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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Sadi 
Koçaş'ın Kontenjan Grupu yerine C. H. P. si 
Grupunda çalışacağına dair yazısı ile, 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Sadi 
Koçaş'ın gruplanndan istifa ettiğine dair Kon
tenjan Grupu Başkanlığı teskeresi okundu, bil
gi edinildi. 

Gaziantep Milletvekili Ali îhsan Göğüs ve 
12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanununun 
31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun teklifinin reddine dair Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu kabul edildi ve 
Başkanlıkça kanun teklifinin düştüğü bildiril
di. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin (1964 - 1965 - 1966 faaliyet yıl
l an ) denetimi sonuçlan hakkında raporu üze
rinde görüşmelere devam olunarak: 

Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikalan İşlet
mesi, Çaycuma Selüloz ve Kâğıt Fabrikalan 
Müessesesi, Asot Sanayii T. A. Ş. Türkiye Çi
mento Sanayi T. A. Ş., Afyon, Balıkesir, Ço
rum, Elâzığ (Altmova), Gaziantep, Niğde, Sö
ke, Trakya, Ankara Çimento Sanayii T. A. Ş. 
leri ile Ankara Kâğıt torba Sanayii T. A. Ş., 
Devlet Demiryollan İşletmesi, T. C. Posta Tel
graf ve Telefon İşletmesi, Denizcilik Bankası 
T. A. O., D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş., Türk 
Havayollan A. Ş., Uçak Servisi A. Ş., Bilanço 
kâr ve zarar cetvelleri kabul edildi. 

21 EMm 1968 Pazartesi günü saat 10,00 
da toplanılmak üzere Birleşime saat 18,08 de 
son verildi. 

Başkan Başkan 
Başkanvekili Başkanvekili 
Sırrı AtaJay Macit Zer en 

Kâtip Kâtip 
Eskişehir Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Ömer Ucuzal Âdil Ünlü 
Kâtip 
Hatay 

Enver Bahadırlı 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN : Başkanvekili S u n Atalay 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN — 74 ncü Birleşimi açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

XXXIV - TÜRKİYE RADYO - TELEVİZ
YON KURUMU : 

1. —Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisaid Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
madedsi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin (1964 - 1965 - 1966 faaliyet yuları) 
denetimi sonuçları hakkında rapor (3/681) (S. 
Sayısı : 1131) (1) 

(1) 1131 S. Sayılı basmayazı 10 . 10 . 1968 
tarihli 65 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

BAŞKAN — Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 
netice, hesap ve bilânçolan üzerindeki görüş
melere devam ediyoruz. TRT Kurumu hak
kındaki Karma Komisyon raporunu görüşmeye 
başlıyoruz. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Salih Tanyeri 
yazılı bulunmaktadır, yerini Sayın Fikret Gün-
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doğan'a veriyorlar. Sayın Fikret Gündoğan 
0. H. P. Grupu adına buyurun. 

Bir dakika Sayın Gündoğan, görüşmeleri şu 
şekilde yapacağız: TRT Kurumunu ayrı görü
şeceğiz, Maden Tetkik Arama, Elektrik Etüt 
İdaresi, ikisini bir arada görüşübeliceğiz; Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesini ayrı bir şekil
de, Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel 
Müdürlüğünü yine ayrı, Millî Prodüktivite 
Merkezinin iki yıllık denetimini ayrı ve Güneş 
Matbaacılığı ayrı olarak öğleden önce görüş
meye çalışacağız. Şimdi TRT Kurumu için gö
rüşmelere başlıyoruz, buyurun Sayın Gündo
ğan. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, pek muh
terem arkadaşlarım, TRT Kurumu hakkında 
Karma Komisyonca düzenlenen raroor üzerinde 
C. H. P. Grubunun görüsünü bildirmek üzere 
yüksek huzurlarınızı işgal ediyorum. 

Konunun önemini belirtmeden önce, bu mev
zuda söyliyeceğim her sözün, imkân nisbetin-
de, şu düşünceye matuf olduğunu ve bahsetti
ğim hususun Türkiye ide arzu edilmiyen bir du
rumun tevlidine müncer olacak müzakere hali
ne gelmemesini arzu ettiğimi ifade etmek iste
rim. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de sosyal ve 
tarihî bir gerçek vardır, derler ki «Radyoyu 
elinde bulunduran ülke yönetimini eline geçi
rir.» iste muhterem arkadaşlarım, TRT Kuru
mu üzerinde O. H. P. görüşlerini ifade ederken 
bugün TRT Kurumu üzerinde estirilmek istenen 
havanın ve TRT Kurumu hesaplarının tas-
vibedilmemesrni öngören Komisyon raporunun 
özünü size ifade etmiş oluyorum. Binaenaleyh, 
görüşmeleri bu açıdan değerlendirmenizi tekrar 
rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, TRT Kurumu, 1961 
Anayasasının Türkiye'de başka ülkelerde oldu
ğu gibi insan hak ve hürriyetlerine kemaliyle 
saygı sağlamak amaciyle konulmuş bir yığın 
müessese arasında çok önemli bir kurum, bir te
şekkül, bir Anayasa kuruluşudur. Bütün hür
riyetlerin anası olduğu bilinen düşünce hürri
yetinin korunması ve sağlanması amacı ile TRT 
Kurumu çok hususi bir statüye tabi tutulmuş
tur ve Anayasada çok önemli bir yer işgal et
miştir. TRT Kurumunun düşüncelerin anası, 

hürriyetlerin anası olan düşüncenin korunması 
için kurulan birtakım müesseseler yanında ku
rulmuş çok önemli bir müessese oluşu bir başka 
açıdan da değer taşımaktadır. Türkiye yakın 
tarihinde radyodan çok çekmiştir. Türkiye'de 
radyoyu elinde bulunduran iktidar, Türkiye 
halkının idaresinde haMkaten hiç arzu edilmi
yen ve Türk insanını uzun yıllar mânevi baskı 
altında tutan, bir nevi korku aracı, bir nevi 
sindirme aracı, bir nevi iktidarı zorla yürüt
me aracı olarak kullanmıştır. Bir yandan öz
gürlüklerin anası düşünceyi korumak, bir yan
dan yakın tarihimizde Türkiye radyolarının bir 
iktidar elinde Türk insanının bütün hak ve hür
riyetlerini selbeder şekilde büyük bir baskı ale
ti olarak kullanılması sonucunda, Anayasa 
TRT Kurumunu çok müstesna yetkilerle do
natarak, diğer müesseseler arasına katmıştır. 
Bu girişi, bu tarihçeyi önemle belirtmekte çok 
fayda mülâhaza ediyorum. 

TRT Kurumu Anayasanın 121 nci maddesin
de yer alan bir kuruluştur. Anayasanın 121 nci 
maddesinde yer alan bu kuruluş Türkiye'de ha
ber alma, kanaat ©dinme ve kamu oyunun te
şekkülünde önemli rol oynamak üzere görevlen
dirilmiş bir teşekküldür ve istenmiştir ki, Tür
kiye'de artık kapalı kapılar arkasında hiçbir 
şey yapılmasın ve istenmiştir ki, artık Türki
ye'de hiçbir iktidar hangi nisbet çoğunlukla 
gelirse gelsin Türk halkının haber alma, kanaat 
edinme hürriyetine tasallut ©demesin. Ve böy
lece insan haklarının en önemlisi olan düşün
ce, söyleme ve yayma özgürlüğüne büyük bir1 

müessese ile, büyük bir teminat getirmiştir. 
işte Türkiye Radyo Televizyon Kurumu bu özel
liği ile 1963 te çıkarılan bir kanunla, 359 sayı
lı bir Kanunla bugüne kadar hayatını devam et
tirmektedir. Türkiye Radyo Televizyon Kuru
mu 1963 ten sonra tabi olduğu kanun hüküm
lerine harfiyen riayet etmiş bir kurumdur. Ve 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu önemle be
lirtmek gerekir ki, kendisine tevdi edilen ha
ber verme, doğru haber verme ve vatandaşın 
kanaat edinmesini sağlama yönünden çok olum
lu bir görev ifa etmiştir. Türkiye Radyo Te
levizyon Kurumu büyük bir şükranla kaybet
mek isterim ki, 1963 ten bu yana; tabiî 1961 
den bu yana demek daha uygun olur, ama 
1963 te kanun çıkması hasebiyle kendisinin 
özerkliğinden istifade ettiğini ifade için böyle 
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söylüyorum; bu yana Türkiye'de hiçbir ikti
darın baskı aleti olma durumuna düşmemiştir. 
Türkiye Radyo Teelvizyon Kurumu, Türki
ye'de de özerk müesseselerin yaşıyabileceği tec
rübesini yeteri kadar vermiştir, sağlamıştır. 
Onun için biz Türkiye Radyo Televizyon Kuru
muna bu gözle bakmaktayız ve katiyen Türki
ye Radyo Televizyon Kurumunun, biraz sonra 
izah edeceğim sebeplerle dahi olsa, hiçbir su
ret ve veçhile iktidarda bulunanların hangi nis-
betle iktidarda bulunurlarsa bulunsunlar aleti 
haline gelmesine karşı bulunduğumuzu, karşı 
geleceğimizi ve bunun mücadelesini yapmaktan 
biran için fariğ olmıyacağımızı açıkça, alenen 
ve kesinlikle ilân ederim. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunu fev
kalâde itina ile, hassasiyetle savunacağız ve an 
şart ki, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu bu
güne kadar sürdüre geldiği tarafsızlığını, bil-
selliğini bu toplumun ihtiyaçlarına uygun ya
yın yapma dirayetini ve ferasetini ve hiçbir 
iktidarın sultası altına düşmemek için göster
diği direnmeyi göstersin. Bu şartlar altında 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ils sonuna 
kadar beraberiz, beraber olacağız. Çünkü 
C. H. P. olarak biz düşünce özgürlüğünü, daha 
kuruluşumuzdan beri savunmuş bir partiyiz. 
Düşünce özgürlüğünün çok önemine inanmış 
bir partiyiz. Düşünce özgürlüğünün önemini çok 
acı, çok ağır bedellerle ödemiş bir partiyiz, bu
nun ihlâlinden çok çekmiş bir partiyiz, Biz 
çektiğimiz gibi Türk halkıda bu özgürlüklerin 
kısıtlanmasından çok çekmiştir. Türk halkı hiç
bir zaman lâyık olmadığı ve reva görülmiyeoek 
muamelelere tabi tutulmuştur. Bu itibarla öz
gürlüğü müdafaa edeceğiz. 

Şimdi Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
üzerinde estirilmek istenilen hava nedir, ne
den dolayı bizim Karma Komisyonumuz rapo
runun genel bölümünde TRT ayrılan kısımda 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun hesap
larının onaylanmaması, yahut tasvibedilmemesi 
şeklinde - oradaki ifadeye göre - bir muameleye 
tabi tutulmasını istemiştir, onu arza çalışacağım. 
Dikkatinizi bir noktaya çekmek isterim, mü
saadenizi istirham ediyorum. Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunun yayın muhtevası üze
rinde denetim yapma arzusu birden bire beliri-
vermiştir. Birdenbire hangi sebep ve saikle ol

duğu şimdi kolayca anlaşılamıyan, fakat bir
den bire Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun 
yayınlarının muhtevaları üzerinde denetim ar
zusu belirmiş ve bu arzu maalesef çok takdirle 
andığımız ve taraftarı bulunduğumuz Yüksek 
Denetleme Kurulunun, bu kurumu denetliyen 
üyeleri tarafından izhar edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, hiç bir trajik anlam 
taşımadan şunu ifade etmek isterim ki, Tür
kiye Radyo Televizyon Kurumunun yayınları 
muhtevası üzerinde denetim yapmak arzusu hiç 
sanmıyorum ki, Yüksek Denetleme Kurulunun 
kendi arzusudur, öz arzusudur ve iktisadi Dev
let Teşekküllerini, Kamu iktisadi Teşebbüsleri
ni denetlerken denetlemede zorunlu gördüğü 
bir husustur, bunu zannetmiyorum. Bunu ka
bul etmiyorum. Yüksek Denetleme Kurulu gibi 
gayet olgun mütehassıs elemanlardan teşekkül 
etmiş bir kurulun TRT nin yayın muhtevasını 
denetleme arzusuna kapılabileceği ihtimalini 
aklımdan geçiniliyorum. Çünkü düşünce öz
gürlüğüne ve nihayet vazife hudutlarına elbet
te Yüksek Denetleme Kurulu da saygılıdır ve 
elbette riayete mecburdur, öyleyse ne demek 
istiyorsunuz, Yüksek Denetleme Kurulunun bu 
yönden de bir denetim yapması arzusu çok uma
rım ki, iktidar tarafından arzu edilmiştir. Ve 
Yüksek Denetleme Kurulu üyelerinin TRT yi 
denetliyen bölümünün de istemiyerek bir hü
kümet emri olarak bunu yerine getirmek zo
runda kaldıklarına zahiboluyorum. Zahibolu-
yorum diyorum, kelimeyi bilerek söylüyorum, 
yoksa başka türlü Yüksek Denetleme Kurulu
nun TRT nin neşrettiği haber, bilgi, yayın her 
ne ise onun muhtevası, malî idari, teknik cihet
leri değil. Niye bu haberi bu kadar çok yaz
dın, niye böyle yazdın, niye böyle yazmadın. 
Böyle yazdığın zaman bu zarar görür, böyle 
yasmadığın zaman bu fayda görür, böyle yap
mamalısın, sen ancak böyle bir yayında bu
lunabilirsin, bu yayın sana yaramaz yahut Tür
kiye'ye yaramaz, yahut iktidara yaramaz veya 
muhalefete yarar gibi yani, yayının özü üze
rinde bir denetleme yapmaya kalkacağını ta
savvur edemiyorum. O zaman ben derim ki, siz 
düşünce özgürlüğüne, düşünce hürriyetine, ya
yın özgürlüğüne insanlık tarihinde bunca in
sanın yok olmasına sebebolmuş bu çok önemli 
mücadelede, yani ters yolu tutmuş oluyordu
nuz, bu talihsizliktir sizin için. Bunun için ge-
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ne tekrar ediyorum, Yüksek Denetleme Kuru
lunun Radyo Televizyon Kurumunu denetler
ken yayınların muhtevaları üzerinde dahi söz 
sahibi olacağız şeklindeki iddialarını kabul 
etmenin ne mantıkla ne insanlık tarihindeki 
düşünce özgürlükleri mücadeleleriyle ne de 
Türkiye'nin gerçekleri ve çıkarlariyle hiçbir 
ilişkisi yoktur, olamaz. Onun için ben maale
sef Yüksek Denetleme Kurulunun verdiği ra
porlarda yazdıkları gibi Radyo Televizyon Ku
rumunun yayınladıkları haberlerin muhtevaları 
üzerinde dentleme yapmaya kalkışmalarını an-
lıyamadığımı ifade etmek istiyorum. Nitekim, 
grup başkanlığının yani Denetleme Kurulu 
Başkanlığının 12 . 5 . 1967 tarih 67/23 sayılı 
yazısında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
Haber Merkezi Başkanlığından 1 . 1 . 1966 ta
rihinden itibaren Türkiye Radyo Televizyon 
radyolarından yayınlanmış olan haber ve ara 
haber bültenleri ile yorumları muhtevi ciltle
rin ibrazı hakkında talebi ihtiva eden 20.4.1967 
tarihli nota adı geçen Başkanlığın şu tarihi ya
zısı. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunu denetliyen Yüksek De
netleme Kurulu grup başkanlığının böylesine 
raporlarına geçirdikleri bir arzularını size, 
sizin ıttılaınıza arz etmiş bulunuyorum. 

Arkadaşlarım, Yüksek Denetleme Kurulu
nun Radyo Televizyon Kurumunu denetliyen 
grupunun böyle bir arzusu var mı, yok mu bu
nu öğrenmek istiyorum. Bunun yalnız hiçbir 
suretle veçhile idare, teknik ve malî bir denet
leme olduğu yolunda her hangi bir iddiayı ve 
müdafaayı kimsenin kabul etmiyeceğini peşinen 
arz etmek isterim, iddiamı bu cümle ile bırak
mak isterim. Bunun üzerinde birçok söz söy-
liyerek söylediklerimi kuvvetlendirmek iktida
rım dâhilinde ama okumuş insanların bilen in
sanların bundan çok şeyler çıkaracağını ve bi
naenaleyh bilgilerine hürmetim olduğu sebebiy
le bu cümleyi burada bırakıyorum. Okuduğum 
şekilde haber denetlenmesi bu insanlık tarihin
deki mücadeleleri bir yana itmektir. Sansas
yon yaratmak için söylemiyorum. Bunun sonu 
şuna varır. 1950 - 1960 arasında radyonun na
sıl kullanıldığını gösteren bir kitap geçti eli
me. Bu kitapta radyonun hakikaten bir iktidar 
tarafından istenirse kamu oyunu tamamen 

yanlış istikametlere, yalan istikametlere, kötü 
istikametlere çevirebileceği bütün açıklığı ile 
yazılmış. Tavsiye ederim bu kitabı okuyunuz. 
(A. P. sıralarından kim yazmış sesleri) Bu kitap 
her hangi bir kimsenin tefehhuşatı derûnisi de
ğildir, eski tâbirle. Bu kitap radyo yayınların
dan pasajlar ihtiva eden bir kitaptır. Bu kitabı 
okuduğunuz takdirde Radyo Televizyon Kuru
munun haberlerinin, ara haberlerinin, bültenle
rinin ve diğer yayınlarının denetlenmesinin so
nucunun nereye varacağını kestirmeniz güç ol
maz. Bir defa daha Türkiye'yi aynı sakim yol
dan, ayni karanlık yoldan geçirmeye kimsenin 
hakkı yoktur. Bir tecrübe kâfidir. İki tecrübeye 
ülkenin mecali yoktur ve hiçbir iktidar demok
ratik hayat içinde iktidara gelir gelmez Anaya
saya rağmen, Anayasanın özerk kuruluşlarına 
rağmen geçirilmiş büyük tecrübelere rağmen, 
çekilmiş büyük ıstıraplara ; rağmen hiçbir ikti
dar her hangi bir devlet kurumunu ki, devlet 
kurumu olmakla beraber özerklik, istediği gibi 
kullanma hürriyeti kalmamıştır. Çünkü büyük 
insanlık tarihî tecrübesi tekrar ediyorum bunu 
müeyyittir. 

Şimdi Yüksek Denetleme Kurulunun böyle 
bir arzusunun hakikaten mantığa aykırı geçir
diğimiz tecrübelere aykırı Türkiye realitelerine 
ayları, Türkiye yararlarına aykırı olduğu bir 
yana, bir taraftan da kanunlara aykırı olduğu
nu söylemenin zamanı geldi. Radyo Televizyon 
Kurumu ötedenberi kendisinin Anayasanın 112 
nci maddesinde derpiş edilen bir âdemi merkezi
yet organı olduğunu fakat ne merkezî sistemin 
kendi üzerinde hiyerarşik bir otoriteye sahibol-
duğunu ve ne de bir ademi merkeziyet organı gi
bi idari vesayet altında bulunduğunu kabul etme
miştir. Radyo Televizyon Kurumu çok önceden 
başına geleceklerini hesaplıyarak kendi özerkli
ğini müdafaa ve muhafaza için daha başından 
Anayasanın 112 nci maddesindeki idari kuruluş
lar mefhumundan ne anladığını ve kendisine bu 
112 nci maddenin ne suretle tatbik edileceğini 
izlemiş bir kurumdur. Çok akıllıca hareket et
miştir. İleride başına bir partizan idarenin gel
mesi tehlikesini önceden hesabederek ve demiş
tir ki, siz bizim üzerimizde her hangi bakanlık 
olarak veya hükümet olarak bir idari hiyerarşi 
otoritesine sahip değilsiniz hattâ vesayet altında 
dahi değiliz. Biz tıpkı kuvvetler ayrılığı prensi
binde olduğu gibi fonksiyonlar ayrılığı prensi-
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bine dayanan bir kurumuz. Biz çok önemli bir 
görev görüyoruz. Kamu hizmeti görüyoruz. Ama 
insanların beyinlerinin teşkilinde, insanların be
yinlerinin yeni fikirler imalinde yardımcı ku
rum olarak başka iktisadi devlet teşekkülleri 
gibi mal değil, fikir üreten bir kurum olarak bi
zim üzerimizde idari vesayetinizi kullanamazsı
nız veya hiyerarşi otoritenizi kullanamazsınız 
demişler, mücadele etmişler ve meselâ yazışma
larında Turizm ve Tanıtma Bakanlığının aracı
lığına lüzum olup olmadığı hususu Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı ile ihtilâf haline düşmeleri 
sebebiyle bahis konusu olunca meseleyi Danış-
taya aksettirmişlerdir. Radyo Televizyon Ku
rumu yazışmalarında Turizm ve Tanıtma Bakan
lığını aracı olarak kullanmaya mecbur değildir 
iddiasında bulunmuş, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı ise Radyo Televizyon Kurumu yazışma
larında Turizm ve Tanıtma Bakanlığını bir ida
ri merci, olarak, üst merci olarak bir otorite 
mercii olarak kabule mecburdur iddiasında bu
lunmuş ; keyfiyet idari kazaya intikal etmiş ve 
idari kazaca sonuçlandırılmıştır. Sonuç şu : 

«34- ncü maddenin sevk olunan hüküm hari
cinde kurumun millî güvenlik hizmet ve faali-
etlerinin plân ve denetimi konularında 440 sayılı 
Kanunun 9 ncu maddesinin uygulanmasına me-
sağ olmadığı mütalâa kılınmakla dosyanın» ve 
Danıştaydan Radyo Televizyon Kurumunun bi
raz evvel hüküm fıkrasını okuduğum karar ge
reğince Turizm ve Tanıtma Bakanlığının aracı
lığı olmaksızın muhabere etme salâhiyeti kendi
sine verilmiştir. Bu çok önemlidir. Adımdır, 
özerkliğin korunmasında, özerkliğin özgür ol
masında tasalluttan kurtulmasında büyük ve 
önemli bir adım atılmıştır. Pek muhtemeldir M, 
bu adım atılmasaydı Radyo Televizyon Kurumu 
bu mücadeleyi yapmasaydı onu da her hangi bir 
teşekkül gibi metağ üreten bir teşekkül gibi, fi
kir üreten bir teşekkül olarak değil, insan hak 
ve hürriyetlerini, özgürlüklerini savunan teşek
kül olarak değil, metağ üreten teşekkül gibi onu 
da bir bakanlığın bağlı dairesi haline getirmek 
istiyeceklerdi, getireceklerdi. Buradan bağlıya
caktı bu iş. O zaman Radyo Televizyon Kurumu 
özerkliğinin hiç bir önemi kalmıyacaktı. Kanun
da boş bir klişe olarak özerk bir kurumdur diye 
yazılacaktı. Ne yapmıştır ama Radyo Televizyon 
Kurumunun idarecileri bu bizim özerkliğimize 
ilk tasalluttur. Bunun önüne geçelim demişler. 
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j Başka bir şey de yapmamışlar adamlar. Kaza de
netimine müracaat etmişler ve bizim muhabere
lerimizde, yazışmalarımızda bir bakanlığın ta
vassutuna ihtiyaç var mıdır, yok mudur demiş
ler, kararını almışlar, tebrik ederim. Uygun da. 
Kanunu uygun olduğundan başka bir kaza ka
rarına bağlanmış olması bakımnıdan da artık 
üzerinde söz edilmez bir mesele haline gelmiştir. 
Üzerinde söz edilen meseleler kaza denetiminden 
geçmiyen meselelerdir. Kaza denetiminden geç-

I miş meseleler üzerinde söz edilmek öyle sanıyo
rum ki, çok hususi arzuların dürtüsü ile ortaya 
çıkabilir. Radyo Televizyon Kurumu başka bir 
mücadelede özerkliğini müdafaaya ve muhafa
zaya kaadir olmuştur. Radyo Televizyon Ku
rumuna kanunda yazılı bir hükmün hususi bir 
yorumu suretiyle kendisinin Turizm ve Tanıtma 

I Bakanlığı müfettişleri tarafından denetlenece
ği, yahut o Bakanlık tarafından denetleneceği 

I söylenmiş ve istenmiştir. Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının Türkiye Radyo, Televizyon Kuru
munu böyle bir denetimini pek mahdut hudut
lar ieinds yapabileceğini, ancak 359 sayılı Ka
nun çerçevesi içinde istediği takdirde, bir baka
nın istediği takdirde Yüksek Denetleme Kurulu 
tarafından bâzı hususların tetkikini emretmesi 
takdirinde yapabileceğini, ama düpedüz selleme-
hüsselâm - eski tâbir ile - Radyo Televizyon Ku-

I rumu içinde teftiş muamelelerinin cereyan etmi-
yeceğini- çünkü Anayasanın 112 nci maddesinde 
yazılı idari kuruluşlar mefhumundan bu kuru
mun başka kuruluşlar gibi menfi olarak müte
essir olmıyacağını, özerkliğinin hususi olduğunu, 
öylesine M, Radyo Televizyon Kurumu hakkın
da çıkarılan 359 sayılı Kanunun başka kanun-

I 1ar gibi çıkarılamıyacağını dahi iddia etmişler
dir. Hakikaten başka tâbir bulamıyorum, kor
kunç bir özerklik muhafası mücadelesini yap
mışlardır. Bir kanunun yasama meclislerin-

I den çıkacak bir kanunun ne mahiyette olacağı
nı, Radyo, Televizyona taallûk ettiği takdirde 
hangi nitelikleri taşıyacağını dahi iddia etmeye 
tevessül etmişlerdir ve hakikaten de bu hususu 
dahi Anayasa Mahkemesi kararma bağlatmışlar
dır. Şaşılacak şeydir, bir özerkliğin böylece has
sasiyetle müdafaası için sarf edilen gayretler, 
insan üstü gayretlerdir, akıllıca gayretlerdir. 
Şaşılacak şeylerdir. Ve yine Danıştaya müracaat 
etmişlerdir, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu-

I nun Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından 
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denetlenmesinin mümkün olup olmadığını yine 
Danıştay a sormuşlardır, yine kaza mercilerine 
itibar etmişlerdir. Ve o Danıştaydan şu kararı 
almışlardır : Şimdi ben neticesini okuyorum, 
çünkü hepiniz biliyorsunuz. «Şu duruma göre 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının TRT de teftiş 
ve tahkike yetkili bulunmadığı çoğunlukla mü
talâa edilmiş olmakla...» kararını almışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci savaşı da böyle
ce kendi lehlerine neticelendirmişlerdir. Ve şa
yanı şükrandır ki, her savaşın sonunda bir ida
ri karar, daha doğrusu bir kazai karar mücade
lelerini tarsin etmiştir, takviye etmiştir. Bunun
la da kalmamışlar yine karışık birtakım mesele
ler cereyan etmiş, bunları çok uzun zamanda an
latmak gerekir, vaktinizi almıyayım, bu sefer 
Maliye Bakanlığı Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumunun müfettişleri vasıtasiyle denetleme
ye tevessül ettiği görülmüş, bunun karşısında 
Radyo Televizyon Kurumu yine özerkliğini has
sasiyetle muhafaza yolunda bir adım daha atma
ya muvaffak olmuştur. Maliye Vekâleti müfet
tişlerinin dahi Türkiye Radyo Televizyon Kuru
munda başka dairelerde yaptığı gibi bir denet
leme yapmaya yetkisi olmadığını ispat etmişler
dir. Yine başka bir şey yapmamışlar, doğrudan 
doğruya Danıştaya müracaat etmişler ve Danış
taydan mütalâa sormuşlardır. Demişlerdir ki; 
Maliye Bakanlığının müfettişleri bizim Kurum
da başka kurumlarda ve başka teşekküllerde, 
başka dairelerde yaptıkları gibi teftiş yapma sa
lâhiyetini haiz midirler? Bunun için de Danış
tay oturmuş uzun bir karar yazmış ve neticede 
Maliye Bakanlığı müfettişlerinin dahi Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu bünyesinde başka 
kuruluşlarda ve dairelerde yaptığı şekilde bir 
denetleme yapamıyacağına dair karar almıştır. 
Bunun da hüküm fıkrasını okumak isterim, mü
saadenizi rica ederim: «Yukarıda izah edilen se
beplerle özerk bir Anayasa kuruluşu olan Türki
ye Radyo - Televizyon idaresinin teftiş ve mu
rakabesinin yalnızca 359 sayılı özel Kanunu hü
kümlerine bağlı olduğuna ve bu hükümler dı
şında 2996 sayılı Kanunun beşinci maddesine 
dayanılarak, Maliye Bakanlığı tarafından tef
tişe tabi tutulamıyacağına ve dosyanın gereği 
yapılmak üzere Birinci Başkanlığa sunulmasına 
1 . 6 . 1968 tarihinde oy birliği ile karar alındı.» 
diye hüküm almışlardır. Efendiler, hüküm al-
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mıhlardır diyorum, sözünü tahsisan hülriimle te-
yidetmeye, ispat etmeye çalışıyorum. 

Şimdi Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
önce yazışma hürriyetini, hiçbir aracı kabul et
meden, doğrudan doğruya muhabere etme hür
riyetini sonradan, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
nın denetleme yetkisinin kendi kurumlarında ce
reyan etmiyeceğini, ondan sonra da Maliye Ba
kanlığı müfettişleri tarafından denetlenemiye-
ceklerini kazai hükme bağlamışlar fakat özür 
dilerim Yüksek Denetleme Kurulu buna rağmen 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun birta
kım teftişlere tabi tutulmadığı için, teftişe tabi 
tutulmasına Türkiye Radyo - Televizyon Kuru
mu tarafından mâni olunduğu için hesaplarının 
tasvibedilmemesi yolunda mütalâa vermiş ondan 
sonra bizim komisyonumuz da bu mütalâaya iş
tirak ederek, şimdi huzurunuza Türkiye Radyo -
Televizyon Kurumunu bir suçlu, kendi başına 
buyruk, her türlü denetimden azade, istediğini 
yapan, Devlet içinde Devlet bir kurum gibi gös
termeye çalışmaktadır. Bu haksızlıktır, bu şid
detli bir haksızlıktır. Haksızlıktır, çünkü ben 
ne bizim Karma Komisyonun ne de Yüksek De
netleme Kurulunun Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumu ile diğer Bakanlıklar arasında cereyan 
eden ve neticede Danıştay kararlarına bağlanan 
faaliyetlerinin bilinmediğini tasavvur edemiyo
rum, bunları görmediniz mi? Bunları okumadı
nız mı? Bunlar sizin elinizde yok mu idi? Bun
lar şunun veya bunun müdafaasına ihtiyaç gös
teren ve bu itibarla da şunun veya bunun şahsi 
fikirleri değil, bir kaza organının kararları. Na
sıl olur da Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu
nu hakikaten bana da ilk nazarda böylesini ba
şıboş bir idare hiç kimsenin denetimi altında ol-
mıyan bir idare, hiç kimseye hesap vermiyen bir 
idare, hiç kimsenin kapısından salâvatla giremi-
yeceği kadar bir korkunç idare intibaı uyandı. 
Ama sonra işin içine girince öğrendim M, tersi
ne, idare hiç de öyle bir idare değil, idare çok 
önemli ibr görev görmüştür tarih içinde, özerk
lik denilen - eski tâbirle muhtariyet - mefhumun 
Radyo - Televizyon Kurumuna ne maksatla vâzu 
kanun tarafından daha doğrusu Türk halk ef
kârına sunulmuş, Türk halk efkârından oy ala
rak kanun olmuş Anayasaya ne maksatla konul
duğunu anlamış ve onun anlamına uygun hare
ket etmiş bir kurum olduğunu öğrendim, özerk
liği böylesine müdafaa eden bir kuruma ben ar-
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tık siz burada sadece kendi bildiğinize at oyna
tıcı bir idare olmak için uğraşıyorsunuz demiyo
rum, hakikaten özerkliğin Türk Milletinin ço
ğunluğu tarafından oyla kabul edilen Anayasa 
ile verilen bu özerkliğin, size verilen bu özerkli
ğin, başka teşekküllere verilen özerklikten ayrı 
bir özerklik olduğunu sezmişsiniz, fark etmişsi
niz ve bu uğurda mücadele yapmışsınız, sizi teb
rik ederim diyorum, tamamen tarafsız bir görüş
le. Bu itibarla ben TRT Kurumunun ittiham al
tına bırakılmasına şaştım. 

TRT Kurumu hiçbir denetime tabi değil mi
dir, diye bir sual vâridolacaktır. Elbette olacak
tır. Hakikaten Türkiye bir İmparatorluktan dö
nüşmüş, inkılâplar yapmış bir ülkede nasıl olur 
Devlet parası ile işliyen bir kurumun hiçbir 
kontrola, denetime tabi olmadan hayatını idame 
etmesi kabul edilebilir. Bu ne hukuk nosyonu
na, ne Türkiye'de Devlet anlayışına, ne de gele
neklerimize uygundur. Hele hele çok Int oîan 
kaynaklarımızm böylesine deneticsiz bir harca
ma tekniği içinde yürümesine nasıl gönlünüz ra-
zi olur, dersiniz. 

Değerli arkadaşlarım, bunun da cevabı var, 
O da beni tatmin ediyor. Sizi de tatmin edece
ğini ümidederim, arz edeceğim. TRT. Kurumu 
denetimden uzak bir Kurum değildir. TRT Ku
rumu birkaç maniadan geçer gibi denetlenmek
tedir. Daha doğrusu birkaç yönlü denetime ta
bidir. TRT Kurumunun önünde birkaç mania 
vardır, denetim maniası vardır. Onlardan mu
vaffakiyetle geçmeye mecburdur. 

önce TRT Kurumunun 359 sayılı Kanunda 
kuruluş şekli tâyin edilen bir idare kurulu var
dır. Bu idare kurulu başka idare kurulları gibi 
teşkil ve tâyin edilmiyor. Çok hususi bir prose
dür takibediliyor. Çok değişik yerlerden, deği
şik karar organlarının, kamu oyu organlarının 
seçtikleri kişiler idare kurulu üyesi oluyor. Prü-
lârist bir toplumun icaplarına uygun bir secim 
prosedürü idare kurulunu teşkil etmekte esas 
alınmış. Üniversitelerden, şundan, bundan in
sanlar seçilip geliyor. Bir Hükümet veyahut 
her hangi bir sermaye şirketinde olduğu gibi 
hissedarlar tarafından bu kurumun idari kuru
lu teşkil edilmiyor. Bu büyük bir teminat. Ken
disini seçene dahi bağlı olmadığı, her türlü 
kararında ve hareketinde serbest olduğu bu 
359 sayılı Karnında yazılı bulunan bir idare 

kurulu üyesi, TRT Kurumunun idaresini ele 
aldığı günden itibaren yalnız vicdanına ve ka
nuna karşı mesul hissediyor kendini. Hiçbir 
baskı altında değil, bir seçim baskısı veya her 
hangi bir seçim baskısı içinde değil. Sonra, 
beş yıl müddetle rahatça çalışma imkânı veril
miş, her türlü tasalluttan azade tutulmuş in
sanlardan teşekkül ediyor, idare kurulu. Bu 
büyük bir denetim organı gibi vazife görüyor. 
Elbette böyledir, böyle olması özerlikle telif 
edilsin diye düşünülmüştür; iyi düşünülmüş
tür. Binaenaleyh birinci etapta, birinci mania 
olarak bu denetime tabidir TRT Kurumu. 

Bir başka denetime tabidir TRT Kurumu. 
Kendi içinde müfettişleri vardır. O müfettiş
ler TRT Kurumunun dilediği gibi hesaplarını 
ve sairesini görmeye, göstermeye, suç olanla
rını gerekli mercilere iletmeye yetkilidir. Kim
se bunu önliyemez, müfettişlerin görevi de za
ten budur. Ve böyle birtakım teftişin yapıldı
ğı da besbellidir. 

Şimdi, Türkiyede yalnız kendi içinde, kendi 
bünyesindeki teftiş kurulu ile teftişe tabi bir 
müessese TRT Kurumu mudur? Yok. Değerli 
arkadaşlarım, TRT Kurumunun nihayet nihayet 
bütün malî portesi, harcadıkları, harcıya-
cakları birkaç milyonla ifade edilir. Ama mil
yarlarla ifade edilen varlıklara sahibolan, me
selâ Ereğli Demir - Çelik Fabrikası da TRT 
Kurumundan çok daha basit bir teftiş sistemi
ne tabidir. Onun da hususi murakıpları vardır 
ve özel teşebbüsçüTük uğruna o milyarlar öy
lece, eğer şikâyetiniz varsa öyle bırakılmıştır. 
Kaldı ki birtakım bedeller ödemeye mecburuz 
biz. Biz insanlık tarihi içinde bu muasır mede
niyet dediğimiz, daha doğrusu gelişmişlik dedi
ğimiz seviyeye ulaşmak için fikir yönünden bir
takım bedeller ödemeye mecburuz. Bu bedel
leri ödediğimiz zaman bâzı aldanmalarımız da 
olabilir. Bu da insanlık tarihinde görülmüş va
kalardandır ve kabul edilebilir. 

Kaldı M, buna da lüzum yok. Bir başka 
denetimi TRT Kurumunda görmek mümkündür. 
O denetim Turizm ve Tanıtma Bakanlığının, 
Bakanın isteği üzerine TRT Kurumunda idari, 
malî ve teknik yönden Yüksek Denetleme Ku
rulu marifetiyle her türlü tetkik yaptırılmak 
mümkündür, 440 sayılı Kanun bunu kabul et
miştir. Ve nitekim böyle tetkikler de yapıl-
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mıştır. Dahası var; 440 ve 468 sayılı Kanun
larla Yüksek Denetleme Kurulu diğer Kamu 
iktisadi Teşebbüslerini denetlediği gibi TRT 
Kurumunu da denetliyor. 

İstenen denetleme nedir? Başka türlü de
netleme nedir? Ha, olabilir ki, Yüksek Denet
leme Kurulunun iddia ettiği gibi haber, ara 
haberi, yayın muhtevasının denetlenmesi. Bu
nun denetleme ile hiç ilgisi olmadığına, biraz 
değineceğim müsaade ederseniz. Böyle bir de
netlemeye ihtiyacolduğunu iddia ediyor diye
lim, Yüksek Denetleme Kurulu. Pekâlâ, bu 
denetimi Yüksek Murakabe Kurulunun görev
leriyle bağdaştırmak mümkün mü? Yüksek 
Denetleme Kurulu idari, malî ve teknik yönden 
denetleme yapmaya yetkili bir organdır. Yük
sek Denetleme Kurulunun haber muhtevası üze
rinde, mahiyetinde denetleme yapması ihtisası
na taallûk eden bir keyfiyet olmasa gerektir. 
Bu sanatın denetlenmesi gibi bir şeydir. Ben
zetmeme müsaade edin. Sanat nasıl denetlenir? 
Bir ressamın resim yapması nasıl denetlenir? 
Bir yazarın bir eser vermesi nasıl denetlenir? 
Bir musiki yapımcısının yaptığı besteyi de
netlemek nasıl mümkün olur? Haber, bugün 
haber, ara haberi veya her hangi bir kültürel 
yayını denetlemek nasıl mümkün olur? Bu, o 
kurumda bulunan insanların yüksek ferasetle
rine kalmış bir iştir, onların vatanseverliğine 
kalmıştır, onların insanlık tarihi mücadelesi
ni bilmelerine kalmıştır, onların Türkiye'nin 
ihtiyaçlarını fark etmelerine kalmıştır, onların 
Türk kamu oyunda neyin iyi, neyin fena ol
duğunu, hangi tür bir toplum yapısına doğru 
gitmemiz gerektiğini tâyin yetkilerine kalmış
tır. Bu kuru bir denetleme konusu değildir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Onun adı da 
tarafsızlık. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Binaenaleyh, Yüksek De
netleme Kurulunun haber muhtevasını denet
lemek isteriz, şeklindeki istediğini biran için 
yerine getirmeye kalksak önce ihtisaslarını 
sormak icabedecektir. Hiçbir zaman şunu iddia 
etmiyorum ki Yüksek Denetleme Kurulu Rad
yo - Televizyon Kurumunun yayınlarını idare 
eden kimselerden daha az sanatseverdir veya 
memleketseverdir. Asla. Ama bir işle doğru
dan doğruya görevli olan insanın yetkisi ve 
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] yeteneği ile bir işin idari, malî ve teknik yön

lerini denetlemeye mecbur insanların elbetete 
yetkisi ve yeteneği arasında elbet fark 
vardır, bunu kabul ederim. Bunu elbette kabul 
etmek lâzımgelir. Bu itibarla Yüksek Denetle
me Kurulunun yaptığı denetleme yetmiyor mu; 
idare bakımından, mali bakımdan, teknik ba
kımdan? Niçin yayın muhtevası denetlenmek 
istenir? Bu tehlikelidir, dedim. İşaret ediyorum, 
İsrar ediyorum, evet tehlikelidir ve Türkiye'de 
benim kanaatim o ki, yayın muhtevası üzerinde 
olsa olsa denetimi iki büyük hâMm yapar. Bi
risi halk efkârı yapar, diğeri de adlî kaza ya
par. 

Halk efkârı yayınların muhtevasını, yalan 
haberleri, kötü haberleri, beğenmez, protesto 
eder. Radyoyu kapatır. Bir zamanlar çok affe
dersiniz rahmetli olduysa bilmiyorum rahmet 
dilerim, sağ ise hürmetlerimi sunarım, «içinde 
Necip aşkın olmıyan bir radyo verin» diyecek 
kadar halk protesto olmuştur, bu memlekette. 
Bir samanlar, bu memlekette haberler başladı
ğı zaman ölüsü ile dirisi ile hangi cepheye kim
lerin geçtiği haberlerini dinliyen halkın protes
tosu olmuştur bu memlekette. Bunlar halkın bü
yük denetimidir. Halk efkân diyorsunuz, halk 
efkârından da galiba yalnız bir avuç münevveri 
anlıyorsunuz, illâ halk efkârı, sadece münev
verlerin protestosu değildir, halk efkârı buz gibi 
bütün halktan böyle derlenmiş, toplanmış bir 
sosyal ortalaması bilinen, değer yargıları sis
temidir Bu halk efkârına itibar ediniz lütfen. 
itibar ediniz, aksi takdirde siz halk efkârına 
sadece ya politik maksatlarla veya bir çıkar 
maksadı ile o kadar iyi hürmetkar gözüküyor
sunuz demektir. Halk efkârına itibar etmeniz 
lâzımgelir. Hattâ, daha ileri gidecek olursak 
başka memleketlerde halk efkârının önemini be
lirten birtakım meseleleri, hâdiseleri dile getir
memiz lâzım. Halk efkârı, önemli bir denetleme 
merciidir bence.. 

Sonra Türkiye'de müstakil hâkimler vardır. 
Türkiye ̂ de ağır olmakla beraber iyi işliyen bir 
âdil kasa mekanizması vardır. Radyo Televiz
yon Kurumunun haberinde; ara haber veya 
yayınında her hangi bir uygunsuzluk, suç ba
his konusu oldu mu, onun hemen akabinde sav
cılar ve hâkimler harekete geçmeye mecburdur-

I 1ar. Radyo Televizyon Kurumunu bu işlerini 
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yapanken denetliyen adlî kazanın da üstünde 
"bir denetleme istemezse eğer benim komisyo
num lütfen bu pasajdan vazgeçsin. 

Değerli arkadaşlarım, bir dâva savunur gibi 
değil, memleketin gerçekten önemli bir konusu 
üzerinde samimiyetle ifadeyi, meram etmek 
istiyen bir insan edası ile söylüyeyim ki, durum 
budur. Haber muhtevası, yayın muhtevası üze
rinde denetleme yapmak halk efkârına ve adlî 
kabaya bırakılmalıdır. Demokrasinin teminatı 
bu olmalıdır. Çünkü bunun aksi, kimin neyi, 
ne kadar, ne zaman, ne suretle denetliyeceğinin 
bulunmasına imkân olmıyan bir yol açılmış ol
ması demektir. Yani eski hale dönüşmek de
mektir. Yani dolaylı olarak sansür demektir. 
Yani dolaylı olarak Radyo Televizyon Kuru
munu iktidarın, emrine vermek demektir. On
dan sonra da iktidardan başka herkes Radyo 
Televizyon Kurumunu sabahtan akşama kadar 
diledlğ?. gibi o insanlar üzerinde insanlık onu
runa yakışmıyan baskılar yapmasına müsaade 
etmek demektir. Bu itibarla Radyo Televizyon 
Kurumusun denetlenmesinde noksanlık vardır 
iddiaları kanımca tamamen hakikat dışıdır. Bir 
hususi arzu eseri değilse, büyük bir anlayışsız
lık eseridir. 

Radyo Televizyon Kurumunun pek özerk 
bir müessese olduğuna dair size Danıştay karar
larım okudum. Size Radyo Televizyon Kuru
munun tenkilini ömş-ören yahut bünyesinin ne 
olduğunu ve görevlerinin ne olduğunu belirten 
359 sayılı Kanunun dahi Anayasaya uygun bir 
kanun olması gerektiğine dair Anayasa Mahke
mesi kararım, anlattım. Bunları biliyorsunuz. 
Bir başka karar da son zamanda neşredildi. 
Hakikaten Radyo Televizyon Kurumunun ken
dilerinin iddia ettiği gibi pek özerk bir mües
sese olduğu bir ikinci Anayasa Mahkemesi ka
rarı ile teeyyüdetti. Tevkil olundu. O da Rad
yo Televizyon Kurumu Kanununun 47 nmi mad
desinin 2 nci fıkrasının iptalidir. Ne diyor? Di
yor ki Anayasa Mahkemesi, «Radyo Televizyon 
Kurumunun kadrolarını başka kuruluşların kad
roları gibi bakanlıklardan mucip almak, emir 
almak v.s. suretiyle kurmak mümkün değil. Rad
yo Televizyon Kurumu idare Kurulu kendisinin 
idaresine gerekli bütün hizmetleri görecek in
sanların tâyininde v. s. inde tek başına yetkili
dir.» Tek başına yetkilidir. Efendiler bu kadar 
mantık, bu kadar tecrübe, bu kadar kazai mer-
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ci kararı, bu kadar Anayasa Mahkemesi 
kararı. Hâlâ birtakım şüpheler, birtakım su-
izanlar, birtakım ittihamlar. Bunun arkasında 
iyi niyet yatıyor? Hayır olmaz böyle şey. Bu-
un kolayı vardır. Kim ki bu radyoyu emrine 
almak ister, ortaya çıkar halk efkârının bütün 
güçlerin, bütün hürriyet kuvvetlerinin karşısı
na çıkar ve Radyo - Televizyon Kurumunu 
359 sayılı Kanunda Anayasada olduğu gibi 
özerk kurum olmaktan mahrum ettim bu kanu
nu ilga ettim, Radyo - Televizyon Kurumu 
avuçlarımın içindedir, mutlak iktidarımın için
dedir der, g'etirir kanunu, ondan sonra görü
şülür. Ama bütün hürriyet kuvvetlerini, bü
tün insanlık mücadelesi tarihini ama her şeyi 
göze almak şarttır. Kolay değildir, memlekette 
hürriyet mücadelelerinin karşısına dikilmek. 
Kolay değildir, özgürlüklerin anası düşünce
lerin üstünden gelmek. Kolay değildir, düşün
celeri kafalardan çekip atmak. Kolay değildir, 
bir daha aynı yerde batmak. (A. P. sıraların
dan batan ne? Sesleri) (Gürültüler) Bu iti
barla size sevgili arkadaşlarım, Radyo - Tele
vizyon Kurumunun hesapları üzerinde suizanı 
davet eden rapor fıkrasının çıkarılarak doğru 
yola gidilmesini halisane saygı ile tavsiye ede
rim. Hürmetler ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Yıldız buyurun. Daha sonra A. P. Grupu 
adına Sayın Köker. Şahıslar adına Sayın öz-
türkçine, Sayın Dikeçligil, Sayın Ege, Sayın 
Ucuzal, Sayın ismen, Sayın Altan söz almış
lardır. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabiî üye) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleri kamu ekonomik 
kuruluşların denetimi ile ilgili raporun genel 
görüşmesinde TRT konusunda kısaca değinmiş 
ve sırası geldiğinde bu kurumun durumunu da
ha geniş bir çerçeve içinde eleştireceğimizi söy
lemiştik. T. B. M. M. adına hazırlanan raporda 
TRT Kurumu özel şekilde ele alınmış ve bu
güne değin örneğine raslanmıyan bir işleme 
uğramıştır, ilk kez oluyor M, bir durumu ya
sama organının komisyonu aJklamamıştır. 

Raporu TRT ile ilgili ifadeleri dikkatle 
okunmaya değer bir ilginçlik göstermektedir. 
Yıllardır sürüp gelen bir yıpratma kampanya
sına T. B. M. M. nin âlet edilerek yeni gerek-
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çeler bulma eğilimi raporda belirgin haldedir. 
Rejim için de büyük tehlike doğuracak hale 
gelen ve birkaç kez üzerinde durduğumuz ik
tidar Devlet kurumları çatışmasının en yoğun 
şekilde yöneltildiği TRT ye atlamamada daya
nılan gerekçeler ve kuruma karşı kullanılan 
dil birçok yönlerden eleştirilmeye değer Ana
yasanın özerklik kavramının yorumlanması 
TRT - Hükümet ilişkilerinin ele alınması, çı
kan yasalardan daha önce özerk kurum bulun
madığı dönemde çıkan yasalardan kurum aley
hinde yararlanılması, kurumun görevlerini be
lirten 359 sayılı yasanın 2 ve 5 nci maddelerin
deki amaçlardan saptırılma çabalan, ve dil 
devrimine düşmanlığını dile getirmesi yönlerin
den üzüntü ile okuduğumuz raporun kuruma 
karşı düşmanlık ifade eden sözlerini yasama 
organlannın bir komisyonuna asla yakıştıra
mıyoruz. Tarafsız olması gereken yasama orga
nının bir Devlet kurumuna kullandığı dil, 
sanu-ım ki örneğine bundan önce rastlanma
dık ölçüde düşmanlık ifade eden dildir, örnek
lerini vereceğim. Politik olmaktan başka hiç
bir neden gösterilemiyecek olan TRT iktidar 
savaşmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
âlet edilmek istenen raporu eleştirirken şu 8 
hususu belirtmeye çalışacağız. 

Birincisi, özerklik anlayışı, rapordaki ve 
şimdiye kadar ki uygulamada, 

ikincisi; Hükümet, Devlet kurumlan ilişki
lerindeki mantık, 

Üçüncüsü; kişiler yargılan sorumlu ve yet
kili organların kararlanna üstün tutma eğili
mi. 

Dördüncüsü; bir kamu kuruluşu olan TRT yi 
engellemede Hükümetin tutumu, 

Beşincisi; tarafsızlık anlayışı, 
Altıncısı; devrimler karşısındaki davranış

lar, 
Yedincisi; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

bir organının bir Devlet kurumuna karşı aldı
ğı durum ve son olarak özetliyeceğiz sunucu. 

Sayın arkadaşlarım, önce özerklik kavramı 
üzerinde biraz duracağız. Bunun kapsamı ve 
amaçlannda bir açıklığa varılmadıkça tartış-
malanmızdan bir sonuç alınamaz. Rapor özerk
liği, bir kuruluşun yasalara uygun olarak ken
di kendini yönetme serbestidir diyor. Rapor 
özerkliği böyle anlıyor. Özerklik bir kurulun 

yasalara uygun olarak kendi kendini yönet
me serbestidir diyor. Tanımlama bu olunca ve 
başka bir şey bunun içine girmeyince özerk 
olan ve olmayan kurumların iktidarla ilişki
lerinde bir ayırım kabul edilmiyor demektir. 
Gerçekten öbür kamu ekonomi kuruluşlan da 
yasalar içinde kendi kendini yönetil*, özel hü
kümlerde, özel kanunlarda, özel yasalarda ken
disine ne zaman karışım yapılacağı yazılır. 
Ama genel tanımlama, onlar da yasalar içinde 
kendi kendini yönetmesidir. Tüzel kişiliği olan 
bütün, kurumlar böyledir. Halbuki şimdi belir
teceğim, özerklik yalnız bu değildir, bu gerek
lidir. Özerkliğin siyasal iktidarın, hiç yok ra
porda böyle bir şey, siyasal iktidann karışım 
ve baskılarına karşı bir güvence sağladığı, te
minat sağladığı, bu olmadıkça tarafsızlık* ol-
mıyaeağı ve gerçeklerin halk oyuna yansıtılması 
olanaklannın kısıtlanmış olacağı, gibi özerkli
ğin, gerçek yönlerine değinmek istenmemiştir, 
raporda. Özerklik kime karşı? Her şeyden önce 
iktidar baskı ve karışımına karşıdır. Çok ilkel 
bir zihniyetten kaynağını alan ve geçmiş bir 
ayıp haline gelmiş bulunan Vatan Cephesi 
radyosu uygulamasından sonra hiçbir kısıtla
ma ve engellemeye uğramadan halkın serbest
çe haber alması, objektif yargılara varabilme
si ve gerçekleri öğrenebilmesi ve kamu oyunun 
serbestçe oluşumunun sağlanabilmesi amacı ile 
dünyadaki örneklerine tanık olduğumuz nite
likte bir TRT Kurumunu öngöraıektedn*, Ana
yasa. 

Anayasanın 121 nci maddesi çok açıktır. 
Kimi eski tutku ve huyların depreşmesi ile, 
bu maddeyi rapordaki gibi yorumlamak isteği 
hukuk yoliyle savunulamaz. Bu söylenenin 
ötesinde işler vardır. Özerklikte üniversitele
re bilimsel ve yönetsel özerklik 120 nci madde
ye karşı 121 nci madde çok geniş anlamda bir 
özerklik tanımaktadır TRT ye. O halde özerk
lik sahasında en geniş anlamda özerklik ta
nılan kurum TRT dir. tarafsızlığı temel nite
lik olan radyolan besliyecek ajansların da, ha
ber ajanslannın da tarafsızlığını öngörmekte
dir aynı madde. Bundan önce bir kez daha ör
nekler getirdik, Sayın Bakan, «Efendim, el
bette Hükümetin görüşlerine uygun konuşa
cak» şeklinde burada beyanda bulundu. 121 
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ncj madde sermayesinin büyük kısmı devlet
ten gelen haber ajanslarının tarafsızlığını ön
görmektedir. Hattâ bu öyle ileri gitti M Sa
yın Genel Müdür bile; elbette benim parti
me, siyasi eğilimine uygun haberlerle ilgili
dir, beyanları bir şeyler okudum, demekki bu 
kavramlar birbirine karıştırılmış. Onun için 
üzerinde fazla duruyorum. Tarafsızlığın temel. 
güvencesi özerkliktir. Özerklik olmadıktan son
ra tarafsızlık güvence ulaşamaz. İnsan hak ve 
özgürlüklerinin süreli güvencesini sağlamada 
özerk kurumlar kişilerin birbirleri ile ve özel
likle yönetenlerle yöneltilenler arasında uy
gar ilişkilerin kurulup yaşatılmasında etkin ola
bildikleri ölçü, bu kurumlar etkin olabildikleri 
ölçüde demokratik rejim güçlü olur ve gönül
den benimsenir. Bu kurumlara kulağını ve
ren doğruyu söylüyor, tarafsız, söylüyor, kim
se buna karışamıyor, en azından diyebildiği öl
çüde o memlekette demokrasi güçlenir ve baş
vuracağı kendi vicdanına sadece bağlı kimse
lerin, kurumların bulunduğunu insan bildiği. 
bir memlekette demokrasinin huzurunu duyar. 
Her toplum için gerekli olan düzen ve otorite 
her toplum için gereklidir, otoriter rejimlerin 
tersine demokrasilerde yasal ve kurumsal 
otoritedir. Kişinin gücüne bağlanmaz. Kurum
ların ve yasaların hükümlerine dayanır. Ku-
rumlararası dengeyi, ve yönetenlerle yönetilen
ler arasındaki ilişkileri bozmada ise en etkin 
olan iktidardır, işte onun için gözler buraya 
yönelir. Halk yönetimi çoğunluğun iradesi ve 
halkın kendi kendine yönetimi gerçek anlamı 
ile hiçbir yerde henüz sağlanamadığından bir
kaç kişinin elinde toplanır. Halk yönetiminin gü
cü bunun siyasal iktidarlar bir ya da birkaç 
kişinin elinde etkisini göstermeye başlar, bu 
dünyada böyledir. Henüz bu aşamaya toplum
lar gelişmediği için, halk yönetimi ulusun ira
desi. der sonunda böyle bir kliğe kadar yük
selir. Her yerde, ölçüler değişir elbette. Bu du
ruma gelince yalnız muhalif değil, yalnız ta
rafsız değil, Devlet kurumları ve hattâ iktidar 
partisi içinde olup da gücü elinde bulunduran
ların grupuna giremiyen veya onlarla beraber 
olamıyanlar da bu memleketlerde insan hak 
ve özgürlüklerini yeteri ölçüde kullanamaz
lar. O kuvvet mihrakının isteğini yapmıyan, 
doğruyu söylese bile ertesi gün bavulunu ka

pıda bulabilir. Bütün bunlar düşünüldüğü için 
bu aşamalar aşılıyor. Böyle bir güven, böyle 
bir gücü eline geçirenler de rejimi saptıracak 
ölçüde sınırsız hareket etme heveslerine ka
pıldıklarına ilişkin geçmiş örneklerimiz var
dır. Ulusu, partiyi, tüm organları bir tarafa 
atarak; «Odunu korsam bile milletvekili yapa
rım» diyebilecek kadar bu iş saptırılır. Bütün 
bu örnekler ve bizim an denemelerimizden son
ra, iktidarın keyfe göre hareketlerini önleyici 
Mşi hak ve özgürlüklerini koruyacak ve hu
kuku egemen kılacak nitelikteki bir Anaya
saya kavuştuk. Rejimi saptırma eğilimlerinden 
toplumumuzu temizleme amacı ile kuvvetler ay
rılığı, ikili yasama organı, Anayasa Mahkeme
si, yargı, organlarının bağımsızlığı, yargıç gü
vencesi, basın özgürlüğü ve türlü örgütlenme 
haklan yanında; kamu oyunun oluşumunda 
çok önemli yetkisi olan üniversite ve radyo 
özerkliği, yolu ile de siyasal iktidarların yet
kilerini sınırlıyan Anayasamızın temel felse
fesi iyice kavranmalıdır. Bütün bu kurum ve 
dengeler belirttiğimiz son noktaya, demin arz 
ettiğimiz demokraside henüz gerçekleşemiyen 
bir aşamanın sakıncalarını önlemeye yönel
miştir. Bu sınırlama olmadıkça, kişi hak ve 
özgürlükleri sağlanamaz. Bütün kişisel hak
ların anası, olduğu, Anayasamızın gerekçesinde 
de belirtilen düşünce özgürlüğünden gereği 
ölçüde yararlanabilmek için serbestçe haber 
almak ve toplumsal gerçekleri öğrenebilme 
teme! koşuldur. Bunu sağlıyacak TRT ve ha
ber ajanslarına Anayasamız özel bir önem ver
mektedir. Basın - yayın özgürlüğü, öbür özgür
lüklerin güvencesi, olduğundan, - o olmadıkça 
öbür özgürlüklerin güvencesi olamaz - oldu
ğundan özgürlükleri rejimini içtenlikle be-
nimsiyen ülkeler, radyo ve televizyonların si
yasal iktidarlara karşı özerk olmasını esas ka
bul etmişlerdir. Örnek alınan yahut alınma
sı geleneklesen BBC başta olmak üzere, demok
ratik ülkelerdeki, radyoların özerkliği artık 
tartışılmaz haldedir. Özerklik, siyasal iktidar 
ve öbür siyasal güçlerin her türlü etki ve ka
rışımlarına karşı kanunların, kurumların koru
narak tarafsız hareket edebilme yetenekleri
nin sağlanması içindir. Kurumları bunlara kar
şı koruyup, hareket serbestisini sağlamaktır. 
Yoksa çıkmış kanuna göre kendi kendine yö-
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neltme özerklik değildir. Bunu sağlamak için 
alınan tedbirlerin başlıca nedeni siyasal ik
tidarlara karşı duyulan kaygıdır. Genel siya
sal oluşumun ortaya koyduğu gerçekler ve bi
zim eriştiğimiz aşamadan bugün geri dönmek 
istiyen ya da bu ileri gelişmeyi hazmedemi-
yen bir tutumla savaşmak zorunda kalışımı
zı büyük bir talihsizlik saymaktayız. 

Raporu yazan komisyon üyeleri ve onların 
zihniyetlerini paylaşan çevreler, TRT Kuru
munun denetlenemediğinden yakınıyorlar. Hat
tâ; böyle kurum olmaz, Devlet içinde Devlet
ten, bağımsız radyo ve televizyon yönetimi ola
maz. Bir kurumun özerklik niteliği içinde ya 
da bu niteliğe sığınarak her türlü kontrolden 
uşak kalması gibi sözlerle - rapor yazıyor bun
ları - özerkliğe ve kuruma cephe alan ifadeleri 
okuduk raporda. Kurum Genel Müdürünün ya
zıları ve uygulamalar, TRT nin malî, yönetsel 
ve teknik yönlerden denetimine karşı hiçbir en
gel çıkarılmadığı meydana konduğu gibi, iç de
netimi bilim ve sanat çevrelerinden seçilmiş yö
netim kurulunun denetimi ve tarafsız bilim 
adamlarından kurulu siyasal yayınlar, hakem 
kurulunun varlığı ve hiçbir kurumun kapalı tu-
tutulamıyacağı, yargı denetiminin tümünü yok
muş gibi göstermek istiyen rapordaki ifadeleri 
çok yadırgadık. Belirttiğimiz bu kadar yönlü 
denetim ve gözetim varken hiçbiri yokmuş, bu
na kimse karışamıyor gibi ifadeyi raporda oku
yunca hayretler içinde kaldık. Belirttiğimiz şe
kilde etkin bir gözetim ve çok yönlü bir denetim 
yapılmakta iken; başka neyin denetlenmesi is
teniyor? Denetime kapalı tutullmaya çalışılan 
bir eylem vardır doğrudur; o da yayımların kap
samıdır. îstenen budur. Her şeyden önce bu bir 
uzmanlık işidir, yönetim kurulu bilim ve sanat 
çevrelerinden geldiği için esas görev onundur, 
kamu oyudur, suç yaparsa yargı vardır bütün 
bunları bir tarafa bırakıyorum ki, bunlar yayın 
kapsamını denetliyor. Yönetim kurulu bilim ve 
sanat çevrelerinden gelmiş, kamu oyu izliyor, 
suç yaparsa yargı organları var, bütün bunlar 
dünyanın her yerinde değerlendirme yayın kap
samının denetimi böyle olabilir. Polis rejimi ol-
mıyan ülkelerde elbette. Halkın her gün dinle
diği ve karşılık verme hakkını tanıdığı bir ku
rumun siyasi yayınlarının iktidarın denetimine 
sokulması inanılır bir gerekçeye dayanmadığı 

gibi, özerklikle bağdaşamaz. Kültürel yayınları 
bıraktık, olsa olsa burada siyasal amaçlı yayın
lan denetim isteği vardır. Hele, «partime uymı-
yan kişileri atıp, partime uyan kişileri almak 
hakkımdır. Millî Birlik Komitesi ve C. H. P. 
zamanında atanmışları yerlerinde tutmam el
bette», diyebilen bir sayın Bakanın denetimini 
istemek, bunları açıkça komisyon önünde söy-
liyebilen bir bakanın denetimini istemek «Va
tan Cephesi» radyolarını yaratanlara rahmet 
okutacak bir tutkudur. Böyle bir istekte buluna
bilmek eski bir huyun, eski bir ayıbın savunucu
su olma rolüne düşmek olur. 

Zihniyeti belli ve partizanlığı hakmış gibi 

savunan ve Rodezya'daki, Güney Afrika'daki 
ırk ayırımını, soy ayırımını Türkiye'de uygula
mak istiyenler; TRT yayınını denetliyecekler 
ve bu kurum da yine örnek sayılacak, özerk 
sayılacak. Bu şaka diye bile söylenemez. Şaka 
olamaz böyle lâflar, böyle kimseler böyle kuru
ma giremez bir defa. Yasama organına sunulan 
ciddî bir belgede böyle bir eğilimi yansıtan söz
ler bulunmamalı, idi. Üstelik, yayınların de-
netlenemiyeceğini Danıştay da karara bağla
dığı halde ve bu husus raporda da kaydedilir
ken, aksi istekte bulunulmaktadır. Hem rapor 
bunları yazıyor, Danıştay böyle istiyor, danış
ma anlamındaki görüşler böyledir, ama biz de 
böyle istiyoruz, diyor rapor. Danıştay gibi en 
yüksek yargı organının kesin kararına, görüş
lerine uygun bir eylemi değiştirmek ve Anaya
sanın özerklik anlayışını partizanca bir eği
lime kurban etmek arzusunu açıkça ifade ede
bilmek, hukuk anlayışında bir eksiklikten ileri 
gelmiyorsa, Anayasaya karşı olma eğiliminin 
talihsiz bir belirtisidir. Anayasa Mahkemesinin 
son kararından sonra böyle bir Anayasa dışı 
bir isteğin bir kez daha ifade edilemiyeceğini 
umarız. Gerçekten Anayasa Mahkemesi son ka
rarı ile, bugün yapılan denetimi fazla görüyor. 
Hattâ, yasada belli edilmiş olan 47 nci maddede, 
kadroların saptanmasında Maliye Bakanlığı
nın görüşü, Devlet Personel Dairesinin görüşü, 
Turizm Bakanlığının onayının isteği çıkarılı
yor, Yönetim Kurulunun hazırlıyacağı yönet
meliğe göre kadrolar kurulur, diyor. 47 nci mad
deyi bu hale sokuyor, son Anayasa Mahkemesi 
kararı. Bunu gördükten sonra, her halde raporu 
hazırlıyan arkadaşlarım bunu okuduktan son-
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ra, hata etmişiz, ama bundan sonra düzeltiriz, 
demeleri gerekir. Kadrolar, hizmetin bölünme
sini ve bunun nasıl yürütüleceğini gösterir. 
Kadro budur. Buna karışma, hizmete de bir öl
çüde karışma niteliğini taşıyacağından Ana
yasa Mahkemesi diyor ki, sen hizmetin bölü
münü, hizmetin nasıl görüleceğini, görev bölü
münü fiflân belirten kadrolara karışırsan ya
yma karışmış olursun. Bu yetkiyi Hükümete ve
ren sözler Anayasaya aykırı bulunmuştur. Ku
rumun yürütme içinde hiçbir hiyerarşik kade
meye bağlı olmadığını belirten yasa hükümleri
ni bilmezlikten gelerek; raporda, bağlı bulun
duğu Turizm ve Tanıtma Bakanlığı - 726 ncı say
fada - sözlerini okuyoruz. 

Demek ki, bunu hâlâ Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığına bağlı sanıyor, rapor. Sayın üyelerin bu 
Anayasa Mahkemesi karan karşısında bir daha 
raporlannı okumalannı sağlık veriri.?;. İktida
rın, hele partizanlığı en üstün meziyet sayan bir 
bakanın ve bunu açıkça söyliyen; TRT nin ya-
yınlannı denetliyememesini, o denetliyemiyor, 
diye; devlet içinde devlet; sözleriyle yermek 
devlet kavramını anlamamak olur. Hükümeti 
devlet sanan ve hâttâ bir bakanı devlet, yerine 
koyan bu sözleri siyasal güldürücülere ancak 
koniT sayarız. Mümkün değil, bu iş. Devlet ka
rışamıyor değil, karışmıyan belli. Yoksa, bun
lar ciddî lâflar değil herhalde, şaka olarak ya
zılmıştır. Yoksa, malî, teknik ve yönetsel dene
timini Başbakanlığa bağlı Yüksek Denetleme 
Kurulunun yaptığı, sanat ve bilim çevrelerinin 
seçtikleriyle yönetilen, iç denetim organları bu
lunan, yayınların tarafsızlığında hakem kuru
lunun gözetimi altında bulunan ve Devletin yar
gı dcncMmine tümüyle acık olan bir kurumu 
Devlet kontrol edemiyor, diyen sözleri hiçbir 
parlamenterin ciddiye alarak söylemiyeceğini 
biliyoz. Hele Hükümet çevresinden gelen karı
şımlara karşı yağı organlannın her seferinde 
TRT yi haklı çıkarmasından sonra böyle bir id
dianın gülünç düşeceğini her hangi bir parla
menterin takdir edemiyeceğini söylemek arka-
da^lanmıza beslediğimiz saygı ile bağdaşamaz. 

Sonra, TRT ve öbür Devlet, kuruluşları ile 
İktidarın çatışması konusuna da ilrunsk istiyo-

Hukuk Devleti kavramına gereği ölçüde say
gılı olmıya bir türlü yanaşamıyan bir zihniyet

ten kaynağını almaktadır, bu çatışma. Demok
rasinin bir kurumlar rejimi olduğu, bu kurum
ların karşılıklı denge içinde birbirlerinin görev 
yetkisine saygılı olmalan gerektiği ve Hükü-
mstin de bir Devlet kurumu olduğu, - Devlet 
değil, Hükümet, - Devlet kurumu olarak öbür 
bütün kurumlar içindeki yerini iyi değerlendir
mesi zorunluğu Hükümeti Devlet sanan polis 
rejimi zihniyetinin 1961 Anayasası karşısında 
geçerli olamıyacağı ve yürütmenin sınırlanma 
ve denetiminde yargı organının etkinliğinin te
mel alan bir rejim olduğunu demokrasinin, an
lamada daha gecikmemeliyiz. Bu anlayışa daha 
erişemiyen iktidarlar demokrasi ile bir çelişki
yi? düşmekten kurtulamazlar. İktidarların sınır
sız hareket serbestisini sağlamak ve yurdu ken
di özel mülkü imiş gibi davranmak için böyle 
bir çelişkiye düşenler çoğu kez parti ile ulusu 
da birbirine kanştınrlar. Ve aldıklan oylan 
tüm hareketlerine, ondan sonra yapacakları her 
işe ulusun önceden verdiği bir fetva imiş gibi 
sapma hatasına düşerler. Devletle, Hükümetin 
ve iktidar partisi ile ulusun aynı şeyler olma
dığını ve hizmet nöbetleşmesi için alınan oyla
rın ulusun bir ön fetvası sayılamıyacağını, Dev
let kurumlannın ve türlü baskı gruplannm gö
rüşlerine saygının önemini kavramada Hükü
mete yardım etmeliyiz. Çünkü bu konulan kav
ramış görünmüyor. 

Bugüne değiniri tutumu ile Hükümet, böyle 
bir anlayışı kendi özel felsefesi, prestiji ve ona 
güç veren eğilimlerin arzulan ile bağdaştıramı-
yor kanısını vermektedir. Yapamıyorum bun
ları, diyor; bu dediğiniz şeyleri, ama ben bunlan 
yapamıyorum. Bu temel yanlışı düzeltmek ve 
Hükümeti bu vahim yanılmadan kurtarmak 
her şeyden önce iktidar partisi üyelerine düşer. 

Arkadaşlarım, sorumlu ve yetkili organların 
kararlarına karşı kişisel yargılan üstün tutmak 
istiyen anlayış da düzeltilmelidir. Bu anlayıştan 
da kurtulamıyoruz. Raporda, bâzı ödemelere 
ilişkin işlemlerin denetimi Danıştay karan üze
rine olanak dışı hale gelmiş olduğu yazılıyor ve 
bundan yakınılıyor, raporda. Yani, Danıştay 
karar verdi; diye, bu hale geldi, eyvah, diyor. 
Hangi yetki ile en üst yargı organının kararını 
bu ölçüde zararlı ve haksız gösterebilir, insan? 
En yüksek organın karan memlekette artık fe
lâkete götürdü bu kurumu; diyecek gibi bir ifa-
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de kullanılmaz, efendim. Yargı organlarının 
Hükümeti bağkyamıyacağı, şeklindeki hukuk 
dışı görüşlerin bile ileri sürülmekte olduğuna 
tanık olmaktayız. Bağlıyamaz bizi, diyenlere 
bile raslıyoruz. Hiçbir mantıkla savunulamıya-
cak nitelikte olan bu savlar, bu iddialar Ana
yasanın 132 nci maddesine açıkça aykırıdır. 

Danıştayın, Maliye ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığının TRT yi denetliyemiyeceği, bu de
netimi ancak Yüksek Denetleme Kurulunun ya
pabileceğini ilişkin görüşü varken ve denetimin 
malî, teknik ve yönetsel konularda olabileceği 
belli iken bir yasa hükmü halinde en azından 
danışma niteliğinde ve şimdiye kadar türlü tar
tışmalar ile belli iken bütün bunların hepsini is
temekte, tersini istemek - de direnmek anlaşılır 
bir tutum değildir. Bu kadar tartışma, bu kadar 
danışma anlamında Danıştay görüşleri, karar
lar veriliyor, sonunda Anayasa Mahkemesi hele 
daha ileri gidiyor, bütün bunlar varken tersini 
istemek anlaşılır bir şey değildir. 

359 sayılı Yasa görüşülürken, ben savunuyor
dum o yasayı, iyi hatırlıyorum, Hükümetin 
görüşünü savunan bakanın da bu denetimin sa
dece malî olacağı şeklindeki beyanı o zaman ya
sayı hazırlıyan yürütme organının görüşünü an
latıyor. Tartışıldı bu konu, ama Hükümet adı
na konuşan o zamanki Sayın Bakan Ardıçoğlu 
biz bundan malî denetim anlıyoruz, demişti. Be
lirttiğim yasal ve kurumsal hükümler karşısında 
tanık olduğumuz inatçı davranış, kişisel yargı
ları ve politik tutkuları her şeyin üstünde tut
mak istiyen sakat bir zihniyeti yansıtmaktadır. 
Bana ne onlar öyle söylesin, benim görüşüm 
o değildir diyen bir zihniyet. Kurumu atlama
mak için, yayınların kapsamını denetliyeme-
menin, bilanço ve hesapların incelemesini önle
diği savı, iddiası, yasama organına yakıştırılmı-
yacak bir bahanedir. Efendim, ben yayın kap
samı neler söyledi, niçin söyledi, onları ince-
liyemediğim için, bilanço ve hesapları da denet-
liyemiyorum diyor. Bilanço ve hesapların dene
timi harcamalardaki doğruluğu, yetki ve yasa
lara uygunluğu araştırır. Yoksa, yayında neler 
söylendiğini, nasıl söylendiğini, kimlerin sözle
rine ne ölçüde yer verildiğini incelemeyi gerek
tirmez. Malî denetimi, Maliye Bakanlığı tara
fından yapılan, üniversitelere giderse maliye 
müfettişleri, efendim nasıl öğretiyorsunuz siz 

bakalım, Roma Hukukunu nasıl söylüyorsunuz 
denetler mi? Karışmaz o işe, malî denetimi onun 
olduğu halde. Şimdi konusu ayn, öğretimi 
denetleme de vardır, öyle bir şey varsa, Millî 
Eğitim Bakanlığı müfettişlerini gönderir, öğre
timi denetler. Ama bizim buradaki iddiamız, 
açıkça yayın kapsamını denetliyemezsin. Bu 
noktada anlaşırsak o zaman çıkıp da di
yemezsiniz ki, efendim yayın kapsamını 
denetliyemediğimiz için, bilanço ve hesap
ları bulamadık. Böyle bağlantı kurmak in
sanı şaşırtacak kadar kuvvetli bir zeka. Böy
le bir inceleme yayınlan, Hükümetin baskı ve 
yetkisine sokmak olur ki, özerklikle asla bağda
şamaz. 

Arkadaşlarım, bir kamu kuruluşu olan TRT 
ye görevlerini yapmada, Hükümetin çıkardığı 
engeller de savunulur nitelikte değildir. Engel 
engel üstüne çıkarıyor, engelli yarışa girmiş 
TRT, Hükümetle. Bakın, TRT sermayesine ka-
tilacak ödemelerde Maliye Bakanlığının göster
diği olumsuz tutuma, dikkatinizi çekiyorum. 
Vermiyor. 

Devletin parası partizanlığın ücreti gibi 
kullanmak istdyen bir tutumdur bu. Devlet pa
rasıdır bu, Devlet kurumuna verilecek. Ver
mem sana diye pazarlık yaptığını okudunuz 
gazetelerde. Sonra eğitim ve yurt dışı yayın
lar için bütçeye konması gereken, çünkü başlı
ca görtvlerindendir. ödenekleri yüzde 30 ora
nında indiren Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
tutumu yurt yararlanrına aykırıdır. Hiçbir 
yerde kesinti bu ölçüde olmaz. TRT geldi mi 
tırpan. Devlet gücünü yurt yararlarına karşı 
bir ceza gibi kullanmak suretiyle, kurumdan 
öcalmak için, ulusu zarara sokanlardan he
sap sormak süre aşımına uğraımıyan bir dâva
dır, her zaman sorulur bu. Televizyon kadro
ları ile, Erzurum, Mersin, Diyarbakır ve İz
mir bölge radyoları kadrolarını Maliye Bakan
lığının onaylamamağının Anayasaya aykırılığı, 
Anayasa Mahkemesinin son kararı ile açıkça 
ortya konmuştur. Bu direnme, böyle bir bel
ge ile mahkûm edilmiştir. Ama, ne yapalım 
yani, Hükümetin her kararını mahkemeden gi
dip bir karar alarak mı düzeltelim yani. Baş
ka türlü Hükümet kendiliğinden bir anlayışa 
gelip bu yasa hükmü içine girmiyecek mi? Hep 
kararları, Danıştaya, Anayasa Mahkemesine gi-
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delim, Hükümeti kursa sokalım bu mahkeme
lerde. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Sonra, ek 
çalışma ödeneğini bütçeden çıkaran, Bakanın 
kurumun verimine yaptığı olumsuz karışım çak 
sakıncalı olmuştur. Personele verilecek tazmi
natlar için verilmiş bulunan onayı geri alıyor. 
Bir onay veriliyor, sonra pişman olunuyor ge
ri alınıyor. Böyle bir şey ciddî Hükümet tu
tumu ile savunulamaz. Mahmut Paşa pazarlığı 
değil ki bu. Onayı veriyorsun sonra geri alı
yorsun, işine gelmedi vermiyorum, şöyle ge
lirsiniz vererim anlamına gelen bir tartışma 
yapılamaz Hükümet kademesinde. Hizmetin 
niteliği hakkında en ilkel bilgisi olan kimseler 
bile ek çalışma ödeneği ve tazminatları alan
lar. Arkadaşlarım, kaç saat çalışır TRT Ku
rumunun personeli? Sınır var mı bu işe. Eğer 
ek çalışma ödeneği verilmezse bu değerli per
sonel çalıştırılabilir mi? Bu kadrolarda, Danış
tay kararından sonra hâlâ, eski zihniyet ra
porda var ama, her halde karar verilemediği 
için... Bu konularda eski inadın sürdürülmesi 
Hükümetin, Anayasa ve hukukun gereklerine 
karşı bir direnmesi şeklinde yorumlanacak ni
teliktedir. Böyle bir tutumdaki Hükümetin 
Türkiye'de yasalar egemendir, Türkiye sosyal 
hukuk Devletidir şeklindeki sözlerine kendisi
nin de inanmadığı, ya da bu yüce kavramlar
la artık ne demek istediğini anlamadığımız bir 
tutum içinde bulunduğu görülmektedir. Çün
kü kendisi yapmıyor, bunları açıkça reddedi
yor, sonra bunları da Türkiye yasalar ülkesi
dir, Türkiye'de yasalar egemendir, sosyal hu
kuk Devletidir. Ama mahkeme dinlemem ben, 
Danıştay dinlemem, yargı da dinlemem, fakat 
hukuk Devletiyim. Böyle bir görüş olamaz el
bette, her halde alay etmek istiyor. 

Arkadaşlarım, TET nin devrimcilik görevi
ni yapmada karşılaştığı saldırı, sağduyu sı
nırlarım asmıştır. 359 sayılı yasanın, 5 noi 
maddesini okuyorum size. 

«Programların Anayasanın dayandığı te
mel görüş ve ilkelerle Cumhuriyetin nitelikle
rini benimsetici ve bu görüş ve niteliklere uy
gun düşünce ve davranış tarzını geliştirici bir 
zihniyetle ve Türk toplumunun çağdaş uygar
lık seviyesine erişmiş amacını güden, Atatürk 
devrimlerini ve bu devrimlerin getirdiği dün
ya görüsü ile yaşama tarzını geliştirici ve ge
liştirici bir tutumla hazırlanır» diyor. 

Yani diyor ki kanan, Anayasanın kaynağı 
olan 27 Mayıs Devriminden başlıyarak onun 
öngördüğü reformları anlatacaksın ve savuna
caksın. Sosyal devlet ilkesini anlatıp, halka 
benimseteceksin ey radyo. Devlet gücünü mut
lu bir azınlığın değil, tüm halkın yararına kul
lanmayı emreden Anayasanın 35 ile 53 ncü mad
desi özellikle, halka anlatacaksın, öğreteceksin 
diyor. Atatürk devrimlerini, laik devlet ilkesi
ni, halkçılık politikasını ve Türk toplumunun 
uluslaşmasında başlıca öğe olan dinini ve dil 
devrimini anlatacak ve ilerleteceksin diyor. 
Kurum bu görevleri yasasından alıyor. Kurum 
bu yasanın emirlerini yaparken solculuk rad
yoyu işgal etti, solculuk aldı yürüdü gibi suç
lamalarla en çirkin yöntemli saldırılara hedef 
olmaktadır. TRT nin Türk diline hizmetine 
karşı yönelen düşmanlık azgmlaşmış bulun
maktadır bugün. Raporda bile buna özel yer ve
rilmiş. Kurum yasadan aldığı görevleri yapar
ken nasıl olur da suçlanır, belirttiğimiz konu
ların halka anlatılmasını istemiyenlerin bu be
lirttiğimiz şeylerin anlatılmasını istemiyenlerin 
Türk toplumunun yararına bir davranış için
de bulunduklarını söylemek en azından sağ du
yudan yoksun olmakla mümkündür. Bunları an
latan insan över, alkışlar bunları yapanı, bun
ları yapana saldırılmaz. 

Başlıca suçlama konusu da Kurumun kul
landığı dil olmaktadır. «Niçin bu kadar Türk
çe konuşuyorsun? Biraz daha az Türkçe ko
nuşsana, diyen bir eğilim, özel bir yer veril
miştir bu eğilime raporda. Biz de bu konu üze
rinde ki, Atatürk devrimlerinden çok önemli 
birisidir, duracağız. 

Sayın arkadaşlar, dil konusu son yıllarda 
çok yaygın bir tartışma alanı haline gelmiştir. 
Türkçe düşmanlarının etkisinde, yürütülen 
Dünya gerçeklerini inkâr edecek ölçüde azıtan, 
Türk'ün ümmetçilikten ulusluğa yönelmesini 
önlemede, eskiden beri yabancılarla işbirliği 
yapanların siyasal kalıtımını, siyasal verasetini 
kutsal bir ödev sayan Türk ulusunun benliği ile 
yüceliğin geçmişin dalgalandırmalarından kur
tarılmasında büyük hizmeti olan Karamanlı 
Mehmet'ten büyük Atatürk'e değin sürüp ge
len, Türkçeciliğin bu büyük önemini bir türlü 
kavrıyamıyanlarla, Türkçeciliğe karşı olanla
rın; Dilde devrim olmaz, dilimiz bozuluyor, 
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halk dilimizi anlamıyor.» sözleriyle, işin öne
mini neliğini, mahiyetini ve gerçek amaçlarını 
kavrayamıyanları kandırmalarını önlemede 
yardımı olacak tarihsel ve toplumsal gerçek
lere kısaca değinmek istiyoruz. 

Bütün bu aldatmacalar, yanılmacalarm esas 
amacını belirtmek istiyoruz, önce şunu belirte
lim ki, bugün çok zenginleşmiş olan örneğin, 
Almanca, Fransızca, italyanca, Macarca, Fince 
daha nice diller, büyük devrimler geçirmişler
dir. Büyük devrimler geçirerek bugünkü ol
gunluğa ulaşmışlardır. Dilde devrim olmaz di
yenler, lütfen okusun bu tarihi. Okusun 300 -
200 yıl önce Alman tarihini, görsün orada Lâ-
tinlerin yabancıların, diline yapışanlarla ger
çek Almanların savaşmasını. Görsün bilginlerin 
lâflarını, dinlesin ve kurulan Dil Kurumu gibi 
dernekleri görsün, nasıl orada da yapılmıştır 
ve ondan Alman Milleti nasıl çıkmıştır. 

italyan mileti neler yapmıştır. Bütün bun
ları okusun ki, dilde devrim olup olmadığını 
öğrensin. 3 -4 yüz yıl önce bu ülkelerin yaptık
larını ve uluslaşmalarında en büyük etkisi gö
rülen dil devrimini bize çok görenler tarihi ya
nıltmaktan bile çekinmezler. Bunlar hepsini 
inkâr etmek isterler, açıkta iken. Yüzlerce yıl 
önce dilini arıtarak - o zaman da aynı yermeler 
olmuş - yüzlerce yıl önce dilini arıtarak ken
dine özgü, zengin bir dil yaratmak istiyen ül
kelerde devrim düşmanlarının kullandıkları 
yöntem ve sözleri, bugünkü Türkiye'de de ay
nen kullanmak istiyen dil eskicilerinin, Türk 
ulusuna yapmakta oldukları kötülüğü önlemek 
çok önemli bir görev haline gelmiştir. Demin 
belirttiğimiz tarihin ışığında bunu belirtiyoruz. 
Yeter zaman olsa idi bu konuyu çok daha de
rinliğine, genişliğine eleştirmek isterdik. 

Cağımızın dil filozofu ününü alan tanın
mış bilgin Humborgtan başlıyarak nice ya
bancı dil bilgini, Türk tarihine ün katmış Türk 
düşünürü ve Türk büyüklerini düşüncelerini, 
görüşlerini açıklamak fırsatını bulsa idik, bü
tün bu aldatmacaların temeli meydana çıkar
dı. Dil üzerinde oynanan oyunun bu suretle ger
çek neliğini, amacını ve ulusumuz yönünden 
taşıdığı büyük tehlikeleri ortaya koyduk. En 
büyük devrimlerdendir dil devrimi. Ulusu ulus 
yaban dildir. Dilini yitirip de uluslulıığıınu 
korumuş ulus yoktur. Bunu bilginler söylü-
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yor. Tarih tanıktır. Her halde bâzı Türk ulus
ları eğer dillerini değiştirmeselerdi, bugün 
onlar İslav yahut şu, bu olmazdı, Türk olur
lardı. Dilin bu kadar büyük önemi vardır, 
tarihte. 

Ümmetçilikten, ümmet kavramının yerini 
yurttaş kavramı almadaki dönüşüm dil 
gerçeğini ve dil bilincini temel öğe olarak 
ortaya atmıştır. Ümmetçilikten ulusçuluğa 
dönüştür bu savaşma. Bu dönüşüm savaşma-
smdaki cepheleşme tümdür ve kesindir. Bel
lidir. Bu bir ümmetçi, gerici ya da reform 
ve devrim düşmanı gösteremezsiniz ki, dil 
devriminden yana olsun. Olamaz mübarek. 
Bunlardan birisine karşı oldu mu hepsine 
karşı olur. Yeter ölçüde deyimleri öğreneme
miş, ya da eski alışkanlığın etkisi altında 
bulunan (kimselerin yeni deyimleri kullan
maması dil devrimine karşı anlamına gelmez, 
bu ayrı bir şeydir, henüz yeter derecede öğ
renmemiş, ama bilinçli şekilde karşı olmak 
ayrı bir şeydir. Yani, devrim düşmanları 
devrimlerin tümüne karşı olmakta birliktir
ler. Fakat devrim felsefesine inandığı halde 
görüş ayrılıkları olanların durumları devrim 
düşmanlığı şeklinde yorumlamaz. Nice dev
rimci inanmış insan vardır ki, bugün, eski 
deyimleri kullanabilir, henüz yenisini öğren
mediğinden. Ama kullananları da beğenir. 

19 ncu Yüzyılda başlıyan ve 1910 dan sonra 
bilinçleşme niteliği kazanan ve Atatürk'le ger
çek yönünü bulan dil devrimi, Türk'ü d'K 
ile birleştirerek, evet Türk'ü dili ile . birleşti
rerek Osmanlı bukelemunundan, Türk Ulusu
nu yaratma amacını güden bir oluşumdur. 
Türk'ü ilk kez dili ile birleştiren ve o ne ol
duğu belli olmıyan Osmanlı bukelemunundan, 
Türk Ulusunu yaratan bir oluşumdur. Türk'ü 
başka dillerle konuşmaya zorlamak suretiyle 
kökünden ve benliğinden yoksun bırakmak is
tiyen Öz Türkçe düşmanları yüz yıldan beri 
aynı sözleri kullana gelmişlerdir. Okuyun, ağa
babaları, dedeleri de aynı sözleri söylemiş
tir. Durumu doğru tanımlama konmalıdır. 
Yoksa, bâzı dürüst insanların; bu doğru ta
nımlama konmadığı için yanlış yargılara des
tekçi olduğunu görürüz. Bağımsız, halkçı, 
lâik, milliyetçi bir toplumdan yana olan yani, 
dil devrimcileri ile uyduculuğu eskiden beri 
çıkarlarına uygun bulan ve yoksulluk çile-
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ler içinde kıvranan halkı sömüren zorbalara 
ses çıkarmadığı halde, onlara ses çıkarama
dığı halde Turandan Vivana'dan masallar 
dizmeyi milliyetçilik sanan dil eskicilerinin 
savaşmasıdır bugünkü durum. Türkiye'de he
nüz Devlet olarak her yerine giremediğimiz 
ülkede yaşarken, masallar diyarından söz 
etmek elbette yersizdir, keşke burası olsa, 
onlar da olsa hepsi beraber ne mutlu olurduk. 
Ama demek isteriz ki, bu noktaya yönelme
den, dilcilik konusuna da cephe alır Türk-
cülükmüş buna karşı olmak, bu durumu ge
reği ğibli kavramadan savaşmaya katılanlar da 
az değildir, konu incelenmediği için. TRT de 
aynı savaşmada yasadan aldığı göreve uygun 
olarak kuruluş felsefesinin gereğini yaparak, dil 
devrimini desteklerken, dil eskicilerinin egemen 
sınıf avukatlarının, uyducuların, ümmetçilerin 
ve milliyetçilik tüccarlarının ortak saldırısına 
uğramaktadır. Doğaldır bu, görevlerini yapı
yorlar onlar da. TRT de görevini yapıyor, onlar 
da görevini yapıyor. Bu alanlarda kurumun son 
zamanlarda çekingen davrandığı, hattâ kimi kez 
devrimci gidişi yavaşlatma zorunda kaldığı bile 
görülmektedir. Kurumu etelemektedirler. 

Ulus anlamıyor, dil bozuluyor suçlamalarını 
yapanları susturacak iki anket sunacağım. Bun
lardan birisi, 1966 da gazeteler üzerinde yapıl
mış. Cumhuriyet'ten son HavaJdis'e değin, gaze
telerde % 73 ün altında öz Türkçe kullanan yok. 
Cumhuriyet % 82, Akşam % 78, Dünya, Ulus 
ve Son Havadis % 73. 1925 yılınida Akşam % 26 
kullanıyordu, üç kat yükselmiş. 

İkincisi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Halk oyu 
araştırma grupunun raporu anketi: Soruyor 
radyo dilini nasıl buluyorsun. % 76,2 si nor
mal, % 2,7 si Osmanlıcayı çok buluyor, % 6,9 u 
öz Türkçeyi çok buluyor, Osmanlıca istiyor 
yani. % 11,1 bilmem diyor. % 2,9 karşılık ver
miyor. Anketler de gösteriyor ki, bütün balta
lamalara karşı devrim hızla ilerlediği gibi, hal
kın çoğunluğu da radyonun dilini beğeniyor. 
Öz Türkçeye karşı çıkanlar benim bu hevesimi 
hoşnutsuzlukla karşılryanlarm da Türkleşmesini 
temenni ederim. (A. P. sıralarından, «Haltet-
mişsin.» sesleri) Ben kimseye bir şey söyleme
dim, üzerine kim alıyorsa. Ben hevesleniyorum, 
zevk duyuyorum, bundan zevk duymuyanlarm 
da Türkleşmesini istiyorum, Allah Allah arzu 
bu... (A. P. sıralarından, «Ceddinin bukelemun-

I luğunu ispat et.» sesleri) Suyu katılmamış sap
sağlam. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, efendim. 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Öz Türkçe

ye karşı % 7 kişi kalmış, % 7. Evet öz Türkçe 
kim kullanıyor, okunan yazarlar kullanıyor, 
ozanlar kullanıyor, bilim adamları kullanıyor, 
gençler kullanıyor, öğretmenler kullanıyor, halk 
da ankete cevap veriyor, bir kısım da istemiyor. 
Bu yermelerimiz bize yöneldiği için haklıyız. 
Çünkü o kadar yerine geliyor ki, nefes alamı
yor. 

«Dil elden gidiyor» diye feryat koparanlar 
da bir bakıma haklıdırlar, onlar da haklıdır. 
Çünkü elden giden bir dil vardır. Fakat bu 
Türkçe değildir. Arap, Fars, Rum, Lâtin ar
tıklarıyla soysuzlaşan Osmanlıcadır. Elden gidi
yor doğru. Aslında dil eskicilerinin dâvası da 
odur, Türkçe değildir. Dilimizden atılan bir tek 
öz Türkçe gösteremezsiniz, yok öyle bir şey. 
Hep yabancı artıkları ve onların uydurdukları 
atılıyor. Fakat bunlara isyan edenler de bizim 
içimizden çıkıyor. Zannediyorlar M, atılanlar 
senindir, hayır senin değil başkasmındır. Anla
şılmaz bir tutumdur bu, uydurma imiş bu. Uy
durmanın esası Osmanlıcadır arkadaşlar, bunu 
hep biliyoruz. Arabi anlamaz, Arapçadan al
mışız, Acem anlamaz oradan almışız, öteki an
lamaz, beriki anlamaz. Bizimkiler uydurmuş, 
gramerini yazamayız, gramersiz bir Türkiye ha
linde kalırız. Uydurma o değil mi? Hayır bizim
ki uydurma, çünkü bizden olduğu için. Atılan 
sözlüklere onlar, «Bizim olmuştur.» diyorlar. 
Birçok atılma bizim olmuştur. O sözler mi on
ların olmuş, onlar mı o sözlerin olmuş bilmem. 
Fakat halkın lügat paralıyor diye yerdiği ve 
yüz yıllardır benimsemediği sözlere bizimdir di 
yenlerin kimin adına konuştuklarını bilemeyiz. 

Bu devrim düşmanlarını oldum olası anlıya-
madım. Nasıl olur da, bir insan anadiline ve ken-

I di öz malına hor bakar da, başkalarının artık
larına aşkla sahip çıkar, bizim malımızdır, der. 

I İsrail iki bin yıl sonra, yurduna geldiği zaman 
I öz malına sahip çıkmıştır. Biz bütün bu savaş

madan sonra başkalarının artıklarına öz ma-
I lımız diyoruz. Geriye dönük yaşıyan ve bozuğu 
I savunan bu kafaları anlamak güçtür. 
I Sayın arkadaşlarım, genel müdürün arabası-
I na değil, birçok önemsiz konulara dahi eğilen 
I ve fakat yayın tekelini bozarak kimi özel ve ya-
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bancı yayınlarla yasa hükümlerini çiğniyen bir 
duruma değinıniyen rapordaki zihniyeti, evet 
genel müdür arabasından söz ediliyor, ama be
nim bir yasam var ki, onun bütün hükümlerini 
bozan, yayın tekelini bozan, yabancı yerli bir 
sürü karışımlara hiç dokunmuyor rapor. Bu zih
niyetine biraz dokunmak istiyorum. • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına görev 
yapan komisyondan özerk Devlet kurumunu 
yıpratan kampanyaya katılmamasını beklerdik. 
Daha ona katılacak yere bu özerk kurum adı
na yaraşır verimde çalışmasını sağlıyacak önıey-
lerle gelmesini beklerdik. Komisyonun birçok 
kurumlardaki görüşlerini övdük, tüm olarak 
raporu beğendiğimizi söyledik. Ama, TRT Ku
rumuna gelince, bütün komisyon eski tutumunu 
unutmuş yeni bir kişilik kazanmıştır. Geliştirici 
görüşler, obur kurumlarda vardır. TRT de sade 
yerme vardır. Komisyon, efendim TRT nin 
özerkliği yeter değildir dese idi akıllı bir görüş 
olurdu. Malî kaynaklan yoktur çünkü. Malî 
kaynaklarını, kendi geçimini kendisi sağlasın, 
hükümet ondan yatırım istediği ölçüde, yatırım
ların parasını versin, öbür parayı kendi kaynak
larından sağlıyacak hale gelsin, deseydi herhal
de özerkliği anlamış ve desteklemiş olurdu. Bu 
yönden sanırım ki, bütün siyasal güçler kuruma 
tam özerklik sağlıyacak bir gelişmeye yönelme
lidirler. Eğer komisyonda bu gelişmeye katılırsa 
böyle anlamamak suretiyle yaptığı bir atılımı 
diyelim düzeltme fırsatın, kazanmış olur. Tam 
anlamiyle özerk bir TRT kurulması elbette ku
rumdan beklenen işleri daha başarılı yapması
nı sağlar. 

1964 - 1965 yıllarında, dikkat buyurun şim
di, TRT nin yayınlarını denetlemek üzere Yük
sek Denetleme Kurulundan hiç bir istek olma
mış, kurum kurulmuş fakat bu yıllarda Yüksek 
Denetleme Kurulu ayrıca kuruldu. Hiç bir is
tekte bulunmamış. Fakat A. P. iktidara gelir 
gelmez bu isteklerin hemen hazır çantadan çık
mış gibi yoğunlaştığı görülürse TRT ye karşı 
yöneltilen saldırının nedeni kolayca anlaşılır. 
TRT ye Anayasadaki kişiliğini ve özerkliğini 
kazandırmada fizik gücünü dahi tüketecek şe
kilde çaba göstererek kurumun tarihine saygı 
değer bir yer kazanan genel müdürün kişiliği 
dahil onun kişiliğini de hedef alan bu saldırıları 
iyice değerlendirebilmek için rapordaki bir kaç 
ifadeyi birlikte eleştirelim. 

Yapılan denetleme, 1964, 1935 ve 1966 yılla
rını kapsadığı halde rapor gerekçe bulmak için 
olacak ki, hızını alamamış 1967 işlemlerini ve 
eylemlerini de eleştirmiş. Bunu, 725 nci sayfa
da okursunuz. 1964, 1965, 1966 denetleniyor, ne 
arıyorsun birader 1967 de? Aradığım orada var
da onun için demek istiyor. 

Kurumun bütün işlem ve hesaplarını incele
mek suretiyle yapılan denetimi aksatmadan za
manında gereğince görülebilmesi için her çeşit, 
belge, kayıt ve bilgilerin verilmesi isteğinde bu
lunmuş Yüksek Denetleme Kurulu. Genel Mü
dürlükte 25 . 5 . 1967 tarihli yazısında yayınla
rın kapsamına girmemek şartını koyarak hepsi
ni kabul ediyor. Yani (yayınlara karışmayın) 
diyor, istediklerinizin hepsi var. Genel Müdür
lük (yayınlara karışmamak üzere her şeyi denet-
liyebilirsiniz) diyor. Oysaki esas isteğin yayınla
ra karışmak olduğu anlaşılıyor. Belli oluyor, 
ötekiler bize yetmez diyor. Yayınlara karışmak 
şart. Raporun 727 nci sayfasında bu kurumun, 
dikkat buyurun, Büyük Millet Meclisi adına ya
zılan rapordur bu, bu kurumun yöneticilerinds-
ki zihniyet ve düşünüş yönünden ciddî kararlar 
verilmesi gereği ortaya çıkmaktadır, diyor. De
netim bu. Demek denetlenmek istenen şey ve de
ğiştirilmek istenen şey, yöneticilerin zihniyeti ve 
düşünceleridir. Bununla görevli rapor. Yani 
özerk kurumun yöneticilerinin düşüncelerini ik
tidar değiştirebilmek için denetlemek istiyor. 
Kararı verecek olan kuruma saldırıyı yöneten
ler olacak. Bu mahkemenin adına da adalet de
necek. 

iktidar nasıl olur da bu şekilde zihniyetini 
de özerk kurumun değiştirme önerisi ile karşı
laşabilir. Hükümet bunu söylemedi demiyorum, 
raporda bu var. Ama biliyoruz ki, esasında ikti
dar özerk değil özüne ek kurum arıyor Daha 
açık konuşarak dese ki, efendim ben çok seviyo
rum vatan cephesi radyosu gibi radyo istiyorum. 
O zaman dürüst bir ifade olurdu bu. Yanlış olur
du başka. Hiç olmazsa istediği ile öteki birleşir
di. Aynı sayfada dikkat buyurun, «Devlete bağ
lı TRT kurumu ile kurum bağımsız olamaz.» 
Hüküm vermiş. Olamaz, özerklik yürütme hiç 
bir işe karışmaz şeklinde yorunlanamaz deniyor 
raporda. 

Şimdi arkadaşlarım, hükümet hiç bir şeye 
karışamaz yorunlanamaz. Kim yoruyor ki, böy-
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le? Yönetim Kumlunda iki hükümet memura 
var. Ulusal güvenlik yönünden sakıncalı bul
duğu şeyleri hükümetin karışması yasa hükmü
dür. Dış yayınlara hükümet karışır. Hükümet 
karışmaz diye bir şey. Büyük bir talihsislik iri 
diyelim, bunları ben savunurken yasa çıkarken, 
Sayın Adalet Partililer bana bunların tersini 
savunuyorlardı. Aman efendim, nasıl savunur-
sun hükümet nasıl bulunur. Yönetim Kurulun
da. Nasıl savunursun, nasıl özerk kurumda mil
lî güvenlik yönünden hükümet karışır. Dış po
litikada karışır. Ben de diyorum M, Devlet 
radyosudur bu. Hükümetin temsilcileri bulun
malı bunun içinde. Millî güvenliğin, ulusal gü
venliğin aleyhinde bir şey olursa hükümet bunu 
en iyi bilir. Hükümet yetkilidir; doğrudur, hâ
lâ paylaşıyorum o görüşü. Elbette karışabi
lir. Dış politika her şeyden önce bir devlet işi
dir. Hükümet işidir. Onun temsilcisinden baş
ka gereğinde buraya da bir şeyler söylemeli. 
Bu ötesine karışmamalı Hükümet. Bu. tarafsız
lıkla ilgisi yoktur. Parti işi değildir, arkadaş
lar. Derdim kabul ettiremezdim. Şimdi bakı
yorum tersi bunları yetersiz buluyor. Bunlar
dan başka Hükümetin emrinde bulunan Baş
bakanlığa bağlı bulunan Yüksek Dsnstleme 
Kurulu da malî teknik ve yönetsel yönden de
netleme hakkı var. Hükümet bütün bunlar var
ken karışmıyor hiçbir şeyin işine. Bu suçlama 
yapılamaz arkadaşlar. Aynı sayfada : 

«Özerklik devflet parası ile yönetilen radyo
ların devletin yetkili organları karşısında ba
ğımsızlığı anlamına alınamaz» diyor. Kim is
temiş böyle bir şey? Devletin organları karşı
sında bağımsız olsun devletin organlarını din
lemesin, kim demiş böyle bir şey? Bu istekte 
bulunan kimse bulunmadığına göre ifade bir 
yanlışlık içinde sanıyorum. îstenen yürütme
nin yayın kapsamına karışmamasıdır, arkadaş
lar. Bunun ötesinde kimse bir şey istemiyor. 
Ama devletle hükümeti birbirine karıştınyor-
sa, hükümetin isteğini devlet isteği sayılıyorsa 
o başka. 

Şimdi bunlara dokununca bir yakınmamı-
da arz edeyim. G-eçen birkaç kez oldu. Adalet 
Partili arkadaşlarımdan bâzıları efendim ders 
veriyorsunuz bizim derse ihtiyacımız yok filân 
diye söylüyorlar. Ya bu gerçekleri bilerek yap
mıyorsunuz veya bilmiyorsunuz derdim. Bir şey 
tartışalım bunu açıkça, 

RÎFAT ÖZTÜRÇÎNE (İstanbul) — Şimdi 
size ders vereceğim acele etme; ben vereceğim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Devlet para
sı hükümet parası değil. O ders verecekte din
leyeceğim ondan sonra da Sayın Başkan söz ve
rirse çok eğlenceli olacak. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Aman 
ne eğlenceli olacak. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Sayın ar
kadaşlar, TRT Kurumunun denetimi ile ilgili 
görüşlerimizde iktidarın devflet kurumlarına 
karşı tutumu özerklik anlayışı, eski bir siya
sal hastalığın debreşme belirtileri, partizanlı
ğın insanları nerelere sürükliyeceği ve genel 
olarak demokratik rejim için tehlikeler yara
tan davranışları belirtmeye çalıştık. Bu gö
rüşmelerin iktidarın tutumunda bir düzeltme 
sağlaması içten dileğimizdir. Yürürlükteki ya
sa yargı kararları ve Anayasa ile TRT nin ku
rulmuş hukuk statüsünün iktidarca kavrana
rak bugüne değin sürüp gelen davranışların de
ğişeceğini umuyoruz. Bu suretle Devlet gücünü 
devlet kurumlarını yıpratmada partizanlığın 
emrine vermede ve kızılan kişi ya da kurumlar
dan öç almada kullanmak gibi çok ilkel davra
nışlardan hükümeti kurtarabildiğimiz ölçüde 
hoşnutluk duyacağız. 

özerk bir kuruma telefon ederek falan, kişi
yi. genel müdür vekili yapın diyebilen, toplan
tı halinde bulunurken, üyeleri bulunan bir Hü
kümetin TRT Kurumunun yayınlarını denetim 
isteğinin amaçları anlaşılmıştır sanıyoruz. 

Adalet Partisi bütçe sözcüsünün bile övdü
ğü ve beğendiği şeyleri Hükümetin etkisi al
tında olacak ki, Yüksek Denetleme Kurulunda 
bir grup balkanı bu yasayı değiştirme önerge
sini istemiyenlere hesap sorulacaktır, diyor. 
Böyle bir sözü bir grup başkanına elbette ya
kıştıramayız. Ama bir baskı bir yerden geliyor 
M, bu Yüksek Denetim Kurulunda bir grup 
başkanı bunu söyliyebiliyor. Başbakanlığa bağlı 
kurulun grup başkanı böyle konuşursa konuş-
turulursa, Hükümetin yayın denetimi arzusu 
gerçekleştiği takdirde bunu yapanlardan daha 
neler çıkacağını, nelere tanık olacağımızı (kes
tirmek kolaydır. 

Sayın arkadaşlarım, iktidarın baskı ve yıl
dırma tedbirlerini, tedbirlerinin yayınlardaki 
olumsuz etkilerini de dikkatlerinize sunmak is-
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terim. Başladı, hiç kimsenin tam yürekle sa
hip çıikar görünmediği TRT nin tarafsızlığın
da iktidar yönünden önemli sapmalara tanık 
olmıya başladıik. Yayınlar bu etki altına artık 
büyük ölçüde girdi. Saym Başbakanın ve ba
kanların propaganda konuşmalarını ve karşı 
görüşlere saldırı niteliğindeki beyanlarını uzun 
uzun yayan ve Devlet yaşantısında önemsiz sa
yılacak olayların iktidar propagandası için 
kullanan yayınlar rahatsız edici hale gelmeye 
başladı, işitiyorsun. Yahu bunun ne işi var, 
birader bu lâfların bu radyoda söylenmesi, di
yeceğiniz lâflar dahi yayınlanmaya başladı. 
Bu duruma siyasal partilerimizin kadere rıza 
gösteren bir durumu yadırgıyoruz. Siyasal 
partilerimiz bu duruma karşı gereken tepkiyi 
yeter ölçüde göstermiyor. Partiler tarafsızlık 
yönünden Kuruma, gözetlemeye, tarafsızlığı 
sağlamak için elinden geleni yapmaya, yayın
larda iktidara iltimastaki ileri gidişi bir incele
me konusu yapmamaları olumsuz davranışları 
cesaretlendirmektedir. 

Vatan Cephesi radyosu yaratma eğilimleri
nin bu talihsiz belirtileri ile savaşmak, rejimi
mize de büyük bir hizmettir. Çünkü rejimi 
soysuzlaştırmada en büyük etken olmuştur es
kiden radyo yayınlar. Bütün bunlara karşı 
iktidarın TRT yi aklamamadaki, ibra etmeme
deki tutumu ilerisi için daha büyük kaygılar 
yaratacak niteliktedir. Genel Kurulun böyle 
bir hataya düşmiyeceğini umuyorum. 

TRT nin aklanmaması gibi ve ileri sürülen 
gerekçelerin, hele itibarlı sayılmıyacağını umu
yoruz. TRT nin her zaman kusurlu hareketle
ri olacaktır. BBC bile birçok yakınmalara he
def olur. Yapıcı eleştirmelerlü bu kamu kuru
luşunun -eksiklerini gidermek hepimizin hak ve 
ödevidir. Bunu yapmak hepimizin görevidir. 
Fakat, Devlet Radyosunu iktidarın partizan
lık âleti haline sokmak suretiyle ayıbolan bir 
siyasal Vatan Cephesi radyolarını hortlatmak 
istiyen eğilimlere fırsat verilmemelidir. (A. P. 
sıralarından «bırakın şunları, bırakın, bunlar 
geçti artık» sesleri) Onlar geçti ama özlemci
leri yaşıyor. (A. P. sıralarından gürültüler) öz
lemcileri de yaşamasın istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, cevap vermeyin, 
siz konuşmanıza devam edin, muhterem arka
daşlarım, lütfen müdahale etmeyin. (A. P. sı

ralarından gürültüler) Lütfen müdahale etme
yin efendim. Devam edin Sayın Yıldız. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Bu önergelerimizi, gö
rüşlerimizi, eski özlemlerden de (A. P. sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin rica edece
ğim efendim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Devamla) — EsM anılardan da kur
tularak, daha sağlam bir düşünce ile değerlen
dirilebileceği umudundayız. Bu değerlendir
menin her şeyden önce iktidar partisine yarı-
yacağı kanısındayiz. 
, Bu anlayışla TRT nin durumuna ilişkin gö

rüşleri değerlendirirken, aklanması gerektiği 
hususundaki görüşlerimizi bir daha belirtir, bu 
aklanmamasının yasama organınca bir benim
seyiş karşılamaması umudunu söyler saygıları
mı sunarım. (Millî Birlik Grupu ve C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Kö-
ker. 

A. P. GRUPU ADINA YİĞİT KÖKER (An
kara) — Çok Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım, A. P. Cumhuriyet Senatosu Grupu 
adına Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonunun müzakere edilmekte bulunan TRT 
ile ilgili raporu hakkındaki görüşmelerimizi 
arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

36 yıllık bir mazisi bulunan Türkiye rad
yoları, 1960 Anayasamızla özerk kamu tüzel 
kişiliği haline getirilmiş ve bu suretle de Tür
kiye radyolarının tarafsızlığı teminat altına 
alınılmak istenmiştir. Bugünkü haliyle Türki
ye'de yayın yapan radyo istasyonları ve bu is
tasyonların yayın alanlarının ve yayınlanılın 
kifayetli ve yeter olduğunu iddia etmek müm
kün değildir. Memleketimizde mevcut radyo 
cihazlarının adedi bakımından en büyük ha
ber ve kültür kaynağı olan radyoculukta bir 
hayli geri bulunduğumuz da izahtan vareste
dir. Bu geri kalmışlıkta memleket şartlarının 
elverişsizliği kadar radyoculuk mevzuundaki 
yanlış program, yanlış yayın saati ve yayınla
rının dilinin büyük tesirleri olduğunu kabul 
etmek gerekir. Çoğu kere Devlet radyolarında 
alışılmamış ve dil devrimcisi olduklarını iddia 
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eden bâzı şahısların kullandıkları dil kullanıl
makta, ayrıca devrik cümleler vatandaşlar ta
rafından anlaşılması mümkün olmıyan tâbirler 
kullanılmaktadır, Memleketin umumi şartları 
nazara alınmadan ayarlanan yayın saatleri se
bebiyle de ekseriya vatandaşın yabancı mem
leket radyolarını dinlemeye icbar edildiği de 
kimsenin gözlerinden kaçmamaktadır. 

Bu arada TRT taraflı yayınlar yapmakta 
vatandaşı da bu balkımdan üzüntüye sevk et
mektedir. Türkiye radyolarında tertibedilen 
bâzı program ve açık oturumları vatandaş din-
lemektense radyosunu susturmayı ve bu suret
le de Türk örf ve âdetiyle kabili telif olmıyan, 
babayı oğula evlâdı aileye karşı getirmeyi gaye 
edinen bu çeşit yayınları kendi ölçüleri dâhi
linde protesto etmektedir. 

Söz buraya gelmişken Sayın C. H. P. söz
cüsü Gündoğan arkadaşıma temas ettikleri bu 
mevzu hakkında da bir - iki cümle ile cevap 
vermek isterim. Kendileri buyurdular M TRT 
den vatandaş şikâyetçidir, A. P. böyle iddia 
ediyor dediler. Evet A. P. si vatandaşın şikâye
tini bu kürsüye getirmiştir. Vatandaş Sayın 
Gündoğan'in ifade buyurdukları gibi bir avuç 
münevverden ibaret değildir. Gündoğan'ın de-
faatle bu kürsüden münevverleri tutar şekil
de yapmış olduğu beyanlarına alışmış kulak
larımız bugün TRT mevzuunda TRT nin yayın
larını beğenmiyenlerin bir avuç münevver ola
rak ifade edilmesini de yadırgadığımı huzurla
rınızda ifade etmek istiyorum. 

Vatandaş şikâyetçidir Sayın Gündoğan. 
Çünkü, Devlet radyolarından ailenin mahremi
yetine girmiş bulunan Devlet radyolarından, 
TRT vatandaşa âdi bir sokak kadının hayatı
nı, bir kaatilin hayatını, bir fahişenin hayatı
nı, bir hırsızın hayatını. dinletmektedir. Buna 
TRT nin hakkı yoktur. Türk Milleti ahlâkına 
örfine, ananesine sahip bulunması itibariyle 
TRT den şikâyetçidir. TRT den şikâyetçi ol
maya devam edecektir, davacı olacaktır. 

Keza Sayın Gündoğan buradaki beyanları 
sırasında Yüksek Denetleme Kurulu haber muh
tevalarını da denetlemek istiyor buyurdular 
ve ilâve ettiler - Yanlış anlayıp yanlış zapdet-
medimse, eğer yanlış zapdetmişsem beni ma
zur görsünler - Acaba Yüksek Denetleme Ku
rulu bu haberleri denetliyecek kifayette mi

dir buyurdular. Ben huzurlarınızda Yüksek De
netleme Kurulunun çok şerefli mensupları için
de TRT nin yayınlarını bihakkın demetliyebi-
lecek kifayette liyâkatte, uzun seneler bu mem
lekete, bu millete, bu Devlete hizmet etmiş 
kimselerin mevcudolduğunu huzurunuzda gru
pum adına ifade etmekle şeref duyuyorum. 
Keza (C. H. P. sıralarından gürültüler) Müsaa
de buyurun Sayın Gündoğan, cevap vereceğim. 
Sizi sükûnetle dinledim, siz de beni grupum 
adına ifade etmekle şeref duyuyorum. 

Keza, müsaade buyurun Sayın Gündoğan 
cevap vereceğim, ben sizi sükunetle dinledim, 
siz de beni dinleyin lütfen. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ben 
konuşmuyorum beyefendi. 

Â  P. GRUPU ADINA YİĞİT KÖKER (De
vamla) — Keza Sayın Gündoğan beyanları sı
rasında hâdiseyi olduğundan başka bir şekilde, 
eski alışkanlıkları gereğince, hâdiseyi olduğun
dan başka bir şekilde burdan empoze etmeye 
çalıştılar. Yüksek Denetleme Kurulu TRT nin 
haberlerini yayınlanmadan evvel murakabe et
mek istememektedir. Bu tenakusa Sayın Yıldız 
da düştüler. Yüksek Denetleme Kurulu haber
ler neşredildikten sonra, bir ay sonra, iki ay 
sonra, daha uzun müddet sonra yani tamamen 
yayınlandıktan sonra bu haberlerin değerlen
dirmesini yapmak istemektedir. Bu hareketi bir 
sansür olarak tavsif etmeye imkân yoktur. Ma
lûmları olduğu veçhile sansür haberin neşrin
den evvel yapılan kontrola denir. Hâdise bu 
şekilde iken bu kürsüde hakikatleri tahrif et
meye de kimsenin hakkı olmadığını beyan et
mek isterim. 

Özerklik meselesine biraz sonra temas ede
ceğim. Sayın Gündoğan burada partisinin söz
cüsü olarak TRT den son derece memnun bir 
edâ ile bahsettiler. Eğer hafızam beni yanılt
mıyor işe partilerinin çok değerli Genel Sekre
teri bundan kısa bir müddet önce TRT den şi
kâyetçi oldular ve bu husustaki beyanları da 
kendi naşiri efkârları gazetenin manşetini iş
gal etti. Acaba bu tenakuzun sebebini de Sayın 
Gündoğan ne şekilde izah ederler, bunu da me
rak ettiğimi huzurlarınızda ifade etmek isterim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ede
ceğim. 



C. Senatosu B : 74 21 . 10 . 1968 O : 1 

A. P. GRUPU ADINA YİĞİT KÖKER (De
vamla) — Memnun olurum Sayın Gündoğan. 

Sayın Gündoğan yine beyanları sırasında ce
zayı vatandaş veremez, savcılar ve hâkimler ve
rir buyurdular. Bunda hiçbir kimsenin tereddü
dü yok, yüzde yüz kendileriyle mutabıkız. Ve 
biz diyoruz ki A. P. Grupu olarak, savcılar ve 
hâkimlerin ceza verebilmesi için TRT de cere
yan etmiş birtakım suiistimal ve haksız ödeme
leri hâkimlerimizin ve savcılarımızın tetkikine 
sunabilmek için Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonumuzun teklif ettiği veçhile 
bu kurumun yönetim kurulunu ibra etmiyelim 
ve karart Şerefli Türk hâkimi, Şerefli Türk 
savcısı versin diyoruz. Dediğimiz bundan iba
rettir, başka bir şey söylemiyoruz. 

Kaldı ise, TRT Kurumunun müfettişleri var
dır, tetkikatı bunlar yapsın buyurdular. Sayın 
Gündoğan, TRT de suçlu görülen Yönetim Ku
rulu ve Genel Müdürdür. Müfettişler ise, TRT 
Kurumunun müfettişleri ise Genel Müdürün 
emrinde çalışan, onun mahiyetindeki memurlar
dır. Bu hususta, kaldı ki, biraz sonra Anayasa
dan da maddeler okuyarak size izahına çalışa
cağım, maliye müfettişlerinin salâhiyeti kasden 
tanınmamaktadır. 

TRT partizanlık yapmıyor büyüdünüz, ben 
size huzurunuzda bir hakikati söyliyeceğim. Si
zin partinizin resmî organı bulunan Ulus Ga
zetesinin Fıkra Muharriri Sayın Ergüder'e Yö
netim Kurulu kararına rağmen, aykırı kararına 
rağmen radyolarımızın haber bültenlerinden 
sonra yapılan beşer dakikalık yorum karşılığın
da bir yıl zarfında 28 bin lira telif ücreti öden
miştir. Diğer muharrirlere, yorum yapan diğer 
muharrirlere ödenen rakamın 600 ilâ 800 lira 
civarında olduğunu, yıllık 600 ilâ 800 lira civa
rında olduğunu ifade edersem herhalde zatı-
âliniz bu millet kürsüsünden TRT nin tarafsız 
olduğunu bir defa daha iddia edemiyeceksiniz 
sanırım. (A. P. sıralarından «yine eder» sesle
ri) 

Sayın Gündoğan'a bu kısa cevaptan sonra 
esas mevzua, özerklik mevzuuna da temas et
mek istiyorum. Malûmları olduğu veçhile TRT 
radyo ve televizyon hizmetlerini ifa etmek mak-
sadiyle özel kanunla kurulmuş, tüzel kişiliğe 
sahip özerk bir Kamu İktisadi Teşebbüsüdür. 
Esas itibahiyle 1 . 5 . 1964 tarihinde yürürlüğe 

giren 359 sayılı Kanun hükümleri dâhilinde 
idare edilmekle beraber mezkûr kanunun 33 ncü 
maddesinde bu kanundaki özel hükümler saklı 
kalmak kaydiyle kurum hakkında İktisadi Dev
let Teşekküllerine uygulanan genel hükümler 
uygulanır denmek suretiyle kurumun 440 sa
yılı Kanuna da tabi olduğu kabul edilmiştir. 
Denetimi ise 359 sayılı Kanunun 34 ncü maddesi 
gereğince, 468 sayılı Kanun esasları dâhilinde 
Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılma
ya çalışılmaktadır. 

Bu arada söz buraya gelmişken bir hâtıramı 
da Yüksek Heyetinize arz etmekte fayda mülâ
haza ediyorum. Muhalif, muvafık birtakım ar
kadaşlarla birlikte adı geçen kurumun 1964 yılı 
hesaplarını 1965 yılı hesaplarını tetkik etmek 
üzere Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 
Alt Komisyonu olarak Yüksek Denetleme Ku
rulunda yaptığımız bir toplantı esnasında ku
rum yetkilileri kurumun T. B. M. Meclisi nin 
denetimine dahi tabi olmadığı iddiasında bulun
muşlardır. Bu noktayı da bilhassa zabıtlara 
geçmesi bakımından huzurunuzda beyan etmek 
mecburiyetini hissettim. 

Kaldı ki, Sayın Gündoğan TRT nin özerkliği 
mevzuunda çok istifadeli bâzı görüşler ileri sür
düler. Ben bu mütalâalara şahsi hiçbir mütalâ
amı eklemeden, kendilerinin mensubu bulunduk
ları C. H. P. nin Millet Meclisi Grup Başkanve-
kili Sayın Nihat Erim'in ağzıyle ve bilâhara da 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nunda kendi partilerini temsilen hazır bulunan 
çok Sayın istanbul Milletvekili Erkanlı'nın ağ-
ziyle cevap vereceğim ve özerklik mevzuunu bu 
suretle bitirmiş olacağım. 

TRT Kanununun Millet Meclisinde müzake
resi sırasında 17 nci madde üzerinde konuşan 
Kocaeli Milletvekili Nihat Erim: «TRT Kuru
mu tarafsız olmalıdır, fakat bağımsız olmalı 
mıdır? Şüphesiz ki hayır. Devlete bağlı Rad
yo - Televizyon Kurumu gibi bir Kurum bağım
sız olamaz. Esasen kanunda da bağımsızlık tek
lif edilmemiştir. Muhtariyetin tercümesi, öz 
Türkçesi olarak özerk terimi kullanılmıştır. 
özerkliği getiren 1 nci madde TRT adiyle tüzel 
kişiliğe sahip özerk bir Kamu iktisadi Teşeb
büsü kurulmuştur» diyor. 

«Bu özerklik kanunlarımız bakımından tüzel 
kişiliğin faaliyetleri bakımından yerindedir. 
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Fakat bu özerkliği tarafsızlığını muhafaza et
mek, ihlâl etmemek şartiyle icradan tamamen 
uzak, icra hiçbir işe karışmaz şeklinde yetkilerle 
kurumun teçhiz edilmesi şeklinde anlamaya im
kân yoktur ve böyle bir anlayış tarzı da zararlı 
olur» buyurmuşlardır. 26 , 9 . 1963 tarihli zap
tın 143 ncü sayfası Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOc-AN (istanbul) — Çok 
doğru konuşmuş. 

A. P. GRUPU ADINA YİĞİT KÖKER (De
vamla) — Geçici Komisyon Sözcüsü Coşkun 
Kırca; «Sayın Nihat Erim'e mevzuun mesuliye
tini tamamen müdrik bir muhteva taşıyan ko
nuşmasından dolayı teşekkür ederim. Bu konuş
ması elbette ki bu kanunun tatbikatçılarına ve 
yorumcularına ışık tutacak mahiyettedir. Sayın 
Nihat Erim kurumun muhtar olmasını, muhta
riyet adına ve tarafsızlık adına Devlet içinde 
Devlet veya Hükümet üstünde bir kudret demek 
clıııadiğını, olmadığı tezini pek beliğ bir şekil
de benden çok daha mükemmel bir şekilde ifade 
buyurdular» demiştir. 

Keza. Sayın Orhan Erkanlı Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonunun TRT ile il
gili toplantısı esnasında söz almış, TRT idareci-
leriyle Yüksek Denetleme Kurulu idarecilerine 
bir sual tevcih etmiştir. Sual şu, diyor ki Sayın 
Erkanlı «TRT serazad mıdır? Yüksek Denet
leme Kurulu ne düşünüyor, bu hususta TRT ne 
düşünüyor?» «Bilfazr» diyor, ilâve ediyor, ken
di beyanları burada var: «Sümerbankta bir su
iistimal vâki olsa onu Sanayi Bakanlığı müfet
tişleri, Maliye Bakanlığı müfettişleri tetkike ta
bi tutacaklar ve neticeyi Sanayi Bakanına bil
direceklerdir. Yaptığımız tahkikat sonunda fi
lân suç tesbit edilmiştir. Onun hakkında kanu
ni takibata tevessül et diyeceklerdir». «Ama» 
diyor Sayın Erkanlı beyanları sırasında «TRT 
de böyle bir merci ve makam yoktur. Benim 
anladığım kadariyle TRT nin bünyesinde mev
cut hâdiseleri tahkik edecek, tetkik edecek bir 
makam Turizm ve Tanıtma Bakanlığı vardır. 
Fakat Danıştay kararlariyle bu yol kapandığına 
göre kanunda bir boşluk vardır, bu da TRT ye 
serazadlık kaşandıracak bir husus değildir. Bu 
hususun doldurulması lâzımgelir» diyor. Bunu 
da Sayın Erkanlı söylüyor. 

Keza Anayasamızın 120 nci maddesi özerk 
kuruluşlar matlabı altında Üniversiteler ve 
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Radyo - Televizyon Kurumunun nasıl kurula
cağı, nasıl yönetileceği ve nasıl denetleneceği 
hususunda kuvvetli ve kıymetli esaslar getirmiş 
bulunmaktadır. Anayasamız 120 nci maddesin
de «Üniversiteler ancak devlet eliyle ve ka
nunla kurulur, üniversiteler bilimsel ve idari 
özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir. Üniver
siteler kendileri tarafından seçilen yetkili öğre
tim üyelerinden kurulu organlar eliyle yöne
tilir ve denetlenir» diyor. 121 nci madde, yâni 
TRT ye özerklik veren ve TRT nin kuruluşunu 
öngören Anayasa maddesinde ise «Radyo ve te
levizyon istasyonlarının idaresi özerk kamu 
tüzel kişiliği halinde kanunla düzenlenir, her 
türlü radyo ve televizyon yayınları tarafsızlık 
esaslarına göre yapılır» diyor. 

Her iki maddenin tetkikinden de anlaşılaca
ğı veçhile Anayasamız Üniversitenin her türlü 
yönetim ve denetimini üniversitenin öğretim 
üyeleri arasından seçilmiş yetkili organlar tara
fından yapılmasını öngörmüştür. Şayet birta-

I kim iddialarla ileri sürüldüğü şekilde Anaya-
I samız, TRT nin de idari ve malî yönden, yö-
I netim ve denetimi yönünden bir özerkliğini 
j öngörseydi, yani bunlardan yönetim ve deneti-
I min haricinde bırakmış olsaydı TRT yi, üni-
j versiteye benzer bir hüküm koymak suretiyle 
I TRT nin denetim ve yönetimi de TRT nin ken-
I dişi tarafından yapılır şeklinde bir hüküm koy-
I mak suretiyle meseleyi hallederdi. Kaldı ki, 
] Anayasamızın 120 nci maddesiyle yönetim ve 
I denetimi kendi bünyesinde seçilecek organlar 
I tarafından yapılması öngörülen üniversite-
I mizin her türlü hesabı yetkili maliye ınüfet-
j tişleri tarafından her saman denetlenmekte, her 
I zaman murakabeye tabi tutulmaktadır. Ama 
I aynı yetkili maliye müfettişleri, aynı salâhiyet-
I leri haiz maliye müfettişleri TRT nin kapısına 
I gittikleri zaman, TRT nin kapısından geri çev-
J rilmektedirler. TRT, devlet içinde devlet olma 
j arzusundadır. Ama kanunlarımız muvaeehesin-
I de bu arzusu tahakkuk etkiyecektir. 

I Söz buraya gelmişken yine bir hususu muh-
j terem Yüksek Denetleme Kurulu üyelerinin ve 
I TRT nin çok yetkililerinin huzurunda cereyan 
i eden bir hâdiseyi Yüce Senatonun zabıtlarına 
I tescil ettirmek bakımından burada ifade etmek 
] istiyorum. 
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Geçen yıl, zannediyorum Ağustos ayının bir I 
günü idi, Yüksek Denetleme Kurulunda, TRT 
nin 1965 yılı hesaplarını tetkik etmek üzere 
toplandığımız bir sırada Yüksek Denetleme 
Kurulu TRT de kadro karşılık gösterilmek su
retiyle kaşeli personel istihdam edildiğini ve 
bâzı hesapların da suiistimaller mevcudolduğu-
na mütedair bir iddia ile ortaya gelmiş idi. 
O zaman çok Sayın Genel Müdür rahatsız bu
lundukları için kendilerine vekâlet etmekte bu
lunan Cevafc Memduh Altar TRT heyetine ri
yaset ediyorlardı. Benim bir sualim oldu. De
dim ki, kanunlarımıza göre kadro karşılık gös
termek suretiyle yevmiyeli personel istihdamı, 
kaşeli personel istihdamı, her türlü suiistimale 
müsait kaşeli personel istihdamı mümkün olma
dığına göre bu yolu niçin ihtiyar ettiniz? Ken
dilerinin muhterem memurlar önünde cevabı 
aynen şu oldu: Haklısınız, hatalı bir iş yaptık 
dediler. Fakat o anda bir müdahale vâki oldu 
kendilerine, Sayın Memduh Altar'a ve dendi ki, 
bu işe biz salahiyetli değiliz, Yönetim Kurulu
muzun da hazır bulunduğu bir toplantıya inti-
zaren, bu toplantının halik edilmesini rica edi
yoruz dendi. Alt Komisyon tarafından uygun 
görülen bu mütalâa üzerine de hafızam beni 
yanıltmıyorsa bir hafta sonra yönetim kuru
lunun çok muhterem üyelerinin huzuru ile de 
bir toplantı yaptık. Bu toplantıda yönetim 
kurulunun çok Sayın Başkanı kadro karşılık 
gösterilmek suretiyle yevmiyeli personel ça
lıştırılmasının mümkün olduğu iddiasında bu
lundular. - Sayın Altar'm iddiasının hilâfına. -
Ve dediler ki, bizim tarafımızdan bir yönetme
lik hazırlanmıştır, bu yönetmeliğe göre biz kad
ro karşılık göstermeli suretiyle yevmiyeli per
sonel istihdam edebiliriz, buna hakkımız var
dır dediler, ve kendilerini kuvvetli kılmak için 
de Anayasamızın 113 ncü maddesini kendileri
ne mesnet, aldılar. 

Bunun üzerine kendilerine bir sualimiz ol
du. Dedik ki, Anayasamızın 113 ncü maddesine 
göre bakanlıklar ve kamu tüzel kişilikleri ken
di görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve 
tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve 
bunlara aykırı olmamak kaydiyle yönetaıalik- i 
ler çıkarabilirler, bunu kabul ediyoruz ama, 
sizin çıkarıldığından bahsettiğiniz yönetmelik 
neşredilmiş midir, neşre dilmişse hangi tarih- | 

te Resmi Gazetede neşredilmiştir sualini sordu
ğumuz zaman, sayın yönetim kurulu başkanı 
bize yönetmeliğin Resmî Gazetede neşredihnedi-
ğini, yönetim kurulunun bir kararı ile meriyete 
konulduğunu ifade ile yetindiler. Bunu şunun 
için anlatıyorum, TRT Kurumu kendisini Dev
let içinde Devlet yapabilmek gayretiyle Ana
yasa hükümlerini dahi çiğnemekten çekinme
miştir. Hâdise Yüksek Denetleme Kurulunun 
çok muhterem üyelerinin önünde TRT mensup
larının önünde cereyan etmiştir. Heyetinizin 
de bunu bilmesinde fayda vardır. Hâdiseyi 
A. P. Grupu olarak TRT nin özerk mi, değil mi 
noktasından daha ziyade TRT de vukua geldiği
ni bildiğimiz - ve tabirimi mazur görünüz - ay
yuka çıkan bâzı suiistimal iddialarını tahkik 
edebilmek için meseleyi şerefli Türk hâkim ve 
savcılarının önüne götürebilmek gayretinin 
içindeyiz. Ve tahmin ediyorum Yüce Heyeti
niz de A. P. Grupunun bu halisane temennisine 
itibar ederek meseleyi şerefli Türk hâkiminin, 
Türk savcısının önüne götürecektir. O takdir
de gönlümüz şunu da arzu ediyor, hâdiseler 
söylenildiği gibi çıkmasın, TRT yetkilileri alın 
ak), ile şerefli Türk hâkiminin önüne çıkabilsin-
ler, ama suçlu iseler de şerefli Türk hâkimi, 
şerefli Türk adliyesi onlara lâyık oldukları, ce
zayı versin. Arzumuz budur. Her hangi bir 
art fikrin esiri de değiliz, iktidara gelmenin 
ve gitmenin yolunun büyük Türk Milletinin gü
venine bağlı olduğunun idraki içindeyiz, Ve 
iktidara gelmenin yolunun büyük Türk Milleti
nin güvenini taşıdığımız müddetçe kabil oldu
ğunu da biliyoruz. Ayrıca iktidara gelebilmek 
için TRT gibi bir koltuk deyneğine de ihtiya
cımız olmadığını Grupıım adına 'huzurunuzda 
beyan ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Sayın Yıldız, «Devletin parasının partizan
lık için kullanmaya kimsenin hakkı yoktur» bu
yurdular. Yüzde yüz kendileriyle mutabıkım. 
Bilmiyorum biraz önce dinlediler mi, yorumlar 
için Ulus Gazetesi fıkra yazan Sayın Özcan Er-
güder'e ödenen 28 000 liralık telif ücreti hak
kında ne düşünürler? Ben Sayın Ergüder'e 
ödenen bu paranın altında bir partizanlık ko
kusu hissediyorum. Tahmin ediyorum kendile
ri de benim fikrime iştirak edeceklerdir. Keza 
Sayın Yıldız'm dil mevzuundaki beyanlarını 
da zevkle dinledim. Ama şunu da hemen ifade 
edeyim ki, söyledikleri birçok kelimeyi de an. 
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lıyamadım. Takdir ederler ki, kendileri de 
aziz milletimiz Sayın Yıldız'in ve Yıldız gibi dü
şünenlerin icat ettikleri bâzı kelimeleri mutla
ka kullanmak mecburiyetinde değildir. Keza, 
milletin parasiyle millete hizmet etmek için ku
rulmuş olan, bir Anayasa müessesesi bulunan 
TRT de Sayın Yıldız ve Sayın Yıldız gibi konu
şanların lisaniyle millete hitabetmek durumun
da değildir. TRT millî mikrofonlarımızda va
tandaşın anlayabileceği, örf ve âdetlerine uy
gun gelen lisanla hitabetmek mecburiyetinde
dir. Eğer TRT hakkında Sayın Yıldız'ın ifade 
buyurdukları anketler mahdut bir zümre dâ
hilinde yapılmayıp, Ankara hudutlarının dışı
na çıkılıp, Anadolu'da, köylerde yapılmış ol
saydı Sayın Yıldız'ın ifade ettikleri TRT yi tas-
vibeden, fazla Osmanlıca kullandığını iddia 
eden grupun yerine TRT nin vatandaşın anlı-
yamadığı lisanı kullandığı şeklindeki rakamı 
daha yüksek olduğunu kendileri de tesbit ede
bilirlerdi, bilmiyorum kendileri, kendileri 
gibi konuşması hususunda TRT nin ısrarlı mı
dırlar? Ama Türk Milleti TRT nin hakiki Türk
çe olarak konuşmasını ve Türklüğünü kaybet
memişlerin Türkçesiyle konuşmasını istemekte
dir. A. P. si de bunun şikâyetcisiıdir, dâvacı-
sıdır, huzurunuzda beyan etmekten şeref du
yuyorum. (Sağdan bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adına, Türk milleti adına, TRT 
nin hesaplarını denetlemekle mükellef olanlar 
Yüksek Denetleme Kurulunun çok mümtaz he
yeti TRT nin hesaplarında birtakım suiistimal, 
haksız ödemeler, usulsüz tediyelerin yapıldı
ğı iddiasındadırlar. Sözlerimin başında da ifa
de ettiğim gibi A. P. si olarak bu iddiaların 
hal merciinin şerefli Türk adliyesi ve şerefli 
Türk hâkimleri olduğu inancındayız ve bu 
inançla da TRT yetkililerinin usulsüz tediyele
rinden dolayı şerefli Türk hâkiminin önünde 
hesap vermeleri lâzımgeldiği inancı içindeyiz. 

A. P. si Grupu olarak TRT nin iktidarların 
sesini ve fikriyatını yayınlayan bir organ ola
rak bulunmasını değil bilâkis TRT nin kendisi
ne ruh ve mâna veren Anayasamızın emrettiği 
şekilde tamamen tarafsız kalmasını arzu ettiği
mizi ve fakat tarafsızlığın, Devletin ve onun mu
rakabe organlarını hiçe saymak suretiyle hiçbir 
zaman gerçekleşemiyeceğine kaani olduğumuzu 

da ifade etmek isterim. TRT. iktidarların ve 
muhalefetin değil, Türk Milletinin malı olduğu
nu idrak ettiği gün ve bünyesinde cereyan eden 
birtakım yolsuzlukların şerefli Türk mahkemele
ri tarafından karara bağlanması takdirinde an
cak Anayasamızda öngörülen ve hakikaten te
menni ve arzuladığımız bağımsızlık ve özerkliği
ne kavuşmuş olacaktır, Grupumuz adına Yüce 
Heyetinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ferid Melen, Güven Par
tisi Grupu adına. Yoklar mı efendim Sayın Me
len? (Geliyor sesleri) Yüksek Heyeti daha faz
la bekletemem. C. H. P. si Grupu adına Sayın 
Fikret Gündoğan. İkinci defa söz almışlardır, 
buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Benim konuşacaklarım çok 
uzun zamana sirayet edeceği için Yüksek Heye
tin tatiline mâni olmak istemem... (Geldiler ses
leri.) 

BAŞKAN — Sayın Melen buyurun. 
G. P. GRUPU ADINA FERİD MELEN (Van) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Ka
mu iktisadi Devlet Teşebbüslerine ait raporun 
tümü üzerinde konuştuğum zaman TRT. Konu
suna temas etmiştim. Kamu iktisadi Devlet Te
şekkülleri Karma Komisyonu TRT. konusunda 
bir başka karar almıştır. Diğer bütün teşekkül
lerin bilançolarını ve netice hesaplarının kabul 
edilmesini, tasdik edilmesini istediği halde, Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
TRT. konusunda haklı bir karar ile gelmiştir, 
huzurunuza. Bütün iktisadi Teşebbüslerin, dene
time tabi bütün iktisadi teşebbüslerin bilanço 
ve netice hesaplarının tasdikini istediği halde 
TRT. bilançolarının, TRT. nin 1964 - 1965 ve 
1966 hesap yıllarına ait bilanço ve netice hesap
larının bir kısım işlemlerinin Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulunun denetlemesine imkân 
verilmemiş olmasını sebep göstererek, ileri süre
rek bu bilançoların reddini teklif etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, ben mevzuu mecrası 
içinde incelemek istiyorum. Başka sahalara ta
şıp TRT. den şikâyetleri veyahut TRT. çalışma
larından memnuniyet ifade eden görüşleri bura
da tekrar etmeye lüzum görmüyorum. TRT. ha
kikaten kendisinden en çok şikâyet edilen bir 
müessesemizdir bugün. TRT. den memnun olan
lar da çoktur, büyük vatandaş kütlesi, bilhassa 
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eski uygulamalarla mukayese ederek az - çok ob- I 
jektif bilgi ve haber alma imkânım bulduğu için I 
TET. den memnun olanlar da çoktur. Ama ars 
ettiğim gibi bir defa partilerin hemen hepsi şi-
kâyetçisidir. A. P. si yakın zamana kadar ki, 
bugün de aynı şikâyetleri tekrar etmiştir. TRT. 
den en çok şikâyet eden bir parti olmuştur. Mu
halefet partileri şikâyet etmektedirler, bizim de 
kendi ölçümüzde şikâyet edecek konularımız 
vardır. TRT. nin kendi koyduğu kaidelere, bil
hassa yay:?! mevzuunda, siyasi yayın mevzuun
da, politika haberleri verme mevzuunda tam ola- ı 
rak riayet ettiğini iddia etmek mümkün değil- j 
dir. Zaman zaman orada çalışanların, bilhassa | 
nöbetçi, olanların şu veya bu istikametteki tema
yüllerinin bu yayınlara tesir yaptığı bir vakıa
dır ama bütün bunlar bugün için bence bir tara- j 
fa bırakılacak mevzulardır veyahut başka arka
daşlar üzerinde incelerler, üzerinde dururlar, ben I 
mühim gördüğüm bir konu üzerinde, yani Yük- ! 
sek Murakabe Heyeti ile TRT. arasındaki bir j 
görüş ayrılığı muayyen bir mevzudaki görüş ay
rılığı üzerinde durmak istiyorum ki, bu görüş 
ayrılığı bugün bizim Komisyonumuzu bu bilan
çoların. TÜT. ye ait bilançoların reddine sevk 
etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bu görüş ayrılığı ne
dir, bumı komisyon raporundan fazla öğrenmek 
mümkıin değil, Komisyon raporu bu mevzuda | 
teferruata girmiş değil, birkaç kelime ile sadece 
bâzı işlemlerin ve suiistimal kokusu taşıyan bâ
zı muamelelerin Murakabe Heyetine arz edilme
miş olduğu ileri sürülüyor. Yüksek Murakabe 
Heyeti raporundan öğrendiğimize göre TET he
saplarını vermiştir, 1964 hesaplarını tam olarak 
vermiş. 1965 hesaplarını tam olarak vermiş 1966 
da Yüksek Murakabe Heyeti ayrıca yayınların 
muhtevası hakkında bilgi istemiştir, ihtilâf bu- I 
radan doğmuştur. Yüksek Murakabe Heyeti bir 
masraf icra edildiğine göre bu masrafın müste-
nidatı olan belgelerin de tetkike sunulması lâ- I 
zımdır demiştir. Bu belgeler nedir? O yayınları 
ihtiva eden bültenler olmak lâzım. Yoksa esasen I 
TRT bunlara ait sarf evrakını vermiştir, sade- t 
ce bu sarf evrakını tetkik etmek üzere Yüksek 
Murakabe Heyetinin istediği yayınlara ait bül
tenleri vermiştir, yani yayınların muhtevasını I 
istemiştir. I 

Muhterem arkadaşlar, TRT yi savunmıyaca- I 
ğım, Yüksek Murakabe Heyetinin görüşünü de | 

I savunmıyacağım. Sadece objektif olarak me-
sedeyi ortaya koyarak Meclis olarak bu ihti
lâf karşısında ne yapmamız lâzımgeldiği nok
tası üzerinde duracağım. 

TRT niçin vermek istememiş bu yayınları? 
TRT Anayasanın 121 nci maddesine göre özerk 
bir kurum olarak kurulduğunu ve bu yayınla
rın muhtevasını, hesabını muayyen bir maka
ma tetkik ettirdiği takdirde, incelettiği tak
dirde özerkliğin kaybolacağı kanaatinde ve gö-

i rüşündedir. Bu sebeple vermemiştir. Çünkü tet
kik eden merci muhtemelen bunu tenkid ede
cektir, bu yayın doğrudur veya değildir, diye-

j cek; azdır veya çoktur diyecek, böyle bir şeye 
gireceği ve bu özerkliği zedeliyeceği için bunu 

! vermek istememiştir. 

I TRT bunu yaparken bir defa Anayasanın 
i 121 nci maddesine dayanmaktadır. Ayrıca 440 
• sayılı Kanunun bir hükmüne dayanmak isti-
j yor. 440 sayılı teşekkül müesseselerinin Yük

sek Denetleme Kurulu tarafından özel ka
nunlarda gösterilen esaslar dâhilinde malî ve 
idarî ve teknik denetim yapabileceği kanaa
tindedir ki, doğrudur. 440 sayılı Kanunun bir 
maddesi Yüksek Denetleme Kurulunun mües
seseleri denetlerken özel kanunda gösterilen 
esaslara riayet etme mecburiyetindedir. Yani 
bu malî, idarî ve teknik murakabeyi yaparken 
özel kanundaki esasları da göz önünde bulun
durmak lâzım. 

359 sayılı TRT Kanununda da şöyle bir hü
küm var : 

«Bu kanunda özel hükümler saklı kalmak 
kaydıyla Kurum hakkında İktisadi Devlet Te
şebbüslerine uygulanan genel hükümler uygu-

I lanır.» 

Burada da özel hükümleri saklı tutan bir 
kayıt vardır. Yine TRT şu kanaattedir; 359 sa
yılı TRT Kanununu bu teşekkülü diğer iktisa
di teşebbüsten ayıran birçok hükümler ihtiva 
etmektedir ve TRT ye özerklik veren hüküm-

I leri ihtiva etmektedir. TRT Anayasanın 121 nci 
maddesi ve bu hükümlere dayanarak bu ya
yınların murakabesine rıza göstermemiştir ve 

I bu yayınların murakabesinin istenmesini bir 
I baskı vasıtası telâkki etmiştir. Ve yine TRT 
I nin kanaati; başka arkadaşlarım da ifade etti, 
1 esasen bu yayınlar murakabesiz değil, bu ya-
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ymlar adlî kazanın murakabesine de tabidir, 
cezai bakımdan veya çeşitli bakımlardan. 

Muhterem arkadaşlar, TRT nin bu görüşle
rinin yerinde olup olmadığını münakaşa etmi-
yeceğim. Ve esasen bu münakaşanın yeri de 
burası olmamak lâzım. Biraz sonra neticeye 
varacağım zaman arz edeceğim; bu münakaşa
nın burada yapılması her bakımdan mahzurlu
dur. 

Yine TRT kendi dayandığı görüşü takviye 
etmek üzere son zamanlarda Devlet Şûrasının 
maliye müfettişlerinin teftiş yapamıyacağı, Tu
rizm Bakanlığının bu Kurum üzerinde teftiş ve 
murakabe yetkisi olmadığı hakkındaki karar
larını da zikretmektedir. 

Muhterem arkadaşlar tekrar edeyim, bu 
mülâhazalar doğru mudur, değil midir ve ya
yın muhtevasına kadar murakabenin girmesi 
hakikaten özerkliği ihlâl eder mi, etmez mi; 
bunu münakaşa etmek istemiyorum, bir görüş
tür. TRT ye göre özerkliği ihlâl eder, buna mu
kabil Yüksek Murakabe Heyetine göre hiçbir 
zaman etmez. Biz nasıl hesap inceliyorsak, o he
saba bağlı bu vesikayı da inceliyebiliriz. Bu ya
yının fazla, eksik olduğu, doğru veya yanlış ol
duğu hakkında bir mülâhaza, bir tenkit yapmak 
elbette İd, aklımızdan geçer ama, bu masrafı te-
yideden vesika bağlı olmadan murakabe nok
san olur demektedirler. Bu da bir görüş, ötekisi 
de bir görüş. Bunun üzerinde durmak istemiyo
rum. Yalnız, bu görüş ayrılığını halletmek için 
TRT nin bilançosunu reddetmenin doğru olma
dığı kanaatindeyim. Bir defa Yüksek Muraka
be Heyeti esasen bizden bunu istememiştir. Yük
sek Murakabe Heyeti raporlarında sadece TRT 
ile görüş ihtilâfını tesbit etmiş ve bu hesapların 
incelenmesine imkân verilmesini istemiş, bu ka
yıt ile bilançoların tasvibini ve kabul edilmesi
ni istemiştir. Yine Karma Komisyon adına tet
kikler yapan altkomisyonlar da Yüksek Mura
kabe Heyetinin vardığı neticeye varmışlar, on
lar da bilançoların tasdik edilmesini, bâzı ka
yıtlarda tasdik ve tasvibedilmesini istemişlerdir. 
Buna mukabil Karma Komisyonumuz her ne
dense bütün bu mülâhazaları bir tarafa iterek, 
TRT yi hesap vermeye icbar etme maksadı ile 
olsa gerek, bilançolarının Meclislerce reddedil
mesini istemiştir. 
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Muhterem arkadaşlar, bence yanlış olan 
nokta ve üzerinde durulması ehemmiyetle üze
rinde durulması lâzımgelen nokta budur. Teşek
küllerimiz arasında ihtilâfları olabilir. Bu ihtilâf
ların hal yeri Meclis değildir. Eğer Meclis bu yol 
ile, TRT yi zorlama yolu ile ihtilâfı hâllederse; 
bu defa hakikaten TRT yi bir baskı altına al
mış olur ve özerkliğini geniş ölçüde zedeleme 
yoluna gider. Yine Meclisin tefsir yetkisi de yok
tur. Anayasamız, kanunlarının tefsirini kazai 
mercilere bırakmıştır. Bir kanun hükmü üzerin
de iki teşekkülümüz ayrı ayrı düşünmektedir
ler ve bu iki teşekkül arasında bir ihtilâf çık
mıştır, bu ihtilâfın bize göre hal yeri burası de
ğildir. Hele böyle bilançosunu reddetmek ve 
baskı yapmak suretiyle boyun eymeye mecbur 
etmek suretiyle halletmenin yolu, yeri burası 
değildir. Hükümet bundan evvel bir - iki mev
zuda TRT ile Maliye Bakanlığı, Turizm Bakan
lığı, arasında ihtilâf zuhur ettiği zaman, bunlar 
için nasıl Danıştay'dan bir karar istemişse, isti-
şari mütalâa istemişse, pekâlâ bu konuda da böy
le bir yola gidebilir ve ihtilâfı hallederek geti
rebilirdi. 

BAŞKAN — Sayın Melen, saat 13.00, eğer 
çok kısa ise devam edin, değil ise öğleden sonra
ya bırakalım. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FERİD 
MELEN (Devamla) — Çok kısa. 

BAŞKAN — Pekala, Sayın Melen'in çok kı
sa olarak görüşmelerini bitirmesine kadar birle
şim:: devam edilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Melen, devam ediniz. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FERİD 
MELEN (Devamla) — Arz ettiğim gibi Hükü
met bundan evvelki ihtilaflı konularda olduğu 
gibi bunu da bir kazai merciin kararına müraca
at ederek halledebilir ve meseleyi halledilmiş 
olarak buraya getirebilirdi. 

Kanaatimce Meclisi bir baskı vasıtası olara 
TRT aleyhinde kullanmak yanlıştır ve Meclisi 
buna vasıta yaparsa Meclisleri de Anayasaya 
karşı veyahut Anayasayı ihlâli eder bir davra
nış içine sokmuş oluruz. Bu sebeple teklifimiz 
şudur : 
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Yüksek Murakabe Heyeti ve alt komisyon
ların teklifleri uyarınca ve bu heyetlerin koy
duğu kayıtlar ile bu bilançoları tasdik etmek ve 
ihtilâf konusu olan mevzuların da kazai mer
cilerden karar alınmak suretiyle haHlini Hükü
mete tavsiye etmektir. Bizce, Güven Partisinin 

görüşüne göre bu konuda çıkar yol budur. 
Saygılarımla, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saat 14.30 da toplanmak üze
re Birleşimi kapıyorum. 

Kapanma saati : 13,05 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 
KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay), Âdil ünlü (Cumhurbaşkanınca S. ü.) 

BAŞKAN — 74 ncü Birleşiminin 2 nci oturumunu açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin (1964 - 1965 - 1966 faaliyet yılları) 
denetimi sonuçları hakkında rapor (3/681) (S. 
Sayısı: 1131) 

XXXIV - TÜRKİYE RADYO TELEVİZ 
YON KURUMU : 

BAŞKAN — Söz sırası C. H. P. Gmpu adına 
Sayın Fikret Gündoğan'ın. Buyurun efen-
ctinı. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
Ğ-AN (İstanbul) — Muhterem Başkan, değerli 
arkadaşlarım, sabahleyin Grupum adına bu 
ıkürsMen beyan ettiğim bâzı sözlerin muhterem 
Adalet Partisi Sözcüsü Yiğit Köker tarafından 
ya anlaşılmadığından veyahut da yine kolay 
yoldan benim partim aleyhine, kendi partisi le
hine bir puan toplama gayreti ile soyut siyasi 
Mr polemik haline dönüştürüldü. Üzülüyorum, 
Adalet Partisinin bu huyundan ne vakit vaz
geçeceğini de hasletle bekliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, işin esasına değinmi-
yen sözleri arasında bilhassa Adalet Partisi le

hine olacağını sandığı şu sözleri sarfetmesi ha
kikaten üzüntüye şayandır. Dediler ki, C. H. P. 
nin malı olan Ulus Gazetesinde yazı yazan Öz-
can Ergüdere radyo kurumu tarafından 28 bin 
lira ödenmiştir. Sözleri bundan ibarettir. Cüm
le böylece mücerrettir. Ve yeri de gelmemişken 
söylenmiş bir cümledir. Maksat C. H. P. nin 
TRT den istifade sağladığını böylece ifam et
mek ve zihinlerde C. H. P. aleyhinde bir durum 
yaratmak. 

Muhterem arkadaşıma sormak isterdim, ya
hut onun söylemesini beklerdim. Öscan Ergü
der ne zaman radyo kurumuna yorum yapmış
tır? Ve Fzcan Ergüder Radyo Kurumuna yap
tığı yayından dolayı aldığı bu parayı ne kadar 
zaman için almıştır, bunu niye söylemedi. Şim
di ben efkârı umumiyenin önünde açıklıyayım 
ve Partim üzerine düşürülmek istenen gölgeyi 
şileyim ve bir daha böylesine bir kolay yoldan, 
ucuz yoldan parti kötülemeye tevessül edilme
mesini sağlamaya çalışayım. 

Değerli arkadaşlarım, Özcan Ergüder isimli 
yazar, C. H. P. nin malı olduğu iddia edilen 
Ulus Gazetesine 1968 senesinde fıkra yazmaya 
başlamış bir kimsedir. Daimî kadrosunda çalı
şan bir kimse değildir. Fıkrası başına para veri-
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len bir insandır. Ama, Özcan Ergüder isimli 
şansın radyoya yorum yaptığı sene 1965 veya 
1966 senesidir. Ve Özcan Ergüder C. H, P. nin 
hiçbir organı ile alâkalı olmadığı bir dönemde 
radyoya yaptığı yorumlardan dolayı aldığı 28 
bin lirayı da bir yıllık yorumun karşılığında 
almıştır. Ayda en az 18 - 20 yorum yapıldığını 
sandığım radyoda 28 bin lira bedel verilmişse 
bir senelik yorumlar için, demek ki, kaba he
sapla 100 - 150 lira civarında bir bedel öden
miş demektir yorum başına. Adalet Parti İkti
darı zamanında her şeyin değer bulduğu, kıy-
met bulduğu iddiasının yanında, acaba Ada
let Partili arkadaşım bir yazarın ibdanın, yo
rumunun - ki bir sanat eseridir - 150 lira gibi 
bir bedelle satılmasını çok mu gördüler Bu 
itibarla, Sayın Adalet Partisi sözcüsünün G. H. 
P. sine mensup saydığı bir yazara, yorumun
dan dolayı aldığı paraların miktarını söylemek
le suizan yaratmaya müteveccih sözlerini doğru 
bulmadığımı ve işin hakikatinin bu olduğunu 
size kemali ciddiyetle arz ederini. 

Değerli arkadaşım, benim savunduğumu id
dia ettiği TRT nin birtakım yayınlarının müs
tehcen olduğundan bahsetti ve bu itham ile 
müstehcen neşriyat yapan radyonun savunması
nı yapan C. H. P. sini, yine halk gözünde güya 
aklınca zor duruma düşürmeye çalıştı. Değerli 
arkadaşlarım, radyoda müstehcen yayın dediği 
ve biraz da ucundan kenarından değindiği ya
yınlar, Millî Eğitim Bakanlığında yüksek bir 
görevde halen istihdam edilen Orhan Çaplı isim
li zatın, «Buraya nasıl geldiler, bu duruma na
sıl düştüler?» diye toplum içinde bâzı talihsiz 
insanları konu alarak, onların hayat hikâyele
rini dile getirmesidir. 

Değerli arkadaşlarım, toplum hâdiselerinde, 
ne gibi âmillerin insanları o dereceye düşürdü
ğünü dile getirmek kadar kanaatimce ahlâk?. 
uygun, ahlâka hizmet edici yayın olamaz. Ama, 
Adalet Partisi sözcüsü arkadaşımın bir türlü 
toplum ve onun kanunları olduğu ve o toplum 
içinde muhtelif insan gruplarının neden dolayı 
bazan ve ekseriya az gelirlilerin, emekleri ile ge
çinenlerin, neden dolayı ahlâkan çok kötü mev
kilere düşmek zorunda kaldıklarını ve bunun 
anlatılmasını bir türlü kabul etmez bir zihniyet 
içindedirler. Çünkü öyle sanırlar ki, zamanların
da her şey güllük gülüstanlıktır, hiçbir kötü
lük cereyan etmez, çünkü herkesin evinde ge

reği kadar yiyecek vardır, çünkü herkesin evin
de gereği kadar yakacak vardır, çünkü herke
sin gereği kadar geçinecek geliri vardır. Öyle 
sanırlar. O yüzden toplum içinde müşkül duru
ma düşmüş insanların hikâyeleri onları rahat
sız eder. Kınamalarını da buraya bağlıyorum 
genel sebebolarak. Yüksek Denetleme Kurulu 
nezdinde de C. H. P. nin itibarını zedeleme yo
luna sapmak istiyen Sayın Adalet Partisi söz
cüsü arkadaşımı hoş karşılamadım. Biz, Yüksek 
Denetleme Kurulunun TRT nin haber bülten
leri muhtevasını denetliyemiyeceğini söylediği
miz zaman, inanarak hakikaten Yüksek Denet
leme Kurulunun görevinin bu olmadığını ifa
de ettik. Yine de iddia ediyoruz ki, Yüksek 
Denetleme Kurulu bir estetik kurul değildir, 
yahut gazetecilik, haber alma - verme, komi-
nikasyon işlerinde mütahassıs bir kurul değil
dir. Şayet, Yüksek Denetleme Kuruluna bu 
konularda da mütahassısdır vasfı ilâve edil
mek istenirse, kanım odur ki, Yüksek De
netleme Kuruluna itibar edilmiş olmaz. Aksine 
hiç de ihtisasları olmıyan bir vazifeyi kendi
lerine yüklenmekle, güya ucuz yoldan taraftar-. 
İrklarını kazanmak yoluna gitmek olur ki, bu
nu mantık kabul etmez. Yüksek Denetleme 
Kurulu tekrar ediyorum estetik meselelerinde 
veya haber alma - vermede doğru kanaat edin
mede, kominikasyonda, haberleşmede, sosyal 
hâdiselerin tekevvün tarzında mütahassıs he
yet değildir. Malî, idari ve teknik işlerde mü
tahassıs kişilerdir, üzerlerine de yoktur. Ve 
eserimizdir. Kendileri ile iftihar ederiz. 

Radyodan bizim de şikâyet ettiğimizden 
bahsettiler. Elbette ben sözlerimde radyonun 
özerkliğini hassasiyetle müdafaa ve muhafaza 
için sarf ettiği gayretlerin ne kadar takdire 
şayan gayretler olduğunu ve bunun herkese 
yararlı ve faydalı olduğunu, Türk toplumunda 
yaşıyan herkes için teminat olduğundan bahset
tiğim zaman, işte bundan, yani günün birinde 
özerkliğini kaybedecek duruma düşerse, yani 
siyasi bir tasalluta mâruz kalırsa, yani bir 
siyasi iktidarın veya partinin veya grupun eli
ne düşerse bugün ettiğimiz şikâyetin çok daha 
üstesinded, üstünde çok daha fazla şikâyet et
me durumuna geçeceğimizi peşinen sözlerim 
içinde espri olarak koydum ve özerkliğin biza
tihi müdafaası bana bundan dolayı gerekli gö
züktü. özerkliği müdafaa ediyorum ki şikâyet 
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edecek duruma gelmiyeyim. Hele özerk olma
sa her gün şikâyet edeceğim bir hale gelecek
tir. Neden Devletin parası ile kurulmuş bir ku
rumu, kamu hizmeti gören bir kurumu, fikir 
üreten bir kurumu, haberleşme hizmeti yapan 
bir kurumu niye bir siyasi partinin elinde, şu
nun veya bunun arzusuna ram olmuş göreyim 
de mütemadiyen ondan şikâyet edeyim, taa.. ih
tilâller kadar bu sürsün. Ne münasebet. Onun 
için özerkliğini müdafaa ediyorum. Eğer bu 
nüans fark edildi ise çok memnun olurum. 

Bir milletvekili arkadaşımız «Teşekkülde 
suiistimal olursa ne olacak», diyor şeklinde ge
çen ifadesini sayın A. P. sözcüsü arkadaşımız 
«işte bakınız C. H. P.sinde bugün milletvekil
liği yapan bir insan dahi böyle bir boşluktan 
bahsediyor, bir boşluk vardır, bu kurumun de
netiminde ve sairesinde, diye buyurdular. Tu
talım ki bir boşluk vardır, biz biraz evvelki 
konuşmamızda, sabahki konuşmamızda nasıl 
bir denetim süreci içinde bulunduğunu, TRT 
Kurumunun anlattik, tutalım ki, bir boşluk 
vardır, kendilerinin istediği gibi bu boşluğun 
Hükümet tarafından doldurulmasına razı de
ğiliz. Bu boşluğu Hükümet dolduramaz, icra 
dolduramaz, siyasi parti dolduramaz. Bunu 
doldurursa, şayet varsa, efkâri umumiye, Par
lâmento, herkes bir boşluğun olduğuna kaani 
olursa kendilerinin arzu ettiği gibi siyasi ik
tidarların bu boşluğu doldurmasına rıza gös
termiyoruz. Bunu kanunla mı, başka usulle mi 
doldurursunuz, ama tekrar edeyim, 5 sistem 
içinde Yüksek Denetleme Kurulundan tutunuz 
da Maliye müfettişlerine kadar 5 ayrı sistem 
içinde TRT Kurumunun denetlendiği bir va
kıadır. Sabahleyin Maliye Bakanlığı müfettiş
lerinin doğrudan doğruya bir teftiş salâhiyet
leri olmadığı yolunda Danıştayca verilen karar
dan bahsetmiştim. Bu belki zihinlerde hiç Ma
liye müfettişlerinin bu kuruma uğramadığı 
kanısını uyandırabilir. Şu kadarını hemen ilâ
ve edeyim ki, Maliye müfettişlerinin bu kuru
ma bir vergi veren kurum olması dolayısiyle 
her zaman gelip bütün evrakını gördüğü de 
bir vakıadır, gerçektir. Yani denetim dışında 
kaldığı ve bu kurumun kendi başına Devlet 
içinde Devlet olma istidadı güdüyor gibi iddia 
işte biraz evvel arz ettiğim tatbikatla da çe
lişik bir iddiadır. 

TRT nin Anayasa hükümlerini ihlâl ettiği 
iddiasını A. P. sözcüsü arkadaşımızın ağzın
dan duymak, bana bir eski geleneği hatırlat
tı. Bir vakitler C. H. P. ne her şeyi Anaya
sayı ihlâl ediyor diye vasıflandırıyorsunuz şi
kâyetinde bulunan partinin, şimdi iktidara ge
lir gelmez her şeyin Anayasaya aykırı olduğu 
iddiasiyle karşı karşıya kalmak, hakikaten 
zevkli bir tesadüf oluyor ve yine bu kürsüden 
çok muhterem arkadaşım partisine büyük pres
tij kazandıracağını umduğu bir söz sarf etti. 
Dedi ki; «Biz iktidara gelmek için koltuk 
değneğine muhtacolmıyan bir partiyiz.» öyle
dir. (A. P. sıralarından doğru sesleri) Ama ik
tidardan gitmemek için sakatlandığınız zaman, 
yürüyemiyecek hale geldiğiniz zaman çok kol
tuk değneği aradığınızı biliriz, işte o zaman 
TRT Kurumu size koltuk değnekliği edecek
tir, şimdiden ihzara başladınız. Biz bunun üze
rinde dikkatleri teksife çalışıyoruz. Gelirken 
lâzımgelmez, giderken, yıprandıktan sonra, sa
katlandıktan sonra koltuk değneği lâzım olur 
adama, sezersiniz siz onu, farkındayım ve şim
diden de bunun üzerine düşmüş olduğunuzu 
gördüm. 

TRT nin dili üzerinde çok, bence insanı 
üzücü bir iddia serd edildi. «Türk olmıyanların 
kullandığı dil.» Değerli arkadaşlarım TRT nin 
dilini başlı başına bir konu yapmak lâzım. İyi
dir kötüdüre gitmeden evvel şu kadarını söy-
liyeyim ki, Türk toplumunun en büyük ıstırabı 
büyük halk kütleleriyle onu idare edenlerin dil 
beraberliğine bir türlü kavuşamamış olmasıdır. 
Türk toplumu asırlar boyunca bundan çekmiş
tir. Lisan, kitabet, usuller ve saire... Türk top
lumu idarecilerinden ayırmıştır ve yabancılaş
mış iki grup halinde yaşar, Türk toplumu; ida
recisi ile idare edilenler. Terzi dahi elbise di
kerken, yaptığı işin önemini anlatmak, belki 
de böylece bir düzeni sezdirmek için birtakım 
ecnebi kelimeler kullanma itiyadına, kullan
ma ihtiyacına varıncaya kadar bu Türk top
lumu idarecisi ile halkı arasında dil berabersiz-
liğinden çok şikâyet etmiştir. Bu itibarla TRT, 
Dil Kurumu ve diğer aydınlar, Türk toplumu
nu idarecisi ile idare edilenin birbirini anlar 
hale gelmesini sağlayıcı bir dil devrimi ürerin
de iseler ve bu devrim! iyi yürütüyorlarsa ki, 
eminim onları tebrik ederim. Devrimcilik ruhu
nu burada da devam ettirmelerini büyük ba-
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şan sayarım, devam etmelerinde büyük fayda 
umarım. Türk toplumuna hediyeleri olur. On
dan dolayı kendilerini çok överim. Ama bu hu
susu A. P. ne serzeniş olarak arz etmek isterim, 
iktidarına gayet tabiî. Bildiğiniz gibi 359 sa
yılı Kanun, Türkiye'de radyo ve televizyon kur
ma tekelini TET Kurumuna vermiştir. Bu te
kelin dışında hiçbir kimsenin veya topluluğun 
radyo, televizyon istasyonu kurması ve yayın 
yapması mümkün değildir, Kanunun âmir hük
müdür, 35 nci maddesi bu hususta çok kesin 
hükümler serd etmiştir. Fakat Türkiye'de halen 
39 tane radyo istasyonu, TRT ye mensubolmı-
yan, aidolmıyan 39 tane radyo istasyonu ya
yın yapmaktadır ve Yüksek Denetleme Kuru
lu işte şimdi sırası geldi, eğer Yüksek Denet
leme Kuruluna mutlaka takdir hislerini söyle
mek istiyorsanız sırası geldi, her sene raporun
da da bunu belirtir, işte 1965 yılma ait Yüksek 
Denetleme Kurulu raporunda bu husus saraha
ten dile getirilmiş ve 359 sayılı Kanunun 35 nsi 
maddesinin ihlâl edilmekte olduğu ifade edil
miştir. 39 radyo istasyonunun Türkiye'de neş
riyat yapamıyacağmı ifade etmiştir, iktidardan 
soruyorum ne yaptınız? Bu 39 radyo istasyonu 
içinde Fen Fakültesi Radyosu, Teknik üniver
site Radyosu var, başka radyolar da var ama. 
enteresan radyolarda var, Meselâ, Birleşik Ame
rika Küvetleri Radar istasyonu Radyosu Ka
ramürsel, Birleşik Amerika Kuvvetleri Radar 
İstasyonu Radyosu Trabzon. Birleşik Amerika 
Kuvvetleri - devletleri değil - kuvvetleri Ra
dar İstasyonu Samsun, Birleşik Amerika Kuv
vetleri Radar İstasyonu Diyarbakır, Çiğli Nato 
Hava Üssü Radyosu izmir, İncirli Hava Üssü 
Radyosu, Adana. Zamanın ehemmiyeti yok. Bu 
radyo istasyonları bugün neşriyat yapmakta
dır. Değerli A. P. sözcüsüne bunları hatırlat
tım, kendisinin bunlar üzerinde durup eğile
ceğine kanaatini var. Çünkü, Türkiye'de biz 
somut ekonomik ve sosyal meseleleri nasıl anlı
yoruz ve nasıl dile getiriyoruz. 

Bunun üzerinde Parlâmentoda hizmet etme
liyiz. Yoksa, çoktan değerini kaybetmiş, soyut 
politik kavramlar üzerinde bir kargaşa yara
tıcı topluluk olmaktan derhal kendimizi kur
tarmalıyız. Söylediğim sözler, vakıalar, gerçek
ler meydandadır. Bunlar üzerinde konuşalım. 
Yoksa kısa yoldan, kolay yoldan 28 000 lira 
aldı şu şöyle yaptı, vakti zamanında siz böyle 

söylediniz gibi böyle soyut ve hiçbir dayanağı 
I olmıyan aslında ucuz meydan politikacılığı 
I üslûbu ile partilerimizi veya memleketimizi 
I içinden çıkılmaz kavgalar ortamına sürükleme-
I meliyiz, hepinizi hürmetle selâmlarım. (C. H. P. 
i sıralarından alkışlar.) 
t BAŞKAN — Grupları adına söz talebeden 
I sayın üyeler sırasiyle görüşmüş oldular. Şim-
I di şahısları adına görüşücek olanlar : Evvelâ 
I listeyi takdim edeyim, Sayın Öztürkçine, 
i Sayın Dlkeçligil, Sayın Ege, Sayın Ucuzal, 
I Sayın îşmen, Sayın Altan yerine Sayın İz-
I men görüşücektir, yer değişmişlerdir. Sayın 
[ Öztürk, Saym Berkol, Sayın Akça ve Sa-
I yın Termen. Sayın Termen ile Altan yer de-
I ğişmiş oldular. Bu sıraya göre Saym Öztürk -
[ cine' dedir söz sırası. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Grup adına 
I söz istiyorum. 
j BAŞKAN — Sayın Öztürkçine bir daki-
I kanızı rica ederim, grup adına görüşecekleri 
I için özür dilerim. Buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA YİĞİT KÖKER 
| (Ankara) — Sayın Başkan, çok muhterem arka-
I daşlarım, ikinci bir defa söz almak niyetin-
j de değildim. Ama, Saym Gündoğan arkada-
[ şımın bâzı sözlerine cevap vermeden de ede-
I medim, onun için huzurunuzu tekrar işgal etmiş 

bulunuyorum. 
j Saym arkadaşım, Özcan Ergüder'e verilen 

paradan bahsettiler, ne kadar müddetle ve
rilmiştir, bunu söylemediler, ne iş için ve
rildiğini de beyan etmediler, buyurdular. Tah
min ediyorum (kendileri beni iyi dinlememiş 
olacaklar, zabıtlar meydandadır; sözlerimi iki 
defa tekrar ettim. Sayın Özcan Ergüder'e 
bir kere daha söyliyeyim, bir yıl zarfında 
yapmış oldukları 150 kadar yorum karşılığı 
28 bin lira ödenmiştir. Ödenen para 28 bin 
dır. Bu bir yıllık çalışma karşılığı ödenen 
liradan ibaret değildir, bu bir yıllık rakam 
28 bin lira, diğer yorumculara ödenen paraların 
ortalaması 600 üâ 800 liradır yıllık miktarı. 
Ben de kendileri kadar biliyorum, Özcan Er-
güder her ne kadar Ulus Gazetesine 1968 se
nesinde intisabetmiş ise de, kendileri uzun 
zamandan beri C. H. P. nin kayıtlı üyesidir
ler. . Keza, sadece Özcan Ergüder arkadaşı
mızla değil, bugün TRT nin büyük mesuli-

! yetini üzerinde taşıyan ve fa!:at ismini burada 
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zikretmiyeceğim bir muhterem zat da Türki
ye'de bir siyasi partinin kuruculuğunu yap
mış, o siyasi partinin genel idare kurulunda 
vazife görmüş, bugün TRT nin haberlerin
den, yorumlarından dolayı mesuliyetini om
zunda taşıyan bir arkadaşımızdır. Siyasi bir 
partiden TRT gibi Anayasa ile tarafsızlığı 
teminat altına alınmış bir müessesenin bü
tün mesuliyetini sırtında taşıyacak mevkie getiri
len zatın tarafsızlığından şüphe etmekte elbette 
haklıyız. Eğer Giindoğan arkadaşım merak 
ederlerse bu zatın da kim olduğunu kendi
lerine söyliyeceğimden emin olabilirler. Ben 
sureti katiyede Sayın Özcan Ergürler'e öde
nen 28 bin lirayı suizan yaratmak, C. H. P. 
ni kötülemek maksadiyle söylemedim. Sadece 
ta 1963 ten beri, yani O. H. P. nin koalis
yonlar sebebiyle Hükmettiği devirlerden 
itibaren kendi part:srae mensup bir zata 
TRT de yorum karşılığı para ödendiğini ifad^ 
etmek için söyledim. 

Sonra radyoda vatandaşlara hitabeden neş
riyattan bahsederken Sayın Giindoğan arka
daşım Orhan Çaplı'nm hasırladığı «Niçin Böyle 
Oldular» programının bir ahlâki nedenle rr.dyo 
programlarına alındılını Fövkdiler. Kürdile
rinin bu beyanlarını TRT yöneticilerinin komis
yondaki beyanlariyle aynı görmek beni bir 
parça üzdü. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde 
kötü misal gösterilmek suretiyle iyiye gidildiği 
vâki değildir. Türkiye'de muayyen meslek sa
halarında temayüz etmiş, belirmiş memleket 
çapında, dünya çapında şöhret yapmış sanat 
adamı vardır, ilim adamı vardır, doktor var
dır, mühendis vardır. Bunların hayatı anlatıl
mak suretiyle, bunların ne şekilde hayatlarını 
kazandıkları anlatılmak suretiyle vatandaşa 
iyi bir misal göstermek mümkündür. Ben Sa
yın Giindoğan arkadaşımdan soruyorum, bir 
sokak kadınının, bir fahişenin, bir âdi kaati-
lin hayatını Türkiye radyolarında tefrika et
tirmek suretiyle elde edecekleri kazanç nedir? 
Sayın Giindoğan özerkliğe Adalet Partisi za
manında tasallûdedildiğinden bahsettiler. Ben 
bu tasallûdun kendi partilerinin Turizm ve Ta
nıtma Bakanı Ali ihsan Göğüs devrinde baş
lamış olduğunu müdellel delilleriyle ispata her 
zaman amadeyim. TRT normal yoldan hiçbir 
zaman hakkını aramamıştır. Daima zorlama, 
daima kanunları zorlamak suretiyle gitmiş ve 

I bunun teşvikçileri de ekseriyetle TRT nin dı
şında bulunmuştur. 

Buyurdular ki Sayın Giindoğan arkada
şım, bizim partimize mensup bir arkadaşımız 
komisyonda söylemişlerdir, TRT Kanununda 
boşluk var, bu bir mâna ifade etmez, dediler. 
Eğer bir boşluk varsa, halk karar verirse, Par
lâmento karar verirse bu doldurulur, buyurdu
lar. Ben bu fikirleriyle de iştirak halinde ol
madığımı beyan etmek isterim. TRT nin ne 
şekilde murakabe edileceği, ne şekilde teftiş 
olunacağı Anayasamız ve ona bağlı kanunları
mızla tesbit edilmiştir. Kanun çerçevesinde Sa
yın Giindoğan arzu etseler de, etmeseler de 
TRT yetkili organlar tarafından murakabe edi
lecektir ve bu suretle ayyuka çıkan suiistimal 
iddiaları, dolaylı ödemeler, kadro karşılık gös
terilmek suretiyle sözleşmeli personel çalıştır
ma rezaletleri Türk Adliyesinin önüne mutlaka 
getirilecektir, getirilmesi lâzımdır. Ancak bu 
şekilde bir karar alındığı takdirdedir ki, şu 
kürsüde ettiğimiz yemine sadık olarak millete 
hizmet etmiş olacağız. 

Adalet Partisi koltuk değneği kullanmaz. 
I Ama, iktidardan düşmeye yakın koltuk değ

neği kullanır, buyurdular. Biz Adalet Partisi 
olarak henüz üç senedir iktidardayız ve ikti
dardan düşmediğimize göre de şimdiye kadar 
hiç koltuk değneği kullanmadık. Ama, Sayın 

I Giindoğan arkadaşımın partisi 1946 yılından 
bugüne kadar girmiş olduğu hiçbir seçimde 
muvaffak olamamanın endişesiyle kendisine 
bâzı koltuk değnekleri aramaktadır, bunu bi
liyoruz, millet de bilmektedir; biz de biliyo-

| ru'Z. Sırça Köşkte oturan lütfen komşusunun 
| camına taş almamalıdır. (A. P. sıralarından 
i alkışlar) 

| Yine Sayın Giindoğan arkadaşım, genel 
j başkanının işaretine rağmen burada bir beyan-

da bulundular. Türkiye'de 39 tane radyo çalı
şıyormuş, bu 39 tane radyonun bâzılarının 
isimlerini okudular. Bilmem neredeki Ameri-

i kan üs radyosu, incirlik'teM Hava Üssü rad
yosu, şuradaki üs radyosu, buradaki üs rad
yosu. Sayın Gündoğan'a ben huzurunuzda so
ruyorum ve diyorum ki, bu radyolar çok muh-

I terem arkadaşımın mensubu bulunduğu siyasi 
! partinin muhalefette olmasına rağmen iktidar 
! ettiği devrede kurulmuştur. O vakit niçin sor-
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mamışlardı? Kendileri devrinde yapılan bir
takım anlaşmalarla bu radyolar kurulmuştur. 
Bu hususu da zabıtlara tescil ettikten sonra 
Yüksek Heyetinize saygılar sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, C. H. P. Gru-
pu adına konuşan sayın arkadaşımız, yalnız 
TRT nin yayınının muhtevası üzerinde* durdu. 
Biz muhtevası üzerinde durmuyoruz. Biz diyo
ruz ki, TRT ele sarf edilen paralar kıymeti ne 
olursa olsun değeri ne olursa olsun, bu sarf edi
len paralar mer'i kanunların ruhuna uygun ola
rak mı sarf edilmiştir; yoksa kanun dışı keyfi 
mi sarf edilmiştir. Ne yazık ki. bunun üzerinde 
durmadılar. Biz diyoruz ki, TRT nin yayın 
muhteviyatı ne olursa olsun bu bir tarafa Ana
yasanın âmir hükmü olmasına rağmen vatanda
şın anlayabileceği bir gekilde bitaraf yayımı yap
ması iktiza ederken bunu bir tarafa bırakıyorum, 
ama TRT yöneticilerinin kendi iç bünyesinde 
sarf etmiş olduğu paraların sarf seklinin mer'i 
kanunlara uygun mudur değil midir üzerinde ne 
yazık ki, durmadılar. Bendeniz müsaadenizle 
bu konu üzerinde biraz eğilmek sorundayım. 

TET tüzel kişiliğine sahip özerk bir Kamu 
İktisadi Teşekkülüdür. Kuruluş Kamımı 1.5.1CC-İ 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Denetimi ise 
359 sayılı kendi Kuruluş Kanununun 34 ncü 
maddesi hükmüne dayanılarak 1 . 5 . 196':' tari
hinden beri Yüksek Denetleme Kurulu tarafın
dan yapılmaktadır. Bu kanunun âmir hükmü
dür ve Yüksek Denetleme Kurulu TET :ıin he
sabım denetlemek "orundadır. Ihı meyanda e!a-
yın Yıldız arkadaşımız radyodan geçmişten çok 
acı ders aldığını beyan ettiler. Bu eeee ""en de 
iştirak ediyorum. Doğrudur, Hakikaten ^elmk 
geçmiş iktidarlar gerek TRT nin ve gerefee rad
yonun bitaraf oberyan yaymdaemdan =:ik'Y6'1 
verimdedir. Jeira irendik, "i de ?îdk B^mk ?Töv'ş-
meii samanında Türkiye radyoları hilafı hakikat 
beyanat vermek suretiyle bası vatandaşlarımız?. 
ağlatmış, bâzılarını üzmüş. bârlarmın ke a€,ebi 
bir hale girmek suretiyle sinir krizle A dabi ge
tirecek yayınlan, vardır, Me?ela -dr taııı^bü 
söyliyeyim. Türkiye radyolarında':.! insan dıeı 
bir yayın kıyma makinalarmda m~anla,rın kıyıl
dığını bu radvo konuştu. Doğrudur. Kendi sa

manında da bu böyle yayınlar yapılmıştır. Ara
dan çok zaman geçsede bunun asısını şimdi duy
ması da bizim için büyük bir kazançtır. 

Radyoda bendenize göre yalnıe sosyalist eği
lime doğru bir eğilme mevcuttur. Benim k"yü-
nıün, benim köylümün dili ile hitabe demi yer. 

Burada yüksek huzurunuzda Kübalı'dan da 
bahsetmek isterim. Kübalı şöyle dedi. Radyo 
Anayasa dilini kullanmak sorundadır. Bir taraf
tan Anayasa millet derken radyo bu millet de
ğimini ulus olarak kullanamaz. Bunun bütün 
derinliklerini bieim S a k a c a Senatörü arkada
şımız anlatacağı için ben burayı geçiyorum, 

TET nin hesaplan tetkik edilmelidir. Kanu
na uygun olup olmadığına bakılmalıdır. 440 sa
yılı Kanunun 32 nci maddesinin 1 nci fıkrası ve 
personel yönetmeliğinin 30 nci maddecinin (O) 
bendine uyeım olarak hareket etmelidir. Yani 
kurum personelinin başka iste çalışmama zorun
luluğu mevcudolmasma rağmen bu TET de ça
lışan arkadaşlarımızın kurumda çalışmayıp mev
cut kanuna göre aykırı hareket edip başka yer
lerde çalışması da kanunun ruhuna aylnndır. 
Elbette bunun hesabını sormak, istemek bisirn 
en tabiî hakkımızdır. 

TRT ku/fuluşuna ait 359 sayılı Kanunun 
47 nci maddesi hiçe sayılıyor, Yani bunun yö
netmeliği yapılmadan gel" i p;üzel para sarf edi
liyor, İstediğini TRT istediği ücretle tutabilir. 
Biz buna bir şey demiyoruz. 

isterse bir arkadaşı sanatkârdır diyebilir. 
Hiç yüksek tahsili olmıyan bir arkadaşımızı 
sesi gayet güzel olduğu için, iyi. olduğu için iyi 
bir spiker olabileceği, için üstün bir maaşla 
tntaMlir, Ona biz bir şey demiyoruz ama bun
ların ödeme şeklinin kanunda tasrih edildiği 
gibi bir yönetmelik lâzımdır, Yönetmeliği ya-
myor. Yapılan bu yönetmelik Anayasamızın 
113 ncü maddesine dayanarak Resmî Gazete
de yayınlanmıyor. Peki bu durum karşısında 
TET bizi nereye götürüyor? Özerk ise mev
cut kanunları, tatbik etmiyecek midir? Ana
yasanın. 113 ncü maddesine dayanarak yönet
meliğini Resmî Gazetede yayınlamıyacak mı
dır? Halbuki kanun var. Resmî Gazetede ya-
yınlanmıyan yönetmelikler yürürlükte değil
dir. Şu halde yürürlükte olmıyan bir yönetme
lik* ç i? yapan TRT nin, ödeme yapan TRT nin 
hesabını istemek ve komisyonumuzun bu hu-
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susta vermiş olduğu rapora evet diyebilmek 
bendenizce burada tarihî bir vazife yapılıyor. 
Keyfî idareyi keyfî düşünüşü, keyfî özerkliğe 
dur diyebilecek ancak Cumhuriyet Senatosu
nun vereceği âdil karara bağlıdır. Bendeniz 
komisyon kararma ittıba ediyorum. TRT nin 
bütün tasarrufları meri kanunlara göre uygun 
olarak yapılmamıştır. 

Dahası da var, bir 2996 sayılı Kanun var
dır. Bu kanunda Maliye müfettişleri bütün 
müesseseleri denetleme yetkisini haizdir. TRT 
Kanunu C. H. P. zamanında çıkartılırken bu
nun hesabının, kitabını bu 2996 sayılı Kanu
nun dışında bırakıldığına dair bir hüküm yok
tur. Böyle olunca hüküm olmayınca demek ki, 
bu, da 2996 sayılı Kanun gereğince Maliye mü
fettişleri de bu TRT nin hesabını Maliye Ve
kâleti namına değil, Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti namına murakabe etmeye yetkisi vardır. Te
menniniz odur ki bu müessese adli mercilere 
gider, Yüzünün akı ile çıkarsa memnun oluruz. 
Ama kanunlara raporda zikredildiği bir şekil
de mevcut ise hesap vermelerinden dolayı da 
büyük bir zevk duyarım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlar, Türkiye Radyo Televizyon Ku
rumu üzerinde görüşüyoruz. Bu memleketimi
zin gelişmesi bakımından önemi haizdir. Yal
nız, biz arkadaşlarımızı dinledik. Şimdi biraz 
sonra ismen hanım da çıkacak aynı yolda ko
nuşacaktır, ben ona kaaniim. Ama bu TRT yi 
müdafaa edeyim derken arkadaşlarımızın ko
nuşması TRT idaresinin lehine değildir. Aley
hine bir konuşma yapıyorlar. Çünkü, bu kuru
mun lehine konuşma gerçekleri dile getirmo 
ve bunu bir taraftan alıp bir tarafa maletme 
durumunda olmamalıdır. Sanki Adalet Parti
si TRT nin karşısında. Arkadaşlar akıl izan is
ter icra makamında olan bir parti nasıl olur 
da kurumu kendi karşısına alır? Ama Kurumun 
noksanları varsa söyler ve konuşur. Bu Kuru
mun lehinedir, aleyhine değildir. Bunu aleyhi
ne göstermek, TRT yi şu veya buraya malet-
mek ve kendisi içine gömmek Hükümete kar
şı cephe aldırmak, iktidar partisine karşı cep
he aldırmak benim kanaatimce vatanperverlik
le kabili telif değildir. Realiteleri konuşma
lı, gerçeği konuşmalı, hakikati konuşmalı. 
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Şimdi muhterem arkadaşlar, bir komisyon 
Meclis nâmına iş görüyor. Yüksek Murakabe 
Kurulu da - ki cidden Devlet umuru görmüş, 
tecrübeli arkadaşlar - tarafsız olarak muraka
be ediyor. Bakınız tezatlara Yüksek Muraka
be Kurulunun diğer kurumlar hakkında ver
diği raporları tasvibediyorsunuz, iyidir diyoruz, 
güzeldir diyoruz, ışık tutmuş diyoruz, diğer 
taraftan TRT bahsinde konuştuğu vakit aley
hin do konuşuyoruz. Elbette eğer biz samimî 
tarafsızsak mutlaka Yüksek Murakabe Kuru-

j lımun da bir bildiği var; benim kanaatim TRT 
Kurumunun yerinde olsam, Faik Öztrak Be
yin oğludur Adnan Öztrak ve muhterem baba-

.! sim şu bakımdan takdir ederim, çünkü B. M. 
M. inde Lozan Muahedesinin aksaklığı üzerin
de mertçe cesaretle durmuş bir insandır. Hata
larını belirtmiştir. Bu o devirde her yiğidin 
kân değildi. Vatanperverdir. Böyle vatanper
ver bil' insanın oğlunun şuraya buraya kayaca
ğını tahmin etmem. Ama bâzan öbür tarafa itil
diği vakit kendi tarafına çekildiği vakit in
san oğlu bu, olabilir. Ben arkadaşımın yerinde 
ols?, idim, bu kurumun yerinde olsa idim mu
rakabeyi. kabul ederdim. Ne olmuş yayınları
nı da ver. Bir murakabe kurulu - kendi ka-
naatir,^. söylüyorum - yayınları alır, bu yayın
lara göre hüküm verebilir. Şöyle olsun, böy
le olsun diye denetleme kurulu tavsiyelerde 
bulunabilir. Bu onun özerkliğine yani onların 
müstakilliğine leke kondurmaz, dokunmaz, Ana
yasaya aykırılık tarafı yoktur, ille bizim de
diğimiz olacak, filânın karşısmdadır, filânca 
karşısmdadır şeklinde gösterme endişesi TRT 
Kurumuna fayda getirmez. Ne olur bakarsa, 
tavsiye ederse. Herkesin tavsiyeye ihtiyacı var
dır, herkesin murakabeye kontrola ihtiyacı var
dır. Eğer bir müesseseyi kendi haline bırakır
sak, arkadaşlarımız üç kişinin diktatörlüğün
den bahsetti. Türkiye'de geçmiştir bu, olamaz. 
O zaman diktatörlüğe doğru TRT Kurumunu 
götürmüş oluruz. Ben bu arkadaşlarıma şah
san yakıştıramıyorum, olmaz bu. Onun için ben
ce üzülmemek lâzım. 

Muhterem arkadaşlar bir mesele çok mese
le oluyor. Arkadaşlar Türkiye'nin kalkınma
sında fikir hayatında gelişmesinde radyonun 
büyük rolü var. Biz arkadaşlarımızın menfaa-

I tine olmadığı vakit derhal yüzleri asılır, ben 
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bakarım buradan. Neden? Bugün eğitimde de 
büyük rolü vardır. Eğer bir memleketi batır
mak istiyorsak bu kurumu kendi emellerimize 
göre hareket ettirirsek batırabiliriz. Televiz
yon var herkes bakıyor. Radyo dinliyor. Ço
cuklara dersler falan verilebiliyor. Şimdi bu
nu başka istikâmetlere doğru sevk emeline gir
diğimiz vakit ille bizim fikirlerimizi versin 
dediğimiz vakit bu kuruma faydalı olmayız. 
Haddizatında bizim aldandığımız noktalar da 
olabiliyor. Şimdi, Sait Halit Paşa ileri zatlar
dan birisidir. Şöyle bir fikir ortaya atıyor, bizim 
bu memleketimizin geri kalma sebebi üzerin
de. «Bizim için saadetin takdir ve hayranlığı
mızı en çok çeken millete benzemeden ibaret 
olduğunu ve yalnız genel olarak her şeyde o 
milleti, taklit ede ede onun gibi mesut olabi
leceğimizi zannediyorlar. Halbuki bu saadet 
değildir... falan». Arkadaşlar, TRT Kurumunun 
da taklidetmemesi lâzım. Arkadaşımız dilden 
bahsetti, ingiliz âlimi Müller der ki, zannediyo
rum ki bizler de bunu okuduk; tetkik etme
dik değil. «Türk dili dünyanın en güzel dillerin
den birisidir» diyor. Kalkın Avrupa'nın orta
sından ta uzak şarka kadar gidiniz. Meramı
ma. anlatabilirsiniz, konuşursunuz. Ama diğer 
lisanlarda bu böyle değildir» der. Cidden doğ
ru. Ve sonra Türk lisanını suyun çağıltısına 
benzetir o kadar ahenktar ve güzeldir der. 
Matiyo Fransız âlimlerindendir ve dilcidir. 
Türk lisanını o kadar güzel teşbih eder M, aka
demi azalan bir araya gelmiş de yapmışlar 
der. • 

Atatürk'ten bahsediyorlar, Atatürk'ün söz
lerini. demeçlerini ve dil. hakkmdakileri oku
dum ben. Bakıyorum, o devire de yetiştim. 
Am?, Atatürk konuşmalarında Türk lisanını 
ahenk kaidesinin dışına da çıkarıp soysuzlu
ğa doğru da götürmemiştir. Bu realitedir, ger-
çektir. Bir parlâmento heyeti ile gittik. Mec
lis Başkanımız konuşurken Almanlar «Ne ka
dar güzel lisanınız var, müzik, müzik» dedi
ler. «Siz bu müzikal dili nasıl bozabilirsiniz, 
devrik cümlelerle başka memleketlerin lisan
larına benzetebilirsiniz?» hiç Türk lisanının 
ahenk kaidesinde olmıyan ekleri takıları ta
kabilirsiniz? Yapamazsınız bunu. Lisan mese
lesi akademi meselesidir. Eğer lisanını seven 
insanlar varsa çıksm baksın şu kordon boyla
rına bütün otellerin adı Hotel bilmem ne... Res

toranların adına baskın. Hep Garbi - Frenklerin 
adını taşıyor. Bunun üzerinde duracaksınız siz. 
Türk köylüsü Türkçe konuşur. Türk köylüsü
nün içerisine girelim, arkadaşlarım da konuş
sun ben de. Soralım vicdanlarına, hangimizin 
dilini anlıyorsunuz diyelim. El cevap diyecek
lerdir sizin dilinizi. Zorlama yoktur. 

SUPHİ KARAMAN (Tabu üye) — El cevap 
demiyeceklerdir. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Evet 
öyle diyeceklerdir. Derler bunu. Arkadaşım 
içinden çıktık, bilirmisiniz siz Cangama tâbiri
ni. Kaba gürültü derler buna. Türk halkı ka
ba gürültüyü lisanında sevmiyor. Kendi lisanı-
îi?. uygun konuşmayı, istiyor. Ve arkadaşlar 
do «TU dikkatli olalım lisanımızda. Ruslar Türk 
boylan arasında Kırgızlar, Özbekler arasında 
ayrı, alfabe yapmıştır. Lehçelerini parçalıyorlar, 
dağıtıyorlar. Türk lisanını münevverler ken
di kafalarına göre uydurarak Türk halkı ile 
anlatamaz hale getirmiyecekler. Ve Türkiye'
nin içerisinde dolaşın ve Türk boylarını gezin 
konuştuğumuz lisanı anlar. Bir arkadaşımız 
Rusya'yı dolaşmış, Özbekistan'a gitmiş, samimi
yetle söylüyorum, konferansında ifade etti, bu 
arkadaşlarım dikkat etsinler. Ben radyoya taan-
&?, bulunmuyorum, fakat duyduklarımı, arka
daşlarımı işhadetmeye çalışıyorum. Diyor ki biz 
sizin şu. konuşmanızı güzel anlıyoruz fakat 
radyonuzda öyle konuşmalar oluyor ki. onla
rı anlıyamıyoruz. Bunu ÖzbeMstanlı söylemiş
tir. Bunu ben söylemiyorum. Beyler herkes 
dilci frec,mir?e, akşam yatıp sabahleyin uyan
dığı vakit rüyasında bir kelime daha ona ka
tarca bu olmaz. Her memleketin dil gelişmesi
ni. böyle politikacılar şunlar, bunlar yapma
mıştır, bunu doğrudan doğruya dil akademi
leri yapmıştır. Biz dil akadennlerinin kurul
masını üo dört yıldır ben de bütçede söylerim 
ve Türk lisanına karbalık girmesin diye. Türk 
halkı lisanım gayet güzel sadeleştirir. Buldo
zere yoldizer der. Troleybüse telli otobüs der, 
bunu yakabiliyor musunuz siz. Türk Milletinde 
irfan vardır, şuur vardır, akıl vardır, mantık 
vardır. Bütün kendine has kelimeleri kendi 
dehasında yaratabiliyor. Bir de münevverin uy
durma1-arma bakın hiç Türk halkının konuşma 
lisanına uymaz, ahenk kaidesine uymaz. Ondan 
sonra çıkarız radyo dili deriz. 
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Ben sevgili arkadaşlarımdan, münevver ar
kadaşlarımdan, TRT Kurumundan istirham 
ederim, halkın içerisine girsin anket yapsın, 
nasıl desin. Arkadaşlar yayınlar halkımızı tat
min etmiyor. Bunu kabul etmeli, insaflı arka
daşlarım söylesin. Köylü vatandaşın içerisine 
girsin, konuşsun, radyo onlara hitabetmiyor. 
Cangamalı müzikten, onların lisaniyle, kafa-
lan şiştiğini itiraf ediyorlar. Radyo bir avuç 
insanın değil, Türk Milletinin malıdır; Türk hal
kının malıdır. Buna hassasiyetle dikkat etmeli 
ve üzerinde durmalı. Arkadaşlar, görüyorsu
nuz ki biz ne ifrattayız ne tefritte, ortadayız. 
Türk milletinin bekası meselesi mevzubahistir 
burada, Türk Milletinin ahengi, nizamı mev
zubahistir burada, Türk halkının kalkınması 
mevzubahistir burada, içerisine gömemeyiz. 

Arkadaşlar, arkadaşlarımız Atatürk'ten bah
sediyor. Benim yaşımda olanlar Atatürk dev
rinde edebiyatım dinledi, bilirdi; o zaman rad
yoyu da dinledi bilirdi ama Türk Gençliğine 
meskenet değil bir zindelik, bir millî gurur 
veriyordu konuşmaları, şiirleri, hikâyeleri her 
şeyi. Bu böyleydi. O zamanı o zamanın gençli
ği, ben de dâhildim, mezun olduğumuz vakit 
Türkiye'nin neresi olursa diye ben dilekçe 
veriyordum. Ama bugün şuraya buraya gön
deremiyorsunuz. Nedir bunun sebebi? Sadece 
bir anlaşılmıyan doktrin yüzünden gençlere ide
al verelim derken gençleri içine gömüyoruz. 
Tam mânasiyle Mark Twen yapıyoruz, bunun 
farkında değiliz. Hikâyeler ona göre idi. Ben 
bir Türküm dinim cinsim uludur... ben bunu 
dinliyordum ve benzerini dinliyordum, ifti
har ediyordum. Halk tam mânasiyle millî şuu
runa sahipti. Ve o zamanın gençliği yolda va
tandaş Türkçe konuş diyordu, karşısına çıkan
lara arkadaş. Ama siz bugün bir doktrin açı
sından, bilmem ne açısından kaptırmışız, kap
tırılmış tertemiz Türk Gençliğini her halimiz
le edvarımızla radyoyu da bizden tarafa çe
kelim, TRT yi, içine gömmeye çalışıyoruz. Bu 
neye sığar. 

Arkadaşlar hürriyeti herkes sever, özdü-
şünce ile. Fakat bunun dışında böyle hürriye
ti çılgınlık haline getirme de işe yaramaz. Sa
mimiyetle söylüyorum, doğruya doğru derim, 
Halk Partisi Genel Başkanının gençliğe hita
bını beğendim. Gidişatını o da beğenmedi. Böy

le olması da lâzım. Müsaade buyurursanız acı 
hatıraların, Meşrutiyet devrinin verdiği • bir 
şairimizin hürriyet hakkında şiirini okumak 
mecburiyetini duydum kendimde. 

Bir de istanbul'a geldim ki bütün çarşı pazar 
Naradan çınlıyor, öyle ya hürriyet var. 
Kim ne söylerse hemen el vurup alkışlanacak 
Yaşasın, kim yaşasın? Ömrü, olan... Şak, şak, 

şak. 
Ne devairde Hükümet, ne ahalide bir iş 
Ne sanayi ne Maarif ne alış - veriş. 
Zevki hürriyeti olanlar daha çok anlamalı 
Diye mekteplilerin mektebi tekmil kapamalı. 
Ötüyor her taşın üstünde birer dilli düdük 
Dinliyor kaplamış etrafım yüzlerce hödük. 
Türlü adlarla çıkan namütenahi gazete 
Ayrılık tohumunu bol bol atıyor memlekete. 
it yetiştirmek için toprağı, gayet mümbit 
Bularak, fuhşu çıkıyor salma gezen bir sü

rü it. 
Arkadaşlar, bu Meşrutiyet devrinin meval.3-

ketimizi yıkmak için, taşların başına çıkıp dfi 
atmış olduğu hürriyet naraları idi. İşte bu bi
ze pahalıya maloldu, imparatorluğu kaybettir
di. Biz duyguda, düşüncede hürriyeti canı 
gönülden seviyoruz, bunu istemiyen münev
ver değildir. Terakkiyi, hamleyi, Batının, Gar
bın metodunu alıp şahsiyetini kaybettirmeden 
bir millet, bir gençlik yaratılmasının elbette 
taraftarıyız. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçliğil, daha evvelki 
biri esimlerde şahısların görüşmesini 10 dakika 
ile kısıtlıyan karar elan yürürlüktedir. To-
parlıyacak mısınız? Birkaç dakika da geçiyor. 

HÜSNÜ DİKEÇLİĞİL (Devamla) — Topar
lıyorum. Arkadaşlarım, senatörler tarafsızdır. 
Arkadaşımızın tarafsız olmasını can ve gö
nülden isteriz. Tarafsız olan arkadaşlarımız 
vardır. Biz kurumları karşımıza almayı mem
leket menfaatine uygun görmeyiz. Çünkü on
lar da benim memleketimin çocuğu, milletimin 
çocuğu, milletimin evlâdı. Onlar da benim ka
dar memleketini sever. Ama onlara halkın içe
risinden gelen insanlar sıfatiyle, halkın is
tediklerini belirtirsek onlara faydalı olmuş 
oluruz. Tahmin ederim TRT Kurumu Türkiye'
ye faydalı olmuyor değil, eksikleri olabilir. On
dan sonra onlar da düzelebilir. Bu kurumumu
zun memleketimize faydalı olacağına kaaniim. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
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BAŞKAN — Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; Yük
sek Denetleme Kurulu 440 ve 488 ayılı kanun
ların kendisine tanıdığı hak ve vazifeler içeri
sinde yine TRT Kurumuunun 359 sayılı Kanu
nunun 33 ve 34 ncü maddeleri muvacehesinde 
Radyo ve Televizyon Kurumunu denetlemek 
vazifesine sahiptir. Yüksek Denetleme Kurulu 
bu vazifesini yaparken her ne kadar Başba
kanlığa bağlı ise de T. B. M. M. adına yapar. 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Teşki
lât Kanununun 27 nci maddesinin 1 nci ve 2 nci 
fıkraları gereğince, TRT işletmesinde her han
gi bir açık hâsıl olursa Devlet bütçesinden 
yani Devlet bütçesinin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı bütçesine konulan tahsisatla bu açığı
nı kapatır. 

Yine TRT Kurumu bir Devlet müessesesi 
olarak - burada Devlet müessesesinden kasdım 
tabiî Devlet müessesesi olarak iktisadi devlet 
müessesesi espirisi içinde ifade etmek istiyorum. 
Yani Devletin malı olarak bunu anlatmak isti
yorum. Yapmış olduğu yayınlar içerisinde bil
hassa halk ve eğitim mevzulariyle ilgili yayın
lan ve memleketimizin dış politikasını ilgilen
diren dış yayınları yapabilmek bu dış yayın
lardan doğacak masrafların Devlet bütçesi 
tarafından ödeneceğini taşıya'n hükümler var
dır. 1967 sonuna kadar okul halk eğitimi ve 
yurt dışı yayınlar için Devlet bütçesinden 34 
milyon lira Türkiye Radyo ve Televizyon Ku
rumuna tahsis edilmiştir. Bunları niçin söylü
yorum muhterem arkadaşlar. Bunları şunun 
için söylüyorum; her ne olursa olsun âmme 
vicdanında müspet akisler yaratamıyan her 
davranış şu veya bu zorlama veya şu veya bu 
taktikle murakabeden kaçar, kendisini muhtar 
sayar, kendisini Devlet içinde Devlet sayabilir. 
Ama efkârı umumiye nazarında almış olduğu 
not vardır. O da mühimdir onu da nazarı 
itibare almak mecburiyetindeyiz. 

Şu saydığım ilişkiler karşısında TRT nin 
Devlet bütçesi ile olan münasebeti muvacehesin
de elbette Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
rulunun bu kurulu denetlemesi gerekir. 

Burada konuşan arkadaşlarım muayyen ha
vanın içerisinde kurtulamıyorlar arkadaşlar. Çı
kıyor arkadaşımız devamlı olarak geçmişe dö-

| nüyor. Geçmişten misaller getirmeye, radyo 
; falan devirde böyle idi, filân devirde böyle idi 
| şeklinde sözler ve imalarda bulunuyor. Bunların 

hiçbir faydası yok arkadaşlar. Gereken cevabı 
j fazlasiyle verecek güçteyiz. Ben şahsım adına 
! söz aldım ve şunu ifade edeyim ki her hangi 

bir şekilde Türkiye Radyo ve Televizyon Ku
rumunun bilmem efendim iktidarın T.B.M.M. 
nin şu veya bu Devlet kuruluşunun karşısında 
gören zihniyeti asla tasvibetmiyorum. Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumu bir bahtsızlığın 
içindedir. Türkiye Radyo ve Televizyon Ku
rumunun münakaşası, çelişmesi yanlnız kendi 
yayınlarından dışarda doğan meseleler değildir 
ki, kendi içinde de her gün çekişme halindedir. 
Hâlâ bir huzur bu müesseseye hâkim olamamış
tır; beğenmedikleri devirdeki huzuru ariyan ar
kadaşlar vardır bugün o müesseseler içerisinde. 

Muhterem arkadaşlarım niçin bir kurumu 
âdeta avukatlığını yapar gibi onun bütün gü
nâhı ve sevabı ile yükleniyoruz da. Diğer bu 
memleketin, bu Devletin içerisindeki kurum
ları karşımıza almak istiyoruz. Muhterem bir 
arkadaşım buradan dediler ki «Efendim Yük
sek Denetleme Kurulu o kadar hissî» biraz da 
kamufle etmek için «Kendileri değil ama bunu 
iktidarın baskısı ile oluyor» diye daha çok ar
kadaşlarımızın izzetinefsi ile oynamış oluyor
lar. Belki farkında değiller. «Ama işte belli 
maksatlı olduğu, çünkü Yüksek Denetleme Ku
rulu 1966 raporunu tetkik ederken maksatlı 
olarak 1967 de atlamış.» 

Muhterem arkadaşlar, 3460 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesi gayet sarihtir. Yüksek Denetle
me Kurulu her an bir ara rapor ile o günkü 
her hangi bir kendisine bağlı müessesenin denet
lemesini yapabilir. Bu kadar hissi olmıyalım. 

Muhterem arkadaşlarım 50 bin lira yetkiye 
sahibolan genel müdür yetkisi müessesenin 
kendi iç bünyesi ve düşünceleri istikametinde 
200 bin liraya çıkarılmıştır. Yani bugün Tür
kiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Mü
dürü 200 bin lirayı her hangi bir şekilde ne 
yönetim kuruluna ne şu veya bu makama sor
madan harcıyabilecek yetkiye sahiptir. Böyle 
bir müessesede hesaptan, denetlemeden kaçmak 
neye? Kusura bakmayın kaçmak diye ifade edi
yorum, çünkü burada da yanlış bir ifadede bu
lundu muhterem arkadaşım, dediler ki «Yüksek 

| Denetleme Kurulu ilgilileri kendilerinden mev-
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cut hesapların karşılığı olan, ödemelerin kar
şılığı olan evrakı istemekle bu müessese üze
rinde, bu müessesenin bilhassa yayınları üze
rinde tesir yapmak niyetindeler.» Ne tesir ya
pacak? Hükümet tarafından, yani ben bu zih
niyeti böyle anlıyorum. Arkadaşlarım yanlışsa 
çıksınlar tashih buyursunlar ben de memnun 
olurum. Hükümet tarafından kurulmuş ve ha
zırlanmış insanlar, müesseseye gönderiliyor ve 
bu insanlar o müessesede, bu müessesenin 
çalışmasını önlemek, sabote etmek için ne la
zımsa yapıyorlar. Onun için de yapılan yayın
ları, hangi yayınları; söz yayınlarını, haber 
yayınlarını, müzik yayınlarını hepsini kontrol 
altına alacak. Kim alacak? Yüksek Denetleme 
Kurulu alacak. Nasıl alacak? ödemelerin karşı
lığında yapılan işlemi gösteren evrakı tetkikle 
yapacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, lütfen insaflı olalım. 
Bir defa radyo yayını yapıldıktan sonra öde
me tahakkuk eder. Yapılmış olan bir radyo 
yayınının nesini murakabe edecek ve ne salâhi
yetle edecek muhterem arkadaşlarım. îstenen 
şu. Benimde kulağıma geldi muhterem arkada
şımın söylediği gibi 85 bin filân değil bir ki
şiye bir yılda 180 bin lira ödenmiş. Ben anlım 
açıksa, bunu efendim özerklikle, bunu efen
dim benim müesseseme bir baskı idi filân diye 
değil, kendi kendime hesaplarımı bütün açık
lığı ile ortaya koyarım. Ne ilgisi varmış, he
sap vermenin özerkliğe mâni olan tarafı ney
miş? Yani özerklik deme, sorumsuzluk demek 
mi? özerklik demek, gizlilik demek mi? özerk
lik demek, hesaplarını ortaya koymamak de
mek mi? Yok böyle bir şey. Bununla hiç alâ
kası yok. Hiçbir şekilde Yüksek Murakabe He
yetinin ilgilerinin yapacakları tetkiklerin rad
yolarımıza yapılacak programlara bilmiyorum 
ben kabul edemiyorum maksat güderek şu ve
ya bu istikamete çevirme gibi bir yola sapacak
larına, ne buna imkân vardır ne böyle bir şey 
düşünülebilir, öyleyse istenilen doğru dürüst 
her müessese gibi, Devlet Bütçesi ile de ilişiği 
olan bir müessesenin hesap vermesi arzusudur. 
Bundan gayri bir şey yok. 

Meselâ Sayın Fikret Gündoğan arkadaşımız 
diyor ki «yayınların muhtevası üzerinde de
netleme yapmak isteniyor». Buradan çıkarı
yorum bu fikri. Yani bu Denetleme Kurulu eğer 

i bu şeyi, denetlemeyi, yaparsa o za
man yayınların üzerine bir baskı ola
cakmış Anlamıyorum bu nasıl oluyor, 
lütfedip izah ederlerse memnun kahrım. 

Sonra yine aynı arkadaşımız «Yüksek De
netleme Kurulunu Türkiye Radyo ve Televizyo
nun üzerine sevk eden iktidardır.» Ne kadar 
kolay birbirimizi itham ediyoruz. O kadar ko
lay ediyoruz ki ve istenıiye istemiye hepimiz şu 
kürsüde kontrolsuz konuşmanın vermiş olduğu 
neticede hissileşiyor ve söylememek istedikle
rimizi ve söylememiz gerekenleri ifade etmek 
zorunda kalıyoruz. 

Şimdi yine muhterem arkadaşım burada bir 
cümle kullandı, bu cümlenin ifade ettiği fikri 
bilhassa Sayın Ahmet Yıldız tekrar etti, işledi, 
o da şu 1S50 - 1360 arasında radyolar nasıl ya
lan istikametine sevk edildi? Muhterem arka
daşlarım, bu radyo mevzuunda, Karma Komis
yonda ve Bütçe Komisyonunda ve Yüksek hu
zurlarınızda defalarca söz aldım, dedim ki, bı
rakalım bu geçmişi kurcalamayı. Geçmişi kur
caladığımız zaman bizim verecek cevabımız var 
arkadaşlar. 1949 da çıkmış Basın -Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğü Kanunu vardır, bunu 
muhterem. arkadaşım Yıldız'm bilmesi gerekir. 
Bu kanun muvacehesinde ve 1924 Anayasası kap
samı içerisinde radyolar o zaman idare olunur
du. Ama muhterem arkadaşlar şimdi gelip söy
lediğimiz zaman deniyor ki, efendim, işte birbi
rimize lâf atıyoruz. Peki radyo mevzuu üzerin
de büyük bir tahkikat açıldı, ihtilâlden sonra. 
Hepimiz teker teker Soruşturma Kurullarına 
gittik. Mahkemelere gittik ne suallerle karşı
laştık, bunları burada ifade edecek değilim. 
Ama bir taraftan radyo dâvası diye bir dâvayı 
Yassıada'da yürütürken aynı radyonun nasıl ta
raflı hattâ yüz kızartıcı yayınlar yaptığını da 
müsaadenizle Türk Milleti dinledi. Şimdi ne lü
zumu var yani. Ben bunu sayın arkadaşıma hu
susi ifade ettiğim zaman «Ben, o yayınları din
lemedim» dedi. Dedim İd, radyo yayınlarını na
sıl dinliyemezsiniz? Ve dedi «Sonradan kestir
dim». Teşekkür ederim, sonradan kestirmişse. 
Ama bu millet bunu acı acı gördü ve dinledi. 
Şimdi bugün ben hata içindeyim, benim hatamı 
ortaya koyuyorsunuz ama siz benden büyük ha
ta yapıyorsunuz. Olmaz muhterem arkadaşlar. 
Her halde Vatan Cephesinin okunmasından az 

j hazin değildi o sahneler. Bırakalım bunları. Bun-
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ların üzerinde dunmyalım. Biz ne istiyoruz? 
Bugün biz bu müeseseyi daha üzerine titrenir, 
daha millî bir müessese haline getirmek istiyo
ruz. Onun üzerinde duralım, niçin biribirimiz-
den maksat arıyoruz. Sayın Hüsnü Bikeçligil'iıı 
dediği gibi yani burada memleketçiliği, milliyet
çiliği biribirimize yarış haline mi getireceğiz. 
Ne lüzumu var bunun. 

BAŞKAN — Sayın Ege, vaktiniz bir dakika 
geçiyor, toparlamaya çalışın. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bir
kaç dakika müsaade edin... 

BAŞKAN — Toparlamaya çalısın, toparla
maya çalışınız. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Sonra Sayın Gündoğan'ın çok enteresan bir 
cümlesi; diyor ki «liadyo, Türkiye Eadyo - Te
levizyon Kurumunda çalışanların ferasetine kal
mıştır, onların insafına kalmıştır.» Cümleyi ya
rım almışım, özür dilerim, yani şu; diyor ki ne 
Yüksek Murakabe Kurulu karışabilir, ne bundan 
sonra Hükümet karışabilir, hiç kimse karışamaz, 
Eani diyor o TRT. var ya TRT. nin içerisindeki 
insanların, onların ferasetine kalmıştır. Ya yan
lışlıkla, yanlış görüş ve anlayışla veya kültürü 
yetmiyen insanlar şu veya bu programın üzerin
de toparlanırsa bunları nasıl gidereceğiz, bunla
rı nasıl toparlıyacağız? Bunlara hiçbir şey söy-
lemiyecek miyiz? Muhterem arkadaşlar, ben bi
liyorum bu işi, bugün TRT. nin mevcut perso
nelinin % 70 i yenidir, bunlar bu işin aceırisi-
dir. Kolay değildir radyoculuk. 3u bir sanat
tır. Bizim memleketimizde bunun okulu da yok, 
yeni yeni başladı, hep çantadan yetişmedir biz
deki radyocular, şimdi yalnız meseleyi siyasi 
yönden, siyasi yönden... Bırakın siyasi yönü muh
terem arkadaşlar. Bu memleketin birlik ve bü
tünlüğü için lüzumlu olan taraflar var, bizim 
üzerinde durduğumuz mesele bu. Yoksa efen
dim, akşam çıkacakmışta, benden bahsedecek-
miş, Ahmet'ten bahsedeeekmiş, Hükümet ise 
bahsetmesin. Muhterem arkadaşlar bahsetme
sin, hattâ gelin elbirliği ile bütün siyasi yayın
lan kaldıralım radyolardan, var mısınız? (Varız 
sesleri.) Bütün siyasi yayınlar, ne iktidarının, 
ne muhalefetinin vermesin. Kaldıralım muhterem 
arkadaşlar. Memleketin selâmeti için ben buna 
taraftarım ve radyonun Meclis saati meselesi 
kanun konuşulurken tesbitinde ben bu fikrin 
müdafaasını yaptım. 

i Sonra konuşuyoruz arkadaşlar, bir halk ef-
IIJJCI denetiminden bahsediliyor. Bu lâfı söyler
ken çok düşünmek mecburiyetindeyiz. Ealk ef
kârı denetimini burada muhterem arkadaşlarım 
ifade etti, iki şehirde yapılan anketle olmaz 
muhterem arkadaşlarım. Bugün dünyanın en 
büyük radyolarının en büyük meziyetleri en baş
ta gelen onlara istikamet veren servisleri, övün
dükleri servisleri daima bu anketleri yapan ser
vislerdir, bunlar tamamen ilmî, tamamen rad
yoculuğun icabettirdiği şekilde çalışırlar ve yap
tıkları anketler hakikaten dakiktir, hakikaten 
neticeye müessir olucu anketlerdir. Halk ef
kârı, halk efkârı nedir, kolay mı halk efkârını 
tesbit etmek? 

Sonra Sayın Fikret Gündoğan dediler ki, efen
dim bu Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri, TRT. 
yi denetliyernez, çünkü bu yetkiye sahip değildir. 
Niye? Efendim, malî, idari, teknik taraftan bu 
kurum bir özerklik taşıyor, böyle bir kurumu 
nasıl denetlemez. Muhterem arkadaşlar, birlik
te çalıştığımız memleketimizin kurumlarını biraz 
daha bilelim, bugün Yüksek Denetleme Kuru
lanım içerisinde senelerce bu işlerin içerisinde 
çalışmış yüksek mühendis arkadaşlar var. Yine 
bu kurulun içerisinde senelerce idarecilik yap
mış, en büyük kurumların başında bulunmuş 
idareciler var, maliyeciler var, ekonomistler var. 
Bu arkadaşlar her halde buralara lalettayin ge
tirtilmiş oturtulmuş arkadaşlar değil. Yani be
nim TRT. ye aldığım 25 yaşındaki delikanlı bir 
senede TRT. mütehassısı oluyor, radyo mütehas
sısı oluyor. Bu memlekette saclarını ağartmış, 
yıllardır bu memleketin gerçekleri içinde yuğ-
rulmuş adamı kenara itiyorum. Bu kadar da 
geçmiş nesillere karşı hunhar olmıyalım. Genç
lik ama benim çok takdir ettiğim ve daima ha
fızamda yaşatmaya çalıştığım Yahya Kemal'in 
güzel bir sözü vardır. «Ben kökü mazide olan 
âtiyim.» diyor. Biz bu kökümüzden korkmıya-
Iım. Korktuğumuz an o zaman bambaşka yolla
ra ve istikametlere gideriz. Bu memlekette yaş
lı olup, bu memlekette hizmet vermiş insanların 
ak saçlarına da biraz hürmet edelim... 

BAŞKAN — Sayın Ege bir hayli gecikti... 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bi

tiriyorum Sayın Başkan bir, iki şeyim kaldı. 
Şimdi efendim, Türk gücünün gelişmesine hiz
met eden TRT. ye karşı azgmlaşmış bir saldırı. 
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Sayın Ahmet Yıldız, ne bu biribirimize karşı bu 
kadar ileri, bu kadar hissi, bu kadar sadece be
nim düşündüğüm doğrudur epsrisin&an hareket 
ederek müsamahasız ifade. Bu nasıl ifade muh
terem arkadaşlar. Ben defalarca söyledim. Sa
yın Ahmet Yıldız'm görüşlerine göre biz gerici
yiz, dil mevzuunda onlar gibi düşünmüyoruz. 
Muhterem arkadaşlarım, bir memleketin dilini 
TRT. yapmaz. Bir memleketin ilim adamları 
yapar, o halde o memleketin sanatçıları yapar, 
o memleketin muharrirleri yapar, bu memleketin 
eli kalem tutan insanları yapar. Bu bakımdan 
TRT. milyonlara hitabedecek bir müesseseyi bir 
dil akademisi gibi, bir Dil Kurumu gibi tutar 
mı tutmaz mı tecrübesine tabi tutup onu bir nevi 
bir tecrübe tahtası haline getiremez. Ben demi
yorum M, Türkiye'de Türk dilinde bir sadeleş
me olmıyacaktır. Ahmet Beyden ben çok önce 
çok sade kelimelerle yazdığım vardır, Bu mesele 
ayrı ama müsaade edin, Sayın Gündoğan'm ikin
ci konuşmalarında dedi ki, idare edenle idare 
edilenler arasında ayrılık yaratıyoruz. Evet ar
kadaşlar ayrılık yaratılmaya başlanmıştır. Bir 
salon edebiyatı, Serveti Fünun edebiyatı gibi uy
durma, halkın dışında bir dil yaratmaya çalışı
yoruz, bunun çabası içindeyiz. Balanız ben ko
nuşuyorum, Yıldız Beyin ağzından çıkan birçok 
kelimeler benim ağzımdan da çıkıyor ama ben 
zorlamıyorum kendimi, bu dile oturmuşsa çıka
cak. Muhakkak «idare» yerine «yönetim» kullan
ma zorunda değiliz. Arkadaşlar, yani üzülüyo
ruz, radyayu açınca insan zorlama halinde oldu
ğu cümleler... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ege. Bakmız 
birkaç dakika dediniz tam bir misli zaman için
de konuştunuz. 10 dakika yerine yirmi dakika 
oldu. Şimdi... 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Efendim, istirham etsem oylayamaz mısınız de
vamı için? 

BAŞKAN — Oylayamam bunu. Herkes için 
ayrı ayrı oylama yapamam, beyefendi rica ede
rim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Oylama yapılamaz mı, şimdiye kadar tatbik edi
liyordu. 

BAŞKAN — Yapamam efendim.. 10 dakika 
fazla konuşmuş oldunuz. Lütfen toparlayınız. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Bizim Türk diline hürmetimiz vardır. Türk di

line hürmetimiz olmak, bizim büyük imparator
luklar kurmuş, üç kıta üzerinde at oynatmış olan 
atalarımızın kullandığı Osmanlıca imiş, efendim 
işte Arapçadan alma imiş, Acemceden alma 
imiş; ne olursa olsun benim atamın kullandığı 
dili burada kimse tezyif edemez. Buna hakkımız 
yoktur. Sonra Türkiye'de Türkleşme 1S08 de 
başlamıştır ve bugün açınız Ömer Seyfettinleri, 
Ali Canipleri, Orhan Seyfileri okuyunuz. Türk
çeleştirme nasıl başlamıştır, uydurmaca değil
dir. Vatandaşın, köylünün kullandığı dili söy
lüyor. Çok rica ederim, gidin bir köye bir «ida
reyi» sorun, bir de «yönetimi» sorun, köylü «yö
netimi» mi bilir, «idareyi» mi bilir, idaresiz der, 
idaren yok der, idareden birçok tâbirler mey
dana getirmiştir. Ama bir gün gelir belki «yö
netim» idarenin yerini alır. Niye zorluyorsunuz 
arkadaşlar, kimden kimi kaçırıyoruz? Bu fa
şistçe bir düşüncedir, dilde faşistçe bir düşünce
dir. Dili bir gün önce imha etmenin bir prensibi 
gibi geliyor bana, başka bir yolu yok. O kadar 
ki, artık kuşakları arasında muazzam farklar 
doğuyor, dil anlaşılmaz hale geliyor. Ben Ahmet 
Yıldız Beyin söylediklerinin çoğunu anlıyama-
dım... 

BAŞKAN — Sayın Ege, lütfediniz. 

İSKEBTDER CENAP EGE (Devamla) — 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bakınız usulün değişmesine ve
sile teşkil etti bu müsamahamız. Haklı olarak 
Saym Selâhattin özgür bir teklifte bulunuyor
lar. Bu yolun açılmasını istemezdim fakat, mec
burum okutup oylayacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Sayın iskender Cenap Ege fiilen 25 dakika 

konuşmuştur. Konuşmaların 25 dakikaya çıka
rılmasının oya konulmasını sayglıarımla dilerim. 

Tabiî Üye 
Selâhattin Özgür 

BAŞKAN — Takriri okuttum, dinlediniz oy
larınıza müracaat ediyorum. Kabul edenler.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Konuşmalar 25 dakika için tahditlidir, söz 
sırası Sayın Ucuzal'da. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; söz almak niyetinde 
değildim. Ama, sayın grup sözcüleri arkadaşla
rımın bâzı meseleleri kendi yönlerinden ele ala-
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rak ister istemez Yüce Senato adına, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adına vazife gören Komis
yonu itham ettikleri için, bu komisyonda vazife 
vermiş bir arkadaşınız olduğumdan huzurunuza 
gelmek mecburiyetinde kaldım. 

Değerli arkadaşlarımın, 10 günden beri 116 
ya yakın müessesenin kâr, zarar ve bilanço he
sapları üzerinde büyük gayret sarfedip, çalış
malarda bulunduk, Genel görüşmelerin devam 
ettiği ilk günlerde her nedense C. H. P. nin söz
cüleri, M. B. Grupunun sözcüleri burada ne yol
da çalışmamış lâzmıgelen kanun sistemlerini 
alıp, bir tarafa bıraktılar; kendi düşünce ve gö
rüşleri istikâmetinde genel görüşmeyi çığrm-
dan çıkardılar. Bugün buna bir yenisi daha ek
lendi. TBMM adına Karma Komisyonda vazife 
alan arkadaşların Türkiye Radyo - Televizyonu 
ile karşı karşıya geldiğini, bu komisyonun düş
manca bir his ile bu müessesenin üzerine yürü
düğünü beyan ettiler.Değerli arkadaşlarım, ko
misyonun faaliyetlerini bu gibi sıfatlandırmaya 
hiçbir arkadaşın hakkı yoktur. Başında «Türki
ye» kelimesi bulunan bir müessesenin Türk Mil
letine aidolduğunu bu komisyonda çalışan ar
kadaşlarımızın da Türk olduğundan hiç kimse
nin şüphesi olmasın. Evet, 124 müessesenin ra
poru Karma Komisyonda incelenmiş, hiçbir he
sabı TRT ninki gibi neticeye bağlanmamış. Nor
mal bir şey arkadaşlar. Ama, hiçbir teşekkül, 
hiçbir müessese, hiçbir iştirak TRT Kurumunun 
tutumunun içerisine girmemiştir. 440 sayılı Ka
nunun hükmü açık, TRT nin kuruluşuna imkân 
veren 359 sayılı Kanunun hükmü açık, Anaya
sanın 121 nci maddesinin hükmü açık. Bu açık 
hükümler muvacehesinde, bir kurum tasavvur 
edin, tüyü bitmiyen yetimlerin rızkından vergi 
olarak Devlet Hazinesine intikal eden paraların 
milyonlarını sarfedecek, sonra da kanunların 
yetkili kıldığı kimseler teftişe geldiği zaman da; 
Anayasanın hükmü budur, 359 sayılı Kanunun 
hükmü budur, biz size istediğiniz evrakı teslim 
edemeyiz gibi bir tutum içersine girerse, hepi
nize niyabeten vazife gören Yüksek Denetleme 
Kurulunun muhterem üyeleri de elbette mâruz 
kaldığı muamele ile birlikte tetkik edebildiği ve 
edemediği bâzı hususları da raporuna dercede-
rek sizs niyabeten vazife gören komisyonun hu
zuruna gelir. 

Değerli arkadaşlarım, C. H. P. sözcüsü her 
zaman ki tutumu gibi bu kurumun netice hesap 

ve bilanço mevzuunda meseleyi çığrından rahat
lıkla çırakıp, bir başka istikamete götürmeye 
çalıştılar. Evet 359 sayılı Kanunun 34 ncü mad
desi sarih, 440 sayılı Kanunun 20 nci maddesi 
sarih. Bu müesseseye denetim yapmaya giden 
muhterem Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri 
gayet tabiî ki, idari, malî ve teknik yönden tet-
kikatını yapmıştır ve yapacaktır. Ama bir nok
taya gelmiş, şu geçmiş yayınlar dosyasını da 
lütfedin, burada da malî meseleleri tetkik ede
ceğiz demişler; oraya gelince idarenin başında 
bulunan mesul kimse, biz özerkliği haiz yayın
lan denetime tabi olmıyan bir kurumuz. 

Arkadaşlarım, benden evvelki arkadaşlarım 
da beyan buyurdular, Yüksek Denetleme Kurulu 
üyeleri hangi yolda yayım yaptınız, hangi yoda 
haber neşrettiniz, bu haber ve yayımların mâna 
ve muhtevası nedir? Diye bu dosyaları istemiş 
değildir. Bu dosyalar da neşriyata tâbi tutulan 
yayımların karşılığında ödenen ücretlerin teki-
kını temin sadedinde istemiştir. Yoksa, benden 
evvel konuşan arkadaşımın beyan buyurduğu 
gibi, bu yayımın niye böyle neşrettiniz, falan ko
nuşmanın mâna ve muhteviyatında şu vardır, 
bunun bir sanat değeri vardır, yoktur, esprisi 
şudur, budur diye bir münakaşa, bir tetkikat yap
mak için değil. Elbette onların düşündüğü şey 
şu; millet Hazinesinden kurumun sarf ettiği pa
raların esbabı mucibesini teşkil eden evrakları 
tetkik etmektir. Bir yayım vardır, buna 100 li
ra vermiştir, ikincisi gelmiştir, buna 5 000 li
ra vermiştir, üçücüsü gelmiştir, 500 lira vermiş
tir. Verilirken elbette malî yönden bir tetkikata 
tabi tutmak, zaten 359 sayılı Kanunun 34 ncü 
maddesinde, 440 sayılı Kanunun 20 nci madde
sinde Yüksek Denetleme Kurulunun görevini 
teşkil eden tetkik yapması gereken hususlardır. 
Yoksa TRT Kurumunun düşündüğü gibi, siz 
bunları tetkik edemezsiniz, yayımlarımız özerk
liğimiz sebebi ile tetkike tâbi tutulmaz. 

Zaten arkadaşlar, bu neşriyat ne maksada 
matuf ise zaten neşredilmiş, maksadını temin 
etmiştir. Bunu alıp da tekzibedeceğiz gibi, 
Yüksek Denetleme Kurulunun da böyle bir is
tikâmette rapor hazırlamasına, temennide bulun
masına zaten imkân yok. 

Şimdi, raporu biz düşmanca bü- hissiyat al
tında tanzim etmişiz. Böyle bir şey yok arka
daşlar. Olmasına da imkân yok. Sözümün ba-
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şında arz ettim, bu hepimizin. Ama, birtakım 
meseleler cereyan etmiş, bu, yıllarca devam et
miş, tahkikatı yapılıp resmî mercilere intikâl 
ettirilmemiş. Sonunda birtakım müesseselerden 
mütalâalar alınmış. Ama, mütalâalar o fiiller 
icra edildikten senelerce sonra alınmış. Niye? 
Yüksek Denetleme Kurulu bu sarfiyatın mevcut 
mevzuata uymadığını, kanunsuz olduğunu be
yan ettiği için. Bazılarına temas etmek mecbu
riyetindeyim. 

359 sayılı Kanunun neşrinden sonra TRT Ku
rumu bâzı yerleri kiralamış. Muayyen müddet
ler içerisinde çift kira vermiş. Çift ödemeler ya
pılmış. Personelini maaşlı istihdam etmesi lâ-
zımgelirken ücretli, yevmiyeli, hattâ kaleli üc
ret. Fazla mesai ödeme imkânını bulamamış, za
ruri masraflar faslından birtakım ödemeler yap
mış. Türkiye'de henüz o duruma gelmediğimiz 
halde çalışan arkadaşların eşlerine ve çocukla
rına birtakım hastalıkları halinde masraflar öde
mişler. E., bunlar usulsüz, kanunsuz hareketler, 
arkadaşlar. Devlet Malzeme Ofisinden mefruşat 
alınacak, oraya bildiriyorlar, şu kadar mefru
şatı şu kadar tarihte teslim edin. Devlet Mal
zeme Ofisi ben, bu müddet içersinde bunu teslim 
edemem, deyince çıkıp serbest piyasadan mal 
emin ederler. Fakat, teslimatın hitamı Devlet 
Malzeme Ofisinin teslim müddetinden yedi ay 
geriye gitmiştir. Bunları denetlemesin mi Yük
sek Denetleme Kurulu, arkadaşlarını. 

Şimdi, böyle bir tediyeler faslının devam et
tiği bir bünyede ille özerklik budur, siz bizi 
murakabe edemezsiniz, buraya Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığının müfettişliği giremez, buraya 
Maliye müfettişleri giremez. 

Şimdi bütün mesele aziz arkadaşlarım, hatâ, 
kurumun kendi tutumundan meydana gelmiştir. 
Ama, Sayın C. H. P. Sözcüsünün beyan ettiği 
gibi biz düşünemiyeceğiz; basma gelecek işleri 
evvelden tasavvur edip, tedbir almış. Tebrik 
ederim kendilerini, diyor. Demek ki, iyi niye
tin içinde değil ki, geleceğin tedbirini almanın 
çabası içerisinde Kurum, kendisini atmış, neti
cede rapor böylece huzurunuza gelmiş. 

Aziz arkadaşlarım, dil yönünden de Komis
yonumuzu Sayın Ahmet Yıldız arkadaşımız ten-
kid ettiler. Ben altı sene Türk Dil Kurumunda 
muhasebecilik yaptım, aziz arkadaşlarım. Tür
kiye'de kelimelerin nasıl yapıldığını çok bili
rim ama, yeri burası olmadığı için buraya te

mas etmiyeceğim. Yalnız bizim Türklüğümüz
den şüphe eder tarzda konuşan Ahmet Yıldız 
arkadaşımıza ben de şunu hatırlatmak isterim. 

Anayasa, dili olmıyan kelimeleri buradan söy
lemek mi Söylememek mi Türklükle irtibatlı
dır? İmkânın karşılığı olarak, milletin karşı
lığı ulus, medeniyetin karşılığı uygar, hürriyetin 
karşılığı hürlük, tabiînin karşılığı doğal, millînin 
karşılığı ulusal. 

Aziz arkadaşlarım, ilk okuduğum kelimeler 
Anayasanın içinde mevcut kelimelerdir. Ama, 
karşılığı olarak kullanılan Ahmet Yıldız Bey 
arkadaşım ve onun gibi düşünenler tarafından 
kullanılan kelimeler Anayasada mevcut olmıyan 
kelimelerdir. Komisyonumuz, Anayasaya sa
dakatini ifade etmek için mecbur olmuştur ra
porunda bunu sarahaten belirtmeyi. Şimdi, Ta
biî Üye olan arkadaşım Ahmet Yıldıza ben do
ğal üye desem bir mâna çıkarabilir mi Türk Mi-
leti? 

İdarenin tutumunda hatâlar vardır, halk ef
kârı şikâyetçidir. Ama, halkın bu şikâyetinin 
tesiri altında kalarak Komisyonumuz bu vazife
yi ifa etmemiştir. Bir çare arıyoruz, durup du
rurken «özerklik» kelimesine böyle bir mâna 
vermenin içerisinde Kurum böyle bir güçlükle 
Komisyonu, Yüksek Denetleme Kurulunun, şim
di de Yüce Heyetinizi büyük bir mesele ile kar
şı karşıya getirdi. Buna çare anyacağız. Yok
sa, radyo taraflı idi, tarafsız idi, geçmişte şu 
idi, bu idi... Bunun münakaşasının yerinde de
ğiliz, aziz arkadaşlarım. Reddi miras etmiye hiç 
kimsenin hakkı yoktur. Çok üzülerek arz edi
yorum, aziz arkadaşlarım. Osmanlıcayı veya Os-
manlığı «bukalemun» kelimesi ile sıfatlan
dırdı burada Ahmet Yıldız arkadaşımız. 

Aziz arkadaşlarım, ecdadımızı inkâra kalk
tığımız gün tarihle de, medeniyetle de, her şey
le de irtibatımız kesilir. O zaman dil yönünden 
200 sene evvelisine ait Alman tarihini-oku diyen 
Ahmet Yıldız arkadaşıma ben buradan haklı ola
rak seslenirim, Alman milletinin tarihini oku
yacağına kendi tarihimizi okuyalım. Evvelâ ne 
olduğumuzu bilelim ki, sonra ne olacağımızı 
tesbit edelim. Meseleleri çığırından çıkarmanın 
faydası yoktur. 

Yüksek Denetleme Kurulu vazifesini bihak
kın yapmıştır. Yüksek Denetleme Kuruluna zor
luk çıkartan Kurumun kendisidir. Yüksek De
netleme Kurulunun müfettişler marifetiyle tah-
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Mkata tabi tutulması hususundaki temennisini 
şuradan, buradan temin edilen mütalâalarla 
durmıya kurumun hakkı yoktur. Geçmişteki hâdi
seler mer'i bulunduğu kanunlara tabi tutularak, 
ona göre bir neticeye varılacaktır. Ama, o hâ
diselerin vukuundan sonra bir başkası işlenir de 
şu mütalâadan sonra ben bunu yaptım derse, 
kurum, bir derece kurumun idarecilerini hak
lı görmek elindedir. 

Fikret Gündoğan arkadaşım, bir sistem da
ha getirdi koydu. Kuvvetler ayrılığı var, var 
Anayasamızda. Bir de fonksiyonlar ayrılığı ge
tirdi. Ne imiş, özerk müesseselerde fonksiyon
lar ayrılığı. Diyor ki, bu müessesenin yöne
tim kurulu var, murakabe eder. Eder kabul 
Bu müessesenin müfettişleri de var, var ka
bul. Niye ediyor, milyarlarca servetle oynı-
yan Türkiye Demir - Çelik için böyle düşünmü
yorsunuz. Arkadaşlarım, kendisi hukukçu
dur, bir anonim şirketin meclisi idaresinin üs
tünde, umumi heyeti vardır. Ama TRT nin 
umumi heyeti, yönetim kurulunun aldığı ka
rarları, icraatını kim inceleyip ibra edecek. 
Anayasanın hükmüne göre T. B. M. M. o halde 
TET Kurumu 121 nci maddedeki espriye daya
nıyorsa T. B. M. M. üyeleri de 127 nci madde
deki vazifesini yapmakla karşı karşıyadır. De-
netliyeceğiz. Bu demek değildir ki, Adalet 
Partisi iktidarı ekseriyettedir, mutlaka TRT yi 
baskısı altına alacaktır. Yok. Grupum adına 
konuşan arkadaşım Adalet Partisinin fikrini 
açıkça ifade buyurmuştur. Bizim ne TRT den 
yardım, ne TRT ye şu veya bu şekilde fena bir 
düşüncemiz yoktur. Bizim de bütün arzumuz 
Anayasanın hükmünün gerçekleşmesi ve taraf
sız çalışmasıdır. Bugün eğer vatandaş radyosu
nun düğmesini kapatıyor veya açmıyorsa kuru
mun tutumundandır. 

Grup sözcüsü arkadaşım bâzı meselelere te
mas etti. Arkadaşlar köylü saati ihdas etmiş
ler, bir öğretmen, bir Musa dayı birtakım hâ
diseleri dile getirirler. Yani bir misal olarak 
arz ediyorum. Bu köylü vatandaşla alay et
mektir, alay. öğretmenin de, Musa dayının 
da ortaya getirdikleri fikirleri Allah'a çok şü
kür Türk köylüsü fazlasiyle bilmektedir. Ve 
bildiği için de alay edip o düğmeleri çevirmek
te. Evet programlarında efkârı umumiyenin 
arzusuna göre bir istikamet yoktur. Bizim köy-

| lümüz sabahtan akşama kadar çalışır, erken 
i saatte de yatar. Çünkü erken kalkacaktır. Ama 
I neşriyatı taMbederseniz o yatmcaya kadar rek

lâm saati, haberler, müzik saati yok, köylü 
vatandaş yatmıştır. Onun da nasibini vermek 
lâzımdır. Yani sosyal adalet, sosyal denge ba
kımından. Ben daha fazla huzurunuzu meşgul 
etmiyeceğim, ama Yüksek Denetleme Kurulu 
ve Komisyonunuz özerklikle, denetim arasın
da bir irtibat kurma bakımından bir esas vaz'et
miş, raporda da dercetmiştir. özerklik bir ku
ruluşun kanunlara uygun olarak kendi kendini 
yönetmek serbestliğidir. Kanunlara göre hare
ket edecektir. Yoksa lâyüsel hareket etmeye 
kalktığı anda, başkalarının hürriyetine teca-

ı vüz edecektir, ve bir karışıklık çıkacaktır, De
netim ise kuruluşun kanunlara uygun olarak 
yönetilip yönetmediğidir. Bu meseleyi böyle 
kabul edip sizin namınıza aylarca gerek Alt Ko-
misyc-Tfjda, gerekse Komisyon umumi heyetin
de vazife görmüş arkadaşları şu veya bu şekil
de itham etmeye kalkışmanın doğru olmıyaca-
ğmı ifade eder, Yüce Senatoyu hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Halen şahısları adına kayıtlı 
I olanlardan dördüncü sırada kayıtlı bulunan Sa-
j yın Ucıızal görüştüler, söz alanların yekûnu 

onbir kişidir. Sıra Sayın işmen'de. Buyurun 
efendim. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, T. B. M. M. Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun ha
zırladığı denetim sonuçları raporu üzerinde gö
rüşlerimi açıklarken, genel olarak TRT nin 
çalışma, yayın ve özerklik anlayışı üzerindeki 
tutumunu eleştirmek istiyorum. TRT haber 
servisi yayınlarında T. i. P. yetkililerinin ko
nuşmalarına ve T. i. P. ile ilgili haberlere ya 
hiç yer vermemekte, ya da bunlar diğer partile
rin yetkililerince yapılmış konuşmalara göre ke
lime sayısı, zaman ölçüsü bakımından kısıtlı ola
rak yayınlanmaktadır. Ayrıca T.i.P. yetkilileri
nin yaptığı konuşmalar kasıtlılık içinde özetlene
rek ya anlamsız hale getirilmekte, ya da konuş-

I maçının önem verdiği hususlar sansür edilerek 
konuşmanın maksadı değiştirilmektedir. Bunlar
dan bâzı örnekler vermek istiyorum. Somut 
örnekler, buna göre eleştirimi hazırlamış bu-

I lunuyorum. 
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TRT nin 13 Ekim 1968 tarihli saat 19,00 ha
ber bülteninde T. i. P. G-enel Başkanı Mehmet 
Ali Aybar'm T. i. P. Ankara il kongresinde 
yaptığı 11 sayfa tutan metni ve ayrıca TRT ye 
imza mukabilinde verilmiş olan konuşması me
tinden kasıtlı çıkarmalarla, kısaltmalar yapı
larak anlamsız bir hale getirilmiş şekilde ve
rilmiştir. Üstelik Aybar'nı konuşması 41 keli
me olarak okunduğu halde, aynı yayında inö
nü'nün konuşması 407 kelime, Feyzioğlu'nun 
konuşması 307 kelime, Türkeş'in konuşması 
da 84 kelime olarak okunmuştur. Kasıtlı çı
karmaları şöylece sıralıyabiliriz. 

örnek 1. — Aybar konuşmasında NATO it
tifakında kalmanın ve yurdumuzda Amerikan 
askerî üstlerini barındırmanın Türkiye'yi Ame
rika ile Rusya arasındaki bir savaşta nükleer 
hedeflerden biri haline getireceğini delilleri ile 
açıkladıktan sonra, NATO dan çıkmanın ve 
yurdumuzu Amerikan üstlerinden teroMeırıerJn 
Türkiye için bir ölüm kalım meselesi olduğunu 
söylemiş, oysa TRT yayınında son gelişmeler 
karsısında Türkiye'nin durumunu dikkatle göz 
önünde bulundurulması gerektiğini anlatmış, 
Türkiye'nin NATO dan çıkması görücü tekrar
lanmıştır, denilmekle yatmimıiştir. Rusya, ile 
Amerika ajra.smda çıkacak bir savaşta Türkiye'
nin ilk hedeflerden biri olanağı ve Türkiye'nin 
•sa,va,s dışı kalması icm NATO d?n çıkmak ve 
Amerikan üstlerini tasfiye etmekten başka ça
resi olmadığı hakkındaki açıklamaya yer ver
memiştir. 

Örnek 2. — Aybar konulmasında bugünkü 
boznk düzenin kormrador kapitalizminin yapı
sal bir hastalığı olduğunu ve dertlerin devası
nın Türkiye'yi komprador kapitalizminden İmr-
ta ım kapitalist 6\mry?.n yoldan sosyalizme ge
tirilmekle bulunabileceğini, oysa T. i, P. den 
başka hiçbir partinin bu noktaya parmak bas
madığını ve bu tutumlarının nedenlerini açıkla
dığı halde TRT bu konuda Türkiye'nin bııqim 
bir bunalım eşiğindedir, işsizlik, hayat paha
lılığı. boyuna artmaktadır. Ama gerdek tedbir
leri alınmamakta, inatlı bir ısrar gösterilmek
tedir.» demekle yetinmiştir. Aybar'm bozuklu
ğun komprador kapitalizminin yapısından ileri 
geldiği ve gerçek tedbirlerin Türkiye'yi kapita
lizmden kurtarmak olduğu ve bu noktanın halk
tan gizlendiği hususundaki açıklamasına TRT 

yer vermemiştir. Binaenaleyh sayın senatörler, 
bu konuda huzurunuzda cereyan etmiş bir ko
nuşmanın nasıl yayınlandığını dile getirmek is
tiyorum. Örnek 3 -

10 Ekim 1968 Perşembe günü Cumhuriyet 
Senatosunda kendi yaptığımız gündem dışı bir 
konuşmanın bir kısmı yanlış anlam çıkarılacak 
şekilde özetlenmiş ve bâzı noktaları da söyle
diğimiz şekilden tamamiyle başka şekilde ver
mişlerdir. Şöyle ki; TRT Türkiye^de yeni to
humluk buğday verimin dönüme 600 kilo oldu
ğunun Tarım Bakanınca açıklandığını, Başba
kanın da Meksika tipi buğday ekiminin sonu
cu sevindiricidir dediğini hatırlatan ismen bu 
sözlerin gerçek olmadığını iddia etmiş şeklinde 
yayınlamıştır. Bu gerçek dışı bir ifadedir sayın 
senatörler. Çünkü, biz bu konuşmada bu nokta
ya değinen sözlerimizde Sayın Tarım Bakanı
nın Eylül 1968 tarihli günlük basında çıkan be
yanlarında bu yeni tohumlukların çok iyi sonuç 
verdiğini... 

BAŞKAN — Sayın ismen bunların konu ile 
bir alâkası yok. Gerçi TRT yi ilgilendiriyor 
ama, TRT denince TRT ile ilgili her şeyi konu
şacak değiliz burada. 1964, 1965, 1966 raporları 
ve TRT nin umumi tutumlarına da temas edi
lebilir. Fakat şimdi bahsettiğiniz Sayın Aybar'-
ın konuşması bu görüşmenin hududunun dışın
dadır. Sizi sadede davet ediyorum. Lütfediniz. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan, ben basında da belirtmek 
istediğim gibi TRT nin özerklik anlayışı yayın 
ve çalışmaları üzerindeki eleştirimi anlatabil
mek için bâzı örnekler vereceğimi söyledim. 
Ben bu somut örnekleri vermeden eleştirini ne
yin üzerine oturtacağımı, her halde takdir eder
siniz ki, bulamam. Onun için bu örnekler be
nim eleştirmemde esas olacaktır. Bu itibarla ve
riyorum. Yoksa, tamamiyle bana kalırsa konuş
manın içindedir, dışında değildir. Çünkü ben 
özerklik hakkında aşağıda şimdi bâzı noktalara 
temas edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın ismen bunlar mütaakıp, 
yani zamanı geldiğinde, netice hesaplarının ve 
bilançoların tasvibi sırasında söylenirse, o za
man neticeye müessir olur ve konunun içinde 
olur. Fakat şimdi tasvibedeceğimiz bilanço ve 
hesaplar bundan evvelki devreye aittir. Etkile
memesi lâzımgelir. 
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HÜKMET İSMEN (Devamla) — Sayın Baş
kan çok teşekkür ederim izahınıza ama, keşke 
ben de şiir okusa idim burada, o zaman dinlene
cekti demektir. Yahut da güzel bir hikaye, gel
mişten geçmişten bir dedikodu, o zaman süku
netle 25 dakika dinlenecekti demektir. Ben bu
rada görüşlerimi oturtmak için bâzı somut ör
nekler vermek istiyorum. 

BAŞKAN" — Böyle bir beyanımız olmadı 
efendim. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Ama ister
seniz bir şiir halinde okuyabilirim bunları. Mü
saade ederseniz kısaca söyliyeyim bari, çünkü 
şurada 20 - 30 satır kadar bir şey kaldı, ondan 
sonra eleştiriye geçiyorum. Burada benim an
latmak istediğim konu şudur ki; 10 Ekim tari
hinde benim burada yapmış olduğum gündem 
dışı konuşmada bâzı noktalar yanlış aksettiril
miştir. Meselâ ben orada ortalama 400 kilo de
diklerini söylediğim halde, radyodan 600 kilo 
alınmıştır bunu sormaktadır, ismen filân gibi 
sözler geçti. Halbuki ben tamamiyle rakkam 
olarak 400 kilo demiştim. Ayrıca... 

BAŞKAN — Bunları tavzih için size başka 
fırsat da vermemiz mümkündü, bir gündem dı
şı söz talebedendiniz, çoğu zaman istediniz ver
dim. Orada daha rahatlıkla görüşebilirdiniz, 
bunları. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Teşekkür 
ederim, o halde ilerde daha geniş şekilde bunu 
ele alacağım ve burada özet olarak söylemiş bu
lunuyorum. Demek istiyorum ki, TRT tarafsız 
değildir ve bizim konuşmalarımızı yayınlarında 
değişiklikler ve yanlış anlamlar meydana geti
recek şekilde özetlemeler yapmaktadır ve bunun
la da şimdi gireceğim eleştiri üzerinde dura
cağım. 

TRT Anayasa gereğince özerkliği bulunan 
bir müessesedir. Özerklik TRT nin 1950 - 1960 
döneminde olduğu gibi iktidarın bir organı ha
line gelmemesi ve dolayısıyle muhalefet par
tilerinin görümlerini de yansıtması için bir Ana
yasa müessesesi halinde düzenlenmiştir. Şurası
nı önemle ve kesin olarak belirtmelidir ki, özerk
lik TRT nin siyasi kanat ve tecrübelerine göre 
yayın yapabilme serbestliği dernek de değildir. 
Devlet parasiyle yayın yapan TRT nin, başta 
Anayasa olmak üzere kanunlara harfi harfine 
uyması zorunludur. Oysa biraz önce belirtmeye 
çalıştığım gibi TRT yayınlarında Türkiye işçi 

Partisine karşı kasıtlı ve sistemli biçimde cep
he almaktadır ve böylece Anayasanın ve TRT 
Kanununun, TRT nin tarafsızlığı hakkındaki 
hükümlerini ihlâl etmektedir. Anayasanın, par
tiler Kanununun, partilerin eşitliği hakkındaki 
ilkelerini açıkça çiğnemektedir. TRT nin taraf
sızlıkla bağdaşmıyan bu tutumunun partizanca 
olduğu ve iktidara hoş görünmek çabası içinde 
bir davranış olarak da niteleneceği aşikardır. 
(A. P. sıralarından bravo sesleri) Gerçekten 
Anayasamız TRT nin iktidarın bir organı hali
ne gelmesini önlemek için TRT yi özerk bir ku
rum haline getirirken bu kurumun tarafsızlığı 
üzerinde de ayrıca durulmuştur. Anayasa ge
rekçesinde de şöyle denmektedir : «Radyonun 
partizanca tutum ve partizan bir yayın vasıtası 
haline getirilmesi, memleketimizde uzun sene
ler ciddî bir huzursuzluk konusu olmuştur. Bu 
sebepten radyo muhtariyeti, tarafsızlığı Ana
yasa teminatı altına alınmak istenmiştir.» Ana
yasamızın 121 nci maddesinde de aynen şöyle 
denilmektedir : «Her türlü radyo ve televizyon 
yayınları tarafsızlık esaslarına göre yapılır.» 
Beri yandan aynı hüküm TRT Kanununda da 
vardır. Demek oluyor M, TRT yayınlarında 
tarafsızlığı ihlâl edecek her türlü davranıştan 
kesinlikle kaçınmak zorundadır. Bir partinin 
demeçleri veya belirli bir parti ile ilgili haber
leri devamlı şekilde kısıtlıyarak, anlamını de
ğiştirecek biçimlerde vermek tarafsızlıkla bağ
daşmıyan bir tutum ve davranıştır. Anayasanın 
partiler arasındaki, iktidarda oluşlariyle, mu
halefette oluşları arasında bir fark gözetilmiye-
ceği ve partilerin demokratik düzenin vazgeçil
mez unsurları oldukları yolundaki hükmünü de 
devamlı olarak ihlâl etmektedir. 

Anayasamızın 56 ncı maddesinin son fık
rası şöyle demektedir : «Siyasal partiler ister 
iktidarda, isterse muhalefette olsunlar demok
ratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.» 
Bu madde ise partiler arasındaki iktidarda ve
ya muhalefette bulunanlar bakımından fark gö-
zetilmiyeceği mantığı sonucunu doğurmakta
dır. Demokratik bir rejimde aynı nitelikteki 
özel ve tüzel kişiler eşitliği esası ise Anayasa 
hükmünün temel bir prensibidir. Şu halde 
TRT Türkiye işçi Partisi yetkililerinin demeç
leriyle öteki partili yetkililerinin demeçlerine 
aynı ölçüleri uygulamak zorundadır. Nihayet 
Yüksek Seçim Kurulunun bu konu ile ilgili 
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bir kararını da zikretmekte yarar vardır. Her 
ne kadar Yüksek Seçim Kurulunun kararları 
seçim süresi için muteber kurallar ise de bu 
kararda dile getirilen hukukî prensipleri seçim 
süresi ile sınırlamaya da imkân tasavvur edile
mez. Yüksek Seçim Kurulunun 235 sayılı ka
rarının 3 ncü ve 5 nci bendlerinde eşitlik, ölçü 
esasları belirtilmekte, 6 ncı bendinde de aynen 
şöyle denmektedir : «Yulkardaki açıklamalar 
karşısında TRT Genel Müdürlüğü tarafından 
Türkiye radyolarında, gerek kendi kaynak
larından ve gerekse siyasi partilerin verdikleri 
haber bültenlerinden alacakları siyasi partilerle 
ilgili haberler yayınlandığı tekdirde her gün 
için kelime sayısı, yayın süresi ve haberin ya
yınlanacağı radyo yayın bülteni bakımından 
eşido",ıması gereklidir. Ancaik siyasi partiler 
tarafından bülten verilmediği günlerde ayrıca 
bugün1 erde kendileriyle ilgili başkaca bir ha
ber de bulunmadığı takdirde, bu partiler için 
o günlerde Türkiye Radyolarında bir haber 
yavmlanmıyaoağı olağan bulunduğu gibi, bir 
siyasi parti ile ilgili haber yayınlanmış günlere 
mahsuben sonraki günlerde ve toptan haber 
yayınlanması mümkün olamaz.» demektedir. 

Sayın senatörler, ben görüşlerimi bu şekil
de açıklamış bulunuyorum, bu konuşmamda 
açıklamaya çalıştığım nedenlerden ötürü aleyh
te, yani kırmızı oy kullanacağımı arz ederim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Termen. 
ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Çok muh

terem Başkan, değerli arkadaşlarım; gec&n. 
yıllara ait TRT raporları üzerindeki bu müza
kere münasebetiyle bendeniz de TRT nin özerk
lik açısında uzun saatlerden beri tarif ve tavsif 
gören mevzu etrafında şahsı düşüncelerimi 
a/rz erimek, TRT nin tenkide uğrıyan dili üzerin
de fikirlerimi sunmak ve bugünkü müzakere
lerde mer'i kanunlara uygun düşmiyen ciddî 
sözcülerin beyanlarının özlerine kısaca temas 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Sayın Ferid Melen arkadaşımız teşriî kuv
vetin böyle bir meselede kaza dururken kara
ra gidemiyeoeğinden bahsetmiş bulunmasını, 
konuşmamın ilk unsuru yapmak istiyorum. 
Biz şu anda TRT nin meselelerini müzakere 
ederken teşriî 'kuvvet sıfatımızla haröket etmiş 
bulunmakta değiliz. Biz Türk Milletinin malı 
olan iktisadi Devlet Teşekküllerinden birini 

| teşkil eden TRT nin geçmiş yıllara ait hesaba-
tını tebriye etmek veya etmemek göreviyle yü
kümlü bir salâhiyet anlamı içinde Heyeti Umu
miye sıfatımızla meseleye mülâki olmuş bulu
nuyoruz. Biz kanun yapıcı kuvvet halinde şu 
anda bir müzakere içinde değiliz. Bu itibarla 
bu esası göz den kaçıran Sayın Melen'in bü
tün konuşmaları mevzuun uzağmdadır, uza
ğında olmak iktha eder. 

Kanun sarihtir, iktisadi Devlet Teşekkülle
riyle, müesseseleriyle ve onların iştirakleriyle 
ilgili Kanunun 2 nci maddesinde bu kanun 
amacı: «İktisadi Devlet Teşekkülleriyle mües
sese ve iştiraklerin ulusal ekonomimize fayda
lı olabilmesi için özerk bir tarzda karma eko
nominin kurallarına ve ekonomik gereklere uy
gun olarak yöneltilmelerini, kârlılık ve verim
lilik anlayışı içinde çalışmak ve sermaye bi
rikimine yardım etmek suretiyle daha fazla 
yatırım kaynağı yaratmalarını ve bu amaca 
ulanmak için denetlenmelerini saşlamaktır.» de
miştir. Demek ki, denetleme fiilî mevcuttur ve 
filhal o halin içindeyiz. Denetlenmeyi, denet
lenme olarak kabul etiğimiz zaman da, bu de
netleme hacmi içinde enine boyuna her konu
nun görüşülesi şart olur. özerklik tâbiri, muh
tariyet tâbiri 27 Mayıs 1980 İhtilâlinden son
ra kuvvetlerin tefriki prensibini öngören yeni 
Anayasamız ışığında bâzı müesseselere tanın
mıştır. Bu tanınmadaki, anafikir Devletin var
lığına, ihyasına ve bekasına yardımcı olacak 
müesseselerin demokratik müesseselerin muh
tar bir iklim içinde görev vermelerini temin 
amacına matuftur. O halde radyo gibi korkunç 
bir kudret ifade eden müessesenin elbette ve 

j evleviyetle bir özerkliğe kavuşturulması zaru
ri olmuştur. Ama bu özerklik hiçbir zaman eko
nomik problemlerde daima zarara giden bir 
Davlet radyosu ve televizyon teşkilâtı anlayı
şının karşısına bir denetçi organın kalkıp, za
rar ediyorsun, zarar etmeden bunu işletmek 
mümkündür demesine mâni hal teşkil etmediği 
kadar, niye Devlet namı hesabına bu teşekkü
lün gelir ve giderlerini kontrol etmekle mü
kellef bir organın bu giderlere matuf mânada
ki bilcümle vesaiki tetkik etmek hakkı tama
men Türk Devlet idaresi sisteminde tarifini, 
yerini bulmuş bir anlayıştır. Ancak, içinde bu
lunduğumuz konu bir özel nezaket gösteriyor. 

I iki taraf iki kaya arkasında karşıdan gelecek 
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kurşunlardan mâsun, kendi salâhlarını atmak
talar. Ama, bu iki siper arkasında ayrı fikir
leri ortaya koyan iki anlayışın resümesini ya
pıp meseleyi hakiki hattına oturtmak şarttır 
ve mümkündür. 

Başbaaknlık Murakabe Heyeti özel kanun
la tarif bulur mânada denetleme işini yapma 
yetkisi içindedir. O şu giderlerin hangi sebep
lere dayandığının müspet evrakını bana veri
nin diyor. Kışlaya giren bir atarabası odunun 
nasıl ki, tartılıp anbara girip, ayniyatı kesilip 
parası sahibine ödenip, imza etmesini bilmiyor
sa mühürü basılıp bir mahsup evrakı sistemi 
silsilesi içinde Devletin parasının sarf ciheti 
tesbit görecekse, TRT da bir Devlet müessssesi 
olmak sıfatından hareketle sarfiyatının gerek
lerini müstenidat olarak ortaya koymak zorun
dadır. Buraya kadar bir münakaşa yok. Şim
di, ödenen bu paraların bihakkın verilip veril
mediğini görmek için müstenidat talebeden 
Başbakanlık Murakabe Heyeti arzusuna kargı 
TRT nin ödenen paranın bu paranın ödenme
sine esas teşkil eden neşir metni ile orantılı 
olup olmadığının ölçüsünün tâyini, özerklik 
anlamı içinde benim müesseseme aittir, demek
tir. işte, tevhit olunması lâzım ve hangisinin, 
hangi maksat ve üzerinde yürüdüğünün tesbi-
tinden sonra tescil olunması lâzım mesele bu
rada başlıyor. Birisi maddenin giderlerinin ge
reklerini metin olarak görmek istiyor. Diğeri, 
bu metin sanata taallûk eder, takdire taallûk 
eder ve taşra kadrolarının giderleri de bunun 
içinde olmakla bunları ilân edemem, sana vere
mem der bir anlam içindedir. 

Burada önemli olan husus kontrolün ipka 
olunması anlayışım, kontrolsüzlük nizamına 
gitmesinin gereği bence münakaşa ve tâyin 
olunmalıdır. Ve Türk Milleti adına bu konu
nun müzakeresini yapan Yüksek Heyeti Umu
miye bu konuya Devlet mefahirine hangi görüş 
hâkim ise onu tanımak mecburiyetinde bulun
mak iktiza edivor. 

Özerklik maalesef esM muhtariyet kelimesi 
ile ifade edilen anlamında, son yıllar içinde 
biraz daha genişliğe, enginliğe sevk olunmak 
seviyesi kazanmıştır, üniversitelerinin muhta
riyeti ilimde yan küvetlerden azade bir araş
tırma ve karar verme ve tedris eyleme hürri
yetinin ifadesidir. Lâboratuvarda iki j enden, 

iki spermadan bir canlı yaratmak gayreti islâ-
miyete mugayir düşebilir. Fakat üniversite islâ-
mi endişelerin dışında ilim uğruna o cenini yap
mak teşkil, yaratmak mevzuunda ileri adıma ko
şacak ileriye yürüyecektir, işte muhtariyet ilim 
uğrana vâki taharriyatta, tatbikatta, çalışma
larda azadelik anlamındadır, üniversite bahçe
sine polis giremez. Bu giremezi kim demiş. 7 yıl 
önceki bir hâkimimiz demiş, üniversiteye polis 
girer. Ama suç varsa. Suç unsuru kavi ise. Suç 
mutlak mânada ise polis üniversite bahçesine 
değil sınıfta ders veren hocadan izin alarak ders 
anında da anfiye girer, sınıfa girer. Suçun var
lığının yokluğunun takdiri polisin takdirinde
dir. Ama üniversite bir tabu değildir. Eroin ka
çakçılığı yap üniversiteye sığın. Bilmem Suri
ye'den kumaş getir üniversitede sınıfta sat, 
sonra üniversite muhtariyetinden bahset. Bu 
gayrimümkündür. Amerika'da en büyük üni
versitelerin, en yaşlı üniversitelerin bahçelerine 
nasıl federal polisin değil, eyalet polisinin ra
hatça girdiği ama suç varsa girdiği ortadadır. 
Bâzı konuları edebiyattan artık kurtarmak lâ
zımdır. 

Radyonun dili üzerinde pek çok arkadaşım, 
hattâ benim kendi partime mensup kıymetli ar
kadaşlarım, bâzı fikirler öne sürdüler. Ben dil 
bahsinde biraz başka düşünüyorum. Arz etmek 
istiyorum. 

Dil bir tabu sözü gibi Resul sözü gibi moto-
mo muhafaza edilecek bir antik eşya, bir yevmi 
hayatımızda insanlar arasında tahassürü aşkı, 
ıstırabı veya iş hayatının gereklerini ifade eden 
kelime malzemesi değildir. Dil canlıdır. Dil tıp
kı insanlar gibi, tıpkı doğan, büyüyen ve ölen 
devletler gibi dil canlıdır, her an gıdalanmak is
ter. Bu dilin genel kuralıdır. Dili dil olarak mu
hafaza etmek gayri mümkündür. 740 Arapçası-
Ein tümü ile dolu olan büyük kitap Kuranı Ke
rim bugünkü Arap milletleri tarafından bihak
kın asla anlaşılmaz. Volter öncesi Fransızcası-
nm Volter'den sonraki Fransızcası ile bir ilişiği 
kalmamıştır. Eski Lâtincenin hayatı ortada Eö-
nasans'ın ihya ettiği bütün diller bugünkü hali 
ile ortadadır. Din müterakki ve daima akan bir 
sosyal harekettir. Hukuk gibi din gibi dil de bir 
müs.ı sesedir. Fakat hukukun ve dilin dinden 
fark1 dinde statizm vardır, olduğu gibi kala
caktır, dokunulmaz kalacaktır. Fakat dil ve hu-
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kuk hep terakki kaydedecektir. Bu esas değiş
mez bir esas bulunduğuna göre ve fakat radyo 
idaremizin yeni kelimelerini yadırgıyan bir an
lamda da yaşadığımıza ve bunu ciddî bir kürsü 
faaliyeti olarak buraya kadar getirdiğimize gö
re şimdi bunun ölçülerini müştereken ve kısaca 
vermek vazifemiz hükmüne girmiştir. 

Bizim yadırgadığımız konu, Türk dilinin ma
zi seyrindeki reyişini, akışını iyi tahlile tabi 
tutmayışımızdan geliyor. Türk dili Asya'dan, 
Küçük Asya'ya intikalde bir dil olarak gelmedi. 
4 dil olarak geldi. Hazer Denizinin şimalinden 
geçenlerin dili ile üç ayrı dil olarak da 7 dil ola
rak gitti. Afrika'ya geçenlerle sekiz dil olarak 
gitti. Çünkü sekiz aded Türkçe konuşan büyük 
bir Türk topluluğu Asya'da vardı. Fakat me
deni münasebetler sırf kandan gelen sihriyetle 
birbirleriyle harb etmiyorlar fakat örf ve âdet
lerde müşterek, kültürde müşterek, dilde coğ
rafî tesirler altında başka başka Türkçe nüans
lar veren bir Türkçe içinde konuşuyorlardı. 
Anadolu'da 14 ncü Asırda halk şairi sazını alıp 
Yunus, büyük Yunus; 

«Bir ben var ki benden, içeru» derken tama
men Türkçe kelimelerle ve toparlamalarla bu 
fikri saray şairi Fuzuli ve adapte başka şekilde 
söylüyordu. O dilini saraydan aldığı ışıkta bu
luyordu. Âli dil denilen saray dili denilen Fars 
ve Arap karışığı dili istimal ediyordu. O devrin 
yüksek sanat anlayışı bunu gerektirdiği için 
böyle yapıyordu. O halde Anadolu'da Osmanlı
ca konuşanın gayri Türk, Türkça konuşanın da
ha düne kadar makama hakarette kullandığı
mız köylüye Türk tâbiri ile uygun mânadaki 
Türkçeden farksızlığı aşikârdır. Malzeme farla 
vardır. Biri yünden kilim dokuyor. Diğeri ça-
puttan. Ama o çaput benim boyamla, benim ku
maşım, benim malzememdir. Şimdi Osmanlı'çayı 
yadırgamak hatadır. Muhterem Ahmet Yıldız 
Beye arz etmek isterim. Osmanlı'ca dillerin en 
mütekâmilidir. Ama Osmanlı'ca tamamen şimdi 
Ahmet Beyin fikrine dönüyorum. Süratle bu 
cemiyette tasfiye olunmalı Asya menşeine değil 
ama bugünün tekniğine, bugünün ilminin ilerle
mesine paralel anlamdaki bir Türkçeyi ekleye 
ekleye Türkçemizi zenginleştirmeliyiz. Biz çok 
zaman Cumhuriyete intikalden bu yana muh
terem arkadaşlarım, bâzı konularda, bâzı haki
katlerde hakikatlerin üzerini balla sıvama poli

tikası içinde yaşadık. Bu terbiye ile bugüne gel
dik. Zehiri tadı ile yuttururlar. Ama zehirin 
içilmesi mukadder ve şarttır. Fakat hakikatlerin 
kenara atılıp gayri hakikî problemlerin balla 
yutturulması her siyasi devirde, her tansiyon 
içinde, her coğrafyada, her milliyette maalesef 
cl̂ vam edip gidiyor. Radyo dil devriminde Türk 
milletine öncü olacaktır. Olmalıdır, olması lâ
zımdır. Ancak radyonun büyük öğretici ve nü
fuz kudreti muvacehesinde kullanacağı kelime
lerin ilmî perspektiften kurtulup gelmesi zaru
reti vardır. Radyoda her mikrofonu eline geçiren 
hukukçu, sohbetçi, tabip, köy mütehassısı ken
di bildiğini söyler, kendi bildiğine şehirler ta
savvur edip kendi bildiğine dil ortaya korsa 
Türk diline taarruz teşkil eder. Türk dili bir 
hercümerce girer. Toparlanması için yarın bü
yük bir encümeni daniş kurmak gerekir. Bugün
kü mevcut kurum Türk dilini istifa ile çalışı
yor. Sessiz çalışıyor, güzel çalışıyor. Ama bu ça
lışmaların içine de zaman zaman yapmacık gir
miştir. Türk asıllı kelimelerin bulunmadığı nok
tada yapma, yani musanna dil, sanatkârına bir 
dil anlayışı icat maalesef sokulmuştur. İşte bu 
tutmaz. Büyük bir lüks binek arabaya bir jeep 
parçasını taktığınız zaman nasıl sırıtırsa ve o 
makinada o hiç yakışmaz ve bir gün akıllı bir 
sahip onu defeder atarsa, cemiyette Cenap Ege 
arkadaşımın söylediği gibi beğendiği kelimeyi 
alıp hazmedecektir, beğenmediğini atacaktır. 
Biz şu dil seyri içinde büyük menşesizlik ifade 
eden kelimeler hâriç iyi bir yola milletçe girdik. 
Dilimiz zenginleşiyor. Bundan emin olmalıyız. 
Ve dili hiç bir zaman teslim aldığımız seviyede 
tutmak gavretinin insanları olmamalıyız. 

Şimdi TRT nin sayın idarecilerine garip 
gördüğüm bir hadiseyi nakil ve takdim ile ma
ruzatıma son vereceğim. 

Türkiye'de yeni Anayasa sosyalizme açık 
mıdır, kapalı mıdır konusu zaman zaman mer
cilerin dahi dahil olabileceği bir münakaşa mâ
nası kazandı. Türkiye'de sosvaüzmin Anayasa 
hükümleri meyanında rahatlıkla var olunabile
cek, ihya olunabilecek bir ekonomik sistem olup 
olmadığı konusu Anayasayı tetkikle, Anayasa 
mütehassısı olmaya hacet kalmaksızın sarahat 
kazanmış bir hüküm halinde görünmez ancak 
Türk Devletinin ve dolayısiyle o devletin amaline 
hizmet verecek olan parlâmetolann ekseriyetini 
elde etmiş olan hükümetlerin faaliyetinin sos-
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yal vasıflı bir devlete hizmet vermeleri anlayışı I 
hakkolunmuştur. Sosyal vasıflı devlet demek iç
timai çoğunluğun gayelerine bihakkın emek ve
recek devlet anlayışı demektir. Ama hiçbir za
man bu sosyalist devlet mânasına getirilemez. 
Şimdi 1980 ihtilâlinden sonra, memleketde halâ 
dumanı tüten silâhlar parklara kadar intikal 
eden birtakım ihtilâlle iktidarı ele geçirme gay
retleri iklimi ve meclisin geçirdiği ihtilâlden do
layı şaşkın ve meşruiyet içinde fakat korku be
raberinde bir meclis hayatı yaşayışı basında fır
sat kollayan bir takım merkezler Türk basını 
yolu ile Türk münevverinin ağzından Türk top
raklarına sosyalist bir idarenin mümkün olabil
diğini rahatça telkine imkân bulabildiler. Bura
da memleket meselelerine bihakkın ve kudretle 
el koyabilecek ölçüdeki büyük devlet adamı in
önü koalisyon hükümetleri zamanında bu konu
yu içinde, ruhunda ve yaşından gelen sebepler
le bu memleketde hür fikirler neşvünema bul
sun açısına, espirisine itaatle bu konuları kanu
ni takibata hedef yapmadı. Bu güzel müsamaha 
bugün aşırılığa kaymıştır. Tavuk bahçeden çık
masın diye kurduğumuz çit dalgın geçerken bi
zi yaralıyor. Şimdi sosyalizmin kötü olduğunu 
arz etmek istemiyorum, yer yüzünde 1,5 milyar 
insan sosyalist 1,5 milyar insan demokrasi niza
mı içinde, liberal ekonomi anlayışı içinde yaşı
yor. Hangisi doğru, tek taraflı hüküm verilemez. 
Hangisinin doğru olduğunu tarihi inkişaf seyri 
saadetler zincirinin seyri ile ileride gösterir. Ama 
muhakkak ki inkâr olunmayan bir sosyal nizam 
da kürenin, tıpkı bir elmanın nısfı kadar büyük
lükte hakimi ve tatbikatçısı. 

Şimdi, Türk Anayasası sosyalizme kapalıdır, 
acıktırın içinde kapalıdır diye bir fikri söylü
yorum, fakat açıktır diyemiyorum. Ama sosya
lizm kötüdür de diyemiyorum. Yarın bizim ço
cuklarımız, demokratik nizam içindeki faaliyeti 
yadırgarlar, süratli bir başarı ifade etmediğini 
görürler, değiştirmek arzu ederlerse namuslu 
bir metod iğinde meşruiyet ifade eden bir sistem 
anlayışı içinde seçim anlayışı içinde millet reyi
ne sunarlar, gelirse gelir giderse gider. Sosyalist 
olmak sosyalistlik yasak olduğu için olmamak 
gibi tabii terörün içinde Türkiye değildir, işçi 
Partisi ben sosyalist ekonomi anlayışının parti-
siyim diyor, ama kapısına Türkiye Sosyalis Par
tisi yazamaz. Çünkü Anayasa sağlar. Çünkü fi
kirde yasaklık hali ile filhal tabelâ asarak sos

yalist partisi kurmak arasındaki nüansı bu konu
ya bihakkın vâkıf kıymetli arkadaşlarımın tak
dirlerine terkediyorum. 

Şimdi, Sayın İnönü CHP 'nin 19 ncu Kurul
tayı münasebetiyle kıymetli bir nutuk verdiler 
bu Ö.H.P. lilere vâki bir nutuk vasfı yanında 
nnvcut Türk Hükümetini şahsan benim partimi 
birgûna huzura, saadete kavuşturur anlamda 
hizmet gören, hizmet anlayışı getiren bir açış 
konuşması idi. Gençlere aşırı olmayın, devleti 
yakıyorsunuz, ne yaptığınızı bilmiyorsunuz, NA-
TO'ya şöyle yapın, NATO faydalıdır gibi bu 
memleketin iki büyük derdinin ikisini de müs-
bet olarak ortaya koydular. Buna milletçe her
kes teşekkür etmiştir, müteşekkir kalmıştır, iyi 
neticedir. Ancak, şimdi burada TRT'ci arkadaş
larınla taan ediyorum, sayın inönü «memleketde 
bir sosyalist parti teşekkül etmesini veya bu
lunmasını Anayasamızın mümkün gördüğünü 
kabul ediyoruz» der demez vâki büyük alkış 
TET tarafından takır takır millete verilmiştir. 
Güzel, her güzel şeyi alkışlıyalım. Ayva yetiş
tiren bir adamı da alkışlıyalım değil böyle fikir. 
Ancak, CHP sosyalist değildir ve olmıyacaktır 
lâfının alkışını TRT kesmiştir. Şimdi cümlenize 
çok enterasan birşey arzediyorum, alkışı veren 
anlayışla vermeyen anlayışın ölçüsü nedir? Şim
di ben murakabeci bir adamım, Türk Milleti adı
na sizinle konuşuyorum. Niçin sizin alâkalı or
ganınız Türkiye'de sosyalist parti yasak değil
dir diye paşanın bu beyanını bütün hacmiyle 
gümbürtederek verir de niçin Halk Partisi sos
yalist değildir ve olmıyacaktır. Noktasından 
sonra gelecek alkışa kulağını bükerek vermez. 
Bunun takdiri de mi sizin özerkliğiniz içinde
dir? (AP sıralarından bravo sesleri alkışlar) 

özerklik millete hizmet veren, namuslu hay
siyetli bir anlayıştır arkadaşlar, özerklik hak
kında 1968 Başbakanlık bütçesinde AP Grupu 
adına yaptığım konuşmada mingayri haddin, ha
kikaten önemli tarihi birkaç söz söyledim. Bu 
benim hacmim dışında fakat insanlığımla ilgi
li bir beyan olmuştur. Çünkü biz partiler adına 
konuşurken çok daha ciddi olmalıyız. Bana 
şimdi Gündoğan arkadaşım yaşa dedi. Hayır, 
biz ferden ferda naçiz kişileriz, ama kürsüye 
çıktığımız zaman mühim kişileriz. Tıpkı Gündo
ğan arkadaşım gibi. 

özerkliğin ne olduğunu devletin ne olduğu
nu, devlete özerk müesseselerin hangi anlayışta 
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hangi perspektifte, hangi derinlikte hangi sa
mimiyetle hizmet etmekle mükellef bulunduk
larını belirten şu kısa maruzatımı kıraat edip 
huzurunuzu terkedeceğim. 

«Başbakanlık makamının yüksek önemini be
lirten bu kısa temasımızın Türkiye'deki bâzı fi
kir merkezlerini, arzu ve hayal ettikleri bir Baş
bakanlık levhası çizmediğimiz için memnun bı-
rakmıyacağını tahmin ederim. Çünkü bâzı mer
kezler tefrik görmüş kuvvetler manzumesi ta
rif eden mer'i Anayasa nisamı içinde Başbakan
lık makamını sadece ve ancak diğer Anayasa 
müesseseleri gibi ve kadar görmek ve göstermek 
temayül ve iddialarında son birkaç yıldanberi 
yorum ısrarı içindedirler. Teşrii, icra ve kaza 
kuvvetlerinin üç eş anlayışta devleti terkip ve 
teşkil etmekte bulundukları asıldır. Bu üç kuv
vet iştirakinin yarattığı devlet ise idealde en 
ulvi gaye en yüksek neticedir. Bu itibarla, yu
karıda arza çalıştığım sakat ve bencil iddiadaki 
ilim ırağı yorum ve kabulü uzun ve tahlil 
mevzuu yapmıyacağım. Ancak çok önemli bir 
hususa temasta da fayda gördüğümden konuya 
kısaca temas edeceğim. Konu şudur: 

Mer'i Anayasa devlet hayatındaki bütün de
mokratik müesseseleri kendi fonksiyon ve hedef
leri çerçevesinde bağımsız ve özerk kılmıştır. 
Ters yorumlar ve maksatlı bâzı yazarlar Ana
yasanın daha iyi bir işleyiş uğrunda öngördüğü 
bu bağımsızlık ve özerklik tabirlerinde devletin 
dahi hadiselere müdahale edemiyeceği, devlet 
içinde devlet anlamı telkin eden açık fakat ters 
bir hürriyet ve dokunulmazlık fikri yapmakta 
olduğu zehabındadırlar. Tefrik görmüş kuvvet
ler manzumesini ideal anlamda kendi çatısı ve 
kendi ebedî hükümranlığı altında toplıyan ve 
varlığına ayrı ve mümasil bir şerik kabul etmi-
yen devlet, bu iddia ile kasten unutulmak isten
mekte ve bu fikir takdimi ile betahsis kenara 
itilmek arzulamnaktadır. Halbuki tek ve en yü
ce varlık olan devlet Teşrii, icra ve Kaza mües
seselerini terkibeyleyen asli müesseseler dışın
daki diğer bağımsız ve özerk müesseselerin 
kâffesini ivazsız ve gereksiz kendi be
ka ve varlığını ihyaya memur görmekle tabiî 
anlayış içindedir. Devlet bunu tabiî olarak bek-
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liyor. Bütün müesseseler akorde bir çalışma dü
zeni içinde tefrik ve teferrütten mutlak ve şid
detle kaçınarak millet hayatının ideal ve mün-
teha noktasını teşmil eyleyen devlete ne samimi 
ve sıcak hizmet taahhüdü ile ilânihaye borçlu 
yaşayacaklardır. Devlet devamlılığının sırrı bu
rada, devlet yükselişinin izahı bu yöndedir. Es
ki Atina devlet anlayışından bugünkü modem 
devlet telâkkisine kadarki cümle tariflerde bu 
ulvi hedef mihver olarak böylece çizilmiştir. 

özetliyeyim; herşeyden önce ben böyle dü
şünüyorum müessesesi demek değil, acaba dev
letin nef-ü hayrına hangi tutum hizmet verecek-

| tir anlamı, esprisi içinde mütalâası bütün özerk 
| müesseselerin takibedeceği tabiî yol olmalıdır. 
| özerkliği bir keyfilik, bir tam istiklâl, bir 
I kontluk kabul etmek hukuk dışıdır ve Türk sis-
I teminde her müessesenin üstünde onu kontrol 
ı eden bir müessesenin varlığı kabul olunmalıdır. 

Filân yazının estetik değerinin takdiri hali baş
ka, bu kadar, bu kadar lira vermişsin kimlere 
verdin, hangi yazılardan verdin, serlevhalarını 
ver, okunuş tarihlerini ver bunları tetkik edece
ğim demenin cevabına girmek başka. Çok muh
terem TRT idarecilerimize devlete daima ve da
ima yardımcı olmaları, hizmette bulunmaları te
mennilerimi huzurunuzda arz ediyorum. Ve TRT 
nin bütün bugüne kadarki tatbikata rağmen yi
ne de memlekette dişe dokunur anlamda güzel 
hizmetler verdiğine kani bulunuyorum. 

î 

Afedersiniz, bir kötü kadının hayatını an
latmanın TRT programlarına giremiyeceği ko-

! nusundaki sözcü arkadaşımın tüm anlamdaki 
öze iştirakle beraber, terbiyatkâr davranışlar 
odur ki kötüyü millete duyurarak kL cezanın 
ibreti müessire prensibi, bir adamı çarşı orta
sında asıyorsun sakın sen öldürme seni de asa
rım diyorsun, kötüyü anlatacaksın ki hicran ve-

! ren o kadının hapisanedeki hayatı evimizdeki ço
luk çocuğumuza ibreti müessire teşkil edecek 
yeni radyo terbiyetkâr bir rol ifa eyleyecektir. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Karma Komisyonun bir yazı
sını okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Bugünkü gündemde bulunan Kamu iktisa

di Teşebbüslerine ait bilânçolardaki yanlışlıklan 
gösterir cetvel ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla (1) 
Kamu iktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu Başkanı 

Afyon Karahisar 
Ahmet Karayiğit 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır. Sayın Ko
misyon Başkanından tekrar sorayım, bu tashihi
ni istediğiniz ve çizelge halinde verdiğiniz ra
kamlar matbua hataları değil mi? 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KARA
YİĞİT (Afyon Karahisar) — Evet. 

BAŞKAN — Karma Komisyon Başkanı Sa
yın Ahmet Karayiğit komisyon adına söz iste
miştir. Şimdi mi görüşeceksiniz? 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KARA
YİĞİT (Afyon Karahisar) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KARA
YİĞİT (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, çok 
muhterem arkadaşlarım; hakikaten TRT gibi 
çok mühim yer işgal eden bir kurum hakkındaki 
konuşmalar ihtiva ettikleri gerçekler nisbetinde 
bir kıymet ifade etmektedir. Ben bâzı yönlerden 
muhalefete mensup arkadaşlarımın görüşlerine 
iştirak ettiğimi bildirmek isterim. Meselâ Sayın 
Gündoğan Bey arkadaşımız TRT nin hiçbir te
şekkülün aleti olmaması lâzımdır, bunu savu
nacağım dedi. Biz de aynı gayretin içerisinde
yiz, biz de aynı çabanın içerisindeyiz. Ama bunu 
elbirliğiyle savunacağız, bunu elbirliğiyle bu he
define oturtmamız lâzım. 

Yine estirilmek istenilen bir hava dedi. Biz 
Karma Komisyon olarak sadece iyi havanın es
mesini arzu eden insanlarız ve bunun için de bü
tün ciddiyetimizle, bütün vakarımızla gayret 
sarf ettiğimizi belirtmekte fayda görürüm. 

Hürriyetin anası olan düşünmenin korunma
sı, insan hak ve hürriyetlerinin korunması dedi. 

(1) Adı geçen düzeltiş tutanağın sonuna bağ
lanmıştır. 
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Aynı çabaların, aynı gayretlerin içerisindeyiz. 
Bunların müdafii olarak sadece kendilerini gör
mek biraz tuhaf olur arkadaşlar. Umumi efkârı 
yanlış istikametlerde bilgi sahibi etmemek... Biz 
de aynı gayretin içerisindeyiz, biz de aynı nişler
de dopdoluyuz, aynı hislerle meşbu vaziyetteyiz. 
Özerkliğin tasalluttan kurtulması... Aynı düşün
celere sahibolan insanlarız. Ama bu düşüncele
rimizi bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Lütfetsinler 
bildiklerimizi de zaman zaman söylesinler, hiç 
olmazsa hissettirsinler. Konuşmalarında Karma 
Komisyonu bu düşüncelerin karşısında olarak 
gösteriyorlar. Bu çok büyük bir insafsızlıktır ar
kadaşlar. 

Sayın Ahmet Yıldız Bey T. B. M. M. nin alet 
edilmesi gibi bir tâbir kullandı. Çok üzüntü duy
duk Karma Komisyon olarak. Karma Komis
yon Başkanı olarak bu tâbiri çok çirkin bir tâ
bir olarak kabul ediyorum. Bir Türk vatandaşı 
bu memleketin havasını teneffüs eden, ekmeğini 
yiyen, suyunu içen, Atatürk ilkeleriyle yuğrul-
muş bir Türk vatandaşı hiçbir zaman T. B. M. 
Meclisini şu veyahut bu basit şeylere alet etmez 
arkadaşlar. 

Dil düşmanlığından bahsettiler, dil eskicili
ğinden bahsettiler, devrimlerin karşısındaki tu
tumlarından bahsettiler. Hayret ediyorum, Ata
türk ilkelerini biz varken Ahmet Yıldız'a müda
faası düşmez zannedersem. Ben de bir Atatürk 
çocuğuyum, aynı devirlerde, aynı ilkelerle yoğ
rulmuş bir insanım. 

Yalnız bir noktaya işaret etmekte yine büyük 
fayda görürüm arkadaşlar. Karma Komisyonda 
dil mevzuunun münakaşası yapılırken çok sa
yın TRT Genel Müdürüne dedik ki : «Yüksek 
Murakabe Heyetinin raporuna verdiğiniz cevap
ta gayet güzel bir ifade kullanmışsınız. Niçin bu 
ifadeyi radyoda devamlı surette kullanmıyorsu
nuz» dedik. Şöyle bir cevap verdi, eğer hafızam 
beni yanıltmıyorsa, dedi ki : «Biz sizleri değil, 
biz yetişen nesli düşünmek zorundayız». Buna da 
hürmet ederim. Anaşart kanunlar muvacehesin
de hürmet ederim. 359 sayılı TRT Kanununun 
5 nci maddesi TRT Yönetim Kurulunun vazife
lerini tadadetmiştir. Ama zannedersem dil mev
zuuna ait TRT Yönetim Kurulu hiçbir karar al
mamıştır arkadaşlar. Karar almadan, almadığı 
bu kararlar hilâfına TRT de dil mevzuunu böyle 
ifadelerle yürütegelmektedirler. Alsınlar bir ka-
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rar ondan sonra gereğini biz de tezekkür ederiz. 
Yine Anayasanın 121 nci maddesinin son fık

rasına göre bu kabîl ahvalde yardımcı olmaları
nı şart koşmuştur. Türkiye'deki dil mevzuunu 
yönetecek TRT müessesesi değildir her halde. 
Ama yardımcılığını kabul edebiliriz. 

Sayın Yıldız arkadaşımız üniversitelerden de 
bahsetti. Evet, üniversitelerde bir muhtariyet 
vardır. Çünkü baskı ilmin gelişmesine her zaman 
mâni teşkil eder. Onun için üniversitelerin ilim 
hürriyeti, ilim muhtariyeti her zaman vardır. 
ilme konulacak bir baskı onun gelişmesine, onun 
ilerlemesine mâni teşkil eder. Biz TRT de sade
ce tarafsızlık istiyoruz ve bu tarafsızlığı mura
kabe, kontrol edelim diyoruz. Bizim arzu ettiği
miz şey budur arkadaşlar. Bir art düşüncemiz 
yok, bir kötü düşüncemiz de yok. Karma Komis
yon olarak aldığımız karar kanunlar muvacehe
sinde bizim kanaatlerimizin bir mahsulüdür. Onu 
da arz edeceğim. 

359 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kanu
nu ile kurulmuş bulunan müessese anılan kanu
nun 1 nci maddesine göre tüzel kişiliğe sahip 
özerk bir Kamu İktisadi Teşebbüsüdür. Adı ge
çen kanunun görevi ile yönetim usul ve şekli 
özel hükümlerle aynı kanunla tâyin edilmiş bu
lunmaktadır. 359 sayılı Kanunun 34 ncü mad
desi, kurumun Yüksek Denetleme Kurulunun 
denetimine tabi olduğu sarahatle hükme bağ
lanmış bulunmaktadır. İşaret olunan, söz ko
nusu kanun hükümleri açıkça göstermektedir 
ki, özerk bir Kamu İktisadi Teşebbüsü bulu
nan kurumun Yüksek Denetleme Kurulunun 
denetimine tabi olması, pozitif hukuk yönün
den münakaşa edilemiyecek kanuni bir ger
çektir. Bilhassa şu hususa önemle işaret et
mek isteriz ki, 359 sayılı Kanunun 1 nci madde
sindeki tüzel kişiliğe sahip özerk bir Kamu İk
tisadi Teşebbüsü deyiminin Anayasanın 121 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasındaki sarahate uygun 
olarak anlamak icabeder. Filhakika 121 nci 
maddenin 1 nci fıkrası «Radyo ve televizyon is
tasyonlarının idaresi özerk kamu tüzel kişiliği 
halinde kanunla düzenlenir» der. Görülüyor ki 
temel hukuk kuralı bulunan bu maddedeki âmir 
hüküm, radyo televizyon istasyonlarının idaresi
ni özerk kamu tüzel kişiliği halinde kanunla 
düzenliyeceği hükme bağlamıştır. 

Binaenaleyh 359 sayılı Kanunun 1 nci mad
desindeki özerk deyiminin mutlak mânada de-
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ğil, ancak karar alabilme ve aldığı kararı uy
gulama niteliğini veren bir anlam taşıdığı izah
tan varestedir. 

Şimdi bu temel hüküm ve açıklamalardan 
sonra politik bünyesi dışında pür hukukî bir 
problem olarak karşımıza TRT Kurumunun 
her türlü radyo ve televizyon yayınlarının Yük
sek Denetleme Kurulunun denetimine tabi olup, 
olamıyacağı meselesi karşımıza çıkmaktadır. 
Evvelâ özerklik ifadesinde arkadaşlarımız izah 
ettiler ne anladığımızı müsaade ederseniz Kar
ma Komisyon olarak ben de arz edeyim. Bir 
kuruluşun kanunlara uygun olarak kendi ken
dini yönetme serbestliğidir. Denetim ise, bu ku
ruluşun kanunlara uygun olarak yöneltilip yö
netilmediğinin tesbitidir. Bu meseleyi her tür
lü politik mülâhazaların dışında, gerçeğe uy
gun çözümliyebilmemiz için, temel hukuk ku
rallarını ihtiva eden Anayasamıza müracaat 
zarureti vardır. Bu konu ile ilgili olarak Ana
yasamızın 121 nci maddesinin 2 nci fıkrası «Her 
türlü radyo ve televizyon yayınları tarafsızlık 
esaslarına göre yapılır» hükmünü ihtiva etmek
tedir. Bu hükümdeki esasa göre radyo ve te
levizyon yayınlarının mutlak tarafsızlık kural
larına göre yapılması öngörülmüştür. Anaya
sanın bu hükmüne bağlı kalması lâzımgelen 
TRT Kurumunun her türlü radyo ve televiz
yon yayınlarını tarafsızlık esaslarına göre 
izah etmesi şart ve zorunludur. 359 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesi Yönetim Kurulunun gö
revini tadadederken; yayın esaslarını tesbit yet
kisinde Yönetim Kurulunun görevleri meyanı-
na almıştır. Anlaşılıyor ki her türlü radyo ve 
televizyon yayınlarının esaslarını tesbit yetki
si, kurumun idari nitelikteki bir kararının icabı 
olacaktır. Yönetim Kurulu bu görevini ifa eder
ken hiç şüphesiz ki Anayasanın 121 nci mad
desinin 2 nci fıkrasındaki hükümlere bağlı ka
lacaktır. 

Bu kısa izahtan sonra şu sonuca varmak 
mümkün olur kanaatindeyim. Her türlü rad
yo ve televizyon yayınlarının esaslarını tesbit 
yetkisi yönetim kurulunun görevleri arasında 
yer almasına göre, Yüksek Denetleme Kurulu
nun malî, idari ve teknik denetiminin konusu
na girmesi icabetmektedir. Kaleli kî, bu dene
tim, kurumun yapılmış bulunan muameleleri 
üzerinde yapılmış olduğundan bunun özerkliği 
hiçbir surette zedelemiyeceği aşikârdır. 
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Bir noktayı daha işaret etmek isterim. Yük
sek Denetleme Kurulu, Murakabe Heyeti, dene
timi, yayın muhtevasının istihsali bakımından 
yapmak istiyor ve Sayın Yiğit Köker arkadaşı
mın da ifade ettikleri gibi «Hiçbir sansür değil 
ki» yayın yapıldıktan sonra bir, iki ay içeri
sinde yayın muhtevasını istiyerek ödenen üc
retin yerinde mi değil mi bunu tahkik etmek 
istiyoruz. Yüksek Murakabe Heyetinin istediği 
şey budur. 

Şimdi bu maruzatımızın ışığı altında Komis
yonumuzun tutumuna gelelim : Ortada iki nok
ta var. Biz diyoruz ki Anayasanın amir hüküm
leri muvacehesinde vaz'edilen 359 sayılı TRT 
Kanunu hükümlerine göre Karma KonıisyOiiu-
muz aldığı kararda haklıdır. TBI idarecileri 
diyor ki ve bası muhalefet grup eöîieülsri de, 
«Hayır TRT nin görüşü haklıdır» diyorlar. Or
tada iki nokta var arkadaşlar. Immim olan 
bu iki noktanın birleştirilmeyidir, Bir •.•'..ırada 
bir uzlaştırma komisyonu değiliz. Saym Fe-
rid Melen Beyefendinin d? söyledikleri gibi. 
Ama biz kararlarımızı, aldığımız kararları 
kanunların ışığı altında bir yöne götürmek 
zorundayız. Biz af müessesesi de değilim De
netime tabi olrmyan hususları elbette ki ibra-
etmemiz mümkün ûlaırrryaeaktır. Ve boyla 
bir hareket de Anayasamızın temel ilkelerine 
uymıyacağmı belirtmek kterm, 

Tekrar ediyorum, aj/nı hislerle me~bıı bir 
durumdayız. TRT Eurammum özerkliğine, 
tarafsızlığına halel getirilmemeeiri I-mmm Ee-
misyonunuz da arzu etmekledir. Ve T, E. ÖL H. 
adına bu denetimi yapan Karma lilonımmıım 
nuz bütün siyasi tesirlerden âzede olarak 
kendisinin üzerine düşen vazifeyi büyük bir 
titizlikle ifa etmeye gayret sarf etmiştir. 
Bunda samimiyiz. Kararlarımızda birmr krra-
fın hiçbir teşekkülün ki, bârı arkada:;::1 -
rım bunu ima ettiler tesiri olmamıştır. Ana
yasanın ışığı altında, va~ii kanım kür* •nn 
altında bu karara vrrakk Eemnyeır ı r r r r 
nun kabulünü istirham, eder, m\'g.:.knm sı
narım arkadaşlarını. (Almalar.) 

BAŞKAN — Hükümet adına 3aym Hafta-
oğlu. 

DEVL1T BAKA7 

TÜOĞLU (Zongnida 
SADIK Tm 
i S H&ı vekili) 

Başkan, sayın senatörler konuemamı iki 

| çerçeve içinde sizlere takdim etmeye mec-
i Ö 
i Durum : 
I Birinci kısımda TRT nin bilançolarının 
| ibra veya ademi ibrası için yapılan müzake-
| reler sebsbi.yle ve bu sebep bahane ittihaz edi-
! lerek Hükümete vâki tenkidleri karşılamak. 
i İkinci kısımda ise, meselenin esası üze-
I rinde mütalâamızı serd etmek. 
\ Konuşmalardan tesbit edebildiğimiz ka-
1 darı ile hulâsa etmek icabederse; başlangıçta 
| mevzu normal mecrasından çıkarılarak, yayın 
ş hürriyetine getirilmek ve «yayın hürriyeti zede-
j leniyor, Hükümet yayın hürriyeti üzerine san-
| sür kurmak istiyor» gibi birtakım ithamlara 
1 kr :1ar geldi. Bu ithamlar yapılırken de maa-
! leref lâfazanlık diyeıniyeceğinı ama bir ger-
\ çek olarak ifadesini dile getirmek icabederse, 
j hakikatler tahrif edildi. Tahrif edilen haki-
\ kati eri de tabiî ki, yeri ve sırası geldikçe ce-ı - , ~ 
I '.""?•'O' '"VLOYD'- ?J'~}'*Z 

I 
I feaym Konuşmacıların bu konu üzerinde 
i a}ağı - yukarı hepsinin kelâm ettikleri hu-
İ ene TRT nin tarafsızlığı konusu oldu. Haki-
! katen hepimiz TRT nin tarafsızlığında bera-
\ beriz, ittihat halindeyiz. Ancak maksut bir 

ama maalesef rivayetler muhtelif. Nitekim 
| hmıı konuşmalardan da yine yeri geldiğinde 
! tesbit edeceğiz. 
I Niçin arkadaşlarımız TRT nin tarafsıs-
| lığı üzerinde dururlar ve durmakta haklı nıı-
| derime E: kikaten arkadaşlarımızın TRT nin 
\ tarafeızj.ığı ürerinde durmalarında yerden göğe 
\ kadar hakkı vardır. Ancak tarafsızlığı mü-
• dafaa ederken tarafsızlığın üzerine tesir icra 
| edebikeoek şekildeki beyanlardan da sakı-
i nılması icabettiği, takdir edersiniz ki, ta-
| rafsızlık ilkesine bağlılık yönünden birinci 
| prensiptir. Bugün TRT nin en müessir bir 
• propaganda va-ıtası olduğunda kimsenin te-
| reddüdii yok. Biz iktidar olarak milletin gü-
| nen ve teveccühünü kaşanmış ve milletin 
l serbest iradesiyle iktidara gelmiş bir partiyiz. 
I Bu sebeple bu görüşümüzde TRT nin taraf 
î tettn da propoganda gücü ile A. P. ye ikti-
| dara geldi diye bir itham yapılmadığına 
t göre dernek ki, TRT nin propaganda gücün-
i den istifade etmek istiyenler haddizatında 
i milletin güven ve teveccühüne mazhar ola-
| mamı s olan kişiler olması normal mantık ne-
• tieesidir. Bu sebeple söylüyoruz, bizim ne ik-
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tidara gelebilmek için, ne de iktidarda kala
bilmek için TRT nin tarafsızlığını bizim le
himize istismar etmesine hiçbir zaman gönlü
müz razı değildir. Biz TRT nin tamamen 
tarafsız olmasını arzu etmekteyiz. Bu nok
tada sayın sözcülerin Hükümete vâki birtakım 
tenkid ve ithamlarına cevap vermek istiyo
rum. 

payı nedir? Sayın arkadaşım konuşmasının 
bir başka yerinde de şöyle buyurmuşlardı ki, 
Sayın Yıldız da bu noktaya temas ettiler 
ve dediler ki, A. P. iktidara gelinceye kadar 
bu kuruluş üzerinde herhangi bir denetim, 

yapılmamıştı. A. P. si 
iktidara geldi, bu kurum üzerinde baskı kur
mak için denetime ve murakabeye tevessül 
etti. Ben zannediyordum ki, teşrii organın 
birer uzvu, birer müntesibi olan sayın sena
törlerin vazifesi icrayi, mer'i kanunları tatbik 
etmemesi halinde sorumlu tutmak, mer'i ka
nunları tatbik etmiyenler savsaklıyanlar veya 
bu kanunlara itibar etmiyenler hakkında da 
Anayasanın gerek 88, gerekse 89 ncu mad
desi ile vermiş olduğu denetlemek haklarını kul
lanmaktır. Ama burada gördüğümüz tamamen 
bunun aksi, nasıl aksi; şöyle, Anayasanın 
127 nci maddesinin son fıkrası aynen oku
yayım da arkadaşlarımızın melhuz itirazla
rını karşılama indkânını bulayım. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Bü-
yülk Millet Meclisince denetlenmesi kanunla 
düzenlenir diyor. Bu kanun 1964 yılında çık
mış, numarası, 468 olacak. 468 sayılı Ka
nun kabul tarihi 12 . 5 . 1964 ve Kamu İk
tisadi Teeşbbüslerinin ne şekilde denetleneceği 
bu kanunun maddelerinde teker teker izah 
ve ifade olunmuş. Bu kanunda yine diyor ki, 
her kuruluş mütaakıp senede bilançoları tet
kik edilir, hazırlanır, Yüksek Denetleme Ku
rulu tarafından murakabe edilir, Yüksek De
netleme Kurulu süresi içerisinde Kamu ikti
sadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna verir, 
komsiyon şu kadar müddetle bunu görüşür, 
Komisyon üyeleri parti gruplarına göre ve 
Meclis Senato ayırımına göre şu kadarı sur
dan, bu kadarı burdan olur diye ne ince tefer
ruatına kadar ortaya koyuyor. Şimdi bu Ka
nunu Yüce Parlâmento çıkarıyor, Büyük Türk 
Milleti 1961 senesinde referanduma sunulan 
Anayasayı kabul ediyor, Anayasa bir tarafta du
ruyor Anayasanın derpiş ettiği kanun bir tarafta 
tatbik sahası buluyor, bunlara rağmen bu ku
ruluşlar biraz da kanunun geç çıkması sebe
biyle murakabe ediliyor, biz 1965 te ikti
dara geliyoruz, Anayasanın ve kanunların 
iktidara vazife olarak vermiş olduğu hususları 
ifade ediyoruz ve fakat karşılaştığımız man
zara bunu ifa etmiyenlerin ibrası, kanunlara 

Sayın Gündoğan arkadaşımız buyurdular 
ve dediler ki, bugüne kadar sürdüregildiği 
tarafsızlığının sonucu TRT ile sonuna kadar 
beraber olacağız buyurdular. Hafızaibeşer nis-
yan ile malûldür demiyeceğim. Çünkü çok 
taze bir hâdisedir, hafızalardan silinmemesi 
icabeder. Bundan çok kısa bir müddet önce 
C. H. P. g.rupu adına bu konuşmayı yapan 
arkadaşımın genel sekreteri TRT nin taraf
sızlığından şikâyet ettiğini her halde arka
daşlarımızın hafızasından sıyrılmış olması ik
tiza ederdi. Yine muhterem arkadaşım bu
yurdular ki; düşünce özgürlüğünün bedelini 
çok ağır ödemiş bir partiyiz. Bununla neyi 
kasdetmek istediler, bunu anhyamadığımı 
itirafa mecburum ve bunun bizimle alâkasın
da irtibat kurmak mümkün değildir. Ancak 
düşünce özgürlüğünün üzerine kimin zama
nında ve nasıl tertip ve iftiralarla baskı ku
rulduğu ve vatandaşların nasıl mahkeme ka
pılarında masum oldukları biline biline sevk 
edildikleri çok değil 1961 in seçimlerinde 
hafızalarımızda toplanıp durmaktadır. Bir be
yanname basacaksınız, bu beyannameyi dağı
tacaksınız ve ondan sonra bunu yapanlar 
kaymakama gidecekler, adliyeye gidecekler ve 
diyecekler ki, bunu A. P. îiler bastı. A. P. li-
ler dağıttı. Hâdiseyi bilmeniz lâzımgelir. O 
yerdeki idari makamın kaymakamı arkada
şın basiretli ve dirayetli bir idareci olması so
nucunda ihbarı yapanların hakikatte suçu 
tertip ve tanzim edenler olduğu adliye ve 
idari vesaikle sabittir. Sayın arkadaşım ya
yınların muhtevası üzerinde denetim yap
maktan behsettiler ve dediler ki, Yüksek De
netleme Kurulundan bu yolda bir davranışı 
beklemiyoruz. Yüksek Denetim Kurulu, ya
hut Kurumu yayınların muhtevası üzerin
de denetim yapmayı hiçbir zaman aklından 
geçirmemiştir, bu olsa olsa Hükümetin Yük
sek Denetim Kurulu bu yola sapmıştır, ya
hut tevessül etmiştir buyuruyorlar. Gerçek 
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uygun hareket ve davranışlarda bulunanların 
da burada birtakım ithamların altında bulun
durulması. 

Sayın Gündoğan devam ediyor, diyor 
ki; «Hükümet TRT yi her hangi bir kuruluş 
haline getirecekti, ancak Danıştay buna mâni 
oldu. TRT nin Damştaya yapmış olduğu 
müracaat konusunda kazanın vermiş olduğu 
karar muvacehesinde bir nevi Hükümetin eli 
kolu bağlandı. Bu doğru değil muhterem se
natörler. Niçin doğru değil? Şunun için doğru 
değil : 

Bugüne kadar TRT mevzuunda hatırımda 
yanlış kalmadı ise dört defa Damştaya gidil
miştir. 

Bunlardan birincisi, 1964 yılında - o za
man iktidar C. H. P. si müstakillerle koalis
yon halinde - TRT nin hesaplarının Turizm 
Bakanlığı müfettişlerince kontrol edilmesi 
için, Turizm Bakanlığı müfettişleri TRT ye 
gönderilmiştir. Bu arkadaşlar TRT tarafın
dan içeri alınmamışlar ve sizin böyle bir 
yetkiniz yoktur denmiş. Hattızatmda ne 359 
sayılı Kanunda ve ne de diğer kanunlarda 
hatırımda kaldığına göre; Turizm Bakanlığı 
müfettişlerinin TRT bünyesi üzerinde malî 
yönden bir murakabede bulunabilecekleri hu
susunda sarih hüküm olduğunu zannetmiyorum. 
Fakat icra edilmiş bir muameledir, çünkü 
359 sayılı Kanuna göre TRT nin alacağı bir ta
kım kararların, yönetmeliklerin ve emsali hu
susların tekemmülü için Turizm Bakanlığının 
tasvibi lâzımgelmektedir. Mümkündür ki, bu da 
bu yoldan mütalâa edilmek suretiyle bir dene
time gidilmiş olabilir. Meselâ, Sayın Suat Hayri 
Ürgüplü zamanındaki koalisyonda böyle bir 
şey mümkün müdür, değil midir diye Damştaya 
müracaat olunmuştur. Damştaya müracaat ta
rihi, Başbakanlıktan; 15 . 3 . 1965 tarihlidir. Ve 
bu bir istişari mütalâadır. Yine daha sonraki 
tarihlerde ikinci hâdise, fazla mesai ve tazmi
nattan dolayı sayın TRT mensubu arkadaşları
mızın mesailerinin ödenmemesi sebebiyle per
sonel tarafından yegân yegân Turizm Bakanlı
ğı aleyhine tazminat davası açılmıştır. Bu dava 
da Turizm Bakanlığı lehine neticelenmiştir. Bu 
da ikinci mesele. 

Üçüncü mesele, bu konu ile ilgili fazla me
sailerin verilip verilemiyeceği hususunda, yine 
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Hükümetimiz zamanında Başbakanlıktan Damş
taya vâki 521 sayılı Kanunun 48 nci maddesine 
göre istişari mütalâa için yapılan müracaattır. 
Nihayet karar, Danıştaym 67/362 esas numaralı 
dosyasında mevcuttur ve tatbik edilmiştir ve 
tatbiki için de TRT ye yazılmıştır. 

Diğer bir mesele de biraz sonra izah edece
ğim prosedür içerisindeki 2996 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine göre - maliyeci arkadaşlarımı-
zin kanaatleri muvacehesinde TRT nin Devle-
ten bütçe ile yardım almış olması münasebetiyle 
Maliye müfettişleri tarafından, malî yönden 
kontrol ve murakabe edilebileceği hakkın
dadır. Bu hususta çıkan ihtilâf üzerine de, 
yine TRT değil ve fakat Hükümetimiz, Başba
kanlık Damştaya müracaatta bulunmuş ve isti
şari mahiyette mütalâa istemiştir. Demek olu
yor ki, muhterem arkadaşlarım, Sayın Gündo-
ğan'm ve ona paralel ve aym istikamette müta
lâa serd eden arkadaşlarımın; «Hükümet TRT 
ye güçlük çıkarıyor, Hükümetin davranışları
nı ancak Danıştaydan aldığımız kararlarla dur
durabiliriz;» Saym Yıldız'in deyimi ile; «biz 
her zaman bunun için Danıştay'dan karar al
maya mecbur mu olacağız?» gibi kendisini TRT 
nin içinde ve kendisinin malı imiş gibi mütalâa 
eden beyanlarına rağmen, gerçekler iddia edil
diği gibi değil, ithamlar tamamen aksine geri 
tepen bir silâh olarak sadece itham edenlerin 
üzerinde kalmaktadır. 

Sayın Gündoğan, «Adalet Partisi Hükümeti 
TRT ye tasallutta bulunmuştur» diyor. Ve bu
nu da Turizm Bakanlığı müfettişlerinin TRT yi 
kontrol etmesi hâdisesine bağlıyarak söylüyor. 
Hakikaten ortada bir tasallut var ise, biraz ev
vel verdiğim izahat içerisinde bu tasallut tara
fımızdan değil ve fakat kendilerinin iktidarda, 
kendilerinin bir arkadaşın Turizm Bakanı oldu
ğu devrede - eğer hafızam beni yanıltmıyorsa -
yapılmıştır. Bunu aynen kendilerine iade edi
yorum. 

Bu yayın üzerine Hükümetin Yüksek De
netleme Kurulu yolu ile bir sansür konulduğu 
hâdisesi haddizatında nedir? Hâdise şu muhte
rem arkadaşlarım: 

Yüksek Murakabe Kuruluna mensup arka
daşlarımız 359 sayılı Kanunun 34 ncü maddesi
nin sarih hükmüne göre TRT ye gidiyorlar, 
murakabesini yapacaklar. Bu murakabenin hu-
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dut ve şümulünün biraz sonra zabıtlardan oku
yacağım. Bu arada hesapların kontrolü yönün
den haber bültenlerini, yayın bültenlerini istiyor
lar. O zaman verirsin, vermezsin münakaşası 
çıkıyor. Ve bu da iktidarın TRT üzerine, yayın
ları üzerine sansür konması şeklinde manâlan-
dırılıyor. Birtakım ödemeler yapılıyormuş, bu 
ödemeler nasıl yapılmış, burada birtakım ya
yınlan olmuş, birtakım arkadaşlarımız çalışmış; 
Sayın Ferid Melen arkadaşımın da ifade ettiği 
gibi bir hesap var ortada, bir tediye var. Bu
nun müstenidatının görülmesi lâzım ki, arkadaş 
haklı olarak ödeme yapılmış mı, yapılmamış mı 
bir kanaate vâsıl olabilsin, istenen şey bu. Had
dizatında bir haber üzerinde sansür iddiasında 
bulunabilmek için, haberin daha henüz neşre-
dilmemesi, yayınlanmamış olması lâzımgelir; en 
basit mantık kaidesine göre. Bu haberin hepsi 
yayınlanalı belki üç ay, belki altı ay, belki bir 
sene, belki de üç sene olmuş. Yayınlanmış, ef
kârı umumiyenin malı olmuş haberler üzerinde 
efendim, sen bu bültenleri istedin, yahut da is
tettin yayın hakkı üzerine sansür koyuyorsun. 

Muhterem arkadaşlarım bunun ciddiyetle, 
ciddî bir murakabe ve kontrol anlayışı ile kabili 
telif olmadıkını bizatihi konuşan arkadaşlarımı
zın vicdanlarında bana hak verdiklerine kaani 
olduğum için fazla üzerinde durmıyacağım. 

Sayın Gündoğan arkadaşım, yine konuşma
sının bir yerinde, TRT nin özerkliği ve vesaire 
hususunda mütalâada bulunurken dedi ki, şu 
kitabı görüyorsunuz ya, dedi, işte bu kitap şu 
mevzularda iyi olarak yazılmış bir doküman
dır. Binaenaleyh, buna riayet edilmesi lâzımge-

lir. 
Şimdi ben aynı mantıktan hareketle muhte

rem arkadaşıma cevap vermek istiyorum. Profe
sör Doktor Âdil îzveren «Sosyal Politika ve 
Sosyal Politikalar» diye ilmî bir kitap yazmıştır 
ve kitap üzerine kendisine vâki müracaat üzeri
ne vermiş olduğu beyanat kitabına atfen şöyle
dir; muhterem arkadaşım ilmî eserlere mutlaka 
iktiba edilmesi lâzımgeldiği kanaatinde olduğu
na göre tahmin ediyorum buna da iktibâ ede
ceklerdir. 

Bir partinin hem ortanın solu iddiasını ile
riye sürmesi, ve hem de sosyalist olmadığını 
iddia etmesi bugünkü mer'i anayasa düzenine 
göre ilmen ve hukuken mümkün değildir. Eğer, 

hem ortanın solunda olmak ve hem de sosyalist 
olmamak iddia ediliyorsa kanaatimce ilmî ba
kımdan şu yoldan bir muhakeme yürütmek ge
rekir. Ya, iddia sahipleri sosyalist hakkında ye
teri derecede bilgiye sahip değillerdir, ya da 
iddialarında samimî değillerdir. (C. H. P. sıra
larından «Kim demiş bu zırvayı» sesleri) 

Muhterem senatörler, Sayın Yıldız'm konuş
masından not edebildiğim kadarı ile biraz evvel 
de ifade ettiğim gibi, TRT mensuplarının görev
lerini yapmada Hükümet kendilerine engel üze
rine engel çıkarıyor, diye buyurdular. Hukukun 
ve kanunların tatbikatında karşılaşılan karşı
lıklı anlaşmazlıkların halli için Hükümetin Da-
nıştaya vâki müracaatlarını teker teker izah et
tim. Ve dedim ki, bu gibi anlaşmazlıklarda TRT 
Yönetim Kurulu veya başkaları tarafından hiç
bir zaman Danıştaya başvurulmadığı halde Hü
kümet olarak her seferinde mütalâa almıştır, de
rim. Eğer meseleyi kanun yollarından ve anaya
sa kuruluşlarından Hükümetin halletmek iste
mesi TRT ye müşkülât çıkarmak ise Sayın Yıl
dız haklıdırlar, bu müşkülât çıkarılmıştıt. Yok 
eğer Anayasanın ruh ve lâfzına ve tarafsız ku
ruluşlara vâki müracaatlar bir anayasa emrini, 
bir anayasa hükmünü ve kanun devletinin tam 
ve kâmil mânada icrasını icabediyor ise ve bu 
mânaya geliyor ise o takdir yaptıklarımız söy
lenenlerin aksine müşkülât çıkarmak değil, ka
nun yollarından en iyi ve en mükemmel bir şe
kilde meselelerin halledilmesi gayesinde matuf 
olan davranışlardır. 

Sayın Yıldız devam ediyor ve diyor ki, Hü
kümete sorarsanız Hükümet, memleket yasal 
ülkesidir, hukuk devletidir, diyor. Davranışları
na bakarsanız bununla alâkası yoktur, diyor. 
Nitekim diyor, TRT nin murakabesi için 1964, 
1965 yıllarında Yüksek Murakabe Kurulun
dan hiçbir heves olmamasına rağmen A. P. ik
tidara gelir gelmez bu murakabe başlamış; bu, 
A. P. İktidarının durumunu ortaya koyar, diyor. 

Bunu biraz evvel cevaplandırdığımı zanne
diyorum ve kısaca tekrar ediyorum. Efendim, 
Parlömanterin vazifesi, icranın meri kanunları 
tatbik etmesi ise ve icranın mer'i kanunları tat
bik etti diye icrayı anuahaze etmesi ise Sayın 
Yıldız'a haik vermemek mümkün değil. Ama, 
Parlömanterin vazifesi, icrayı kanunlara tat
bik etmeye zorlamak ve tatbik etmiyenleri mu-
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ahaze etmek ise Sayın Yıldız'm davranışı çok 
yanlıştır. 

TRT ye göre denetlenmektedir. TRT 359 
sayılı Kanunun 34 ncü maddesine, 440 sayılı 
Kanuna ve usul yönünden de 3460 sayılı Ka
nun ile yine bu Parlâmentodan çıkmış olan 468 
sayılı Kanunun hükümlerine göre denetlenmek
tedir, muhterem arkadaşlarım. 

Sayın Yıldız yine konuşmasının bir yerinde 
buyuruyorlar, diyorlar ki; karar verecek olan
lar Kuruma saldırı yöneltenler olacaktır, diyor. 

Yani bununla, kasdettiği şey şu : Parlö-
manterlerden birtakım arkadaşlarımız TRT nin 
tarafsız olduğunu, bir kısmı da taraf tut
tuğunu, diğeri de tarafsızlığa riayet et
mediğini tenkid ediyorlar ya, şimdi 468 sayılı 
Kanun 359 sayılı Kanunun 34 ncü maddesine 
göre huzurumuza gelmiş olan şu rapor burada 
müzakere edilirken bu saldırıda bulunan Par-
lömanîerler (saldırıda bulundukları teşekküle 
karşı karar verecekler, onun istikbali hakkında. 
Böyle şey olmaz, diyorlar. 

Bu noktada ben Anayasayı yaptıklarını 
iddia edenlere karşı, savunmak mecburiyetinde 
kaldığım için hakikaten üzgünüm. Her fır
satta ve her vesile ile Anayasadan bahsedenler 
ve yine her fırsatta ve her vesile ile A. P. ni 
ve A. P. iktidarını Anayasanın karşısında gös
termek çabası ve gafleti içinde bulunanlara 
huzurunuzda Anayasanın içine gelmelerini söy
lemek benim için kaçınılmaz bir vazife oluyor. 

Yine konuşmalarının bir yerinde ders ver
mekten bahsettiler. Benim konuşmam ders 
değildir, ama bir izah tarzıdır. Gerekli kana
ati alabilirlerse kendimi bahtiyar hissederim. 

Ne der Anayasa? Anayasanın 121 nci mad
desine göre, radyo ve televizyon istasyonları
nın idaresi özerk kamu tüzel kişiliği halinde 
kanunla düzenlenir, diyor. 

Yani TRT, özerk kamu tüzel kişiliği mahi
yetindedir. Yine buna göre çıkarılmış olan 
TRT Kanununun birinci maddesi, Türkiye Rad
yo - Televizyon Kurumu adı ile tüzel kişiliğe 
sahip özerk bir Kamu iktisadi Teşebbüsü ku
rulmuştur. Kamu iktisadi Teşebbüslerinin ne 
şekilde kontrollarmın, murakabelerinin yapıla
bileceği ise yine Anayasanın 121 nci maddesi
nin son fıkrasında biraz evvel okuduğum gibi 
şöyledir : Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Tür-

| kiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi 
kanunla düzenlenir.» Bu kanun hangi kanun-

j dur? Bu kanun 468 sayılı Kanundur. Bu ka
nunun 3 ncü maddesi ne der? Yine kanunun 

I çıktığı tarihi söyliyeyim de zabıtlar tam ve kâ
mil olsun, kabul tarihi: 12 . 5 . 1964 tür. 3 ncü 
maddenin 2 nci bendinin 2 nci fıkrasından iti
baren, «Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu bu 
rapor üzerinde en çok 15 gün süren bir genel 
görüşme açar. Ve bu genel görüşme sonunda 
bilançolar ile netice hesaplarının tasvibedilip 
edilmediği hakkındaki görüşlerini Millet Mecli
sine bildirir, der. Demek ki burada TRT nin 
birtakım noksanlıklarını gösterseniz, TRT yi 
tenkid etseniz birtakım tavsiyelerde de bulun
sanız netice itibariyle Anayasanın 127 nci mad
desinin son fıkrasına göre, bu murakabe hak
kı Anayasası ile Senatoya ve Meclislerimize ve
rilmiştir. Anayasanın Yüce Senato ve Yüce 
Parlâmentoya vermiş olduğu hakkı ve sayın 
senatörlere vermiş olduğu hakkı, birtakım indî 
mütalâa veya iddialar ile, sayın senatörlerin 
elinden alınmasının mümkün olmadığını huzu
runuzda ifade etmeye mecburum. Sayın Yıldız 
yine buyuruyorlar ki, TRT nin hukuk statü
sünün iktidarca kavranılması lâzımdır. Haddi
zatında bu statüyü biraz evvel izah ettiğim id
dialar muvacehesinde önce ve evleviyetle kimin 
kavraması lâzımgeldiğini her halde sayın sena
törler bir kanaate vararak teslim ettiler. Bu 
statüyü konuşmanın sonunda ifade edeceğim. 
Bakınız Sayın Yıldız konuşmasının bir yerinde 
tarafsızlıktan bahsettikten sonra ne diyor; Baş
bakan ve Bakanların beyanları, radyolarda 
uzun vzım yayınlanması rahatsız edici hale gel
meye başladı. Bundan Sayın Yıldız'm TRT nin 
tarafsızlığını müdafaa ederken nasıl bir taraf
sızlık istediği ortaya çıkıyor ve diyor ki, de
vam ediyor, bunlar yani, TRT nin, Sayın Baş
bakan ve Bakanların konuşmalarını nakletme
si, bunlar vatan cephesi yayınları yaratmanın 
belirtileridir, diyor. Sayın Yıldız eğer bu be
yanınız. bu yolda TRT üzerine Senato kürsü
sünden, millete aidolan bu kürsüden, bu iddia 
ile bir basla yaparak onu tarafsızlıktan sap
tırmak gayesine matuf değilse, söylediklerinizi, 
Devletin idaresi ile ve icra ile bağdaştırmak 
mümkün delildir. Zira o zaman akla bir sual 
«^eliyor. TBT haberlerinde ne verecektir. Sa
dece ve sadece bilfarz muhaliftir, diye Sayın 
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Yıldız'm konuşmalarını A dan Z ye kadar mı 
verecektir? Yalnız parti sözcülerinin veya par
tililerin konuşmasını mı verecektir? Hükümet
ten hiç bahsetmiyecek midir? Bugün Hükümet, 
gecesini gündüzüne katarak şu kadar senelik 
Cumhuriyet olmamıza rağmen, çoğu kere bugü
ne kadar gelmiş, geçmiş Başbakanların hiçbirisi
ni görmemiş olan, yurt köşelerine kadar gitmek
te, ihtiyaçları, dilekleri, icraatta aksıyan husus
lar varsa bunları bizzat mahallinde görüp ve tes-
bit ederek, tedbirler alınması için gecesini 
gündüzüne katmakta ve tabiî ki icraatı ile ilgi
li yapılan ve yapılacak olanlarla ilgili, vatan
daşa gerekli hesabı ve bilgiyi vermektedir. Bi
zim iktidardan anlayışımız bu. iktidara gel
diniz, kim getirdi vatandaş getirdi, ben ikti
dara geldim vatandaş da kim oluyor, felsefesi, 
bizim sahibolduğumuz felsefe değil. Biz ikti
darda bulunduğumuz müddetçe, tabiî ki Türk 
Milletinin temsilcisi olan bu parlömanterlere ve 
Parlâmentomuza gerekli hesabı her an vermeye 
(hazır olduğumuz gibi, büyük Türk Milletine, 
onların fertlerine de, icraatımızın her anının 
hesabını vermeyi şerefli bir vazife telâkki et
mekteyiz ve inanıyoruz ki, artık mam basından 
ve koltuk üzerinden memleketin idaresi geç
miştir, masa başından Türk vatandaşının ihti
yaçlarını tesbit etmek ve bunları izale edecek 
politikayı çizmek mümkün değildir, iktidara 
gelenler vatandaşın içine girmeye, vatandaş 
ile gönül gönüle olmaya mecburdurlar. Aksi 
takdirde muvaffak olmaları mümkün değildir. 
İşte bu icraatın verilmesi mi Türkiye Radyola
rını vatan cephesi yayınlarına benzetiyor. Ha
kikaten çok hazin bir iddia. 

Sayın ismen, konuşmasının bir yerinde 
T. i. P. sözcülerinin konuşmalarına hiç yer ve
rilmediğinden bahisle TRT yi suçladı. Daha 
doğrusu suçlamak istedi. Zaten TRT de kime 
yaranacağını şaşırdı ya. Sayın işmen'e söyliye-
ceğim şey şu; TRT millî güvenlik aleyhine söy
lenmiş olan sözleri radyodan yayınlayamaz, Ha
kikaten iddia ettiği gibi birtakım konuşmaları 
yayınlanmıyorsa, bunlar bu mahiyette konuş
malar olduğu için yayınlayamaz. Aksi takdir
de bütün arkadaşlarımızın da şahidolduğu gibi 
T. i. P. konuşmalarından, konuşulduğu zaman 
yayınlananları her zaman radyodan görüyoruz. 
Ve millî güvenliği zedeliyecek konuşmaların da 

hiç bir zaman yayınlanmıyacağmı da huzuru
nuzda ifade etmek istiyorum. 

Sayın senatörler, bu suretle mevzu baha
ne edilerek Hükümete vâki sataşmalara ve ten-
kidlerin bir kısmına huzurunuzu fazla işgal et-
nıernk ve zamanınızı almamak için cevap ver
miş bulunuyorum. Şimdi meselenin esasına 
geçiyorum. 

Meselenin esası ne? Bir defa TRT nıin hu
kukî sıtatüsü nedir? Bunu bir tesbit etmemiz 
lâzımgeliyor. 

TRT nin hukukî sıtatüsü Anayasanın 121 nci 
maddesinde ve buna mümasil olarak, buna isti
naden çıkarılmış bulunan 359 sayılı TRT Ka
nununda tesbit edilmiş, dört başı mâmur bir 
şekilde. Yalnız, zannediyorum ki, Sayın Yıldız'-
m bu sıtatüyü tesbit edelim derken üzerinde 
durduğu nûkta şu olsa gerek: Madem ki, bugün 
burada TRT nin bilançolarını tetkik ediyoruz, 
bilançoların tetkikindeki hukukî sitatü nedir, 
bunu tesbit etmek ve muhterem arkadaşlarımın 
da bu noktada bir birlik ve beraberliğe bir hu
kukî görüşe gelmeleri icabetmektedir. 

Biraz evvel okumuştum, Anayasanın 121 nci 
maddesi TRT yi özerk kamu tüzel kişiliği nite
liğinde mütalâa etmektedir. Ve yine TRT Ka
nununun 1 nci maddesi açık olarak buna uy
gun şekilde, «Türkiye Radyo Televizyon Kuru
mu adiyle tüzel kişiliğe sahip, özerk bir kamu 
iktisadi teşebbüsü kurulmuştur.» demektedir. 
Kamu iktisadi Teşebbüslerinin hesap ve bilan
çolarının ne şekilde tetkik edileceği ise Anaya
samızın 127 nci maddesinin son bendinde ifa
de edilmiştir. Onu da mükerreren okudum, yine 
tekrar okuyorum.» Kamu iktisadi Teşebbüsleri
nin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlen
mesi kanımla düzenlenir.» diyor. İşte bu kanun
lardan birisi de 468 sayılı Kanun. Bu kuruluş, 
Kamu iktisadi Teşebbüsü mahiyetinde olduğu 
için 440 sayılı Kanundan da istifade edilmekte 
ve 3460 sayılı Kanun, zannediyorum eğer hafı
zamda yanlış kalmadı ise, 3460 sayılı Kanun
dan da usul yönünden faydalanılmaktadır. Ana
yasanın 121, 127 ve bunlara istinaden çıkarılmış 
olan 359 sayılı TRT Kanunu ve 468 sayılı Ka
nunların açık ve sarih hükümleri sonucu TRT 
nin 1964, 1965, 1966 yılları hesap ve bilançoları 
huzurunuza gelmiş vaziyette. Bu niçin böyle 
oluyor? 
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Şimdi, hâdise haddi zatında Yüksek Mura
kabe Kuruluna mensup arkadaşlarımızın TRT yi 
denetlerken karşılaştıkları muameleden çıkıyor 
ve burada münakaşalar yapılıyor. TRT yi malî 
yönden murakabe edebilir misiniz, edemez mi
siniz? Ederseniz ne dereceye kadar edersiniz 
ve saire şeklinde. Bakınız bu TRT Kanunu, 359 
sayılı Kanun Yüce Senatoda görüşülürken o za
manki Turizm Bakanı arkadaşımız ne diyor, za
bıtlardan aynen: «Bendenizin fikrim şu: 34 ncü 
maddeye denetleme kelmesinden evvel, malî 
kelimesinin ilavesidir. Malî denetimine tâbidir, 
kaydının ilâvesini ben uygun görüyorum.» de
diği ve senatörlerin, sizler yani ben değil, «Yük
sek Murakabe Heyetinin denetimi yalnız malî 
değil, bünyevi denetimdir.» Hem malî hesapla
ra bakarlar hem nasıl çalışması lâzım geldiğini 
söylerler. Teknik cephesine bakarlar, her hu
susu tetkik ederler. İlerisi için nasıl yürümesi 
lâzımgeldiğini de işaret ederler.» Senatörlerin 
o zamanki Turizm Bakanının bir teklifine karşı 
vâki cevabı bu. Doğrudur, yanlıştır onların mü
nakaşasını da yapmıyorum. 

Şimdi mesele şu: TRT Kanununun 24 ncü 
maddesini teşjkil eden ve baslık olarak sermaye, 
yatırım programı, bütçe ve hesaplar bölümünde
ki 1 nci bölümü teşkil ediyor, sermaye olarak, 
«Madde 24. — Kurumun itibari sermayesi 
300 000 000 liradır, Bakanlar Kurulu kararna
mesi ile bu sermaye üçte ikiye kadar artırıla
bilir. Matlap: Bu sermayenin kaynakları şun
lardır: A) Bu kanunun 1 nci geçici maddesi 
gereğince kuruma geçecek her çeşit değerlerin 
rayiç tutarları ve genel bütçeye konulacak öde-
jekler.» Bir de 27 nci maddenin 1 nci bendim 
okuyayım M, matlabı bütçe yardımıdır. «Mad
de 27. — 26 nci maddeye göre karşılanamıyan 
işletme açığı her yıl sonunda bu maksatla Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesine -konulacak 
ödenekten Kuruma ödenir.» diyor. TRT ye ver
diğiniz nedir? Bütçeden yardım şeklindeki öde
nekler. Şimdi ihtilâflardan birisi, Maliye Ba
kanlığı TRT üzerinde malî yönden bir muraka
be yapabilir mi, oradan çıkıyor. Maliye Bakan
lığındaki uzman arkadaşlar bunu kendiliklerin
den mi yapıyorlar? Hayır, açıyorlar Maliye Ba
kanlığı Teşkilât Kanununu ki 2996 sayılı Ka
nundur. Onun bir 5 nci maddesi var. «Madde 
5. — Teftiş heyeti Maliye Vekil namına aşa
ğıda yazılı murakabe ve teftiş vazife ve salâhi

yetlerini haizdir. 1. — Umumi, mülhak ve hu
susi bütçelerle idare olunan dairelerle sermaye
sinin tamamı Devlete aidolan müesseseler, Ma
liye müfettişlerinin mutlak surette teftişine ta
bi olup, bunların para ve para hükmündeki ev
rakı ile, ambar ve depolarında bulunan ayniya
tı ve bunlara mütaallk evrak ve defterleri ve 
muamelâta dair mahrem de olsa bütün evrakı 
bunları idare ve muhafazaya memur olanlar ilk 
talep vukuunda müfettişe göstermeye ve say
masına ve tetkik etmesine yardım etmeye mec
burdurlar. Muhasebeyi Umumiye Kanununun 
99 ncu maddesi hükmü bakidir.» 

Üçüncü bendinde; «Alelumum cemiyetlerin 
ve bilhassa Devletten malî yardım görenlerin 
mal noktadan teftişlerine de maliye müfettiş
leri salâhiyetidir.» diye 2996 sayıl Kanunun 
5 nci maddesinde hükümler var. Bu hükme da
yanarak Malye Bakanlğındaki uzman arkadaş
lar TRT yi teftiş etmek istiyorlar. Gidiyorlar, 
imkânı bulamıyorlar. Meselâ Malye Bakan-
Iğından Başbakanlığa intikal ediyor. Başba-
kanlk meseleyi istişari mütalâa almak üzere 
Danıştaya intikal ettiriyor ve Dnaıştaym ver
miş olduğu mütalâalar muvacehesinde de M, 
onları teker teker huzurunuzda ifade etmek is
tiyorum, önce mesele Danıştay 1 nci Dairesin
de esas No: 987-4 karar No: 987-12 sayı ile 
görüşülüyor ve sonunda aynen: «359 sayıl 
Özel Kanunun hükümlerine bağlı olduğuna ve 
bu hükümler dışında, 2996 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığı 
tarafından teftişe tabi tutulamıyacağma ve 
dosyanın gereği yapılmak üzere 1 nci Başkan
lığa sunulmasına 1 . 6 . 1967 tarihinde oy bir
liğiyle karar verildi.» diyor, 1 nci Daire. Ora
dan Danıştay Genel Kuruluna geliyor. Genel 
Kurul, esas No: 1967 - 208, karar No: 1967 - 205, 
takdir edersiniz bunlar istişari mütalâa. «So
nunda, Malî yönden denetime tabi olması ge
rekeceği yolundaki ayrışık oyuna karşı dayan
dığı gerekçelere binaen daire kararı 15 . 6 . 1967 
tarihinde oy çokluğuyle onandı diyor. Bu su
retle Danıştaym istişari mütalâasına göre, Dev
letin bütçesinden yardımda bulunduğunuz, iş
letme açıklarını kapattığınız TRT nin Maliye 
Bakanlığı müfettişlerince teftişinin mümkün 
olmadığını istişari mütalâada Danıştay söylü
yor. Şimdi daha evvelki izahlarımda, Turizm 
Bakanlığının da 1964 te vâki bir teşebbüs üze-
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rine TRT yi malî yönden murakabe edemiye-
ceği, diğer istişari bir mütalâada verilmiştir. 
o da mümkün değil. Nihayet Anayasa 127 nci 
maddesinin matlabında; iki, Sayıştay Kamu ik
tisadi Teşebbüslerinin denetlenmesi matlâbı 
ile 127 nci madesi aynen «Sayıştay genel ve 
katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve gider
leriyle mallarını Türkiye Büyük Millet Mec
lisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve 
işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanun
larla düzenlenen inceleme denetmele ve hükme 
bağlama işlerini yapmakla görevlidir» dediği 
halde, Sayıştayın da murakabesine tabi olmı-
yan bir kuruluştur. Kala kala nihayet 127 nci 
maddenin son bendine göre Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce denetlenmesi kanunla düzenlenir hükmüne 
göre TRT nin durumu şu hukukî izahat ve çer
çeve içerisinde 468 Kanuna tabi bir hale geli
yor. 

Bu noktada önce TRT Kanununun 34 ncü 
maddesine bir göz atmakta fayda mülâhaza 
ediyorum. 359 sayılı Kanunun 34 ncü maddesi 
matlâp, Yüksek Denetleme Kurulunun deneti
mi: Madde 34. — «Kurum Yüksek Denetleme 
Kurulunun denetimine tâbidir. Turizm ve T-
nıtma Bakanı kurumla ilgili olarak belli bir 
hususun incelenmesini Yüksek Denetleme Ku
rulundan istiyebilir, hükmünü taşımaktadır. 
Şimdi demek oluyor ki, Danıştay Genel Kuru
lunun kararında da ifade edildiği gibi, birinci 
dairenin kararında ve bilâhara onu tasvibeden 
Danıştay Genel Kurulunun kararında da ifade 
edildiği gibi TRT 359 sayılı Kanunun 34 ncü 
maddesine göre muayyen bir murakabe siste
mine tâbidir. 

Bu sistemin içerisinde de Yüksek Muraka
be Kurulu, gidecektir, biraz evvel zabıtlardan 
okuduğum husus içerisinde TRT yi denetliye-
cek, raporlarını hazırlıyacaktır. Ondan sonra 
bu raporlar ve Anayasanın 127 nci maddesinin 
son fıkrası uyarınca çıkartılmış bulunan 468 
sayılı Kanunun hükümlerine göre de Yüce Mec
lislerimize genel görüşme içerisinde müzakere 
olunacaktır. O kadar müzakere olunacaktır ki, 
Senatoda kaç gün, Mecliste kaç gün buna va
rıncaya kadar kanun bunları tasrih etmiş bu
lunmaktadır. Şimdi 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin 2 nci bendinin ikinci fıkrası ne di

yor: «Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu bu 
rapor üzerinde en çok 15 gün süren bir genel 
görüşme açar. Ve bu genel görüşme sonunda 
bilanço ve netice hesaplarının tasvibedilip edil
mediği hakkındaki görüşlerini Millet Meclisine 
bildirir» Aziz senatörler, tabiî ki, bilançoları 
tasvibedip etmemek münhasıran sizlerin yetki
sinde olan bir husutur. Gerek Anayasa, gerek 
ona istinaden çıkarılmış olan kanunlar bu yet
kiyi size vermektedir. Burada şu veya bu is
tikamette beyanda bulunacak değilim. Sizlere 
konuşmamın başında da izah ettiğim gibi önce 
hükümetimize vâki sataşmalara cevap verdim. 
Sonunda da TRT nin hukukî durumunun, hu
kukî statüsünün ne olduğunu, hangi muraka
beye tabi olabileceğini, hukuka sadık kalmak 
suretiyle kanunlar içerisinde izaha çalıştım. To
parlamak icabederse, TRT Maliyenin muraka
besine tabi değil, ama bütçeden yardım al
maktadır. Sayıştayın da murakabesine tabi de
ğil, ama bütçeden yardım almaktadır. Turizm 
Bakanlığının da murakabesine tabi değil, ka
rarı vardır, ama bütçeden yardım almakta
dır. Geriye kalıyor özel kanunun 34 ncü mad
desi mucibince Yüksek Denetleme Kurulunun 
murakabesine tabi olması. 

Burada Yüksek Denetleme Kurulunun ra-
porlariyle, maliye müfettişlerinin raporları ara
sındaki hukukî yönden taşıdıkları değer hük
münü de ifade etmek istiyorum. Maliye Bakan
lığı müfettişlerinin vermiş olduğu raporlar mu
ayyen bir usuli tamamladıktan sonra fezleke 
mahiyetindedir ve bununla bir dâva ikamesi 
mümkündür. Ama, Yüksek Murakabe Kurulu
nun vermiş olduğu raporlara istinaden dâva 
ikâmesi mümkün değildir. Yüksek Murakabe 
Kurulunun raporlarının tekemmülü ancak siz
lerin kararlarının buna inzimam etmesiyle 
mümkündür. 

Huzurunuzu fazla işgal ettiğim için beni ba
ğışlamanızı rica edeceğim. Sayın senatörleri 
saygiyle selâmlarım. (A. P. sıralarından al
kışlar). 

FERİD MELEN (Van) — Bir soru soraca
ğım. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan soru 
var. Buyurun efendim. 

FERİD MELEN (Van) — Büyük Meclis bi
lanço ve netice hesaplarını reddettiği takdirde 
bunun hukukî neticesi ne olacaktır. 
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DEVLET BAKANI SADÎK TİKİN MÜF-
TtİOĞLU (Devamla) — 488 sayılı Kanunun 
3 neü madesinde Senato, malûnıuâliniz ret ve
ya kabul ettiği takdirde nihayet beyanını Mec
lise bildirecektir. Meclisteki durum için de 468 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde Millet Mec
lisi Genel Kurulu bilançolarla netice hesapla
rını tasvibetmek suretiyle Kamu iktisadi Te
şebbüslerinin yönetim kurullarının ibra edil
mesini karara bağlar. Veyahut bilançolarla 
netice hesaplarını tasvibedip etmemek suretiyle 
Kamu iktisadi Teşebbüslerinin yönetim kurul
larının ibra edilmesini reddeder hükmünü taşı
maktadır. Ve her iki kararında, sondaki bu
nu takibeden fıkralarda Resmî Gazetede yayın
lanacağı ifade olunmuştur. Normal cemiyetler
de idare heyetlerinin ibra edilmemesi halinde ne 
gibi hukukî işlem görüyor ise ki, malûmunuz
dur. Tabiki o işlemi görecektir. Başka bir 
sual, var mı efendim. 

BAŞKAN — Saym Fikret Gündoğan so
racaklar. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Yalnız 
söz istemiş bulunmaktayım. 

BAŞKAN — Kaydettim efendim. 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim. 
(A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim, mesainin bitmesine 
normal olarak 45 dakika var. Halbuki C. H. P. 
grupu adına Saym Fikret Gündoğan Millî Bir
lik Grupu adına Sayın Ahmet Yıldız söz istemiş 
bulunmaktadırlar. Ayrıca şahısları adına söz ta
lebeden Saym öztürk, Sayın Berkol, Sayın Ak
ça, Saym Altan ve Saym Fehmi Alpaslan da 
henüz konuşmamış bulunmaktadırlar. Bir kifa
yet var, bir de mesainin TRT raporunun müza
keresi bitinceye kadar * devamını istiyen ayrı 
bir takrir var. Evvelâ her ikisini de okutuyo
rum. 

Saym Başkanlığa 

Bugünkü çalışmanın gündemde mevcut 
TRT raporunun müzakeresi bitinceye kadar 
devam etmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Muğla Samsun 

ilyas Karagöz Enver Işıklar 
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Başkanlığa 
TET. Kurumu hakkında durum tavazzuh 

etmiştir. Müzakerelerin kifayetini arz ederiz. 
Balıkesir Yozgat 

Nuri Demirel ismail Yeşilyurt 

I2AÇEAH — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
mednm TET raporunun müzakeresi bitinceye 
kadar devamı kararlaştırılacak olur ise Yüce 
Kurulun kifayet hakkmdaîd kanaati de değişe
bilir. Bu itibarla önce mesainin TRT. raporu
nun müzakeresi bitinceye kadar devamını tale
beden takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.,. Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi kifayeti carlamadan evvel, kifayet aley-
hinde söz talebeden?... 

FİKEET GÜHDÖĞÂN (istanbul) — Saym 
Başkan bendeniz söz istedim, yalnız biraz evvel 
kabul edilen önergeye göre kifayetinin aleyhin
de konuşmamın yeri kalmadı. 

BAŞKâlf — Kifayetin yeri var efendini; mü
zakere devam edebilir, fakat kifayet de olur. 
Kifayet aleyhinde konuşmak için söz istediğiniz 
için size söz veriyorum, Buyurun. 

FİKEET GÜFDCĞAN (İstanbul) — Saym 
Başkan, değerli arkadaşlarım, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunun üç yıllık hesap neticele
ri ve bilançolarını denetimine ait Karma Ko
misyon raporu bütün diğer Kamu iktisadi Te
şebbüsleri raporlarının aksine ve hilâfına bize bu 
Kurumun hesap neticelerini ve bilançolarım tas
dik etmemizi, başka bir tâbirle ibra etmememizi 
öneriyor. Demek ki, çok önemli bir mesele ile 
karşı karşı yayız. Esasen sabahtan beri devam 
eden müzakereler de, hakikaten önemli bir konu 
ile karsı karpya olduğumuzu göstermek için kâ
fi bir sebeptir. 

Şimdi değerli konuşmacılar burada mesele
nin siyasi yönlerine dokundular. Hükümet ko
nuştu. Fakat asıl TRT. nin hesapları, bilanço
ları vesairesi üzerinde henüz daha söz edilmeye 
vakit ve sıra gelmedi, Evvelâ bu bakımdan. 
Saniyen meseleleri enine boyuna tartışmaya ge
rek olduğu, aşikâr bir hakikattir. Bu itibarla 
kifayeti müzakere iîe meseleyi çabucak bitir
mekte memleket adına, Parlâmento yararına, 
halk yararına hiçbir fayda mülâhaza edemiyo
rum. Müsaade buyurun herkes söyliyeceğini söy
lesin. Rahatlıkla müzakere edelim. Esasen Ka
mu iktisadi Teşebbüslerinin denetimine ait ko
nuşmaların daha birkaç gün sürmesi mümkün-
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dür. Çünkü Tüzüğümüzde bu müzakerelerin en 
az 15 gün süreceği yazılıdır. Bizim yaptığımız 
program 10 - 11 günü ancak doldurmaktadır. 
Geriye daha 4 günümüz vardır. Bir vakit dar
lığı ile de karşı karşıya değiliz. Her bakımdan 
aydınlanmak ve çok önemli konuda herkesin fi
kirlerini söyliyebilmesine fırsat verebilmek için 
kifayeti lütfen kabul etmeyiniz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Şimdi şüphesiz TRT. Genel Mü
dürünün söz hakkı mahfuzdur. Ancak son söz 
üyenindir hükmüne binaen kifayet kabul edildi
ği takdirde söz sırasında bulunan Sayın öztürk'e 
söz vereceğim- Şimdi kifayeti okuyup, oylarını
za sunacağım. 

(Nuri Demire! ve İsmail Yeşilyurt'un öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Şimdi kifayeti oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Kifayet kabul edilmiştir. TRT. Ge
nel Müdürü görüşmek istiyor mu? 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usûl hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Telâşa mahal yok, efendim. Sa
yın Ünaldı, usul hakkında söz istiyorsunuz. Bu
yurunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Balkanım, 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında henüz bir teklif 
almadım. Usule dair teklifini Sayın Ünaldı ge
tirsin. Bir lehte, bir aleyhte söz verip oylıyaca-
ğım. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlar, Cumhuriyet Senatosu kürsüsünden 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri dışında konuşla-
bilecek kimselerin kimler olabileceği Tüzüğümüz
de musarrahlır. Bu da Tüzüğümüzün 59 ve 60 
ncı maddelerindedir. 59 ncu maddeyi aynen 
okuyorum : 

«Başbakan yahut onun yetki verdiği bir Ba
kan veya birinci derecede sorumlu daire âmir
lerinden biri Hükümet adına düşüncesini bildir
mek üzere her görüşmenin başından sonuna ka
dar hazır bulunur. Bundan başka bir Bakanlık
la ilgili tasarının görüşülmesi sırasında Bakanın 
yahut onun namına birinci derecede sorumlu da
ire âmirinden birinin bulunması şarttır.» 

Yani Tüzüğümüzün bu maddesine göre so
rumlu evvelâ Başbakan, Başbakan bulunamıya-
cağı takdirde tevkil edeceği bir Bakan. Bakan 

olmazsa Bakanın yetki vereceği birinci derecede 
sorumlu daire âmiri konuşabilir. 

60 ncı madde : 

«Bakanlar adma Genel Kurulda söz sl'ylc-
mek için gönderilecek birinci derecedeki daire 
başkanları bakanlıklardan her veyahut yalnız 
bir iş için konuşmaya yetkili olduğuna dair Baş
kanlığa yasılmış belgeyi yanlarında bulundu
rurlar. Bu belge görüşmelerden önce Başkanlığa 
verilir.» 

Binaenaleyh, Bakan burada iken, siyasi so-
riımluduğu üzerinde taşıyan Bakan burada ha
sır bulunurken, bir memurun siyasi kürsüden 
konuşması mümkün değildir. Ancak Bakan bu-
lunamıyacağı mazereti olduğu takdirde verece
ği belge ile sadece teknik mevzular üzerinde bu 
kürsüden konuşma hakkını kendisine Tüzüğümüz 
bahşeder. Bunun dışında her hangi bir şekilde 
bir memurun Cumhuriyet Senatosu kürsüsün
den konuşması mümkün değildir. Arz ederim. 

FERİD MELEN (Van) — Bu nasıl muraka
be? 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Ünaldı, siz Genel 
Müdüre söz verilmemesi hususunu usul yönün
den teklif ediyorsunuz, öyle mi? Muamele yapa
cağım üzerinde. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Teklif 
etmiyorum. Tüzüğümüze göre mümkün olmadı
ğım arz ediyorum. 

BAŞKAN — Tüzük anlayışı Riyasetin izah 
ettiği gibidir. Ancak bir teklif getirirseniz üs
tünde muamele yaparım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Kamu İktisa
di Teşebbüslerinin memleketlerinden ötürü icra
nın sorumluluğu yoktur. Sorumluluk teşebbüsü 
yönetenlere aittir. Burada bir teşebbüsün ade
mi ibrası tarafına, cihetine, ademi tasvibi mua
melâtının ve hesaplarının ademi ibrası cihetine 
gidilmesi hususu teklif edilmiş bulunmaktadır. 
Altında sorumluluk vardır, Müdafaa hakkını 
meşru bir hak olarak telâkki ettiğim için bu ge
nel hukuk temel pensibine dayanmak suretiyle 
ben müessese müdürüne söz vermeyi Tüzük an
layışıma uygun gördüm. (Sol ve orta sıralardan, 
alkışlar.) Esasen Cumhuriyet Senatosu kürsü
sünde sayın idarecilerin, Genel Müdürlerin gö
rüşme yaptığı da vâkidir. Ben Tüzüğü tatbik 
etmek mecburiyetindeyim. 
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MEHMET ÜNALDI (Adana) — Müsaade 
buyurun, efendim... 

BAŞKAN — Lütfediniz efendim, sizi dinle
dik. Siz de Başkanınızı üç dakika için dinleyin, 
Sayın Ünaldı. Söz vereceğim size, verdim de. 

Muhterem arkadaşlarım, meseleyi daha veciz 
bir surette sizlere arz edeyim. Kürsü bizim. Fa
kat ferman Genel Kurulun. Tüzükte bunun da 
yeri var. Riyaset de yanılabilir veya isabet ede
bilir. Riyaset yanıldığı kanaatinde değildir. An
cak yanıldığı kanaati Genel Kurula hâMmse 
usul hakkında bir teklif getirirsiniz. Lehte ve 
aleyhte birer kişiye söz verdikten sonra usulü 
oylarım. Böyle usul değiştirilebilir. 

Bu itibarla usul hakkmda teklif vereceksiniz 
öyle mi efendim? 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Bir iktisa
di Devlet Teşekkülünde cereyan eden hâdiseden 
dolayı şuradaki Yüksek Heyetin azaları, umum 
müdürleri mi sorguya çekerler, Vekillerimi sor
guya çekerler? Bir. 

ikincisi, bendeniz usul hakkında iki tane 
madde gösterdim. Tüzük maddesi, olamaz dedim. 
Siz de olacağına dair bir Tüzük maddesi gös
terin? 

BAŞKAN — Ben size Tüzük maddesini söy
ledim. Müdafaa hakkının meşruiyeti yönünden 
Tüzüğe istikamet veriyorum. Bir hukuk kaidesi
ni, temel hukuk kurallarını burada inkâr etme
me imkân yok. Bu böyle olmakla beraber ben 
yolunu gösteriyorum. Buyurunuz teklifi veriniz, 
oylıyacağım. Görüştürüp oyhyacağız. Verin. 
Ama ben kendi ögrüşümü Divan olarak zapta 
tescil mecburiyetindeyim. Siz de görüşünüzü 
arz ettiniz. Veriniz muamele yapayım. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Kimse söz 
istemeden önergenin lehinde söz istiyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Ben de aleyhin
de istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Efendim, teklif hazırlanıncaya 
kadar 15 dakika ara veriyorum, 18,45 te top
lanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,33 

»•-« 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 18,45 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 
KÂTİPLTR : Hüseyin Atmaca (Denizli), Âdil ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Üçüncü oturumu açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşekküsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin (1964 - 1965 - 1966 faaliyet yıl
ları) denetimi sonuçları hakkında rapor (3/681) 
(S. Sayısı : 1131) 
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XXXIV - TÜRKİYE RADYO - TELEVİZ
YON KURUMU 

BAŞKAN — Şimdi bir usul meselesini hal
ledeceğiz. Takrirleri okutuyorum. 

Başkanhğa 
Tüzüğün 59 ve 60 ncı maddelerine göre me

mura söz vermek mümkün değildir, (Bakan ha-
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zır olunca). Bu hususun oya konulmasını arz 
ve teklif ederim. 

Adana 
Mehmet Üııaldı 

Başkanlığa 
Senato kürsüsünde Parlâmento üyelerinden 

gayrı kimlerin konuşabileceğine dair Tüzüğün sa
rih hükmü karşısında bir oylama yapılıp yapıl-
mıyacağı hususun evvelâ reye vaz'edilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
usule ilişkin her hangi bir itiraz vaki olduğu za
man onu usule dair olan Tüzüğün ilgili madde
siyle halletmek mecburiyetindeyiz. 

Bir teklifle karşı karşıyayız. Sayın Ünaldı'-
nın teklifini okuttum. Binaenaleyh bu teklif 
muvacehesinde yapabilecğim iş 58 nci maddeye 
göre evvelâ lehte? sonra aleyhte iki sayın üyeye 
10 ar dakika söz vermekten ibarettir. Bunun 
mânası şudur ki, Riyaset kendi anlayışı içerisin
de bir tüzük teklifi veya tasarısiyle gelir, fakat 
sayın üyelerin itirazı karşısında Genel Kurul 
hakemliğini yapar. Şimdi bu yola müracaat 
etmiş oluyoruz. Ben Sayın Ünaldı'nın teklifini 
tekrar okutmaya mahal görmüyorum şimdi. 

Lehinde Sayın Termen, buyurun, 
MEHMET HAZER (Kars) — Usul hakkın

da tekriri müzakere mi yapıyorsunuz? 

BAŞKAN — Hayır efendim bir teklif var, 
teklif üzerinde.... 

MEHMET HAZER (Kars) — Tekriri mü
zakere yapılmadan bu konu konuşulamaz, mu
kayyet bir karar aldınız. 

BAŞKAN — Hiçbir karar almadık efendim. 
Ben 58 nci maddeyi hatırlatmış olmalı için oku
yayım... 

MEHMET HAZER (Karo) — Genel Müdü
rün konuşma hakkı mahfuz kalmak kaydiyle 
karar aldınız. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlığın kendi tu
tumu ve kendi anlayışıdır. Bunu benimsemiyen 
bir görüş, bu görüşünü teklif halinde getirdi. 
Buyurun Sayın Termen. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; içinde bulunduğu
muz konu kıymetli hukukçu üye arkadaşlarımız 
tarafından bir komplikasyon ifade eder anlama 

ve hacme girdiği tasdik edildiğinden hakikaten 
üzerinde bir nebze durulmaya değer mâna içine 
girmiştir. Ben mevzuun esasından hareketle 
hal yoluna sokulabileceği kanaatiyle huzurunu
za geldim. İzin verirseniz 10 dakikalık zaman 
içinde meseleyi tahlil edeyim. 

Türkiye Kamu İktisadi Tekebbüsleri yıllık 
bütçe ve tatbikatlar daha sonraki yıllarda mü
zakere olunmak kaderi içindedir ve buna biz bu 
iktisadi kuruluşların tebriye olunmak veya olun
mamak hali diye Senato olarak methaldar bu
lunmaktayız. Biz şu anda Türkiye Cumhuriyeti 
Senatosu olarak kanun yapıcı kuvvet anlamı 
içinde bir heyet ve bir çoğunluk değiliz. İsin 
özü burada. 

Konuşmamın bir noktasında da arz ettiğim 
gibi çok muhterem Ferid Melen Arkadaşımın 
meseleyi takdim ediş şeklinin dışında bir şekil 
ortaya koyduğum için meseleye tekrar avdete 
mecburum. Biz Türk Milleti adına invest yekû
nu 70 milyarı bulan Türk Devletinin millet adı
na tesis ettiği iktisadi Iraruluşların Senato hac
minde ve fakat senatörlük görevini teşkil eden 
kamun yapıcılık sıfatımızdan uzak bir durumun 
içindeyiz. O halde şu anda Türk Milleti adına 
Heyeti Umumiye olarak bizleri tarif eden. kanun 
bize kanun yapma kudretiyle mücehhez sıfatı
mızı kenara itip meselenin Türk Milleti adına 
ibra edilmesi veya edilmemesi konusunu vazi
fe olarak vermiştir, o halin içindeyiz. Bu halin 
içinde olduğumuza göre umum müdür konuşa
bilir mi, bakanı ilzam eden taraf nedir ve saire 
gibi konulara el atmak icabediyor. Senato nor
mal fonksiyonu içinde Hükümet kuruluşlarını, 
o Hükümet çatısı içindeki bakanın mesuliyeti 
altında senatörler olarak müzakere etmek, kara
ra banlamak siyasi yönü?:ıüz ve kamın yapma 
fonksiyonomuzun dramda bambaşka bir halin 
icir deyiz. 

Türk Milleti adına simdi hesapları evet veya 
bayıra bağlıyacağız. Bu kanunda sarihtir. O hal
de bu espri içinde meseleye el atacağız. 

Vekil varken umum müdür konuşamaz an
layışı normal Parlâmento müzakeratı prosedü
rünün gerekleri içinde aranır. Ama bu durum 
bambaşkadır. Sümerbankı, Demiryollarını, De
nizcilik Bankasını, Azot Sanayiini, bu arada 
TRT j/i tamamen Hükümet fonksiyonu dışında 
öz3rk, ayrı bir kanunla Başbakanlığa, bütçe 
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münesebetiyle, bağlı bir teşekkül olarak karşı
mızda görüyoruz ve biz ibra ameliyesinin hâ
kimleri olarak bir ayrı, senatörlükten &yn; bir 
nüansın içindeyiz. Bunu tesbit ettikten sonra 
usule avdededebiliriz. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bu konuda Se
natonun muhatabı değildir, olamaz, Esasen ola
maz, TET dolayısiyie yine olamaz, 

Esasen olamaz çünkü Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından bu kuruluş gövde olarak alınmış
tır. O halde bir senatör arkadaşımızın bir grup 
sözcüsünün kalkıp da vekilden bu istikamette 
bilgi istihsaline çalışması hali dahi usulsüzdür. 
Nitekim vekil arkadaşımız bu konuda kendisini 
ilzam eden bir mesele bulunmadığının idraki 
içinde kenarda hâdiseleri yandan tetkik ediyor. 
Bu konuyu cevaplandıran Devlet Bakanı ise 
Başbakanlığı ilzam eden, ona merbut bir mâna 
içinde olduğundan kürsüye gelmiş, söz almıştır 
ve şu âna kadar cereyan eden hattı hareket ta
mamen tüzüğe ve meselenin zâti ruhuna uygun
dur. 

Şimdi geride kalıyor bu mesele dolayısiyie 
TET nin mesul ve muhatabı bulunan, salahiyet

li organı olan müdürünün kürsüde konuşup konuş
maması halinin mümkün olup olmadığı yönü. 
Mesele bizatihi bir Senato hacmi içinde cereyan 
eden normal bir mesele olmadığına göre Senato
nun nasıl çalışacağı hakkında işaret vs irşatta 
bulunan Tüzüğe avdetle oradan ışık almak, yani 
muhterem Mehmet Ünaldı arkadaşımın normal 
Tüzüğe avdetle oradan Başkanlığa bir fikir ve 
önerge vermesi hali bu mesele ile tetabuk kay
dedemez. Burada yapılacak is hesap soranla he
sap verenin - çünkü şu anda biz senatörlük hac
mi içinde olduğumuz kadar onun dışındayız, 
başka bir fonksiyon -içindeyiz - hesap veremle 
hesap soranın yani tebriye ameliyesinin muha
sebesi anındayız ve burada mesul şahıs gelip 
vekilinden izin almaksızın, çünkü vekili Başba
kandır, konuşabilme hali içindedir, kendi kuru
luş kanunu icabı olarak. Kendi kuruluş kanu
nunda bakınız ne diyor: TET Kurumu Kanunu.. 

BAŞKAN — Sayın Termen, lehinde diye söz 
vermiştim... 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Benim lehte 
mi, aleyhte mi? 

EÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Lehte 
mi konuşuyorsunuz aleyhte mi? 

ZİYA TEEMEN (Devamla) — Benim lehte 
mi aleyhte mi konuştuğum dikkat istemez izan 
ister, rica ederim. (C. H. P. sıralarından gülüş
meler) Şimdi. Mehmet Ünaldı arkadaşımın tak
ririnin aleyhinde olduğuma göre Minin lehinde-
yim ben size sorayım. (Gürültüler) Beyefendi 
takririn lehindeyim bağlıyacağım ama sizin işin 
yarı yolunda 3 - 4 virajdan önce sual soruyorsu
nuz bekleyin (Gülüşmeler) 

BAŞKAN —- Buyurunuz Sayın Termen. 
ZİYA TEEMEN (Devamla) — Komplikas-

yondan bahsettim. Mevzua girerken meselenin 
komplike olduğundan bahsettim. Şimdi tek tek 
analiz yapıyorum, sonra rezümeye geçeceğim. 

Şimdi bu kanunun 9 ncu maddesinin 2 nci 
fıkrası, ortaya bir hüküm koymuştur. «Kurum 
Genel Müdür tarafından temsil olunur.» O halde 
biz bu kurumun hesabatma vazıülyet kuvvet 
olarak şu anda el attığımıza göre ve komisyon
dan gelen raporda, normalin dışında bir muha
taralı manzara takdim etmiş bulunduğuna göre, 
biz burada hesabı kimden soracağız? Bu kanu
nun bu maddesine göre genel müdürden. Bu 
gayet sarih. Vekil yok. Vekili ilzam eden konu 
yok. Tamamen bu müessesenin muhatabı ve me
sulü, bu kanunun bu maddesine göre Genel Mü
dür. Elbette ki ona soracağız. Bu noktada gi
dip de Senatonun normal fonksiyonel mânası 
içindeki vekilden salahiyetli mektup getirerek 
konuşan umum müdür halinin gereklerini umum 
müdürlükten aramayacağız. Bunun nasıl tatbik 
görmesi gerektiği hakkında Senatomuz yenidir, 
hâdise yeni zuhur etmiştir, mukaddem bir mua
mele de güzeran etmedi. O halde biz bugün bun
dan sonraki iktisadi devlet teşebbüslerinin teb
riyelerinde gereken usulü de şu anda bigünâ 
vaz'etnıe hali içindeyiz. O halde sıhhatli yürü
memiz lâzım. Ben inandıklarımı arz edeceğim. 
lehinde olarak. Lehinde derken hangi lehinde? 
Takrirde söylenen konudan evvel ele alınması 
muktazi ikinci bir yön var. Evvelâ, beni mazur 
görsünler muhterem Başkanlık iki önergenin 
oylanmasında muzadı öne alınır prensibine ay
kırı bir tatbikata girdi. Hem müzakerenin de
vamı konusu oylandı, devamı konusunun oylan
ması Heyeti TJmumiyede tasvip gördükten son
ra müzakerenin kesilmesi, oylanması bahis ko
nusu olamaz. 

Şimdi, bu meselede hesap soran kuvvet mil
let adına Genel Kurul üyeleri olarak senatörlük 
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sıfatımızın bize verdiği hakla hesap almak mec
buriyetinde olduğumuz müessesenin mesul şah
sından hesap soracağız. Eğer Bakan buraday
ken, Beyefendinin konuşması gibi normal Sena
to fonksiyonu içindeki bir görevin içinde olsay
dık, Bakan kendisi konuşurdu, ya tevkil ederdi. 
Ama Bakanla rabıtası kalmamış bir genel mü
dürlük karşmızdadır. Bizzat kendisi dinlenecek
tir, burada dinlemeden hesaba gitmeye evet der
seniz, bu salâhiyetiniz içindedir. Konuşturarak 
neticeye gitmek de ikinci bir yoldur. 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Mahkeme de
ğil burası. 

ZİYA TERMEN (Devamla' — Mahkeme de
ğildir problemine gelince, mahkeme elbet değil
dir ama, mahkemenin öncesi safahatını teşkil 
•eden mahkeme kadar mühim, hayati bir safha
dır. Bu safhada biz mahkûm etmiyeceğiz. Bu ku
rumun faaliyetini biz kanunsuzluklar haciminde 
görüyorsak neticeten hâdise kurumu mahkeme
ye gönderecek. Ama bu kadar mühim bir mese
lede isabetli karara varmak için de kanunun 
umum müdürü yetkili kıldığı bir meselede veki
li de bulunmadığına göre, bahis konusu olmadı
ğına göre, umum müdürü dinlemekten daha mâ
kul, daha demokratik, daha akli bir şey olamaz 
arz ederim. (A. P. sıralarından gürültüler) 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Ev
velâ ben izahımı yapayım. Muhterem arkadaş'la-
nm, tüzüğün ilgili maddesini okudum. Bir lehte 
bir de aleyhte 10 ar dakikadan iki sayın üyenin 
görüşmesi lâzımdı. Sayın Termen lehte konuşa
cağını beyan ettiler. Gerçekte lehte konuştular 
ama Riyasetin lehinde konuştular, maksut hâsıl 
olmadı. Bu itibarla meselenin her iki tarafının 
da aydınlanması Tüzükçe arzu edildiği için bu 
yol ittihaz edilmiş olduğundan yine takririn le
hinde konuşacak bir arkadaşa söz vereceğim. 
Sayın Şeref Kayalar buyurun. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş
kan muhterem arkadaşlarım, haddizatında pek 
önemli bir konu muvacehesinde değiliz. Tüzük 
hükümlerinin tatbiki durumundayız. Benden ev
vel konuşan arkadaşım bizim burada bir Cumhu
riyet Senatosu Üyesi olmadığımız ve Cumhuri
yet Senatosu Umumi Heyeti hallinde toplanma
dığımızı mealen beyan ettiler. Evvelâ şunu arz 
etmek isterim ki biz Cumhuriyet Senatosu üyesi

yiz, Anayasadaki durumumuz musarrahtır bura
sı bir kamu iktisadi teşebbüsleri umumi heyeti 
değildir. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Kanun öyle 
diyor Şeref Bey. (Gülüşmeler) 

ŞEREF KAYALAR (Devamla) — Şimdi, 
Yalnız muhterem arkadaşımın öne sürdüğü 
gerekçeler kanunun veya tüzüğün tadili gerek
çesi olur. Burada gelir hep beraber münakaşa 
ederiz, tadil ederiz veya etmeyiz. Fakat bu tü
zük hükümleri, tüzüğümüzün 59 ve 60 ncı mad
deleri hükümleri varken aksi bir karar almamız 
gayri mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım, size sempatik geliyor 
«mahkemeye dahi çıkarken, adam asarken ifa
desi alınır, falan gibi sözler» çok sempatik ge
liyor. Fakat ma/vakoya değil. Biz mahkeme deği
liz. Burada bizim ittihaz edeceğimiz kararın ma
hiyeti de belli değil. Biz ibra edecek miyiz, et-
miyecek miyiz? henüz daha oylarımızla tesebbüt 
etmedi bu durum. 

Yalnız şunu arz etmeliyim eğer biz ibra edil
memesi yolunda bir karara varır isek, Millet 
Meclisinde, gidecek mesele enine boyuna tek
rar tezekkür edilecek. Binaenaleyh hâdiseye bu 
açıdan bakıp her halükârda tüzüğümüzün 59 ve 
60 ncı maddesini tatbike mecburuz. Kaldı ki 
muhterem arkadaşlarım rapordan öğrendik; 
konuşmalardan takibettik, genel müdür veya 
genel müdüre vekâlet eden zat, Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonuna geliyor, bıra
kın Maliye Vekâleti müfettişlerini ben buraya 
sokmam, bırakın Turizm Tanıtma Bakanlığı 
müfettişlerini ki Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğına tamamen bağlı iken buraya sokmam hep
sini bırakın. Bu umum müdür geliyor veya ve
kâlet eden zat, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonunda ki, bize niyabeten vazife gör
mektedir, «Beni T. B. M. M. dahi murakabe ede
mez» diyor. Bu burada tesbit edilmiş bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım bilindiği üzere Ana
yasa Millet idaresinin metin halinde ifade edil
miş şeklinden başka bir şey değildir. Devlet 
denilen siyasi varlık, bütün organları ve meka
nizması ile onun tarafından kurulmuş ve yetki
lerini de ondan almıştır. Şimdi hal böyle ise; 
devlet tarafından hukuki varlık bütün yetkile
rini milletten almış ise, bütün organlarını mil-
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İlet murakabesi altında bulunduruyorsak, mil
let adına icrai vazife eden, milletin mümessil
lerini teşkil eden Cumhuriyet Senatosunun he
yeti umumiyesine niyabeten vazife gören bir 
komisyon huzuruna gelip de ben size hesap ver
mem, beni komisyonunuz dahi murakabe ede
mez, Türkiye Büyük Millet Meclisi de muraka
be edemez demişken, son müdafaasını artık 
Komisyon huzurunda yapmış olan bu genel mü
dürün gelip de burada tüzük hükümlerinin 59 
ve 60 ncı maddelerinin sarahıtı ramına artık 
burada dinlenmesine mahal olmadığı kanaatin
deyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir Genel Müdür 
bir savunma hazırlamış, savunma elimize bir ar
kadaş vasıtasiyle geçti, öğrendiğimize göre di
ğer Parti Gruplarına tevdi edilmiş. Bu sa
vunma keski bize tevdi edilseydi kaldıki bu 
savunmaya Genel Müdürü murakabe etmesi lâ-
zımgelen, o savunmaya iştirak etmesi lâzım-
gelen tdare Meclisinin dâhi iştirak edip etme
diği dahi belli değil. Binaenaleyh, bütün bu 
hal muvacehesinde Cumhuriyet Senatosu arzet-
tiğim gibi bir Kamu İktisadi teşebbüsleri Umu
mi Heyeti değildir. Cumhuriyet Senatosu Türk 
milletinin mümessilidir, Türk milletinin mümes
silleri de bir kanun hükmünde olan İçtüzüğü tat
bik ile mükelleftir, içtüzüğün 59 ve 60 ncı mad
desi maalesef Umum Müdüre konuşmak imkâ
nını vermiyor, bir bakımdan Devlet Bakanlığı
mıza bağlı olan bu Umum Müdüre bir taraftan 
Turizm ve Tanıtma Bakanımıza bağlı olan bu 
Umum Müdüre konuşmak imkânını vermiyor, 
maalesef vermiyor, maruzatım bundan ibarettir, 
hürmetlerimle. 

(Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Atalay'da sırada ve 
aleyhte görüşmek üzere kayıtlı idi. Ama me
selenin lehinde ve aleyhinde iki taraf da görüş
tü, bu itibarla yetineceğiz bununla 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Sayın Termen 
takririn lehinde söz aldılar, ve üzerinde konuş
tular. Takririn aleyhinde istenilmiş bir söz 
yoktur. Bu sebeple aleyhinde konuşmak üzere 
söz hakkım mahfuzdur... 

BAŞKAN — Şimdi Atattay usul üzerinde şu 
kadar titiz davrandığımız bir sırada açık bir 
usul maddesini ihmâl etmemize imkân yoktur. 

21 . 10 . 1968 O : 3 

Mamafi yıllardır tüzükle ilgili bir sayın üye 
olmanız itibariyle zabıtlara mukabil görüşünü
zün geçirilmesini arzu edebilirsiniz, tüzüğümüz 
size bu imkânı yarınki toplantıda verir. Önceden 
zabtı sabık için söz istemek suretiyle de bu şeyi 
temin ederiz. Lütfedip riayet buyurunuz, tüzü
ğü düzgün tatbik edelim. Efendim Sayın Ünal-
dı'nm takririni okutuyorum. Oylıyacağım efen
dim. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Benim takri
rimi de muameleye koyun lütfen... 

BAŞKAN — Efendim, sizin takririnizi ben 
muameleye koyamıyacağım efendim sizce sarih 
olan şeyin zıddı benim için de sarihtir. Bu iti
barla Genel Kurulun oyuna sunulacak, oylana
caktır. önergeyi tekrar okutuyorum, efendim, 
oylamaya geçtik efendim buyurun. 

(Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Efendim 50 ile 38 
gibi rakamla, fark edecek bir açıklıkla takrir 
kabul edilmiştir. 

Şimdi kifayet oylandı ve usul müzakeresi de 
halledildiğine göre şimdi İM takrir var, okutu
yorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hukuk bu şekil
de cezalandırılır. 

Yüksek Başkanlığa 

İktisadi Devlet Teşekkülleri Karma Komis
yonu raporunun... (C.H.P. sıralarından gürültü
ler) (Söz hakkı verilmedi sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, müza
kereye devam ediyoruz. İhtilaflı olan her şey 
Genel Kurulun karariyle halledilmiştir, üzerin
de münakaşaya mahal yoktur. Rica ederim sü
kûneti muhafaza ediniz, buyurunuz. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Hukukun 
nasıl cezalandırıldığını ben bilirim. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Millî 
Bakiye Kanununun nasıl çıkarıldığını siz daha 
iyi bilirsiniz... 

(C.H.P. sıralarından hukuk bu şekilde ceza
landırılır sesleri) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İktisadi Devlet Teşebbüsleri Karma Komis

yonu raporunun TRT ye aidolan kısmındaki 
«1964, 1965, 1966 yıllarına ait bilanço ve netice 
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hesaplarının reddi» fıkrasının rapordan çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Gaziantep îçel 
Salih Tanyeli Lûtfi Bilgen 

Tekirdağ İstanbul 
Hayri Mumcuoğlu Mebrure Aksoley 

Sivas istanbul 
Hüseyin öztürk Cemal Yıldırım 

Balıkesir Adana 
Nejat Sarhcalı Mukadder özteMn 

Manisa Ankara 
Doğan Barutçuoğlu Hıfzı Oğuz Bekata 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. Kars 
Sadi Koçaş Mehmet Hazer 

Denizli Sivas 
Hüseyin Atmaca Âdil Altay 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — İkinci takriri de okutuyorum, 
birinci takrirde bâzı imzalar okunamamıştır, ar
kadaş okuyamamıştır. 

Yüksek Başkanlığa 

T.B.M.M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisvonu raporunun sonuç kısmının 2 nci 
fıkrasındaki TRT Kurumu ile ilgili bölümünün 
letüzüp-ün 93 ncü maddesi gereğince Karma Ko
misyona geriverilmesi zorunludur. 

Bu zorunluğun gerekçesi : 

Komisyon raporunun Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına tevdi tarihi 12 Nisan 1968 tarihi
ni taşımaktadır. Bu tarihte kaleme alınan ra
porun üyelerinin yarıdan çoğu halen Cumhu
riyet Senatosu üyesi olmıyan yahut raporu im-
zalamıyanlarla söz hakkını saklı tutanlar teşkil 
etmektedir. Bu sebeple Karma Komisyon ra
porunun' sonuçlar bölümü 2 nci fıkrasındaki 
TRT ile ilgili bilanço ve netice hesapları kabule 
şayan görmiyen kısmı, raporu kapsıyan bütün 
müessese ve bağlı teşekküllerinden yegâne farklı 
işleme tabi tutulmaktadır. Raporda 150 ye ya
kın bilanço ve netice hesaptan farklı işleme mâ
ruz bırakılan TRT nin hesap ve bilançoları üze
rinde Karma Komisyonun «görüşünün» tam 
ve tüzüklere uygun olmasını gerektirir. Rapor 
tarihinden sonra bir kısım üyeler seçilememiş, 
bir kısım üyeler yeniden seçilmiş, bir kısım 
üyeler sözlerini saklı tutmuş, bir kısım üyeler 
imzada bulunmamışlardır. 

TRT nin bilanço ve netice hesaplan hakkın
da bir çoğunluk görüşünün hukukan mevcudol-
duğu asla iddia edilemez. Değişikliklerle eski sa
yılacak hale gelmiş, Komisyon raporunun «İs
tisna» bölümü hakkında Komisyonun halen ne 
düşündüğü bilinmemektedir. 

Diğer taraftan Komisyonun raporun tevdiin
den sonra «İstisnai» bölüm teşkil eden görüşle 
ilgili olarak Anayasa Mahkemesinin verdiği bir 
karar mevcuttur. Anayasa Mahkemesi bu ka
rarı ile TRT nin Devlet Personel Dairesinin 
görüşünü alma, Maliye Bakanlığı ile anlaşma 
ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığı onayı ile ke
sinleşme halini iptal etmiştir. 

«359 sayılı TRT Kanunu 47 nci maddesinin 
2 sayılı bendinde yer alan (Devlet Personel 
Dairesinin görüşü alındıktan sonra Maliye Ba
kanlığı ile anlaşmak suretiyle hazırlanıp Tu
rizm ve Tanıtma Bakanının onayı ile) şeklin
deki hükmün Anayasaya aykırı olduğundan ip
talini 15.10.1968 gününde 996/37 1968/46 sayı-
lariyle karar verilmiştir.» 

Anayasa Mahkemesinin karan muvacehesin
de Karma Komisyonun ne düşüneceği, nasıl ka
rar alacağı bilinemez. 

Bu sebeple : 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonunun üyelerindeki değişiklik, üyelerinin 
raporda imzası olmıyanlarm sayı çokluğu ile 
görüşlerini saklı tutanlann sayısının, istisnai 
bölümü tasvibedenlerden çokluğu istisnai bölü
mün hukukî mesnedini ortadan kaldırmıştır. 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi içtü
züklerine göre «benimsenme» karan da alınma
dığından kendiliğinden hukukîliğini ve geçerli
ğini. yitirmiş bulunan ve Anayasa Mahkemesi
nin son karan karşısında gözden geçirilmesi zo
runlu hale gelen «Karma Komisyon raporunun» 
işaret edilen bölümünün Komisyona iadesini say
gıyla arz ederim. 

Kars 
Sim Atalay 

BAŞKAN — Şimdi evvelâ bu ikinci takrir 
üzerinde işlem yapacağız. 

SIRRI ATALAY (Kars) — önergemi izah 
sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay söz vereceğim. 
Yalnız daha söz istiyenleri sormadım. 
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Şimdi bu iki takrirden bir tanesi, Sayın Ata-
lay'ın takriri, usule aittir. Muhtelif imzalı ola
rak verilmiş bulunan diğer takrir de esasa aittir. 
Çünkü, bu konuda esas; Komisyon raporunun ve 
netice hesaplarının tasvibi veya ademi tasvibi
dir. Komisyona iade edilmesi veya iade edilme
mesi hali ise esasa değil, usule aittir. Bu itibar
la önce usul muamelesine aidolan okunmuş tak
rir üzerinde 93 ncü maddeye göre muamele ya
pacağım. 

Şimdi 93 ncü maddeye göre; Komisyonun ve 
Hükümetin, teklif sahiplerinden birisinin onar 
dakika söz hakkı vardır. Şimdi bu 10 dakikalık 
hakkını Sayın Atalay kullanıyor. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar, Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 
Karma Komisyonu olarak vazife görmekte bu
lunan Komisyonumuzun teşekkül tarzı ve komis
yonların görevleri bir kamın ve İçtüzük hüküm
lerine göre uygulanmış bulunmaktadır. 12 Ni
san 1968 tarihinde Karma Komisyon bir rapor 
hazırlıyarak Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
tevdi etmiştir. Bu raporun imzacıları bir insim 
milletvekili ve senatörlerden bâzıları söz hakla
rını saklı tutmuşlardır. Bâzıları halen senatör 
değildir ve bir çoğunun da raporda açıkça im
zada bulunmadıkları ifade edilmiştir, imzada 
bulunmıyanlar, şu anda senatör olmıyanlar ve 
görüşlerini saklı tutanların sayısı raporun müs
pet oylamasında kendilerini gösterenlerden daha 
çok bulunmaktadır. Bu hali ile raporun sonuç
lar bölümünün 2 nci fıkrasını tenkil eden TRT 
ile ilgili 124 müessesenin dışında muameleye tâbi 
tutulmak istenilen husus hukuki bütün mesnet
lerden mahrumdur. Eğer bütün raporların ger
çekten hukuki yönlerini alır ve gerçekten eleş
tirirsek bütün bir rapor da geçerliğini kaybe
der ama, bütün raporlardan farklı bir işlem 
vardır. Bütün raporlarda istisnai bir muamele 
yapılmamıştır. Yalnız 124 müessese içerisinde 
kendisine kıyılmak istenilen, ve biraz önce bir 
siyasi partinin Cumhuriyet Senatosundaki Grup 
Başaknının ifadesi ile açıkça Cumhuriyet Sena
tosunun bir komisyonunda söylediği sözlerden 
dolayı, hadleri bildirilmek istenircesine burada 
ifade edilen sözler bir maksadı açıkça göster
mektedir. O halde bu durum karşısında gerçek 
hukuk kaidelerine sarılmak zorundayız, işte 
gerçek hukuk kaidesi ve Cumhuriyet Senatosu 

İçtüzüğü hükümlerine göre bir komisyon ço
ğunlukla toplanır ve çoğunlukla karar alır. 
Şimdi 124 müessese içerisinde bir müessesenin 
bilanço ve netice hesaplarının tasvibedilmemesi 
öngörülmektedir ve bu öngörülme hususunda oy
ların hangi yönden istikâmetlendiğinin ve oyla
rın hangi şekilde kullanıldığının açıkç?„ bilin
mesi iktiza eder. Zira, bu görüşü paylaşanlar 
ekseriyette midir, değil midir bilinmemektedir; 
şu anda Karma Komisyonun terekküp tarzı iti
bariyle. Raporu imza edenlerin bir kısmı yok, 
bir kısmı imzada bulunmamış, bir kısmı görüş
lerini mahfuz tutmuşlar. Anayasa Mahkemesi 
konu ile ilgili bir karar almıştır. Şu anda içtü
zük hükümleri gereğince çoğunluğun fikrinin 
ne yolda olduğu Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
runca meşkûk bulunmaktadır. Bu durumu ile 
verilecek bir karar Anayasa Mahkemesince ip
tali gereken bir karar niteliğinde olacaktır ve 
vereceğiniz karar üzerine ertesi gün, o tarihten 
itibaren Anayasaya ayküığmdan dolayı elbette 
ki, yürekleri Anayasa hükümleri üzerinde titri-
yen üyeler tarafından derhal Anayasa Mahke
mesine müracaat edilecektir ve bu müracaat ya
pılacaktır. 

Şimdi hukuk kaidelerine htpimiz uymak mec
buriyetindeyiz. Hukuk kaidelerine uyalım.. 
Komisyona gidecektir, komisyon toplanacaktır, 
bu konu hakkında leh ve aleyhteki görüşler tes-
bit edilecektir. Bana şimdi Komisyon söyli-
yebilir mi, Komisyonda falan falan üye
ler, yani 26 üye, reyleri ile beraber, raporda 
gösterilen reyleriyie Komisyonun 26 üyesi, şu 
anda mevcut 26 üyesi TRT Kurumunun netice 
hesaplarının ve bilançosunun tasvibedilmemesi 
noktayı nazanndadırlar? 26 müspet oyun açık
ça ifade edilmesi iktiza eder, İçtüzük hüküm
lerine uygunluk itibariyle. Bu yok.. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Tüzükte 
okursunuz, 26 Mşi çoğunlukla toplanır, ekseri
yetle karar verilir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bu yok. 
Çünkü, tekrar ifade edeyim, zabıtlara geçsin ve 
Anayasa Mahkemesine müracatta hukuki mes
nedini bulsun. İçtüzüğümüz komisyonlar değiş
tiği takdirde bir raporu benimseyip benimse
medikleri hususunda toplanıp karar verilir. Sa
yın ünaldı, bunu siz yıllarca tecrübenizle bil-
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mez misiniz? Komisyonlarda değişikliklerden 
sonra.... 

MEHMET ÜN ALDI (Adana) — Komisyon 
değişmemiştir, infisah da etmemiştir, siz bilmi
yorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Genel Kurula bi-
tabediniz. Komisyon hukukan değişmiştir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Komisyon 
büyük hüviyeti ile değişmiştir. Kesin olarak 
ifade ediyorum, Komisyonun 28 dan fazla üye
si ya imzada bulunamamıştır, ya halen Cumhu
riyet Senatosu üyesi değildir, yahut oyunu saklı 
tutmuştur. Bu 26 üye de salt çoğunluktan faz
lasını teşkil etmektedir ve bunlar raporla bera
ber bir fikir birliği halinde değildir. Halen 
Cumhuriyet Senatosu üyesi olanlar veya millet
vekili olanlardan 26 sı bu raporun bu görüşü ile 
beraber değildir. O halde bu raporda çoğun
lukla alınmış bir karar yoktur. Bu sebeple Ko
misyona, bunun komisyona gitmesi ve orada gö-
şülmesi iktiza eder. Aksi takdirde... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 26 değil, 
14 tür. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Beyefendi 
26 kişinin çoğunluk oyu lâzımdır. 

ÖMERJ UCUZAL (Eskişehir) — 14 ünün 
lâzımdır. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — 26 kişinin 
çoğunluk oyu lâzımdır. 26 Mşi ile toplanırsa 
o zaman 14 ü lâzımdır, 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Çok rahat 
konuşuyorsunuz. 

(Ekseriyetin tesbiti için isim okunmak sure
tiyle yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Ekseriyetin olmadığı görülüyor. 

B) YAZILI SORUL 
1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 

Abdülkerim Saraçoğlu'nun, İpek yolunun as
faltlanmasına dair yazılı sorusu ve Bayındırlık 
Bakanı Orhan Alp'in yazılı cevabı (7/469) 

19 . 7 . 1988 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tara-

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ama raporda 
açıkça 50 kişinin ismi yazılıdır. Bir kısmına 
«bulunmadı şerhi» konulmuştur, bir kısmının da 
imzası yoktur, bir kısmı ise, şimdi kendileri 
Cumhuriyet Senatosunda üye değillerdir. Bu 
sebeple yarıdan çoğu bu raporda fikir birliği 
içerisinde beraber olmıyan bir görüşün içerisin
dedirler. Hele savunmanın mahsuniyetine kıyıl
dıktan ve kızgınlıkla hukuk cezalandırıldıktan 
sonra bu raporla oturup bir karar vermek hu
kuka aykırıdır. Komisyona gitmesi gereklidir, 
saygılarımla. (Sol ve orta sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor mu?... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkanım, ekseriyetin olmadığını arz. ederim... 

(C. H. P. sıralarından beş kişi ayağa kalkıp 
ekseriyetin olmadığını beyan ettiler. Ve A. P. sı
ralarından gürültülerle birlikte alkışlar.) 

Kasdı mahsusada hareket ederseniz biz de 
böyle hareket ederiz. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak, beş kişi ek
seriyetin olmadığını ifade etti. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Niye Ko
misyon Başkanım konuıturmazsınız? 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Komis
yon Başkanı yerinden konuştu, yeter. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KARA-
YİĞİT (Afyon Karahisar) — Komisyon Baş
kanı yetip yetmiyeceğini kendisi takdir eder. 

Bu itibarla 22 Ekim 1968 Salı günü saat 10,00 
da toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,35 

AR VE CEVAPLARI 

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı
larımla arz ve istirham ederim. 

Dr. Abdülkerim Saraçoğlu 
Cumhuriyet Senatosu 

Mardin Üyesi 
Güney - Doğu vilâyetlerini Orta - Anadoluya 

bağlıyan ipek yolunun asfaltlanmıyan kısmı, ne 

3. — YOKLAMA 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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zaman asfaltlanacak ve bu vilâyetlere gidip ge
len yolcuları Kışın çamur, Yazın tozdan kurta
rarak, sarsıntısız rahat bir yolculuk ne zaman 
temin edilecektir. 

21 . 10 . 1968 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 30 . 9 . 1968 gün, Kanunlar Müdürlüğü 
9236/7-469/1811 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Ahdül-
kerim Saraçoğlu'nun yazılı sorosu aşağıda ce
vaplandırılmıştır. 

5. — DÜZELTİŞ 

Sayın Başkanlığa 

Bugünkü gündemde bulunan Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait bilânçolardaki yanlışlıkları gös
terir cetvel ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 

Komisyonu Başkanı 
Ahmet Karayiğit 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu : 

Oilt Sayfa Satır Yanlış Doğra 

1 712 Alttan 11 528 708 07 538 708 07 
1 715 Alttan 9 91 06 91 01 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi : 
1 757 Alttan 3 45 453 422 02 45 453 433 02 

Güneş Matbaacılık T. A. Ş. : 
2 ^ 445 
2 445 Alttan 
2 447 
2 449 
2 449 
2 452 

2 452 Alttan 
2 453 Alttan 
2 455 
2 458 Başlık 

2 459 Alttan 

— 644 — 

Urfa - Viranşehir - Musaybin yolunun onarı
mı ve asfaltlanması işi ele alınmış bulunmakta
dır. 

Mevcut 45 kilometrelik asfalt kesimin devamı 
olarak, 1968 yılında 28 kilometrenin onarılarak 
asfaltlanmasına çalışılmaktadır. 

Faaliyetimiz bütçe imkânlarımız nisbetinde 
mütaakıp yıllarda da devam edecek ve yolun 
en kısa zamanda tamamlanmasına çalışılacak
tır. 

Arz ederim. 
Orhan Aalp 

Bayındırlık Bakam 

18 
10 
12 
14 
19 

13 
9 
6 

6 

3 
4 

Sabit kıymetler 
+ 

1 
45 

698 753 
642 768 

60 000 

101 789 

122 373 
200 000 
183 179 

29 696 

97 

23 

34 

30 

3 628 753 
3 642 768 \ 

600 000 
Sa'bit 'kıymetler «net» 

+ 101 789 87 
(Bu sayfadaki rakamlar çok 
kaymış olduğumdan yeniden di
zilmesi zaruri •görülmüştür) 

1 122 372 23 
45 200 

183 279 34 
(Matlup kelimesi 459 neu say
fa başlığına alınacak) 

29 969 30 
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Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Mtclisi Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin (1964 - 1965 - 1966 faaliyet 
yılları) denetimi sonuçları hakkında rapor 
(3/681) (S. Sayısı : 1131) [Dağıtma tarihi : 
7 . 10 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




