkurt'un «Meriç kıyıların
daki ıtarlasında sabanını kaybeden köylüden tutu
nuz da, Bingöl dağlarının ıssız kuytularında nafaka
larını bekleyen öksüzlerin !göz yaşlarından isiz me
sulsünüz» dediği Cumhuriyet savcıları ve hâkimleri, 
bağımsız, güçlü, insancıl ve ide adil olmak zorunda
dırlar, Hâkim insancıl olmadıkça adil olamaz. Adil 
olmanın filk Ve en Önemli .sarftı, insancıl olmaktır. 
Bununla beraber devlette her halükârda adil olmak 
zorundadır. Adil olmak aynı zamanda kuWetlıi ol
mayı da gerektirir. Bunu ,şu 'meşhur söz çok güizel 
ifade ediyor, «KuVvetsiz adalet, kudretsiz; adaletsiz 
kuvvet zalim olur» .Kuvvetle adaleti atibaşı 'beraber 
yürütmek zorundayız. 

Devlet 'suçluyu 'takip ederken, öfkeye kaıpılıma-
malıidır. İBu çok önemli bir husustur. Mutedil olma
lıdır, itidal devletin gücünü ıgöstenir, devletin diğer 
organları öfkelens© dahi, yargı organı ve de hâkimin 
kesinlikle öifkeye kapılımaması lâzımdır. Onun için, 
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hâkim ile devletin diğer organlarına ayrı ayrı düşün
mek ve değerlendirmek lâzımdır. Bu ımantık 'bizi 
mahkeme ve hâkim bağımsızlığına götürür., Emirle 
adalet tevzii edilmez, altını çizerek söylüyorum, ada
let onu taşıyacak, dağıtacak kişinin vicdanında 'öz
gürce oluşur. iBunda yargı organiının bağımsızlığı söz 
konusudur. 

Yargı organının bağımsızlığı denince, akla sade
ce hâkim ve Cumhuriyet (Savcılarının bağımsızlılkla-
rı 'kesinlikle gelmemelidir. Mutlaka yargı organına 
bağlıdır, sicil ve atama yönünden bir adli zabıta be
hemehal kurulmalıdır. (Bugünkü hâkimin, yargının 
bağımsızlıığı büyük bir oranda eli ayağı zincire vu
rulmuş bir hâkim düşünün, seni bağımsızsın, di ayağı 
bağlı olan insanın bağımsız ve özgür olduğu, serbest 
hareket etme imkânı bulunduğu söylenebilir mi?.. 

işte, sicid ve atama yönünden kendisine bağlı ol
mayan ve tamamen başlka bir organa bağlı olan bir 
kuruluş ki, yaptığı işin '% 99'u adlidir. Bu zabıta teşt -
kilâtıyla adliyenin hiç bir ilgisi yoktur, adliye bu ba
kımdan güçsüz bulunmıalk'tadır. Bir zaman 'Uygulan
masına geçildi, her karakoldan bir polis adliyeye tah
sis edildiğinde, adli zabıta kurduk zannedildi, kesin
likle böyle bir tutan işin ciddiyeti ile bağdaşmaz ta
bii. 

Zaman kusa olduğu için çabulk geçmek zorun/da
yım. Hukuk ve yasaların ilişkisi üzerinde durmak is
tiyorum. IBıir milletin hukuku o milletin ekonomik, 
'sosyal, siyasal ve kültürel gelişimi ile çok yakından 
ilgilidir. Uygar ülkelerin hukuku da uygardır, yani 
gelişmiştir. Onlar gelişmiş hukuk anlayışlarıyla yasa 
üretiyorlar, biz lise onlardan aldığımız lyasalar ile çağ
daş ıhuküka ulaşmaya çalışıyoruz. Yasaların top
lumsal bünyemize uymaması nedeniyle sıkıntılar çe
kiyoruz. 60 yaşıma yaklaşan Türkiye Cumhuriyeti 
Devletiyle, 35 yıllık demokrasi sınavı sonucu, ben, 
az çok Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş hukuk anlayışı
na ulaştığı ikaniisınidayım. IBuna göre toplumfsal bün
yemize uygun yeni yasalar yapabiliriz. Dışarıdan be
nimsenen yasaların İhtiyaçlarımıza cevap vermediği 
nedeniyle, bazen aynı yasayı bir ayda iki defa de-
ğiştirrnielk zorunda kaldığımız bir gerçektir. 

Türk insanı, İsviçre Medeni Kanununa göre do
ğuyor, erginlik yaşı belirlenıiyor, evleniyor, boşanı
yor, mal ediniyor, borçlanıyor; Fransız yasalarına 
göre yönetiliyor, italyan Ceza Yasasına göre suç iş
liyor, cezası belirleniyor, Almanı Yargılama 'Usulüne 
göre yargılanıyor, cezası inlfaz ediliyor, îslami Ka
nunlara göre de öldüğünde gömülüyor arkadaşlarım. 

Görülüyor ki, Türk insanı Türkiye'de henüz 
Türk hukukunun ürünü olan yasalara göre yaşamı
yor bile. 

'Bu nedenlerle temel yasalarımızın yeniden ele alın
ması, mutlak bir zaruret haline geıflmiştir. Denebilir 
kıi, belki, ıhukük insana uygulandığına göre, insan ger
çeği de itier yerde aynı olup, değişmediğine göre, 
uygar Batıdan yasa almanın ve uygulamanın doğru, 
olacağını savunanlar çıkabilir; fakat hemen önemle 
belirteyim ki, ülkeden Ülkeye yasa nakletmek, or
gan nakletmeye ıhiç benzemez. Belki bazı bünyeler 
uyum: sağlayamadığı için takılan organı dahi red
dediyorlar. Tem'el yasalarımızın alındığı ülkelerdeki 
orijinalleri, köklüce ve tümden değiştirilmiş olması
na karşın, bizdeki değişmeler bilimsel ve uzun dönem
li gereksinmeleri karşılayacak nitelikte olmayan pera
kende değ'işlimlerdir. 

Nitekim, Temel Ceza Yasamıizdaki bu tip de
ğişikliklerin sayısı 33 kadar olmuştur., .(En sonunu 
geçenlerde çıkardık,.) IBu tip 'tutarsız değişiklikler ce
za sistemindeki dengeyi bozduğu gibi, hükümlüler 
arasında adalette kara perdeler var inancını doğur
maktadır. 

Bir kesini örnek vermek istiyorum., cezanın konuş 
amacıyle uygulama alanını tefrik edebilmek bakı
mından1: Ruhsatsız dinamit buluniduırmanın cezası 
Sonradan çak değişti; fakat o zaman, benim görev 
yaptığım Ürgüp ıSavcılığı sırasında iki seneye çıkarıl
mıştı, Köyde, evinin önünü düzelten Vatandaş çıkan 
taşı dinamitle dağıttığı ihbarı savcılığımıza yapıldığı 
içlin, mecburi tahkikat yapflp, dava açtık ve İki yıla 
mahkum ettik. Halbuki, o yasa, üniversitelerde o za
man yeni başlayan terör olayları nedeniyle oralara 
dinamit koyanlar için idi. ıKim, için çıkarılıyor, ki
me uygulanıyor?... .Bunları yasa koyucunun çok iyi 
ayırması lâzımdır. ıNazariiye ile bu işin olmayacağı, 
nazariyecinin gözünü, tatbikatçıya çevirmesi gereke
ceği gün gibi aşikâr iken, geç kalıyoruz zannediyo
rum, 

Temel Ceza Yasamızda 'ekonomik suç ttcavnaımı-
na kesinlikle yer verilmemiştir. Toplumumuzdaki bu 
tip davranışlar Yargıtay içtihatlarıyle suç olarak ka
bul edilir hâle gedmiş, dolaylı olarak Ceza Yasasına 
zorlama ile sokuluyor. Örneğin, şirket dolandırıcılı
ğı, çevre kirliliği, inşaat çökmeleri, karşılıksız çek, 
bono, elektrik hırsızlığı, karaborsa fiyat artırımına 
neden olmak gibi bunların bir kısmı maddeler ha
linde; fakat yorumla bazı toplumsal çeşitli (davranış
lar bu maddelere ithal ediliyor. 
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Arz etıtiğimı nedenlerle yeni Anayasanın yapıla
cağı bu 'dönemde, Adalet 'Bakanlığında özel (bir kb-
mkyon oluşturulup, ita'tlbikatlçılanıı görüşlerine bil
hassa ağırlık verilerek, şu anda ceza dengesi bozul-
rrauış, bütünlüğünü kaybetmiş Türk Ceza Yasası bün
yemize uygun yeni 'bir hâle .hemen getirilmesi la
zımdır. 

ıBu arada Ceza Yargılamaları! Usulü (Kanununun 
durumu da pek iç aıçncı değildir. İşlerliği artık kal
madığı belli olan sorgu hâkimliğinin artık kaldiırıl-
ması gerekir. Bu, meslek'teki •boşluğa da bir yerde 
yardımcı olacaktır. 

Cumhuriyet Savcılığı yeniden dlüzenlenmıeli, 
mutlaka .soruıştıurmıa isa'vcılığı ıRe duruşma savcılığı ay-
ırılmahdır. Şu anda 'tahsil, staj, bakanlık, •kurul aynı 
olan Ihâ'kim ive cumhuriyet savcılarının yasal güvence 
'bakımından da farklılıkları; ortadan kalktığıma göre, 
'mutlaka cumihurîyet savcılarına bir ön tevkif yeitkısi 
gdtirifmesi lâzımdır. IBu, soruşturmalarla çok yakın
dan ilgili olan, olayların etki ve tepkilerimi içlimde 
'bizzat değerlen diren cumhuriyet savcılarına verilme
lerinde h'iç 'bir sakınca yok'tur. 

iBumun tahakkuk edeceğine pek ihtimâl 'vermiyo
rum; sebeplerine ısonra geleceğim, 

Bu arada Türk Medeni Kanunu Komisyonunun 
çalışmalarının h'anlgl düzeyde olduğunu bilememekte-' 
yiız. Tatbikata dönük pek çalışmadıkları kanısın
dayım .şahsen. Yine eskisi igilbi acaba çağdaş zannet-
'tükleri bir duş ülke yasasın» mı tecrübeye çiaıh'şııyorlar 
bilemiyorum. 

Bu arada özel yasalar da ele alınmalıdır. Ülke
mizde Özel yasa enflasyonu o hale varmıştır ki, ar
tık temel yasalar istisna haline gelmiştir. ıBu neden
le, temel cezanın anlamı ve etkinliği büyük ölçüde 
ortadan kalkmış adli' sicile gelen ceza fişleri inoelen-
diğintile 1/3 esas ceza ya»salarına ilişkin iken 2/13'ü 
Özel yasalara ilişkindir. 

AdlH sicil demiışken şunu belirtmek isterim; ha
len iptidai fiş usıuiiiün's göre çalışan adli sicilimizin, bil-
giyasar usulüne geçmekte olduğunu öğrenmiş (bu
lunuyorum, Sayın (Bakanımıza ve Bakanlık mensup
larına teşekkür eder, kutlamak .isterim. 

Bu arada, bir yasada değişiklik yapılırken, değiş
tirilen her yasa yeni numaralar almaktadır. ;Bu husus
ta Adalet (Bakanlığı yasaların numaraılandırılmaısına 
öncülük etmesi gerekir, her alanda olduğu gibi. Bu 
suretle bir yandan yasa numaralarında gereksiz yüksel
meler olmakta, bir yandan da bir yasanın kaç kez değiş
tiği ve yapılan bir değişikliğin kaçıncı olduğunu hiç bir 
tatbikatçı artık bilememektedir. 

Bu nedenle değişiklikler .(acilen bir önlem alarak 
söylüyorum) numaralandırılırken örneğin »647 sayıh 
kanun bir değiştirildi i647/!l, İkinci değişikliğe uğru
yor 647/2 gibi bir yiönltem kullanılırsa hem numara
larda yükselme önlenecek, hem de bir yasanın kaç de
fa değiştiği ve bu değişikliğin kaçıncı olduğu köllay-
ca bulunacaktır. 

Bundan başka, çıkan bir kanunda, «;Bu kanuna 
aykırı hükümler mülgadır» diye bir madde konuyor 
ve bununla hangi yaisa, hangi yasanın hangi ımaddesi 
iptal edilmiş, bundan kimsenin haberi yok. İdarede 
ve adliyede aptal ©dilen yasalar bilinemediği için, ida
rede işlem yapılıyor, hâkim iptal edilen yasa il© hü
küm kurmaktadır Türkiye'de. Bu konunun önemle 
dl'e alınması gerekmektedir. Uygulama da maalesef 
yukarıdaki gibidir. 

iDeğerli üyeler; 
Adliye mesleğinin özel sorunları ivardır; yıllarca 

ağlama duvarı ıgibi bu Meclis önünde söylenen söz
lerin çoğunun gerçekleşmediğini üzülerek belirtmek 
isti yoruma ıBunlann birincisi mesleğe özendirme, likin-
c'isi 'mahrumiyet bölgelerine özendirme, üçüncüsü üst 
ve ağır göreve özendirmedir. 

Mesleğe özendirme.. iBulgÜn Günaydın Gazetesin
de görüyorsunuz /«Hâkim ive savcılığa rağbet azal
dı.» diyor. fResimllerİni vermiş, niçin girdiklerini bir
kaç kişi söylüyorlar. Artık bu mesleğin hazin duru
muna bakınız, hâkimliğe rağbet azalıyor. Bunu 'hisset
mek lazım, benim söylememle olmaz bu. Hâkimliğe 
ralğbet azalıyor. Türkiye'de. .Yargı organının sora 
düştüğü ışıu acıklı durulma bakınız. Hukuk devletî ol
mak işitiyoruz; ama bunlar laf ile olmaz. 

Staj kadrosu 600 olduğu halde, 360 - 3'80 kişi ara
sında çok oüzi bir müracaat olmuştur. Mesleğe bu İl
gisizliğin nedenlini ben, maddi imkânlar ile, bilhassa 
son zamanlarda meslek mensuplari'na yöneltilen abar
tılmış, ciddiyetsiz suçlamalarda görüyorum. ılş riski 
ive iş güçliütğü de bununla beraber var tabii. 6 346 
kadrodan 1 236'sı boş ve bu da kadrosuyla her za
man 'suçlanan bu yargı erki, Türkiye'yi düzlüğe çı
karacak olan olağanüstü mahkemelerin başkanlığını 
ve de üyeliğini ve de .soruşturma savcılığını şerefle 
hâlâ yürütmektedir. 

Mahrumiyet bölgelerinde de yeni stajını tamam
lamış olanlar görev yapıyorlar yahut da cezaen yer 
değiştirmek zorunda kalanlar ıgidiyor. Oysa ki o yö
relerin insanları da mutlaka tecrübeli yargı mensup
larının elinden adalet nimetinden yararlanmak isti
yorlar tabii Çoğu kez, mahrumiyet bölgelerinin ün-
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samları, zarflan zaman giden adalet ımlüfdîltiş'lerine, 
bizim 'bölgemizi daha iyi dereceli bir böllge yap ki, 
Iburaya tecrübeli bir adiliye elemanı gelsin diye yal
varıp yakarmaktadırlar. Bunlar bir (gerçektir. 

lAğrı ilini örnek vermek istiyorum; Bulgun stajdan 
giden iki savcı yardımcısından biri il savcıiliğımı yü-
rütmöktedir, ondan sonra 4 yılık hâkim ağır ceza 
balkanı, (stajdan Igiden -iki yeni bayan hâkim de ü'ye-
H'k görevi yapmaktadır., 

;Bunun yanında üst ve ağır göreve özendirme de 
çok önem taşımaktadır mesleğimizde. Bugün aynı kı
demdeki bir hâlkim ve Cumhuriyet Savcısı arasında 
ifa edilen görevin mahiyeti itibariyle çok ağır iş 
yükü ve büyük sorumluluk (farkları bulunmasına kar
şın, aynı kıdemde iseler maaş ve tazminat sonucu ele 
geçen maddi menfaatlerinde hiç fark yoktur. Bu ne
denle ağır sorumluluğu gerektiren görevlere gerçek
ten atanmaları uygun olan yetenekli yargı mensup
ları, bu görevleri istememektedirler. Külfet, nimete 
karişılık olur tabii. 

Örneğin, aynı kıdemdeki bir sorgu hâkimi, yılda 
50 - '100 dosyaya bakar, aynı 'kıdemdeki bir ağır ce
za ımah'kemesi başkanı yılda 400 ağır ceza dosyasını 
sonuçlandırır, örneği 'var, 1 000 dosyaya bakan as
liye hukuk hâkimi, aynı kıdemde, bir ticaret mah
kemesi hâkimi (aynı parayı almaktadırlar. Keza, da
ha ağır bir görevi ilerlemiş 'yaşında üslenen Yargıtay 
üyelerimiz, o muhterem insanlar, Yargıtay'dan {Biz
zat gördüğüm için söylüyorum) akşamleyin ip ile 
bağlanan dosyaları evlerine götürüp, büfelerinin üze-
zerleri dosya dolmuş, inceliyorlar. İlerlemiş yaşına 
rağmen ıbu insanlar eğer 1 nci derecenin son kade
mesine gelmişlerse, aynı kademede 50 dosyayla (Uğ
raşan bir yargı mensubuyla aynı parayı almaktadır. 
ıBuna hangi adalet, hangi vicdan, naniği insanlık duy
gusu razı olabilir ıdfendim? 

ıBu durulm, ağır ve sbramlüluğu gerektiren görev
lere 'lâyık olan kişinin gelmesini önlemektedir. Gö
revin ağırlığı ve (sorumluluğu fazlasıyla elbetteki yet
kinin de fazlalığım gerektirdiği gibi, bunların karşı
sında maddi imkânların da belirli bir şekilde artırıl
masını zorunlu kılmaktadır. 'Bunlara- yolu bulunur, 
ayrıntılanına girmek istemiyorum. Adliye mesleğine 
ve yargı erkine işlerlik sağlamak için bu konunun 
mutlaka ele alınması lazımdır. Bu nedenle de bugün 
üst görevlere talip 'olmamakta, hatta bugün Yargı
tay üyeliğine Ankara'da evi olmayan (kişi gelmemek
tedir ve Adalet Bakanlığımız Yargıtaya üye seçeme-
mektedir. Büyük ışehirlere hâkirnı ve savcı tayininde 

Bakanlığımızdaki Yüksek Kurul aday bulamamakta -
dır. istekli bulamamaktadır ve evi olan kişileri biz
zat araştırıp bulmaktadır. Bunlar çok acı gerçekler
dir. 

(Mesleğe alınmada ağır ceza merkezlerinde yaptı
rılan stajın yetersiz olduğu açık bir gerçektir. Staj 
akademileri (mutlaka kurulup, ehil insanların yargı 
organında görev alması lazımdır. Eğer onun uzun sü
receği düşünülüyorsa, Türk'iyenin belli illerindeki 
ağır ceza ımıerkez'leri hâkim ve savcılarla takviye edi
lerek stajları o yerde (toplayıp mutlaka işe yarar ha
le getirmek lazımdır. 

BAŞKAN — Toparlayınız sayın Devrimsel. 
FİKRÎ DEVRJÎMlSfEL — Değerli üyeler, sadece 

içinde bulunduğumuz geçiş dönemi için düzenlendiği
ni sandığım Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
nun oluşma ,son şlekli meslek mensuplarına yasal gü
vence getirdiğini söyleyemeyiz elbette. Durum Cum
huriyet Savcıları bakımından değişmemiş, ancak hâ
kimler açısından çok (farklıdır. Öncelikle adiliye mü
fettişlerinin atanması mutlaka 'Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kuruluna verilmesi lazımdım 

Mevcut durumu değerlendirirken, adalet hizmeti
ne 40 yılını vermiş ve en alt kademesinden başlaya
rak Yargıtay IBirinci (Başkanlığınla kadar yükselmiş 
ve şerefle hizmet etmiş olan bir insanı bugün karşı
mızda Adalet Bakanı olarak görüyorsak, bunu an
cak multlu bir tesadüf olarak değerlendirebiliriz. Bir 
(zaman bu kürsülerden, («Gözlerimiz hâkim ve savcı
larını koruyan Adalet 'Bakanını hasretle arıyor» ıs'ötz-
lerini lunutimamamız lazımdır. Geçmişin acı deneyim
leri bu hassasiyetimizin nedeni olmaktadır, bağışla
sınlar. 

.Bugün yeni çılkah yasalarla bölge idare mahke
meleri, vergi mahkemeleri kurulmaktadır ve de hâ
kim ve mahikeme .sıfatları genişletilmektedir. Özellik
le Yüksek Heyetinizin dikkatini bu noktaya çeke
rim, 'durum yürekler acısıdır ve daha da klÖtü'ye git
mektedir, 

Yasanın açık ıhükimü hâkim ve savcı .olmak için 
bir Türk hukuk flakültesinden mezun olmayı öngör-
meflcteyse de, hukuk fakültesin den mezun olup belli 
ısltaj kadem'eleriniden geçmeyen bir kimseye görevi ne
rede 'olursa oiîsun kesinlikle hâkim ve savcı sıfatı ve
rilmemesi lazımdır. ıBu, hukuk devletinin termel il
kesidir. Şayet bu uygulamaya geçilirse, hâkimlik kav
ramıyla birlikte meslek de cumhuriyet tarihinin en 
ağır yarasını alacaktır, 
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Danışma Meclisi B : 38 19 , 1 . 1982 O : 2 

Toplumda bu mesleğin saygınlığıyla birlikte et
kinliği de giderek azalacak, ıkorlkarım ki, sonucumda 
ülkemizde 'bir adli otorite 'boşluğu doğacator. Boş
luk bugünden başlamıştır. 'Nitek'îm, Cumhuriyet sav
cılığının da 'etkili ve yetkili .olması 'bilinçli olarak ön-
flenımdktedir. Önce (resmi taşıtlarla ilgili yayınlanan 
genelgede cumhuriyet savcılılklarına verilen hizmet 
otosunun ilgiliyi evinden işyerine götürmesi yasak
landı 

Örnek 'olsun dîye söylüyorum; İstanbul Cumhu
riyet (Savcısı, Ankara Cumlhuriyet Savcısı dolmuşla, 
otobüsle evinden işyerine gidip geliyor; aynı illerin 
emniyet mlüldürleri resımi araçlarla evlerinden işyer
lerine gidip geliyorlar. Yaptılkları görevin niteliği iti
bariyle resmi taşıtın 'emniyet .müdürünü götürüp ge
tirmesini gayet yerinde bir davranış olarak kabul 
ediyorum. Aksini düşünmek ımümkün değildir. An
cak, emnliyelt müdürünün adli amiri durumunda bu
lunan Cumhuriyet 'Savcısının dolmuşla gidip gelme
sini, yetkililerin bunu uygun görmesini anlamak 
ımümikiün değildir. IBu, yetkililerin adli organa bakış 
açılarını göstermektedir. 

Sonra ceza .evlerindeki hükümlü ve tutukluların 
ziyaretçileri© görüşmesi ye'tikisi savcılıklardan alın
dı. 'Bunu 'Bakanlık ahmadı, genelgelerle alınarak ye
ni ihdas (edilen formülle (bu güvenlik komutanlarına 
veriildi. Savcının yazdığı tezkere artık geçerliliğini 
yitirdi., En "sön olarak da malumunuz,' hükümlülere 
izin verme yetkileri d© Cumlhuriyet Savcılarımın elin
den alındı, Zaten bir süpürge almak için mülki amir
den «Olur» müsaadesi almak durumunda bulunan 
cumlhuriyet savcısı ve yargı organının bugünkü düş-
'tiüğü ihazin durumu belirlemek için bunları söylüyo
rum!. 

(Her zaman olduğu gibi toplumu sarsan ve mün
ferit olayların vukuunda devletin en üst makamında 
(bulunan yetkiliden, en alt kademesine kadar herke
sin «Mesele adliyeye intikâl etmiştir» sözünü söyle
yerek sorumluluktan kurtulduğu, toplum karsısında 
Sorumlu adliye gösterildiği gibi, bu defa da ö!zel gay
retlerle ve yetkililer yanıÖtılarak 12 Eylül öncesi du
rumun s'orumluluisu olarak yargı organı gösterilmiş, 
maalesef bugünün ağır yükünü taşıyan bu organın 
mensupları sanık sandalyesine oturtulmuşlardır. 
Temel yanlışlık buradan kaynaklanmakladır. Meslek 
mensuplarına bu gözle bakıldığı için hesap uzmanı
na hâkim ve savcı sıfatının verilmesi doğal karşılan
maktadır. 1!2 Eylül öncesi ortamında görevini can
ları pahasına yapan, en az bozulan bir teşkîlat ola-
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rak yargı teşkilatı "olduğunu huzurunuzda alnım açık 
ve İftiharla ısöyleydbilirim. Bugün dahi bu teşkilatın 
mensupları.* 

ıBİAŞKAN — iSlayın Devrimsel, lütfen 'toparlayın. 
FİKıRiî DEVRJİMİSEL — {Bitiyor efendim, to

parlıyorum. 
... '«'Biz gönderdik, onlar serbest bıraktılar»- ışek-

lindelki sözlerin her türlü ciddiyetten mahrum .(Tele
vizyon 'kameraları karşısında söylüyorlar) olduğu gi
bi, çirkinliğini de belir'tmelk isterim. Kayıltlardâki 
sanık (hanesine '«Faili meçhul» sözünü yazımamak 
İçin önüne gelen kişiyi ıhlâkim ve savcı huzuruma çı
karıldığında serbest bırakılması kadar dloğal ne ola
bilir. Aksini düşünmek. adaletten, insan haklarından, 
hukuka saygıdan, kanunilikten bahsedilebilir mi?. 

Adliye ıSlarayıyla ilgili konulara dokunmayaca
ğım, zaman 'kalmadı. !Blr .konuya kısaca, değinmek 
iıstiyoruim. Trabzon 'illimizde hukuk mahkemeleri. 
harabe halindeki bir binada bulunmaktadır. Mersin' 
de İkinci Sulh Hukuk Hâkimi tuvaletten bozma 
bir odada oturuyor. Utanıyor um bunu söylemekten. 
Hailen odanın duvarlarımda tuvaletlin fayansları bu
lunuyor. Antalya'da Ağır Ceza Reisinin odasının ya
nında (Özel bina'da 'kirala olduğu için) avukat yazı
hanesi var, Ağır Ceza Başkanına telefon verilmedi
ği için avukatın telef onundan yararlanıyor, 

Ulaştırma iBakanıımuzıla geçen gün adliye men
suplarına telefon verilmesi hususunu iköridbrda ha
tırlattığımda kanundan bahsediyorlar. Yargının siöz 
konusu olduğu yerde, formaliteyle ilgili kanunlar 
sJöz 'konusu olur mu arkadaşlar?. 

Efendim, son çıkan Harçlar Kanununda vatanda
şın adaletin ıniımetin'den kolayca yararlanması hak
kı ortadan kaldırılmiş, adalet pahalı hale getiril
miştir. Pahalı adalette adaletsizlik vardır. 

Devlet Güvendik Mahkemelerinin mutlaka ku
rulması lâzımdır. Ancak bu mahkemeleri olağanüs
tü mahkeme gibi düşünmek yanlıştır. Bunlfları tica
ret, (trafik, iş, tapulama mahkemeleri gibi düşünmek 
lazımdır. Buraya atanacak hâkim ve savcıların mut
laka görev yapmialarında bağımsızlık ilkesine dbku-
nulmaması lazfmdır. Diğer mahkemelere atanan hâ
kim ve savcılar gibi buraya da tayinler olabilir. 

Tapulam'a mahkemelerinde iş yığıntıları çök faz
ladır. Hukuk usulündeki usul tapulamaya da geti
rilmek lazımdır, işini takip eitmeyen dava müracaat
la kalması lazımdır. Ayrıntıya giremiyorum. 

Adîalet müfettişlerinin durumu çok üzünttü veri
cidir. J'IO kişiyle yapacakları işi..u 
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'BAŞKAN — Sayın Devrimsel, devam edecekse
niz, 125 dakikayı geçmiştir, konuşmanız, Umumi He
yetin oyuna sunmak mecburiyetini duyuyorum. De
vam mı edeceksiniz.?.. 

ıFİKRft DE^RIİJMISBL — Sununuz efendÜm, de
vam »edeceğim. 

»BAŞKAN — ıNe kadar zaman istiyorsunuz?.. 
ıFİKİRlt (DEVRİMSEL — 10 dakikada bitiririm 

efendim. 
BAİŞKİAN — ©ir 10 dakika daha konuşmak is

ter sayın Devrimsel. Kabul! edenler.. Etmeyenler.. 
Kajbul edilmiştir. 

Buyurun, devam edin. 
FÎKRlt DEVRİMSEL — 1110 kişiyle ancak yapı

labileceği düşünülen yargı organının 'teftişi bugün 
.68 kişiyle yapılmaktadır, Yeni çıklın yasalarla böl
ge idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri de kurul
duğundan adalet müfettişlerinin altından kalkamaya
cakları y(ük oluşacaktır. Son çiklan Harcırah Kanu
nuna göre adl'iye müfettişleri 'sadece teftiş şurasında 
yolluk almaları, merkezde kaldıkları sürece alma
maları önıgörülmektedin 

Teftişe çıkan bir adliye müfettişi meslektaşı olan 
'hâkim ve savcıdan özenle ıuızak dururken, kalacak yer 
dahi bulamadan Cumhuriyet Savcılığı kalemli, cezaevi, 
tüm belgeler, 'ilamlar, inlfaz şekilleri, sonuçlandırıl
mış hazırlık evrakları, tüm mahkeme kararları, bir 
evvelki teftişten ıO güne kadar devam eden başkâtip-
l'Ük emanet memurluğu, noterlik dairelerinin tüm tef
tişi gibi işlemleri denetlemek durumunda .bulunmak-
'tadır. 

'Mevcut kadro durumu ve kadroda bulunanların 
miktarı, karşılaştırıldığınfdla meslekten hiç kimisenin 
büyük bir -arzuyla müfettişliği istemediği götfülür. 
Geçmiş durum 'bu olduğuna göre, bundan sonra ye
ni Harcırah ıKanunu uygulamaya girdiğinde adalet 
müfettişliği kadrolarında önemli boşalmalar olacak
tır.. (Bu görev özenilir olmaktan çıkıp tamamen kül
fetli bir iş durumuna getirileceği için teftiş mahallin
de kalıp aldığı yollukla dahli orada yaşamım sür-
düremediği ve ayrıca maaşından harcamak duru
munda kaldıktan sonra 'bir de çoluk çocuğundan ayrı 
kalmanın üzüntüsüyle 'bir valiz dolu kirli çamaşır
la evine dönmeyi herhalde kimseden bekleyemeyiz. 

Anayasanın 132 nci maddesi «Hiç bir organ, ma
kam, maroi ve kişi yargı yetkisinin kullanılmasında 
mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat Veremez, 
genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde buluna
maz» kesin hükmü varken, 12 EylülMen 'sonra çıkan 

2462 Sayılı Yasanın ek 3 ncü maddesi buna paralel 
hükmü aynen getirdiği halde bugün adliye müfettiş
leri normal denetimlerini yaptıktan sonra hâkimlere 
tavsiye listesi gönderiyorlar. Açık yasa maddeleri 
karşısında yapılan 'bu doğru değildir. Şayet, hâkimin 
baktığı dosyada yaptığı işlemilerle ilgili olarak bir 
noksanlık varsa, bumu inceleme, soruşturma ve gere
kirse ifadesini alıp cezai ve disiplin kovuşturması 
yapmak mümkündür. 

'Muhterem arkadaşlar;' 
ıNöterlik sorununa değinmek istiyorum. Bugün, 

Türkiyeriin birinci bölgelerinde noterlikler vardır, 
ayda 500 ,- ı600 bin ifa net kazanıyorlar; vergi ücret 
hepsi çıktıktan Sonra. Yargı Organının bir parçası 
olan noterliğin 'bir ticari araç haline getirilmesi doğru 
değildir. (Bu kuruluşları kâr-zarar esasına göre çalı-
şian bir ticarethane ıgi'b'i düşünmek mümkün değildir. 
iBu nedenle 'multlaka bunların devletleştirilmesi ve bu
günkü soyguna son verilmesi lâzım. Daire olarak Ad
liyelerin bünyesine aktarılmalı ve Adalet Bakanlı
ğınca noterler tayin edilmesi lâzım, kalem persone
li, Adliye personeli gibi aynı düzeyde görülmesi la
zımdır. 

.'Balolara bir cümle ile dokunmak istiyorum. .Ba
rolar kendi bünyesi içinde denetim ve teftiş sistemini 
multlaka getirmesi Hazımdır-

Cezaevi konusuna işaret etmek İstiyorum. Bina 
olarak 'cezaevlerimiz ışıksız, havasız, güneş girmez, 
ıslah edidi, eğitici değil, sağlığa elverişsiz, insanı bün
ye olarak çürütücü nitelikte, ruh olarak da daha faz
la suç işlemeye itecek durumdadır maalesef. Perso
nel olarak yetersizliği yürekler acısıdır. Bu yetersiz
lik fizik olurak güçsüzlük, maddi bakımdan yoksul
luk ve bilgi, yetenek yönünden de yoksunlukla ifa
de edilebilir. Haltta son zamanlarda siyasi suçlar ne
deni ile cezaevine giren tutuklu ve hükümlüler, bil
gi ve yetenek bakımından cezaevi personelinden da
ha üst düzeyde bulunduklarından, olaylar çıkmakta, 
isyanlar olmaktadır. 

Cezaevi gardiyanlığına hiç kimisenin talip olma
masını çok dikkatle İyice değerlendirmek lazım. Gar
diyanlar bugün, ilamsız mahkûm durumun'dadırlar. 
Cezaevlerindeki bugünkü istihdam haddi o neticeye 
varmıştır ki, üç sekiz, yirmi 'dört ediyor. Bir yatak 
sekiz ısaa'tlik vardiyalar halinde hükümlüler tarafın
dan paylaşılmaktadır. ıBunu hangü insanı ıslâh etmek 
amacıyla kullandığımızı bilmiyorum. 

Bugün, 80 bine yakın hükümlü ve tutuklu dikka
te alınırsa, askeri cezaevlerindekiler de buna ekle
nirse, cezaevlerimizin mutlaka yeniden elle alınması 
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gerekmektedir. işçi, yukarıda niteliğini belirtıtüğim 
personele teslim, dışı, Jandarmaya löslim; içi ile 'dışı
nın irtibatı yok. Bir müessesenin iç ve duş yönetimi 
tu'flarlı olmadığı sürece amaçlanan gayeye elbette ulaş
mak mümkün değildir. Bu insanlar atıl vaziyette 
bekleyip, .tüketici olmakta davam ettikleri ve ayrıca 
ekonomiye ttı'Lç bir katkıda bulunmadıkları ve içte 
eğiltici ve ıslah edici klölklü ve .sürekli faaliyet göste
rilmediği sürece yaradı inlflaz sisteminden bahsetaek 
mümkün değildir. Bunlar için köklü tedbirler almak 
lazım. 

Sözlerimi bitiriyorum, fişte, günümüzdeki -Türk 
Adliyeci ve sorunlarının sadece bir parçasını dile ge-
'tirebildim. Atatürk'ün, Doğumunun 100 nicü (Yılın
da, çok değer verdiği Türk Yargı Organının 'sorun
larını bu kürsüden söylerken, onun bir sözünü dil© 
(getirmek istiyorum: .«Her vatandaş, Ihatitia Reisicum-
bjur dahi olsa, adalete hürmetle mükelleftir.» demiş
ti, 

ıSöziümü tamamılarken şu cümleyi de söylememe 
müsaade buyurunuz. 1962 Amerikan belgesel/ini bir
kaç >ay önce televizyonda hep birlikte izledik arka
daşlar, Amerika Birleşik Devlefcleri'nin ulusal güven-* 
ligi ile ilgili -Küba olayı ile il'ilgili- bir istihbaratı, is
tihbarat subayı, Amerika Cumlhurbaşkanı'na ulaştır
dığı zaman, io manzarayı gözünüzün önüne getirin, 
Cumhurbaşkanı'nın feryat eden Sözü şui: «Bana 
Adalet .Bakanını bulun.» 

Temennim şudur: Ülkem'izde de ulusal sorunlar 
karşısında aynı şekilde Adalet .Bakanının aranacağı 
bir düşüncenin yönetime egemen olmasını hepim'iz 
hasretle bekliyoruz efendim. 

Hepinize saygılar sunanım, dinlediğiniz için te
şekkür lederim. ı(Alkışlar). 

•'BAgK)AıN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Özer Gürbüz. 

ÖZER GÜRJBÜZ — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri, Sayın Balkan, mensubu ol
makla gurur duyduğum Adalet Bakanlığının ve 
Yargıtayun sayın yetkilileri; 

Adalet Bakanlığı Bütçesinde, Yargıtay Başkan
lığı Bütçesinde arkadaşlarımın gösterdiği duyarlık 
ve süz değerli üyelerin gösterdiği sabır ive ilgiyle iz
lemeniz, mensubu olarak beni duygulandurdı. Çok 
teşekkür ediyorum. 

Ben, tekrardan kaçınarak, çok önemli gördüğüm 
bazı konulan vurgulamak istiyorum. Yine de tekrar 
olursa öncelikle bağışlanmamı dileyeceğim. 

Yasama, yürütme ve yargı eriki olarak belirle
nen üç güçten yargı toplumumuzda yıllardır ger
çek yerini alamamış, gerçek yeri (verilmemiştir. Hep 
yargıdan beklenmiştir, fedakârlık (hep yargıdan is
tenmiştir. Yatırımcı (hizmet olmadığı için siyasal dö
nemlerde de gerekli ilgiyi görmemiştir. Oysa, belki' 
(bir paraca yıa da dövizce geri alamayacağımız yatı
rımdır, ama yargıya yaıptığımıız yatırım, topluma 
manevi değer olarak geniş katkılarla yansıyacaktır. 

Sonunda bu ihmaller, arkadaşlaomın da çok gü
zel bahsettiği gibi, bizi yargı darboğazına getirdi. 
Yargı bugün, 1 300 hâkim ve savcı açığı ile karşı 
karşıya. Mart'ı bekleyen, mart'da emekliye ayrılma
yı düşünen birçok arkadaşlarla bu açık daha da ar
tacaktır. 

Vatandaşımız; hâkime ve hekime olan ihtiyacını 
çok güzel bir halk deyişiyle dile getirmiştir: «Allah, 
hâkime, hekime muhtaç etmesin ve de eksik etme
sin» Bu gidişle, vatandaşımızı hâkimsiz bırakma 
durumuyla karşı karşıya kalacağız. Çünkü yüksek 
malumlarınız olduğu gibi, en küçük ilçede dahi hâ
kimlikte vekâlet hizmeti yürümemektedir. İlle bir 
yargıç ve bir savcı bulunmalıdır. Yoksa, vatandaşı
mızın savcılıktaki dosyası bekleyecek, mahkemedeki 
davası bökleyeoek ve de vatandaşımıızın adalete say
gınlığı azalacak, yüreğinde derin yaralar açılacak-
tif. 

Adalet duygusu; ekmek, su gibi vazgeçilmez duy
gulardandır ve yine insanı insan yapan değerler var
dır. Bu değerlerden vazgeçemeyiz. Toplumları da 
toplum yapan değerler vardır. Bunlardan vazgeçer
sek toplumu ne kadar fcalkındırırsanız kalkındırın 
yine de birçok şeyleri eksik kalacaktır. 

ıSayın Vardal arkadaşıımın da belirttiği ve bir pa
saj okuduğu gibi, günlük basına inmiştir artık yar
gının dertleri. Yine, 6.(1.1982 tarihli bir günlük ga
zeteden beni de düşündüren ve yargı adına, içinden 
geldiğim için doğru bulduğum kısa bir pasajı oku
mak istiyorum: 

«Yargı, günlük işlerini sürdürürken kullandığı 
daktilo şeridinden, karbon kâğıdına^ postalayacağı 
tebliğ zarfından pul parasınla, mahkeme dosyasından 
duruşma 'kâğıdına kadar bu gereksinmelerini rica, 
minnet ve yakarmayla isteme durumuna girmiştir.» 

Bunlar gerçekten doğrulardır. Daktilo alınamı-
yordu son yıllarda. İthal edildiği için Devlet Mal
zeme Ofisinde hemen tükeniyordu ve de buluntmu-
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yordu. Piyasadan alınsa, 'fiyat ıfarkı çok 'fazla idi. 
ödenek gelmiş olsa 'dahi harcanamıyor, geri gidi
yordu Daktilo emaneten bulunuyordu; benim de 
başıma gelmişti. Daktilosu varsa, kâğıdı, şeridi; yine 
/belirtildiği gilbi emaneten temin ediliyordu. Bilirkişi
lere, olaya giden vasıta şoförlerine ödenen suçüstü 
ödeneği, hele mali yıl sonuna doğru yaklaşılıyorsa 
çoktan bitmişti. Olay olduğunda, şoförler, «Beni 
tekrar getirmesinier» diye, çiünlkü alacağını alama
mış, Adliye önünden kaçarlar. Bilirkişiler, «Tekrar 
çağrılmayalım:» diye gelmemenin yollarını ararlar. 
(Bunlarla adaletin saygınlığını ısağtamalk, adaletin 
saygınlığına erişmek, yüksek (takdirlerinize sunarım, 
çök güç ölüyor. 

Arkadaşlarımın belirttiği gibi, Adalet daireleri 
de aynı görünümdedir. Bir ilçeye ya da ile gittiği
nizde adliyeyi ıtarife hacet yoktur, 'kimseye sorma
yın; önünde en çok insan kalabalığı olan eski bir 
binaya hiç sormadan girin, adliyedir. İçerisi de, 
odaları da dış görünümünden farksızdır, döşeme, 
demirbaş eski ya da çok eksiktir. Bu çalıştığımız 
yerlerde valtandaşımızı dahi ıralhaıtsız ederdi. Vatan
daşımız bir şeyler daha görmek isterdi yargı yerin
den. Oysa yargı, her şeyden önce görünüme, göze 
hitap etmeyi idıer, mahkeme salonları, duruşma sa
lonları, yüksekçe yapılan yargı yerleri, kürsüler, gi
yilen cübbeler hep bunun içindir, ımaınevi değeri, 
adli saygınlığı 'verebilmek içindir. Bizde bunlar en 
azından görülür. Bir odada hâkim hem çalışır, hem 
yargı yapar, üsit üste vatandaş gelir, orada saygın
lığı vermek çok güçtür. Çök örnek vermeye gerek 
yok, işiniz düşüp Anlkara'daki Kıraner ıHana gitmiş
seniz, yargının daire olarak ne durumda olduğunu 
çok yakından görmüşsünüzdür. 

Sayın Bakanımız, bu sorunları çok iyi bilen, yar
ığının en yüce yerlerinden gelmiş, onurla görev yap
mış, başarılı bir yargı büyüğümüzdür, değerli kad
rosuyla bu sorunlara çözüm aramaktadır. Elbette 
İki, bunlar bugünün sorunları değildir, birden de 
çözümleri bulunamayacaktır. 

Dileğimiz, belli planlarla, iaşaimalı olarak yapı
lan bütçelerle .(Takdirle izliyoRiım, lojman konusu 
plana girmiştir ve çözülmek üzeredir) lojmanların 
planladığı biçimde daireler, demirbaşlar ve yargı 
ihtiyaçları da planlanmalı, bu yakınmalar yıllar yılı 
sürmemelidir. bunlar da güzel olmuyor yargımız için. 

Yine bakanlığın, yeni çıkan yasaları, değişiklik 
yapılan yasaları bir an önce bastırıp tlüm teşkilâta 
dağıtması teşkilâtça çok olumlu karşılanmaktadır. 

Yargı birliğini sağlamak için yapılan sempozyumlar 
ilgiyle Menmektedir. Ancak, Ankara'ya gelen arka
daşlarımda her ne kadar yakinen ilgilenilerek mi-
safirhıanede yerler bulunuyorsa da, yargı mensubu 
'arkadaşlarımız diğer birçok dairede olduğu gibi 
Ankara'da bir nusafiirhaneye, kalacakları bir yere 
kavuşturulmalıdır. 

Yine, geceli gündüzlü çalışan, bayram, yılbaşı, 
tatil, pazar, cumartesi bilmeyen yargı mensuplarına 
bir zaman çalışılıp, sıonra nedense vazgeçilen yılda 
üç aylılk verilecek itibarı ya da fiili hizmet zamı çok 
görülmemeli vede verilmelidir. 

Yangının vazgeçilmez, değişmez yardımcısı olan 
zabıt kâtiplerinin, başkâtiplerin, cezaevi müdürleri
nin, gardiyanların, fora memurlarının günün koşul
larına uymayan durumları muhakkak düzeltilmeli
dir. Çünkü, bunlar yangının ayrılmaz parçalarıdır. 
Zabıt kâtibinden başlamaktadır adliyeye sızmalar. 
Çok ilgiyle izledik, yeni meslek okulu meslektaşları, 
meslek yardımcılarını yetiştirmektedir; ancak bunla
rı paraca da güçlü tutamazsak yargıya kalemlerden 
de gölge düşebilir. 

Hepimizin, bütün konuşan arkadaşların amacı, 
daha iyi bir yargı ve yargıda daha güzele gitmek 
içindir. Yine bunları ıslize anlatabilmem, uzadığı hal
de yine de anlatmam, bu konuları birlikte düşün
memiz içindir. 

"Yargıtayda da eksikler vardır, Yargıtay da aynı 
mali sorunların içerisindedir. Yargıtayımız, kurulu
şundan beri kendisinden beklenen görevi vakar, cid
diyet ve onurla sürdürmüş yüksek bir malhıkememiz-
dir. 37 üye açığı vardır, bu açık bir an önce gideril
melidir. 

Kısaca 12 Eylül öncesi adliyeye de değinmek is
tiyorum. İçimde bulunduğumdan, anarşinin en hızlı 
olduğu, karşılıklı çatışmanın en fazla bulunduğu yer
lerde sorumlu görev yaptığımdan iyice bilmekteyim. 

112 Eylül öncesinde de adliye olayların en az et
kisinde kalarak ikendi görevini yapabilmiş kuruluş
larımızdan bir tanesidir. O günlerde tehdit mektubu 
almayan, evi ya da varsa arabası bombalanmayan 
hâkim ve de savcı çök azdır. Hâkimler ve savcılar 
çoğu zaman endişelerini evine dahi bahsetmeden ad
liyeye gidiş gelişlerinde yollarını değiştirirler, he
def olmaktan kendilerini korurlar; ancak yüreklice 
olayları göğüsleyerek görevlerini yaparlardı. 

IBu arada, 12 Eylülden sonra Devleti yıkmayı 
amaçladığı açıkça anlaşılan anarşi, önüne çıkan yar
gı engelinin üzerine de acımasızca yürümüş, birçok 
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arkadaşımız yaralanmış, bazı arkadaşlarımız şehit 
olmuşlardır. Adalet Bakanlığı Bütçesinin görüşüldü
ğü 'bugün şehit adliye mensuplarını şükran ve rah
metle, adaletin isimsiz kahramanlarını saygıyla anı
yorum. 
• Bu en güzel duygularla Adalet Bakanlığı Bütçe
sinin ve Yargıtay Bütçesinin hayırlı ve uğurlu ol
masını diliyorum. Bir arada bulunduğumuz sürece 
engin tecrübe, derin Atatürk ve yurt ısevgisi, üstün 
kişilik ve beliklerini yafcinen tanıdıkça ülkemizin 
geleceği, demokrasirnizıin geleceği, ulusumuzun gele
ceği ve Anayasamuz, adına muitlu olduğum Da
nışma Meclisinin siz değerli üyelerini, aralarında bu
lunmaktan gurur duyduğum siz değerli üyeleri en 
derin saygılarımla selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Gürbüz. 
Sayın Turhan Güven, buyurun efendim. 

TURHAN GÜVEN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Aynı cümleleri dinlemekten pek usandığınızı zan
netmiyorum; çünkü konu (Hukukun icadı söz konu
su değil ta'bii) kaide haline geldiği günden bugüne 
kadar tartışılagelmiş; ancak çok sorunu olan, za
man zaman çözümlenebilen; fakat bir türlü bitme
yen bir sorun olarak görülmüştür. Arkadaşlarım o 
kadar veciz, o kadar belagat içinde dertleri dile ge
tirdiler ki, artık sön konuşmacıların pek söyleyeceği 
bir şey kalmadı gibi görünüyor; ama vardır, daha da 
olacaktır. Hukuk devleti dediğimiz düzen içinde çok 
sorun olacaktır, elbette çözüm yolları da olacaktır. 

(Konuşmama başlarken Sayın Bakandan ve her 
zaman bir menhusu olmaktan iftihar duyduğum Ada
let Bakanlığının mümtaz şahsiyetlerinden evvela se-
lamlayamadığım için özür dilerim, içtüzüğümüz bu
na engel gibi geliyor bana; çünkü konuşmalar yüksek 
malumları olduğu üzere Sayın Başkana ve Kurula 
karşı yapılmaktadır, beni bağışlasınlar. 

Son zamanlarda Adalet Bakanlığında düzenli bir 
çalışma dönemi başlamıştır. Bunu, yıllarım adalet 
mekanizması içinde geçiren Sayın Bakana borçlu ol
duğunu söylemek pek yerinde bir söz olur. Ancak 
ne var ki, bu düzenli çalışma içinde bazı sorunlar 
da gündeme geliyor. Bendeniz konuları başlıklar ha
linde sizlere arz etmek ve biraz da sora sormak üzere 
kürsüye çıkmış bulunuyorum. 

Malumları olduğu üzere, Medeni Kanun hüküm
lerinin değiştirilmesine ilişkin çalışmalar Medeni Ka
nunun ilanından bugüne kadar devam etmiştir. «De
ğişsin» denilmiştir, «Tamamı değiştirilsin» denilmiş

tir; fakat her komisyon, göreve başladıktan bir süre 
sonra, (süreleri belli olmadığı için) sonucu alamadan 
ve bir de arkaya baktıklarında Türkiye'nin genelinde 
şartların değişmiş olduğu görüldüğünden, bir türlü 
bu değişiklikler istenildiği biçimde yapılamamıştır. 

Memnuniyetle ifade edelim ki, Medeni Kanunun 
değiştirilmesi, günün şartlarına uygun hale getiril
mesi için bir Komisyon kurulmuştur. Sürelidir; çalış
ma yapmaktadır. Ancak ne var ki, zaman zaman bu 
Komisyondan basına aile hukukuyla ilgili birtakım 
bilgiler aktarılmaktadır. Kamuoyunda ve basında, 
mevcut Türk örf, âdet ve aile hukukunu kökünden 
değiştirecek bir çalışma yapıldığı izlenimi yaratılmış
tır. Ailenin reisinin artık erkek olup olmadığı tartış
masından tutun da, son günlerdeki bazı içtihatlar da 
gözönüne alınırsa, daha değişik birtakım izlenimler 
verilmektedir. 

Bu nedenle, Sayın Bakanım arzu ederlerse, lütfe
derlerse, (yazılı da cevap verebilirler) bu Komisyon 
çalışmaları hangi safhadadır ve basına da bu şekil
deki aktarmaların yapılması yerinde midir? 

Bizce önemli ikinci bir konu şudur : 12 Eylül ön
cesinde yazmış oldukları bazı yazılardan ötürü basın 
mensupları hakkında işlemler yürütüle gelmiştir. 
«12 Eylül sonrası» demiyorum, «Öncesinde» diyo
rum. örneğin, bir günlük gazetede, bir hanım yaza
rın, dün üzerinde geniş tenkitler yaptığınız Danıştay 
hakkında yazmış olduğu bir yazıdan ötürü hakkında 
bir dava açıBmış, bu dava sonu mahkûmiyetle sonuç
lanmış, tecil veya para cezası verme söz konusu ol
mamış ve Yargıtaya da gelerek hâkimin takdirine 
dayanan bu hüküm onaylanmıştır. Tashihi karar yo
luna gidilmiştir; reddedilmiştir. 

Bu ve bunun gibi yazarlar, sadece basın yoluyla 
hakaret suçundan haklarında kamu davası açıl
mış ve cezası kesinleşmiş olan yazarlar hakkında bir 
basın affı düşünülmekte midir? Bunun geniş kapsam
lı olmasını kesinlikle söylemek istemiyorum ve söy
lemiyorum. Sadece basın yoluyla hakareti ihtiva eden 
suçlar için bir basın affı düşünülmekte midir? 

Bir başka konumuz da, her üyenin dolabına atı
lan bir Kanun Tasarısı var. (Bütçe müzakereleri nede
niyle bunu görüşmek mümkün olmamıştır. Adalet 
Komisyonundan Yüce Heyetinize gelmiştir, idam ce
zaları hakkında infaz Kanununa bir ek madde eklen
mesine ilişkindir. 

Bizce, Adalet Bakanlığından geldiği için, cevap
landırılması arzusu doğmuştur. Türkiye'de 12 Eylül 
öncesinde ve sonrasında Devletin güçlerine, Devletin 
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güvenlik (kuvvetlerine karşı terör ve anarşi odakları 
olarak jandarmasını, polisini, askerini ve diğer gü
venlik kuvvetlerini hunharca, kendi emellerine alet et
mek maksadıyla şehit edenler, öldürenler hakkında ve
rilen cezaların bir kısmı ayrıcalığa taibi tutulmaktadır. 
«Avrupa Konseyinin almış olduğu kararın Türkiye'de 
uygulanması» deniliyor, doğrudur; ancak aynı suç
tan ötürü iki ikisinin idam cezasına çarptırılmasından 
sonra, birinin doğrudan doğruya vaki firarından do
layı, ölüm cezasının Türkiye'ye iade edildiğinde ölün
ceye kadar ağır hapse çevrilmesi keyfiyeti enteresan
dır; yani açıkça ifade ediyorum, iki 'kişi suçu 'işleye
cek, Devletin güvenlik kuvvetinden bir personeli 
şehit edecek, ıbirisi elimizde, yakalanmış idam cezasını 
infaz edeceğiz, diğeri Avrupa'ya kaçmış olacak, ora
daki şer ıgüçlerin odak noktaları içinde sığınacak, yer 
bulacak, yakalanacak, cezaevinde rahatça yaşayacak, 
ondan sonra Türkiye'ye ancak idam edilmemek şartıy
la getirilecek... 

Bunun hukukçu olarak hak ve nısfetle bağdaşır 
bir tarafı yoktur. Yüce Kurulunuzun dikkatine suna
rım; daha sonra önünüze, gündeme gelecek olan idam 
cezaları üzerinde o zaman bazı tereddütler doğabilir. 

Bu nedenle, bu Kanun Tasarısı üzerinde ne gibi 
bir düşünce vardır; lütfedip cevaplandırırlarsa mem
nun olurum 

Arkadaşlarım adalet mensuplarının lojman mese
lesinden çok genişçe bahsettiler. Yalnız memnuniyet 
verici ıbir durumu îıttıalaınıza arz etmek isterim. Sa-
ym Bakanımın geçen seneki gayretli çalışması ve bu 
seneki Bütçe görüşmeleri esnasında istenilen miktar
da ödenek konmuştur. Satın alma keyfiyeti getirilmiş
tir. Türkiye genelinde ihtiyaç nerede ise oraya doğ
rudan doğruya yatırım yapılacaktır; ama bir «polis 
evi» gibi eve henüz kavuşma imkânına sahip değiliz. 
Biliyorsunuz, orduevlerinden sonra Emniyet Genel 
Müdürlüğü bünyesi içinde bir de polis evi kurula
cak. İnşallah adalet mensuplarının da bulundukları 
yerlerde bu şekildeki evlere sahip olmaları en büyük 
temennimiz olacaktır. 

Bir başka konumuz, Adalet Yüksek Meslek Okul
larıdır. Çalışmasında bulunduğum için konuyu olduk
ça detaylı olarak bilebüyorum. Bu okullar açıldığı 
zaman, 'buradan mezun olan öğrencilere Adalet Ba
kanlığı kendi bünyesinde yer verecekti, böyle bir 
protokol imzalanmıştı üniversitelerle, hukuk fakülte
leriyle ve mezuniyet dönemine geçecek olan o iki 
senelk süre içinde de Adalet Bakanlığı bunlara unvan 
değişikliği ve kadro değişikliği sağlamayı da vaat et

mişti; yani «zabıt kâtibi», «başkâtip» unvanları deği
şecekti. Yargıtayın, Sayın Bakanın zamanında yapmış 
olduğu değişiklikle yüksekokuldan mezun olan yazı 
işleri müdürü olacaktı, cezaevi müdürü olacaktı ve di
ğer yerlerde de icra dairesi müdürü olacaktı; kâtip 
sınıfı bu unvandan kurtulacaktı, yüksekokul mezun
ları için. 

Acaba bu mezunlardan kaçına bu teşkilat içinde 
yer verilmiştir ve bu unvan değişikliği yapılması ha
zırlıkları tamamlanmış mıdır? 

Bir başka konu daha, maliyeciler beni affetsinler; 
Dördüncü Beş Yıllık Plan çalışmaları içinde, vatan
daşın hakkını en kısa yoldan, «en ucuz» dediğimiz 
biçimde arama hakkı getirilmesi için prensip kararı
na varılmıştı; yani «vatandaş cebinden fazla para sar-
fetmeden hakikini arama imkânına sahip kılınacak» 
deniliyordu. Oysa, getirilen Vergi Kanunları içinde, 
vergi sağlayabilme amacıyla harçlar 'büyük ölçüde ar
tırılmıştır, vatandaş en ufak bir takibi 3-5 bin tirayla 
yapabilmektedir. 

Bu nedenle, acaba bunda da bir değişiklik düşü
nülüyor mu, söz konusu mu? 

Daha evvel bir sayın üye gelen kanunların böyle 
teker teker maddeler halinde getirilmemesini söyle
mişlerdi. Hakikaten öyle. 2248 sayılı Kanunda {ıttı
laınıza arz etmek isterim) 7-8 madde birden değişikli
ğe tabi tutulmuştur. Bir kanunun bir maddesinin bir 
hafta, diğer bir maddesinin de bir başka hafta huzu
runuza getirilmesi iç açıcı bir durum değildir. 

Kanun tasarı ve tekliflerinin ıbu şekilde getirilmesi 
için bir çalışma yapılmakta mıdır? Yani bir değişik
lik söz konusuysa, kanunun tümü üzerinde ince bir 
hesap, derin bir inceleme sonucu, kaç madde değişik
liği öngörülüyorsa, onların getirilmesi için bir çalışma 
yapılmakta mıdır? 

Yakında Milli Güvenlik Konseyinden çıkması 
muhtemel olan hâkimler ve Cumhuriyet Savcılarına 
ait kanun da ayrı bir konu teşkil etmektedir. Biraz 
evvel de beyan ettiğim. gibi, şimdiye kadar arkadaş
larım en veciz şekilde dertleri idile getirmeye çalışmışlar
dır; yalnız, istirham ediyorum, meseleyi bir geçim tarzı, 
bir ücret, bir maaş politikası olarak bakılmasın. Hâki
min 3 bin liraya 5 bin liraya daha fazla ihtiyacı ol
duğundan ötürü bu meseleler önünüze getirilmemiş
tir sayın üyeler. Bugün hakimlin, bu kadar bir Devlet 
Teşkilatı içinde münhali olan Cumhuriyet Savcıları 
ve Hâkimlik kadrosunun bir sorunu vardır ki, di
ğerlerinde memuriyet işba durumundayken, kadrolar 
lebaleb doluyken, hâkimlerde ve savcılarda boşluk 
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vardır. Bunu bir para politikası olarak kabul etmeyin. 
Başka güvenceler aramak lazım. Başka alternatifler 
bulmak lazım . 

Örneğin son günlerde yaygın olarak hâkim ve sav
cı sınıfından aldığımız mektuplarda; Hâkimler ve Sav
cılar Kanunuyla birlikte veya bir başka kanunda, 
hâkimler için bazı müeyyideler getirileceği ifade edil
mektedir; 55 yaş ve 30 yıl hizmet mecburiyeti gibi. 
Hem, «Hâkim bulamıyoruz» derken, böyle bir mec
buriyet getirildiği takdirde, sorun biraz daha ağırlık 
kazanacak, biraz daha çözümlenmesi zor hale gele
cektir. 

Benim istirhamım, bu Kanunda veya halen çalış
maları yapılan bir başka kanunda, böyle bir süre 
veya yaş meselesi var imdir?.. Lütfedip cevap verilir
se çok memnun olurum. 

Sayın üyeler; 

«Mülkün Temeli Adalettir» diyoruz. Eğer temel 
sağlam olmazsa mülk zaten çökecektir. O nedenle biz 
her şeyden evvel temeli sağlam tutmak mecburiyetin
deyiz. Memleketin gerçeğinde eğer yatırım veya baş
ka konu bazı hamleler istiyorsa, evvela Adaleti sağlam 
tutalım iki, o hamleler arkadan rahatlıkla gelebilsin. 
Eğer, bir memtekette fabrika bacalarının tütmesi iste
niyorsa, çalıştırılması isteniyorsa, 12 Eylül öncesin
de hiç bir fabrikaya işçinin gidemediği gözönüne alınır
sa, üç tane şerir kişi fabrika kapılarım tutup da, 
içeri sokmuyorsa, bunun böyle olması bir daha arzu 
edilmiyorsa, evvela bu temeli alabildiğine sağlamlaş
tırmak lazımdır ve bu bir görevdir, borçtur. 

Saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Güven. 
Buyurun Sayın Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Benden evvel konuşan arkadaşların çoğu adliye

ciydi. Benim adliye ile olan irtibatım avukat olmam
dan ibarettir. Mesleği içinden tanımasam da dışarı
dan takip ediyorum, yakından biliyorum; ıstırapları 
vardır, şikâyetleri vardır, ihtiyaçları da vardır, diğer 
mesleklerin de vardır tabii. 

Arkadaşlar, 12 Eylül yangınından eli yüzü yan
madan çıkan Yargıtay, diğer anayasal kuruluşlar için
de mümtaz bir mevkidedir. Bu müessesenin dosyaları 
arasına politikanın havası ya girmemiştir, ya çok az 
girmiştir. Bu biraz da işin bünyesinden, mahiyetinden 
kaynaklanmaktadır. 

Böyle bir dönemden gelen, böyle fırtınalardan ge
çen bir Kurumun, şimdi bir sıkıntısı vardır. Arkadaş
lar buna fazlaca değinmediler; kadrosuzluk sıkıntısı. 
Kadrosuzluk sıkıntısı, kaynak yokluğundan ileri gel
miyor. Aldığımız bilgiye ve basında çıkan haberlere 
göre bir Yargıtay üyesinin bir müddet evvel Milliyet 
gazetesinde çıkan bir makalesinde okumuştum; Yargı -
tayın 37-39 kadar bir kadro açığı var. Yargıtay da 
tetkik hâkimleri sıra beklemekte, fakat Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu bu tayini yapamamaktadır. 
Söylendiğine göre, bu Kurulun bünyesinden doğmak
tadır. Kurulda Yargıtay, Danıştay üyelerinin dışında, 
Adliye 'Bakanlığıma memurları da var. Bu memur
lar Yargıtay üyesi olacak vasıfta kimselerdir, fakat 
henüz Yargıtay üyesi değillerdir. Bu itibarla tayinleri 
yapabilmek için bu arkadaşların da bu haktan yarar
lanmaları gerekmektedir. Kendileri hakkında karar 
verecek durumda olmadıkları için bu muamele, bu 
seçim uzamaktadır. Bu yüzden de Yargıtayın bazı dai
relerinde, yasal çoğunluk bulunmadan karar verilmek
te, hatta açıktan oy alınmakta olduğu söylenmektedir. 
Bu kadar titizlikle üzerinde durulan bir müessesenin 
böyle bir yola başvurma durumuna düşmesi, herhalde 
güveni sarsan, itibarı sarsan bir durumdur. Bu aynı 
zamanda manevi bir sorumluluk da gerektirir. Arz 
ettiğim gibi, çok büyük fırtınalardan çıkmış, denizleri 
aşmış bir müessesenin bir kaşık suda bocalaması gibi 
bir durumdur. Sayın Bakan, aynı zamanda Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunun Başkanıdır. Bu konu
yu bir an evvel ele almak durumunda oldukları ka-
naatındayım; aksi takdirde bu söylentiler yarın yay
gın hale gelebilir ve müesseseyi zedeler. Bu konuyu 
bu kadarla bitirmeyi yeterli görüyorum. 

Arkadaşlarımın hiç değinmedikleri bir başka ko
nu ise, bu Adliye Bakanlığı kadrosu işi değil, ama 
yönetim ve denetimiyle ilgili bir konudur. Barolar ve 
Barolar Birliği konusu. 

Malum olduğu üzere bu kuruluşlar birer meslek 
kuruluşudur, fakat 12 Eylül öncesi 'baroların ve Ba
rolar Birliğinin nasıl bir siyasi hava içinde oldukları 
nasıl bir siyasi rol oynadıkları, cümlece malumdur. O 
zaman Adliye Bakanlığı bu denetim görevini yeterin
ce yerine getirmemiş ve o müesseseler partilerin, bazı 
siyasi grupların birer yan örgütü haline gelmiştir. 
Bu da avukatlık müessesesini halk nazarında tereddüt
lere düşürmüştür. İnşallah bundan sonra bunlar te
kerrür etmez, fakat bu da yeterli değildir, yeniden bir 
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düzenleme yapılacağını işitiyoruz, bu düzenleme sıra
sında Adiliye Bakanlığının bu barolar konusuna el atıp 
atmayacağı hususunda da Sayın Balkandan bilgi istir
ham ediyorum. 

İki hususta ricam oluyor : Yangıtaydaiki üyeliklerin 
ne suretle doldurulacağı, niçin şimdiye kadar doldu-
rulmadığı?.. Bir de bu barolar konusu?.. 

Diğer arkadaşlar çok temas ettiler, her meseleye 
ayrı ayrı temas ettikleri için ben tekrar etmiyorum. 

Teşekkü eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Hazer. 
Buvurun Saym Mümin Kavaklı. 

A. MÜMİN KAVALALI — Sayın Başkan, sa
yın, üyeler saym Bakan, Yüksek Bakanlık ve Yar
gıtay mensubu değerli meslektaşlarım; 

•Benden önceki değerli konuşmacıların görüş ve 
temennilerine aynen katılıyorum. Bu nedenle sadece 
bazı hususlara değinmekle yetineceğim. 

1730 sayılı Yargıtay Kanununun 3 ncü maddesi 
uyarınca Yargıtayın görevi; Adliye mahkemelerinden 
verilen karar ve hükümleri son merci olarak karara 
'bağlamak, bazı yargı mensuplarım ilk derece mahke
mesi gibi yargılamak, hâkimlerin kişisel suçlarıyla il
gili davalara bakmaktan ibaret olmayıp; asıl görevi 
yurt düzeyinde içtihatlarıyla uygulama birliğini sağla
mak ve Yargıtay içtihatlarını geliştirmektir. Böyle bir 
görevin yerine getirilmesi ise, bu içtihatları yaratabi
lecek bilimsel çalışma ortamı ve imkânı bulmakla 
mümkün olur. Oysa ki, her geçen gün Yargıtaya ge
len iş adedi artmakta ve bu hal bilimsel inceleme ve iç
tihat yaratma imkânını 'bertaraf etmektedir. Hatta kar
şılanması insan gücünü aşmaktadır. 

1943 yılında Yargıtaya gelen iş adedi 86 843'tör. 
Bu rakam her geçen yıl artarak 1981 yılında 230 bin 
adedine ulaşmış bulunmaktadır. 

Nüfus artışı ve hukuksal sürtüşme ve sorunların 
artmasından ileri gelen bu dava akımını önlemenin bir 
yolu da, üst derece, yani istinaf mahkemelerinin ku
rulmasıdır. 

1944 Adli yılı açış konuşmasında, zamanın Yargı
tay Başkam Halil Özyörük konuyla ilgili olarak şöy
le söylemektedir : «İstinaf ve temyiz başka şeylerdir. 
Birinin faaliyet hacmi, diğerinin varlığına tabii de
ğildir.» 

Sayın Adalet Bakanı Cevdet Menteş de, Yargıtay 
'Başkam olarak 1977 Adli Yılı açış konuşmalarında şöy
le demektedirler : «Yargıtay ile yerel mahkemeler ara
sında, üst mahkemelerin kurulması ile adaletin daha 
çalbuk ve daha sağlıklı hiçimde yürütülmesinin sağ

lanacağından, geçen yıllardaki konuşmalarımda ayrın
tılarıyla söz etmiştim. Kamuoyunca artık bilinen bu 
görüşlerimi bir kez daha yenilemekte yarar görmekte
yim. Yerel mahkemelerden gittikçe artan bir tempoy
la gelen işlerin karşılanabilmesi için her üç - beş yıl
da bir Yargıtayın daire adedini ve üye sayısını artır
mak 'bir çare olmaktan çok, giderek bir sorun haline 
gelmektedir. Yargıtayın kendi yetki alanında daha et
kin bir düzeye gelebilmesi, asli görev ve temel iş
levini, yani içtihat yaratma ve içtihatları birleştirme 
görevini yapabilmesi, üst mahkemelerin kurulması ve 
işler hale gelmesiyle mümkün 'olacaktır. 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Yargıtay ola
rak çalışmalarına katıldığımız Üst Mahkemeler Ka
nun Tasarısı bir an önce Yasama Organına götürül
meli ve yasallaştırılmalıdır.»1 

Değerli arkadaşlar; 

Şu anda 1982 Yılı Adalet Bakanlığı ve Yargıtay 
Başkanlığı Bütçelerini görüşüyoruz. 1940larda dile ge
tirilmeye başlanılan sorun, arz ettiğim gibi, 1982 yılın
da henüz Yasama Organı huzuruna getirilememiştir. 

(Bir başka soruna, yargı sorununa daha değinece
ğim. Sorunu dile getirirken yine geçmişe yönelme ge
reğini duydum. Sayın Yargıtay Başkam Halil özyö
rük, 1944 Adli Yılı açış konuşmasında, aynen, «Hâ
kim taşrada kalmak istemiyor. Acaba niçin?... Kendi
sini büyük şehirlere kaçıran nedir...» diye soruyor ve 
şiöyle cevaplandırıyor : «Sebepleri üçtür : 1 nci Ev so
runu, 2 nci Okul sorunu, 3 ncü Hastane sorunu.» 

Uzun seneler uğraş verdiğimiz taşrada, o dönemde 
hâkimlerin zati sorunları esas itibariyle bundan ibaret
tir. Buigün ise, aksine hâkimler büyük şehirlere gel
mek dahi istemiyorlar. Bunun nedeni ise geçim sıkın
tısı, büyük şehirlerde kendini daha çok hissettiren ha
yat pahalılığı ve bilhassa kira ve konut sorunlarıdır. 

Bugün Yargıtay üyeliğine seçilebilme, hatta büyük 
şehirlere atanma cazibesini yitirmiştir. Halen 187 Yar
gıtay üyeliğinden 37 adedi münhaldir. Emekliye ay
rılmaların bir kısmı yaş haddine dayalı ise de, çoğun
luğu geçim sıkıntısına müstenittir. Bu en verimli çağ
larında ayrılan değerli arkadaşların yerleri, Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulundaki kuruluş aksaklıkları
nın da inızümamıyla doldurulamamaktadır. Kaldı ki, 
bir hâkimin başarısı sadece bağımsız kararlar vere
bilmesine de bağlanamaz. Onun başarısı, tarafsızlığı, 
ilmi yeteneği, ö'zverisi yanında günün iktisadi koşul
ları altında ezilmemesine, ev sahibinin, mahalle bak
kalının zebunu haline getirilmemesine bağlıdır. 
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Bu hal, aynen feragat ve fedakârlıkla taşrada gö
rev yapan sayın meslekıtaşlarımız ve adalet mensup
ları için de varittir. 

Günün geç saatlerine kadar çalışan, Cumartesi, 
Pazar dem'aden, dinlenmeden keşiflere giden yargı 
mensuplarının fazla mesai ücretleri, yıpranmatarıyla 
ilgili itibari hizmetleri ve yıpranma tazminatları da 
yoktur. 

Görevin ağırlığı altında ne derece yıprandıkları ise, 
emekliliklerinden sonra yaşayanların çok az olmasıyla 
aşikâr hale gelmiştir. 

Çok seneler önce kabul edilen 'hâkim ödenekleri 
günün koşullarına intibak etltirilemediğinden, hâkim
lik mesleği cazip olmaktan çıkmıştır. 

Bütün devlet dairelerinde şişkinlikten ve kadro faz
lalığından şikâyet edilirken, halen toplam adedi 6 346 
olan hfülküim ve savcı kadrosunun dörtte birimin is
tifalarla boşalmış olması, bu husustaki görüşümüzü 
doğruUlaımlâk'tadır.: 

Hukuk FaküDeesıinli bitirmek, hâkilmfflik mesleğine 
•intisap içlin yeterli değildir. Hâklirnlk, her yönüyle 
özveriyi gerektiren, tecrfülbe ve yetenek isteyen bir 
meslektir. Blir hâkim, sonelerin feralgat ve teerüibe-
sİiyle istemen düzeyde verilmlli hizmet verdblillir hale 
gelir,. Bu nedenlerle tecrülbelli hakimlerin meslekte 
kalmalan zorunlu hale gelmiş Ibulüınmalktadır. «Ada
let müıllkün temeli» ilkesi adil, tecrülbef, memleket 
gerçeklerini bilen, fedakâr ve zebun olmayacak ka
dar geçlkn İmkânları sağlaman hâkimlerle oluşturulâ-
Ibilir. 

IDanısJmıa Meclisi Başkanivekİli Sayın Vefik Ki
tapçığı, Danışma Meclisli Bütçesi eleştirilerini oevap-
larlken, Mecliste çalışan ve birindi derecemin dör
düncü kademesine gelien ve hiç blir temsil yeteneği 
(bulunmayan bir memurun dahi, toplam olarak aylık 
49 bin lira maaş aldığını açılmadılar. 

Üzülerek arz edeyiilm ki, çok seneler önce 1 nci 
derecenin 4 ncü kademıeslne gelen bir Yargıtay üyesi 
veya Başkanı ve 1 nci deröcenin 4 ncü kademesin
deki hâkim ve savcılar halen en çok 40 - 42 bin 
Türk lira tutarında maaş alablilmekltedirler. 

Bu ve benzeri nedenler, yangının âdil sorunlarım-
dan sadece bir kısmıdır. 1961 Anayasasının amir 
hükmüne rağmlenı, Hâkimler Yasasının bugüne ka
dar çıkarılamamışı, mensuplarının özlük haklarının 
kaybolmasına ve mesleğin cazip olmaktan çıkmasına 
niöden olmaktadır.! 

Bir yargı mensulbu olaralk sorunları daha fazla 
dile getirmenin ezikliğini hissederek sözlerimle son ve-
dilyoırulmj. 
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Yargının bu ve benızeri Sorumlarım yakiinen bilen 
ve geçmişte Yargıtay Başkanı olaralk çok büyük ve 
yararlı hizmetler veren Sayın Balkanlımızdan, yargı 
sorunlarıma yılmadan, eğilmeden devam etmesini bek
ler, hepinizle" saygılar sunarım-. (Alkışlar) 

BAŞKAN -T- Teşekkür ederini Sayın Kavalaiı. 
Adalet Bakanlığı ve aynı zamanlda Yargıtay Baş

kanlığı Bütçesi üzerinde söz alan başka üyemiz yok. 
Komisyonun bir açıklaması?... Yok; 
Sapn Bakanımız, buyurun efendim. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sa

yın Başkan, Danışıma Meclislinin sayın üyeleri; 
Bakanlığımız 1982 Mali Yılı Bıültçesiinin Yüce 

Medisinlizde yapılmakta olan görüşmelerinde, müsaa
delerimizle çalışmalarımız hakkımda kısaca bilgi arz 
edeceğini. 

Malumları olduğu üzere Bakanlığımızın görev, 
yeitlki ve sıoruımlululklarını düzenleyen b'ir kuruluş ya
sası bulunlmaımalkltadır. Adalet Bakanlığı bugüne ka
dar çıkarılmış muhtelif yasalarda yer allmış bulunan 
hükümler gereğli olaralk, idari ve asketrü yargı organ
larımın görev alanları dışında kalan ihtilafların, hal 
ımercffi. bulunan genel mahkemeler ile, İcra daireleri, 
infaz kurumları ve bunlara yardımcı kuruluşların iş
leyiş, personel, bina, donatım, araç ve gereçlerini il
gilendiren konularda yargı bağımsızlığı ilkesine bağ
lı olaralk görev yapan bir kuruluştur. 

'Hemen ilâve edelim ki, bu görevlerim arzu edi
len biçilmde ifa ddilebllmıesi için, Bakanlık merkez 
Ikuruluş kanununun çıkarılması zorunludur. Bu iti
barla, biraz sonra değineceğim yasa çalışmalarımızın 
cümlesinden olaralk, hazırladığımız merkez kuruluş 
kanunu tasarımız, Yüce Danışma Meclisimize' gel
miştir. YaPdıim ve katkılarınızla, çok kısa bir sürede 
yasalaşacağına mamıyorurnı. 

Adalet Bakanlığı bugün üç anakuruluş hainde 
Çalışmaktadır. Bunlar sırasıyla Merkez Kuruluşu, 
Taşra Kuruluşu, Yardımcı Kuruluşlar. 

'Merkez Kuruluşu; Bakanlık, Hâkimler ve Savcı
lar Yüksek Kurulu, Adili Tıp Meclisi ve Müessesesi, 

• Taşra Kuruluşu, mahkemeler, icra daireleri, ceza 
İnfaz kurumları. Yardımcı Kuruluşlar ise; barolar, 
avukatlar, noterliktedir. 

Bakanlık Merkez Teşkilatı bugün, 1327 tarihi 
ıÇBir Sayın arkadaşımın da ifade ettiği gülbi.) Adliye 
ve Mezahip Nezaretli Nizamname'i Dahilisi ile ka-
"̂ ul edilen esaslar ve sonradan çıkarılan Ceza ve Tev-
kJilfevleıü Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ve Ad
ili Sidil Kanunu ile, muhtelif tarihlerde alınan kad
rolarla kurulmuş yenli ünitelerle yönetilmektedir. 
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Bilindiği üzere 2461 sayılı Kanun ile Yüikseik Hâ
kimler ve Yüksek Savcılar Kurulları kaldırılarak ye
rine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu teşekkül 
etmiş 'bulunmaktadır. 

2461 sayılı Yasanın sağladığı bu yeni düzenleme, 
öteden berü süre gelen şikâyet ve aksaklıkları önle
diği gibi, mesleği bütünleştirmesi ve yargının etklin-
İğini sağlaması, devletlin vatandaşa karşı olan temi
natı baklanından <da çok yaradı sonuçlar doğurmuş
tur. 

Atamalar, nak'ilıer, denetim bir elden yapılmak
ta ve çalışmalar bir mıerlkezde değerîienldlirldiğinden 
yargının etkinliği, sürati ve saygınlığı daha da art
mış bulunmaktadır. 

2461 sayılı Kanunla oluşturulan Hâkimler ve Sav
cılar Yüksek Kurulu Kanunu ve 2462 sayılı Kanun
la Hâkimler Kanununa eklenen hükümler gereğince, 
birleşitirülen teftiş kadroları, takviye de edülerek da
ha etkin hale getirilmiş, yasalarda öngörülmüş şe
kilde denetimin sonuç alıcı ve çalışmaların daha ve
rimi hale getirilmesi sağlanmıştır. 

Yargı organlarının önemli ölçüde yardımcısı Adili 
Tıp Kurumunun reısmli bilirkişilik görevini ifada da
ha etkin ve daha kapsamlı görev ifa etmesi atmacıy
la yeniden teşkilatiandırıllması öngörülmüş ve bunu 
sağlayacak yasa tasarısı da Mili Güvenlik Konse
yine sunulmuştur.; 

Mahkemeler ve icra daireleri, yasalara uygun 
olarak yeterince kurulmuş, halen 637 mıahal'de hukuk 
ve oeza olmak üzere her dereceden mıalhlkeme ite 619 
yende de îcra Teşkilatı görev ifa etmektedir. 

Memleketimizin ekonomik ve sosyal gelişmesi, nü
fus artışı ve toplumda meydana gelen son olaylar ne
deniyle, yargı organlarıyla diğer adalet dairelerine 
intikal eden işlerin büyük ölçüde artmış olması kar
şısında, mahkeme ve icra dairelerinin yenilerinin ku
rulması, sayılarının artırılması zorunlu ise de, ele
man yokluğu, hâkim ve savcıların meslekten büyük 
ölçüde kopması, ayrılması, bu yönde yapılan çalış
malarımızı uygulamaya koymamıza engel olmuştur. 
Bilhassa, ekonomik sorun, enflasyon ve büyük ölçüde 
kira artışları, toplumumuzu etkilerken, hâkim ve sav
cılarımız da en verimli dönemlerinde emeklilik veya 
istifa suretiyle meslekten ayrılmaya başlamışlardır. 

Bilhassa emekli olmak imkânına sahip olanların, 
emekli olmaları halinde emekli maaşlarına ilaveten, 
ikramiyelerini değerlendirerek, görevde iken aldıkları 
maaşın % 80 fazlasını alabilmeleri, emekliliği tercih
lerine sebep olmaktadır. 

Bugün, 1 300 civarında bulunan münhal sayımız, 
kadromuzun % 25'ini noksan bırakmıştır. Özel yasa 
gereği, sıkıyönetim mahkemelerinde görev alan 250 
civarındaki hâkim ve savcıyı da ilave edersek, hizme
tin aksamadan ifası, halen görevde olanları büyük fe
ragat ve meslek aşkıyla çalışmaları sayesinde müm
kün olabilmektedir. Bunun ne kadar devam edeceğini 
kestirebilmek güçtür. Zira, mesleğin cazibesini kaybet
miş olması, genç hukuk mezunlarının rağbetini de 
azaltmıştır. Geçen yıl açılan sınava başvuranlar 700 
civarında iken, bu yıl 350 kadar müracaat olmuştur. 
Bunun tamamının mesleğe giremeyeceği de aşikâr
dır. 

Bu ölçü ile, açığımızın kapatılması mümkün gö
rülmemektedir. Bu nedenlerle Türk Ulusu adına yar
gı yetkisini kullanan, adaletin dağıtımında en etken 
unsur olan hâkimlerle Cumhuriyet savcılarını ve bu 
sınıftan sayılanları meslekte tutacak ve mesleği cazip 
hale getirecek özlük haklarıyla mali hükümleri de 
kapsayan Hâkimler ve Savcılar Kanun Tasarısı, Bakan
lığımca hazırlanmış, Bakanlar Kurulundan da geçip, 
Güvenlik Konseyinin gündemine girmiştir. Pek ya
kında yasalaşması beklenen bu tasarının meslek ve 
meslektaşlarımız için çok yararlı olacağına inanmakta
yım. 

Yardımcı kuruluşlar olan barolar ve noterlikler, 
yeni yasaların getirdiği düzenlemeler ile daha bağım
sız ve objektif ilkelere bağlı olarak, Bakanlıkla olan 
ilişkileri de dahil olmak üzere görev ifa etmekte
dirler. 

Anarşi, terör ve bölücülük hareketlerinin önlen
mesinde ceza adaletinin etkili bir biçimde süratle ger
çekleştirilmesinin önemi ve bunun suçun işlenmesin-
deki caydırıcılık unsuru da gözönünde tutularak, Mil
li Güvenlik Konseyinin görüşleri, Hükümet Progra
mında belirtilen esaslar çerçevesinde Cumhuriyet sav
cı ve yardımcılarının yasalarda belli edilen yetkileri
ni, yine yasa hükümleri dairesinde kullanmalarına 
ve zabıtanın adli görev etkinliğinin geliştirilmesine 
çaba sarfedilmektedir. 

Göreve başladığımız tarihten bu yana 36 kanun 
tasarısı hazırlanmış ve bunun 19'u yasalaşmıştır. Ay
rıca, 1981 yılı içerisinde 244 kanun tasarısı, 95 söz
leşme ve 25 tüzük tasarısı (hakkında da inceleme ya
pılarak görüş bildirilmiştir. 

Halen hazırlanan yasa taşanlarından altısı Güven
lik Konseyinde, dokuzu Danışma Meclisinde ve ikisi 
Başbakanlıkta bulunmaktadır. 

Üzerinde çalışılmakta olan kanun tasarıları da 
şunlardır : 
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Medeni Kanun Tasarısı, Hâkim ve Cumhuriyet 
Savcılığı Mesleği Staj Akademileri Kanun Tasarısı. 

Bugüne kadar altı kez değişikliğe uğramasına rağ
men, son yıllarda belirgin şekilde kendisini hissettiren 
para değerindeki dalgalanmalar ve enflasyon hızıyla, 
bu ortam içinde alacaklı/ve borçlunun karşılıklı zıt 
menfaatlerinin itelifindaki güçlüklerin uygulamada or
taya çıkardığı sakıncaları gidermede yetersiz kalan 
İcra İflas Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı. 

Adli zabıta kurulması hakkında kanun tasarısı. 
Üst mahkemeler, yani istinaf mahkemeleri kanun 

tasarısı. 
Devlet güvenlik mahkemeleri kanun tasarısı üze

rindeki çalışmalar da tamamlanmıştır. 
Adli sicil hizmetlerinin çağın koşullarına uygun 

biçimde yürütülmesini teminen Devlet Planlama Teş
kilatının önerileri doğrultusunda, bilgisayar uzman
larından teşekkül eden çekirdek kadro oluşturulmuş, 
hazırlanan rapor Devlet Planlama Teşkilatınca da ka
bul edilerek, veri kayıt makinelerinin Bakanlığımıza 
maledilme ve kiralanma aşamasına gelinmiştir., 

1982 mali yılı içerisinde veri kayıt makineleri kira
lanarak, adli sicil hizmetlerinin mekanik hale dönüş
türülmesi sağlanacak ve 1981 yılında başlanılan biri
kimi eritme çabaları daha da süratlenmiş olacaktır. 
1980 yılından beri düzenli şekilde ve önceden hazır
lanan programlara göre devam eden yerleştirme ve 
geliştirme kursları ve sempozyumlar, ceza infaz per
soneli, diğer adalet memurları için 1982 yılında da 
sürdürülecektir. 

Sıkıyönetim komutanlıklarıyla işbirliği içerisinde 
ceza infaz kurumlarında alınması gereken önlemler 
tespit edilerek yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu cümleden olarak, büyük merkezlerdeki infaz 
kurumlarında hükümlü ve tutukluların iaşeleri Dev
let tarafından yapılmakta, üç öğün sıcak yemek veri
lerek dışarıdan gıda maddesi alınması, sokulması ön
lenmiş bulunmaktadır. 

Bütün hükümlü ve tutukluların eğitimine önem 
verilerek, bu maksatla merkezde bir eğitim birimi ku
rulmuş, ilgili kurum ve kuruluşlarla ve yükseköğre
nim kurumlarıyla işbirliği yapılmış ve eğitim planı 
hazırlanarak uygulama safhasına gelinmiştir. 

Hükümlü ve tutukluların ıslahı, eğitimiyle ilgili 
çalışmalarımız Ulu Önder Atatürk'ün doğumunun 
100 ncü Yıldönümü dolayısıyla daha da yoğunlaştı
rılmıştır. 1981 yılı içerisinde 3 325 hükümlü ve tu
tuklu okur - yazar hale getirilmiş, 211 hükümlüye ilk
okul diploması verilmiştir. 
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Islahın en etken aracı olan hükümlü ve tutuklu
nun çalıştırılması konusunda da büyük bir çaba gös
terilmektedir. 

Tutuklu ve hükümlü mevcudu istiap haddinin çok 
üzerinde bulunduğundan, bizzarur cezaevlerinin atöl
yeleri kapatılarak koğuş haline getirilmiş olmasına 
rağmen, yine de çok sayıda hükümlünün çalıştırıl
ması sağlanmış ve diğer kamu kuruluşlarına ait iş
yerlerinde bu şartları kazanmış hükümlülerin çalış
tırılması için girişimler yapılmıştır. Bunun yanında, 
açık ve yarı açık cezaevlerinin çoğaltılarak iyi bir 
ayırımla hükümlü çalıştırılmasına da özen gösteril
miştir. 

Tehlikeli ve terörist vasıflı hükümlülerin diğer 
hükümlülerden ayrılması esası kabul edilmiş ve bu 
gibi hükümlüler için özel surette yaptırılan ve her 
türlü ihtiyaca cevap veren yeni infaz kurumlan ha
zırlanmıştır. Bu kurumların personeli özel eğitime ta
bi tutulmuştur. 

Artan hükümlü ve tutuklu miktarıyla yapımları 
sürdürülen ceza infaz kurumlarının personel kadro
sunu karşılamak maksadıyla yeni kadrolar alınması 
hususu, Genel Kadro Kanunu Tasarısına konulmuş
tur. 

Bakanlığımızın bütçe imkânları oranında yatırım 
faaliyetleri de yıldan yıla artan bir tempoyla sürdü
rülmektedir. Adalet binaları yapımı çalışmaları de
vam etmektedir. Dördüncü Beş Yıllık Plan çalışma
larında alınan prensip kararı gereğince, ağır ceza 
merkezlerinde Hükümet Konağı yapımı Maliye Ba
kanlığınca programlandığı takdirde adalet binaları 
hükümet konağı projesinde ayrı bir blok halinde bu 
Bakanlıkça; aksi takdirde Bakanlığımca inşa ettirile
cektir. İlçelerde ise, Hükümet Konaklarıyla birlikte 
Maliye Bakanlığınca yaptırılacaktır. 

Bu prensip çerçevesinde yapım işi sürdürülmekte 
ve halen inşaası devam edenlerden Samsun ve Bur
haniye adalet sarayları 1981 yılı içerisinde hizmete gir
miş bulunmaktadır. Yine inşaası devam edenlerden 
Gediz, Bolvadin, Tokat ve Uşak adalet sarayları 1982; 
İçel, Ankara, Tekirdağ adalet sarayları 1983 - 1984 
yıllarında hizmete girecektir. Zile, Çanakkale, Antal
ya, Elbistan, İstanbul ve İzmir adalet saraylarının etüt 
proje ve yapım işleri de 1982 Programına alınmıştır. 

Türk Ulusu adına yargı yetkisini kullanan, adale
tin dağıtımında en etken unsur olan hâkimler ve 
Cumhuriyet savcılarıyla diğer adalet personeli için 
lojman yapımına 1976 mali yılında başlanmıştır. 
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Toplu oturma nedeniyle can güvenliğinin daha 
kolay ve daha etkin sağlanması, karar ve işlemlerin 
tarafsız ve güven içinde verildiği kanısının hâkim kı
lınması, yurdun her il ve ilçesinde yayılan Adalet 
Teşkilatı mensuplarının konut (bulma sorunlarının çö
zümlenmesi ve mesleğin cazip hale getirilmesi için 
lojman yapımına önem verilmiş ve bu maksatla 1982 
mali yılına 950 milyon liralık ödenek konulmuştur. 

Yapılan bu çalışmalar sonucu 1976 - 1980 mali yıl
ları arasında 5 yılda 47, 1980 yılında 18, 1981 mali 
yılında ise 51 adet olmak üzere, ceman 116 mahal
de lojman hizmete açılmıştır. Ayrıca, 1981 mali yılı 
sonuna kadar 44, 1982 sonuna kadar 14 mahalde loj
manın hizmete girmesi programlanmıştır. 1982 mali 
yılında alınacak ödenekle 76 adett lojmanın yapımı 
programlanmıştır. 

Ceza infaz kurumları binaları yapımı, artan hü
kümlü ve tutuktu miktarıyla bunların işledikleri su
çun nitelikleri gözönünde bulundurulmak suretiyle tes
pit edilen yerlerde, gerektiğinde özel projeler de 
uygulanarak, kısa vadede hizmete girecek şekilde sür
dürülmektedir. 

Halen memleketimizde; 324'ü yeniden ve tip üze
rine yapılmış, 188'i kiralık, 97'si Devlete ait eski bi
nalar; 7 açık, 18'i yarı açık ve 4'ü çocuk ıslahevi, 
1 adedi de çocuk cezaevi olmak üzere, ceman 639 
adet cezaevi bulunmaktadır. 

Alınan ödeneklerle inaşası devam eden cezaevle
rinden 2 adedi 1981 yılı içerisinde tamamlanmış, hiz
mete girmiş, 17'si 1981 ve 28'i de 1982, 3 adedi de 
1983 mali yılı sonuna kadar hizmete girecek şekilde 
gerekli çalışmalar yapılıp planlanmıştır. Bunların dı
şında, muhtelif kapasiteli 29 adet cezaevinin yeniden 
yapılması, 2 adet büyük tipte cezaevinin etüt proje 
işlemleri de 1982 yılı Programına konulmuştur. 

Meslek mensuplarına çok yararlı olacağına inan
dığımız sosyal tesislerden Yalova ve Gökçeada'daki 
tesislerin ihalesi yapılmıştır. Ayrıca, Erdek sosyal te
sisi de 1982 Programına alınarak lüzumlu ödeneği 
bütçeye konulmuştur. 

Adalet Bakanlığının çalışmaları hakkındaki maru
zatımı bitirmiş bulunuyorum. 

Şimdi, Yargıtayın 1981 yılı çalışmalarına dair 
kısa bilgi sunacağım; yüksek müsaadenizle. 

Bilindiği gibi Yargıtay, 26.5.1973 günlü ve 1730 
sayılı Yargıtay Kanunuyla kurulan en yüksek mah
kemedir. Anayasanın 7 noi maddesiyle yargı yetkisi
ne sahip kılınan adalet mahkemelerindn verdikleri 
karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Çalış-
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maları, yurtta içtihat birliğini ve adaletin gerçekleş
mesini sağlamak amacına yöneliktik. 

Böylece, 'bir yandan adalet mahkemelerinin ka
rarlarının yasaya uygunluğunu sağlamaya, bir yandan 
da içtihatları birleştirme müessesesiyle kararlar ara
sında doğabilecek görüş ayrılıklarını gidermeye uğra
şarak bu görevini yerine getirmeye çalışmaktadır. 

1730 sayılı Yasaya göre Yargıtay, Birinci Başkan
lık, Birinci Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu, Dai
reler, Cumhuriyet Savcılığı ve kalemlerden oluşur. 
Yargıtayda 15 hukuk ve 9 ceza dairesi vardır. Her 
dairede Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçilen bir 
ikinci Başkan, (Daire Başkanı) ile Birinci Başkanlık 
Divanınca görevlendirilen yeteri kadar üye bulunur. 
Her dairenin görevleri 1730 sayılı Yargıtay Kanu
nunun 13 ncü maddesinde ayrı ayrı gösfcerimiştir. 

Birinoi Başkanlığın, Hukuk ve Ceza Genel Kurul
larının yazıişlerini gören Yazıişleri Müdürlüğü yanın
da Levazım, Özlük İşleri, Kütüphane, Yayın İşleri 
birimleri kurulmuş, Sağlık Hizmetleri birimine kad
rolu ikinci bir doktor atanmış, bir de sözleşmeli fi
zik tedavi mütehassısı ile anlaşma yapılarak Fizik Te
davi birimi faaliyete geçirilmiş ve ayrıca Tahlil Labo-
ratuvarı oluşturulmak suretiyle gelişme sağlanmıştır. 

Yargıtayın görevleri : 
Adliye mahkemelerince verilen karar ve hüküm

leri son merci olarak inceleyip karara bağlamak, Yar
gıtay Daire Başkan ve üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısı 
ve Cumhuriyet Başsavcı vekili ile, kanunlara göre 
onlar durumunda bulunan kimseler aleyhindeki gö
revden doğan tazminat davalarına ve bunların kişi
sel suçlarına ait ceza davalarına ve yasalarda gösteri
len diğer davalara ilk ve son dereoe mahkemesi ola
rak bakmak, kanunlarda verilen diğer işleri görmek
tir. 

Yargıtay, amacına yönelik çalışmalarından insan-
gücünü aşan büyük bir iş yükü altındadır. Her yıl 
yükselen rakamlar 1981 yılı sonunda aşağıda yazılı 
miktarlara varmıştır. 

,1980'den devir edilen iş mlik'tarı Hukuk Dairele
rinde 15 433, 1981 'de hukuk dairelerine gelen iş mik
tarı 155 524, toplamı .170 657'dir. Bu yıl içinde çı
kan 161 669, kalan, devir edilen miktar 8 988'dir. 

Ceza Dairelerine bir evvelki yıldan 1 283, 1981'de 
gelen 67 544, toplam 68 827, çıkan iş miktarı 66 105; 
2 721 iş de bir sonraki yıla devir etmiştir. 

Cumhuriyet Başsavcılığına bir evvelki yıldan de
vir edilen 10 367 1981 yılında gelen 83 659, toplam 
94 026, bu yıl içinde çıkan 760 088, devir edilen mik
tar 17 938'dir. 
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Rakamlar, Yargrtayın yükünün ne kadar ağır ol
duğunu açıkça göstermektedir. 

Uygulamada adaletin birliğini sağlayan içtihadı bir
leştirme kararlarından da 1981 yılında çıkarılanların 
adedi 3'tür. 

Yargıtay, Birinci Başkan, Başkanvekilleri, Cum
huriyet Başsavcısı, daire başkanlıkları, genel sekreter 
kadroları da dahil olmak üzere, Yargıtayın kanuni 
üye kadrosu 201 'dir. Halen 38 üye kadrosu münhal 
bulunmaktadır. Hâkimler ve Savcılar Kanunu yü
rürlüğe girdikten sonra münhal kadroların doldurul
masına çalışılacaktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Konuşmalarıma son vermeden önce Yüce Mecli
sinizin 14 Ocak 1982 tarihinde, Bütçenin tümü üzerin
de yapılan görüşmeler sırasında, Danışma Meclisinin 
Sayın Üyesi İsmail Arar tarafından Bakan lığımla il
gili olarak değindikleri iki hususa cevap arz etmek 
istiyorum. 

Sayın Arar; «Hükümet etme ilkelerinin en başın
da gelen basiret, yani uzak görüş, bazı tezahür eden 
olaylarla bazı bakanlıklarda bulunmadığı kanısını 
uyandırıyor. Şimdi size çak ilginç bir örnek arz et
mek istiyorum» dedikten sonra. Yüce Heyetinizin, 5 
Ocak Salı günü, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkın
daki Kanun Tasarısını görüştüğünü, aynı gün gelen 
kâğıtlar listesinde de aynı Kanunun bir başka mad
desinin değiştirilmesi ile ilgili bir kanun tasarısının 
Meclise intikal ettiğinden bahisle konuyu kendi açı
larından haklı olarak eleştirip, bir kanunun üç dört 
maddesinin birlikte getirilmeme sebeplerini bir dikkat
sizlik ve istical olarak yorumlamakta ve bunun se
bebi hakkında bilgi talep etmektedir. 

Sayın Arar'ın değindiği 647 sayılı Kanunun birin
ci değişiklıiği, Bakanlığımızca geçen yıl çalışmaları bi
tirilerek, sıkıyönetim komutanlarının muhik görülen 
istekleri doğrultusunda ve askeri cezaevinde bulunan 
şahıslar 'hakkındaki diğer infaza ilişkin işlemlerin dü
zenlenmesi ile ilgili olup, 4.6.1981 tarihinde Başba
kanlığa sunulmuştur. Bakanlar Kurulunda da kabul 
edilen tasarı, 5.6.1981 tarihinde Milli Güvenlik Kon
seyine arz edilmiştir. 

Olağanüstü dönemin şartları içerisinde gereksinme 
duyulan şartla salıverilme ve hükümlülere verilecek 
izinleri yeniden düzenlemeyi amaçlayan diğer bir ta
sarı 2.9.1981 tarihinde Başbakanlığa sunulmuş, Bakan
lar Kurulunda görüşülmesini müteakip 7.9.1981 tari
hinde Milli Güvenlik Konseyine intikal ettirilmiştir. 

19 , 1 . 1982 O : 2 

Anilan tasarılar, Yüce Meclisinizin görevine başla
ması nedeni ile 3.12.1981 tarihinde intikal ettirildiği 
Yüksek Başkanlıkça Adalet Komisyonuna havale ve 
her iki tasarı Adalet Komisyonunca birleştirilerek mü
zakere edilmiş ve huzurlarınıza getirilip kabule maz-
har olmuştur. 

Her ne kadar Sayın Arar'ın, kanun tekniği ve za
manlama yönünden, bir kanuna taalluk eden değişik
liklerin birlikte yapılmasına ilişkin haklı görüşlerine 
katıılmamak mümkün değilse de, toplumun değişen 
koşul ve yönetimin gereksinme duyduğu hususların 
zaman süreci içerisinde her vakit olabileceği, bunun 
arzu edilmemekle beraber örneklerinin fazlası ile mev
cut bulunduğu, aynı mülahazalarla mesela 33 kere 
değiştirilen Ceza Kanunu, miktarı kesin saptanmayan 
ve 60'ı mütecaviz bulunan Emekli Sandığı Kanunu 
ve son bir yıl içerisinde 20 defa olmak üzere, kısa 
bir dönemde on defa tadil gören Sıkıyönetim Kanu
nu gibi birçok örnek sıralamak mümkündür. Bun
lar takdir buyurulacağı üzere kesin bir zaruretin ge
reğidir. Filhakika, bir gün ara ile değiştirilmiş bulu
nan bazı kanunlara da mevzuatımızda rastlamak müm
kündür. 

Öte yandan, zamanla itibarı ile 647 sayılı Kanun 
değişikliğinin farklı tarihlerde sevkedilmiş bulunması
na rağmen, Yüce Meclisinize geliş tarihleri itibarı ile 
irtibatlanan hususun, Kanunun Milli Güvenlik Kon
seyinden intikali ile diğer tasarının doğruca Yüce 
Meclise gelmesinden de kaynaklandığını belirtmek ge
rekir. 

647 sayılı Kanuna bir madde ilavesini öngören 
üçüncü tasarı ise, diğer iki tasarının hazırlıkları sıra
sında söz konusu olmayan ve bu tasarıların hazırlan
masından sonra yoğun bir şekilde sürdürülen diplo
matik çalışmaların sonucu, acil mahiyet arz eden bir 
soruna çözüm sağlamak amacı ile huzurlarınıza ge
tirilmiştir. Yasa ile çözümlenmesi öngörülen sorunun 
niteliği ve önemi anılan tasarının gerekçesinde etraf
lıca açıklandığı için burada ayrıca zamanınızı almak 
istemiyorum. 

Nitekim; Adalet Komisyonu da söz konusu tasa
rıyı öncelikle ve ivedilikle kabul buyurarak Yüce He
yetinize sunmuştur. 

Sayın Arar'ın, bu izahatımın ışığı altında ve ma
lumları bulunan tasarının gerekçesindeki mucip se
bepler karşısında tatmin edilmiş olacağını ümit etmek
teyim. 

Sayın Arar, Anayasanın 136 ncı maddesinin amir 
hükmü olduğu halde, Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
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Kanun Tasarısının hangi sebeplerle Meclise sevkedil-
mediğini de eleştiri konusu yapmaktadır. \ 

Sayın Arar; «Buna verilecek cevap önce yeni Ana
yasanın beklendiği şeklinde olacak ise, kendileri de 
buna karşılık, mademki bunun gibi önemli kanunlar
da yine Anayasa bekleniyor; şu halde niçin Milli 
Güvenlik Konseyi bu Anayasa çıkmadan iki gün ön
ce Danıştay Kanununu kabul etmiştir? Türkiye'nin 
içinde bulunduğu şartlar bakımından bu mahkemele
rin kurulması zaruri hal almıştır ve bu mahkemelerin 
sıkıyönetim mahkemelerinin yükünü hafifleteceği de 
ayrıca dikkatten kaçmamaktadır» şeklinde beyan bu
yuruyorlar. 

Konuyu Milli Güvenlik Konseyince geçenlerde 
kabul buyurulan Danıştay Kanunu ile irtibatlandır-
ma nedenine nüfuz edemediğimi belirtmek istiyorum. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanun Tasarısının 
Meclise sunulmamış olması sebebini tahmin buyur
dukları gibi yeni Anayasanın hazırlanmasına intizar 
edilmekle ilgili olmadığını açıkça ifade etmek iste
rim. Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanun Tasarısı 
Bakanlığımızca çalışmaları tamamen bitirilmiş bulun
maktadır. Ancak, bu Kanun tasarısı, takdir buyurula-
cağı üzere Olağanüstü Hal Yasası ile çok yakından 
ilgilidir. Söz konusu tasarı İçişleri Bakanlığımızca ha
zırlanmış ve Başbakanlığa sunulmuştur. 

Bu tasarının Yüce Meclisimize intikalini mütea
kip alacağı şekil yukarıda da ifade ettiğim, üzere Ba
kanlığımızca hazırlıkları tamamlanmış bulunan Dev
let Güvenlik Mahkemeleri Kanun Tasarısına da mu
hakkak ki, bir ölçüde yansıyacaktır. 
Ayrıca, yüksek malumları olduğu üzere, Devlet Gü

venlik Mahkemesinin kuruluşunu öngören Anayasa
nın 136 ncı maddesinin ikinci fıkrasında Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin kurulması belirtildikten sonra, 
«Ancak» diye başlayan ibareyle sıkıyönetim ve savaş 
haline ilişkin hükümlerin saklı bulunduğu da açıkça 
İfade edilmiştir. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine giren 
suçlar genelde Sıkıyönetim Kanununun 13 ve 15 nci 
maddeleri kapsamına girdiğinden Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri kurulup, faaliyete geçse dahi tüm yurt
ta ilan edilen sıkıyönetim mevcudiyeti karşısında bu 
suçlar Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinin görevleri 
cümlesinden bulunduğu cihetle Devlet Güvenlik Mah
kemesinin Sıkıyönetim Mahkemelerinin yükünü'hafif-
leteoeği de söz konusu bulunmaımaktadır görüşünde
yim. 

Ayrıca sivil ve askeri halcim açığının son derece
de fazla olduğu bu dönemde munzam kadroya ihti
yaç gösteren Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ku-
.ruılmasınuı yukarıdaki mülahazalarla sıkıyönetim dö
nemine hasren pratik bir faydasının olmayacağı da 
aşikârdır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Hayli uzun süren konuşmalarımla kıymetli vakitle

rinizi almış bulunuyorum. Beni dinlediğiniz için teşek
kürlerimi arz ederim. 

Yüce Meclisinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sa
yın Başkanım; 

Müsaadelerinizle soruları da cevaplandırmak su
retiyle sözlerimi tamamlayayım. 

BAŞKAN — îki soru daha var. Müsaade ederse
niz; usulümüz önce kürsüden okumak, zapta geçme
sini temin için. Ondan sonra zatı âlinize takdim ede
ceğim. 

Yüce Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Adalet Bakanımız ta

rafından cevaplandırılmasını aracılığınıza sunarım. 
Saygılarımla. 

Kâzm Öztürk 

48 yıl üzerinde çalışıldığı halde bir çözüme ka
vuşturulmayan mevzuatımızın içler acısı durumundan 
kurtarılması amacına yönelik Türk Hukuk Mevzuatı
nın düzenlenmesine ilişkin kanun teklifi Danışma 
Meclisi Genel Kurulunca kapsamlı biçimde tartışıla
rak teklifin reddine dair Adalet Komisyonu raporu 
kabul edilmemiş ve teklif Hükümetten gelecek tasarı 
ile birleştirilerek yeniden görüşülmek üzere Komis
yona geri verilmiş olduğu yüksek malumlarıdır. 

Bu duruim muvacehesinde; 
1. Sayın Bakan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 

Planı ve uygulama planlarıyla en son çıkarılan 24 
Ekim 1981 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 8/3463 
numaralı kararnamenin öngördüğü esaslar içerisinde 
konunun çözümleneceği kanısında mıdır? 

2. Konuya Genel 'Kurulun beliren temayülüne 
uygun çözümü getirecek tasarıyı ne zaman Danışma 
Meclisine sevkedeceklerdir? 

BAŞKAN — Bütün soruları okuyalım mı Sayın 
Bakan? Yoksa • teker teker mi cevap vermeyi arzu 
edersiniz? 
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ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
Okunsun efendim. Ben bu soruyu almıştım. 

BAŞKAN — Lütfen öteki soru okunsun. 
Sayın Başkanlığa 

Sayın Bakandan, Kat Mülkiyeti Kanununun gü
nün koşullarına uygun Ihir yasaya ulaşmak ve pek çok 
sorunu çözümlemek bakımından yeniden ele alınma
sının düşünülmekte olup, olmadığının sorulmasına mü
saadelerinizi istirham ederim. 

Süleyman Sırrı Kırcalı 
BAŞKAN — Bir üçüncü soru var okutuyorum 

efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun Sayın Adalet Bakanı tarafın
dan cevaplandırılmasını rica ederim., 

Saygılarımla. 
Nurettin Âyanoğlu 

Türk Medeni Kanununu yeniden hazırlayan Ko
misyonun Başkanı, «Kadın evleneceği zaman erkeğin 
soyadını taşımaya mecbur olmayacaktır.» tarzında bir 
konuşma yapmıştır. Bu ısöz Türk milletinin ahlak an
layışına ters düşmüştür. Bu beyanata Bakanlık ola
rak katılıyor musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sa

yım Başkan, Danışıma Meclliisıini'n sayın üyeleri; 
Bakanlığımın Bütçesiyle ilgi! olarak Danışma 

Meclislimizin sayın üyelerinin yapltıkiliarı konuşmalar -
dia değindikleri ve benli gerçekten duygulainldıran (ko
nular çahşmalarıımizda bizlere ışık tutacaktır. Ken
dilerine şükrainlaırarm sunuyorum;, 

(Sırasıyla sayın konuşmacıların dilek ve temenni
lerine de cevap vermeye çialışiacağıim'. 

Sayın Uyguher, «Mahrumiyet bölgeleri dışında 
lojman yapnmına yer verilmelidir.» dediler. 

Gerçekten, maforumîiyelt bölgeleri dışında da loj
man yapımına Ibaşlanılmıştrr. Nitekim, Adana, Ma-
ditsa, Malatya, Çanakkale, Elazığ, da yaptalimıakta 
olanlar hizmete girmek üzeredir. Ayrıca, Denizlli, 
Kütahya, Çankırı, Sirt, Urfa Ve KİHislte Emlak Kre-
'di Banlkîasınldan Mîyaca yeter h'aızır binalar bu yıl 
alınarak hizmete girmiştik-; 

Sayın Feridun Güray'ıh sorusuna cevap arz edi
yorum. Bütçe imkânları gözönlündıe bulundurulmak 
suretiyle araç tevziinlde ağır ceza merkezlerine ön-
cdlk verilmektedir. Halen teşjkiiMlta 517 araç var
dır, 1982 yılında da 15 aıdet arazi biinek taşıtı alın
ması planlanmıştır!.! 

Sayın Isa Vardlal'ın beyanına karşılık arz ediyo
rum.; Balıkesir Adalet Dairelerinin basılı kâğıt ih-
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tiiiyacı 23amıan!iinıda karşılanmıştır. Balıkesir Baro Baş>-
kanının basına ihirikafl eden yazışımı ben de okudum. 
Bunun üzerine yaptmdığım incelemede basılı kâ-
ğılt ilhltiiyacının bulunmıadığını tesplilt ettim1. 

Taraflıma tevdii edilen 6 soruya konuşmalarımda 
kısmen cevap vermiş oluyorum, bunun dışında ka
lan sorulan da yazılı olarak cevaplandıracağım. 

Arz ekieriinL 
Sayın Pulat Gözülbüyük arkadaşımızın beyanla

rınla karşılık veriyorum.: Anayasa kararlarıyla Yar-
gıltay Dengİisi ve Yarigııtay Kanarları Dergilerindeki 
yayınlarda Türk Dili kuralarına itina gösterilmesi 
hususu Yarigııtay ve Anayasa Mahkemesi Başkanla
rına ifetilecektür. 

Yeni çıkan ve değiştirilen yargı ile ilgili kanun
lar kısa sürede yayınlanıp, munltaziaman teşkilata 
gönderilmekte ve dağıltılmıak'tadır. 

Temel adili kanunlar son değişiklikleri içerecek 
şekilde bastırılıp, hâlk'üm ve savcıların adına gönde-
ritaektedlir,! 

Ayrıca, her Asliye Teşkilâtımda ve ilçelerde hâ-
IkUrrı ve savcıların yararlanabilecekleri bilimsel ve 
uygulama ile ilgili eserler bulunmaktadır, Yargıtay 
Kararlar Derjgisi Başkanlıkça satın alınmakta her hâ
kim ve svcı adına gönderilmektedir,; Adalet Dergisi 
de Bakanlıkça hazırlanıp haklim ve savcılara gönde-
riimekıtedir. 

Sayın Kâzım Öztnrk BeyeferMinin sorusu Türk 
Hukuk Mevzuatının düzenlenmesine ilişiklin bulunu
yor. Bunu inceleyeceğim. Başbakanlık ve Devlet 
Planî&lmia Teşkıil'aJtı ile temas kurarak kendilerine ya-
ziı olanak etraflıca bilgi sunacağım. 

Sayın Nurettin* Âyanoğlu'nun Türk Medeni Ka
nunu ile ilgili sorusuna yazılı olarak müsaadenizle 
cevap arz etmek işitiyorum. Görüşümüz bu doğrultu
da değildir, kendlilerine yazılı olarak arzı cevap ede-
ceğîlmı.-

Sayın Sırrı Kırcalı'nın 'beyanlarına oevalbım şu
dur: Kat ımJüllkiyettJilyle ilgili kanun tasarısı imar ve 
İskân Bakanlığınca hazırlanıyor. Bununla illgilenece-
ğüm ve sorusuna yine yazılı olarak ne safhada ol
duğunu Mdireceğilm1. 

Sayın Fikri Devriımsel'e oevalbım: Hazırianmafc-
ita olan yenli taşı't kanununda ağır ceza C. Savcıla-
rıyîa büyük ilerdeki Adalet komisyonları başkanla
rının taşıt ihtiyaçları ıgözönünde bulundurularak ye
ri yasal hükümler getirilmektedir. Adalet Bakanlığı 
Müfettişlerine, Maliye Bakanlığı Müfettişlerine ve
rildiği g!M yan ödemeler verilimesli yeni hâkim ve sav
cılar kanununa konulacaktır. 
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ıSayın Mehmet Hazer «Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulu btijnıyesînde Bakandık memurları bulun
duğu içta, Yarfcıtaya üye seçemeimektedıir.» diyor
lar. 

Yargıtaya üye secilmemeisMn. gerçek nedenli kad-
mölârııtHaan büyük ölçüde mıüribal bulürtmasından 
\kaywMamMütödw. Geçim santiarı nedeniyle Yargı
tay daM Ankara'ya, büyük şahinlere talep olmu
yor. Sadece Yargıltaydaki teldik hâkimleri değil, bü-
«üb bMtıfci sıfaifa aynltaş hâildim ve savcılar Yargı
tay üyeliğine seçileWilecdkferi cihetle seçimin genel 
kadro nazarla alınarak yapiiwa»ı zorunludur, tülm 
(kaklro içerisinde yapılmaisı zöranluduii Yalnız tek-
nSk hâlklknler içümkJen değil.. 

Haklîrnjler ve Savcılar Ytüıkfseüc Kurulu Yasasında 
Bakanlık Mfüsteşarı ve özlük îşleri Genel Müdürü
nün bulunlmasınım onların şahısı ile ilgili konularda 
gerekt teşettdkiüHül sağlayan düzenleme mevcuttur. 
Kendileri ile ilgili konularda 'kurula kaitıllm&yacak-
lartfcr, omların dışında yedek üyeler ile fbu kurulu 
teşekkül etlmıek mlümıküındlür; yani seçimlin yapıllma-
masınım nedeni 'bunların bulunmasından değildir. 

Yaıigtfajyda halen bÜlCün dairelerim yasal! sayıla
rı ile topknırnlasıma mStertklütn kulan sayıda üye mev-
outfltür.: 37 açık olmasına rağmen her dairenin bir 
başkan dlört üye olmak üzere teşekkülü rnümkün-
dür. Anlcak, bir dairede dliğer daireye nazaran bir 
fazlalık varsa Birindi Başkanlık Divanı bu noksan
lığı telâlfi edecek kararlar allamak durumundadır. 

Sayın Turan Güvem'in sorularına yazılı olarak 
cevap arz edeceğimi. Çünkü, teknik, rakamlara da-
yamıiyor. Yalnız hemen şunu arz edeyim 647 sayılı 
Kamunla üSgiHt Sayın Arar'a verdiğim cevabı aynen 
tekrarlıyorum. ilâveten 647 sayılı Kamuna ilişkin 
olarak Danışıma MedıisimiMn Genel Kuruluna ka
dar gelfeti kanun tasarısı görülen lüzuım üzenine Hü
kümetçe geri alınmıştım Tezkere geldi mi Yüksek 
Başkaniığtaııza tbüümülyoruımi, Iben açıklayabilirim., 
geri atamiiştîr.: 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ADALET BAKAİNI CEVİDET MENTEŞ — Es-

tağfurulahy 
Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının emeklilikle

rinde 30 hizmet yılı ve 65 yaştan önce emekli olma
yacakları konusunda Hiç bir çalışma yoktur, Ba-
k'anHı̂ ımıizida hiç bir çalışma yoktur. Bu husus ba
sında -ve TRTde açıklaHftMş ve genelge çıkarılarak 
teşkfata da bu tedingjilnik nedeniyle duyurulmuş
tur. 

Sayın Kâzım Öz&J&k içlin söytedfrh'herhâMe; baş
ka bir sofunuz varsa arz edey&rı?:.. 

BA$KAIN — Sayım öfltoc bıiyuiünı& efendim. 
KAZİM ÖZTÜİRİt — Salyın! Başkariım, soru

ma l ü töe^ r yaztfı cevap veı?e&kl!erM beyatt bu
yurdular Saiyıo Bakamım, Jki hususta kı&a sorum var 
eğer müs&ddettfe oluföa?... 

IBASKÂN — Büyürün efertfllilrti; 

İKÂZIM ÖZTÛRK — &y$& iktidarlar dönemin
de maddenta b̂ütünlü ile ParJü^mento önüne çapanın 
salkjincaları dikkat alınarak bugjinedek ,m»djdeniin 
fükrası, beridi veya UMoçB, dejlisipilmte , m&0$fc 
Parlajnaımto (^ünıe geliııiyortluc Siyasii Midarjar dö
n e n d e k i Ibu saikınca Kurucu İktidar dönemlinde 
kaükjtığuıa göre, bundan böyle hazırlanacak tasarı
larda madJderiin 'buitoriliyte gelmesi ve tedVinatta bü
yük görevler üsttUenen Adallet Bakainlığıtt|izıca ve Ba-
karanazca dlüşünlülmetkite mikür?... Maddeler .tadilat 
ıtekliii ile gelinken ma'ddtenlin bütünüyle geDmesi dü
şünülür mıü?...[ 

İlki: Çok kez ıtek kölimertin deg^türiimesi Parla-
mentotmuzda uzun tartuşmailara nedjem olan kelme-
lleıfden arırtdırıimış, günlük kelîmeier ile tasarıların 
düzönlönjmösi Sayın Adalet Balkatıımıızica düşünül
mekte mffldlir?.£.j 

Arz ederimi, stfygdanmiifl 
IBAŞKAİN — Buyurun Sayin Balkan. 
ADAİBT BAKANI OEVIDET MENTEŞ — Her 

i'ki hususa da katılıyorum. Düışünülmektedlr. 
IBAŞKAN — TeşÖkJkÖr ederM Sayın; Bakan. 
9̂aym Ender buyurun. 

. IMUZAFFER, Eİ^PER —..,Sayı.^,.Bak'a;nd^n bir 
nldktanm aydıinja!ntmasınt üsfllrhaım edeoeğtitm. Yargı
tay Genel Kurulunda bazı davalarda «takipçi» ola
rak demeyim de «gözlemci» olarak bulundumi. Ar
kadaşlarla beralber gjittüğim davalarda şöyle bir gö
rünüşe şahit oldum. Yargıtay Genel Kurulunda da
valar görülürken, illgil dalvacınım avukatı ile Yargı
tay Genel Kurulu karşılıklı davalı, davacı avukatı 
ile karşılıklı olarak bulunuyorlar., Gefyel Kurulda 
alınan kararlar yüze karşı okunmuyor. O arada tar-
ıtışmalar geçiiyor, avıikaitla hâlldm arâsıhda tartışma
lar geçiyor, dava bültiyor, «fBuyurun) dışairı, blifâhara 
karar biiJirllecekitlir.» deniyor. Halbuki, bu hususta 
'biziim bÜldtiğilmliz, kanarın davacimiin yüzüne karşı 
dkunirnıafsı lazım gelir o anda, bütün ayrıntıları ile 
ıbellrtlilmesi ve okunması, davdnm neden kaybediM-
ğin'in, neden kazamldığınım ibelif bflımıeısi lazım geir. «IBi-
lahara ıbÜdUrlitecelötir» deyince aradan gün geçiyor, 
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raportörün tutumuna kaıkyor, baflüyorsurauz umumi
yetle ilğli dairtenJitı karaırmıa uyulirniaMa ilkjtflfa edü-
liyor uzuyor gidiyor bu davalar. Genel Kurulda ya
pılattı bu davaların o anıda MtMlımesİ, kararın o an
da davacı ve davalımın huzurumda blMdMllmesi ve 
Bdesiînlliıkte kararın baglantalalsı, adalete karşı olan it'i-
nıalt bakamından dana önemÜJildlir, uygundur zanne-
düyoruimı Bu konulda Saiyın Balkandan görüşlerini is-
tirtoıalm eÜüyoirutmi.| 

IBAŞKAiN — Teşdkkur ederim efendim, 
OMedünİLZ Sayın Balkanıiruz, 
ADALET IBAKANI CEVDET MENTEŞ — 

Efendim, semıeUercıe beni Yargıltaydla çalışan bir kfi-
şiyimİH Büraz evvel İdle Yarigı'taJyın çalışmalarını, iş 
hacimlini arz eltlim, 'büyük bir iş yüikıü altındadır.-
Kaldı k'i, Yargıtay Genel Kurulu, Hulkuk Genel Ku
rulu ise 36 kişi, oeza ise 21 'kişi ile (en az) toplan-
makjtadM*,, Bunlar tarafları dliinleder, talbiâ daıkıtlilo 
edlmedİğii içim, sözle dinleme* oillduğu içlin sonradan 
Ibu dosyayı İncefleyıip kararı verimieleri gerelklir. Dalha 
evvel dosya bültlüjn üiyeller tarafından dkümaimadiğı 
için, io olkıunısa dahi taraıfUarıln söyüedifklerft sözler, sa
vunmalar doğruâuısunda değerleindliıime yapmak üze
re bîr başka güne bııralkıiır, teknSfc yönden incele
nir, karar yazılır. Bu endişelerin ben yedimde olma
dığına, kamilimi, dilhıaiydt bu bir güven işidir. Eğer, 
Yargıita'ya güvenillülyorsa talbtii k'i, bunun sonucu bu 
ıdimıaî'ıdır.: 

IBAiŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Balkan, Bir 
ısual dalhla var̂  

ISaıyın Zeki Çaklmialklçı buyurun efendimi.; 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Yanlış anlamadıysam Sa
yın Baklam konuşmalarında Yargıtay içinde bir fi
zik tedavi birimi kurulduğundan bahsettiler. Böyle 
Ibir birimin, böyle Ibir kurumda kuraİlmJasmın nedenli 
ne idi acaba?.. Eğer, bu birimden sadece hekim ola
rak değil de laboratuvar olarak mı istifade edilecek
tir? Enstitü halinde ise, değme hastanelerimizde ol
mayacak bir laboratuvar olması bakımından böyle 
büyük bir masrafa neden girişilmiştir?., Bunun ne
denlerini rica ediyorum. 

İkinci sorum, konuşan arkadaşlarımdan bazıları 
değindiler, noterlik konusuna hiç değinmediler Sayın 
Bakanımızın konuşmalarından, anladığım kadarıyla, 
dinleyebildiğim kadarıyla. Bu noterlikleri hakikaten 
birer ticari müessese olmaktan çıkarmak yolunda bir 
çalışmaları var mıdır?.. Çünkü, hakikaten bir nüfus 
cüzdanı sureti çıkarmak vatandaşa büyük paraya mal 
olmaktadır. Bu konuda çalışmaları var mıdır?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sa

yın Çakmakçı'ya arzı cevap edeyim., 
Noterliklerin bir ticari müessese olduğunu ben 

kesinlikle söyleyemiyorum. Ancak, Bakanlığa gel
dikten sonra birçok noterliklerin büyük meblağlar ka
zandıklarını gördüm. Noterlikleri çoğaltmak sure
tiyle; mesela istanbul'da 10'dan fazla noterlik çoğalt
mak, izmir'de çoğaltmak suretiyle bu kazançların 
dağıtımını, dağılımını sağlamış bulunuyorum. Noter
lik Kanunu üzerinde şimdilik bir çalışmamız yoktur. 
Ben maksadı, yani bir kazanç, bir ticari müessese 
olma hususunu anlayamadım. Özür dilerim. 

Yargıtaydaki fizik tedavi birimi konusuna gelince 
benim zamanımda oldu, onun sorumluluğunu ben ta
şıyorum, Yargıtayda çalışan üyelerin çoğunluğu 60 
yaşına yakındır hatta onun üzerindedir. Hastanale-
rin durumu malum. Fizik tedavi için sıra bekleyen 
arkadaşlarımız çok oldu. Bunu Yargıtay bünyesine 
aldık ve 1 milyon lira vermek suretiyle beş sene ev
vel fizik tedavi aletleri alındı, bir tek doktor mas
rafı, düşünülebilir. Ama, emekli olan Yargıtay üye
leri de orada fizik tedavisinden faydalanmaktadırlar. 
Bu, çok büyük bir hizmettir sanıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, başka bir soru?., 

NECİP BtLGE — Bir sorum var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, Sayın Bilge, 
NECİP BlLGE — Sayın Bakan, buyurdular ki, 

tatbikatta da uygun olarak, duruşjmaîar sonumda alla
nan kararlar derhal verilememektedir. Üyelerin, 
duruşma sonunda dosyayı okuyup karara varmaları 
için zamana ihtiyaç olduğu muhakkak. Yalnız şunu 
da belirttiler, «Duruşmalarda daktilo olmadığı için 
yazılamıyor». 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Ha
yır, daktilo olmadığı için söylemedim, yanlış anlaşıl
dı belki. Daktilo ile yazılmıyor dedim, özür dile
rim. Duruşma usulü sözlü değildir, zapta geçirmek 
suretiyle yapılmaz, yapılmıyor yasa gereği; yani 
daktilo olmamasından değil. 

İNECİ P BtLGE — Bunu bende biliyorum yasa 
gereği. 

Tutanak tutulmadığı için, sonradan vaki olan 
tetkikler sadece evvelce mevcut olan dosyadaki ifade
lere göredir, Binaenaleyh, duruşmada beyan edilmiş 
olan şeylerin izlenimi ortadan kayboluyor. Bu iti
barla, duruşmanın fazla bir yararı olmadığı sonucu 
ortaya çıkıyor. Bu bakımdan acaba bu duruşmalarda 
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da tutanak düzenlenmesi hususunda yasal bir tedbir 
alınması düşünülmekte midir?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 
Efendim, Genel Kurullarda bir defa bildiğiniz gibi 
yine, Sayın Hocam çok iyi bilir, Ceza Genel Kuru
lunda duruşma yapılmıyor, Genel Kurullarda. Hu
kukta da duruşma yapılmaması esası, son yapılan 
değişikliklerle kabul edilmiştir. Dairelere geliyor, 
dairelerde bir tutanak yapılmasına ben de tarafta
rım. 

BAŞKAN — Değerli açıklamalarınız için teşekkür 
ediyoruz Sayın Bakanım. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Ben 
teşekkür ederim, saygılar sunuyorum efendim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı ve Yargıtay Baş
kanlığı Bütçeleri üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır.! 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı Bütçesini buyurun okuyun. 

Bölüm 

101i 

ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESt 
Lira 

111 

112 

Genel yönetim ve destek 
hizmet 5 844 156 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Yargılama işleri 12 222 541 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
tedenler... Kabul etmeyen
ler.., Kabul edilmiştir. 
Hükümlülerin cezalarının 
infazı ve eğitimleri, tutuklu
ların muhafazası 8 391 9İ17 000 
BAŞKAN — Bölümü oy

larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler..* Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 198 900 000 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

ıBu suretle Adalet Bakanlığı Bütçesi, Danışma 
Meclisince kabul edilmiş bulunmaktadır. Uğurlu ve 
hayırlı olsun. (Alkışlar) 

Yargıtay Başkanlığı Bütçesinin bölümlerini oku
tuyorum. 

YARGITAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESt 
Bölüm Lira 

101ı Genel yönetim ve destek 
.hizmetleri 92 366 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Yargı hizmetleri 239 543 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 15 123 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Böylece Yargıtay Başkanlığı 1982 yılı Bütçesi 
Danışma Meclisince kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Uğurlu ve hayırlı olsun, (Alkışlar) 

Değerli üyeler; 20 Ocak 1982 Çarşamba günü 
saat 10,00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum, 
teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 16,25 
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