
DONEM : 1 TOPLANTI : 4 
• » » • • • • • • • » • • • » » m ı > ı « » n » ı ı 

CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

• •' • • • • • » » • • • » • • • — 

C i L T :29 

100 ncü Birleşim 

21 . 6 . Î96S Pazartesi 

içindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kağıtlar 

3. — Yoklama 

4. — Demeçler ve söylevler 2 

1. — Başkan Enver Aka'nm; îran Se
natosu Başkanının davetlisi olarak İran'a 
yaptığı seyahat hakkında demeci. 2:3 

5. — Sunuklar ve telgraflar 3 

1. — Alpay Kayaoğlu'nun, Yüksek Hâ
kimler Kuruluna üye seçimi ile ilgili tel
grafı. 3:4 

6. — Başkanlık Divanının genel Ku
rula sunuşlar 4 

1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 
Üyesi Ziya Termen'e izin verilmesi hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi (3/433) 4 

Sayfa 
2. — Kocaeli üyesi Lûtfi Tokoğlu ve 

Tokat Üyesi Zihni Betil'in; Cumhuriyet 
Senatosunun öğleden evvelki oturumunda 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve görev
leri hakkındaki kanun tasarısının ve öğle
den sonraki oturumunda da Siyasi Par
tiler kanunu tasarısının görüşülmesine 
dair önergesi. 4:5 

7. — Görüşülen işler 5,28 

1. — Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş 
ve görevleri hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 1/670; Cumhuriyet 
Senatosu 1/557) (S. Sayısı : 641) 5,28 

2. — Siyasi Partiler Kanunu tasarısının 
Millet Meeclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/560; C. Senatosu : 
1/551) (S. Sayısı : 649) 28:63 

Sayfa 
2 
2 

2 



C Senatosu B : 100 21.6.1965 O : 1 
1 - G E Ç E N TUTANAK ÖZETİ 

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü hak
kında Senato araştırması yapmak üzere kuru
lan Komisyona Ahmet Nusret Tuna (Kastamo
nu), Ömer Ucuza! (Eskişehir), Muammer Obıız 
(Konya), Haydar Tunçkanat (Tabiî Üye) ve 
Ömer Ergim (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) seçildi. 
ler. 

Cumhuriyet Senatosuna intikal eden tasarı 
ve tekliflerin görüşülmelerini temin maksa-
diyle Genel Kurulun, 21 Haziran 1965 Pa
zartesi gününden itibaren, Cumartesi ve Pazar 
hariç, her gün saat 10 - 13 ve 15 - 20 de top
lanmasına dair A. P. ve C. H. P. grupları başkan 
ve başkanvekillerinin önergesi okundu ve üze
rinde yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi. 

Millî İstihbarat Teşkilât kanun tasarısının 
görüşülmesi bitirildi ve tasarının kanunlaşması 
kabul edildi. 

Teklif 
1. — Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Ka

nuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanunlarla de
ğiştirilmiş bulunan cetvelin değiştirilmesine dair 

/. — Başkan, Enver Aka'nın; îr an Senato
su Başkamnm davetlisi olarak tran'a yaptığı 

Kat mülkiyeti kanun tasarısının öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi reddedildi. 

Siyasi partiler kanunu tasarısının gündeme 
alınarak, öncelik ve ivedilikel görüşülmesi ka
bul edildi. 

Diyanet işleri Başkanlığı kuruluş, ve görev
leri hakkındaki kanun tasarısının öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine dair önergenin oyla
ması sırasında salonda yeter çoğunluk kalma
dığı anlaşıldığından, 21 Haziran 1965 Pazartesi 
günü saat 10 da toplanılmak üzere Birleşime 
saat 16,30 da, son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Muhittin Kılıç Âdil Ünlü 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci Arı 

kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 2/676, Cumhuriyet Senatosu 
2/163) (Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarına) 

seyahat, hakkında demeci, 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

- * < I—!•»•!! * * . 

B Î R t N C Î OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili îhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER — Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

.BAŞKAN— Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yrvklanıa yapıldı) 

BAŞKAN — Nisabımız vardır. 
Oturumu acıvoram. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

— 2 — 
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BAŞKAN — Gündem dışı söz Sayın Balkan 

Enver Aka'nmdır. 

O. SENATOSU BAŞKANI ENVER AKA 
(Balıkesir) — Sayın arkadaşlarım; 

îran Senatosu Sayın Balkanı Ekselans Şe
rif Emamıi'niıı daveti üzerine yapmış olduğum 
îran ziyareti esnasında kardeş îran Hükümeti 
Otoriteleriyle îran Senatosu ve Meclislerinin 
göstermiş, oldukları dostluk tezahürü ve alâka
ya huzurunuzda teşekkür etmeyi borç bilirim. 

1934 yılında Ankara'ya teşrif eden büyük 
Rıza Şalh hazretleri Atatürk. ile birlikte Türk 
îran dostluk ve ittifakının sağlamı temellerini 
atmışlardır. Bugün de Türkiye - îran - Pakis
tan arasında mevcut CEN'TO Paktı ve «kalkın
ma için bölgesel işbirliği» anlaşmariyle mem
leketlerimiz arasındaki münasebetler daha da 
ileri bir seviyeye ulaşmaktadır. 

1963 yılında İran milletince kabul ve tas-
viıbedilen Reform programının tatbikatında Zi
rai, iktisadi ve Sosyal sahalarda yapılan büyük 
çalışma ve ilerleyişleri bu seyahatin esna
sında yakından görerek çok memnun oklum. 

i. — Alpay Kayaoğlu'nun, Yüksek Hâkim
ler Kuruluna üye seçimi ile ilgili telgraf. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşları 
arasında Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı 
Türk Anonim Şirketinde mevcudiyeti iddia edi
len yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu raporu ile Anayasa Mah
kemesi ve Yüksek Hâkimler Kuruluna» üye se
çilmesine dair maddeler vardır. 

Fakat, geçen gün verilmiş olan bir karar ge
reğince Siyasi Partiler kanunu tasarısının bun
lara tercihan müzakeresi kabul edilmişti. Yal
nız, bir nokta vaır. Yüksek Hâkimler Kuruluna 
üye seçimi münasebetiyle gönderilen bir telgraf 
gelmiştir. Bunu okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

Anayasanın ve 45 sayılı Kanunun sarih hü
kümlerine rağmen 8 aydan beri Yüksek Hâkim
ler Kuruluna iki üye seçilmemiştir. Bu yüzden 
müddeti dolan hâkimler heyetteki vıaEifelerinı-
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Kendileri tarafından kabul edilmek şerefi

ne nail olduğum kardeş milletin büyük Şehin 
Şahı Mehmet Rıza Pehlevi hazretleriyle, temas 
ettiğim Devlet adamları memleketlerimiz ara
sındaki münasebetlerin büyük bir dostluk ve 
anlayış havası içinde gelişmekte olduğunu açık 
olarak ifade etmektedirler. 

îran Senatosu ile Millet Meclisinin Genel 
Kurul toplantılarında bulunduğum esnada ge
rek Meclisler Başkanlarının ve gerekse sena
tör ve' mebuslarının, şahsım ve Türk Milleti 
için yapmış oldukları samimî konuşmalar Türk 
îran dostluğunun ne kadar içten ve derin ol
duğunu bütün dünyaya açık olarak göstermiş
tir. 

îran Senatosu ile Millet Meclisi üyeleri 
Türk milletine, Cumhuriyet Senatosuna ve Mil
let Meclisine sonsuz selâm ve saygılarının teb
liğini benden rica etmişlerdir. Şu anda ben de 
bu şerefli vazifeyi yerine getirmiş olmakla bü
yük bir bahtiyarlık duyuyorum. Yüce Senato
yu saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

den ayrılmaktadırlar. Yeniden seçilen 7 asıl, 
2 yedek ise vazifelerine başlıyamıyorlar. 

Secimin ikmalini Senatodan ehemmiyetle rica 
ederim. 

Alpay Kayaoğlu 

BAŞKAN — Bu, Millet Meclisince seçilmiş 
olan bir üyedir. Fakıst seçim Cumhuriyet Se
natosunca' tamamlanmadığı için vazifelerine 
başlıyamıyorlar. Bu ciheti Senatonun dikkatine 
arz ederim. Bu seçimler... 

VASPÎ OEROER (Urfa) — Bu telgraftaki 
imza sahibi kim? 

BAŞKAN — Seçilmiş olan bir üye.. îşe baş-
lıyamıyormuş efendim. Buyuran. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Evvelâ. 
burada bir hata vardır. Eski üyeler yenileri se
çilinceye kadar vazifelerine devam ederler. Bu 
bakımdan isticale lüzum yoktur. Hizmet aksa-
maanaktadır. Eski üyeler vazifelerine devam 
ediyorlar. 

5. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

— 3 — 
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BAŞKAN — Sayın Artukmaç, bu üye yeni değildir, arz ediyorum. Ben malûmat olsun diye 

seçilmiştir. Ve diğer arkada'şlan seçilemediği arz ediyorum, haberiniz olsun diye. 
•için kanım gereğince başlıyamıyor. Eski üye ; 

6. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
Ziya T ermen'e izin verilmesi hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/433) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Başkan
lık sunuşu olarak: bir izin vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Ziya 
Termon'in, hastalığına binaen, 14 Haziran 1965 
tarihinden itibaren 16 gün müddetle izinli sa
yılması Başkanlık Divanının 19 Haziran 1965 
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. Keyfi
yet yüce tensiplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Aydın 

Fikret Turhangil 

BAŞKAN — Sayın Ziya Termen'in 14 Hazi
randan itibaren 16 gün izinli olması haikkında-
ki karar Divanda ekseriyetle verilmiştir. Yani 
ittifakla değildir. Tasviplerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(Kendisi zaten gelmiyor ki, sesleri) 

2. — Kocaeli Üyesi Lûtfi Tokoğlu ve Tokat 
Üyesi Zihni Betü'in; Cumhuriyet Senatosunun 
öğleden evvelki oturumunda Diyanet İsleri Baş
kanlığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun 
tasarısının ve öğleden sonraki oturumunda da 
Siyasi Partiler kanunu tasarısının görüşülmesine 
dair önergesi 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1. (Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve 

görevleri hakkındaki kanun tasarısının) öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini, 

2. Birleşimlerin öğleden önceki oturumları
nın Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve görev
leri hakkındaki kanun tasarısının ve Öğleden 
sonraki oturumlarının da Siyasi Partiler kanu
nu tasarının görüşülmesine tahsis olunmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Kocaeli Tokat 
Lûtfi Tokoğlu Zihni Betil 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gerger. 
VASFI GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlar, bendenizin ricam şu olacak. Tak
rir hakkında bir fikrim yoktur. Yüksek Heye
tiniz nasıl karar verirse ona göre hareket edi
lir. Yalnız, gündemde deniz nakliyatı hakkın
da Yüksek Senatoca bir araştırma kararı ve
rilmiş, aylarca çalışılarak rapor hazırlan
mış Yüksek Huzurunuza gelmiştir. Perşembe 
günü kanun müzakeresi yapılacaktı, kaldı. Zaten 
gündemdedir, bu bir rapordur, okunacak, Ay
lardan beri umumi efkârı ve Senatoyu meş
gul eden bir konudur. Bunu çıkaralım aradan. 
Zaten gündem sırayı takibediyor. Asası - yukarı 
Siyasi Partiler Kanunu ile, Diyanet îşleri Teş
kilâtı, sıradadır, öğleden evvel bir, öğleden son
ra diğer bir kanunun görüşülmesi maslahata uy
gun gelir. Fakat bu raporun gündemi takibede-
rek, gündeme sadakat göstererek okunmasını ve 
meselenin hallini bilhassa rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

Z lHNt BETÎL (Tokat) — Söz istiyjrum 
efendim. 

BAŞKAN — Takriri mi izah edeceksiniz, bu
yurunuz efendim. 

ZÎHNÎ BETÎL (Tokat) — Muhterem arka
daşlarım, işlerimizin hepsi mühimdir; hiçbiri
sinin diğerine tercih edilecek tarafı yoktur. 
Yalnız zamanımız dar. Bu zamanı mümkün 
olduğu kadar değerlendirme gayreti içindeyiz. 
Bizim okunan ve ıttılaınıza arz edilen önerge
mizde öğleden evveki otıırıılarm D'vanet îşleri 
Başkanlığı Teşkilâtı ve görevleri hakkındaki ka
nun tasarısının görüşülmesine, öğleden sonraki 
oturumda da Siyasi Partiler kanunu tasarısının 
görüşülmesini tahmis edilmes:ni rica ettik. Divanet 
îşleri Başkanlığı Teşkilâtı kanun tasarısında Cum
huriyet Senatosu Komisyonunda bir değişiklik ya
pılmamıştır. Metin itibariyle de uzun bir ka
nun değildir, hacimli bir kanun değildir. Bu 
teklifimiz tasvibinize mazhar olduğu ve görü
şülmesini rica ettiğimiz iki tasarıdan bilisi bi
tince diğer işlerin görüşülmesini, ikincisi bi-
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tince diğer işlerin görüşülmesine sıra geleceği 
cihetle önergeyi tasvip buyurmanızı istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, görülüyor ki, bir ka
rarsızlık içindeyiz. Bundan evvelki oturumda 
Siyasi Partiler Kanununun bütün işlere terci-
han müzakere edilmesine Heyeti Celileniz ka
rar veriyor. Şimdi bu ikiye bölünüyor. Sabah
leyin Diyanet îşleri kanun tasarısını görüşe
lim, öğleden sonra da Siyasi Partiler kanun 
tasarısını görüşelim, deniyor. Olabilir. 

Yalnız bu arada, bâzı kanunlar vardır ki, 
müddet ile mukayettir. Çok mühim bir kanun 
olan Kat Mülkiyeti Kanunu da bunlar arasın
dadır. 26 Hazirana kadar müddeti bitiyor. Şu 
halde bunlar hiç görüşülemiyecek midir? Baş
kanlık Divanınız bu durumu tezekkür etti, 
şu netV.cve varıldı. Hiç olmazsa 5 günün 1 veya 
2 gününü diğer kanunlara tahsis edelim, diye 
düşünüldü. Ben vaziyeti izah ediyorum. 

Sayın Tuna bir takrir vermişti, bunu okuta
lım mı? (Okutalım, sesleri.) Okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Şimdiye kadar gelen kanunların kanuni müd

deti dolmadan müzakere edilerek çıkarılması; 
Yüksek Senatomuzun bir ananesi haline gelmişti. 

öncelik ve ivedilik kararı verilmiş olan Si
yasi Partiler Kanununun aralıksız olarak müza
keresi; müddetleri çok yaklaşmış olan kanunla
rın hiç müzakere edilmeden kesinleşmesine ve 
Öncelik kararı ile müstacelen çıkarılması gere
ken diğer bâzı kısa kanunların da çıkarılma
masına sebebiyet vereceğinden Siyasi Partiler 
Kanununun müzakeresinin Pazartesi, Salı ve 
Çarşamba günlerine hasredilerek, Perşembe ve 
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Cuma günleri de, müddetlerinin dolması çok 
yaklaşmış olan kanunların öncelik ve ivedilik ile 
görüşülmesine ve yine mezkûr günlerde tatilden 
önce müstacelen çıkması icabettiğinden öncelik 
ve ivedilik kararı verlimiş ve verilecek olan di
ğer kanunların müzakeresine hasrına karar 
alınmasını arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Nusret Tuna 

A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — Efen
dim, parti idare heyetindeki arkadaşlarımız tak
ririmde zikrettiğim müddeti dolan kanunların 
sabahleyin görüşülmesi hususunda anlaşmışlar, 
onun için ben takririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Demek ki, bu hususta bir tak
rir yok. Sayın Zihni Betil ve Tokoğlu'mm tak
rirlerini tekrar okutup ovlarınıza sunacağım. 

ZlHNÎ BETÎL (Tokat) — Sayın, Başkan, 
Diyanet îşleri Teşkilât Kanununun bugün 
öğleye kadar biteceğini umuyoruz. Biterse ona 
göre bir teklif hazırlarız. 

BARKAN — Efendim, nereden umuvorsu-
nuz. Bir tek maddelik bir kanun geldi bizi 
saatlerce mes^ıl etti. Bilinmez ki, 

BAŞKAN — Efendim, şimdi takriri okutu
yorum. Bund-n başka bir şey istiyor mumunuz? 

ZÎHNt BETÎL (Tokat) — Havır efendim. 
BAŞKAN — O halde buyurunuz efendim 

okuyunuz. 
(Lûtfi Tokoğlu ve Zihni Betilin önergesi 

tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Diyanet îşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
görevleri hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/670; Cumhuriyet Senatosu 1/557) (S. Sa
yısı : 641) (1) 

BAŞKAN — Şimdi Diyanet îşleri kanun ta
sarısının müzakeresine geçiyoruz. 

(1) 641 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

Söz istiyenler... Şunu baştan arz ede
yim ki, Siyasi Partiler kanun tasarısı üzerin
de 10 - 15 gün evvel söz istenmiştir. Böyle şey 
olmaz efendim. Tasarı gündeme gelmeden söz 
istemek yoktur. 15 gün evvel söz istiyenlerin 
bugün burada bulunmadığını da müşahede edi
yorum. Binaenaleyh şimdi yeniden kaydediyo
ruz. 
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Diyanet İşleri Teşkilât kanunu tasarısının 

tümü üzerinde söz istiyenler, Mehmet Ali Demir, 
(Topluluk adına sesleri.) 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — 
C. H. P. Senato Meclis Grupu adına söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim Mehmet Ali Demifr, 
Âmil Artus, Cavit Tevfik Okyayuz, Ahmet Yıl
dız -Bekata grupları adına - Artukmaç, Baki 
Güzey, Ömer Ucuzal, Mehmet Hazer şahıslan 
adma söz almışlardı. 

SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) —• Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında? 
SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Başkanlığın 

söz hakkım tâyini hususunda. 
BAŞKAN — Buyurun, söyleyin, cevabını 

alırsınız. 

SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Muhterem 
Başkan, muhterem Cumhuriyet Senatosu üye
leri; müzakere mevzuu olan kanun tasarıları üze
rinde söz almış olan arkadaşların haklarının ne-
zedilmek suretiyle yeniden tâyin ve tesbiti 
ne İçtüzüğe, ne de müzakere usulüne uygun de
ğildir. Sebebine gelince : 

Komisyonlarda muhalif kalmış, söz hakkım 
mahfuz tutmuş arkadaşlar gayet tabiî söz hak
larını tâyin ve tesbit ettireceklerdir. Grupları 
adına söz alanlar, grup adma bildireceklerdir. 
Şahısları adma söz alanlar yani komisyonda va
zifesi olmayıp da kendi adma söz alanlar için bel
ki bu usule gidilebilir. Takdir edersiniz ki, mü
zakerelerde altı arkadaş konuştuktan sonra, ki
fayeti müzakere takriri verilince, encümende 
müzakereye iştirak eden şahsın yine içtüzük 
hükümlerine göre muhalefet şerhi ve söz hakkı 
mahfuz bulunduğu halde konuşmama gibi, ken
di muhalefetini ve söz hakkını izah edememek 
gibi bir neticeye varır. Biz Başkanlığın bir işi 
tanzim için sarf ettiği gayrete müteşekkiriz. An
cak bu usul devam ettiği takdirde bu sefer bir
çok haklar da maalesef ketmedilmiş ve tesbit 
edilen söz hakları, muhalefet şerhleri de yerine 
getirilmemiş olur. Mâruzâtım budur, muhte
rem Başkandan alacağım cevabı bekliyorum. 

BAŞKAN — Başkanlık bu prosedürü kendi
liğinden tâyin etmiş değildir. Gerek bütçe mü-

) 21.6.1965 0 : 1 
zakereleriııde, gerek İktisadi Devlet Teşekkül
leri bilançolarının tetkik ve müzakerelerinde 
ne gibi bir yol tutalım diye söz meselesi mevzuu-
bahsolmuş ve denmiştir ki, gündeme alındığın
dan bir gün evvel, gündemin akebinde isimleri 
kaydolanlara söz verilsin, denmiş. Çünkü 
meselâ bütçe kanunu geldi, daha gelmeden, Mec
liste müzakere edilmeden isimlerini yazdıranlar 
oluyor. Bunu bizzat sayın üyeler itiraz ile 
karşılamışlardır. Şu halde ne yapalım dedik. 
Her erken gelen, gündemde olmadığı halde 
15 gün sonra burada müzakere edilecek bir ka
nun için söz alıyor. Bu yola gidilmesin. Peki 
ne yapalım? Gündeme alındığı zaman önce ge
len ismini yazdırsın. Bu suretle kendilerine söz 
verelim. Başkanlık Divanının takibettiği usul 
budur. Ancak Sayın Sarıgöllü komisyonda 
muhalif olup da, fikirlerini beyan etmek fırsa
tım bulamamış olmak gibi bir endişeye kapılı-
yorsa onun için do Başkanlık Divanı imkânlar 
arıyacaktır. 

Binaenaleyh ben ancak gündeme girdikten 
sonra müracaat sırasına göre söz vermek mec
buriyetindeyim. Ve bu hususu oylarınıza arz 
ediyorum. Başkanlığın bu hususa ait tutumunu 
reyinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Çünkü Tüzükte hiçbir 
şey yoktur. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) —• 
Olmayınca da, baskı altına alamazsınız. Söz 
hakkını tahdide diyorsunuz. Böyle bir şeyi oya 
arz etmeye hakkınız yoktur. 

BAŞKAN — Kendiliğimden yapsam haksız
lık yaptı diyeceksiniz. 

Efendim, Diyanet İşleri Kanunu hakkında 
söz.... 

(Hükümet yok, sesleri) 

Efendim, Diyanet işleri Teşkilâtının yetküi-
leri gelmişlerdir. İki takrir vardır. Okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki kanun tasarısının, tüm olarak 
görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Kayseri Sivas 
Hüseyin Kalpaklıoğlu Hulusi Söylemezoğlu 
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Divan Başkanlığına 

Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki kanun tasarısının tümü üzerinde 
görüşme ve müzakere açılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Sözcü 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Kayseri 
Hüsnü Dikeçligil 

Not : (Tedvini lüzumlu ve zaruri olmıyan 
maddeler içindir.) 

BAŞKAN — Bu iki takrir aynı mealde mi
dir, yani maddeler okunmadan tümünün oylan
ması mı arzu ediliyor! Biraz müphem görülü
yor. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Takririn 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, bu tasarının tümü üzerinde, gö
rüşülmesi teklifine bendeniz muhalifim. Çünkü 
kanun tasarısını tetkik ettir», inceden inceye, 
hemen hemen her madde üzerinde durulması ve 
bâzı tadiller yapılması Senatonun haysiyeti ba
kımından lüzumlu ve zaruridir. Eğer biz, mad
deleri bu şekliyle kabul edersek tatbikatta ak
saklık olduğu gibi kanun tekniğine uygun ol
mıyan birtakım hususları da peşinen kabul et
miş bulunuruz. 

Bu bakımdan maddelere geçilerek, madde
ler üzerinde müzakere açılmasını arz ederim. 
Arkadaşların acele etmelerine katılmaktayım, 
ancak bu istical kanunun yarım doğmuş halde 
çıkmasını da tevlidetmemelidir. 

Hü rmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Efendim takriri vermekteki maksadımı Yüksek 
Heyet şüphesiz takdir ediyor. Ben şöyle teklif
te hulunuyorum. Böyle tadil ediyorum teklifi
mi. Bunun gerçi tahtında müstetirdir, bu mâ
na çılkıyor. Sayın arkadaşım endişe etmesin. 
Bu kanunun müzakeresinde tadili istenilen 
maddeler için verilecek teklifler şüphesi;-, bu
nun dışında kalacaktır. Bunlar istenildiği gibi 
verilecek ve hunun üzerinde müzakere cereyan 
edecektir. Bu bakımdan bu mânayı zaten taşı
yor. Eğer sayın arkadaşım endişe buyu ılıyor
larsa bu şekildeki Yüksek Riyaısetten de istir- | 
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ham ediyorum, bu mânasiyle kahul buyursun
lar, müzakereye geçelim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, takrir sahibi takriri
ni, hakikaten müphem <ylan takririni izah etti
ler. Demek ki, takrir sahibi hiç müzakere edil
mesin değil, tadili derpiş edilen maddeler hari
cindeki maddelerin müzakeresine lüzum yok
tur mütalâasında bulunuyorlar. Bu şekilde ve 
hu mânada olmak üzere takriri oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
-.«ÖT- • "'" ••«»s.gs:'-"',J'**""—^̂ âr«M>«sç̂ i8wwaa«BwaaR» 

tik söz grupu adına, Sayın Hıfzı Oğuz Beika-
ta'nmdır efendim. Buyurunuz Sayın Bekata. 

C. H. P. SENATO GRUPU ADINA HIFZI 
OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Diyanet İşleri 
Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki ka
nun tasarısı üzerinde C. H. P. nin görüşlerini 
Yüce Senatoya arz edeceğim. 

Önemli bir kanun tasarısının görüşmelerine 
haşlarken, hu tasarının, gerek Parlâmentoda, 
gerek Hükümette ve umumi efkârdaki yerini 
'bir iki kelime ile belirterek tasarının esaslarına 
ve kısaca düşüncelerimizin arzına geçeceğim. 

Koalisyon kanatlarının bugüne kadar kur
dukları Hükümetler içinde yer alan ve almıyan 
bütün partilerin müzahir oldukları ve parti
ler dışındaki grupların ayrıca takviye ettikleri 
ve Parlâmento içinde bir tek milletvekili veya 
senatörün karşısında tutum almadığı bir tasam 
üzerinde görüşüyoruz. Bu tasarı yeni Anayasa
mızın 19 nen ve 154 ııcü maddelerinde yer alan 
ve bilhassa genel idare içinde yer alan 154 ııcü 
maddenin «Diyanet işleri Başkanlığı özel ka
nunda gösterilen görevleri yerine getirir» hük
münün, ilk koalisyon Hükümetinden beri ele 
a'lışmın neticesi olarak huzurunuzdadır. Filha
kika, ibirinci İnönü Hükümeti Anayasasının bu 
154 ncü maddesi üzerinde kendisine düşen vazi
feyi derlemek üzere rahmetli Devlet Bakanı 
Sayın Avni Doğan'a görev vermişti. Sayın rah-
•nıetli Avni Doğan'ın hazırlığına geçtiği Diyanet 
İşleri teşkilâtı kuruluş ve görevleri hakkındaki 
kanun hazırlığı bilâhara Devlet Bakanı olarak 
bana intikal etmişti. Ben bütün Bakanlıkların 
ve Personel Dairesinin de mütalâasını aldıktan 
sonra, huzurunuzdaki kanun tasarısını nihai 
bir şekline o zamıan koymuştum. 
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Bilâhara gelen Devlet Balkanı arkadaşlanm ; 

Yetkin, Omay bu kanun tasarısını daha da te- I 
kcmmül ettirerek son inönü Hükümeti tarafın- j 
dan Meclise verildiğini biliyoruz. Yeni Ürgüp
lü Hükümeti de kanunu benimsediği gibi bu 
ikamın, Devlet Bakanı Altmsoy'un şahsında iyi 
Ibir takipçi de bularak Meclisten çıkmış ve bu
gün Yüce Senatonun huzuruna gelmiş bulun
maktadır. 

Başlangıçta da arz ettiğim gibi, hiçbir parti 
ve grup bu kanuna karşı bir dunum almadıkla
rı için bu kanun ayrısız gayrısız Türkiye Büyük 
Millet Meelisinin malı olarak nihai şekline bir 
müddet sonra Yüksek Senatonun oylarının da 
inzimamı ile gelecek ve meriyete girecektir. 

Bu noktayı böylece belirttikten sonra bir 
ilki husus üzerinde de durmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, hep -biliyoruz ki, 
Diyanet işleri Başkanlığı 1924 te 429 sayılı bir 
Kanun ile kurulmuştu. Bu kanunun üzerinden 
fbugün tam 41 sene geçmiş bulunmaktadır Bu 
41 sene içinde memleketimizin içinde, dünyanın 
içinde çeşitli şekillerde vâki bulunan tekâmüle, 
aynı zamanda o günün şartlan içinde kurulmuş 
bulunan 12 milyonluk bir cemaatin diyanetini 
tedvir edecek bulunan -teşkilât zaman içinde 
vazifelerini bihakkın yapamaz hale gelmiş, çe
şitli kanunlar buna kuvvet vermesi istikameti
ne yönelmiş olmakla beraber, yeni Anayasanın 
sarih hükmü karşısında bu teşkilâtın genel ida
re içinde yer alan Diyanet işleri hüviyetini al
ması zarureti bizi böyle bir tasarının hazırlan
masına sevk etmiştir. Şu halde bu tasarı bugü
nün ihtiyaçlarına cevap verecek niteliği taşı
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; insan ve insan top
luluğu yer yüzünde görüldüğü ve kendisini ta
nıdığı andan itübaren Allah duygusu ve yavaş 
yavaş din şuuru hâsıl olmuştur. Topluluklar 
otoriteler devletler halinde, hangi şe'kle bürü-
nürse hürünsün, hiçbir zaman bütün tarih için
de, bugüne kadar dine kayıtsız kalan veya dini 
tamamen ret ve inkâr eden cemiyetler görüle
memiştir. O halde, bu büyük realiteyi olduğu 
gibi kabul ederek, bir konunun halli tarih bo
yunca insanlığı işgal etmiştir. O konu şudur: 
Dinî otorite ile Devlet idaresinin otoritesi za
man zaman içte çatışmalara sebebiyet veren du-

K) 21.6.1935 0 : 1 
I nımlar ihdas etmişlerdir. Bu itibarla bu iki oto

riteyi birleştirmek veya fonksiyonlarını ayır-
j mak gibi tarih boyunca göregeldiğiımiz müca

deleler olmuştur. Bizde Halife ile Padişahın 
birleşmesi bu otoritenin bir insanda tecelli et
mesi gibi Garpta devlet adamlariyle Papr.hğm 
faraza ayrılması bu iki otoritenin fonksiyonla
rını ayrı ayrı yapmaları gibi seyirler takibet-
•miştir. Lâiklik bütün ilmî görüşün yanı babın
da bu iki otoritenin fonksiyonlannm birbirine 
müdahale etmemesi din ve vicdan hürriyetiyle 
Devlet idaresinin çatışmaması ve bu otoritele
rin birbirine muvazi olarak kendi fonksiyonla
rını ayrı ayrı yapması gibi bir ileri anlayışla 
bugün dünyada ileri memleketlerin tuttuğu bir 
doğru esas haline gelmiştir. 

Cumhuriyet Hükümetinin kurulduğu gün
den bugüne kadar lâiklik prensibi cemiyetini
zin içinde gereği gibi anlatılamamış olmaktan 
dolayı din konusu zaman zaman istismar konu
su olmuştur. Ve memleketimiz içinde siyasete 
alet edilmek gibi durumların devrelerine gir
miş çıkmıştır. O halde, bu tasarıyı bugün konu
şurken, parmağımızı basıp birleşeceğimiz en bü
yük nokta, medeni âlemin vardığı, dinî fonk
siyonu Devlet hayatında Devlet işine; Devlet 
fonksiyonu da vicdan hürriyeti işine karıştır
mamak yolundaki fonksiyonlarını katî, kesin 
ve cemiyetimizde idareyi ve insanlarımızı bir
birine düşüremiyecek bir ayrılığa vardırmayı 
tam anlamak suretiyle başlıyacağı için önemli 
bir hâdise telâkki ederek üzerinde durayoruz. 
Böyle olunca sevgili arkadaşlarım; bundan böy
le Türkiye'de yeni Anayasanın getirdiği hü
kümler ve bilhassa 19 ncu madde gereğince ar
tık din istismarcılığı meczuubahsolmıyacak ve 
olmaması da lâzımdır. Politika hayatında mem
leket hizmetinde yarışa girmiş olan insanlann, 
partilerin, grapların din mevzuundan medet 
umarak oy toplamak gibi bir idraki tamamen 
geçmişe bırakarak bu kanunun getirdiği ışık 
bize bundan böyle din mevzuunu mukaddes 
fonksiyonunun içinde bırakarak Devlet ve siya
set hayatını onun dışında, onun mensuplannı 
ve mukaddes hüviyetini âlet etmeden yürüte-
bilmenin de zihniyetini getirmesini istiyoruz. 

Bu noktayı böylece belirttikten sonra şunu 
ifade edeceğim: Bir memlekette insanlar varsa, 
Allah duygusu ve din şuurunun mevcudoldu-
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ğunu arz etmiştim. Din olunca dinin müessese- I 
lerinin ve din görevlilerinin bulunması da tabiî
dir. Meselâ bizim bugün Türkiye'mizde 6â bin 
ibadethane, 70 bin din görevlisi vardır. Bunla
rın ancak 10 bini ücret ve maaş alabilmekte 60 
bini ücretten ve maaştan uzak olarak vatanda
şın hamiyetine terk edilmiş bulunmaktadır. 

Memleketimizde, cemaat telâkkisi bir mües
sese halinde yapamadığına göre, din görevlisi
ni kendi kaderine devletin kontrol ve ilgisinin 
dışında terk etmok mümkün ve doğru değildir. 
işte Diyanet işleri tasarısı konuyu da ele alan 
ve önümüzdeki zaman içerisinde din görevlisi
ne Anayasanın 154 ncü maddesinin genel idare 
içimde yer alan Diyanet işleri Baş/kanlığmın ay
nı zamanda ehliyet ve liyakatle, ölçülü olarak 
yavaş yavaş ona ücret ve aylık vererek, Dev
letin kontrolü içinde de din adamına bir me
mur seviyesinde muamele yapmak imkânı geti
recektir. Asıl bu kanunun getirdiği yeni zihni
yetten bir tanesi de budur. 

Muhterem arkadaşlarım, nasıl bir memle
kette okul var, ama öğretmensiz gitsin diye
ni ezsek; bir memlekette din var, ibadethane 
var, ama din görevlisi olmadan ve yetişmeden I 
bu iş devam etsin diyemeyiz. Bunu dersek bu- I 
gün vardığımız bâzı sıkıntılı durumun içine gir
miş oluruz. O halde muhterem arkadaşlarım, 
'bunu tamamen objektif ve Türk Milletinin, 
TüıJk Müslüman Milletinin realitesine göre mü
talâa etmek ve bu realitenin içinde bunun ge-
rcıktirdiği cevabı ve tedbiri, çareyi araştırarak 
(bulmak artık daha çok geciktirilmesi müınvkün 
olmıyan bir vazife olarak önümüzdedir, işte 
Dayanet işleri Başkanlığı kanun tasarısı aynı 
zamanda bu konunun da cevatbı olarak elimizde 
bulunuyor. Bu kanunun getirdiği hususiyetler 
önce yeni Anayasa düzeni ve zihniyeti içinde I 
Diyanet işleri Başkanlığının intibakını sağlıya-
eak ve bu başkanlığın gene Anayasanın lâiklik 
anlayışı içinde görev ve yetkilerini belirtmiş 
•olacak. Bugüne kadar çıkmış bu sahadaki yaşı-
yan hükümleri bir araya toplamış olacak, din 
görevlilerini memur seviyesi içinde mütalâa 
ederek onları muteber ve muhterem olan dinin 
vazifesini yapan itilbarlı insanlar haline gelme
sine ve Devlet eliyle korunur olmasına çalışa
cak, dinî konuların çeşitli dallarında bilimsel 
incelemeler ve araştırmalar yapacak yetkide, I 
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I salâhiyette insanların yetişmesine ön açacak, 

nihayet aydın din adamlarının sayısının artır
masını ve bunların daha da yetişmesini sağlaya
caktır. Bu suretle memleketimiz diyaneti hu
rafenin dışında muhterem ve mukaddes dinin 
gerçeık ahlâk temelleri üzerinde gelecime istika
metine daha çok yönelmiş olacaktır. Bu kadar 
mühim bir kanunun tasan halinden kanunlaş
masına Yüce Senatonun gösterdiği ve göstere
ceği ilginin ne kadar yerinde olacağını belirtmiş 
olmak için bu mütalâaları arz etmiş bulunu
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, aydın din adamı 
yetiştirmek ve dinî kültür ve umumi kültürle 
takviye ederek bu istikamete yöneltebilmiş ol
mak için mevcutları arasında kumlar açmak, 

I seminerler yapmak, yeni aydın din adamları 
yetiştirmek için de bildiğimiz dinî okulları mü
tekâmil bir şekilde kurup geliştirmek bu kanu
nun başlangıç olarak ele aklığı ve Millî Eğitim 
Bakanlığı ile işbirliği yaparak geliştireceği baş 
konular olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarımı, sözlerimi şu esas 
noktalarla bitireceğim. Bugün insanların yaşa
dıkları her yerde dinler de mevcuttur. Dinin 

I karşısına çıkmak, onunla mücadele etmek tarih 
I 'boyunca başarı göstermiyen ve nihayet başlan

gıçta da arz ettiğim gibi, bu sahada ret ve in
kârı değil, büyük realiteyi kabul ederek fonk
siyonları ayırıp lâiklik zihniyeti içinde geliş
tirmek en doğru yol olarak, Anayasada temeli
ni bulmuş bu kanunla da istikametini almış ola
caktır. Şu halde din toplumların kayıtsız kala-
mıyaeakları mukaddes bir konudur. Din adam
larına dünyanın pencerelerini ve ileri idrakin 
kapılarını ardına kadar açmak işitiyoruz. Tür
kiye'de din ve din adamı siyasetin tamamen 
dışında kalacak ve fakat cemiyetimizin ilerle-

I meşinde, kalkınmasında geride kalan, geriye 
çeken bir kuvvet değil, cemniyetin ileri gitmesi
ne, gelişmesine, geri kalmamasına duasiyle, va-
iziyle, hutbesiyle bizzat iştirak ederek yardım
cı olan toplumu ileriye doğru çöken kuvvetler 
arasında kendisine düşen görevi ifa eden hatırı 
sayılır bir varlık haline geiecciktir. Bilhassa 
köylerde imamla öğretmeni kucaklaştırarak, 
bütün güçlerini birleştirerek halkın hizmetine 
'beraberce koşmaları sağlandığı gün köy dâva
mız hal yoluna girmiş olacaktır. Bu idraki kül-

I tür ve din çatışması suretiyle değil, kültürün 
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ve dinin görevlilerinin bu ileri İdraki paylnş-
nıalariyle halletmek müm'kündür. Din adamla
rımıza yeni bir ru)h ve millî bir çalışına aşkı, 
yeni bir tutum, sorumlululk duygusu ve cemi
yet kaygusu getirmek istiyoruz. Memlekette 
aydınlık bir diyanet hayatını yaratırken din 
adamlarımızı toplumun ilerlemesinde bütün 
gücünü seferber eden ileri bir harekete ortak 
yapmak istiyoruz. Tüı«k Cemiyetinin çeşitli ba
kımlarından teminatı olan dinî inanç ve kanaat 
hürriyetine saygımızın yanında, din adamlan
mızı bu ileri üdralke kavuşturmak, cemiyetlin se
lâmetle ilerlemesi için yerinde bir iş olacaktır. 
Çünlkü arkadaşlarım, din ve din görevlisi cemi
yet dışı değildir. Bu inançlarımızı kuruluşunu 
ınü/taalkıp vazife alacak bulunan Diyanet İşleri 
Başkanlığının içinde, başında ve bütün teşkilât 
olarak memleket içinde vazife ile çalışacak bu
lunan bütün din görevlilerine de bu zihniyetin 
sirayet etmesini canı gönülden diliyoruz. Bu 
kanun tasarlısının kanunlaşarak memleketimiz
de diyanet hayatımıza daha çok aydınlık, va
tandaşa daha çok gönül rahatlığı ve din görev
lilerine de bugüne kadar içinde bulundukları, 
kendilerinin yadırganan, insan olma duygusu
nun verebildiği çekingenlikten kurtularak, ce
miyetin maaşeri vicdanı içimde hürmetli, itibar
lı yer sahibi olduklarının bir teminatı olarak 
çıkacağını biliyoruz. C. H. P. Gnıpu adımı, bu 
anlayış ve bu anlayış içinde kurulacak bulu
nan Diyanet İşleri teşkilâtının memleketimize, 
milletimize ve bundan ümitle bekliyerek, hızını 
ıbugüne kadar ki, bâzı yanlış telâkkilerden kur
tularak ileri idrakin temsilcisi olmalk hevesi ve 
arzusunda bulunan din görevlilerimize hayırlı 
olmasını canı gönülden diler, Yüce Senatoyu 
hürmetle selâmlarım. Teşekkür ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Artııs, Kontenjan Gm-
pu adına. 

KONTENJAN GRUPU ADINA ÂMİL AR-
TUıS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Muhterem 
arkadaşlar, 

Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı üzerinde Kontenjan 
Grupunun görüşlerini arz etmek üzere Yüksek 
Huzurunuzu işgal ediyorum. 

Bilindiği gibi 'Türkiye 'Cumhuriyeti lâik bir 
Devlettir. Bunun mânası din ve Devlet işleri- J 
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nin birbirinden ayrılması ve Devletin din kural
larına göre değil, zamanın icaplarına ve mille
tin ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarına göre yö
netilmesi demektir. Fakat bu esas, sosyal bir 
olay olan -ve toplumun .hayatında önemli bir ye
ri bulunan dinin kendi haline terk edilmesi de
mek değildir. Lâik Devletin dinî faaliyetler 
üzerinde gerekli denetimi yapması onun hem 
yetkisi içindedir, hem. de görevidir. Türkiye 
Cumhuriyetinde nüfusun % 99 unun mensübol-
duğu İslâm dininin inanç, ve ibadet esaslarını 
doğru olarak halka öğretecek ve din hizmetlerini 
ifa edecek aydın din adamlarına ihtiyaç bulun
duğu ve bu konuda Devletin teşebbüsü ele al
ması gerektiği aşikârdır. Nitekim Anayasamız 
154 neti maddesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı
nın . genel idare içinde yer aldığını ve özel ka
nununda gösterilen görevleri ifa edeceğini ifa
de etmektedir. Bundan, maksat, dinî faaliyet
lerin Devlet eliyle teşkilâtlandırılması voliy
le lâikliğin Devletin temel niteliklerinden 
biri olarak kabulünden beklenen gayelerin ve 
Türk toplumunu Batı uygarlığı seviyesine ulaş
tırmayı hedef bilen Atatürkçü amaçlarının tam 
aksine sonuçlar doğmasını önlemektir. 

Anayasamızın bahsettiği Diyanet İşleri Baş
kanlığına ait özel kanunlardan ilki 1340 tarih
li ve 439 sayılı Kanundur. Bu kanunla Şer'iye 
ve Evkaf Vekâleti kaldırılmış ve Diyanet İş
leri Başkanlığı kurulmuştur. Kanuna göre İs
lâm dininin ibadet ve itikada dair bütün hü
kümlerini ve meselelerini yürütmek ve din ku
rumlarını yönetmekle görevli Diyanet İşleri 
Başkanlığı kurulmuştur. Bugüne kadar bu 
teşkilât 1985 te çıkan 2800 sayılı Kanun ve 
onun ek ve tadilleriyle yürütülmüştür. Çok 
yetersiz olan bu kanunların yerini şimdi Yük
sek Huzurunuza, sunulmuş olan yeni tasarı ala
caktır. 

Sosyal bir müessese olan din, insanlar için 
mânevi bir ihtiyaç ve cemiyet için de büyük 
bir nizam unsurudur. Alman filozofu Schopen-
har'm dediği gibi insanlar ihtiras ve arzula
rının esiridir. Sosyal hayatın yürüyebilmesi 
için fertlerin, nefsanî ihtiraslarına hâkim ol
maları lâzımdır. Modern cemiyette fertlerin bu 
ihtiraslarını sınırlıyan kuramların başında 
hukuk kaideleri gelir. Fakat hukukun yanın
da ahlâk ve din de hâlâ bu konuda önemli 
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bir yer işgal etmektedir. Filozof Alexi Ber-
trand «İnançlı kimselerde mevcudblan iman, 
ahlâk için pek değerli bir dayanaktır ve din 
ahlâkının aynı zamanda bir felsefe .ahlâkı ol
duğunda da şüphe yoktur» demek suretiyle di
nin sosyal düzenin devamındaki önemini be
lirtmiştir. İşte ferdî ve sosyal hayatımız için 
bu kadar değer taşıyan Diyanet İşlerini Ana
yasamızın lâiklik anlayışı ve 19 ncu madde
sinde ifadesini bulan «Vicdan ve dinî inanç 
hürriyeti» esaslarına uygun olarak yeni baştan 
düzenliyen bu kanun tasarısını şükranla kar
şılıyoruz. 

• n T * ~ •• - - -~ -

Tasarının dayandığı temel ilkeler şöyle özet
lenmektedir : 

t. Anayasamızın genel idare içinde yer 
alacağını bildirdiği Diyanet İşleri Başkanlığı
nın 'görev ve yetkilerini lâiklik, din ve vicdan 
hürriyeti anlayışına uygun olarak ve bugünün 
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tek bir ka
nunda toplamak; 

2. Diğer Devlet memurları seviyesinde 
kadro ve malî imkânlar sağlamak suretiyle Di
yanet İşleri görevlilerini bir taraftan bugün
kü sıkıntılı durumlarından kurtarmak, diğer 
taraftan her türlü mânevi ve müspet ilimler
le mücehhez olarak yetişen gençler için hu teş
kilâtı cazip bir hale getirmek, 

3. Dinî konuların çeşitli dallarında bilim
sel inceleme ve araştırma yeterliğine sahip din 
işleri görevlilerini artırarak bunların çalış
maları sonuçlarını halkın aydınlatılmasına ve 
hizmetine arz etmek ve böylece İslâm dini
nin asla müsaade etmediği taassup ve hedef
leri bertaraf etmek suretiyle halkımızın 
inanç ve ahlâk esaslarmdaki birlik ve bütün
lüğü sağlamlaştırmak. 

'43 madde ve 7 geçici maddeden ibaret olan 
tasarıda Diyanet İşleri Başkanı ile Din İşleri 
Yüksek Kurulu Başkan ve üyelerinin, Diya
net İşleri Başkan yardımcılarından en az 'bi
rinin, Dinî Hizmetler ve Din Görevlilerini 
Olgunlaştırma Başkanının, din öğrenimi veren 
yüksek dereceli okul veya fakültelerden, en az 
birini bitirmiş olması şartını ve.22 nci mad
dedeki diğer kimselerin tahsil şartlarını ve 
mânevi niteliklerini aydın din adamı esprisi
ne çok uygun bulduk. • ' • . . . 
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Tasarının Diyanet İşleri Balkanının yöne

timinde, bilimsel yeterliği ve dinî hizmeti île 
tanınmış olan bilim ve din adamlarından ku
rulu bir Din Şûrasını öngörmesini memnun
lukla karşılıyoruz. Diyanet İşleri 'Teşkilâtı
nın en yüksek karar ve danışma organı olan 
Din İşleri Yüksek Kuruluna verilen bilimsel 
niteliği de tasarının yukarda belirtilen ilke
lerinin gerçekleşmesi için atılmış 'önemli bir 
adım telâkki ettik. 

Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunun her 
derecesinde görev alan personelin, Memurlar 
Kanununun hizmetliler için yasak ettiği siyasi 
faaliyetten başka, dinî görevleri içinde veya 
bu görevin dışında, her ne suretle olursa ol
sun, siyasi partilerden her hangi birini ve
ya onların tutum ve davranışını övmesini ve 
yermesini yasaklıyan ve bu gilbi hareketleri 
tahkikatla sabit olanların ilgili ve yetkili mer
cilerce işlerine son verileceğini ifade eden 
hükmü çok yerinde buluyoruz. Bu hüküm. 
Anayasamızın koyduğu dinin siyasete alet edil
memesi prensibinin bir sonucudur. 

Tasarının din işleri görevlilerine getirdiği 
malî imkânlar şöyle özetlenebilir. 

1. üniversite ve yüksek okul mezunu olan
lardan müftü ve vaizliklere atanacaklar barem 
derecesine ıgöre girebilecekleri derecenin üri 
üstü ile vazifeye başlamaktadır. Bu takdirde 
müktesep hak dereceleri ile atandıkları derece 
arasındaki farkı tazminat olarak vermeye 
Başbakan yetkilidir. 

2. Diyanet İşleri Başkanı, Başkan yardım
cıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ve 
üyeleri, Dinî Hizmetler ve Din Grörevlilerini 
Olgunlaştırma Dairesi Başkanı, il ve ilçe müf
tüleri ödenek alacaklardır. 

3. Bucak ve köy imam - hatipliklerine 
İmanı - Hatip okullarının ikinci devresini bi
tirmiş olanların tâyin edilebilecekleri esası 
kabul edilmiş ve bu maksatla her yıl gerekli 
kadroların bütçeye ilâvesi öngörülmüştür. 

Bu hükümleri ve kazanılmış hakları saklı 
tutan kanunun bir tasfiye kanunu niteliğini 
almamasını sosyal mülâhazalarla ve bu alan
da halen hissedilen yetişmiş personel sakıntısı 
sebebiyle yerinde görüyoruz. 

Bu kanunun malî hükümleri yüksek ve or
ta dereceli din okullariyle İlahiyat fakul-
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telerino rağbeti artıracak ve bu öğretim ku
rumların lan çıkanları mesleklerine bağlıya
caktır. Ancak bu suretledir ki, bu kanunun tam 
bir şekilde uygulanması mümkün olabilecek, 
başka bir deyimle din hizmetleri ancak o za
man bu kanunun aradığı nitelikte kimselere 
tevdi edilebilecektir. Durumu bu açıdan mü
talâa ederek şimdilik her hangi bir tenkidi 
erken buluyoruz. 

Sözlerime burada son verirken, Kontenjan 
Grupu adma hepinizi saygiyle selâmlar ve ta
sarının Diyanet İşleri camiasına ve memlekete 
hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz; Adalet Partisi 
Grupu adma buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA CAVİT TEVFİK OK-
YAYUZ (İçel) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlar: 

Diyanet işleri Başkanlığının kuruluş ve gö
revleri hakkındaki Kanun üzerinde mütalâa. 
kanaat ve istirhamlarımızı arz etmeden Ada
let Partisi Grupu olarak, Cumhuriyet Senato
su ve Saym Başkanı hürmetle selâmlıyoruz. 

30 y i kadar evvel kabul edilen Diyanet îş
leri Başkanlığının Teşkilât ve vazifeleri hak
kındaki Kanunun zaman zaman çıkarılan müte
ferrik kanunlara ve tüzüklere rağmen hizmetin 
lâyık olduğu ehemmiyetle ve mânevi müessiri-
yetle işlemedeğine yeter bir gerçektir. Nitekim 
Anayasamızın 154 ncü maddesinde «genel ida
re içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı 
Özel Kanununda gösterilen görevleri yerine ge
tirir» hükmiyle bu istikamette yapıcı bir ni
zam sevk etmiş ve bu sahada yapılan uzun. dik
katli ve gayretli çalışmalar sonunda Meclisimi
zin de tasvibini alan bu kanun tasarısı huzuru
nuza gelmiş bulunuyor. Hepimizin bildiğimiz 
gibi milletimizin reylerine hukukî hüviyetini ve 
hakiki kıymetini almış bulunan Anayasamız 
dhvn cemiyetin huzur ve saadetindeki yerini di
nî hürriyete verdiği kıymet ve ehemmiyetle en 
güzel şekliyle değerlendirmiş bulunmaktadır 
(Herkes: Vicdan ve dinî inanç ve kanaat hür
riyetine sahiptir. Kimse dinî inanç ve kanaat
lerinden dolayı kınanamaz.) 

Bugünkü dünya kültürüne ışık tutmuş ile
ri ve aydın bir fikir hareketinin yapıcı kifaye-
t i y ^ yılların devamında insanlığın huzur ve sa
adetine hizmet etmiş İslân dininin; gerçekleri, 
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iyiliklerin büyüklüğünde değerlendirme felse
fesini bihakkin kıymetlendirebilmek bu kanu
nun hazırlanmasında esas ve hâkim fikir olmuş
tur. Anayasamızın vuzuhla sevk ettiği din hür
riyeti sosyal ve mânevi bir müessese olarak; 
dindar vatandaşların din bahsinde sahibolduk-
ları haklardan her birini, serbestçe korkusuz 
ve endişe duymadan kullanmalarını gerektirir. 
Cemiyetlerin oluş ve işleyişinde en müessir bir 
müessese olarak, bu inanışın içinde masumane 
hisleriyle yer alan insanlar, itikat, ibadet, ah
lâk öğrenme ve öğretme haklarını bu hürriyet 
içinde endişesiz kullanacaklardır. Mânevi kıy
met hükümlerini tamamen ret ve inkâr eden bir 
anlayışın millî ve ilâhi temellere dayanan mü
esseselerimizi tahribedebilecck tehlikeli gelişme
sini önliyebilecek müessir ve müspet bir mües
sese olarak Diyanet İşlerini müspet ilimlerle 
müceihhez salâhiyet sahibi, İslâm itikadatma 
malik ve İslâm Dininin asla ve hiçbir şart için
de tecviz etmediği hurafeleri berataraf edebile
cek fikrî ve mânevi kifayette bir değer haline 
getirmek bu tasarının hazırlanmasında kıymet-
lcndirilmeye çalışılan gerçekler olmuştur. 

İnsan oğlunu, his ve hırslarına hâkim, vic
danına ve faziletlerine esir; mânevi bir olgun
luğun büyüklüğüne yüceltecek dinî inanç ve 
ahlâkın tam bir kuvvet halinde milletimize ger
çek ve müspet kıymetleriyle aksettirilip tatbik 
edilmesine çalışmakta faydalı ve müessir olaca
ğına inandığımız bu tasarı, Diyanet İşleri Pe
kliğini de her türlü siyasi tesirlerden uzak tut
maya bilhassa gayret ve dikkat sarf etmiştir. 
Tasarının; teşkilâta girecek elemanların İslâm 
ilmine vukufu olan itikat ve amelce İslâm aki
desine bağlı bulunan ve müspet ilimlerle müceh
hez olaeak kimselerden seçilmesine bağlı bulu
nan ve müspet ilimlerle mücehhez olaeak kim
selerden seçilmesi bahsindeki hükümleri bilhas
sa faydalı bir gerçeği kapsamaktadır. Bu ara
da bu asil milletin dinî inanç ve itikadına hiz
met edecek din adamlarının sosyal ve mânevi 
huzur ve (haysiyetlerini korumakta gösterilen 
dikkat ve gayret bilhassa memnuniyet verici
dir. Devlet memurları seviyesinde kadro ve 
malî imkânlar temini suretiyle teşkilât bugün
kü hakikaten elem verici vaziyetinden kurtarıl
mış ve bu hizmet sahası da, müspet ve mânevi 
ilimlerle yeterli olarak yetişecek gençlerimiz 
için arzu edilen bir kıymet ve hüviyete ulaştı-
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rılmak istenmiştir. Devletin genel idare teşki
lâtına muvazi olarak yetkili ve kuvvetli bir 
merkez teşkilâtının denetimi ve idaresi altında 
bulunan memlekete faydalı ölçülerle hizmet ede
cek şekilde ayarlanmış bulunan ve halkla doğ
rudan temas halinde olan müftülük ve vaizlik 
müesseseleri de ilmî ve yeterli bir hüviyete ulaş
tırılarak müessir ve tam manasiyle faydalı hale 
getirilmiştir. Bugüne kadar dağınık ve hakları 
olan alâka ve imkânlardan mahrum bulunan müf
tülüklerin, bu Teşkilât Kanunu içinde lâyık ol
dukları maddi ve mânevi kıymet ve ehemmiye
ti almaları ve güven verici hukukî ve sosyal bir 
hükmün kuvveti içinde ihtiram görmeleri şüphe 
yok ki, huzur verici bir tatbikat olacaktır. Yük
sek Din Kurulu; ilim ışığı altında akademik ça
lışmaların yapıcı güciyle müspet bir anlayış öl
çüsü içinde halkımızın irşadedilmeşinde fayda
lı ve yerinde ve müessir bir müessese fhüviyeti-
ni taşımaktadır. Kuvvetlinin her hizmet ve 
münasebette mutlaka ve mutlaka âdil; imkân
sızın, zayıfın huzur ve güven duyacağı bir ale
min yaratılmasında dinî inanç ve itikadın ve 
bu istikametteki müspet çalışmaların getireceği 
gerçek neticeler, cemiyetimize daima huzur 
ve saadet verecektir. 

Tasarının hazırlanmasında parlâmento için
de ve parlâmento dısmda vazifeli ve alâkalılar 
taraf mdan büyük ölçüde gayret sarf edilmiştir. 
Biz Adalet Partisi Grupu olarak, ilim, fikir ve 
ahlâk sahibi aydın din adamlarının elinde mâ
nevi cihazlanmanm, memleketin huzur ve saa
detinde büyük ve müessir yeri olduğuna inanı
yor ve bu türlü bir cihazlanmayı müspet ve 
gerçek bir nizamın güciyle temin ve tesise çalı
şan bu tasarınnı getirilmesinde emeği geçenle
re candan teşekkürlerimizi söylemeği bir vazife 
sayıyoruz. Aziz arkadaşlarım: 

Büyük gayretlerin eseri olarak maddeler 
arasında esaslı bir muvazene ve münasebet tesi
sine dikkat edilerek hazırlanmış bulunan bu ta
sarının. Cumhuriyet Senatosu gündeminde sı
ra bekliyen ve hukukî düzen yönünden çıkması 
zaruri bulunan diğer kanun tasarılarının tetkik 
ve çıkarılmasına da imkân verilmek üzere Di
yanet işleri Başkanlığı Kuruluş, ve görevleri 
hakkındaki bu tasarının alâkalı komisyonda bir 
tadil de görmediği göz önüne alınarak tümü 
üzerinde konuşma yapılarak kabul buyurul-
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ması hususundaki teklife iştirak ediyor, Sena
tomuzu ve Sayın Başkanı Adalet Partisi Grupu 
olarak hürmetle selâmlıyor, kanunun aziz ve 
asil milletimize ve saygıdeğer din adamlarımı
za hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Demir. Y. T. Partisi 
Topluluğu adına. 

Y. T. P. TOPLULUĞU ADINA MEHMET 
ALÎ DEMİR (Tunceli) — Muhterem Başkan, 
muhterem arkadaşlar, Muhterem Bakan; toplu
luğumuz adına hepinizi hürmetle selâmlarım 

islâm dininin itikat ve ibadetleri ile ilgili 
işleri ve aynı zamanda lâik ve demokratik Tür
kiye Cumhuriyetinin yeni Anayasa düzeni içe
risinde, özellikle vicdan ve din hürriyetini ifa
de eden ondokuzuncu maddenin ış^ğı altmda 
Diyanet işleri Başkanlığına kuruluşunu Ana
yasa düzenine intibak ettirmek amaciyle bu 
kanun bundan iki yıl evvel teklif ha1 inde ve 
bilâhara Hükümet tarafından da tasarı halin
de Meclise getirilmiştir. Memnuniyeti mucibolan 
şudur ki, bugün Milet Meclisr'nin gerek komis
yonlarında, gerekse Umumi Heyet gündemin
de kadük duruma düşmek üzere bnVvrm v v a 
bekletilen teklif ve taşanların âkibetine uğra
madan Yüksek Senatoya kadar getirilmiş ol
masıdır. 

Teklif ve tasarının ruhu, yeni Anayasa
mızda yerini bulan Diyanet İşleri Başkanlığının 
sağlam temeller üzerine kurulması ve millet 
olarak bugün Diyanet işleri Reisliğinden bek
lenilen hizmetleri noksansız olarak yapmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hepimizin malûmu olduğu üzere Cumhuri

yetin ilânından sonra 1924 yılında 429 sayılı 
Kanunla Diyanet İsleri Reisliği kurulmuş 1935 
yılında 2800 sayılı Kanunla bu kuruluşun gö
rev ve yetkileri de tâyin edilmiştir. Bu kanun 
ihtiva ettiği hükümler ihtiyaca cevap veriledi
ğinden kanuna bâzı tamamlaydı ve değiştirici 
hükümler eklenmiştir. Fakat zaman ge^'n^c me
riyette bulunan ve bugünün gerçel^erine ce
vap vermiyen birçok kanunlar gibi değiştirilen 
şekliyle dahi günün ihtiyaçlarına cevap ver
mekten uzakta kalmıştır. 

Gerçek şudur ki, islâm dininin yüksek mâ
nevi kudretiyle orantılı, geniş ve esaslı bilgi
lere sahip yetkili din görevlileri bu vatan sat-
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kında geçmişe nazaran azalmıştır. Bugün ih- I 
tiyaçları karşılamak artık kaçınılmaz bir du- I 
nım arz etmektedir Evet din hizmetlerini bir I 
düzen altına almanın gelişi güzel davranışları 
önlemenin şart olduğu günlük olaylara ve gaze- I 
te sütunlarına intikal eden haberler, bu gerçeği I 
meydana koymaktadırlar. Burada Culmhuriyet I 
Gazetesinde intişaı eden bir röportaja birkaçı 
etimle ile temas ederek ve sayıları beşyüzü bu- I 
lan ve Anadolu'nun muhtelif yerlerinden kaçı- I 
rılmak ve kaçmak suretiyle Şam'a götürülen ve 
orada bir caminin avlusunda Türkiye'de İslâm 
dininin ne duruma girdiğine dair genç dimağ I 
lara yapılmak istenen telkinleri okumuşsunuz- I 
dur. I 

Müsaadenizle muhterem arkadaşlarım; Cum- I 
huriyet Gazetesinde 28 Şubat 1965 tarihinde ya
yınlanan röportajlarda Yılmaz Çetine! söyle I 
bahsediyor: «Şam'da Türk çocuklarına gizlice I 
para veriliyor 8 - 20 yaşlarındaki bu çocuklara I 
Türklerin dinsiz oldukları telkin ediliyor...» I 

Muhterem arkadaşlarını, Anadolu'nun ınuh- I 
telif yerlerinden alınarak Şam'a götürülen ve I 
Emiriye Camiinin avlusunda ders çalışan Türk I 
çocukları Ömer, Hüseyin, Bil an. İbrahim ve I 
Bekir... 

Muhterem arkadaşlarım, birkaç cümleyi I 
gazetede okumak istiyorum. Hepiniz de oku- I 
muşsunuzdur. Anadolu'nun muhtelif yerlerin- I 
den kaçırılarak yurt dışma götürülen çocukla
ra yapılan telkinlerle Türkiye'deki İslâmiyet in I 
aki'betinin nereye götürülmek istendiğini ve I 
tam bu sırada bu kanunun çıkmasındaki isa- I 
beti göreceksiniz. Ve bir daha anlayacaksınız. I 

Bakınız okuyorum arkadaşlarım: Türkiye'de 
yeteri derecede din âlimi bulunmadığı, hocala
rın kifayetsiz olduğunu iddia eden bu çocuklar 
sefalet içinde perişan bir durumda Şam sokak
larında âdeta sürünmektedirler. 

Ook muhterem arkadaşlarını, şayet uzun I 
ve 5 - 6 gazetede intişar eden bu haberleri oku
duğunuz ve resimleri gördüğünüz zaman haki
katen yürekler acısı olduğunu anlıyacaksınız. 
Yazının muhteviyatında Türkiye'de nelerin ce
reyan ettiğini ve bilâhara bu gençlerden bir kıs
mının burada ne gibi telkinler altında yetiştiri
lerek Anadolu'ya sokulduğunu da yazar yaz
maktadır. I 
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Muhterem arkadaşlar, 
Bugünkü istismarların mebdei hiç şüphe 

yok ki Diyanet İşleri Reisliğinin her türlü im
kânlardan yoksun oluşundan ileri geldiğini ka
bul etmek lâzımdır. İşte bu imkânlar sağlan
dığı takdirde bu şekildeki neşriyatın son bula
cağı kanaatindeyiz. 

Evet muhterem arkadaşlar, Osmanlı İmpa
ratorluğunun üç. kıta üzerinde 600 senelik hü
kümranlığı ve girdiği harblerde muzaffer ola
rak çıkışının çeşitli unsurları yanında dinine 
olan inanış bağlılık ve ondan aldığı mânevi 
kuvvetin, mevcut unsurların en başında ge
lenlerden biri olduğunu da unutmamak lâzım
dır. 'Yine unutmamak lâzımdır ki, koca bir kı
tada yaşıyaıı insanların çoğunu aynı istikame
te ve aynı gayeye doğru sevk edenlerin, tarihe 
haçlı seferleri olarak geçen harbleri yaratan 
kimseler insanların dinî inanışlarından fayda
landıkları da bir gerçektir ve vine unutmamak 
lâzımdır ki, "Rönesans'ın beşiği olan yerlerde 
güzel sanatların doğması ve bugün Anadolu'
muzu süsliyen çeşitli mabetlerin inşasında, göz
le görülen güzel sanat (»serlerinin mevcudiyeti 
yine İslâm dinine olan bağlılıktan ve ona veri
len değerden ileri geldiğini de bilmek lâzımdır. 

Bu gerçekler karşısında uzun yıllardan beri 
ihmal edilen Diyanet İşleri Reisliğinin yeniden 
ele alınması ve bu teşkilâtta çalışanların da 
maddi ve mânevi bakımdan tatmin edilmesinin 
sağlanmasını ihtiva eden bir tasarının ve tek
lifin geç olsa dahi bugün Senatoya kadar geti
rilmesi ve aradaki boşluğun kapatılması hiç 
şüphe yok ki hepimizi memnun etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hülâsa olarak diyebiliriz ki, getirilen tasa

rının esas gayesi gerekçede de yerini bulduğu 
üzere din hizmetlerini bir düzen altına, almaya, 
Diyanet İşleri Başkanlığını memlekette lâyik 
olduğu mevki ve imkânlara kavuşturmaktır. 
Bunun için evvelâ kurulusu derleyip toplamak 
onun mensuplarına, dinin ana esaslarına uygun 
yeni bir hüviyet vermek, onları dinî ilimlerle 
donattıktan sonra günümüzün müspet ilimlerin
de de gereken yeterliği kazandırmaktır. Ve 
böylece Diyanet İşlerini ([alışmalarını memle
ket kültür ve ahlâkına yararlı bir hale getir
mektir. Kısaca Diyanet İşleri Başkanlığının 
kuruluşu ile .din işleri lâyik ve demokratik 
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Cumhuriyet düzeni içinde ve yeni Anayasamı
zın getirdiği ruh ve idare sistemi ışığında ve ge
nel idare içerisinde huzurla yönetecek görevli
lere daha iyi bir yejişnıe ve daha rahat çalıs-
ma yolları açmaktadır. Y. T. P. olarak hepi
nizi hürmetle selâmlar kanunun memlekete ha
yırlı ve uğurlu olmasını temenni eylerim. 

BAŞKAN — Sayın Hazer?... Yok. 
Sayın Yıldız. 
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 

YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; bu çok önemli kanun üzerinde 
grapumuzun görüşlerini Özet olarak sunmaya ça
lışacağım. 

4 - 5 yıldır çıkanı amak hastalığından yaka
sını kurtaramıyan bir kanun son evresine ermiş 
olmasından büyük hoşnutluk duymaktayız. 
1960 tan beri girişilen çalışmalarla hazırlanan 
kanunun bu ölçüde talihsizliklerle karşılaştığını 
ankaımak, daha doğrusu bunun sonucuna bugün 
ulaşmak bizi de sevindirmektedir, bu talihsizli
ğin son dönemine ulaşmak ümitlerimize kuvvet 
veriyor. Gerçekten aydın din adamı yetiştirme, 
toplumda bu kuramda umduğumuz büyük gö
revlerin yapılabilmesinin başlıca koşuludur. Bu 
arada Devletin bu işi ilgisiz karşılaması da müm
kün değildir. Cemaat geleneği olmıyan bir top
lumda Devlet de ügisiz olunca bu kurumun ya
şaması olanak dışı bir hayal olur. Bu bakım
dan konu üzerinde Devletin önemle eğilmesi ge
rekir. 

Biz konuyu, biraz daha derinliklerine inerek 
toplum yaşantınız üzerindeki türlü etkileri ve 
yönleriyle incelemek istiyoruz. 

Kanun çok iyi hükümler, ileri görüşler ve 
olumlu etkilerini umduğumuz hükümleri ihtiva 
etmektedir. Bununla beraiber nedenlerini anlı-
yamadığımız bir kısım aksaklıkları Devlet yapı
mızda pek alışılmamış bâzı aykırılıkları bir yön
den din görevlileri lehinde iken, diğer yönden 
de aleyhte işliyecek hükümleri ve toplumsal ger
çeklerimize olduğu kadar Yüce Din Kurumu
nun aımaçlariyle de bâzı çelişiklikleri kapsar hal
dedir. 

Kanunun biran önce çıkmasını bu ölçüde 
gecikmiş olmasını daha da artırmamayı arzu
ladığımız cihetle bu eksikleri söylemekle kanu
nu geciktirme arzusunda olmadığımız, tersine 
eğer şimdi olmazsa. en yakın gelecekte bu ku-
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surların düzeltilmesi arzusunu belirtmek istiyo
ruz. Yoksa-şimdi yapılacak değişiklikleri kamu
nun bu yıl çıkmasını önliyeceği kaygısını biz de 
paylaşıyoruz. Fakat bu ölçüde kusurlara olan 
bir kanunun .gecikmeden düzeltilmesi' büyük bir 
zorunluktur. 

Sıaym arkadaşlarım, evvelâ konuyu naniği 
anailke ve felsefeye dayanarak ele almamız ge
rektiğine ilişkin görüşlerimizi belirttikten sonra 
kanunun söz ve ruhu üe ilgili düşüncelerimizi 
sunacağız. 

İnsanoğlu var olalıdan beri, aklının kavraya
bildiği ve çevresini saran fenjauner ötesinde hiç
bir şeyi kabul etmiyenlerle bu sınırı aşan bir ev
remin daha varlığını düşünenlere raslanaigel-
miştir. Fakat dalima ikinci gruptakiler çoğun
lukta olmuş ve bu gerçeği esas almıyan hiçbir 
toplumun da sürekli şekilde var olduğu görül
memiştir. Özet olarak bugüne değin, dinli ve 
dinsiz insanlar daima var olmuş, fakat dinsiz 
toplum dstiyenllerin düşünceleri hiçbir yerde 
ıgerçeklekememiştir. Akıl ötesi bir evrenin var
lığına inananlarla akıl ve deneyli bilimlerin 
çerçevesinin çizebildiği sınır dışında hiçbir şe
yin düşünülemiyeceğini söyliyenleı? arasında sü-
regiden çatışma ve çekişmelerden bir toplum bu
güne değin kurtulamamıştır. Halbuki böyle bir 
çelişme, ya da çatışma gereksizdir. Bu gerçe
ğin hem inananlar ve hem de inanmıyanlarca 
kavranması uygar ve akılcı bir tutum olacağı 
gibi, lâik Devlet (anlayışının da bir gereğidir. 
Bundan önceki Papamın bir dîn lideri ile bir 
dinsiz liderin yaptığı görüşme ders verici nite
liktedir. Henüz Arşövekken Papa diyor ki; hem 
din adamları için ve hem inanmıyanlaır için 
ve bütün aydınlar için sanırım güzel bir örnektir. 

Papa, dinsiz lidere diyor ki.» siz dinsizsi
niz, ben bir ruhani liderim. Aramızdaki fark 
çok küçüktür. Hele anlaşmıyacak hiçbir ye
rimiz yoktur. «Tabiî lider şaşıyor nasıl böy
le olur? Papa» aklın sınırını çizebildiği, de
neyli bilimlerin, pozitif bilimlerin kavrayabil
diği, fiziğin, mekaniğin bütün bilimlerin çerçe
vesini çizebildiği, kurallarını kurabildiği, neden
seli ligi illiyetini kurabildiği bütün olaylarda be
raberiz, «o çevre içinde hiçbir çatışmamız yok. 
Ben o sınırı aşıyorum, sen o ısınırın içinde ka
lıyorsun. Sınırı aştığım yere de gelemediği
ne göre sizinle çatışacak bir taralımız yok
tur. Sınır içinde de beraberiz.» diyor. 
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Bu hem inananlar ve hem inanmıyanlar için 

kabul edilmesi Ye bu alandaki çekişmeleri 
gereksiz kılan bir anlayıştır. Böyle bir ol
gunluğa erişilememesinde yeterli ve yetenek
li din görevlilerinin yetiştirilmesi ve aydın
ların da her türlü önyargıdan kurtularak ko
nuyu ilgi ile incelemesi gerekir. Böyle bir 
tutuma toplum olarak şimdiye kadar yöne-
îemeyişten çok zararlara uğradık. Bu tip bir 
tutumun yaratacağı açıklık din kurumunun 
toplumdaki fonksiyonunu olumlu yönde et
kin kılacağı, gibi, amaçlariyle asla bağdaşa-
m:yan va hattâ felsefesine zıt olan yönlerde 
dini kullanmak istiyenlerin oyunlarını da bo
şa çıkarır. 

Açıkça belirtmek gerekir ki, din aleyh
tarları yanında eski Bizasn geleneklerini di
ne sokmak istiyen ve aynı yöntemlerde dini 
kullananlar hem yurda ve hem de dine zarar
lı olmuşlardır. Roma Cumhuriyetinde Bizans 
kilisesinin seçimi kazanma ve iktidarı ele ge
çilmede başarıları denenmiş oyunlarına im-
renenlerin, aynı (beceriklilikleri tarihte ay
nen tekrar etmek şartiyle, Türkiye'de de uy
guladıkları zamanlar olmuştur. Hâlâ da bu 
sevdanın, tüm olarak yurt ufuklarından uzak
laştığını söylemek güçtür. 

Türk toplumunun çağdaş uygarlık düze
yindeki haklı yerini alması için zorunlu olan 
köklü reform ve devrimleri bile din yolu ile 
önlemeye uzun süre çalışılmıştır. Şu reformu, 
toprak reformu, vergi reformu ne derseniz 
hepsi için savunulan ilkeler, îslâm dinî tama
men uyarlı olduğu halde, bunların dine ay
kırı olduğu propaganda edilmiştir. Yaşama 
niteliği üstün, zengin bir kültürün başlıca ya
ratıcısı olan dil alanındaki olumlu çalışma
lara bile din yolu ile engel olunmak isten
miştir. Dil devrimini kösteklemeye çalışan
lar bile düzmeceliklerini dinle örtmeye ça
lınmışlardır. Arapça Farsça ya da başka bir 
yabancı dil öğrenmede kullanılacağı alan ba
kımından büyük yarar olabilir elbette ve var
dır. islâm Dinini incelemek için Arapçanm 
değeri büyüktür. Fakat, kuralları deyimle
ri hattâ söylenmiş şekli bile bize yabanoı olan 
aktarmalarla dinî soysuzlaştırıp kültürümüzü 
güçsüz hale sokup başka kültürlerin etki
sine inmek bu amaçla birleştirilemez. Hele 
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dillerin en düzgünü olan dilimizi bu şekilde 
soysuzlaştırıp, kültürümüzün yaşama gücünü 
yitirmesine çalışmyı din yolu ile sürdürmek 
îslâm Dinine en büyük hizmeti yapmış olan 
Türk Ulusuna karşı beslenen iyi olmıyan 
niyetler hizmetten başka bir işe yaramaz. 
öz dili olmıyan uluslar yaşıyamazlar. Bunu 
din yolu ile önlemek ulusal bütünlüğü, gele
ceği gölgelemek olur. Bu alanda onun için
dir ki, Büyük Türk Hükümdarı Karaman-
oğlu Mehmet Beyin ulusunun varlığına yap
tığı hizmet daima saygı ile, övgü ile anılacak
tır. 

îşte onun için belirtmek istedik ki, birçok 
reform ve devrimler dinin amaçlarına uygun 
ilkelere dayanmalarına karşılık din yolu ile 
önlenmesine çalışılmıştır. 

Ahkâmın zamanla değişmesini hukuk kura
lı yapan ve iki günü aynı geçeni suçlıyan yüce 
dinimizin fe^efesine en uygun gidiş, devrimci 
ve reformcu gidiştir. Bu niteliği olan tek din 
de dünyada Müslümanlıktır. Ama tam tersine 
dine de fenalık yapmayı da göze alarak dini 
devrim ve reformların aleyhinde kullanarak çı
kar sağlamasını henüz önliyemedik. Politika
cının ve bencil çıkarcının dinimizi kötü amaçlar 
için sömürmesine son vermek kurtuluşumuzun 
temel koşullarmdandır. En kötü ve hattâ top
lum aleyhinde olan amaçlar bile dinsel kılıf
lara bürünerek toplum aleyhinde kullanıldığı 
anlar olmuştur. Bütün bunları açığa çıkarmak, 
hem politikacının, aydının ve hem din adamının 
görevidir. Başta din görevlileri olmak üzere din 
tüccarlığını önlemeyi hem bir müslüman ve henı 
bir Türk olarak ödev saymalıyız. Anayasamı
zın kesin hükümlerine ve bunca acı deneyler
den geçmemize karşılık hâlâ bu kötü alışkan
lık tamamen giderilememiştir. Din adamlarımı
zın komplolarını bile bu salgından kurtaramı
yoruz. Bâzı çok zeki, bilgili ve genç din görev
lilerini bile etkisi altına alan olaylara tanık ol
maktayız. Toplantılarda din adamına yaradı* 
bir hoşgörürlülük, birleştiricilik, uzlaştırıcılık 
ve tatlı uyarıcılık yerine parti, kongre ya da 
miting meydanı havası içindeki saldırganlık ve 
bölücülük yaratan konuşmalardan üzüntü duy-
mıyacak gerçek bir müslüman ve Türk düşü
nülemez. Din komplolarımızda bile bu hava
yı görüyoruz. Bunun esnafları vardır arka
daşlarım. 27 Mayıstan sonra hiçbir politik amaç. 
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gütmeden önemle ele alman din konusunda ka
mu oyunun aydınlanması için din alanındaki ey
lem ve işlemlere yaygınlık sağlanmıştır. Böyle 
bir gidişin Anayasa teminatı da sağlanmıştır. 
Bütün bu sağlanan haklarına amaçlarına uy
gun şekilde kullanılması çok önemlidir. Yakın
dığımız bâzı olaylardan üzüntü duyduğumuz 
için özellikle din adamlarının uyarılması sanı
rız ki çok önemlidir. Politikada kişisel çıkar-
ler için dini kullanmanın zararlarına ilişkin ör
neklerle doludur, islâm Tarihi. İkisi de Hazrcti 
Peygamber'in en yakını olan - güzel örnekler 
vardır - damadı, yakını; kâtibi, kuzeni Hazreti 
Ali ile Muaviye her şeyi aynen büyük Peygam
berden öğrenmelerine rağmen işin içine politi
ka, özel çıkar girer girmez öyle bölündüler ki, 
arkalarındaki insanlar sanki başka dindenmiş-
ler gibi hasım oluverdiler. İşte görülüyor ki, 
dini politikaya soktuğumuz, politik yönden 
kullandığımız zaman büyük sakıncalarla karşıla
şacağımıza ilişkin örnekler tarihte çoktur. Bin
lerce Allahlık din geleneğini - çünkü biliyorsu
nuz bir memlekette 13 bin tane allah var - ve 
Doğu düzmeceliğini kılık değiştirerek tarikat 
yolu ile Müslümanlığa sokanlar fırsat büklük
leri her anda yerden mantar biter gibi şurada, 
burada türeyiverirler. Araştırırsanız, arkada ya 
politik bir sahne, ya da özel çıkar oyununu 
derhal bulursunuz. înanılmıyacak uydurmalara 
ve boş inanlara kendi amaçlarına göre şekil 
vererek onları dine sokarlar. 

Sayın arkadaşlarım; din düşmanlarını üç 
sınıfa ayırmak mümkün. Daha doğrusu dine 
zarar verenleri. .Çıkarcı politikacılar aktif din
sizini*, cahil din adamları.. Cahil din adamları 
bu iki sınıfa dini saydırmak için, dini kullan
mak için, amaçlarına göre ondan yararlanmak 
için fırsat verdikleri için onlar da din düşman
larının dine yaptıkları zararlara ederinde oln.?-
dan, istekleri dışındı katılıverirler. O halde 
gerçek din adamı yetiştirmek hem onların olum
lu etkisini artırır hom de onları kullanmak is-
tiyen veya dini kötü göstermek istiyenlere ge
rekçe verilmez. Bu bakımdan iyi din adamı 
yetiştirmemnin Önemi son derece de büyüktür. 

Sayın .arkadaşlarım, işte, belirttiğimiz bü
tün olumsuz ve yıkıcı davranışları önlemek için 
aydınlarımızın yeter bir önemle konu üzerine 
eğ-Zmesi yanında, gerçek yolu gösterecek nite-
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likte din adamı yetiştirmeyi ve onlara yeter 
bir maddi olanak sağlıyarak kendilerini ve kim
seye alet olmadan çevresine güven veren bir 
tutumla toplumu aydınlatmayı lamaç edinen bir 
görüşün kanunun gerekçesi olduğu inancında
yız. Bu inançla konuya temel olması gereken 
ilkeler yönünden kanun hakkındaki görüşleri
mizi de sunacağız. 

Günün gerçek kurallarını Devlet örgütü için
de, resmî bir kuruluşun denetim ve gözetimi 
ile halka öğretmekten ancak olumlu bir sonuç 
beklenebilir. Bu inançla din görevlilerine bu ka
nunda birçok görevler vermiştir. Bu noktada 
gerçekçi olmak ve toplum gelenekleriyle temel 
konularına uyarlı bir görüşü esas almak gere
kir. Bizim inancımızaı göre din görevlilerinin 
fonksiyonlarını sıkı sıkıya ibadet yerleri içine 
hapsetmekten kaçınırken, onları toplum yaşan
tısını etkilemeye fazlaca iten bir görüşü kanun 
esas almaktadır. Böyle bir durum elin adamını 
ve din kurumunu önemli; sakıncalarla karşılaştı
rır. Bu ölçüde toplumla ilgili görevlerin veril
diği kimseler hattâ kendi isteği olmadan da 
bâzı hareketlere zorlanmaya elverişli hale gelir
ler. Diyanet işleri Başkanlığına ilişkin görev
lerini kanun Başbaıkanm bir Devlet Bakanına 
devredebilmeğini de sakıncalı bulmuştur. Biz 
bu görüşe katılmıyoruz. Başbakanlığa bağlılık 
politik ilişkiyi de önler, diyor gerekçe. Başbakan 
da bir Bakan kadar politikacı ve partilidir. 
Komisyonda, bundan sonraki Başbakanların he-
pisinin bağımsız olacağı kanaati var ise, ona 
karışmayız ama, bugün Başbakan bağımsızdır, 
diye bundan sonra partili olmıyacağmı kimse 
söyliyemez. Bu bakımdan Başbakana bağlanma
ması politik ilişkiyi düzenler diye yorumlamak 
çok güçtür. Kanunda yazılı olmasa da, Başba
kan bu görevi bir Devlet Bakanına devredecek
tir. Başbakanlığa bağlı olan diğer bütün kuru
luşlar kanunlarında yazılı olup olmadığına ba
kılmadan yönetim bakımından Devlet bakanlık
larına devredilir, hattâ Devlet Plânlama Teşki
lâtı bile böyle idare edilir. Genel Kurmay Baş
kanlığı bir örnek alınamaz. Çünkü yeni Ana
yasamız millî güveni,Jk ve savunmada tüm Hü
kümeti sorumlu tutmakta ve bunun gerektirdi
ği kararların alınması için öngördüğü millî Gü
venlik Kurulu. Silâhlı Kuvvetlerle, Silâhlı Kuv
vetlerin başları ile Hükümet üyelerini bir ara
da çalıştırmaktadır. Ayrıca, Genelkurmay Baş-

— 17 — 



O- Senatosu B : 100 
kanının görevleri yürütmede bir Bakanla işbir- I 
ligi ya/ptığı da Anayasa hükmüdür. O halde onu I 
bmı» benzeterek, bunu da Başbakanın doğrudan 
doğruya yönetecği kanaatine varmak olmıyacak I 
bir şeyi hayal etmek olur. I 

Sonra, Diyanet işleri 'Başkanı ayrılışında 
ona vekillik etmede konulan hükmü de çok ya
dırgadık. Yönetsel hukuk, idare hukukunu ge-
1 eşeklerimizi ve genel olarak yönetim ilkeleri ve 
fonksiyon ayrılıklarını temelinden toozan bir 
görüş bu maddede yer almıştır. Başkanın görev
lerini vereceği ve kendisine yardımcı olacak kim
selere ayrılışında vekillik verilmemesi her yerde 
uygulanan yönetme tanı bir aykırılık olur. Bu 
anlaşılır bir mantık da değildir. Adı üstünde 
yardımcı.. Bütün işleri beraber yürüttüğü her- I 
gün beraber çalıştığı ve bir tanesinin de yüksek 
din öğrenimi yapması ve Diyaınet İşleri Başka
nından istenen bütün niteliklerin kendisinde bu
lunması istenirken, başkan ayrıldığı zaman hiç 
yönetim fonksiyonu olmıyan, ve bu niteliği ken
disinde buluııınıyaaı Yüksek Din Kurulu Baş
kanı Başkana vekâlet ediyor. Bu yönetsel hu
kukta sanırını bize özgü bir buluştur. Bunun 
düzeltilmesi ve Türk Devlet yaşantısındaj tek 
örnek olarak kalmaması temennimizdir. 

Yüksele Din Kuruluna aday tesbiti için dü
şünülen yöntemi de biraz yadırgadık. Beni ba
ğışlarsanız arz edeyim, biraz da Katolik gelene
ğinden ıaiman ilhamla, anlıyamadığımız, fakat 
sakıncaları önemli bir mekanizma kurulmaktadır. 

Diyanet işleri Başkanını da aynı mekaniz
ma ile seçmeyi öngören görüşler, memnunuz 
ki, kanunda yer almadı. Bu, sakıncaları ol
dukça azalttı. Fakat yine de konu üzerinde 
durulması gerekil' kanısındayız. Yüksek Din 
Kurulu ilk kuruluşunda aday tes'bitini bu
günkü duruma, göre 15 i illerden gelen 22 
kişilik bir kımıl yapacaktır. Sonra bu 33 ola
cak.' Bugün kanundaki durumuna bakarsanız 
15 i illerden gelen 22 kişi Yüksek Din Kuru
lunun adaylarını seçecektir. Ve bu adaylar 
içinde Din Kurulu kurulacak. Yani bu yük- I 
sek kurula seçilecekleri yeter derecede tanı- I 
unvanlar seçeceklerdir, tilerden tmsilci olarak I 
gelen 15 kişi bu nitelikteki insanları Türkiye'- I 
de tanıyacağını iddia etmek gerçeklere uymaz. I 
Ondan sonra da 6 yıl süre de bu kurul kalacak I 
ve boşlukları da bu kımıl dolduracaktır. Bu I 
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demektir ki, kurul illerden seçilecek 15 kişi
nin isteğine göre kurulacak. 15 bunlar, 7 de 
geride kalıyor. Sonra 11 oluyor, onları da bun
lar seçtiği için aynı etki altında kuruluyor. 
Ve bu düzen başlangıçtaki bu kuruluş felse
fesine ve kuruluştaki eksikliğe göre yürüte
cektir. 

İyi niyetli ve kuruluş hatalarından dikkatle 
kaçınacağına inandığımız Sayın Devlet Baka
nının bu kaygıları azaltacağına ve samimi
yetine inanıyoruz. Ama kişilere ve özellikle 
geçici olan politik makamlara, kurumlara ve 
ilkelere dayanan bir güven ancak süreli ola
bilir. Bütün illerden seçilecek temsilcileri 
Ankara'da toplayıp 15 aday tesbit kurulu 
üyesini seçmeleri de çok karışık bir yöntem
dir. Sakıncalarından başka. 

Dikkati çeken bir nokta da şudur. Kanun
da; dikkatle okunursa anlaşılması güç. Diya
net İşleri Başkanlığı Eğitim Dairesi Başkanı 
Personel Dairesi Başkanı bu aday tesbit ku
rulunun üyesi. Fakat bunların üstü olan Di
yanet İşleri Başkanvekilleri üye değildir. 
Hattâ Millî Eğitim Bakanlığının Din işleri 
Eğitim Müdürü de üyedir de Diyanet İşleri 
Başkanının yardımcıları üye değiller. Maiye
tindekiler üye, kendileri üye değiller. Bu da 
anlaşılmaz bir (görüştür. Bu kanunda Başkan-
yardımcılarına karşı nedenlerini anlıyamadı
ğımız bir allerji havası vardır. Nerede ise bu 
kimseleri etkisiz ve fonksiyonsuz birer süs gibi 
kabul eden görüşü yönetim hukukiyle çelişir 
görmekteyiz. İmam imamdır, yardımcısına da 
ne oluyor diyen görüş kanunu çok etkiliyor. 
Bu görüş Diyanet işleri Başkanını imam sa
nan sakat mantıktan onun yönetsel fonksiyo
nunu kavrıyaeak bir seviyeye erişmiyor Tür
kiye'de. Halbuki Sayın Başkan imam değildir. 
Türkiye'deki bütün dinsel eylem ve işlemlerin 
en yüce katında yönetsel fonksiyonu da et
kin olması gereken çok sayın bir kimsedir. Ama 
onu sadece bir imam statüsünde gören gö
rüş kanunu etkilemiştir. Bunu da sakıncalı 
buluyoruz. 

Kanunda köy imamlarının atanması yöneti
mi de hatalıdır. Bunları valilerin tâyin et
mesi gerçekte uygun değildi*. Politikacıların 
etkileri bu tâyin işini çok etkiliyecektir. Poli
tikadan din kurumunu kurtaralım derken, 
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onu köyde politikanın tam içine atan bu yö
netim çok hatalıdır. Hükümet tasarısında kes
ki buna bir ölçüde gerekçe bulunsa da yeni 
şekilde valinin bu tâyine hakkı da olmasa ge
rektir. Gerçekte sakıncalı yeri bulmak ge
rektir. 

Artık köy imamlarını politikacılar, millet
vekilleri, senatörler tâyin edecektir demektir 
bu. Valinin hakkı da yoktur diyoruz. Gerçek
ten eskiden tasarıda köy imamlarına bir öde
nek öngörülmüştü. Komisyon bunu kaldırdı. 
Fakat tâyini yine valilere veriyor. Maaşını 
vermez, onunla hiç ilgisi yok, fakat tâyini o 
yapacak. Hükümeten hiçbir maaş ve ödenek 
almıyaiJİai'L Hükümet neden tâyin ediyor? Ka
mu hizmeti görüyor denecek ise ve bunun için 
tâyin yapıyorsa bunun karşılığı da verilmeli, 
eğer kamu 'hizmeti görüyorsa. Esasen tasarı
da öngörülen 75 lirayı Millet Meclisi Karma 
Komisyonunun cok görerek kaldırmasının ge
rekçesini anlamak da çok güçtür. Köy imam
larının sadece sadakaya ümit bağlar du
rumdan bir ölçüde de olsa kurtulması ama-
ciyle öngörülen 75 liralık ödenek komisyonca 
kaldırılmıştır. Bunun için ileri sürülen» köyde 
resmî yollar dışında sağlıyacaMarı belli ol-
mıyan geliri önliyemez» gerekçesini çok yadırga
dık. Yani başka yerden alacak diye Devlet 
vermesin. Yine alacak, verse de alacak, ver
mese de alacak görüşü savunulduğuna göre 
bari alma ihtiyacım azaltan Devlet eli himmeti 
ona biraz uzansın diyor eski tasarı. 

Ayrıca büyük köylere kadro verilmesi ve 
küçük köylerden kadronun kaldırılması da ge
rekçede savunuluyor. Kanunun gerekçesinde 
bu da var. Büyük köylere kadro verilmesi, kü
çük köylerden kaldırılması. 

Bu sözleri de yadırgadığımız görüşün bir 
başka belirtisi sayıyoruz. Demek ki, imam tu
tabilecek köylere - büyük köyler hem daha zen
gindir hem hane başına düşecek pay daha az 
olacağı için - imam tutacak köylere imam veril
sin diyor kadro, imam tutamıyacak köyleri Al-
laha bırakalım. 

Sosyal adaletle tam bir çelişik ifade eden 
bu görüş yerine kamu hizmeti gören köy 
imamlarının tümünü kadroya almak çok daha 
iyi olurdu, politikacının pençesinden de kurtu
lurdu. 
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Din görevlilerinin siyasal eylem ve işlemler

den uzak tutulması görüşünü biz de çok yerin
de görürüz. Yalnız 25 nci maddede partiler 
lehine hareketleri tahkikatla belli olanların 
işlerine derhal son verileceği kaydını sakıncalı 
buluyoruz. İşlerine son verilmek istenenler 
için gönderilecek bir müfettişin sözlerini yeter 
sayan böyle bir hükümle insanları kapı dışarı 
etmede büyük kolaylık sağlanmaktadır. Bir yargı 
organı karan olmadan işten atma yönetimini 
yadırgıyoruz, iktidar lehine çok kolay işliyebi-
lecek, fakat iktidar aleyhine hiç işlem îyecek 
bir kayıttır bu. Müfettişe verilecek bügilere 
ondan itsedikleri raporu getirdi mi istemedi
ğiniz din adamını rahatça kapı dışarı etme bir 
yargı organının kararını almadan kapı dı
şarı etme hükmüdür. Danıştaya başvurma hakkı 
var olacak ama, bu yargı organının da yapı
lan tahkikatı esas alması gibi bir durumu sa
kıncayı gideremez. Bu bakımdan da din adam
larının aleyhinde bir hüküm olarak görmek
teyiz. Evet çok âdil hiçbir kusuru olmıyan bir 
tahkikat olur mu olmaz mı, gönderilecek mü
fettişin yapacağı tahkikata dayanacak /e din 
adamı hiçbir yargı organının kararma ihtiyaç 
olmadan işine son verilecek, Danıştay da aynı 
esasa bakarsa adam yandı. Bu da iktidarın le
hinde işler, aleyhinde işliyemez. Türkiye'deki 
gerçekler böyle. 

özet olarak belirttiğimiz şekilde kanunun 
birçok yardırgadığımız, sakıncalı bulduğumuz 
yönleri vardır. Bir taraftan Diyanet îşleri ör
gütünü ve görevlerini korur gibi sözlerle, di
ğer taraftan gerekliliği için hiçbir gerekçe bu-
lunmıyan ve hakları kısıtlıyan sözleri aynı me
tinde bulundurmanın nedenlerini anlamak 
güçtür. Böyle bir metni hazırlıyan ve gerçekte 
karşımıza getiren görüşün sanırız ki, birçok 
farkında olmadan yapılan telkinler altında kal
dığı, etkisi altında kaldığı kanısını siz de pay
laşırsınız. Ama ileride değişmesini çok arzu et
tiğimiz bu kanunu bu sıkışık anda geciktir
meyi sakıncalı, bularak ancak bir uyarma ma
hiyetindeki görüşlerimizin iltifat görmesini ve 
yakın gelecekte bu aksaklıkları düzeltecek de
ğişiklikleri beraber yapmak suretiyle arz et
meye çalıştığımız ve inşallah olmaz ama ile
ride büyük sakıncalarını göreceğimiz hususlar 
düzelir. 
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Kanunda temsil durumu dışında müftülerle i 

aynı hakları alması gereken vaızlara da pek 
fazla ilgi görülmüyor. Denetim ve kontrol gö- I 
revleri önemli olan gezici vaızlara hiç değinil
miyor kanunda. Bu kurumun ne olduğuru ka
nunda anlıyamadık.. Gereksiz şekilde geçer, se
nede geciktirilen kanunun daha fazla gecikme- I 
mesi ve inanıyoruz ki, geçen yaz tatilinden önce 
çıkabilecek bir kanunun bu yıl da çıkmaması 
üzüntümüzü bir kat daha artırır. Bu bakım- I 
dan belirttiğimiz noksan ve hatalı tarafların 
da gecikmeden değ\ştirilme hazırlıklarına, baş- I 
lanması kesin bir zorunluktur inancındayım Bu 
zorunluğun benimseneceği innncivle biz cV ka- I 
nuna olumlu oy vereceğiz. Türkiye'de bu Yüce 
Kurumun toplum yaşantımızdaki for;-şivonu çok 
etkin halde yatabilmesi ve simdivo kadar ken
disine yönelen türlü olumsuz hareketlerden ken- I 
dişini koruyarak başarılı bir işlemle kamu ya- I 
santımızm temel kurumlarından biri olarak ba- I 
şanlı şekilde çalışmasını temenni eder, grupu- I 
muz adına hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkış- I 
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız siz grup adma I 
mı konuştunuz? I 

AHMET YILDTZ (Tabiî Üve) — Evet 
BAŞKAN — O halde özür dilerim. B^n ea1"1- I 

smız adına konuş^c^ımz zannı ile sH rira" I 
geç konuşturdum, aslında daha evvel geliyordu I 
sizin sıranız. I 

Savın Artnkmac. I 
SADIK ATtTUKMAÇ (Yozgat) — Savın 

Bask-m, savın senatörler; Üçüncü Karma Hü- I 
kümnt tarafından hazırlanarak 23 Mart 1964 I 
tarih'nde Millet Meclisine sunulmuş ve Meclisçe I 
mü^akere.ıı tamamlandıktan sonra şu and-d yük- I 
sek huzurlarınıza gelmiş bulunan Diyanet iş- I 
leri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri kanun ta- I 
sarısının büvük bir emek mahsulü olduğuna I 
şüphe yoktur. Tasarının hazırlanmasında ve I 
Meclislere kadar gelmesinde hizmetleri geçmiş I 
bulunanlara teşekkürü borç bilirim. I 

Muhterem arkadaşlar; I 

Diyanet İşleri, Cumhuriyetimizin kuruluşun- I 
dan beri, bir teşkilâta sahip kılınmak isten- I 
mistir. 1924 yılında çıkarılan 429 sayılı Kanun I 
ile 1935 yılında çıkarılan 2800 sayılı Kanun I 
ve bunların ek ve tadilleri bu alandaki gayret- I 
lerin bir neticesidir. Şu kadar ki, demokratik I 
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rejimimizin inkişafı ve 1961 Anayasanın getir
diği yeni düzen muvacehesinde, bu mevzuat, 
günün icap ve zaruretlerini artık karşılıyamaz 
bir hale gelmiştir. 

Gerçekten, Anayasamız, 154 ncü maddesiyle, 
Diyanetlşleri Başkanlığının genel idare içinde 
yer almasını ve görevlerinin özel kanununda be
lirtilmesini bilhassa emretmiş ve 19 ncu mad
desiyle de din hürriyetinin hangi ölçüler içinde 
kullanılacağını açıklamış bulunmaktadır. 

Müzakeresini yanmakta olduğumuz kanun 
tasarısının ufak tefek noksanlarına rağmen - ki, 
bunlara, maddelerin konuşulduğu sırada temas 
edeceğim - arz ettiğim hususların göz önünde tu
tularak düzenlenmiş bulunduğunu memnuniyetle 
ifade etmek isterim. 

Tasarıda; Diyanet İşleri Başkanlığında gö
rev alanların nitelikleri üzerinde önemle du
rulmuş ve yüksek vasıflı celmanların kadro için
de yer almasına gayret sarf olunduğu ve teş
kilâtın gelişen ihtiyaçları karşı!lyabilccck bir 
istikâmete yöneltildiği memnuniyetle müşahede 
edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Tasarıda; köy yardımı ile ve fitre ve ze

kât ile geçinen köy - imam hatipleri hakkmda 
veni hükümler sevk edilmiş ve bunlar kendi ka
derlerine bırakılmış olmaktan kurtarılarak Dev
letin yakın murakabesi altına alınmışlardır. 
Her yıl 2 000 köy - imam ve hatibine asgari 300 
lira avlık verilme esası da kubul edilmiştir. 

Diğer taraftan vaız'etmek, cami ve mescit 
vaptırmak gibi konular da, bugünkü başıboş ha
linden kurtarılarak, bir nizam altına alınmıştır. 

Ve nihayet, din adamlarının siyasetle uğ
raşmalarını sureti katiyede yasaklıyan yeni hü
kümler getirilmiştir. 

Görülüyor ki, teşkilât, ileri bir merhaleyi 
kat'edilebilecek ve aydın din adamları yetişti
rebilecek duruma getirilmiştir. Bunu şükranla 
karşılarım. 

Kabul buyurduğunuz takdirde, bıı kanunla; 
Diyanet İşleri Başkanlığı yepyeni bir teşki
lâta sahibolacak ve böylelikle rasyonel bir ça
lışma düzeni içine girmiş bulunacaktır. Hiz
metler, mümkün olduğu derecede, vasıf1! ele
manlara tevdi edilecektir. 

Bu suretle kanun, bir taraftan memleketi
mizin sosyal hayatının gelişmesinde ve diğer ttx-
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raftan halkımızın dinî terbiyesinin takviye
sinde, taassup ve hurafelerin bertaraf edilme
sinde müessir bir role sahibolacaktır Din 
adamları ise, Devlet memurları statüsü içinde, 
lâyık oldukları yeri almış bulunacaktır. 

Kanunun Diyanet İşleri camiasına ve mille
timize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, kıygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Güzey... Yok. Sayın Ucu-
zal. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler. 

Anayasamızın 154 ncü maddesinin tesbit 
ettiği genci idare içinde yer alan Diyanet iş
leri Başkanlığı kanun tasarısı üzerinde görüş
lerimi arz etmek üzere söz almış bulunmakta
yım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Aziz Milletimizin maddi ve mânevi a1 anda 

dinî inançlarına rehber olan Diyanet işleri 
Başkanlığımız, uzun yıllardan beri muhtaç bu
lunduğu Teşkilât Kanunundan mahran, kal
ması sebebiyle, kendisinden beklenilen fonksi
yonu bütün gayretlerine rağmen yerine geti
rememiş, muhtelif yıllarda çıkarılan muhtelif 
kanunlar ihtiyacı karşılıyamamış, Milletimizin 
dinî inanç yönünden muhtaeolduğu rehberlik 
müessesesi lâyiki veçhile işliyemcmiştir. Bu bü
yük ihtiyacı karşılamak üzere üzerinde konuş
tuğumuz kanun tasarısı Diyanet işleri Baş
kanlığı bünyesine yeni kuruluşu ile fonksi
yonunu icra için önemli yenilikler getirmekte
dir. Böylece Diyanet işleri Başkanlığına cemi
yet içinde lâyik olan mevki sağlanacak ve ken
disinden beklenen fonksiyonun da ifası sağ
lanmış olacaktır. 

Kanun tasarısı bir taraftan ehliyetli din 
adamlarının yetiştirilmesini, bir tarafan da 
mevcutlarına kendi bünyesi içinde vazife gö
rebilme imkânını yaratacak. Netice Anayasa
nın 19 ncu maddesinde derpiş edilen din hür
riyeti zedelenmiyecektir. 

Din isleri Yüksek Kurulu Kanununun 5 nci 
maddesinde tesbit edilen görevleriyle gerek 
müspet din anlayışının gerekse akademik ça-
lışmalariyle cemiyeti irşadedecek din dersleri
nin kitap ve müfredat programlarının hazırlan
masında çalışmalarda bulunacağı gibi, gerektiğin
de yardımcı olacak. Dinî inanç ve inanç ayrılıkla- , 

21.6.1935 0 : 1 
rımn istismarını önleyici tedbirler getİrdiğ* gibi 
yapılacak yayınlarla cemiyetin aydınlığa kavuş
ması, inanç ve ahlâk sahasında bütünlüğü temin 
edecek, uyandırılan halk, hurafeye dayanan inanç
lardan kurtulmuş olacaktır. 

Ayrıca uzun yıllardan beri teşkilâtın bünye
sinde görevli bulunanların maddi sıkıntılarını 
kısmen önliyecek mahiyeti haizdir. 

Tasarının güzel ve mühim taraflarından bi
risi de, muhakkak ki Din Şûrası gibi mühim bir 
kuruluşu kabul etmesidir. Din Şûrasının, za
man zaman toplanması, istişari mahiyette olsa 
bile, alacağı kararlar Diyanet İşleri Başkanlığı
na dolayısiyle bütün din adamlarımıza ve Mil
letimize ışık tutacaktır. 

Din adamları yetiştiren okulların memleket 
ihtiyaçlarına göre ehemmiyetle üzerinde duran, 
mülhak ve mezbut vakıflara bağlı camilerde 
görevli olan din adamlarının başkanlık bünye
sine alınması gibi yenilikler gerek Diyanet İşle
ri Başkanlığına, gerekse 70 bin ibadethanede 
görevli bulunan din adamlarına ve Milletimize 
büyük yardımlar sağlıyacağı kanaatini arz eder
ken, 

Kanunun Milletimize ümitlerimizin üstünde 
huzur ve feyz getirmesini Tanrıdan diler. Yüce 
Senatoyu hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cevat Açıkalm. 
CEVAT AÇIKALIN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler, bugün 
önümüze gelen kanun tasarısı ile ihdas edilen 
Diyanet İşleri Kiyasetinin, hepimiz, Türk ve 
Müslüman olarak dinin irae ettiği ehemiyeti 
izaha da ihtiyaç yoktur. Benim telâkkime gö
re, bir Türk ve bir Mülüman olarak benim te
lâkkime gire, bu yeni kanunla t e ikil edilen 
Diyanet İşleri Kiyaseti bir inkilâp müessesesi
dir. İnkilâp müesseseni dediğim zaman buram 
1965 senesi içinde, 20 n:-\ asrın en ileri, en mü-
temeddiıı bir senesinde dahi en medeni, en sos
yal bir müessese olan dini nıübiui İslâmın Türk 
ve Mülümanlara pırıl pırıl naşı Kuranı izah eder 
ve ruhumuza işliyecek şekilde bize öğretmekle 
mükellef bir müessese olarak sayıyorum. Bu
nun idari kısmı, teşkilâtı elbette kurulacaktır. 
Fakat benim Diyanet İşleri Teşkilâtı Başkan
lığından bir memleket evlâdı olarak istediğim, 
Kuranın âmir olduğu pırıl pırıl naşı Kuranı 
tertemiz, felsefe ve ruhaniyetiyle ve ilâhiyatiyle 
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evlâtlarımıza ve bize öğretmek suretiyle ışık 
tutmasıdır. Yoksa idari fonksiyonları beni hiç 
alâkadar etmez. Bugün Kuran anlayış ve an
lamak şartiyle okunması farz olan bir kitaptır. 
'Ve, öyle bir kitaptır ki, hem ruha şifa, hem be
dene şifa veren bir nurdur. Benim söylemek is
tediğim bundan ibarettir. Ben ikaz ediyorum 
bu kürsüden ve istiyorum ki, memleketimin ve 
vatandaşlarımın ve dindaşlarımın ruhuna kadar 
nüfuz etsin bu. Orada vazife görecek reisinden 
başlıyarak en küçük imamına kadar diyorum 
ki, zinhar ve zinhar nazıhtan inhiraf etmeliyim. 

Nash ile bizi tenvir edin ve çocuklarımıza da 
Nashı bütün nuraniyetiyle ilâhiyetiyle pırıl pırıl 
(iğretin. Benim mâruzâtım bundan ibarettir 
saygı değer arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Söylemezoğlu, buyurun. 
HULUSİ SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) — Vaz

geçtim. 

BAŞKAN — Sayın Coşkuııoğlu. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlar, dinin toplum hayatındaki öne
mi ve lâik Devlet mefhumunun din ile bağda-
şamıyaeağı mevzuunu benden evvel konuşan ar
kadaşlarım etraflıca izah ettiler. Bu mevzu 
üzerinde durmıyacağım. 

Muhterem arkadaşlar, 1948 senesinde bir hâ
tıramı naklederek din adamları yetiştirme mev
zuunda ne kadar geri kaldığımızı ve İslâm Dini
nin ulviyeti ile mütenasibolarak din adamı 
yetiştirmediğimizi arz etmek istiyorum. 1948 
senesinde merhum Ahmet Hamdi AkseM, Diya
net İşleri Başkanı bulunuyordu. O sırada İs
tanbul'a papazlardan müteşekkil 7 - 8 kişilik 
(bir Hıristiyan heyeti gelmişti. Diyanet İşle
ri Başkanım makamında ziyaret ettim. Bu 
heyetin de İslâm Dini üzerinde tetkikat yap
makta bulunduğunu ve İslâm Din âlimleri ile 
konuşmak istediklerini gazetelerde okumuş
tum. Kendisine Ibunlamn karşısına hangi 
din adamlarını çıkaracağını sordum merhum
dan. Sıkıntısını izah etti ; bir kere din adam
larımızın lâyifciyle dil bilmediklerini, ve 
maalesef İslâm Dininin ulviyetine nüfuz eden 
din adamlarımızın pek az bulunduğunu ve 
bunların da dil bilmediğini yana yakıla mer
hum anlatmıştı. Şimdi arkadaşlar, eğer din 
adamı yetişmemişse dinin, İslâm Dininin bü
tün medeniyetlere yol açacak esaslarını lâyi-
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kiyle biz tesbit edip, Sayın Gev at Açıkalm'm 
dediği gibi Kuranın testbit ettiği yüksek ve 
ulvi esasları izah etmemişsek, bu, bizim şimdi
ye kadar kendi kusurumuzdur. Diyanet İş
lerinden, bu teşlkilât kanunu münasebetiyle, 
bâzı ricalarımız olacaktır. 

İslâm Dini hakikaten yüksek, medeni mil
letlerin seviyesine hitabedecek ulvi bir din
dir. Kuranın bütün bu esasları tesbit etmiş 
tir. Bu esasları tesbit eden Kuranın lâyikıyle 
biı* 'tercümesini bulmak mümkün değildir. 
Bir tercümesi var, fakat yalnız Arapça bi
lenler tarafından yapılan tercümesi. Bana ka
lırsa Kuran, yalnız Aarpça bilmekle tercüme, 
edilmekle iktifa edilecek ilâhi bir kitap değil
dir. Filozofu bulunacak, doktoru bulunacak, din 
âlimi ve diğer ilimlerden kozmoğrafya ve he
yet ilimlerine âşinâ ilim adamlarımdan mü
teşekkil bir heyet marifetiyle tarafından 
Kuranın tercüme ve tefsir edilmesi lâzımdır. 
Diyanet İşlerinin bunu ele alması lâzımdır. 

Diyanet İşlerinin üzerinde durması lâzım-
gelen bir nokta da Memurin kanunlarımızda 
şimdiye kadar mevcudolmasına rağmen bir 
noktada din adamlarının politika ile iştiga
linin önlenmesi, din adamlarının politika 
ile iştigal etmemesini tenıin etmesidir. Din, 
şu veya bu siyasi 'kanaatte bulunan şahısla
ra hitabeden bir inanç değildir, müşterek bir 
inançtır. Şu partiyi hariçte, bu partiyi din 
mevzuuna dâhil tutmak gibi bir esası bünye
sinde taşımaz. Bu itibarla din adamlarının 
politika ile sureti katiyede iştigal etmemeleri
ni Diyanet İşlerinin sağlaması zaruretine ina
nıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, İslâm Allah'la kul 
arasında, vicdanlar arasında bir vasıta ta
nımaz, yalnız Peygamber tanır. 

Bir de tarikatlara temas etmek istiyorum. 
İslâm Dininin esaslarından ayrı, cemiyet içe
risinde tarikat hareketleri görülüyor. Şimdi 
bu doğrudan doğruya din adamlarının bu ta
rikat hareketlerini menetmesi daha uygun ol
duğu halde, din adamları bu mevzu üzerin
de biraz bigâne kalıyorlar, yabancı kalıyor
lar. Hükümetler zabıta, kuvvetiyle, kanun 
kuvvetiyle bu gibi (cereyanları önleme yolu
na gidiyorlar. Elbette buna, gitmek vazife
leridir. Fakat maalesef bu gibi hareketler 
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o Hükümetin, o partinin, o iktidarın din aleyh
tarı imiş gibi tefsirine yol açıyor. Eğer Diya
net İşleri hakkiyle vazifesini yaparsa ve 
dinin tesbit etmiş olduğu kuralları bu tari
katla ilgisi bulunmadığını vaizler marifetiy
le, neşredilecek eserler ile tesbit ederse, ce
miyet içerisinde birtakım hurafelerin ve tari
katların yol almasına ve faaliyette bulunma
sına imkân bıralkmaz. Bu itibarla Diyanet İşle
rinin bu mevzu üzerinde de hassas bulunma
sını bu kanun vesilesiyle arz etmeyi fayda
lı buluyorum. 

Kanun biraz aceleye geldi arikadaşlar. Ka
nunda bâzı boşluklar olduğunu kabul etme
miz lâznm. Fakat biliyorsunuz Meclisler ta
tile gitmekte ve yeni seçimlere yol almış bu
lunmaktayız. Bu itibarla kanunun bu şekliyle 
çıkmasını zaruri görüyoruz. Daha evvel gel
miş olsaydı bu tasarı üzerinde biraz daha uğ
raşmış ve noksanlarını tamamlamış bulunsay-
dık elbette daha iyi olurdu. Fakat kanunun 
hiç. çıkmamalktansa bu haliyle çıkması da din 
adamlarımızın terfihi bakımından ve Diyanet 
İşlen Teşkilâtının cemiyet içinde göreceği 
vazifelerin ifası bakımından lâzım ve zaruri 
olduğuna fcaanâ bulunuyorum, noksanlıklariı 
bil âhara da telâfi edebiliriz. 

Yalnız bu vesileyle yine hükümetlerden şu
nu rica ediyorum. Mühim kanunları böyle sıkı
şık zamanlarda getirmesinler. Alelacele çıkar
mak mecburiyetinde kalmıyalım. (3 senedir 
Mecliste sesleri) Evet üç senedir Mecliste ama 
bizim Senatomuza iki gün evvel geldi ve bugün 
de kül halinde çıkarmak istiyoruz. Bendeniz 
bundan bahsetmek istiyorum. Takibetmek Hü
kümetin vazifesidir ve Hükümetle ilgisi vardır. 
Kanun tasarısında bâzı atıflarda noksanlıklar 
gördüm. Sayın Komisyon Başkanından sordum, 
burada birer birer izah etmiyeceğim. Sayın Ko
misyon Başkanından sordum: Bu yanlışlıkların 
bir tabı hatası olduğunu ve Başkanlığa arz 
edildiğini, bu maddeler üzerinde değişiklik ma
hiyetinde telâkki etmiyoruz. Bu tabı hataları
nın düzentileceğini söylediler. Bu itibarla bun
lar üzerinde durmıyacağız. Diyanet İşleri Teş
kilâtında hakikaten kâfi olmamakla beraber din 
adamlanmızın ve Diyanet İşleri Teşkilâtının or
ganize edilmesi bakımından zaruri bir kanun 
tasarısı olduğuna inanıyorum. Memleketimize 
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ve milletimize hayırlı olmasını diler, hepinizi 
sevgi ile selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Buyurunuz 
Sayın Özdilek. 

FAHRİ. ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, muhtelif arkadaşları
mız bu kanun vesilesiyle çok güzel temennilerde 
bulundular. Ben, geçmiş bir hâdiseden müte
vellit bir üzüntümü arz etmek suretiyle kanu
nun ilerde getireceği hükümlerle böyle bir üzün
tüye bundan sonra kimsenin muhata bolmaması-
nı temenni edeceğim. 

Bundan takriben 9 - 10 sene kadar evvel Mil
lî Savunmada vazifeli olduğum bir sırada Ame
rikan Ordusunun 3 din adamı memleketimize 
geldi. Bu zevatı vekil yerine benim kabul et
mem gerekti. Gelen Amerikan din adamlarının 
katolik olanı tüm general Protestan olanı albay, 
Haham olanı da yine albay rütbesini taşıyorlar
dı. Bu zevat Millî Müdafaa Vekilinden bir ri
cada bulunmak için birlikte gelmişlerdi. Rica
nın sebebi de şudur: Kore muharebatı sırasın
da NATO ordularından minyatür kıtalar, Kuzey
lilerle vâki olan muharebeler sırasında esir al
mış ve esir vermişler. Kuzeye esir gidenlerden 
uzunca müddet esir kaldıktan sonra avdet eden
ler bütün NATO Ordusu minyatür kıtaları men
suplarından Türkler hariç hepsinin beyni yıkan
mış, döner dönmez kendi ordu ve memleketle
rinde komünizm propagandasına tevessül etmiş
ler, yalnız Türk Ordusundan esir olup dönen
lerden hiç birisinin beynini komünist alıp yıka-
yamamış. Sual soruyorlar, 

«Siz ne suretle ve nasıl telkinde bulunuyor
sunuz ki komünistler bunların beynini yıkaya-
mıyor, biz ne gibi zaıf içerisindeyiz ki böyle bir 
vaziyetin muhatabı oluyoruz? 1,5 ay kadar son
ra Hol ânda da bütün NATO Orduları din adam
larının toplantısı olacaktır, buraya siz de iki 
din adamınızı gönderir misiniz, dediler. Tabiî 
muvafakat cevabı verdik. Asıl mevzua intikal 
ettirmeden Önce bu üç din adamının tahsil du
rumlarından bahsetmek istiyorum. Katolik 
olan doktor sosyolog, Protestan olan, hukuk 
doktoru. Haham olan da teşrih profesörü imiş. 

Dışarıya gönderilecek zevat için peki dedik. 
Fakat Vekil Beyefendi avdet ettiğinde endişe
lerimi kendilerine arz ettim. Biz oraya gönde-
rebilmek için Mithat isminde bir Deniz Albavı 
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bir, bir de Millî Eğitim Bakanlığının halkla eği
tim idaresinde çalışan Nusret isminde bir ar
kadaşı göndermek lüzumunda kaldık. 

Bu kanunun vereceği birtakım imkânlarla kı
sa bir zaman içinde yabancı âlemle din adamla
rımızın münasebeti üzerinde durmak imkânını 
kazanırsak hepimiz için büyük şeref ve bahti
yarlık olur. 

Yabancı âlemden din adamları buraya geldi
ği gibi mânevi dersler bakımından muhtelif or
dularda aynı fikir etrafında toplanma gayesiy
le yabancı memlekette do bizi temsil edecek in
sanların yetiştirilmesi zaruretine temas etmek 
istedim. Muhakkak ki bu sözlerimle biraz sizi 
işgal etmiş oldum. Fakat bütün arkadaşların 
da aynı heyecanı taşıdığını müdrikim. Kanun 
memleketimize hayırlı neticeler versin, iştiyakla 
ve sabırsızlıkla beklediğimiz aydın din adamları
mızın da, bizi Türk Milletinin Müslüman cami
asının temsilcisi olarak şerefle bizi her yerde 
temsil edebilsinler. Yalnız bu değil Müslüman 
âlem içinde dahi Müslümanlığın bütün gavamı-
zmı ve hakayikini memleketimizde öğrenmek 
lüzumunu duyabilmek imkânını kazanalım. Hur
ra eti erimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yeşilyurt. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; benden önce 
konuşan Muhterem Cevat Açıkalm büyüğümü
zün bu kürsüden bilhassa Kuranı Kerim üze
rindeki inanışının din adamları marifetiyle mil
letimize duyurulması hususunda ısrarlı beyan
larından sonra söz almak ihtiyacını öz vicdanım
da duyarak bu kürsüye gelmiş bulunuyorum. 
Muhterem arkadaşlarım, ben şuna inanıyorum 
ki, imanlı insanların, varlıklı insanların, varlığı 
maneviyattan olan insanların muvaffakiyeti baş
ka oluyor. Bu muvaffakiyet ve ınüosseriyetse 
mutlaka mânevi varlıkla oluyor. 

Mânevi varlıklı insanları yetiştirebilmek için 
din adamlarının bugünkü Teşkilât Kanunu ile 
memleket çocuklarına gerekli bilgileri öğrete
ceklerine inanıyorum ve memleket çocuklarının 
bugünkü imkânlarla yetiştirilmesini temin için 
bu kürsüden bu millete ve temsilcilerine hitap 
ediyorum. Bizim yavrularımıza ve furularımıza 
din derslerini ve dini öğretecek, bu bilgiyi aşı-
lıyacak bu varlığı ve mânevi zevki tattıracak 
din adamlarına sesleniyorum. Vazifelerini vic
danlarında duydukları ilâhî seslerle yapmalarını 

istirham ediyor, bu kanun tatbik edilenlere, 
Türk Milletine hayırlı olmasını gönülden arzu 
ediyor, hepinizi hürmetle selâmlıyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Komisyon söz istedi efendim, 
buyurun. 

KOMİSYON ADINA HÜSNÜ DÎKEOLİ-
GİL (Kayseri) — Muhterem Başkan, muhterem 
arkadaşlar, sayın parti sözcülerinin hepsini ke
mali zevk ile dinledik. Hakikaten bizi tenvir edi
ci konuşmalarda bulundular. Ve yine bizden yaş
lı olan ağabeylerimizin ifadelerini de dinledik. 

Arkadaşlar, Diyanet İşleri Teşkilâtı Kanunu 
hakikaten partiler üstü tutulması lâzımgelcn bir 
kanundur. Ve komisyonumuz böyle bir görüşün 
içerisinde bunu mütalâa etti. Arkadaşlarımız da 
bunu istemektedirler. Ve yine arkadaşlarımızın 
din adamlarının hizmetlerinin siyaset dışında ol
masını istediler. Hepimiz de bunu isteriz. E.-îasen 
İslâm dini bilgi ve beraberliği savunur. Ve onun 
dışında birşey düşünülmez. Kim ki, bunun dışın
da bir hareket eder, memleketimizin içinde ayı
rıcı bölücü harekete giderse İslâm dinine aykırı 
hareket etmiş olur. 

O bakımdan tahmin odİ3rorum ki, Diyanet 
İşleri Teşkilâtı Kanunu, İslâm Dininin, hataları 
olmakla beraber birlik, beraberlik esası üzerine 
bütün arkadaşlarımızın hizmetleriyle ve hükü
metlerin gayretleriyle bugüne kadar gelmiştir 
ve çıkıyor ve bunu temin edecektir ve meydana 
getirecektir. Memleketimizde sulhu, düzeni İs
lâm kardeşliğinin sevgisini halk efkârı umumiye-
sine duyuracaktır. Biz de komisyon olarak za
manınız;! almıyayım - din hizmetlilerinden bil
hassa bu teşkilât kanununun ruhu içerisinde İs
lâm Dininin gerçek şuuru ışığı içeririnde mem
leketin birlik, beraberlik ve düzenini korumaları
nı hiçbir parti arasında fark gözetmemelerini 
yine müspet görüşü, aydın gönislü Sayın Cevat 
Açıkalm üstadımızın ihzar ettiği gibi Kuramı 
nâs yani pırıl pırıl ışıkları içerisinde halkımızı 
tenvir etmesini birlik ve beraberliğe doğru gö
türmesini arzu edeceğiz ve etmek de vazifemiz
dir. (Sual soracağız sesleri) Muhterem arkadaş
larım suallerinizi sözlerimi bitireyim de ondan 
sonra sorarsınız. Şimdi iki grup arkadaşımızın 
da vermiş oldukları takrir de yine bu birlik ve 
beraberliğin ifadesidir. Bunun dışında birşey 
düşünülmez arkadaşlar. Biz şunu istirham edi
yoruz komisyon olarak; yukarıda öyle görü§-
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tük. Diyanet İşleri elbette şimdiye kadar kifa
yetsiz kanunlarla idare edilegelmiştir. Ama şim
di bu devrede bu kanunun çıkmasının Mr boşlu
ğu doldurduğunu biz de kabul ediyoruz. Ama 
her kanunda az çok boşluklar olacaktır, bunun 
boşlukları ve kusurları tatbikatından sonra mey
dana çıkacaktır. Ve bu kanunu tatbik edecek olan 
ilgili Devlet Bakanı bu kusurları tesbit ettikten 
sonra getirir ve burada düzeltilir. 

Bu kanunun aynen kabul edilmesini komis
yon adına istirham ediyorum. Buyurun sorun. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Kaplan. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) - Sayın ko

misyon sözcüsü bir zühulde bulundular, zanne
derim. İslâm Dininin hataları dediler. Bu teşki
lât kanunuyla hatalar çıkacak galiba. 

BAŞKAN — Lisan sürçmesi efendim. 
HÜSNÜ DİKEOLÎGİL (Devamla) — Teşek

kür ederim. Eğer böyle bir şey söylem işsem tashi
hi zaruridir. İslâm Dininin hiçbir zaman için ha
tası olmıyacağını kabul ederiz. Eğer hatası varsa 
kulun hatasıdır. Kul mükemmel yetişmediği ve 
din adamlarının iyi yetişmediği içindir. Talimin 
ediyorum ki, bizim din adamlarımız şimdi çok iyi 
okuvan insanlardır. Arkadaşımız özdilek'in ifade 
ettiği gibi 4 - 5 lisan bilen insanlardır. Bugün 
Yüksek İslâm Enstitülerinde ve İlahiyat Fakül
tesinde bu kabîl insanlar yetişmektedir. 

Bu teşkilât kanunuyla yabancı memleketlere 
de gönderilecektir. Bu kanunla bunlara o imkân 
da sağlanacaktır. Arkadaşlarım hatırlattığı için 
istirham ediyorum, bütün insanların hatasını da 
noksanlığını da telâfi edecek yine Yüce İslâm 
Dinidir. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Inceoğkı. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisarl — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım, memleketimizin büyük bir ihtiyacı 
olan Diyanet İşleri Teşkilât Kanunu hakkında 
kıymetli arkadaşlarımız burada etraflıca iza
hatta bulundular. Evvelâ kendilerine teşekkür 
ederim. Bundan başka, bu kanunun çıkarılması 
için büyük emeklerini sebk eden arkadaşlarıma 
da teşekkür etmeyi bir vazife bilmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ahmet Yıl-
dız'm da söylediği gibi bu kanunda birçok ek
siklikler, noksanlıklar olmakla beraber memleke
timizin mühim bir ihtiyacını karşılıyacak oldu
ğundan ilerde arzu edilen değişiklikler yapılmak 

üzere bu kanunun Meclis ve Senatomuzun tatile 
girmesinden önce kabul edilmesinde büyük bir 
zaruret görmekteyim. Şayet Meclisler tatile gir
meden evvel kabul edilmiyeeek olursa, yine bü
yük bir hayal kırıklığına uğranılacaktır. Bu iti
barla vakit de geçmiş olduğundan, sözlerime son 
verir, kanunun mernloketimizc ve milletimize 
hayırlı olmasını temenni eder, hepinizi hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Konuşmalar bitmiştir. Sayın 
Bakan konuşacaklar mı? 

DEVLET BAKANI MEHMET ALTIN-
SOY (Niğde) — Hayır, efendim. 

BAŞKAN — Efendim, kanunun tümü üze
rindeki müzakereler bitmiştir. Maddelerin ayrı 
ayrı görüşülmesine lüzum gösterilmedi. (Evet, 
yoktur sesleri) Maddelerin okunmaması kabul 
edildi. Yalnız metinde tashihi icmbeden bâzı hu
suslar vardır. Bunların bir kısmı matbaa hatası, 
bir kısmı matbaa hatası değildir. Matbaa hatası 
veya maddi hata reye müracaat etmeden halledi
lebilir. Ama fıkralarda bir yanlış varsa, tashihi 
icabediyorsa reye müracaat edip etmemek dü
şünülebilir. Arz ederim efendim. 

Meselâ 8 nci maddenin başlığı, bir derleme 
ve yayın müdürlüğü» diyor. Yayım olacaktır, 
diyor Bakan. Halbuki komisyonlardan «yayın» 
olarak çıkmıştır. Müsaade buyurursanız fikir 
vereceğim efendim. 

Bir de fıkra değişikliği vardır. 29 nen mad
dede (E) fıkrası (F) fıkrası olacaktır. Asıl met
ne bakıyoruz doğru yazılmış. Tashihi icabet-
mektedir. Ondan sonra, 33 ncü maddede «tercü
me» kelimesi vardır. «Tecrübe» olacaktır deni-
vor. Bakıyoruz asıl metinde tecrübe yazılmıştır. 
Yani memurlarımızın maalesef vazifelerini iyi 
ifa etmemelerinden ileri gelmektedir diye ifade 
otmektedir; Sayın Bakan, Buradaki memurlar 
değil. Millet Meclisindeki yapılan tashihatm 
metne geçirilmemiş olduğunu ifade ediyorlar. 
Buyurun Sayın Bakan bu hususta. 

DEVLET BAKANI MEHMET ALTUN-
SOY (Niğde) — Muhterem senatörler, Millet 
Meclisinde kabul edilen metnin Yüce Komisyon
da aynen kabul edilmesiyle matbaaya gönderil
miş, ancak matbaada bir kısım tabı hataları, mü-
rettip hataları olmuştur. Bunları vazifeli arka
daşlarla sabahleyin düzelttik. Yalnız Sıvın Baş
kanın işaret buyurdukları üç hususta arkadaşla-
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nmız tereddüt göstermektedirler, Aslında bun
lar yine matbaa hatasından neşet etmektedir. 
Her hangi bir tashihat ve tadilâtı ieabettirme-
mektedir. Bunlardan 8 nci maddedeki «Yayın» 
re «Yayım» meselesi. 

«Derleme ve yayın müdürlüğü» olarak Millet 
Meclisinde kabul edilmiş, geçici komisyonda da 
aynen kabul edilmiştir. Yine 8 nci maddede 
«derleme ve yayın müdürlüğünü» denmiştir. An
cak (A) bendinde yayım olarak geçmiştir.. Bu 
(n) ve (m) madde 8 in (A) bendini tashih et
mek için bir takrir verilmiş. Millet Meclisinde 
ve bu takrir kabul edilmiştir. Bunu tashih eden 
kâtip arkadaş buradaki (m) nin (n) olması do-
layısiyle yukatfdaki iki (m) yi de (n) yapmış. 
Bu hata kâtip arkadaşlarındır. Millet Meclisin
deki kabulü «Derleme ve Yayın Müdürlüğü» ya
ni difüzyen karşılığı «yaym müdürlüğü», al
tındaki «Başkanlığı her çeşit yayın işlerini yü-
retmek» de literatürünü yürütmek manasına
dır. t iminin arasında mâna farkı vardır. Bu 
tashihat bilerek yapılmıştır. Kâtip arkadaşımız 
'bütün (M) leri (N) yapmak suretiyle bir hata
ya düşmüştür. Bu sadece müretltip hatasıdır. 
Bdr tashinattı icalbettirmez. 

MEHMET HAZER (Kam) — Sayın Başka
nım en doğrusunu da kâtipler yapmıştır. Ya
vrun olarak. 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — De
ğil efendim. Onun çok münakaşası yapıldı ve 
neticede arfeada-şlaranın iradesi olarak böyle 
düzeltilmiştir. Bir de 29 ncu maddedeki (E) 
bendinde meselâ geçici 6 nci maddede 20 21 
meselesi vardır. Bu şu şekilde olmuştur. Millet 
Meclisinde görüşülürken Meralar A. B. C Ç. 
diye ayrılıyordu. Kanunun bitmesine yakın 
arkadaşlar bir takrir verdiler. Dediler ki, (O) 
nin çengeli düşmek suretiyle (O) ile karıştırı
lır. Binaenaleyh, fıkra başlarına koyduğumuz 
(Ç) leri kaldıralım. 

'Bu badema bu takririmiz kabul edildiği 
takdirde, kanun üzerindeki bütün tashihat bu 
esasa göre yapılsın dendi. Bu takrir kabul edil
di, <bu tashihat yapılırken de bâzı yerlerde ya
pılmış, bâzı yerlerde yapılmamış. Ezcümle 
29 ncu maddede verilen ve Millet Meclisince 
(kabul edilen taikrirde (e) Mirası denmiş. Bu 
(e) Merası, (ç) kalktığına göre düzeltilmediği 
için bu metne yine (e) fıkrası olarak geçmiş. 
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Yukarıdaki (ç) kalktığına göre, (e) fıkrasının 
(f) fıkrası olması lâzımgelir. Buradaki de bir 
nıatjbaa hatasıdır. Burada bir tashihat olmama
sı lâzmgelir. Yalnz buradaki «tercüme» meselesi, 
sözün gelişinden; «ilmî tecrübesi ve ihtisası,.» 
deniyor. Bu sözün gelişinden «tecrübe» olması 
lâzmıgelirken, «tercüme» şeklinde yazılmıştır. 
Millet Meclisinden de böyle geçmiştir. Bu bir 
maddi hatadır. Bunun da tashihi zannederim 
mümkündür. Ayrıca tadil teklifi de ieabettir-
mez kanaatindeyim. Cümlenin gelişinden tabiî 
olarak böyle olduğu anlaşılmaktadır. Bunun 
için her hangi bir tadil teklifine lüzum hâsıl ol
maksızın düzeltilmiş şekliyle okunarak kabulü
nün mümkün olduğu kanaatindeyim. Takdir 
Yüce Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Bir de geçici altıncı madde 
vardır. 

MEHMET AI/NNSOY (Devamla.) — Rfen
di m, geçici altıncı maddede 20 nci madde 21 nci 
madde olarak, numara sırasına göre otomat Ik
ınan düzelmiş olması, lâzımdır. Burada atıl ya
pılan maddenin mahiyeti 21 nci madde değil, 
20 nci maddedir. Van i din işleri Yüksek Kuru
lu için bu kanun şu maddesi dediği 20 nei mad
dedir. 21 nci madde olmasına imkân yoktur. 
Bu geçici maddede tashih yapılmadığı şurada 
aldatılmaktadırdri, yine sonunda b, c, ve ç den
mektedir. 

Arz ettiğim surette, takrirle (Ç) kaldırıldı
ğına göre 20 nci maddenin 21, 21 nci maddenin 
de 20 nci madde olarak ve Ç nin D, D nin de E 
olarak tashih edilmiş olarak basılması lâzımgelir-
di. Halbuki buna riayet edilmemiştir. Bu bir ta
dil değildir. Sadece baskı hatasıdır arz ederim 

SLRRI AT AL AY (Kam) — Millet Mecli
sinden tecrübe olarak mı gelmiştir, tercüme, ola
rak mı gelmiştir"? 

MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Maa
lesef Millet Meclisinde de «tercüme» olarak geç
miştir. Orada da. dikkat edilmemiş her nasılsa, 
Ama cümlenin gelişinden bunun «tercüme» ol
masının imkânı ortadan kalkmaktadır. Bunun 
bir tadil olmadan baskı hatası olarak tashihin 
mümkün olduğu kanaatindeyim. Tabiî takdir 
Yüce Heyetinize aittir. 

VASFİ GERGER. (Urfa) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
VASFI GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlar, komisyon sözcüsü izahatında Millet 
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Meclisinden gelen maddelerde hiçbir değişiklik 
yapılmadığını bildirdi ve zaten dağıtılan rapor
da da bu açıkça görülüyor. İleri sürülen hata
lar metnin hükmüyle bir ilgi göstermemekte
dir. Yâni deminki «tercüme» ile «tecrübenin» 
de Millet Meclisi zaptının tabedilmesinde mat
baa hatası olduğu anlaşılıyor. Yani hüküm me
tin olarak değil, metin tamamdır. Fakat basılır
ken «tecrübe» «tercüme» olarak yazılmış Bu 
açıkça belli oluyor. Şu halde gerek sayın söz
cünün, gerek Sayın Bakanın ve gerek elimizde 
bulunan rapora göre Millet Meclisinin kabul et
tiği hükümlerde tek bir değişiklik yoktur. Şu 
halde biz bu kanunla aşağı yukarı maddeleri oku
mamak suretiyle kabul ettiğimize göre bu mevcut 
hataları da tashihe medar olmak üzere İlendeniz 
bir takrir veriyorum. Bu takrirde diyorum ki, 
maddelerin bu şekilde hatalı olanları değişiklik 
değil hatalı olarak kabul ederek maddeleri ay
nen Millet Meclisinin kabul ettiği şekilde kabul 
edilmesini kabul edelim. Zapta da geçirelim Bu 
suretle tereddüde mahal hiçbir cihet kalma/ İl
tifatınızı rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Artukmaç. 
Sayın sözcü ufak tadillerin bu şekilde olduğu

na dair bir takrir verirse oya koyarız. Yoksa ay
niyle çıkar. 

GEÇÎOt KOMİSYON ADINA HÜSNÜ DÎ-
KEÇLÎGİL (Kayseri) — Beyefendinin takririne 
katılıyorum. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Çok muh
terem arkadaşlarım, metnin Millet Meclisinden 
geldiği şekilde aynen kabulü istenmektedir. Ben
deniz daha önce arz ettim. Burada büyük hatalar 
vardır. Evvelâ misal olarak şunu arz edeyim. 
29 ncu maddeye lütfen bakalım. Orada diyor ki, 
«Bucak ve köy imam hatiplerine 22 nci maddenin 
(E) bendindeki şartları haiz imam hatip tâyin 
edilebilir.» Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar. 
Ne diyor; bucak ve köy imam hatiplerine imam 
hatipler tâyin edilebilir, deniyor. Maksat bu de
ğildir. Maksat bucak ve köylere, bilmem şartlarını 
haiz imam ve hatipler tâyin edilebilir denmesi ge
rekir. 

Burada kesin olarak bir hata vardır. Şu hata
lı durum ile bunu Senatodan çıkarmamız en bü
yük hataya düşmüş olmamız ve Senatonun haysi
yetini göz önünde tutmamamız demektir. Daha 
bunun gibi birçok misaller arz edebilirim. Madde

lerde çok yanlışlık vardır, esasında da vardır. Bu 
şekilde arz ettiğim hususlar gibi hatalar da var
dır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun, efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 

(Niğde) — Efendim, çok büyük bir talihsizlik 
eseri olarak gayet hatalı bir metin muhterem ar
kadaşlarımızın elinde bulunmaktadır. Sadık Ar
tukmaç arkadaşımızın elindeki metin hakkında 
söylediklerinde yerden göğe kadar haklıdırlar. 
Fakat şimdi tahkik edilirse, anlaşılacaktır.. Asıl 
metinde bu «İmam hatiplere» değil, «İmam ha
tipliklerine» olacaktır. Bu gayet hatalı bir me
tindir. Bunu lütfediniz muhterem arkadaşlarım, 
arkadaşımızın takririne iştirak ederek aslındaki 
tashih edilmek suretiyle kabul buyuruyorsanız 
kendiliğnden düzeltilecektir. Bu imam - hatiple
rine değil, «imam - hatipliklerine» olarak düzel
tilmesini istirham ederim efendim. 

BAŞKAN — Şimdi efendim tümü üzerinde
ki görüşmeler bitmiştir. Eğer maddelerin tadi
li olmasa idi heyeti umıımiyesini oyunuza suna
caktım. Fakat tadil takrirleri vardır. (Kaç mad
de hakkında sesleri)., 6 - 7 madde hakkında tadil 
teklifleri vardır. 

KÂMİL OOŞKUNOtfLU (Uşak) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Ne mevzuda, efendim? 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uîjak) — Hatalar 

mevzuunda, 
BAŞKAN — Hatalar kabul ediliyor. 
KÂMİL COŞKUNOŞLU (Uşak) — Efen

dim müsaade ederseniz izah edeyim. 
BAŞKAN — Buyurun. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) -
Sayın Başkan, bu şekilde müzakereler uzayacak. 
Saat biri geçiyor. 

BAŞKAN — Evet efendim, bunun müzake
resini yarına bırakacağız. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte
rem arkadaşlar, filhakika bâzı kelimelerde hata 
var. Fakat bu kelime hataları, «imam - hatiplik
lerine» veya «imam - hatiplere» kelimesi, bir. 
İkincisi 29 ncu maddedeki (c) harfi (f) olacak. 
Sayın Bakan bunu zaten tabı hatası diye ifade 
ettiler. Bâzı kelime düşüklüklerinin tashihi yo
lunda bir zaruret bulunsa dahi kanunun çıkma
masından ise, mâna değişikliği yok, çıkmaz bir 
mânaya da girmiyoruz, maksat anlaşılıyor. Bu 
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itibarla bendeniz tadilât takrirlerine iltifat edil
memesini daha uygun buluyorum. Kanunun çık
ması bakımından. Çünkü mâna değişmiyor. 

Şu kelime şu şekilde oldu, şuraya bir virgül 
konacaktı.. Bunlar mânayı değiştirmediğine göre 
kanunu geciktirmiyelim. Çünkü mâna değişmi
yor. 

BAŞKAN — Yani siz bakanın söylediği söz
lere katılıyorsunuz. Güzel. 

KÂMİL COŞKÜNOĞLU (Devamla) — Söy
lediği sözlere katılmıvorum. Bu kelimelerin ta-
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dili bakımından yalnız (G) harfinde hata var. 
Tabı hatasıdır. 

BAŞKAN — Efendim, birçok tadil teklifle
ri vardır. Millet Meclisinden gelen metinde bu 
metin arasında ne fark vardır? Kanun tasarısı
nın biran evvel çıkmasını arzu ettiğimize göre 
3ranlışsız bir tutuma gitmek mecburiyetindeyiz. 
Esasen şimdi bunun vakti geçmiştir. Bunun mü
zakeresi yarın sabaha kalmıştır. Bugün 15.00 te 
toplanmak üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 13,12 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Ahmet Naci A n (Kırklareli), Adil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

7. — GÖEÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Siyasi Partiler Kanunu Tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M 

Meclisi 1/560; C. Senatosu: 1/551) (S. Sayısı: 
649) (1) 

BAŞKAN — Sabahki oturumda alman karar 
gereğince Siyasi partiler Kanununun müzakere
sine başlıyoruz. 

Söz alanların isimlerini okuyorum: C. H. P. 
Grupu adına Sayın Sırrı Atalay, Kontenjan 
Grupu adına Sayın Osman Koksal, Millî Birlik 
Grupu adına Sayın Ahmet Yıldız, Adalet Par
tisi adına Sayın Nusret Tuna. 

Bunun haricinde şahıs olarak söz alanlar ise, 
Sayın Ağırnaslı, Sayın Saim Sarıgöllü, Sayın 
izzet'Birand, Sayın Baki Güzey, Sayın Âmil Ar-

(1) 649 S. sayılı basmayazı 
nundadır. 

tutanağın so 

tus, Sayın Mehmet Ali Demir, Sayın Kâmil Coş1-
kunoğlu. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Daha evvel söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz gruplardan 
sonra zatiâlinize söz verelim. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Encümende muhalif kaldığım için söz istemiş
tim. 

BAŞKAN — Sizden evvel bir Ağırnaslı var. 
Rica ederiz sırasını size versinler. Zaten siz ikin
ci sıradasınız. En ileridesiniz. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Ama lütuf olarak değil. 

BAŞKAN — Muhalif kaldığınız için değil 
fakat, sabahleyin, burada bulunup da söz istedi
ğiniz anlaşıldığı için öne yazılmışsınız. Şimdi söz 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Sırrı Atalay'ın. Buyurun. 
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C. II. P. GRUPU ADINA SIRRI ATALAY 

(Kars) — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Siyasi Partiler kanun tasarısı hakkındaki gö
rüşlerimizi arz etmeye çalışacağım. 

Anayasanın 57 nci maddesinin öngördüğü ve 
Anayasanın geçici 7 nci maddesinin iki yıllık 
zaman içinde çıkarılmasını emrettiği 44 sa
yılı Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yar
gılama usulleri hakkındaki Kanunun 20 nci 
maddecinin üçüncü bendinde ifade edilen Si
yahi Partiler kanun tasarısı ,3 Ekim 1963 ta
rihinde Üçüncü Karma Hükümet zamanında 
yasama meclislerine sevk edilmiştir. Dördüncü 
Karma Hükümptin zamanında Siyasi Partiler 
Kanununun biran önce yürürlüğe girmedi için 
her türlü gayretin gösteri1 eceğini açıkça be
lirttiğine ayrıca işaret etmek isterim. 

Zamanı geçmeden yasama organına sevk 
edilen tasarının Millet Meelbi Gerici Komis
yonunda ve Genel Kurulunda görüşülüp bir 
metin kabulünden sonra Cıımhurivct Senato
sunun Anavasa ve Adalet Komisyonunda gö
rüşülüp Yüksek Heyetinize sevk edildiğini 
görüyoruz. 

Siyasi Partiler kanun tasarısının seçimler
den önce kanunlaşmasını Anayasa emrini yeri
ne getirme zorımluğu kadar siyahi hayatımı
zın düzeni için elzem .görüyoruz. Demokratik 
hukuk düzeninde meşru parti varlığının 
hukukî rejiminin tanzimi yeni ve hayırlı bir 
merhale teşkil edecektir. Siyasi partiler hu
kukî rejimini bir kanunla düzenlemeyi Ana
yasamız 'emretmektedir. Çok partili siyasi 
hayatın uzun tecrübelerini geçirmiş istikrar
lı demokratik sistemin nimetlerini paylaşan 
memleketlerde veya demokratik düzenin ku
rumlarını gerçekleştirmeye çalışan ülkeler
de siyahi partilerin hukukî rejimini göste
ren özel bir kanuna raslıyamıyoruz. Gerçek
ten bu konuda özel bir kanun gösterilemez. 
Bu siyasi partilerin hukukî rejiminin yazılı 
metinlere bağlanmadığı veya bağlanamıyacağı 
anlamına gelemez. Anayasaların bir kısmın
da siyasi partilerle ilgili hükümler yer al
mıştır. (Birçok memleketlerin seçim kanun
ları kanun değeri ve gücünü taşıyan karar
namelerle diğer kanunların hükümleri ara-
s:nda siyasi partilerle ilgili hükümler vardır. 
önemli olan cihet geleneklerle belirtilen ve 
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belli edilen hususlardır. Siyasi partilerin hu
kukî rejimini tanzim edici bir kanun zarure
tini hisseden memleketler de olmuştur. 

Batı Almanya uzun hazırlıkları yapmasına 
rağmen böyle bir tasarıyı gerçekleştirememiş
tir. Bizim Anayasamız 19, 56, 57 nci maddele
ri ile doğrudan doğruya siyasi partilerin ku
ruluş faaliyet ve çalışmalariyle ilgili ve bu 
hükümlerle bağlı olacağını tesbit ettiği gibi, 
çeşitli hükümlerle yasama organlarında siyasi 
parti gruplarının faaliyet şekil, usul ve şartla
rını tesbit etmiş bulunmaktadır. İleri bir 
ideale ve demokratik mükemmel kurumlara 
dayalı Cumhurivet Anayasası siyasi partile
rin iktidarda veya muhalefette fark gözetil
meksizin demokratik siyahi hayatın vazgeçil
mem umurları olarak ilân etmiş ve sivasi 
partilerin serbestçe faaliyette bulunmak eda
sını teyidetmistir. Siyasi partilerin tüzük, 
program ve faaliye^erinin insan hak ve hür-
rivetlerine dayanan demokratik ve lâik Cum
huriyet ilkelerine bağlılığını şart kosnn ve 
memleketin bütünHiğü esasına uygunluğu zo
runlu kılan temel prensipleri göstermiştir. 
Sivasi partilerin hangi şartlar dâhilinde ve 
nasıl kapatılacağının esas şartlarını tesbit 
ederek siyasi partilerin güvenliğini siyasi ik
tidar karşısında garantiye kavuşturmuştur. 
B*5vlelikle demokratik bir Anava^a o1 arak si
yahi partilerle ilgili ileri ve ivi hüküm1 eri en 
çok ve hukuka uvgun şekilde tesbit eden 
Anayasaya sahip bulunuyoruz. 

Anayasamızın siyasi partilerle ilgili hü
kümlere geniş bir şekilde ve ileri anlamda yer 
vermesi bir tesadüfün eseri değildir. 

Demokratik siyasi hayatımızın vazgeçilmez 
unsuru olarak Anayasada yer alan siyasi par
tilerin hukukî tanziminde stiycoi hayatın ihti
yacı başlıca sebeptir. Siyasi partilerin demok
ratik düzene, millî huzura, millî dayanışmaya, 
millî refaha yardımcı olmalarını sağlamak, kı
sır çekişme ve kötüleme illetinin mahzurların
dan kurtarabilmek Anayasanın hazırlanmasında 
başlıca kaygı olmuştur. Siyasi partilerin Anaya
sa düzenine bağlı olamk demokratik anlayış 
içinde millî iradenin gelişme ve gerçekleşmesin
de vasıta olmaları ne derecede ve nisbette zaruri 
ise heyecanları ile inançları istismar ederek 
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tahakkuk ettirecek ınıaıhiyette değildir. «Der ve 
devamı eder» gayri mütecanis eleman ve umde
lerden müteşekkil toptancı ve sistemsiz toplu
luklardır. Türkiye'deki siyasi partilerin bu 
karakterleri ıınvanlarındaki kelimelerden ve 
programlarının benzerliğinden kolayca 'anla
şılabilir. Hemen işaret edelim ki, Anayasanın 
kabulünden bu yana geçen 4 yılın siyasi tarihi 
çok partili demokratik hayatta oldukeja başjarılı 
ve güçlü bir merhaleyi teşkil eder. 'Siyasi par
tiler ağır şartlara rağmen demokratik haya
tın yerleşmesi esasında büyük 'hizmetler görmüş
lerdir. Fakat normal ve medeni tartışmamın 
çok uzağında davranışların eksik olmadığını 
da hiç kimse iddia edemez. 
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ucuz iftira ve isnat yolları ile kötülemeler gı
dası ile yaşama hastalığı içinde çabalardan1 ka
çınma o nisbet ve derecede zorunlu olmalıdır. 
Siyasi parti anlayışı mevcut diğer bir siyasi 
partiye husumet karargâhı haline gelmek değil
dir. Siyasi parti anlayışı bütün inançları yıani-
lış istikametlere götürmek için her şeyin mubah 
sayılabileceği topluluğun arzusu da değildir. 
Siyasi parti anlayışı bir hukukîlik ieabettiren 
millî iradenin oluşunda memleketin icaplarına 
Anayasa düzenine ve kanunların ve kanunlara 
uygun millî faaliyetin ifadesidir. Bu millîlik 
vasıfı husumet alevlerinin çemberini, i'htiras 
maceralarım, kısır benlik heveslerini bertaraf 
edebildiği nisbet t e o topluluk sij^asi teşekkül hü
viyetini ancak kazanabilir, nispî şekilde karar 
kılan temsil prensibi siyasi partilerin önemini 
dalha da çok artırmıştır. Karma hükümetlerin 
kuruluş ve çalışmaları siyasi partilerin birbi
rine yakınlık ve m uihtacolmal arının zaruretini 
de göstermiştir. Bu şartlar içinde memlekete 
hizmet, çabası iddiası ölçüsüzlük gerektireınez. 
tnsîrf'sız ve haksız isnat ve ithamların yığınları 
bir arada yaşamaz, husumeti ve bıkkınlığı içi
ne sürükleme sevdası beraber hizmetin imkânla
rını ortadan kaldırdığı gibi beraber çalışma im
kanı halinde politikanın haysiyetli olmadığı şek
linde umumda intiba ve şüphe yaratmada vesile 
olmanın acı tecellisini unutmamak lâzımdır. 
Siyasi partilerin demokratik kuruluş ve işleyişe 
saüıibolınalan gerçekten Anayasa düzenine, Ata
türk ilkelerine bağlı oluşları sert çekişmelere 
ve sivri ayrılıklara amealk engel olabilir. Siya
si partilerin fikir ve prensip konularını aşan 
program meselelerinin etrafında taraftar topla
manın meşru faaliyetini hasım cepheleri yara
tan derin ayrılıklar mücadelesine götüren çaba
ların zararlı olmadığını hiç kimse iddia edemez. 
»Siyasi partilerin etrafında toplanan şüphelerin 
koyuluğu vo derinliği giderilmiş değildir Yet
kili bir ilim adamının Anayasa hazırlığı sıra
sında öne sürdüğü şu fikirler tek ve istisna/ de
ğildir. Acaba mevcut mutalar ve şartlar yakın 
bir gelecekte Türkiye'de parlömanter rejimin 
gerçekleşmesi bakımından elverişli ve ümit ve
rici midir? Bu suale cevap vermek maalesef 
güçtür. Çünkü siyasi hayatımızı olgunlaştıra
cak olan siyasi partilerin siyasi ve bünyesi ile 
seçmenlerin oylama tarzı normal bir Parlâmen
tonun teessüsünü ve faaliyette bulunmasını 

Demokratik hukuk düzeni demokratik ku
rumların tevazün ve itidal içinde 'çalışmasına 
dayanır. Bu sebeple çok emek ve dikkat isteyen 
ince bir sanat niteliğindedir. Demokratik dü
zeni uygarlığa kavuşan her ülkenin tılsımına 
kapıldığı ideal bir sistem olarak görürüz. Fa
kat eğitimsiz, emeksiz, tecrübesiz heveslerin 
hüsran ve acılarla sonuçlandığını da esefle mü-
şahade etmişizdir. Demokratik hayata kısa ve 
süratli bir sıçrayışla kavuşmuş ülkeler çok az
dır. Son. 150 yıllık uygarlık mücadelemizin çe
şitli tecellileri millet olarak adalete bağlılığı
mız ve en iyi şekilde idare edilme kabiliyetimiz, 
en iyi idare edilmeye tahammülümüz, ileri ve 
medeni hayat anlayışına bağlılığımız bu güç fa
kat ideal siyasi sistemi kökleştirmemiz ve ge
liştirmemizin mesnetlerini teşkil eder. Siyasi 
partilerin iktidar ümidi ve hizmet yarışması ar
zusu kendiliğinden bir tartışma konusu meyda
na getirir, bu tartışmanın sert olması da müm
kündür. İstikbal için vaki aldatıcı ve muhal 
vaitlerin Anayasanm reddettiği millet olarak 
karşısında bulunduğumuz ve millet olarak kar
şısında bulunacağımız yabancı ideolojilerin yı
kıcı akımlarını su veya bu siyasi partiden hi
maye gördüğü misiillû dinî inançların istismarı 
meşru ve haklı siyasi yarışmanın içinde sayıla
maz. Bu hukuk dışı ve tehlikeli mücadele 
usullerinin güc. olan demokrasinin kökleşmesi
ne hizmet etmediğini, kökünden sarsmaya gay
ret olduğunu ifade etmek isteriz. Demokratik 
hayat düzeninin temelinde siyasi partilerir sa
bırlı dikkatli emekleri yer aldığı oranda başa
rılı günlerin yakın ve aydınlık işaretleri bulu-
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nabilir. Demokratik hayat düzeninin temelinde 
siyasi partilerin normal ve medeni hizmet ya
rışmasının şekil ve usulü esas unsuru teşkil 
eder. Siyasi partilerin hukuk rejiminin bir ka
nunla düzenlemesinin her şeyi kısa bir zaman
da düzelteceğine ve bunu düzelteceğini sanmak 
şüphesiz ki, çok ileri bir iyimserlik olacaktır. 
Fakat sanırım ki, siyasi partilerin hukukî re
jimini düzenliyeeek kanun, siyasi hayatımızın 
tanziminde güvenli ve güvenilir hükümler ge
tirecektir. 

Şimdi, kısaca, bu hükümleri Anayasanın tes-
bit ettiği esaslar dâhilinde tahlile çalışacağız. 

Anayasamızın 56, 57 ve 19 ncıı maddelerin
de tesbit edilen esasları bir sıralama şekline 
ve anlama uygun esasa göre alırsak, Partiler 
Kanunundaki tasniften ayrı bir sıralanın ile ko
nulara temas edeceğiz. 

•Siyasi partilerin kuruluşu ve faaliyetleri ile 
ilgili hükümler tasarının ikinci kısmında ye? 
almıştır. 6 ilâ 65 nci maddeleri kapsıyan ve 
tasarının önemli kısmını teşkil eder. 

Anayasanın 56 ncı maddesi siyasi partilerin 
kuruluş serbestisini partilere girme ve çıkma 
hakkındaki serbestiyi siyasi partilerin faaliyet
lerinin serbestisini tesbit etmiş bulunmaktadır.. 

67 nci maddede siyasi partilerin faaliyet, 
tüzük ve programlarında bağlı olacakları esas
ları göstermiş ve teferruata ait hükümleri de
mokratik esaslara uygun bir kanunun temin 
edeceğini emretmiştir. Tasarıda bu esaslara 
uygun hükümler yer almış bulunmaktadır. Si
yasi partilerin aday teshilinde esas olacak hü
kümler orta bir yol hüviyetindedir. Nispî seçi
min bünyesinde mevcut parti listelerinin oy al
ma şekli listelerdeki aday sırasının teshilinde 
önemli bir konuyu meydana getirir. Listelerin 
ilk sıralarında yer alma şeklinde demokratik 
usul ve sekilinin demokratik icaplara uygunlu
ğunun derecesini gösterir. Listede yer alacak 
adayların tesbitinde siyasi parti mensuplarının 
oy hakkına sahibolanlarmm serbest iradesine 
dayanması ve adaylarla sıralarının bu irade ta
rafından teshiri şüphesiz ki. demokratik şekil 
ve millî iradenin gerçekten teşkilinin başlıca 
vasfı vasıtası şartıdır. Tasarıda bu şeklin ger
çekleştirilemediğini esefle görüyoruz. Eski de
netimden uzak yoklama şekli yerine hâkim mu
rakabesinde önseçim şekli orta bir sistemdir. 
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Denetimsiz eski usul yerine, dar fakat denetim
li yeni önseçim şeklini asıl önseçimin bir hazır
lığı olarak alabiliriz. Ümidederiz ki, zamıan dar
lığı tok gerekçesi olan şimdiki kabul edilen şe
kil en kısa zamanda değiştirilip demokratik usu
le uygun ve partili seçmenlerin tümünün ira
desini sağlıyacak ve ona dayanacak önseçim 
şekline kavuşabilelim. Bu hususu önem ve ıs
rarla belirtmek isteriz. Parti içi iradenin tam 
ve hür bir şekilde belirtilmesi şarttır. Ayrıca 
bu kısımla ilgili olarak parti organlarının ve 
idare mercilerinin parti içi hür ve demokratik 
idareye- dayanmasını sağlıyan hükümlerin yer 
aldığını görmekteyiz. Teferruata çok kayan 
hükümlerin az olmadığına da işaret etmek iste
riz. Siyasi partilerin kuruluş ve faaliyetleriy
le ilgili hükümler üzerinde dikkatle durulacak 
diğer bir husus da partiler içi tip statü meyda
na getirip partilerin kuruluş ve faaliyetlerinde 
kısıntı ve zorunluklar yaratmaktan kaçınılmış
tır. Anayasanın temin ettiği güvenlik esası 
derneklerin muhtar yapısı ile bağdaşmıyacak 
hükümlerden dikkatle sakınıldığı menuniyetle 
görülmektedir. Siyasi partilerin uyma zorunda 
oldukları hükümler «parti yasaklamaları» baş
lığı altında tasarının dördüncü kısmını teşkil 
etmektedir. Cumhuriyetin korunması, millî 
Devlet niteliğinin korunması, lâik Devlet nite
liğinin ve Atatürk devrimciliğinin korunması. 
demokratik düzenin ve meşruluk temelinin ko
runması bölümlerini taşıyan bu kısım Anayasa
nın 19, 56 ve 57 nci maddeleriyle siyasi parti
leri doğrudan doğruya muhatap kıldığı husus
larla Anayasanın temel haklar ve ödevler sos
yal ve iktisadi haklar ve ödevler bölümünde te
sis eylediği temel prensipleri ve Cumhuriyetin 
temel kuruluşunu korumuş bulunmaktadır. 
Gserçekten siyasi partilerin hukukî rejimi tes
bit edilirken siyasi hayatın faal vasıtası olan 
siyasi partilerin serbest kuruluş ve faaliyetle
rini ve güvenliği temin yanında temel siyasi 
hakların ve Cumhuriyetin temel kuruluşunun 
da korunması zarureti vardır. Bu hükümler 
Anayasanın ikinci kısmında yer alan temel hak 
ve ödevlerin düzenlenmesi ve uygulanması hak
kında siyasi partilerin farklı görüşlere sahibol-
malarmı asla engelliyemiyecektir. Bu bölüm
lerdeki hak ve ödevlerinin özünün ortadan kal-
dırılmıyacağını Anayasanın temin ve tesis etti-
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ği kuramların değiştirilmiyeceğini garantiye 
kavuşturmaktadır. Siyasi hayatın normal vo 
medeni mücadelesinin hudutlarına işaret et
mektedir. Bütün müesseselerin hak ve hürri
yetlerin dayandığı 9 Temmuz 1961 Anayasası 
27 Mayıs Devriminin bir sonucudur. Demok
ratik düzenin Anayasanın hak ve hürriyetin ko
runması 27 Mayısın korunması demekti iv 
27 Mayısın meşruluğunun korunması Anayasa 
düzeninin korunması anlamını taşır. Bu sebep
le 27 Mayıs Devrimini meşru, bu devrime ta
kaddüm eden idareyi gayrimeşru saymıyan si
yasi partilerin Türk Anayasa düzenine samimi
yetle bağlı oldukları asla iddia edilemez. Cum
huriyetin lâiklik niteliği ile amacı Türk top
lumunu çağdaş uygarlık seviyesine erişmesi ve 
Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini koru
mak olan Atatürk devrimlerinin birbirinden 
ayrılmadan korunması gereklidir. Lâiklik ni
teliğini inançları istismar ederek yanlış ve teh
likeli akımların içinde gösterme çabalar ım 
demokratik düzene inanmış siyasi partilerin fi
kir faaliyetleri olarak asla sayılamaz ve göste
rilemez. Siyasi partiler millî iradenin; millî 
menfaatler istikametinde olgunlaşma ve geliş
mesinin meşru faaliyetini yüklenirler, 

BAŞKAN — Sayın Ata!ay bir dakika mü
saade eder misiniz? Efendim, yazılı konuşma
lar biliyorsunuz 20 dakikayı geçmiyordu. Fa
kat grup adına bir konuşma olduğu için deva 
mim oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Buyurur 
Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Millî men
faatlere uymıyan haksız isnat ve istismarlara 
siyasi partilerin hakkı olmamalıdır. Siyasi par
tilerin hukukî rejiminin düzenlenmesinde Ana
yasanın temel prensiplerinin korunması siya--' 
havata muhtaeolduğu huzuru getirebilirse bü
yük bir hizmeti yapmış olacaktır. 

Siyasi partilerin mal varlıklarını, gelir kay
naklarını, giderlerini gösteren hükümler tasa
rının 80, 81, 82 nci maddelerinde yer almakta 
dır. Ve Anayasanın 57 nci maddesinin direkti
fine uygun bir sistem içindedir. 

Siyasi partilerin gelir kaynaklarının ma
kûl ve meşru hudutlar dışına taşmaması ge
reklidir. İktidarda nimet ve menfaat dağıtma 
karşılığında haikiki veya hükmi şahıslardan 
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hudutsuz yardım sağlama veya Devlet daire 
ve teşekküllerine el atma yolları ve imkân
ları kapatılmıştır. Siyasi partilerin kapatıl
ması ve kapanması medeni hukuk rejiminde 
siyasi partilerin Anayasaların ve toplumun 
temel düzeni üzerinde zıt 'tartışmalardan uzak 
fikir anlaşmaları içinde oldukları görülür. 
Anayasa ilkelerinde ciddî tartışma ve toplum 
düzeninin temel ikonularında anlaşmazlıklar 
çok partili hayatın kendi kendini tahribet-
mesine müncer olacağından düşünen insanlar 
korkarlar. Kamu oyu önünde ve seçimler se
risi içinde hizmet yarışması içine giren siya
si partilerin Anayasa düzenine bağlı olma
ları «şarttır. Siyasi partilerin Cumhuriyetin 
özünden ayrılmıyaca'k olan niteliklerinin ve 
Devlet 4emel ilkelerini ve toplumun temel dü
zenini ihlâl etmeye hakları yoktur ve olamı-
vacaktır. Anayasamız parti ıkurma hürriye
tini düzenliyen hükümlere demokratik ha
yat bakırarndan son derece önem vererek 
bunları ayrı ayrı tesbit ettiği gibi, partilerin 
kapatılmasının esaslarını da tesbit etmiştir. 
Bir partinin insan hak ve hürriyetine da-
yanmıyan, demokratik düzeni ret ve inkâr 
eden bîr program veya tüzüğe sahibolması 
yahut faaliyetlerimin bu amaca yönel tmesi 
'âiklik esasını reddeden bir program veya tü
züğe saıhibolmasf, yahut böyle bir faaliyet 
içinde bulunması Cumhuriyet esasını redde
den bir programa sahibolması veya böyle 
bir faaliyet iç'indc bulunması Devletin ü.T:esi 
ile bölünmezliği esasına aykırı bir programa 
sahibolması veya böyle bir faaliyet içinde 
bulunması, Devletin millet bakımından bö
lünmezliği esasına ayk*rı bir programa sahi
bolması veya böyle bir faaliyet için bulunma
sı siyasi partilerin faaliyetten meneclilmesi 
için temel sebepler olarak Anayasa tarafın
dan teşkil edilmiştir. Cumhuriyetin özüne bağ-
'ı Devlet niteliklerini ve Devletin temel ilke
lerini ve toplumun temel düzenini, Atatürk 
devrimlerini tahıip siyasi partilerin meşru 
faaliyeti olamıyacaktır. Anayasanın ter|bit et
tiği usul ve şekil içinde siyasi partilerin ka
patılması, siyasi partilerin güven içinde 'Ser
best faaliyetlerinin garantisini teşkil eder. 
Siyasi partilerin Anayasanın tesbit ettiği 
ahvalde kapatılması vr denetimi, memlciketin 
selâmet ve huzur içinde yaşamasının ve si-
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yasi hayatının istikrar ve düzenin garantisi 
ni teşkil edecektir. 

Yasama Organları grupları ile ilgili hü
kümlere gelince: Yasama Organları grup
ları ile ilgili hükümlerin Yasama Organları 
İçtüzüğü ve gruplar yönetmeliği dışında bir 
özel kanunda yer almasının mümkün olup 
olmıyacağı gen:ş t a r t şma konusu olabilir. 
Siyasi parti grupları millet iradesinin olgun
laşması kadar millet iradesinin gerçekleşme
sinde de devamlı ve tesirli olarak rol sahi-
b'dirler. Part i teşkilâtları ıkadar ve belki da
ha çok siyasi faaliyetin çeşitli veçhesinde 
görevleri olan grupların Yasama Organı ile 
doğrudan doğruya ilgili olan hükümlerinin 
içtüzük1 er ve yönetmeliklerle tanzimi doğru
dur ve hukukî bir esastır. Parti organlarının 
bir partinin genel yapışım ve politikasını teş
kil etmesi as'kârdır. Siyasi partilerin iç ni
zamının tanziminde partilerin gruplarının Ya
r ıma ile doğrudan doğruya ilgili olmıyan 
bâzı faal:yotlerinin partiler knnalı içinde 
tesbiti hukukî bir mahzur teşkil etmez. Ni
tekim Anayasamız gruplarla ilgili ve çoğu 
yo'da tüzükle tesbiti mümkün çeşitli hüküm
leri tesbit etrcrş bulunmaktadır. Siyasi parti
ler kanun tasarısının taşıdığı hükümler hak
kında umumi mahiyetteki görüşümüzü kısa
ca tesbit edenken bir konuya da temas etme
den geçemiyeceğiz. 
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ideallerine bağlı memleketin huzur ve selâme
tini medeni ve normal rekabet yarışmasının 
fikir şartlarına saygılı siyasi partilerin de
mokratik düzeni emin ve muhkem sakilde 
kökleştirmesi ve geliştirmesi, umumun re
fahını ve kalkmmasnı kısa zamanda temin 
etmesi mümkündür. Ve tek çıkar ümit mihrakı 
da budur. Siyasi partilere düşen görev yük
lü ve 'ağırdır. Şeref ve vebal içice ve yanya-
nadır. En derin ve samimî temennimiz odur 
teı, Siyasi Partiler1 Kanununun siyasi partile
rin hukukî rejiminin tanziminde taşıdığı 
umutları gorçekleştirebilsin. 

Cumhuriyet Halk Partisi Teri ve yüksek 
bir ideale dayanan siyasi partiler Kanununun 
Anayasa hazırlığından bu yana kararlı taraf
tarı ve savunucusudur. Bu hükümlere bağlı 
ve saygılı olacağımız tabiîdir. Cumhuriyet 
Halk Partisi o inançtadır ki, kanunların me
tin ve yazdı hükümleri muhatap ve organla
rın onlara gerçekten ve samimî o1 arak inan
ması, tatbik etmesi ve bağlı olması ile yaşar 
ve ancak başarılı olabilir. 

Sivasi Partiler Kanununun hayırlı olma
sını dileriz. 

Saygılarımla. 
(Sürekli alkışlar). 

BAŞKAN — Kontenjan grupu ad:na Sayın 
Koksal. 

KONTENJAN GRUPU ADTNA OSMAN 
KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Bankan, değerli senatörler, Yüce Senatonun 
görüşmeye başladığı, Siyasi Partiler kanun 
tr,sarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu Kon
tenjan Grupunun görüşlerini kısaca arza ça
lınacağım. 

Genel : 
Sayın senatörler, Siyasi Partiler kanun 

tasarısı, partileraras.1 komisyonun çalışmala-
fiyle iyi istikâmete girmiş ve Millet Meclisin
den, genel olarak protokol esaslarına sadık 
kalınarak çıkmıştır. 

Senato Geçişi Komisyonunda da esaslı bir 
değişikliğe uğramadığını görmekteyiz. 

Zaman faktörü : 
Yüce Senatonun çalışmalarmm verimli ola

cağından şüphemiz yoktur. Yalnız zaman fak
törüne ehemmiyetle işaret etmek isteriz. 

Sivasi Partiler Kanununun neleri ihtiva 
etmesi ve hükümlerin ne dereceye kadar umu
miyet içinde kalması gerektiği tartışma ko
rucu olabilecektir. Siyasi Partiler Kanununun 
tam ve mükemmel olduğu da iddia edilemez. 
Memleketimiz'n şartları, tarihî gelişme, mü-
şahade ettiğimiz atmosfer ve Anayasanın em
rettiği hükümleri içinde bir tasarı hazırlan
mıştır. Başarılması rok erüç sandan bir iş 'ba
şarılmıştır. Ümidedilebilir ki, birçok ülkeye 
örnrik ve cesaret de verecektir. Birçok madde
ler üzerinde görüşlerimiz olacaktır. Arkadaş
larımız fikir1 erini ifade edeceklerdir. Partile
rin hür idaresi ile kurulan organlarında görev 
alanların, partililerin hür iradesine davandığ:. 
secimler serisinde adayların, partili üyelerin 
hür iradesince tesbit edildiği faaliyetlere eşit 
ve tam bir serbestiye dayanan Anayasa düze
nine, insan hak ve hürriyetlerine, Atatürk 
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Sayın arkadaşlarımız; Partiler Kanununun 

çıkarılmasının her şeyden evvel Anayasa em
ri olduğunu belirttikten sonra hatıralarınım 
da tazelemek isteriz. Sayın Genelkurmay 
Başkanının iyi niyetle dolu, yerinde ve za
manında Senato ve Meclis 'Başkanlarına •gön
derdiği metotup üzerine, ileri sorumlular ta
rafından yapılan seri toplantıların her birin
de, bu kanun tasarısının kısa zamanda, çıka
rılması kararına varılmıştır. 

Ömrü belirli Hükümetin, programında «Baş
ta Siyasi Partiler Kanunu olmak üzere Ana
yasanın eıtoarılmasını öngördüğü kanunların 
biran önce yürürlüğe girmesi için her tür
lü gayreti göstereceğiz.» ifadesiyle Hükü
metin, dolay isiyle Hükümeti kuran partile
rin taahhütlerini kıymetli görmekteyiz, Dün-
!kü iktidarın bugünkü muhalefetin bu tasarı
nın çıkarılması yolunda sürekli gayretleri
ni hepimiz biliyoruz. 

Bu sözlerimizle şu noktaya varmak isti
yoruz; hu taşanımı T. B. M. M, tatile girme
den kanunlaşmasında Hülkümet ve Meclisler 
söz vermiş durumdadırlar. Binaenaleyh, za
man faktörünü bir yana iten tutum ve dav
ranışların karşısında olacağız. 

Divan başkanlıklarının, im edişlerin Hükü
metin ve parti sorumlularının alacağı tertip
ler, Yüce Senatonun kanun tasarısı üzerinde 
ciddiyetle eğilmesini ve tasarının kanunlaş
masını sağlıyaeağı kanaatindeyiz. 

Bu kısa girizgâhtan sonra tamun tasarısı
nın muhtevası hakkında kanun tasarılarının tü
mü üzeıindelki görüşme esaslarına sadık kala
rak kısaca görüşlerimizi sizlere •duyurmak isti
yoruz. 

Anayasaya uygunluk : 
Kanun tasarısının Anayasaya uygun olmı-

yaıı taraflarının bulunduğundan veya taşa
nımı geniş hacimde olduğundan söz edenler 
çıkacaktır. Biz bu fikirde değiliz. 

Propaganda : 
Tasarıda parti propagandalarının açık ola-

raik yapılması derpiş edilmiştir. Hemen söyli-
yelim ki, bu hükünıü çok iyi karşılıyoruz. 

Türkiye'de kulaktan kulağa ulaştırılan 
•söylenti ve şayia tipi propagandalara rağbet 
gösterilmiştir. Kanun tasarısı bu yolu tıtoa-

.makta, kamu oyu önünde açık tartışma yo
lunu taı'bul etmelktechV. 

Mamafih söylenti ve şayia tipi propaganda
ların uyanan kamu oyu karşısında, itibarını 
kaybetmeye yüz tuttuğu görülmektedir. Bu 
hal sevincimizi •artırmaktadır. Bizler, vatan
daşlarımızın önümüzdeki seçimlerde, kulak
larına fısıldanan söylenti ve şayiaların, ka
mu oyu karşısında açıkça tartışılmasını isti-
yeceklerini (kuvvetle tahmin ediyoruz. 

Parti üyeliği : Toplum ve Devlet düzenini 
ve kamu faaliyetlerini yönetmek, denetle
mek ve etkilemek ulvi gayesiyle kurulan ve 
kurulacak siyasi partilerin kurucuları ve üye
leri arasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeliğine seçilme yeterliğini kaybetmiş olan
ların bulunmaması hükmünü çok isabetli -gö
rüyoruz. 

Ocak, 'bucak teşkilâtı : Komisyonlarda ve 
Millet Meclisinde uzun imünakaşa mevzuu olan 
ocak ve .bucak teşkilâtının tekrar ihya edilme
mesini siyasi hayatımız için hayırlı bir ka
rar olduğunu ifade etmek isteriz. 

Aday teshiri : Parti adaylarının tesbitm-
de kanun tasarısında yer alan usulü zaman 
ve bugünkü realiteler karşısında zaruri bir 
basamalk, kısa süreli mecburi bir durak ola
rak kabul ediyoruz. 

Gelir ve giderler : 
Tasarının siyasi partilerin gelir, gider ve 

malî denetlemeleriyle ilgili sarih hükümleri
ni ileri derecede benimsiyoruz. Her memle
kette siyasi mücadelelerin geniş Ölçüde pa
raya dayandığını müdrikiz. 

Bizlerin, bu noktada açık ve ısrarlı arzu
muz; partilerin şahsiyet kazanmaları merkezin
dedir. Tasarıda derpiş edilen Devletçe yardı
mın başlıca sebebini bu fikrin teşkil ettiği 
kanısındayız. Güdülen gayeye ulaşılıp ulaşıla-
mıyacağı hakkında kesin bir kanaate sahibol-
madık, Yüce Senatoda cereyan edecek müna
kaşaları dikkatle takibedeceğiz. 

Tasarıda yer alan partilere Devletçe yardım 
tasvip görürse, sarf şeklinin çok iyi ve mazbut 
esaslara bağlanması zaruretine işaret etmek is
teriz. Endişemiz şahıs ve partileri her türlü şa-
yibeden uzak bulundurmak arzusundan ne'şet 
etmektedir'. 

Parti yasaklamaları : Tasarının parti yasak
lamaları başlığı altındaki kısım da 25 maddede 
yev almaktadır. Gerek komisyonlarda ve gerek 
Mecliste İni kısım üzerinde fazla münakaşa ol-
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mamıştır. Bizler de bu kısım üzerinde sözümü
zü uzatmıyacağız. 

Türk Milletinin canı pahasına korumada ka
rarlı olduğu ve bu kararını 27 mayıs Devrimi 
ile ispatladığı ilke ve devrimler, tasarının bu 
kısmında yer alınıştır. Bunlar, aynı zamanda 
yeni Anayasamızın temel ilkeleridir. Oradan 
transfer edilmiştir. Bu temel ilkelerin Siyasi 
Partiler kanunu tasarısı içinde derli toplu, sa
rih olarak yer alması lüzum ve zaruretine inan
mış bulunuyoruz. 

Sayın arkadaşlarımız, kurulmuş ve 'vurula
cak partilerin parti yasaklamalarına uyması, aziz 
Türk Milletinin. en taibiî ve vazgeçilmez halkla
rının yerine getirilmesi ve Türkiye Cum
huriyetinin tehlikeye düsürülmeıııesi bakımların
dan, bilhassa, değer taşıdığını belirtmekle he
pimiz namına vazife yaptığımıza inanıyoruz. 

Parti kapatılması : Anayasamızın temel ilke
leri ile bağdasmıyan siyasi partilerin Adalet ma-
kenizması tarafından kapatılmasına ait hüküm
leri uygun mütalâa ediyoruz. 

SJmdi son sözlerimizi söylüyoruz. Bizler di
yoruz ki; bu tasarı kanunlaşır ise; partilerin 
teşkilât ve faaliyetleri daha verimli istikamete 
yönelecektir. 

Tasarının gerekçesinde belirtildiği üzere; 
Türkiye'de kurulmuş ve kurulacak siyasi par
tilerin, Anayasa düzenine hürmetkar ve riayet
kar olmalarını ve onun getirdiği temellere bağ
lı bulunmalarını sağlıyacaktır. Bunun neticesi; 
çok partili demokratik siyasi hayatımızın millî 
dayanışma içerisinde cereyan ve bu rejimde 
millî refah ve huzurun sağlanması, partilerimi
zin ancak bu çerçeve içinde çalışmaleriyle müm
kün olabileceği hükmünü tatbikat sahasına in
direcektir. 

Her kanunun başarılı bir tatbikat sonucun
da memlekete yararlı olabileceğini ifade ile şim
dilik sözlerimize sun verir. Yüce Senatoya say
gılarımızı sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik (irupu adına Sayın 
Yıldız. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPC ADİNA AHMttT 
YILDIZ (Tabiî C'üe) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlar; ben grupumuzun bu çok önemli ko
nu üzerindeki görüşlerini özetle sunmaya çalışa
cağım. 
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Siyasal yaşantımızın tümünü etkiliyecek ni

telikte olan ve şimdiye, değin üzüntülü sonuçlar 
yarata gelen partilerarası ve partiler içi ilişki
leri Anayasamızın felsefesine uyarlı şekilde uy
gar yöntemlere göre düzenlemeyi amaç edinen 
çok önemli bir konuyu görüşmekteyiz. 

Önemi kamu oyuna da malolmuş ve gerçek
ten büyük bir boşluğu dolduracağına inandığı
mız konu üzerinde ne kadar durulsa azdır. Biz 
konuyu iki yönden inceliyeceğiz. Önce siyasal 
yaşantımızı etkiliyen başlıca kuruluşlar olan 
partilerimizin, kuruluşlarındaki noksanlık ve sa
katlıklarla düşün yönünden yetersiz oluşları ve 
açıklığa kavuşamayısları ile ilgili görüşlerimizi 
sunacağız. Sonra da bu durumun düzeltilmesi
ne yararlı olacağına inandığımız düşüncelerle 
kanunun bu bakımdan niteliğine değineceğiz. 

Yalnız partilerin kusurlarım söylerken par
tisiz demokrasi olamıyacağı, bunlardan vazge-
çilemiyeceği, mutlaka kusurlarının düzeltilmesi 
ortak arzumuz olduğunu da belirtmek isteriz. 
Gerçekte parti aleytarı görüşlere gerekçe ver
mek değil, bu görüşleri gerekçesiz bırakmak 
amacını gütmkteyiz. 

Sayın arkadaşlarını; Türkiye hiçbir ülkede 
benzerine raslanmıyan bir siyasal yaşantı ge
çirmiş ve geçirmektedir. Bu gerçek iyice kav
ranınca sorunlarımıza çözüm aramada yabancı 
kaynaklardan yararlanmak olanağımızın çok 
sınırlı olduğu görülür. Mukayeseli hukukun 
önemi bizden önce yaşanılmış olaylardan yarar
lanmanın gerekliliği, ve halen dünyada tanık 
olduğumuz gelişmelerden örnek almamı, akılcı 
bir davranış olacağı bizim de paylaştığımız bir 
görüştür. 

Fakat, bize özgü ve örnekleri de pek bulun
ul ıyan bir siyasal oluşun içinde olduğumuza gö
re, yine bize özgü, bizim düşün gücümüzün ürü
nü olan çözümler bulmak zorundayız. Batılılaş
ma özleminin uyanışından beri, böyle gerçekçi 
bir tutuma yönelemediğimiz için, taklitçilikten 
yaratıcılığa ve buluculuğa yönelen bir gelişme 
gösteremedik. 

Türkiye, sosyal ve siyasal bilimlerle uğra
şanlar için bilimsel incelemeler yönünden, bir 
lâburatuvar denecek ölçüde, özellikler gösteren 
ve olağan sayılmıyacak gelişmeler içinde bulu
na gelmiştir, 
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Padişahın Tanrıdan geldiğine inanılan gücü

nü insancıllaştırma yönünden, ilk adım olan 
«Senedi ittifak» tan bu yana, 160 yılı doldura'i 
süre, çok ilginç evrelerle doludur. Bu süre 
içindeki bütün büyük siyasal olaylarda, aksi-
yjnla düşün işbirliği yeter ölçüde, olamamıştır. 
Fakat, bu işbirliği gittikçe, artarak, 27 Mayıstan 
sonra, bugün daha belirgin hale gelmiştir. Ge
lişmelerimizin genel görüntüsünün belirgin özel
liklerinden bir kaçma değinmek isteriz. Sosyal 
psikolojinin eleştirme zorunluğu duyacağı bu 
konuyu, sanırız ki bu Örnekler açıklığa kavuş-
turabilir. 

1. Ziya Gökkalp'in de dediği gibi, çok be
lirgin özellikleri olan köklü bir halk felsefemi:7 

vardır. Bu halk felsefesi, özgürlük ve bağım
sızlık duygusunu toplum bilincinde güçlü bir 
özlem halinde yaşattığı gibi, eşitlik duygusu
nun da kaynacı olmuştur. Her yerde bakım
sızlık vo özgürlük Türk'ün ayrılmaz yücelikleri 
olmuştur. Bu temel toplumsal nitelik Türk hal
kı için, özgürlük ve bağımsızlık duygusu ile 
ıbağdaçmıyan aşırı nitelikli rejimlere elverişli 
olmadığı gibi, eşitliği alabildiğine bozan sosyol 
ekonomik liberalizmin yaşıyabilcccği bir orta
mın da gelişmesine engel olan başlıca etkenler
dir. O halde Türkiye'de aşırı gelişimli ve eşit
liği çok bozan sistemlerin yaşaması halk felse
femize aykırıdır. Türk, yaratılıştan sosyal 
dayanışmayı özler. Çağına göre, bu kanıyı doğ-
rulıyan türlü örneklerle dolu bir tarihimiz var
dır. 

Birçok ülkelere yayılarak türlü uluslarla ka
rıştığı için, Türk Ulusunun özellikleriyle bağ-
daşmıyan birçok alışkanlıklar ve geleneklerin de 
ulusal geleneklerimize karışması, büyük huzur
suzluklar yaratmıştır. 

Bir bilginin «dinsiz mutaassıp» dediği Bi
zans geleneklerinin bozucu etkileri büyük ol
muştur, Türkiye 'de. 

Çok partili dönemde, eski Bizans yöntemle
riyle, seçimleri kazanma yolları aynen uygulan
mıştır. Din sömürücülüğü, devrim aleyhtarlığı 
ve çıkar uğruna bütün kutsal inançları kullan
mada, Bizans döneminde Roma Cumhuriyetine 
karşı bunları kullanan, başta kullanan bölge
ler, bizde de aynı rolü, çok ilginç bir benzerlik
le, oynıya gelmişlerdir. 

' 21.6.1935 0 : 2 
Sosyal coğrafya yönünden en az umulan yer

ler, «din sömürücülüğü» devrim ve reform 
aleyhtarlığının merkezleri olagelmişlerdir. 

Bütün politikacılarımızın bu gerçek üzerinde 
önemle durmaları parti örgütlerinde bu konuya 
önem vermeleri gerekir. 

Demokratik sistem için düşünür ve bilginle
rin, düşün ortamını hazırhyarak, yaratılan top
lumsal özleme uyarlı bir uygulama yerine, te
peden verilen bir bağışın, verenlerin koruyucu
luğu altında yaşatılması görüşü, siyasal geliş
me sürecimizin başlıca niteliklerindendir. Bu
nu yanlış bulanlar da olumlu hiçbir katkıda 
bulunmadan, durumu, karşılarmdakileri yerme
de, sermaye olarak kullanagelmişlerdir. 

Böyle olunca da, liderlik yerine şeflik veya 
•'oî özenticiliği ve halkçılık yerine oligarşik çe
kirdeklere dayanan bir siyasal örgütlenme ve 
yönetimden kurtulamadık. Tarihî gelişimin so
nucu sistem tabanı genişliyerek, topluma malo-
lamadığmdan, halkın sahibi yarattığı oligarşik 
bölünmeler arasında doymak bilmez bir tutku 
ile durdurulamıyan bir çekişme süregelmiştir. 

Doğulu düzmecilik ve Bizans gelenekleri de 
durumu büsbütün kötüleştiren etkenler olagel
miştir. Bu durumun sonucu, liderler. Siyasal 
mrtilerde, döğüşkenliği esas olan bir yarışı 
kamplar haline çevirmişler ve yurda hizmet ya
nsı yerine, hasım cephelerin komutanı rolünü 
seçmişlerdir. 

Bunun içindir ki, çok defa, partiler ve kad
roları yerine, cephelerin başkomutanlarına gö
re, toplumsal tercihler yapılagelmiştir. Bu tu
tum liderlerin gücünü sınırsız hale çıkarmıştır. 

Partilerin kuruluşları da, uygar demokrasi
lerde, çok yadırganır şekilde olmuştur. Bunun 
böyle olması zorunlu görüldüğü dönemler de 
vardır. 

Gerçekten, bir ihtilâl komitesinden doğma 
İttihat Terekki, yöntemlerde ve kişilerinin tu
tumunda enbolirgin nitelik komitecilik sayıla-
Tcl^ıistir. Bunlm-İM .normal demokratik yön
temlerde çok yadırğanmıştır. 

Bağımsızlık savaşını kazanan ve devrimci -
reformcu nitelikleri belirgin olan liderlerin yö
netiminde kurularak çalışan parti de, temele 
inme yerine, tepeden yönetme eğiliminin temsil
cisi olmuştur. Aynı dönemin diğer partileri de 
bunların tam tersi ve karşıtı olmayı siyasal ya
rışmanın esası saymışlardır. 
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Düşün yönünden, ileriye dönük ve daha iyi 

başarma iddiası yerine zıt düşün ve yöntemlerde 
çatışmada başarı şansı aranmıştır. Kadrolarını 
dolduran insanların temel inanç ve özlemleri 
benzer olduğu halde, şöyle bir yanbaeı duruma 
düşmüşlerdir. Karşımızdaki parti lâik mi, öy
le ise biz değiliz. Onlar Devletçi ise biz libera
liz ve saire... gibi bir çekişmeye sürüklenmeden 
kurtulamadık. Örneğin C. H. P. deki en koyu 
Devletçi ve devrimci D. P. ye geçince koyu li-
beralist ve gelenekçi oluvermiştir. 

Parti kuruluşları da, yeterli bir kadro ve dü
şünsel temel hazırlamadan, ivediliğin verdiği bi
rer erken ve sakat doğumun ürünü oluverdiler. 
Kadrosunu iyi saptayıp, program ve felsefe
sini de bilimsel eleştirmelere dayanarak hazırlı-
yan ve ona göre propaganda stratejisini düzen-
liyen bir partimiz olmamıştır. Hele, temelini 
karşıt olma düşüncesine oturtan partilerde, bu 
nitelik çok daha belirgindir. 

Siyasal yarışma ve savaşmalarda, biçimsel 
demokrasinin ötesinde bir amaç gütmeden ve 
bunun dışında bir düşün çalışması ve ona göre 
plân yapmadan halkın oyunu kazanma yoluna 
gidilmiştir. 

Kısaca belirtmiye çalıştığımız durum, ikinci 
Cumhuriyet Türkiye'sinde, temelden ve tüm bir 
değişikliğe yönelen hızlı gelişmeler göstermekte
dir, bugün. 

Bu dönemde de, demokratik sistem ve onun 
gerektirdiği haklar, ihtilâl yönelimi tarafından, 
tepeden verilmiş ise de, ihtilâl öncesi güçlü bir 
toplumsal özlemin çok yaygın olduğu bir ortam
da, Anayasa güvenliğine bağlanan bu haklar ve 
düşünler, hizlı şekilde, kütlelerin en alt katları
na değin, yaygın benimseyişler yaratılmıştır bu
gün. 

Liderlik yerine şeflik ve toplum gerçeği yeri
ne oligarşik organizmaya dayanan sistem, tü
müyle, çatırdıyarak çökmektedir. 

Onun dediğinin tersini söylersem, ona karşı 
olanları kazanırım umudu artık hayal olma yo
lundadır. 

Anayasanın öngördüğü şekilde, düşün, yön
tem ve felsefe bakımından, birbirlerinden ay
rılan bir partileşmeye doğru gidilmektedir. İve
di doğan kuruluşların doğum hataları, ameliyat 
zorunluğu uyuracak şekilde belirgin hale gelmiş 
ve bunun gerçekleştirme çabaları partiler için
de yoğunlaşmaktadır. 

Hattâ bugünkü Anayasa, onun antitezi ha
line gelen eski tutumlara yönelecek partiler için, 
bir ölüm fermanı olduğu anlaşılmaktadır. 

Biçimsel demokrasiyi gerçekleştirme yarışı, 
ihtilâlle gerçekleşen bu amaçtan sonra, siyasal 
çerçevenin yaşaması için gereken sosyo ekeno-
mik özün de, rejime katılarak, güçlü hale geti
rilmesi amaçlarına yönelmek zorundadır. 

Siyasal kadroların pek de farkına varır gö
rünmedikleri, bu ölçüde büyük değişikliklerin 
olduğu bir dönemde yaşamaktayız. Partiler içi 
huzursuzluklar ve çatışmaların ve partilerarası 
kolay transferlerin temel nedenlerini de, bu or
tamın niteliğinde aramalıdır. 

Parti değiştirenler de, birçok hayal ve umut
larla girdikleri yeni partilerinde, hayal kırıklı
ğının verdiği bir bezginlik içindedirler. Bütün 
bunları yaşadığımız ortamın doğal sonuçları 
saymak gerekir. 

Bugünkü seçim sistemimizi de, birçok önemli 
sakıncaları olduğu halde belirtmeye çalıştığımız 
ortamda, söylediğimiz, umduğumuz olumlu ge
lişmelerle, siyasal yaşantımızı, uygar bir yarış
manın verimli sonuçlarına götürmekte yardımı 
olur inancı ile, desteklemekteyiz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Şimdi konuşmamızın ikinci bölümünü suna

cağız. 
Parti sorumlularını, boş lâf ve tekerlemeler 

ve doğulu kurnazlığı ile halkı kandırarak, ken
di, ya da taraflarının çıkarlarını savunan tu
tumdan kurtarmak suretiyle, yurt sorunlarına 
yöneltmek ve bu uğurda karşılaşacağı baskılara 
dayanır hale getirmek ve tek çıkar yolun da bu 
olduğu kanısına yaygın bir benimseyiş sağla
mak, siyasal yaşantımızın başlıca sorunudur, 
bugün. 

Toplum ve yurt ihtiyaçlarının, bu ölçüde, 
açığa çıkarak kesinlik kazandığı ve yaşadığımız 
ortamda, gittikçe artan şiddetle özlemler yarat
tığı bugünkü Türkiye'de, gerçekleri gizlemenin, 
ya da örtbas etmenin hiçbir sonuç sağlan amıya-
ğı gibi, rejime karşı işlenecek en büyük cinayet 
olur. 

Şimdiye değin, uygulanan politik yöntemle
rin tümünde, köklü bir değişiklik zorunlu hale 
gelmiştir. 

Bunu kavrıyacak çapta kimseleri partilerin 
ön saflarına çıkarmayı sağlamak bütün siya.sı 
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kuruluşların baş Ödevi olmalıdır. 'İktidar ve 
muhalefetin husumet yerine, hizmette yarışmayı 
esas almaları, ancak, bu tipteki yöneticilerin bil
gili ve uygarca davranışları ile sağlanabilir. 

Muhalefet ve iktidarın, belirli çerçeve ve 
dengede tutulması ile ancak, demokratik düzen, 
verimli şekilde, işliyebilir. 

Bu dengenin ve bunu sağlıyacak siyasal ey
lemlerin sınırlarım, gerçekçi şekilde kavrayamı-
yan, ya da bu ölçüdeki geniş bir çerçevenin ge
rektirdiği çapta olmıyan insanlar, bu sınırı çok 
daraltır, hattâ ve hattâ o derecede daraltır ki 
parti yerine, klik esasına yönelir. Klikleşme ve 
düşün temeli olmıyan suçlamalar, siyasal ya
şantımızın başlıca hastalıklarıdır, bugün. 

Bunda liderlerin kusurları ve yetersizliği ile 
ortamın, düşün yönünden, gereği ölçüde gelişe-
memesi başlıca nedenlerdir. 

föski yöntemleri bırakamıyan partiler Ana
yasamızla biıv çelişme haline düşerler. 

Kendi içindeki demokrasiyi, en kolay vazge
çilen husus sayan her parti, demokrasinin vaz
geçilmez unsuru değil, demokrasinin, ameliyat
la temizlenmesi gereken hastalıklı bir uru sayıl-
yılmalıdır. 

Belirttiğimiz durum ve partilerde Özlediği
miz gelişmeler yönünden, kanunun çok önemli 
etkisi olacağı inancındayız. 

Toplumda, genel olarak, beliren istek ve 
Anayasanın emredici hükmü karşısında, çok ge
ciken bu kanunu daha fazla geciktirmenin so
rumluğu büyük olur. 

Kanunun dayandığı temel ilkeler ve güdü
len amaçlar bakımından, umut verici gelişmelere 
yardım edeceğine inanmakla beraber, kusurları 
ve önemli sakıncalara kaynaklık edecek yönleri 
de vardır. 

Kanun hakkındaki görüşlerimizi, özet olarak 
sunmak isteriz : 

1. Komisyon üyesinden, başkandan başka, 
tasarıyı benimseyenin olmayışı ilginç bir durum
dur. Hiçbiri tasarıyı benimsemiyor. Hele iki 
üyenin görüşmeleri terk etmesi ilginçliği daha 
da artırıcıdır. 

2. Tek tip parti yaratma sakıncasını önle
mek amacı ile, birçok hususları tüzüklere bırak
mak parti örgütlenmesi ve yönetiminde, önem
lidir. Hareket serbestisini doğurmayı sağlar. 
Bu görüşü, biz de paylaşmaktayız. 

Bâzı konularda çok Fazla ayrıntılara yer ve
rilmiş olmasını, kanun tekniği yönünden sakın
calı bulmakla beraber, bir yeniden düzenlenme, 
olumlu ve süreli gelenekler kurma döneminde, 
bunu amaca hizmet edici bir tutum sayıyoruz. 

Anayasanın genel çerçevesi ve temel ikleleri 
ile yetinmek istiyen görüşü, kanunu etkisiz kıl
ması sonucunu doğuracak yanlış bir görüş saya
rız. Yalnız çerçva ile yetinsın değer görüş bu 
amaca hizmet etmez. 

Anayasanın temel ilke ve FelseFesine göre 
yasalar yapmak görüşü, yol gösterici ve gelişti
rici hükümler konmasını engellememelidir. 

Partilerin dernekler bölümüne giren tüzel 
kişiler olduğunu ifade eden görüşün, bir yasa 
kaynağı bulunmakla beraber, bu ulusal kuruluş
ları sadece bu sınırda tutmamak ve çok daha ge
niş kapsamlı bir anlayış içinde düşünmek gere
kir. 

o. Şube tipi örgütleme esasına göre çalış
maları yöneltilecek partilerin işleyişlerinde gü
ven verecek tertiplerde bâzı önemli aksaklıklar 
var tasarıda. 

Partiler üzerinde bir yargı yetkisinin bulun
mayışının acı sonuçlarından, yeter ölçüde, yarar
lanmak isteğine yer verilmediği kanısındayız. 
Aday tesbitinde bu hususa oldukça yer veril
mişse de, ilk tasarıdaki, önseçim yönteminin 
kandırılmasının nedenlerini'anlıyamadık. 

Gerçekten, en çok yakınılan ve istenen nitelik
te kimselerin Parlâmentoya gönderilmesini en
gelliydi husus, şimdiye değin uygulanan aday 
tesbiti yöntemidir. Bu yöntemin türlü olum
suzluklarına katlanacak insanlar kişiliklerinden 
çok şey yitirir. Esasen, demokrasimizin en bü
yük hastalıklarından biri aday tesbit sistemidir. 

Parlömanteri, yurttaşın takdiri ile değil de, 
parti örgütünün tutsağı haline getiren bu oli-
garşik düzenle seçtiren yöntem çok sakıncalıdır. 
Bu yolda oligarşik düzene büyük güc de-kazan
dırılmaktadır. Önseçim bu sakıncayı büyük 
ölçüde önliyecekti. 

önseçimin adı gerçekte yine tasarıda kalmış 
ama, güven verici yönlerinden çoğu çıkarılmış
tır. Tasarıdaki en büyük eksikliklerden biri 
budur. Siyasal iktidar sürecini, çekirdek tipi 
örgütlenmiş, kişisel kudret ve tercihler denge
sine dayanan ve eski parti ve Parlâmentonun 
başlıca sakıncalarını bugün de partilerimizde 
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gördüğümüz gibi, tasarının da bunu, yurt yü
zeyindeki örgüt yapısında ve Parlâmentoda ya
şatmak istiyen bir ruhu, yer yer, koruduğu bel
li olmaktadır. 

Kanundaki yasaklamaları çok yerinde bul
maktayız:. 

Bunlara karşı ileri sürülen görüşlerin gerçek 
nedenlerini anlamak çok güçtür. 

Düşüncelerini açıklamayı önleme ya da ha
reket ve konuşma serbestisinden yoksun bırak
ma veya bunları kısıtlamadan yakınan görüşleri 
gereksiz ya da amaçları belirsiz bulmaktayız. 

Yasaklanan ve yapılmaması öngörülen ne
dir? Bunlar hak mıdır? Toplum dertlerine ça
re bulmada bir yöntem midir ? Hayır. 

Bunlar, açıkça, toplum düzenimizin ve Dev
let yapımızın temeli ve ulusal yararlarımızın 
aleyhine olan hareketlerdir. Bunları yasakla
mak Devletin ^ödevidir. 

Her yaşıyan organın kendisini koruması için 
alması gerekli ve meşru olan tedbirleri önlemek 
anlaşılır bir mantık değildir. 

4. — Tasarıda Genel merkezin baskısı ve ha 
kim zümrenin etkisine fazla yer verildiği kanısın
dayız. Böyle bir yetki ve etkileme gücünün genel 
merkeze verilmiş bulunmasını özlenen demokratik 
gelişmenin antitezi sayılacak bir görüşün tasarıya 
geçmiş şeklinde bir belirtisi olarak değerlendir
mekteyiz. Hele genel merkezin emrine verilen 
mali güç bu sakıncayı kat kat artırmaktadır. 

5. — Ocak ve bucak örgütlerinin kurulmasını 
önleyen hükmü büyük hoşnutlukla karşılamak
layız. 

Demokrasiyi soysuzlaştırmakta ve boğazla
makta, bu ölçüde etkili, olan örgütlerin kapatıl
masına karşı beliren tepkileri, gerçek bir demok
ratik düzen özlemi ile uzlaşmaz görmekteyiz. 

Köy kahvelerini ve camilerini bile ayıracak 
kadar, kötü geleneklerin anılarını somutlaştıra
cak bu tip yuvaların, daha uzunca bir süre zar
arlı olacağı kanısındayız. 

Gerçekte, parti görevlisi olarak yasada yer 
alan kimseler, yine eski ocak, bucak başkanları 
olacaklardır. 

Paka! resmî bir örgütün parçası olarak kur
ulacak ocak, bucak düzeni sadece bir parti görev
lisi olarak kurulacak etiketi ve resmi fonksiyonu 
bulunmıyaeak insanlarla oradaki fark sosyal 
psikoloji yönünden kıyaslanmıyacak kadar faz
ladır. 

) 21.6.1965 0 : 2 
Partizanlığı ve parti yoluyla bölücülüğü, 

kah vır ve cami kadar, resmî şekilde, götüren bu 
kuruluşların bir kez daha diriltilmesini yürek
ten temenni ederiz. 

fi. — Seçilme yeterliği ve niteliği olmıyanlar-
m parti kurucusu olamamasını mantığın açıkça 
kabul edeceği bir görüşün kanunlaşması anlamı
na alıyoruz. 

Gerçekten, Türk siyasal yaşantısına yön 
verecek partileri kuran, seçim mekanizmasında 
son der^ecee ve hattâ iktidar fonksiyonunu yön 
eltmede, büyük gücü bulunacak bir kimsenin, 
etkilemekte olduğu kişiler ölçüsünde bile, yeterli 
olmamasını savunmak, geereksiz ve hiçbir amaca 
yaralı olmıyan ve aklın bir zorlanışı olmaktan 
öte, bir anlam taşıyamaz. 

7. - - T.B.M.M. grupu diye, nereden çıktığı 
ve hangi demokrasi yeri olduğunu bir türlü 
öğrenemediğimiz bir kurum daha türetilmiştir 
bu kanunda. Bunu kanunun en önemli noktası 
görüyoruz. 

Türetilen bu grııpun yaratacağı sakıncaların 
Senato içtüzüğünün 16 ncı maddesini kaldıran 
hükümle birlikte ele alınınca, vahîm ölçüde, art
tığı görülür. Biliyorsunuz Senato İçtüzüğü müş
terek gruplarda alınan prensip kararları o siyasi 
partinin Senato grupu üyelerini bağlayamaz 
diyor. Halbuki bu kanun böyle değil, Senato 
grupu üyeleri bağlıdır diyor. 

Gerçekten biz, böyle bir grupun iki meclisli 
düzenle bağdaştıramadığımız için, ortak içtüzük 
görüşülürken, komisyon sözcüsünden «bu grup 
süreli midir.1 kararları iki meclisteki grupları 
da bağlıyacak mı? Yani üyesi daha çok olan M. 
Meclisi grupunun kararı ortaklaşa benimsenir 
bir durum yaratılacak mıdır?» Sorularını yönelt
tiğimizde «Hayır» karşılığını almıştık. Şimdi 
tam tersine bir hükümle karşılaşmaktayız. Bu 
hüküm kanunlaştığı ve birleşik grup var olduğu 
sürece, iki meclis sistemini, hatır için, var sa
yanların amaçlarına hizmetten başka, bir sonuç 
alınamaz. 

Esasen yetkileri de ayrı olan parlömanterle-
rin bir grup kurmaması gereklidir. Tasarının 
25 nci maddesi «Güven oyu konusunda M. Mee 
lisi Grupundan başka, bir par ' i organı veya 
merciine yetki bırakan hüküm konamaz diyor. 
Demek ki, ortak grupta bir görüşme olurken 
güven oyu söz konusu olursa senatörler vs eı-
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kıp gidecek ya da, onursal üyeler gibi, (dura
caklardır. Böylee grup olur mu? Anayasa fel
sefesine aykırı bir organ yoliyle, böyle gülünç 
bir durumun yaratılmasını istiyecek tek bir se
natörün bile bulunabileceğini düşünmüyoruz. Bu 
iki Meclis sistemini istemiycnlorin savunduğu 
bir sistemdir. 

Ya iki Meclis vardır ve ayrı çalışır, ya da 
tek Meclis vardır. Bu konuda açıklığa ulaşmalı
yız. Parti disiplini yoliyle, bu olağan dışı grupa 
gerekçe uydurmak da aynı ölçüde sakattır. 

Dünyada partilerin parlâmento içi ve dışı 
eylemleri tamamen ayrıdır. Hattâ, Fransa Par
lâmentosunda parti grupu adına değil, her 
hangi bir grup adına söz alınabilir. Çünkü 
parti etkisini yasama organı içine sokmanın 
sakıncalarına inanılır, iki yıl önce tanınmış 
Fransız Anayasa Bilgini Gcorge Burdeau bu
raya geldiği zaman Savın Atalay'm odasında 
da bu hususu kendilerine sordum. Parti grup
larının ola-mıyacağmı ifade ettiler. 

Sayın Sarıgöllü Vü bu konuda rok haklı go 
rürüz. Senatonun varlığını ve yetkilerini koru
yucu bir çaba göstermiştir, komisyonda. 

8. Parti gelirleri ve harcamaları üzerinde 
de önemle durmak gerekir. 

özel kaynaklardan gelir sağlama sonucu, dış ve 
yan baskıların partiler üzerindeki olumsuz etki
lerini önleme yönünden, bütçeden bir yardımın 
yapılması öngörülmektedir. Bunun için konulan 
miktarlar da çok büyüktür. Her yıl üç buçuk mil
yon lira alacak parti bir dönemde 14 milyon lira 
alarak büyük bir gelir edinecek. Diğerleri de 
yine milyonlarca gelir sağlıyacak. Hele seçime 
girememiş ama on parlamenteri bulunan bir par 
tiye de, yılda beş yüz bin lira vermek, anlaşıh' 
bir şey değildir. 

Bu paranın harcanması yönteminden de, par
ti organları tamamen serbest bırakılmıştır. Hiç-
fbir kontrol yok. Sadece belge göstermekle yetini-
leeek, 100 liradan azı için belge de istenmediği -
no göre bu ölçüyü aşmıyan harcamaların kon
trolü olanak dışıdır. Ve bu sınırı aşan harca
malarda da, «Ben öyle takdir ettim. Kendim al
madım ya», diyebilenlerin arzusuna, milyonların 
'bırakılmasını, çok sakıncalı buluyoruz. Böyle 
ıbüyük yardımlarla eski partiler yanında yeni 
partileri de güçsüz kılan bir durum yaratılıyor. 
Parti harcamalarının en önemlilerini, Seçim Ka-
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nunu, Devlete yükledikten sonra, kanunla sağla
nan yeni gelirin miktarını çok ve harcama şek
lini do sakmcılı görmekteyiz. 

Yalnız seçimler için düşünülebilecek bir yar
dımı yıllık süreli kaynak haline getiren ve dün
yada da örneği bulunmıyan bu bütçe desteğinin 
sakıncalarının büyük olacağı inancındayım. Üye
lerden alman ödentilere sınır konmasını yerinde 
görmekteyiz. Bu sınırın ulusal gelir rakamlariy-
la bağlantılı olmasını, en az psikolojik yönden, 
daha uygun buluruz. 

Sayın arkadaşlarım, kanun, bir kısım ileri ve 
siyasal yaşantımızda olumlu sonuçlar yaratacak 
hükümler getirmektedir. Değindiğimiz bâzı ak
saklıkların da, düzeltilmesi halinde, beklenen ya
rarın daha artacağına inanıyoruz. Bugün olma
sa da, en yakın bir gelecekte bu değişikliklerin 
yapılması gerektiği kanısını, bütün senatör ar
kadaşlarımızın paylaşarak ortaklaşa bir çaba ile 
kanunu geliştirmede düşün birliği göstereceği 
umudundayız. 

Bu umutla kanunun siyasal yaşantımızda 
olumlu sonuçlar yaratmasını temenni eder Millî 
Birlik Grupu adına en iyi temennileri ve saygı
ları sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, temenni mi dilek 
mi? 

AHMET YLDIZ (Tabiî Üye) — Dilek efen
dim. 

BALKAN — Temenni dediniz de, Sayın Tu 
na, Adalet Partisi Grupu adına. Yalnız müsaade 
edin, Hükümet mümessilini çağıralım da, Hükü
metten kimse yok galiba. (Burada idi, sesleri) 
Buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET NUSRET 
TUNA (Kastamonu) —• Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

Siyasi partiler, ister iktidarda, ister muhale
fette olsunlar, demokratik siyasi hayatın vaz ge
çilmez unsurlarıdır. Bir memlekette, demokrasi
nin varlığından bahsedebilmek için, o memleket
te birden fazla siyasi partinin bulunması şarttır. 
Bu şartı ihtiva etmiyen rejimler vardır. Fakat 
hiçbir zaman adı demokrasi olamamıştır, ola
maz. 

Muhterem arkadaşlarım; mevzuu buraya gel
miş iken şu hususa da kısaca temas etmek iste
rim. Demokratik nizamın varlığının yegâne un
suru olan siyasi partiler, zaman zaman bu niza-
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mı yıkan, yıktıran zararlı teşekküller haline de 
gelmişlerdir. Dünya tarihi bu hususta pek cö
mert misaller vermektedir. Ahlâk ve fazileti ön 
safta tutmıyan, parti menfaatini, millî menfaat 
tercih eden siyasi teşekküller payidar olmamış, 
yuvarlandıkları âkibete doğru demokratik niza 
mı da sürüklemişlerdir. Bu devreler milletlerin 
kara günleri, matem günleri olmuştur. 

Rejimler tarihinin en mütekâmil merhalesi 
olan, insan şeref ve haysiyetine, en fazla hürmet. 
eden, demokrasinin ülkemizde kökleşip yerleş
mesi için partiler üstü bir gayretle, kuvvetleri
mizi birbirine eklemeye mecburuz. Kendimize ya
pılmasını istemediğimiz fiili başkasına reva gör
mezsek adaletli bir tatbikata ulaşabiliriz. Ana
yasamız bize demokrasiyi armağan etti. Partiler 
Kanunu ela onun yaşamasını temin edecektir. 
îşte bu sebeplerden dolayı Adalet Partisi Cum 
huriyet Senatosu Grupu Partiler Kanununun 
biran evvel çıkması kararındadır. Üye arkadaş
larımız, tasarının daha mütekâmil hale gelmesi 
için serbestçe görüşlerini bildireceklerdir. Za
mandan tasarruf ve kanunun çıkmasına hizmet 
için diğer mütalâalarımızı maddelerin müzake
resinde bildireceğiz. 

Senatomuzun iradesinin inzimamı ile daha ol
gun hale gelecek olan Siyasi Partiler Kanunu 
nun demokrasiye ve memleketimize hayırlı olma 
sim diler, cümlenizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

'BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, buyurun. 
Grupları adına konuşmalar bitmiştir. Kendi 

adlarına konuşma yapacak arkadaşlara sıra gel
miştir. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhterem 
Başkan, değerli senatörler, yeni Anayasamızın 
getirdiği temel kaidelerin, ilkelerin ışığı altında 
siyasi hayatımıza yön vermek bakımından bu 
düzen1 evici kanun, gecikmiş olmakla beraber, 
memnuniyetle karşılamamız gereken bir temel 
hükümler silsilesini daha getirmiş oluyor. 

Muhterem arkadaşlar, yeni Anayasanın ışı
ğı altında sevk edilmiş olan bu Siyasi Partiler 
Kanunundan sonra, temenni edelim, siyasi 
partiler birer fikir ve kanaat vahdeti içinde be
lirli, açık birer fikrin temsilcisi haline gelmiş 
olsunlar ve gerçekten Garb alanında birer hü
viyete erişsinler. Bugüne kadar bunun mev
cut olduğunu iddia edebilmek şüphesiz ki müm- | 
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kan değildir. Esasen 1946 yılma kadar Devlet 
i-Türesinin halka mal edilmedi maksadiyle yu-
karlan aşağıya doğru kurulmuş olan bir düzen 
bir siyasi parti devam etmiş, 1946 dan sonra 
da yine böyle bir espri ile birtakım doktrinci 
eıa^.ara göre, inanç farklarına göre kurulmuş 
ve aşağıdan yukarıya örgütlenmiş siyasi par
tiler doğmadığı içindir ki; 1960 yılı 27 Ma
yısım müncer olan hâdiselerin tekevvünü da
ha 1916 Renginde .atılan yan'ış bir adım ile 
başlamıştı. Geçmiş günleri unutarak, geçmişten 
zaman, zaman sadece sayfa yapraklarını kal-
d-.rıp ders almak suretiyle gelecek için haki
katen siyasi partilerimizin, rej'min vazgeçil
m e temel unsurları halinde birer hismet yarı
s ı n mihrakları, kampları olmasını temenni 
edelim. 

Sivad partiler arasındaki kısır çekişmeler 
bu şartlar altında ve hu anayasa çerçevesi 
içinde arz ettiğimiz doktrinlerin inanç mih
rakları halinde teşekkül ve tekevvün etmesi
nin sonucunda önümüzdeki devre için çok 
ümitli olmamız, gerçek fikir kampları halinde 
sivasi partileri bu Parlâmentoda görmek ümi
dini beslememiz mümkündür, kanaatindevim. 
Elbette yavaş yavaş halkın uyanışı da bunu 
g3rcek1 eştirecek, hızlandıracak ve tahakkukuna 
yardımcı olacaktır. 

Tarım bölgelerinde gidip buğday fiyatlarını 
artırmakta, istihlâk merkezler:nden gelip şe
hirlerde ekmek fi vatlarını indirmekte, yine 
istihlâk merkezlerinde hayatı ucuzlatmakta 
ve fakat tüccarlara da kazmelarım artırreak, 
vergi kontrollarım eksiltmek gibi "birbirine 
zıt beyanlarla bugüne kadar işi yürütmüş 
oianiarm bundan sonra bir hayli güçlük çe
keceklerini sanırım. Çünkü halk, yavaş ya
vaş bir sorma niteliğine erişivor ve elbette 
saracaktır. Evet buğdayı burada artırmaktan 
bahsettin, ama sizin partiden başka biri de ek
mek fiyatlarını ucuzlatmaktan bahsetti. Bun
ları nasıl bağdaştırıyorsunuz? Bu ikisi bağda
şamaz divecektir ve e'bette ki, politikacıyı sı
kıştıracaktır. Öbür tarafta işçi, işveren kar
deştir. Naşı! kardeş, edebiyatı bırak da şunu 
an^at, şu kardeşliği diye soracaktır. İsçi de so
racak. işveren de soracak. B'.ınu ha^Hastırma-
n-n âdil esaslarını getirecek, hakikaten tatmin 
edici bir yol gösterirse politikacıyı dinliye-
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c-ok. Yoksa., elbette, ki, yok efendim biz bun
ları yutmuyoruz, bu gürültüleri diyecektir. 

iMemlekete bu seviyenin gelişmeye başlama
sı da siyasi partiler üzerinde bir nâzım mura
kıp vatandaş kütlesinin meydana gelmesinde 
rejimin asıl belli, başlı teminatları arasında 
olabilir. Ve bu şartlar içinde elbette ki, ora
da da olur, orada da olur şeklindeki siyasi 
transferler de bundan sonra nihayet bulacak
tır. Ve herkes kendi inanç kampı içinde, 
kendi siyasi partisinin için de mücadelesine 
Parlâmento içinde veya dışında, belediye veya 
meclisi umumi içinde veya dışında, parti
sinde devam etmek imkânını istikrarlı şekil
de elde etmiş olacaktır. Şimdiye kadar olan 
bu neviden transferleri muaheze etmeye do 
hakkımız yoktur. Çünkü «gerçekten siyasi par
tilerin hüviyetleri arasında d'a bir fark 
yoktur. 

.Devletçi olduğunu söyliyen bir partinin 
içinde liberal eğilimler de vardır; sosyalist de 
vardır, bunlara hiç alâka duymıyan da vardır. 
İşte idarei maslahat-, hele bu düzen böyle git
sin diyen de vardır. Hiçbir kimseyi, hiçbir 
siyasi teşekkülü doğrudan doğruya hedef 
tutmadan, arz ediyorum. Ama her siyasi par
tide hakikaten kanaatleri birbirine taban ta
bana zıt olması lâzımgelen insanların bağda
şabildiği bugüne kadar görülmüştür. Program
ları, bu yeni Anayasa istikametinde apaçık 
birer inanca bağlanmış olan, bir vuzuha eriş
miş olan" siyasi partilerde elbette ki, bu nevi 
davranışlar olmıyaeaktır. Elbette ki parti or
ganları programa aykırı bir davranışa açıkça 

mensubuna soracak. O el bakalım, böyle söy
lüyorsun . ama, bizim programımız açıkça şu 
esası koyuyor, sen bunun zıddını konuştun, bu
nu izah et, açıkla bakalım, diyecektir elbette 
ve böylece de, gerçekten siyasi partiler birer 
hizmet yarışmasının vasıtası olacak, inançtan 
•hareket eden birer siyasi organ haline gelme
leri mümkün olacaktır ve. ümidedelim ki, bu 
Siyasi Partiler Kanunu bu neticeleri 'getirmeye 
âmil olsun. 

Siyasi Partiler Kanununun ocak ve bucak 
teşkilâtlarını yine kabul etmeyip de ilçe, il, 
merkez yürütme kurulu, genel yönetim kurulu 
teşkilâtlarım benimsemiş, kabul etmiş olması-
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ııııı nazari izahım bulmak güçtür .gerçekten. 
Çünkü eğer, teşekküllerin, partilerin, bu tarz
daki kuruluşlar birer düşmanlık kampı ha
line memleketi getirir diye iddia ediliyorsa o 
zaman illeri de kurmamak, ilçeleri de kurma
mak lâzımdır. Böyle değil de hakikaten ken
di programları istikametinde birer eğitim or
tamı meydana gel iriyorsa bu teşekküller si
yasi partilerin kademeleri diye düşünülürse 
bundan bucak ve ocakları d:> yoksun kılma
mak gerekirdi. 

Ocak ve bucak teşkilâtlarının geçmişte mem
leketi düşman, kamplarına ayırdığı yolundaki 
iddialara da ben şahsan katılmıyorum. Çünkü, 
hu neviden mihraklar, düşmanlıklar, köyden, 
köy ocaklarından başlamış değildir. Bu. düş
manlıklar, husumet kampları maalesef Parlâ
mento sıralarından başlamıştır. Aşırı düşünce 
mihrakları Parlâmentodan aşağı doğru yayıl
mıştır. O propagandanın tesiri altında da 
herkes kendi sahip çıktığı partinin sözcüsüne, 
başkanına veya kademelerdeki, yüksek kade
melerdeki, Parlâmentodaki münakaşalarına, ko
nuşmalarına, gürültülerine, kavgalarına- ve 
sairesine kulak kabarttığı için, benimsiyerek, 
kendi aralarındaki mücadelenin. başlangıcını 
böylece yaratın ıslardır. Yani bunun meydana 
gelişinin hikmetini ocaklarda, bilmem, köylü
nün, halkın cahaletinde aramak isabetli ol
maz kanaatindeyim. 

Bu itibarla, bana kalsaydı Anayasa yönün
den ve gerçekten sıkı bir kontrol altında, mu
rakabe altında müfettişleri ve saire ile hem 
ibir oto kritikle kendi partisi ile murakabe 
altında ve hem de adlî merciler vasıtasiyle 
Devletin murakabesi, kontrolü altında bucak ve 
ocak teşkilâtlarını da kurmakta fayda olurdu 
kanaatindeyim. Siyasi Partiler Kanununda, 
muhterem arkadaşlarımın da dikkatine çarpmış 
olmalı bâzı hükümler var ki: müktesep hak
ları tamamen ihlâl eden, zedeliyen mahiyet
leri olması itibariyle bunları benimsemenin 
doğru olmıyacağı kanaatindeyim. Bunların ba
şında il ve ilçe yönetim kurulları ve başkan
larının yoklamalardan üç ay evvel istifa et
meleri şartı konulmuştur. 

Kanuna da neşri tarihinden itibaren, bu 
maddelere yürürlük hakkı tanındığına göre, ha
len bugün bu kanun 'böylece yürürlüğe girer-
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•se, hütün partilerin il ve ilçe başkanlariyle, 
yönetim kuralları seçime, yani Milletvekili se
çimine katılamıyacak, ad'ay olamıyacaklardır. 
Maksat, bir fedakârlık müessesesi alarak par
tilerimizin o kademeleri, orada yerlerinde 
kalsınlar, biz hazır gelmişken yine gidelim ge
lelim suiniyeti ile maddenin sevk edildiği gibi 
bir zehap insanda yaratılıyor ki, bu, kimse
nin hakkı değildir. Belki 10 binlerce, bu şe
kildeki 10 binleri bulan her partinin ilçe, il 
yönetim kurulu başkan ve üyelerinin sayısını 
toplıyaeak olursak Türkiye'de onbinleri bulur. 
Niçin onbinleree insanı seçilme hakkından 
mahrum edelim, bu bir. İkincisi, niçin tecrü
belerden geçmiş belki bunların içind'e çok eh
liyetli arkadaşların Parlâmentoya girme şan
sını önliyelim? Üçüncü bir şey, niçin seçime 
katılan, adaylığını koyan, yoklamalarda, de
nemelerde falan adaylıklarını koymak .sure
tiyle partilerine bir aidat ödiyen insanların 
faydalarından neye siyasi partileri mahrum 
edelim? Bu niçinleri biraz daha deyam ettire
biliriz ve bu takdirde muhterem arkadaşlar her 
halde, 33 neti maddede olacak, bunun üzerin
de durmalı ve bu fıkrayı kaldırmalıyız. 

Yoksa siyasi partiler, hafcer vereyim ki, ilçe
lerine ve illerine gittikleri zaman çok .ağır itham
larla karşılaşacaklar, çok sıkıntı çekeceklerdir. 
Benim şahsan bu seçimlerle hiçbir ilgim, iddi
am yoktur. Belki inancım istikametinde Ana
yasayı anlatmak, memlekette bir kalkınma se
ferberliğinin temel görüşleri üzerinde noktai 
nazarımı ileri sürmek için, belki bâzı yerlerde 
konuşmalara katılırım. Ama hiçbir şekilde ken
di şahsi bir iddianı ve kararım olmadığı için ben 
bu tazyike muhatabolacak değilim. Ama değerli 
parti yönetici (arkadaşlarıma, grup idarecilerine, 
parti yönetim kurulu üyelerine, bu hükümler 
kaldığı takdirde, ben söylemiş olayım, memle
ketlerine ve teşkil âtlarıma gidip onlarla .karşılaş 
makta çok güçlük çekeceklerdir. 

Sayın Ahmet Yıldız'm da belirttiği gibi, bu
rada, kanunda bir devamlı olarak Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Cfrupıı kabul edilmiş. Bu şu 
demek oluyor arkadaşlar; Cumhuriyet Senato
sunun adedi im olduğu için, müşterek toplan
tılarda Millet Meclisinin arzusu her grupta, her 
siyasi partide hâkim olacaktır ve bu Anayasaya 
d& gerçekten aykırıdır. Çünkü, Cumhuriyet Se-
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natosu için müstakil bir hüviyet tanıyan bir 
Anayasa, git de sen peyk ol Millet Meclisinde, 
diye bir hüküm sevk etmemiştir. Bu itibarla 
herhalde bu maddeyi de kanundan çıkarmak za
ruretimiz vardır. 

Siyasi Partiler Kanununda bağışların sınır
lanması hususuna taallûk eden hükümleri ben 
gerçekten çok isabetli buldum. Muhterem arka
daşlar, 19«57 senesinde, bir küçük hâtıramı 
misal olur diye arz edeceğini. Bir zengin va
tandaşımızın Demokrat Partiye ve Cumhuriyet 
Halk Partisine, birine 565 bin, diğerine 400 bin 
lirt patra verdiğini haber aldık. Biz o zaman 
üçüncü parti olarak fukara partiydik, her za
man öyle oluyor. Bize de bir şey gelir, diye bek
lerken bir gün telefon edildi, muhasip üyeniz 
makbuzunu alsın gelsin, diye. Sevinerek mak
buzumuzu verdik. Halen şimdi Hükümette olan 
bir .arkadaşımızı muhasip üye olanak gönderdik. 
Onbin lira alıp getirdi. Hayal kırıklığına uğra
dık, ama bizim için oınbin lira yine bir şeydi. 
Aldık, seçimlerde kullandık. Eğer bu parti 
iktidara hemen namzet olsaydı bu partiye o va
tandaşımızın vereceği miktar öbür partilere ve
receği miktardan aşağı olmıyacaktı. 500 bin, 
400 bin arasında olacaktı. Günkü bunlar haki
katte kasada saklanan borç. senetleri gibidir. 
Siyasi partileri bu nevi bağışlarla - kelimele
rin tabiî mecazi mânada kaibul edilmesini istir
ham edeceğim - gebe bırakmaktadır. Seçimler
den sonra yarın iktidara gelirse, yavaşça ge
lip, biliyorsunuz bir yardımda bulunmuştum, 
şimdi şöyle bir döviz işimiz, permi işimiz var, 
bunu yaparsanız, ki 20 milyonluk, biz yine par
tiyi kollaırız. Bundan kurtulmanızın da imkânı 
olamaz. Her parti de, o da, o da bu şekilde 
her siyasi partinin ikbali ve iktidarı devresin
de ondan faydalanmayı bilmiş olanlara bu im
kânın öteden beri tanınmış olması, bu ıaıçık ka
pının birtakım politikacıların başını dertten der
de, mesuliyetten mesuliyete sokmuş, lekelemiş 
ve asıl istifade edenler de tamamen bunların dı
şında bir muayyen .azınlık olmuştur. Bu bakım
dan Siyasi Partiler Kan unun dlafei bu bağış tah
didi ve kontrolü hakikaten, yerinde olmuştur. 
Bu kontrolü çok -sıkı tutmak siyasi partilerin de, 
memleketin de menfaatine olacaktır. 

Siyasi partilerin kapatılması konusunda ta
allûk eden hususlarda da hakikaten isabet oldu
ğu mütalâasmdayım. Siyase partiler eğer Ana-

43 



O- Senatosu B : 1 
nayacaıım menettiği birtakım faaliyetlerin mih
rakı haline gelirlerse elbette ki, demokratik 
düzenin vazgeçilmez unsuru olan niteliğini yi
tirirler, kaybederler. O zaman da kapatılmaları 
tabiîdir. Bunun için kanun birtakım süzgeçler 
koymuş. Yani her hangi bir partinin içine so
kulacak, o partiyi provoke edecek birtakım ele
manların davranışlariyle bir siyasi partinin ka
derine nl'hayet vermek gibi bir yol tutulamıya-
caik. Ona engel birtakım şeyler, handik:ıplar 
konulmuş. Evvelâ ihtar edilecek, filân üyeniz 
falan yerde şu beyanlarda bulundu, bunu par
tiden ihracı düşünüyor musunuz, diye. Eğer o 
sözleri de suç görülmüyorsa, o siyasi parti bunu 
müdafaa edecek ve bu ihracedilme işine itiraz 
edecek. O itiraza rağmen adlî merci eğer haki
katen bunda suç görürse, yeniden partiye haber 
verecek ve ihracı için de zannediyorum 30 gün
lük bir mehil tanınıyor, 30 gün içinde parti bu 
üyesini çıkarmak suretiyle partisinden tasfiye 
etm"ş olacak. Bu çoğalabilir, bir bakıma tahdi-
dedebi'Iir. Bir siyasi pıtrtiye, efendim Anaya
sanın menettiği, nehyettiği hususta davranışla
rı olan birçok insan sokulmuş olabilir. Ama bir
çok insan için aynı muamele nihayet tatbik edi
lir. Siyasi partiler i'çin bu tatbikat, bu yol bir 
teminat, yeter bir teminat olur kanaatindeyim. 
Siyasi partilerin zaten kendi tüzüklerinde; par
tiyi genel başkanları temsil eder, diye bir hük
mü vardır. Hi>ç şüphesiz ki, genel başkan bu 
tutuma düşerse, bu Anayasa dışı davranışlara 
'giderse elbette ki onun için de aynı hüküm uy
duktur ve partisini-o ilzam eder. Ama, partiyi 
ilzam etmiyecek her hangi bir kademeden veya 
sadece parti üyesi bir insanın şöyle veya böyle 
davranışı, yasak bir hareketi de elbette ki, o 
siyasi partiyi kapatmaya müncer olamamalı idi 
ve kanunda bu cihetler hakikaten lâyıkiyle der
piş edilmiş. 

Munterem arkadaşlarım, kanunda asıl be
nim üzerinde durmak mecburiyetini hissettiğim 
nokta ilsizine yardımlarıdır. Hazineden yüzde 
beş, seçimlerde oy alan siyasi partiye beşyüzbin 
liradan başlıyarak, yüzde ellinin üzerinde, yüz
de ellibir oy alan partiye 3,5 milyon liraya ka
dar her sene Hazine yardımı konuyor. Muh
terem .arkadaşlarım, bu birçok bakımlardan tas
vibi mümkün olmıyan bir husustur. Bu ka
nunlaştığı takdirde vatandaşın huzuruna çık-
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makta çok güçlük çekeceğimiz bir netice doğu
rur kanaatindeyim. Şu hükümlere göre, 4 yıl 
içinde siyasi partiler Hazineden 50 milyonu 
paylaşacaklar. 50 milyona ne kadar okul yapıla
cağını, ne kadar hastane yapılacağını, ne kadar 
köy içme suyunun halledileceğini, veya kaç 
suni gübre fabrikası yapılacağını zihinlerimiz
de şöyle kaba taslak bir hesap, etmemiz zannedi
yorum yeter. Bunu yapmaya ve böyle bir paylaş
maya hakkımız yoktur arkadaşlar. Düşünün ki, 
bir siyasi parti bugünün büyük telâkki edilen bir 
partisidir farz edelim; % 51 oyu bu seçimlerde 
aldı. Bu seneden başlıyarak üçer buçuk, üçer 
buçuk milyon lira para alacaktır; 14 milyonu 
kabasına koyacaktır. Belki bunun 2 - 3 milyo
nunu sarf edecek ve nasıl sarf edecek bu cihet 
de ayrı...- Murakabe var, fakat bu murakabe 
yapılamaz, işlemez. Ondan sonra 14 milyon lira
lık bir teraküm, Hazineden alman bir teraküm
le o partinin sarsılması, zedelenmesi, devril
mesi imkânsız hale gelecektir. Nerede kaldı Ana
yasanın getirdiği fırsat eşitliği arkadaşlar? Ye
ni kurulacak: bir parti olur ki, yarın 10 parasız
dır. Fakat memlekete hizmet yarışmasında 1 nci 
safta en tatmin edici birtakım fikirlerle gelmiş 
olur. Ve fakat bu rey almadığı için seçimlerde, 
o yoksulluğun girdabı içinde bocalayıp durur
ken, öbür taraftan kocalarına 14 milyon, yok
sul milletin parasından 14 milyonu dolduran par
tiyle mücadeleye kalkışacaktır. Muhterem arka
daşlarım, bu hüküm Anayasaya gerçekten aykı
rıdır. Böyle bir paylaşmaya, bugün birçok kü
çük partilere de bir pay verilerek, evet, dedir
tilmiş görüyorum. Beşeryüzbin lira falan ve ay
rıca bir siyasi parti oyların yüzde 51 ini alıp, 
her sene bu rey dolayısiyle 3,5 milyon lira al
makla da kalmaz, isterse. 10 ar kişilik sekiz 
tane de grup meydana getirir, siz de alın 500 er 
bin oradan der, o partinin geliri 14 milyon de
ğil, bu sefer 30 milyon alır. 

Arkadaş^r, Hazineyi paylaştırmaya hakkımız 
yoktur. Ben muhterem bir siyasi parti başkanı
nın, «Millete», sözünü bu hâdisede hatırlatmak 
isterim. Ben de bu hâdise dolayısiyle siyasi par
tiler Hazinenin parasını paylaşıyorlar diye 
millete tek başıma şikâyet ederim, arkadaşlar. 
Bunda şahsan hiçbir kimsenin, ne de Kalpak-
lıoğlunun, cebine girer bir şey yok. Ana, par
tilerde ahlâk bozukluğunu doğurur bu Lrka-
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daşlar. Çünkü, siyasi partilere ayrılacak bu yar
dımları yarın bilmem filân ilçe, filân il, 
bizim payımızı gönderin bakayım diyecektir. 
Partilerde bir huzursuzluk doğacaktır. Niçin 
Ankara ili daha fazla, istanbul ili daha fazla aldı 
da, Güşüşhane az alıyor! Bizim payımız seyya
nen olmalıdır; gönlerin bakalım bize de 500 
bin, 300 bin diyecek. İlce ve il başkanları Ben 
tenzih ederim; siyasi faaliyete girmiş olan arka
daşlarım elbette dürüst, idealist olanlarını. Fa
kat ahlâk bozukluğuna da zemin açacaktır bu. 

Efendim, denilir ki, siyasi partiler önümüz
de seçime girecekler, hepsi de parasızdır; bir 
büyük ithalâtçının, sermayedarların, köy ağa
larının, tüccarların yardımını görmekle, onla
rın tesiri altına düşecek. Bu yol açılmış olu
yor. Binaenaleyh bu hareketleri yapmasın ve 
onları bu tesirden kurtaralım. 

Hazinenin menfaatini koruyacak şekilde Ha
zineden bir yardım yapalım da seçime girsinler... 
Muhterem arkadaşlarım, bu yola alışmış olanlar 
bu yoldan fariğ olmazlar bir kere, vazgeçmezler. 
Hazineden yapacağımız yardımın çeklerini alır, 
öne koyar, ondan sonra yine başvurur bu tüccar
lara, ithalâtçılara veya çiftlik ağalarına. Bun
dan feragat etmezler. Binaenaleyh, bu fayda 
meydana gelmez, hâ.oıl olmaz. 

İkinci bir husus; seçimden seçime bir defa
ya mahsus olmak üzere olsaydı. Belki bir şey 
söylenebilirdi. Ayrıca Türkiye'nin her yerinde 
teşkilâtını kurmuş olan bir siyasi parti aynı 
ilçe binasının kirasını verir, aynı masrafları 
yapar, aynı defteri tutar, aynı vergiyi ve
rir, aynı mühürü, aynı bayrağı ve saireyi, 
odacısı, kâtip ücreti aşağı - yukarı aynıdır. 
Niye o halde aldığı rey oranına göre ölçü 
alıyoruz. Oda âdil değildir. Bir defaya mah
sus olmak üzere bu seçimler için bir yardım 
yapmayı kabul edeceksek bile, o takdirde bu 
defa seçimlere girecek olan siyasi partilere sey
yanen 500 er yüz bin lira vermeli ve bu para 
bahsini kapatmalıyız. Kaldı ki, ben buna da şah
san taraftar değilim. Partiler kendi çaı elerini 
bugüne kadar olduğu gibi sağlarlar. Hazine 
açıklı bir bütçe ile karşıkarşıyatlır. Emsyuıı 
hacmi kademe kademe artmaktadır, gelişmekte
dir. Bu durumda bir do siyasi partilere atı
fet dağıtmaya Hazinenin takati yoktur. Ve bu 
şekilde bu kanunda öyle de bir hüküm sevk 
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edilmiş ki, bir siyasi parti sureti katiyete bu 
paydan mahrum edilmiş, bir başka siyasi 
parti seçimlere girmediği için grupu bulunmak 
gibi bir sebeple bu paydan hissedar edilirken, 
bir başka s'yasi parti, teşkilâtını bir hayli 
genişlettiği halde bu yardımın asgari had
dine dahi, 500 bin liraya dahi müstahak gö
rülmemiştir. 

Değerli arkadaşlar; cok iyi bilivorsunuz ki, 
ben 5,5 aydan beri bağımsızım, hiçbir sivasi 
partiye mensubolmamanm verdiği rahat^kla 
vakit vakit iki cenahın veya siyasi partilerin 
bir meselenin etrafında birleştirme ç-ıbasına dü
şüyorum. Zaman zaman bir tarafm fikrini 
daha d e m i veya öbür tarafm fikrini daha 
isabetli bulmak veva hiç birisini isabetli bul
muyorsam şahsi noktai nazarımı arkadaş1 anma 
arz ederek ikna etmeye calısıvorum. B^nun 
rahatlığı içindevim. Ama, demokrasi, ben;m edbi 
düşünmek istemeyenlerin de benim taraf undan 
müdafaası halinde ancak yaşar. Kaldı ki. be
nîm gibi düşünmiv^n imanlar olduğu d-» söy
lenemez, iddia ed;lem?z. Bu durumda ben 
Türk Milletine, ispirine, kövlüsüno, çiftçisine 
topyekûn böyle bir hafızlık halmde, filân 
siyasi parti bundan malınım edilm:c+ir ve her 
sene süren bir yurdunla siyasi p a r t e r Hazine
den, yoksul Hazineden m v aldıklarını şi
kâyetini ilcteerYm ve Yü^ek Huzurunuzda bu 
bevan-nvu son krom halkımızın, s;yaai karar
ların alınması arifesinde halkımıza bir belki 
deklerasyon o^caktır. Bu kanunla yardım
dan bti°na edilen siyasi partiye birer lira be
şer lira bağıtta bulunun, o da sizin doğrudan 
doğruya yardımınızla kalkmam ve seçime ka
tılsın diye bir çağrıda bulunmayı bir vicdan 
borcu sayıyorum. Eğer bu hüküm baki ka'ırsa. 
Bu hükmü kaldırırsak bu uzayıp gidecek de
vamlı olarak ve eminim ki, çok yakın bir sü
rede kaldırılacak olan bu hüküm karşısında 
gelecek şikâyetlere dayanamıyacaktır ark» d aş
larım ve ergeç bunu kaldıracaklardır. Bu şi
kâyetlerin başlamasından evvel bu hükmü kal
dıralım. Ve 74 ncü maddenin bu hükmünün 
zamanı gelince onun takririni takdim edece
ğim. Eğer bunda kıymetli arkadaşlarımın si
yasi partili arkadaşlarımın, elbette siyasi par
tilerde bulunmıyan arkadaşlarımın müzaheret
leri ile beraber bir siyasi partiye mensup ar-
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kadaşlarmıızııı da vicdanlarını harekete geçil
mek suretiyle müzaharetlcriııi temine çalışaca
ğım. Bu madde devanı edecek olursa benin; par
tim de bir pay alıyor, binaenaleyh, ben buna 
peki dedim, ey vali alı deyim, derse 74 neü mad
de hükmüne göre ben bundan isnadedileı. ve 
parasızlık içinde, sıkıntı içinde seçimlere gir
mek hakkını kazanmış olan Türkiye İşçi Parti
sine de vatandaşlar birer, ikişer buçuk, beşer 
lira verin diye temennide bulunacağım ki, ada
let yerini bulsun diye. Teşekkür ederim. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Usulü müzake
re hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlar, bu kanunun ehemmiyeti açıktır. 
Şimdi konuşan Sayın Ağırnaslı'nın bu kanunun 
içinden bâzı maddelerin çıkarılması bâzı hü
kümlerinin değiştirilmesi hakkında beyanda 
bulundular. Daha evvel konuşan hatip arka
daşlarım da bu şekilde beyanda bulunmuşlar
dı. Bu konuşmaların istihdaf ettiği gaye ne
dir?.. Kendi fikirlerini Yüksek Senato üyeleri
ne bildirmek ve oylandığı zaman aziz arkadaş
larım fikirlerini hangi istikamette kullanıp 
kullanmıyacaklarını tesbit etmeye matuftur. 
Şu 'halde her sabah saat 10 da toplanmayı ka
rarlaştıran Yüce Senato böyle mühim bir ka
nunu 20 - 30 arkadaşla idare, etmemelidir. 
Günkü yarın bu maddeleri tenkid eden, değiş
tirilmesini istiyen arkadaşlarımızın konuşmala
rından diğer üye arkadaşlarımız malûmattar 
değillerdir. Gerçi usulü müzakere babında ya
zılı veya sözlü beş üyenin itiraz hakkı vardır. 
Ama ben Sayın Başkandan rica ediyorum: Bu 
hüküm, tereddüdü mucip ahvalde yoklama 
yapmayı icbar eden bir hükümdür. Ama Riya
set Divanı, çoğunluğun olmadığı ve 20 - 30 ar
kadaşı saymak, bir göz geçirmekle belli oldu
ğu sırada çok rica ediyorum, müzakereyi de
vanı ettirmesinler. 

Saygılarımla.. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; Sayın 

Gerger'in mütalâası esas itibariyle haklı görü
lebilir. Ama her dakikada yani 15 - 20 daki
kada bir ekseriyet var mı yok mu diye de yok
lama yapmaya imkân olmadığına göre ancak 
karar aldığımız zamanlarda bunu yapmak mec-
1 uriv'tindeyiz. Aksi takdirde hiçbir kamınım 

çıkmasına imkân yoktur. Giriyorlar, çıkıyor
lar. Karar alacağımız zaman hakikaten öyle 
dikkat edilecektir. Birleşimi açmak için bir 
noksan olsa dahi açmıyoruz. Birleşim açıldık
tan sonra arkadaşlar çıkıyorlar, geliyorlar. 
Mecburuz bu şekilde devam etmeye. Başka 
türlü hiçbir kanun çıkarmaya imkân yoktur. 

Buyurun Sayın Sarıgöllü. 
Yalnız bir noktayı arz edeyim. Her gün top

lanalım, diye oy verenlerin çoğunun burada bu
lunmadığına işaret etmek isterim. 

Buyurun Sayın Sarıgöllü. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Se
natosunun değerli üyeleri, 1961. Anayasasının 
âmir hükümleri mucibince ıhazırlanmış olan Si
yasi Partiler Kanununun müzakeresine başla
mış bulunuyoruz. Siyasi Partiler Kanunu bir 
Anayasa emri olarak hazırlanması lüzumlu bir 
husus ama, bunun neleri ihtiva edeceği 'hususu 
asıl üzerinde durulacak hattâ, rejimle alâkalı 
çok enteresan çok ilgili bir husustur. Bu ka
nun hazırlanırken, Anayasamızda 57 nci mad
de olarak yer almış olan bu hüküm Alman Ana
yasasının 19 ucu maddesinden intikal ediyor. 
Weimar Anayasasiyle liberal 'sistem Almanya'
da Bilinci Dünya Harbinin sonunda dikta re
jimlerini getirdiği için, İtalya'da dikta rejim
lerini getirdiği için bir zaruret olarak anayasa
larında yer almış ve 1955 de de bunun nasıl ha
zırla nacağı üzerinde geniş bir etüde gidilmiş. 
Yine Hükümetin esbabı mucibesinde görüyoruz 
ki, bu etüt 200 küsur sayfayı bulmuş, yeterli 
ilim adamlarından bir heyet hazırlamış, Alman 
halkının referandumuna sunulmuş ve fakat ka
imi edilmemiş. Anayasalar bir taraftan hür
riyetlerin miktarı kâfisini tâyin ve tarif eder
ken aynı zamanda cemiyetlere de gerekli ku
rulma ve çalşına imkânlarını sağlamışlar. Bu 
itibarla hazırlanacak siyasi parti kanunları'ma
alesef yine Hükümetin sunduğu esbabı mucize
de görüldüğü üzere, hiçbir memleketin parlâ
mentosu tarafından tedvin edilmemiş. Biz hep
sinden ileriye gitmişiz, üniversitede ilim adam
larından kurulu bir heyet de bu mevzuda bir 
rapor vermiş ve fakat Hükümetin hazırladığı, 
getirdiği tasarı maalesef siyasi parti idarecile
ri tarafından ele alınmak suretiyle esas gaye
sinden uzaklaşılmıs ve şimdi arzına çalışaca-
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ğıııı birtakım Anayasaya aykırı hükümler ve 
ileride rejimi tehlikeye sokacak hükümlerle 
karşımıza gelmiş bulunmaktadır. "Bunlar ne
dir': Evvelâ kısıtlayıcı hükümler. Siyasi par
ti merkez kurullarına ve liderlerine "birtakım 
haklar tanımak, siyasi parti üyelerini ve üye
lerinin haklarını kısıtlamak üzere birtakım hü
kümler getirmek... Binaenaleyh, 'bir taraftan 
1961: Anayasası devrimci 'bir Anayasadır; Ata
türk ilkelerine bağlıdır, fakat onun bir nevi 
teminat diye zaruri gördüğü su kanun, hem 
ona hem Atatürk ilkelerine muhaliftir. Arz ede
ceğini... İhtilâller, mebde ve müntehaları olan 
sosyal bir harekettir. Bir nizamı devirir, onun 
yerine yeni bir nizam getirir. Ama inkılâplar 
başlarlar fakat bunların intihaları yoktur. 
O milletin sosyal bünyesine göre fütuhat halin
de birtakım hamleler yapar o hamle kendisini 
toplarken ikinci, üçüncü, dördüncü o milletin 
millî yapısı, sosyal bünyesi içinde inkılâplar 
devam ederler. Binaenaleyh, sosyal bünyedeki 
bu inkişaflara muvazi olarak doktrinden ka
çan, Atatürk eibetteki bir doktiriııe o da sa
hip çıkabilirdi. Siyasi, iktisadi, içtimai hiçbir 
doktrine girmedi. Girmemesinin sebebi bu. 
Dinde bir Luther olmak istemedi. İktisadi 
mevzuda iiıer hangi bir millete ve tatbikatçısına 
benzemek istemedi. Kendi millî bünyemizin, 
kendi kabiliyet ve ihtiyaçları içinde gelişmesi
ni istediği içindir ki, doktrinle memleketin 
gidişini durdurmak gibi bir çabaya girmedi. 
Doktrinler ne yapıyor? Bir doğum getiriyor, 
bir kaide. Kati bir şey çıkaramıyorsunuz. Bir 
müddet sonra o cemiyet ve o doktrini benımsi-
yenler bir nevi kendi ileri koydukları kaide 
veya kabul ettikleri kaidelerin esiri halinde git
meye başlıyorlar. 

Binaenaleyh, demokratik nizam dediğimi/ 
nesneyi doktrinler tahribediyorlar. Simdi, bu Si
yasi Partiler Kanunu, Anayasa icabı olarak ha
zırlanmış, gelişi güzel... Ama bakın ne diyor... 
Diyor ki, gruplar mevzuunda, «T. B. M. M. inde 
on üyesi olan siyasi partiler, birleşik toplantı
da grup kurarlar» diyor T. B. M. M. terimi bu 
Anayasayı hazırlıyanlar tarafından parlâmento 
terimi karşılığında getirilmiştir. Binaenaleyh, 
T. B .M. M. diye müstakil bir Meclis ne Türki
ye'de mevcuttur ne dünya literatüründe mevcut
tur. ne de hukukan mümkündür, voktur. Bina

enaleyh, meveudolmıyan bir müesseseyi getirmek 
evvelâ Anayasaya aykırı, ondan sonra da tah 
tında bir hüve getirmenin zaruretini bulmakta 
vız. Demek bir .şey getirilmek isteniyor. Anayasa 
Komisyonu olarak müzakere ettiğimiz bâzı mev 
/.ularda, ki yine Anayasanın 84 ve 85 ne i mad
deleri sebebiyle üniversitelere yazdığımız yazıla
ra karşılık gelen cevaplarda T. B .M. M. diye 
bir Meclisin bırakın şahsiyetinin, mânevi şalisi -
yetinin d alı i meveudolmayıp bir terim olduğu ve 
(binaenaleyh, Anayasanın muhtelif maddelerinde 
bu parlâmentonun nelerden terekkübettiği vasılı 
'bulunduğu, hattâ 64, 65 ve devamı maddelerde 
de, «Türkiye Büyük Millet Meclisinin» der ve 
altında der ki, iki Meclis birlikte toplanarak ka
rar verirler. Binaenaleyh, .şimdi biz bir kanun 
getiriyoruz ve bu kanuna Anayasanın sarih an
lam ve hükmüne muhalif bir madde koyuyoruz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde 1*0 üyesi olan. 
Vok böyle bir şey. Türkiye Büyük Millet Mec
lisine seçilen üyeler seçim kanununda da Ana
yasada, da. yazılı olduğu üzere, iki sıfatla geli
yorlar: Biri senatör, ibirisi milletvekili... Tabiî 
ki, Türk Parlömanteridir, Türk Parlâmentosu 
ıiııın üyeleridir. Ama hiçbir zaman bunlar ayın 
sıfatla, aynı müddetle, aynı fonksiyonla çalışan 
heyetler değildir ve o üyelerden aynı müddet
lerle seçilmiş kişiler değildirler. Bu ve bunun 
altında T. B. M. M. inde diyor. Yailıut Meclis 
lerde grup kurulduğu zaman bu grup un kurul 
d uğun u Genel Başkanlık bildirir, fön basit Ce
miyetler Kanunundan alın bir hüviyet kazana -
'bilmesi için bir toplumun evvelâ kendisinin ara
sında toplanması iktiza eder. Kaldı ki, ilk yö
netmelikleri de yine genel merkez tarafından 
gönderilecektir.. Sonra genel merkezlerine dire
nirlerse değiştirebileceklerdir. Yani biz demok
ratik sistemde âdemimerkeziyet'ten merkeziyete 
doğru Meclis için, Meclis İçtüzüğünün de üstü
ne çıkan bir kanun koyarak yeni birtakım ah
kâm ihdas etmekteyiz. Ve bu devam ediyor. 

({eliyoruz, Önseçim diye bir müessese vardır, 
yoklamalar. Bu Hükümet tasarısında hakikî mâ
nada ve misalleri Amerika'da ve daJha birçok 
•memleketlerde olduğu gibi hükme bağlanmış, 
ıbiz teşriî organlar olarak siyasi partileri ileride1 

(birtakım hatalara düşmesin diye kanun koyaca
ğımız yerde, siyasi parti ileri gelenleri bir araya 
gelmişler ve biz nasıl partililer üzerinde lıâki-
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miyet tesis ederiz diye düşünmüşler ve onları 
getirmiş1 er. Eğer böyle ise Siyasi Partiler Ka
nunu siyasi partilerin genel merkezi ve liderleri 
hazırlıyacak idi ise, o zaman izin versinler ha
zırlasınlar getirsinler, grup kararları alsınlar 
ve Türkiye'yi Anayara üstünde istedikleri isti
kamete götürsünîer. 

Muhterem arkadaş1 ar bunun üzerinde encü
mende ittifakla önseçim müessesesi "kabul edildi. 
Gene parti idarecileri işe müdahale ettiler. 
«Efendim, öbür Meclisten çıkmaz.» Çıkmıyabilir 
ve inşaallah çıkmaz. Böyle çıkacağına Türkiye'
yi bir gün siyasi partiler genel kurulları dikta
sına götürüp de "YVeimar Anayasasının verdiği 
misal gibi Türkiye'ye bir diktatörlük gelecekse 
çıkmasın. Binaenaleyh çıkardığımız kanun filân 
bakanlığın iç teşkilât kanunu değildir. Siyasi 
parti nedir? Sivasi parti bugün bu Anayasamız
la işte bu Türkiye'deki millî hâkimiyeti temsil 
öden müesseselere seçilecek k:şileri Türk halkı
na tanıtan, onları hazırlıyan seçime arz eden ve 
getiren siyasi toplumlardır. Binaenaleyh biz 
eğer siyasi partileri Meclisin eeçim kademesi 
olarak mütalâa etmez de genci merkezlerin bir 
vasıtası diye kabul eder:ek, o zaman buradaki 
30 neu maddeyi o'duğu gibi kaldıralım, bıraka
lım eski haliyle. Gayet tabiî ki, o zaman Sivasi 
Parti1 er Kanununa lüzum hâsıl o^ıyacak, îçtü-
zükleriylo mükemmelen işlerini halledeceklerdir 
ve siyasi parti genel merkezleri olarak da beytül-
male el uzatamıyacaklar. Bütün mesele bunda. 
Bütün devair, bütün teşekküller muayyen mev
zu ürerinde kendi imkânlarını zorlamakta. O 
yetmem'ş, bir de şimdi siyasi partiler geliyor 

Bu imkânı tenrn edebilmek için de mevcu-
•dohnıyan bir Birleşik toplantıya Meclis hüvi
yeti veriliyor ve orada 10 üyesi o1 an bir defa
ya mahsus o1 inak üzere Hazinei Hassadan pa
ra alacaklar, Say m Kalpaklıoğlu. 

Muhterem arkadaşlarım, biz bunları encü
menle dile getirdik. Arkadaş1 arımız, hakika
ten üzerinle durdular ama bir endişe var, 
ya çıkmazsa, Biraz evvel arz etiğim g'bi, 
böyle çıkacağına hiç çıkmasın daha iyi. Çün
kü bu paraların bu partilere verilmesi mev
zuu i1 eri sürüldüğü zaman gaveü Şudur : Bun
lar secim kütükleri ihdas ölecekler, yoklamala
ra gideceklerdir. Binaena'eyh noter masrafları 
yapılacak, hakikaten siyasi partiler düzenli 

bir hale gelecek. Bugün şu gelen hükümle ne 
ohıyor? İlçe idare heyetleri diledikleri gibi 
tacarufta bulunacaklar ve adaylarını tesbit 
edeceklerdir. Nerede! Hâkimin huzurunda. 
Şimdi ne olacak? Tatil zamanı geUyor, hâkim
ler tatile de giremiyecekler, diğer siyasi parti
ler kendilerine göre bir düzen içinde istedik
leri neticeye varacaklar, ama bir de adlî ka
zaya bunu tescil ettireceklerdir ki, bu doğru
dur. Evet doğrudur. Sonra halk asıl mebus 
teciminde senatör seçiminde sandık başına git-
mivecek, niçin gitmiyecek? Partili kendisine sor
muyor. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü, bir dakika mü
saade... Sözcü yok ortada. Sayın Sözcü orada 
mhbete dalmıştır. Sayın Sözcü lütfen yerinizi 
alırsanız, ,size dokunuyor efendim. Buyurun de
vam edin efendim. 

03MAN SAtM SARIGÖLLÜ (Devama) — 
B'naenaleyh, Mebus ve Senatör seelnrne gel
diği zaman Anayasanın yine maddecinde sa
rahat var. Secim tek derce1! olacak, diyor. Tek 
dereceli olacak. Hiçbir teıiri o^ıvacak. Gizli 
o^cak, fakat bu sefer ne oHıvor! Parti adav-
l v m m lbte'eri tamamen beliriyor, yine Türk 
memenin e divor ki, sen bundan başka birisine 
"t.amazon. Ne birinin nnıini silebilirsin, ne 
Tâve edebilirin, ne çıkarabilirsin. . İşte bizim 
demokmci an^avısımız. öyle tahmin elerim 
ki, bir ileri hüküm dnha getirirsek ilce baş
kanları bun1 arm hepsini te.ıbit ederler, halka 
l.late^ri dağıtırlar, on1 ar da Bandıma atarlar. 
Demokratik seçim Türkiye'de bövle ikmal 
o1!!"!' de^ek rare^e kalmam. İstirham ettik, 
encümende del 'k ki, Senatonun bir ağırlığı 
bir hüviveti vardır, Mec'isin de kend'ne göre 
bir fonkVıvonu vardır. Eğer hakikaten bu ön-
se^'m mües.se~:csi Türkiye'yi hattâ ilerideki, 
bir rejim sarsıntısından kurtaracak kadar 
m'iYım-c, şu Siyahi Partiler Kanunu; buraya 
ömceimi getirelim. Ama bu seçime yetişmez, 
bu seçime yetişmezce müzakeresini yaptığı
mız bu huşum muvakkat bir madde ile so
na ala1ım. 19fi5 in 10 Ekim seci m1 eri siyasi 
parti üOTt kademelerinin i^har ettiği bu ovun 
sbtemi ile icra edilsin. Bandan sonraki se
çimlerle Hükümet tasarısında yer alan önse
çim müc-ıssesi ge1c:in ve davam ets'n... Evet 
bu oylandı, kabul edildi, fakat sonradan tek-
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riri müzakere ile ya Meclisten çıkmazsa? 
Eğer bu sistemle Meclisten çıkarsa muhterem 
arkadaşlarım bu Anayasa ve bu kanun uzun 
vadeli plânın himayesi hakkındaki Anaya
saya aykırı kanun bu memleketi isteseniz, iste
meseniz de diktaya götürecektir. (Doğru, doğ
ru sesleri) 

Halk siyasi partilerden tamamen uzaklaşa
cak, meleketin ihtiyaçlarına bu kaynıyan sos
yal birtakım hareketler var, bunlar cevap bu
lamayacak. Halka inmedikçe, halkın hissiyatı 
tansiyonu yoklanmadıkça, tutulmadıkça kendi
sine bir gün tansiyonunu tutanı arıyacaktır ve 
neticede maalesef bir dikta gelecektir ki, bu 
dikta bundan evvelki 50 sene, 100 sene evvelki 
diktalara da bcnzemiyecektir. Teknikle müceh
hez olarak, Allah saklasın, ancak bir dış mü
dahale ile önlenebilecek kadar kuvetli olacak
tır. Siyasi partilerin çoğalması, nispî temsil 
sistemi. 

Bütün arkadaşlarım tarih karşısında ve ha-
kika^er karşısında aksini iddia edemezler ki, 
kuvvetli Hükümet getirmiyor ve sonu muhak
kak ki, ya parti, ya şahıs, ya zümre diktator-
yasma götürüyor. Bu intikal devresinde ma
dem ki, bu zarurettir, Siyasi Partiler Kanu
nunun gerçeklere bünyemize ve hakiki mâna
sına uvması iktiza eder. Aksi takdirde bu 
memleket çıkmaz endişesi ile bu kanunun şu 
hükümleri ve bunun gibi daha birçok hü
kümleri getirir de ve bunu kanunlaştırmaya 
çalışırsak nâçar olarak arz edeyim ki, bundan 
fayda değil büyük bir zarar gelir ve demokra
sinin bir nevi katil fermanı olur. Birçok 
devirlerde, birçok arkadaşlar Türkiye'de ve 
dünvada siyasetle uğraşanlar kendi meclis
lerine ve haklarına dert yanmışlar, fakat bu 
dertleri zamanında nazara alınmadığı için 
işte Türkiye'de de 27 Mayıs gelmiştir. 

Şimdi 27 Mayısı getirenlere de hitabediyo-
rum, eğer bir 27 Mayıs daha beklerr^orlarsa 
bunun üzerinde dursun1 ar. Çünkü, bu geçer, 
fakat delip geçer. Ve deliği kapıyacak kanunla 
hiçbir Ş3y o^az . Ancak kanunun ilgası lâ
zım. Ne kadar aleyhte kabul ederseniz edin, 
bundan evvelki devrelerde çıkmış olan ka
n u n e n iktidar değiştiği zaman, kendi men
faatine uymuyor diye değiştirmiş midir? Yok, 
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emjali yok. Filân tarihte de çıkan kanunu 
sonra gelen, ondan sonra çıkanı sonra gelen... 
Ne zamana kadar, tamamen bünyenin değiş
mesine kadar. Binaenalyeh, bugün çıkan şu
nu, yarınki siyasi partileri iktidarlarında 
olacak kişiler, yine değiştirmeye gayret ede-
miyeeeklerdir. Ama bu devam edecektir. Bi
naenaleyh, istirhamım; bu maddeleri lüt
fen Komisyon geri alsın ve tatbikatı müm
kün bu maddeler bu seçime ha", tatbik edilsin, 
fakat muvakkat bir madde ile öbür maddeler 
hakiki önseçim olarak gelsin. Partili hiç ol
mazsa partisinin adayına Anayasa ile veril
miş hakkını kullansın. 

Bir de mühim olarak şu Anayasaya aykırı di
ye arza çalıştığım, bulun mıyan bir Meclisteki 
grup mevzuunun kaldırılması hususunu da is
tirham edeceğim. Hepinizin kıymetli vakitle
rini aldım, özür dilerim. Hürmetle huzurunuz
dan ayrılıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Birand. 
ÎZZET BÎRAND (izmir) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım, demokrasi düzenimizde ye
ni bir disiplin unsuru olacak Siyasi Partiler 
Kanununu şahsan bilhassa büyük bir hassasi
yete karşıladım. Eğer hatırlanırsa Yüce Se
natonun ikinci devre konuşmalarında vesile 
ile Siyasi Partiler Kanununun ve Personel 
Kanununun mutlaka ve süratle getirilmesini 
bir iki defa bu kürsüden temenni şeklinde izhar 
etmek vesilesi bıfmuştum. Siyasi parti bizim 
Anayasamızda iktidarda ve muhalefette vazge
çilmez unsurlar olarak değerlendirilmiştir. Fa
kat Anayasamız:!a siyasi partinin fonksiyonu 
hakkında bir işaret verilmemiştir. Bu itibarla 
eşvayı tabiatı içinde mütalâa edip mukte-
zasmı ona göre ayarlamak tabiî olduğu iti
barla evvelâ siyasi partinin cemiyet içindeki 
fonksiyonunun ne olması lâzımgeldiğini an
lamak icabeder. 

Savın Sarıgöllü arkadaşımızın işaret bu
yurduğu gibi, Alman Anayasası, bizden ev
vel siyasi partileri ilk defa bünyesi içine al
mıştır. Ve 21 nci maddecinin 1 nci paragra
fında «Siyasi partiler halkın siyasi iradesi
nin teşekkülünde yardımcı olurlar» bendi ile 
başlıyarak, siyasi partilerin, onlarca, vazife
sini tevzi etmişlerdir, ikinci ve üçüncü fıkra-
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1 arında siyasi partilerin hesaplarını açıkça ve
recekleri bünyelerinin demokratik esasa göre 
ayarlanacağı ve sair kayıtları vardır. 

Alman Anayasasındaki bu husus orada geçen 
trajedinin doğurduğu bir zaruret idi. Ve o Ana-
ya janm ifadesinde siyasi partileri aşırı faali
yetlerinden tali d ide den, kendi hizmetinin kad
rosu içine irca eden bir eda vardır. Bizim 
Anayasamızda siyasi partilerin vazgeçilmez un
surlar olduğu ifade edilmiştir, fazla olarak. Fa
kat vazifesinin ne olması hakkında bir işaret 
verilmemiştir. Arz ettiğim gibi. Bizde de siya
si partilerin mâruz o! agel d iki er i reperküsyon-
lar belki onların korunması temayülünü daha 
tasvipkâr ifade eden bir eda sinmiştir. Fakat 
bu siyasi partinin kendi kadrosu dışında bir 
gelişmevi lüzumlu kılmak gibi tevil edilme

me >v lazıniigelır. Şimdi siyasi parti nedir? 
1770 de Türk, siyasi partiyi, belli bir fikir 
disiplini etrafında topluca memlekete hizmet 
için toplanmış bir insanlar grupudur, diye ta
rif etmiştir. İhı yeni Anayasa tâbiri, Alman 
Anayasası siyasi partileri 21 nci madesinin 
1 nci fıkrasında, «Halkın siyasi iradesinin te
şekkülünde hisse ahr, hizmet eder» gibi bir 
tâbirle ifade etmiştir. 

Şimdi demokratik Parlömanter devlet siste
mi meşverete çalışır ve müessiriyeti başlıca 4 
temel ile taıhakuk eder. Bunlardan merkez 
örgütü hükümran olan Parlâmentodur. Bunu 
hazırlıyan unsurlar : 1. Partiler, ikinci saf
ha : Seçim, sonra Parlâmento ve nihayet Parlâ
mentonun doğurduğu Kabine. Kabine -memle
ketin anadavalarmı, büyük plânlarını müzake
re eder, hazırlar, lüzumlu gördüğü kanun
ları seçtiği yolda icraatını yürütebilmek için 
Meclise sunar, tasvibini alır. Kabinenin tas
vip görmediği haller Hükümet değişikliğine 
müncer olur. Parlâmento takdirlerinde her 
yerde ancak vicdaniyle bağlı ve. her türlü fi
kir ve davranışından mesul ol miyarı Parlâmen
to üyesinin kişilik değeri üzerinde ağırlığı
nı veren bir müessese olarak kurulur. 

Hükümranlık bunun mulktazasıdır ve bu (bi
zim Anayasamızda 76, 77, 78, 79, 80 nci mad
delerde gayet titizlikle işlenmiştir. Şimdi mâ
ruzâtımı esasa irca edinen; siyasi partilerin 
memleket hayatındaki rolü seçimin yapılması 

ile, seçime adayları takdim ile fiilî olarak sona 
erer. Parlâmento bir daha teşekkül edince hü
kümran olan müessese yükselir. Şimdi siyasi 
partilerin canlı olarak fonksiyonlarını yap
mayı temin edecek tedbirleri esbabı hazır
larken Parlâmentonun, Anayasada istihdaf 
edilmiş olan zaruretlerini asla rencide etme 
mek, tesir altında bırakmamak tabiî ve zaruri 
olarak ortaya çıkar. 

Getirilmiş olan kanunda bu ayrılık gerektiği 
gibi temin edilmemiş, Parlâmento parti grup
ları, partinin dış teşkilâtiyle enterdepandan 
değil, depandan olarak âdeta mütalâa edilmiş
tir. Ayrıca bizim Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi bünye özellikleri de mütalâa 
edilmemiştir. Binaenaleyh kanunun bu husus
lara taallûk eden maddelerinde iltifat buyu-
rulursa gerekli ıslahatı yapmak lüzumlu ola
caktır. Sonra bugün dünyayı saran pir geniş 
fikirle dünya konserine girmek yolundayız. 
Bunun temel unsuru dünya sulhunu koru
mak için iyi niyet esasmdun mülâyenıetle 
anlaşmalara varmak hedefinde hulâsa edilir. 
Ve bunun için miletlerarası müesseseler caıı-
landırılmıştır. Bunlar itibar görürse vazife 
yapacaklardır. Bizim 'bu gelen kanunda bu 
türlü, oluşunu bizim de arzu ettiğimizi ifa
de ettiğimiz fikrî gelişmelere karşı re aksi-
yoner bir hava var edası taşımaktadır. Bu hu
sus üzerinde Yüksek Senatonun iltifat edip 
duracağını ümidediyorum. 

Sonra partilere yapılan yardım, şüphesiz ga
yet iyi niyetle ve partileri birtakım tekeli lifler
den kurtarmak gayesini istihdaf eder mahiyet
te düşünülmüştür. 

Ancak, bendenizin de kanaatim odur ki, bu, 
maksudolan neticeyi vermiyecektir. Siyasi 
partiler, Devlet üzerinde müessir olmak esas 
fonksiyonu olmakla beraber hiçbir zaman ser
best bir iştirak müessesesi olmaktan bir dernek 
tabiatından öteye geçemezler. Binaenaleyh va
zifelerinin icabı ve zaruretini çalışmalarının 
açıklığı, her şeylerinin herkes tarafından gö
rülmesi, hulâsa bir gizli çalışma vasfı taşıya
cak cemiyet haline istihale etmemesi gibi un
surlarla bünye kontrolünü sağlar. 

Sayın arkadaşlar, maddelere taallûk eden 
hususlarda zamanında yüksek iltifatınıza mâ-
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imzalımı arz edeceğim. Umumi olarak mütalâa
larımı burada keser, hepinizi saygıyla ve sev
giyle selâmlarım. (Alkışlar) 

l ^ A \ T U .-. • BAŞKAN — Sayın Güzey. 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Artııs. Yalnız Hükümet, 

bakanlık mümessillerinin de buraya gelmelerini 
rica ediyoruz. 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Muhterin arkadaşlarım, siyasi hayatımız çok par
tili demokratik rejime girdiğimizden bu ya
na en önemli dönemine girmiş bulunuyor. 
1945 ten bu yana siyasi hayatımızın en önemli 
bir safhasına ulaşmış bulunuyoruz. Böyle bir 
sırada Türkiye Cumhuriyetinin siyasi haya
tında çok önem taşıyan bir konuyu müzaker 
etmek bize nasibolmuş bulunuyor. Siyasi Par
tiler Kanunu cidden Türkiye Cumhuriyetinin 
siyasi hayatında büyük ehemmiyette bir kanun
dur. 

Biliyorsunuz, 194:5 yılında tek dereceli seçi
mi kabul ettik ve iki partinin veya birden faz
la partilerin kurulmasına imkân veren Anaya
sa tadilini yapmak suretiyle çok partili 
demokratik hayata girdik. O tarihten itibaren 
1950 yılına kadar geçen devrede muhalefet 
partisi olarak kurulan ikinci partinin 
birtakım Anayasa, hak ve hürriyetleri mücade
lesi için yaptığı çalışmalarla Meclis içinde ve 
dışında yaptığı, çalışmalarla geçmiştir. 1950 yı
lında 14 Mayısta yapılan seçimlerle sağlanmış 
olan açık tasnif ve gizli oy verme prensibini ge
tiren. ileri modern bir Seçim Kanununu kaıbu! 
ettik. Fakat bu suretle yine demokratik hayatî
mizi tanı bir şekilde teçihiz edememiş durumday
dık. Hür seçimleri sağlıyaıı demokratik müesse
selerin tamamlanmamış olması karşısında bir mâ
na ifade etmiyordu. Nitekim kısa bil' zaman son
ra 1950 den evvelki devrin muhalefeti olan, f°-
kat 1950 den sonra iktidarı elinde1 bulunduran 
partiye karşı eski iktidar partisinin mücadeleleri 
başladı. Bu mücadeleler, vaktiyle kendi za'manın-
da yapmayı ihmal etmiş olduğu veyahut yapa
cak zamanı bulamadığı birtakım demokratik mü
esseselerin zaruretini olaylarla anlıyarak bunları 
çıkartmak, kaıbul ettirmek ve memlekete mıalettir-
mek için yapılan mücadele idi. 1950 ile 1960 
arasındaki devre1 Türkive'nin hayatında bir re-
im mü cad < devresi olarak karakteriz^ edil

miştir. Daha ziyade mücadele Anayasa hak ve 
hürriyetlerinin teminata bağlanması. Anayasa 
Mahkemesinin kabulü, Hâkimler Kanununun ka
bulü, ishat hakkının kalbulü, ve saire gibi tefer
ruata girmiye lüzum görmüyorum, hepiniz eski 
parlömanterler olduğumuz için bunları tafsilâtlı 
gayet iyi hazırlarsınız, bu mücadelelerle geçmiş
tir. Nihayet 27 Mayıs İnkılâbı bu on yıl içinde 
mücadelesi yapılan teminatlı demokratik rejimi 
9 Temmuz 1961 Anayasası ile memlekete kazan
dırmıştır. Bu Anayasa bir günde bize on yıl öz
lemini çekmiş olduğumuz ve mücazedesini yap
tığımız demokratik müesseselerin gerçekleştiğini 
ve teminata bağlandığını göstermiştir ki, hakikat
te bu Türkiye'nin siyasi hayatında çok büyük v1 

başarılı bir adımdır. Şimdi Türkiye'nin siyahi 
hayatında önemli bir devresinde bulunuyoruz, 
dedim sözlerime başlarken. Bunun sebebi artık 
rejim mücadeleleri ve demokratik hayatın temi 
nata bağlanmasına ilişkin mücadeleler arkada 
kalmış ve asıl mücadeleler partilerin hakiki hü
viyetlerini almaları gereken iktisadi sorunlar 
üzerine intikal etmiştir. Bugün henüz Parlâmen
toda temsil edilen partilerimiz esas itibariyle 
1945 - 1950 yıllarından gelen partiler olarak ken
dilerini gösteriyorlar. Ve bunların programların 
da, tüzüklerinde mevcut farklara rağmen Batı 
tabiriyle, Batı Parlâmento tabiriyle bütün bun
ları daha ziyade ortanın sağında yer alan par 
tiler olarak tanımlamak mümkün oluyor. Fakat 
hiç şüphe yok ki, yeni kurulmuş olan îşçi Par
tisi ve Sosyal Demokrat Parti gibi partilerle or
tanın solunda yer alacak olan partiler de menı-
leketin siyasi hayatına karışmış bulunmaktadır
lar. Belki önümüzdeki seçimlerde bunların bâzı
ları Türkiye Büyük Millet Meclisine temsilci 
sokmak suretiyle parlâmentoda da kendilerini 
temsil ettirme imkânını bulacaklardır. Bu su
retle Türkiye demokrasisi daha normal ve dailuı 
Avrupa'i bir hüviyete bürünecektir. Yani müca
deleler daha ziyade bir his plâtformundan çıka
rak ekonomik bir seçim plâtformuna intikal ede
cektir. His plâtformu dedim, kabul etmek lâzım
dır ki, memleketi 27 sene idare etmiş olan bir 
partinin karşısında demokratik rejime girdiği
miz zaman kurulan partiler ve o parti mensubu 
kimseler, mevcudolan program ve tüzüğe rağ
men, ister istemez o 27 senenin getirdiği birta
kım küskünlükler, hissi kırgınlıklar en yukardan 
başlıyarak en sonraki parti üyesine kadar ken-
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dişini gösteren birtakım hissi sebeplerin tesiriy
le hareket edilmekten hiçbir zaman kendilerini 
kurtaramamışlardır. Bu sebepledir ki, iki ayrı 
futbol takımını tutan kimseler gibi memlekette 
demokratik rejim aşağı - yukarı 15 sene bu his
sin tesiri altında kalmış ve partiler demokratik 
rejimin mücadelesini yapmakla beraber aslında 
bu hissî çekişmelerden kendilerini kurtaramamış
lardır. Bundan sonra artık his partileri yerine 
fikir ve doktrin partilerinin parlâmentoda tem
sil edildiğini görmek nasibolacaktır. işte böyle 
bir devrede siyasi hayatımızın en önemli mese
lesini bir kanunla tanzim etmek, yani siyasi par
tiler meselesini bir kanunla tanzim etmek duru
munda bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bildiğiniz gibi Siyasi 
Partiler Kanunu Anayasanın 57 nei maddesinin 
3 ncü fıkrasında ifade edilen bir hükme dayan
maktadır. Bu hükme göre, partilerin iç çalışma
ları, faaliyetleri, Anayasa Mahkemesine ne su
rette hesap verecekleri ve bu mahkemece mali 
denetimlerinin nasıl yapılacağı demokrasi esas
larına uygun olarak kanunla düzenlenir, işte 
Anayasanın emretmiş olduğu bu kanun yüksek 
huzurunuza gelmiş bulunuyor. 

Yine Anayasamızın geçici 7 nci maddesinin 
iki yıl içinde çıkmasını emrettiği kanunlar ara
sında siyasi partiler kanunu da yer almakta
dır. Ve siyasi partiler kanunu iki yıl içinde Mec
lise sevk edilmiş, fakat bunun iki yıl içinde çık
ması, bildiğiniz sebeplerle mümkün olamamış-
<tır. Gecikmiş olmasına rağmen bu kanunun bu
günlerde tatilden evvel çıkması, ikinci Cumhu
riyetin birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, için 
'büyük bir başarı olacaktır. 

Burada şöyle bir tenkide cevap vermok isti
yorum. Deniyor ki, Anayasanın 57 nci maddesi
nin 3 ncü fıkrasında ifade edilen hüküm sadece 
siyasi partilerin faaliyetlerine, iç çalışmalarına 
ve Anayasa Mahkemesine ne suretle hesap vere
ceklerine ve bu mahkemenin malî denetimine 
aittir. Bunun dışındaki konuların siyasi parti
ler kanununda yer almaması lâzımgelir. Ben 
şahsan bu kanaati paylaşmıyorum. Sebebini arz 
edeceğim: Yani benim kanaatim bu kanun Ana
yasanın çizdiği hudutları aşan bir kanun değil
dir. Tamamen Anayasaya uygun olarak bir tan
zim getirmektedir. Arkadaşlar, parti kurmak 
hakkı ve partilerin faaliyette bulunması ve Tür

kiye'nin siyasi hayatının vazgeçilmez unsurları 
olmaları keyfiyeti Anayasamızın siyasi haklar 
ve ödevler kısmında yer almıştır. Demek ki, par
ti kurma hakkı bir siyasi haktır. Siyasi hak da 
temel haklar ve ödevler kısmında yer almıştır. 
Yani Anayasanın kabul ettiği temel haklar ve 
ödevler diye adlandırdığı kısmın içinde yer al
mıştır. Ve Türklerin temel hakları ve ödevleri 
içinde bir kısımdır, bir şubedir. Böyle orunca, 
meseleyi 57 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki 
açıdan mütalâa etmemek lâzımgelir. İlk olarak 
başvuracağımız hüküm temel haklar ve ödevler 
kısmının genel hükümlerinde yer almış olan 
11 nci maddedir. 11 nci madde temel hak ve 
hürriyetlerin Anayasanın özüne ve ruhuna uy
gun olarak ancak kanunla sınırlanabilir hükmü
nü koymuştur. Demek ki, parti kurma ve parti
lerin faaliyette bulunmaları hakkı da bu madde
ye göre, yani 11 nci maddeye göre kanunla sı-
nırlanatbilecdk olan haklardandır. Arz ettiğim 
gibi, bu 11 nci madde siyasi hakları da içine 
alan temel haklar ve ödevler kısmının genel hü
kümler kısmında yer almıştır. Bundan başka si
yasi partiler hukukî bakımdan birer dernektir, 
tüzel kişiliği haizdir. O halde siyasi partiler ken
dileri hakkındaki özel hükümler dışında, bütün 
dernekler gibi, derneklerin tabi olduğu hüküm
lere de tabidir. 

Anayasamız dernekler hakkındaki 29 ncu 
maddesinde hüküm sevk etmiştir. Bu hükme 
göre, «herkes, önceden izin almaksızın dernek 
kurma hakkına sahiptir. Bu hak, ancak kamu 
düzenini veya genel ahlâkı korumak için kanun
la sınırlanabilir.» Görülüyor ki, burada da bu 
özel kanunun ancak şu okuduğum kayıtlar dai
resinde yapılmasına cevaz verilmektedir. Bu 
noktayı bu şekilde cevaplandırdıktan sonra, üze
rinde benden evvel konuşan arkadaşlarımın çok 
ısrarla durdukları tasarının 20 nci maddesinin 
ikinci fıkrasındaki hükme değinmek istiyorum. 
Bu hüküm aynen şöyledir: Bir siyasi partinin 
mensubu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri o partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
grupu genel kurulunu teşkil ederler. Yani bir si
yasi partinin Senato grupu ile Meclis grupu bir 
araya geleedk, her ikisi o partinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi grupunu teşkil edecek. Şim
di arkadaşlarımız dediler ki, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi diye bir varlık yoktur, bu yan-
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lıştır ve bu bizim tüzüğümüzdeki bir maddeyi, 
- zannederim 16 ncı maddeyi - ihlâl eder nitelik
tedir. Evvelâ şuradan başlıyalım, hatırlıyacaksı-
nız; müşterek Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
birleşik toplantıları için bir tüzük hazırlandı. 
Bu tüzüğün uzun bir geçmişi vardır. 

Bâzı hükümleri üzerinde tereddütler hâsıl 
oldu ve nihayet iki tarafın grup başkanların
dan teşekkül eden bir toplantıda tüzükte ihtilaf
lı olan ve üzerinde ittifak edilemiyen hükümler 
atıldı, elendi. Bendeniz de o komisyonun başka
nı olarak toplantıda bulundum, nihayet kalan
lar üzerinde bir protokol hazırlandı, Meclis ve 
Senato Grup Başkanları tarafından protokol 
imza edilerek birleşik toplantıya sevk edildi. Bir
leşik toplantıda, bu mutabakattan sonra büyük 
bir kolaylık ve rahatlıkla çıktı. Şimdi bu tüzü
ğün müsaade ederseniz üçüncü maddesini oku
yacağım : 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi üye toplamı 
en az on olan siyasi partilerin birleşip toplantıda 
grupları vardır.» 

Görüyorsunuz ki, arkadaşlar kabul buyurdu
ğunuz müşterek toplantılara ait içtüzüğün 3 ncü 
maddesinde bugün tartışma konusu olan ve bâ
zı arkadaşlarımın ilk defa şerefyaboluyorlarmış 
gibi nasıl olur diye büyük bir hassasiyet ve ti
tizlikle itiraz ettikleri 20 nei maddenin ikinci 
fıkrasındaki hüküm yer almıştır. Bunun böyle 
olması zarureti de aşikârdır. Çünkü aksi halde. 
siyasi partilerin müşterek toplantılarda organ-
sız kalmasını kabul etmek gibi bir neticeye var
mak gerekir, aksini kabul ettiğimiz takdirde. 
Halbuki, Anayasamızın 85 nci maddesi müşte
rek toplantılar için Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
hani şu yok dedikleri Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ve Meclisler çalışmalarını kendi yaptıkları İç
tüzüklerin hükümlerine göre yürütürler. O hakle 
Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde faaliyette, 
siyasi faaliyetleri organize etmek için partilerin 
ayrı ayrı - dağınık olarak değil - tabiatiyle birle
şik olarak faaliyette bulunmaları zarureti vardır. 
Kaldı ki, Anayasanın 63 ncü maddesi gayet açık 
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tabirinden 
ne kastedildiğini ifade etmektedir. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, Millet Meclisi ve Cumhu
riyet Senatosundan kuruludur. Binaenaleyh, bi
tabın her iki Meclisin bir araya geldiği zaman 
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aldıkları bir isim olarak kabul etmek ve birleşik 
toplantılardaki faaliyeti Anayasanın emri ile 
tanzim etmek üzere Anayasanın emri ile yapmış 
olduğumuz şu birleşik İçtüzüğünde yer aldığı 
gibi siyasi faaliyetin orada yürütülmesi için de 
bu müşterek grupu kabul etmek zorunluğu var
dır. 

Arkadaşlar, yeni Anayasamız siyasi hayatı 
herşeyden evvel siyasi partilere dayandırmakta
dır. Siyasi partiler esastır. Anayasanın birçok 
hükümlerini tetkik ettiğiniz zaman görüyorsu
nuz ki, siyasi partilere daima öncelik verilmiş
tir, siyasi partiler önde gelmektedirler. Binae
naleyh bizim demokrasimiz siyasi partilere da
yanan bir demokrasidir. Böyle olunca müşterek 
toplantılardaki başka memleketlerden farklı ola
rak bizim müşterek toplantılarımızda birçok 
önemli konular ele alınmaktadır, bu önemi: ko
nuların en başında Bakanların sorumluluğu, 
Hükümetin sorumluluğu geliyor. Böyle bir me
selede partilerin tamamen âciz kalması, dağınık 
vaziyette biri böyle, diğeri böyle senato grupu 
böyle karar veriyor, Meclis grupu şöyle karar 
veriyor şeklinde bunu biran için dahi tasavvur 
etmek imkânı olmadığı kanaatindeyim. Zannedi
yorum ki, ikinci noktayı, bu noktayı, da bu şe
kilde kendi açımdan fikirlerimi ifade etmiş bu
lunuyorum. Kanunda arkadaşlarımızı tereddüt
lere sevk eden hükümlerden bir tanesi de siyasi 
partilere yapılan devlet yardımıdır. Siyasi par
tilere Devletin yardımım öngören bir madde 
var. Belki bu alışılmamış bir madde, alışılma
mış bir hüküm. Onun için biraz hasıl olur, filân 
diye tereddütler hasıl oluyor. Fakat kanaatimce 
bunu normal karşılamak hattâ memleketimizde 
demokratik çok partilere dayanan siyasi demok
ratik hayatın gelişmesi için bunu zaruri telâkki 
etmek icabeder kanaatindeyim. Aksi takdirde 
partiler malî desteklerden, açık, meşru ve belli 
malî kaynaklardan malınım kalınca nasıl hoş ol-
mıyan - Bu kelimeyle yetiniyorum. Hoş olmıyan 
yollara sapmak zorunda kaldıklarını şu 20 yılın 
demokratik siyasi hayatına baktığımız zaman 
kolayca hatırlıyabiliriz. 

Merkez kontenjan meselesinde % 5 olarak 
bunun tesbiti üzerinde de biraz durmak müm
kündür. Kanaatimce, parlâmentoya hayatında 
faal olabilecek ve daha verimli mesaileri olabile
cek kimselerin ginnesini temin bakımından bu 
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miktarın biraz daha yüksek olarak tes'biti, meşe- 1 
lâ c/c 10 veya % 8 olarak teSbiti daha iyi olurdu 
kanaatindeyim. Fakat görülüyor ki; partiler bu 
hususta mutabakata varmışlar veya bâzı güellik
ler dolayısiylc % 5 ile yetinmişlerdi. Onun için 
bu maddenin değiştirilmesi hususunda pek şans 
görmüyorum. 

Son olarak da önseçim meselesine değinmek 
istiyorum. 

önseçim meselesinde tasarının 30 neu mad
desinde getirdiği sistemi biliyorsunuz. 

Ben şahsan bunun millet Meclisinden değil 
de, Hükümetin sevk ettiği sistemde olduğu gi
bi, tam mânasiyle bir önseçim şeklinde olmasını 
arzu ederdim. Ve buna karşı bu seferki seçimlere 
yetişmez Millet Meclisinden çıkması zor olur ve 
sair şeklinde ileri sürülen itirazlara da hak ve
rerek arzu ederim - ki, eğer Yüksek Senato bu 
maddeye sıra geldiği zaman tensip buyurursa -
arzu ederim ki, esas maddeye Hükümet teklifin
deki formülü koyalım, yani o parti mensubu j 
kimselerin tümü tarafından adayların seçilmesi i 
usulünü koyalım fakat bir geçici maddeyle bu ; 
seferki seçimler için şimdiki metinde yer alan ; 
30 ncu maddeyi geçici madde olarak kanunun 
sonuna koyalım. Eğer Yüksek Senato bunu ten- I 
sip buyurursa bendeniz bu şekilde bir tadilin 
memleket menfaatlerine çok uygun olacağı ka
naatindeyim. Benden evvel konuşan arkadaşla
rım, diğer hususlar üzerinde gayet geniş izahat 
verdikleri için, mâruzâtımı uzatmak istem iyo
nun. Bu kadar önemli olan siyasi partiler kanu
nunun biran evvel, tatilden evvel çıkarıl in asm in 
nasibolmasmı ve bunun memleketimize ve bütün ; 
siyasi partilere hayırlı olmasını temenni eder, Ş 
hepinizi saygı ile selâmlarım. j 

BAŞKAN —- Sayın Demir. Vazgeçtiniz. j 
Sayın Coşkunoğlu siz de vazgeçtiniz. j 
Sayın Vehbi Ersü. ; 
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın «arka- j 

daşlarım, görüşmekte bulunduğumuz Siyıaısi | 
Partiler Kanun unu çeşitli siyasi partileri ve j 
sathisi arı adına konuşan arkadaşlarım geniş öl- ! 
çüde tahlil ettiler, zayıf ve eksik taraflarını dile • 
getirdiler. - I 

ı 
Bendeniz Siyasi Partiler Kanununun, mev- ; 

cut siyasi partiler merkez teşkilâtlarının dikta-
torya kurmasına imkân vereceğini, Türkiye'de
ki siyasi oluşumu önlemek istidadını gösterdiği-
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ni ve nihayet haksız yere Devlet Hazinesine ei 
uzattığını gördüğüm için bu üç nokta üzerinde 
görüşlerimi kısaca- arz etmek istiyorum. 

Siyasi Partiler Kanununun çeşitli maddele
riyle siyasi partilerin merkez teşkilâtlarına mad
di ve mânevi olarak geniş yetkiler vermiş bulun
maktayız. Kanun bu durumuyla çıkarsa bun
dan böyle siyasi partiler merkez teşkilâtının her 
istediği tahakkuk edecektir. Fakat gerçekten bir 
siyasi parti topluluğunun fikirlerinin tecelli et
tiğini görmekten malınım kalacağımız kanısın
dayım. 

İkinci hususa gelince : Türkiye'de cidden bir 
siyasi oluşum vardır. Vatandaşlarımız çok de
receli yani iki dereceli seçimlerden çıkıp tek de
receli seçimlerle vatandaşı siyasi hakkımı sa
hibi olduğunu anlıyaeağı bir sırada yeniden va
tandaşın elinden bu halkları almak gibi bir du
rumla karşı karşıya kalıyoruz. Bir önseçim mü
essesesinin reddedil mis bulunmasının gerekçesi
ni doğrusu an iı yamam iş bulunuyorum. Benden 
•evvel konuşan arkadaşlarımız, Sayın Sarıgöllü 
ve Sayın Âmil Arius ve grupumuz adına konu
şa u Sayın Yıldız arkadaşımız bu hususu gayet 
•geniş ve dikkatle belirttiler. Nihayet siyasi par
tilerin il ve ilçe teşkilâtında gruplaşacak yarın 
kendisine istikbal hazırlıyacak kimselerin elin
de siyasi hayatımızı oyuncak yapmıatnm hiç. de 
doğru olmıyacağma kaaniinı. Vatandaşın, te
celli edecek oyları millî iradenin gerçek savunu
cusu alan Barlânıentokrun vatandaşa verecekleri 
ancak bu istikamet olmalıdır. Devlet Hazinesi
ne de haksız olarak el uzatıldığı kanısındayım. 

Sayın arkadaşlar, bildiğiniz gibi bundan ev
vel birçok seçim masrafları siyasi partilerin 
sırtından çıkardı. Bundan evvel kabul ettiğimiz 
kanunlar- da yekûnu 50 - 60 milyon lira civarın
da olan seçim masraflarını Devlet Hazinesine 
aktardık. Ve bununla siyasi partileri daha ra
hat bir imkâna kavuşturduk. Şimdi çıkaraca
ğımız kanunla rahatlıkla hesaSbediyorum. Yük
lenecek 14 - 15 milyon lira civarında bir külfet 
getirmekteyiz. Fakat bu rakam bir sabit rakam 
değildir. Nüfus artışı ile paralel olarak daima 
artacak 'bir miktardadır. Bunun yekûnu 70 - 80 
milyon lira civarında bir para tutmaktadır. He
pimizin titizlikle, ısrarla üzerinde durduğumuz 
bir konumuz var. Toplum kalkınması plânlı 
ekonomide öngörülmüş ve plânlı ekonomide he-



C Senatosu B : 100 
pimiz elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. 
Plânlı ekonominin bütün memleketlerdeki felse
fesi, geri kalmış veya iktisaden geri kalmış mem
leketlerdeki felsefesi kemerleri sıkmak, masraf
ları kısmak ve nihayet maddi ve mânevi imkân
ları istihsali artıracak yatırımlara tevcih etmek
ten ibarettir. Biz ise milyonlarımızı bize ne ge
tireceğini bilmediğimiz istikametlere sarf etmek 
istiyoruz. 70 - 80 milyon lirayla binlerce muzta-
rip hasta vatandaş dertlerini dindirecek hasta
ne ve tesislere kavuşturul/atbilir; üç, beş ilde sağ
lık sosyalizasyonu yürürlüğe konabilir; bir sürü 
köyümüzün yol ve su dertleri halledilebilir; bir 
fabrika kurma, bir tesis kurma imkân dâhiline 
getirilebilir. 

Hâsılı misallerini verebileceğim pek çok iş
leri yapmak imkânına sahiıbolabiliriz. Yine 
plânlı ekonominin prensiplerinden birisi de, de
ğil bir kuruşun israf edilmesi, bir kuruşun ya
tırım önceliğini dahi hesaba katmak zorunda ol-
duğumuzdur. Acaba şu işe mi, yoksa bu işe mi 
önce yatıralım? Bunun hesabım yaparken değil 
bir kuruşun, milyonları bile hiç de arzu edil-
miyen istikametlere tevcih ediyoruz. Kaldı ki, 
birçok arkadaşlarımızın da dile getirdikleri gibi, 
siyasi hayatımızdaki bâzı yolsuzlukları Devlet 
Hazinesinden yapacağımız bu malî yardımla ön
lemiş olunacağı kanaati, asla yerinde bulmuyo
rum. Çünkü Siyaısi Partiler Kanım unun. par
tilerin gelir hususlarını t ad ad eden 18 - 20 fıkralı 
maddesini tetkik buyurduğunuz zaman eskiden 
olduğu gibi, şimdi de yapamıyaeağı, alamıya-
cağı hiçbir para yoktur. Beşbin lira ile hibe 
faslını kabul etmişiz. İstirham ediyorum, zen
gin bir vatandaşın siyasi yollardan kazanç sağ
lamasına engel olabilir mi bu beşbin liralık 
tahdit? Karısı var, çocukları var, hizmetkârı 
var, uşağı var, fabrikasında işçisi var. Herbi-
rine beşerbin lira verdiği takdirde düzmece ve
sikalarla yine bunları milyonlara çıkarmak su
retiyle teberru yapmak kabil değil midir? Nere
sini 'kapatmış durumdayız? Yine siyasi alanda 
kendilerine menfaat uman zengin vatandaşlar 
siyasi partilerin iplerini ellerinde tutmıatk için 
bu yollara rahatça girmek imkânına sahiptirler. 
Tek cümleyle ifade etmek isterim. Bu kamımla 
biz siyasi hayatımızdaki gelişmeyi olgun ve 
olumlu bir istikamete tevcih etmek yerine siyasi 
parti merkez teşkilâtlarının suiistimallerini ka
nun teminatı altına alıyoruz. 
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•Son olarak bir nokta üzerinde de durmak 

istiyorum. Gerçi yalnız bu meseleyle ilgili değil. 
Fakat son bir, birbuçuk ay içerisinde Türkiye'
nin Meclisleri, Millet Meclisi ve Parlâmentosu 
bir seçim öncesi atıfetleri meyanında Devlet 
Hazinesinden karşılıksız bir sürü masraf kapı
ları açan kanunlar kabul etmektedir. Bugün 
ister su parti, ister bu parti bunun acısını asla 
sırtında hissetmiyorlar. Bir küsur milyar lira 
civarında açık verecek olaın bütçemizi daha bir
kaç milyon liralık açığını genişletmek suretiyle, 
yarın iktidara gelecek siyasi teşekküllerin kıv
randıklarını hepimiz beraberce göreceğiz. Ar-
/Aimuz, bu değilse seçimlerden önce vatandaşa 
taviz vermemek için, meslek gruplarına taviz 
vermemek için siyasi partilerin yönetimini ma
nevralara, demirpençelere teslim etmemek için 
karşı koyarak bu yolsuzlukları önliyecek tedbir
leri lütfen alalım. Her fırsatta tüylenmemiş ye
timlerin haklarından bahsediyoruz. Bunların 
israf edilmemesinden bahsediyoruz. Bir siyasi 
şahsın veyahut da grupların menfaatleri mev
zu ubahsolduğu zaman, bunları dile getirmiyo
ruz. Tşte burada siyasi partiler veyahut da grup
ların menfaatleri bahis konusu olduğu için de 
bunun üzerinde ısrarla durmuyoruz. Evlevi-
yetle bunun üzerinde durmamız ve bu büyük 
meblâğın vatandaşın cidden zaruri ihtiyaçlarını 
karşılıyaeak. plânlı ekonomi devresindeki ihti
yaçlarımıza, plânlı kalkınma felsefesi ve pren
siplerine uygun olarak harcamak için buna mey
dan verm ivelim. Elbirliği ile bunu kaldıralım. 
Saygılarımla?. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Değerli arka
daşlarım, bir Anayasa hükmünü yerine geti
ren Siyasi Partiler Kanununun getirdiği yeni
likleri, günün ihtiyaçlarına ve siyasi hayatı
mızın gerçeklerine uygun bulmaktayım. Yalnız 
bu kanunda, bu tasarıda, üzerinde durulması 
lâzımgelen bir, iki nokta olduğu kanaatiyle hu
zurlarınızdayım. Evvelâ bu kanunun siyasi 
partilere Anayasamızın atfettiği önemi biraz ge 
nişlettiği inancındayım. Siyasi partiler, siyasi 
hayatın lüzumlu unsurları olduğu bir gerçek
tir. Bunu kabul ediyorum. Fakat siyasi par
tileri ve parti hizmetlerini bir kamu hizmeti te
lâkki ederek onların Devlet kasasından nema-
landırılması ve takviye edilmesi lüzumuna kaa-
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ni değilim. Bir bu bakımdan bu partilere ya
pılması derpiş edilen yardımların arkadaşlar 
türlü yönlerden tenkidini ve tetkikini yaptı
lar. Bu yardımı lüzumlu görenler siyasi par
tilerin hususi kaynakların tesiri altında kal
ması ihtimalini derpiş ederek bu hükmü sevk 
ettiklerini ifade etmişlerdir. Bunda bir haki
kat payı vardır. Bir büyük şirket, bir zengin 
kaynak siyasi partilere seçim sırasmda yaptığı 
yardımın başka bir yoldan karşılığını almak is
ter. Ve siyasi partiler bu tes:'r altında kalabi
lir. Fakat bu tesir bugüne kadar geçen siyasî 
hayatımızda çok şükür partilerimizin haysiye
tini kıracak bir tecelli göstermemiştir. Bu iti
barla partiler kendi mensupları ve kendi im-
kânlariyle, bugüne kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da seçim masraflarını karşılayabilir. Bi
raz güçlük çekilecektir, biraz sıkmtılı olacak
tır bu ama, bu kapı açıldıktan sonra arkadaş
lar şu mahzurlar doğacaktır; evvelâ bütün par
ti teşkilâtının gözü merkezin elinde olacaktır. 
Ne verirseniz tatmin cdemiyeceksiniz, verilen 
her yardımı bir vilâyet diğer vilâyetten az bu
lacak, bir ilçe diğerinden az bulacak, parti teş
kilâtı içinde de sadece bu noktadan çıkacak 
huzursuzlukların haddi hesabı olmıyacaktır. 
Bu sebeplerle şahsan bu yardımın alcyhinde-
yim. Ayrıca kanun, önceki seçimlerde alman 
oyları esas almıştır. Bir siyasi teşekkül tasav
vur edelim ki, bir önceki seçimde vatandaş oy-
larımn büyük bir kısmını almıştır. Fakat bu 
siyasi teşekkül zaman içinde siyasi hayat v^ 
sosyal hayattaki inkişafı takibedememiş, d e l 
miş, erimiş, donmuş bir vaziyettedir. Bunn 
han^i hakla b :r evvelki seçimdeki ölçülere p;övo 
bu kadar büyük imkânları bahsedeceğiz?.. B^ 
sebeple de bu yardam yerinde değildir ve hak
sızdır faydasızdır kanaatindeyim. 

Temas etmek istediğim diğer bir nokta da 
önseçimdir. Biraz evvel konuşan Saim Sarıgöl
lü arkadaşım, önseçim hakkında mülayim ge
len bâzı mütalâalar ileri sürdüler. İlk nazarda 
bunlara evet dememek mümkün değildir. Fa
kat meselenin esası biraz düşünülürse bugünkü 
hali ile ve bu durumu ile bu önseçim hakkın
daki kanun maddelerini, mütekâmil tartışıl
mış, bütün ihtiyaçlara karşılık veren, bütür 
esasları ihtiva eden hükümler olarak kabul et
mek mümkün olmadığı için bunları evvelâ ka
bul edip ve geçici bir madde ile gelecek seçim-
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lcre talik edilmesi yolundaki teklife iştirak ede
miyorum. Bu getirilen önseçim hükümleri maa
lesef siyasi hayatın hareketlerine uygun bulun
madığı gibi, tartışılmamış, tamamlanmamış 
hükümler halindedir. Bir noktayı bu hususta 
misal olarak arz etmekle yetineceğim Tasav
vur buyurun, bugün Türkiyc'mizdcki bütün 
siyasi partiler bir önseçime girdiği bugünkü ha
liyle. Hiçbir siyasi partinin teşkilâtı, en eski 
bir siyasi parti olan mensubolduğum C. II. P. 
nin dahi bütün âzalarının esaslı bir kaydı ol
duğu iddia olunamaz, bir. İkincisi; siyasi ha
yatımızda vatandaşları donmuş, katılaşmış par
tililer halinde ayırmanın mahzurları üzerinde 
zaman zaman durmaktayız. Şimdi tescil edil
miş partilerin adedini çoğaltmak, defteri olan, 
kaydı olan, nüfus cüzdanında bilmem doğum 
yeri filân, meslekî filân, yanında bir de partisi 
filân olarak, yani nüfus cüzdanındaki kayıt gi
bi bir parti siciline kaydı teşmil ettik mi bu
günkü ayrılıklar daha sert, daha derin bir ha
le gelir. Bunun böyle bir siyasi mahzuru da 
olabilir. Yani evvelâ bir kayıt yoktur. Sonra 
da bu önseçimin esası mutlaka bir kayda isti-
nadedeceği için partilileri kayda tabi tutmak 
siyasi partilileri deftere yazmak birtakım si
yasi çekişmeler, vatandaş arasındaki parti 
ayrılıklarım tescil etmek, tahkim etmek, de
rinleştirmek gibi bir netice doğurabilir. Bu ba
kımdan da önseçimi böyle bir esastan hareket 
ederek tanzim eden bugünkü hükümleri tatbik 
etmek mahzurlu olur. Belki şöyle bir tedbir 
düşünülebilir. Bu kanuna bir geçici madde ek-
liyerek «önseçimler, Seçim Kanununda yapı
lacak usullere göre yürütülür» denebilir. O 
takdirde müstakbel meclislerin bir önseçim 
lüzum ve imkânlarını Siyasi Partiler Kanununa 
el atmadan Seçim Kanununda tanzim edebilir
ler. Binaenaleyh, bugünkü hali ile önseçimle
rin bâzı noktalarda lüzumlu olduğuna inansak 
bile Önseçimleri esas alarak geçici bir madde 
ile, yani getirilen önseçimleri evvelâ kabul 
edip, geçici bir madde ile gelecek seçimlere ta
lik etmek yerine, bir geçici madde ile önse
çimleri Seçim Kanunundaki hükümlerle tanzim 
olunur tarzında bir formül bulunabilir, inan
cındayım. Binaenaleyh, Sayın Saim Sarıgöl
lü arkadaşımın bu önseçimlere mütaallik olan 
itirazı kayıtları mukni ve haklı da olsa mem-
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şimdiden bunun emarelerini bu yakın seyaha
timde kendi vilâyetimde gördüm. Binaenaleyh, 
bu Anayasa hükmü olan bu Siyasi Partiler Ka
nununu vatandaşlara benimsetmek için bu nok
talarda hiç olmazsa şimdilik çıkaralım, ilerde 
bâzı sebeplerle eğer böyle bir zaruret varsa, 
onun kontrolü imkânlariyle birlikte, muraka
be imkânlariyle birlikte ele alınması mümkün
dür. Malûm bulunduğu üzere Devlet kasasın
dan para giden her yere Devlet murakabesinin, 
maliye murakabesinin gitmesi lâzımdır. Yani 
Devletin müfettişleri daima partilerin içinde 
bulunması icabeder. Gerçi Anayasaya göre, 
hattâ Cemiyetler Kanununa göre siyasi parti
lerin hesapları, kitapları Devlet tarafından lü
zumu halinde tetkik ettirilebilir ama bu parayı 
verdikten sonra da maliye müfettişlerini daima 
partilerin kapısında görmek mümkündür. Bir
takım siyasi ihtilâflara şimdiden kapı açmış 
olursunuz. Bu sebeplerle ben de arkadaşlarım 
gibi, hiç olmazsa bu maddenin, bu hükümle
rin tasarıdan çıkarılmasını, önseçim hakkında 
ayrıca bir geçici madde ile ileriye talik edilme
sinin mahzurlu olduğu ve üçüncüsü de siyasi 
parti teşkilâtında vazife alanların kamu hik
metlileri gibi istiyafa mecbur edilmeVrinin 
mahzurlu olduğunu hulasaten ve tekrar olarak 
arz ederim. 
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leket realiteleri ve getirilen hükümlerin hüvi
yeti içinde mütalâa edilince kolay kolay kabul 
edilecek mahiyette görülmemektedir. Bina 
enaleyh, önseçim müessesesini her halde çok 
lüzumlu görsek bile, getirilen hükümleri tam 
ve kâmil görmek mümkün değildir. Hiçbir 
Mecliste konuşulmamış, encümenlerde konu
şulmamış, sadece Hükümet tarafından hazır
lanmış, noksanları olduğu cümlece malûm olan 
hükümleri şimdiden derinliğine tetkik ve mü
zakere etmek de mümkün olmıyacağı için, ka
bul etmek mahzurlu olacaktır. 

Bir başka noktaya da müsaadenizle değine
ceğim. Başlangıçta da arz ettim, parti faali
yetleri bir kamu hizmeti mahiyetinde olmadı
ğından partiler teşkilâtında, il ve ilçe teşkilâ
tında vazife alanların önceden istifası lüzumu
na dair olan hükümler de mahzurludur. Ve 
ayrıca faydasızdır. Bugün partiye hizmet et
miş, partide birtakım görevler almış, hazırlık
lar yapmış bir idare kurulu üyesini, «sen nüfu
zunu suiistimal edeceksin, binaenaleyh bura
dan ayrıl.» demek âdeta onda büyük kuvvetle
rin varlığını kabul etmektir. Halbuki bir siya
si partinin üyesi nihayet o heyetle birlikte 
karar almaktadır. Heyet içindeki kendisine 
taallûk eden hususlarda zaten karara iştirak 
etmiyeceği için istifa etmesine de bir lüzum ve 
zaruret bulunmaz. Bu maddenin de tasarıdan 
çıkarılması lüzumuna kaaniim. 

Bilhassa muhterem arkadaşlarım, Anayasa 
hükmü olan ve bâzı noktaları ve bâzı madde
leri çok iyi hazırlanmış bulunan bu kanunu 
çıkarken daha Meclisten çıkması anında vatan
daşa benimsetmek umumi efkâra kabul ettir
mek için, umumi efkârın hassasiyetini toplı-
yan bâzı sivrilikleri burada törpülemek mecbu
riyetindeyiz. O da arz ettim, bilhassa şu Dev
let bütçesinden yapılacak yardım. Devlet büt
çesinden yapılacak yardımı vatandaşa izah et
mek mümkün değildir. Açık bütçeli, sıkıntılı 
bir maliyeden partilere para verildiği iddiası 
bir ufuktan bir ufka memleketi saracaktır. 
Seçim öncesi hepimiz bunun ithamı altında ka
lacağız. Hatırlarım 1957 seçimlerinde bize en 
çok sorulan, niçin maaşınızı 2 800 liraya çıkar
dınız suali idi. Yarın da niçin partilere bizden 
aldığ'nız vergilerden yardım yapıyorsunuz it
hamı ile karşı karşıya kalabiliriz. Ben daha 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Saym Karasapan. 

CELÂL TEVFİK KARASAPAN (Afyon 
Karahisar) — Saym Başkan, muhterem arka
daşlar, çok mühim bir kanun tasarısının ağır 
mesuliyeti karşısında bulunuyoruz. Bu tasarı
nın bizim önümüze seçimlere gidilmezden pek 
az bir müddet evvel bilhassa tatile gidilmezden 
birkaç gün evvel getirilmesi gibi de gayet nazik 
bir durumda bulunuyoruz. Fakat, hakikaten hu
kuk telâkkisi, yalnız memleketimizin değil di
ğer medeni memleketlerin iç siyasi tarihleri hak
kında malûmatı olan her münevver insan, hem 
de bu kadar fazla maddeli bir kanunun 3 - 4 gün 
içersinde çıkarmak mesuliyetini kolay kolay 
üzerine çıkarmak zanmdayım. Arkadaşlarımız 
muhtelif noktalara dokundular. Bendeniz de 
umumi olarak dokunacağım ve eğer maddelere 
geçmek nisibolursa o zaman maddeler üzerin
de de ayrı ayrı fikirlerimizi arz edeceğiz. 
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Muhterem arkadaşlarım, evvelâ bir parti bir I 

siyasi cemiyettir. Ve ilk defa olarak dünyada 
tek bir Türkiye Cumhuriyeti böyle bir kanun 
mevzuu olarak siyasi partilerin hayatını tanzim 
edecektir. Çünkü umumiyetle diğer memleket-
licrde dernekler, cemiyetler gibi telâkki edilir I 
ve onun hükümleri dairesinde partiler teşekkül | 
eder, vazife görürler. Bizim yakın mazimizde- I 
ki bâzı hatalarımız bizi Anayasanın da belki ta-
mamiyle böyle bir kanun değil de. Anayasanın 
emrettiği hususları temin eden bir mevzuat ge- I 
tirmesi bakımından kayıtlayıcı hükümleri bizi 
böyle bir kanun tasarısı üzerinde durmaya mec- I 
bur ediyor. I 

Nazi Almanya'sının Almanya'nın başına getir
diği felâketi düşnünen Almanlar ikinci Dünya I 
Harbinden sonra böyle bir kanun projesi düşün
müşler, salahiyetli profesörlerden ve hukukçu- I 
lardan mürekkep bir komisyon teşkil etmişler I 
ve bir tasarı hazırlamışlar ve bu önümüzdeki ta- I 
sarının ilham aldığı menbalardan birisi de bu I 
olmuştur. Fakat Almanlar dahi bu tasarıyı yü
rürlüğe koyamamışlardır. Çünkü hakikaten bâ- I 
zı ahvalde mufassal kanun maddeleriyle bir- I 
takım nizamlar meydana getirmek hiç nizam ge
tirmemekten daha ağır mahzurlar doğurabilir. 

Önseçimler için vakit yoktur, işte bu haliy- I 
le kalsın, gelecek defa için bir ek madde koya- I 
hm, yahut da Sayın Hazer'in söylediği şekilde I 
bir hükümle bu işi geçiştirelim. Bunlar ciddî 
mazeretler değildir arkadaşlar. Madem ki, bir I 
seçim mevzuubahistir, halkın tek dereceli inti- I 
habı ile buraya göndereceği mümessiller meşe- I 
leşi mevzuubahistir. Bunu şimdiye kadar alı- I 
silmiş ve mahzurları görülmüş birtakım tertip- I 
leri burada ipka etmekle temin edemeyiz. Ve bu- I 
nun çok zararlarını görürüz. Parti hayatında I 
aşağı - yukarı dört sene geçirdim. İçinde bu- I 
lıınuyoruz, görüyoruz. Kazalara, köylere git- I 
miş bir arkadaşınız sıfatı ile, hepiniz bunu yap- I 
tınız, nasıl delegeler seçilir, nasıl kongreler I 
toplanır bunların içyüzünü biliyoruz. Maalesef I 
bunlar iç acısı şeyler, meseleler değildir. Hiç- I 
birimiz iddia edemeyiz ki hakikaten bu delege I 
seçimleri milletin iradesini temsil eder mahiyette I 
yapılır. Bu mahzurları gidermek bu kanunun I 
başlıca sebebi olması idi, başlıca mevzuu ol- I 
malıydı. Şimdi bu mevzın tamamiyle bir tara- I 
fa itilmiş. Vaziyet olduğu gibi kabul edilmiş J 
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birtakım kayıtlar, kuyutlar var ama bu esasında 
bir yenilik getirmiyor. Biz bunu böylece kabul 
edecek ve diyeceğiz ki şimdi partilerin hayatını 
tanzim ettik, rahal uyku uyuyabiliriz. Hayır 
arkadaşlar; bunu diyemiyeceğiz maalesef. Bi
naenaleyh, bu önseçim meselesi hakkında mad
desi geldiği zaman, fikirlerimi yine açıklamak 
hakkımı muhafaza ediyorum. Birçok maddele
re temas edebilirim. Fakat arkadaşlarımın sab
rını suiistimal etmek istemiyorum. 

İki noktaya yine arkadaşlarım da temas et
tiler, ama ben başka veçhelerine temas edece
ğim. Meselâ muhalefet partisi liderine otomo
bil verilmesi, tahsisat verilmesi gibi bir hüküm 
konulmuştur. Bu, eğer ben yanılmıyorsam yal
nız İngiltere'de; o da bir kanunla değil, İngil
tere'nin kaç yüz seneden beri demokratik anane
sine uygun bir şekilde yapılagelen bir mese
ledir. Biz bunu alıyoruz, kendi bünyemize tat
bik etmek istiyoruz. Anamuhalefet partisi kim
dir, nasıl olur? Bunun için de bâzı kayıtlar 
konmuş buraya. Komisyonumuz lütfetmiş, ha
kikaten hiç. olmazsa bir limiti tesbit etmiş. Fa
kat bu da kâfi değildir. Diyor ki, Millet Mec
lisinde en aşağı 45 üyesi olan muhalefet parti
sidir, bu. Halbuki bugünkü seçim sistemi ile 
ve geçirmekte olduğumuz safhalarla, yarın Mec
liste 60 ar kişilik üyesi olan iki parti olabilir ve 
bunların ikisi de muhalefette bulunabilir Han
gisi bunun anamuhalefet partisidir, hangisi, 
affedersiniz, baba partisidir? Bunu tâyin etme
nin imkânı yoktur. Ve bunda büyük haksızlık 
olur. Birisinin 49 üyesi olur ama memleket ça
pında tesiri daha büyüktür. 

Hayatımızda, maalesef ben de bunu yapmaya 
mecbur oldum, parti değiştirmek mecburiyeti 
hâsıl oluyor. Bu suretle miktarı şişmiş partiler 
de olabilir. Onun için buna bir kriter bulmak 
pek güçtür. Olsa olsa buna bir tek kriter bulu
nabilir. Seçimde alman reyler hesaba katılarak, 
bu esas tesbit edilebilir. Bunu da maddesi gelin
ce arz edeceğim. Sonra otomobil veriyoruz. Ama 
otomobili tıpkı bakanlara ve saire, Devlet me
murlarına verdiğimiz gibi tahdidediyoruz, diyo-
yoruz ki, seçimlerde kullanamaz. Nerede kul
lanır? Evi ile parti başkanlığına giderken, orada 
kullanır. Çoluğunu çocuğunu bindiremez. Parti 
propagandası için kullanamaz. însaf edin arka
daşlar, en az 60 -100 bin liralık bir otomobili 
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vereceğiz. Bu otomobili verince eğer tam bir 
müsavat aranıyorsa benzin parasını da vermek 
icabedecek. Bu niçin yapılacak? Şerefli bir 
mevki temin etmek için. Haddizatında otomobile 
binmekle insan şeref kazanmaz. 

Tahsisat vermek meselesine gelince; o da 
bizim bünyemiz için bir lükstür. Bunu ilk defa 
biz yapacağız. No faydası olacak onu da anlı-
yamıyorıım. 

Partilere verilecek para meselesi.. Hakikaten 
arkadaşlar, üzerinde ciddiyetle durulması lâzını-
gelen bir mevzudur. Arkadaşlarım da üzerinde 
hassasiyetle durdular. Yerden göğe kadar hak
ları vardır. Ben size bir şey söyliyeyim. Bu 
kanunun hükümlerine göre, bugün tatbik edi
lirse ne olacaktır? Arkadaşımız temas etti, ben 
daha açık olarak temas edeceğim. Bugün be
nim eskiden bulunduğum C. K. M. P. bu Türkiye 
Büyük Millet Meclisine geldiği ilk hüviyetinde 
midir? Maalesef değildir. Bunun sebeplerini 
burada araştıracak değilim. Peki, bugünkü hali 
dünkü C. K. M. P. midir? Hayır arkadaşlar, 
yüzde yüz değildir. Ondan sonra bir M. P. te
şekkül etmiştir; aynı unsurlardan aşağı - yukarı 
teşekkül etmiştir. Fakat o bu kanunlara göre 
beş para alamıyacaktır. Çünkü komisyon 10 
Büyük Millet Meclisi azasının kuracağı partiye 
para vermek meselesini kaldırdığına göre 
C. K. M. P. 1 milyon lira alacaktır. M. P. hiç 
almıyacaktır. (Alacak alacak sesleri.) Şimdi, 
yani yarın kongrenin ne olacağı, kimi başına 
getireceği ve programının ne olacağı bilinmi-
yen bir partiye 1 milyonu teslim edeceğiz... Ar
kadaşlar, siyasi partiler diğer cemiyetler gibi 
müntesiplerinin desteği ile yaşıyabilen müesse
selerdir. Bir ideal için bir partiye girilir. Ve 
ideal uğrunda da maddi fedakârlıklara da her
kes kendi kesesine göre katlanır, katlaı mışız 
da. Sonra miktar hele son derece mübalâğalı
dır. Partinin idare heyetinde bulunmuş bir in
san sıfatiyle, kongrede hesapları tetkik edilmiş 
bir insan sıfatiyle ben bir partinin bir sonede 
500 bin lira sarf edeceğini zannetmiyorum. Evet 
siz verirseniz sarf eder. 500 milyon lira d<< sarf 
eder. Fakat bugün için sarf etmemektediv bu 
parayı. Bunu kimin kesesinden, nereye veriyo
ruz? Hangi bütçe ile niçin veriyoruz? Bunlar 
insanı isyan ettirecek hallerdir. Bunun üzerin
de elbette arkadaşlarımız ellerini vicdanlarına 
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koyarak ciddiyetle düşüneceklerdir. Ben fazla 
teferruata girmek istemiyorum, maddelere 
geçtiğimiz zaman fikirlerimizi arz edeceğiz. 
Bunun üzerinde düşünmek, bilhassa Senato 
olarak bize farzdır. Bu farizeyi yapmazsak mil
let bizi kolay kolay affetmez. Hürmetlerimi arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKBAÇ (Yozgat) — Muhterem 
arkadaşlarım, bendeniz iki noktaya kısaca te
mas etmek istiyorum. Birisi önseçim, diğeri 
de partilere yardım meselesidir. 

Kanaatimce önseçime lüzum vardır. Bu ko
nuyu müdafaa eden arkadaşlarla tamamen 
hemfikirim. önseçimin tam ve kâmil şekilde 
yapılması lâzım ve zaruridir. Yalnız şunu da 
kabul etmek gerekir ki, bu seçimlerde önseçime 
gidilmesi büyük müşkülât arz eder. Bu ba
kımdan önümüzdeki seçimlerde önseçime gidil
memesi zaruretini de takdir etmekteyim. Ba ba
kımdan kanunun 30 ncıı maddesine önseçimin 
yapılması hususunda bir esas konulmalıdır. Ya 
bu seçimlerin ne şekilde yapılacağı belirtilmeli 
veyahutta daha kısaca, Önseçimler yapıncak
tır, önseçimlerin yapılması Milletvekili Seçimi 
Kanununda belirtilir, gibi bir atıf yapılma
lıdır. Ve mesele bu şekilde halledilmelidir. 

İkinci kışıma gelince : Partilere Devlet yar
dımının yapılmasının bendeniz lâzım olduğu 
kanısındayım. Çünkü, partilerin secim devre
lerinde vatandaşlara ve hattâ müesseselere bâzı 
mükelleyifetler yükledikleri bir gerçektir Bu 
mükellefiyeti yüklemek karşısında, bunun mu
vacehesinde elbette karşılıklı tâvizlere de giri
şilmiş bir durum olur. Daha şüpheli durum 
ve fikirler ortaya çıkabilir. Bunu önlemek için 
Devlet bütçesinden muayyen bir miktarın par
tilere ayrılması ve verilmesi daha uygundur. 
Yalnız bendeniz tasarıdaki şekilde partilere 
yardım yapılmasının uygun olmadığı yani büt
çenin nisbeti üzerinden, % 5 nisbet üzerinden 
verilmesi şeklinde değil de bunu partilerin al
dıkları oy nisbetine göre muayyen bir kıs
tasa bağlamak suretiyle verilmesi lâzım geldiği 
kanaatindeyim. Bunun da maddenin müzake
resi sırasında ayrıca arz ve izahını yapacağım. 

Kısaca önseçim yapılmalıdır, zaruridir. Par
tilere bütçeden yardım yapılması vatandaş-
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lara ve müesseselere el uzatmaktan dah't iyi, 
daha faydalı ve daha ahlâkidir. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Efendim, Siyasi Partiler ka
nun tasarısı üzerinde arkadaşların konuşmaları 
bitmiştir. Komisyona söz vereceğim. (Yarma 
kalsın sesleri.) Müsaade ederseniz hatırlatayım. 
Saat 20.000 ye kadar karar vermişsiniz. Komis
yon konuştuktan sonra bir hususu arz edeceğim 
efendim. Zaten Sayın Betil pek uzun kokuşa
cak değiller. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 
BETÎL (Tokat) — Muhterem arkadaşlarım, gö
rüşmekte olduğumuz Siyasi Partiler kanun ta
sarısı Anayasamızın 19 - 556 - 57 nci ve geçici 
7 nci maddelerinin 2 yıl içinde çıkarılmasını 
öngördüğü bir kanun tasarısıdır. Milletvekili ve 
C. Senatosu üyelerinin seçimi 15 Ekim 1961 
de yapıldığına göre, bu kanunun en çok 15 Ekim 
1963 tarihine kadar çıkarılması gerckird; Si
yasi Partiler Kanununun çıkarılmasını arzu 
ediyorum, ediyoruz demenin bir faydası yok. 
Çünkü Anayasanın emrine karşı gelmeye im
kânımız yok. Kanunun tümü üzerinde söz 
alan arkadaşlarım kıymetli mütalâalar serd et
tiler. Fakat bu mütalâalar tasarının tümünün 
kabule şayan olmadığı noktasında değil, filân 
hükmünün şu veya bu şekilde tedvin edilmesi
nin, tanzim edilmesinin daha uygun veya za
ruri olacağı şeklinde tecelli etti. Bu itibarla bu 
mütalâalara ilgili maddelerin görüşüldüğü sı
rada temas etmek zaruri olduğu cihetle, şim
diden temas suretiyle ayrıca vaktinizi akmayı 
uygun görmüyorum. Yalnız üzerinde çok du
rulmuş bulunan birkaç konu hakkında kısaca 
mâruzâtta bulunacağım. 

Bu konulardan birisi muhterem arkadaşlarım, 
önseçimdir. Tasarının 30 ncu maddesiyle diyor ki, 
siyasi partiler T. B. M. M. üyeliği için yapıla
cak seçimlerde gösterecekleri adayları parti tü
zük ve yönetmeliklerine göre tesbit edecekleri 
üyelerin katılması ile seçim kurullarının dene
timinde yapılacak bir önseçim sonucunda seçer
ler. O halde tasarının 30 ncu maddesi kanunlaş
tığı takdirde siyasi partiler adına adayları se
çecek olan yoklama -kurullan kadrosunu çok ge
niş tutmak siyasi partilerin ellerindedir. Yapa
cakları tüzüklerle, yapacakları yönetmeliklerle 
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adayları seçecek yoklama kurulunun kadrosunu 
çok geniş tutmak imkânı mevcuttur. 

Ön seçim konusu üzerinde duran muhterem 
arkadaşlarım, bir seçim çevresinde partiye ka
yıtlı bütün partilerin katılmaları suretiyle aday
ların teshili, yani gerçek önseçimin bu olduğu 
noktası üzerinde durdular ve bunun biran ev
vel memleketimize getirilmesi lüzum ve fayda
larını izah ettiler. Muhterem arkadaşlar, mem
leketimizde mevcut ve Meclislerde temsilcileri bu
lunanı, bulunmıyan siyasi partilerin hiçbirinde 
üyelerinin muntazam ve mazbut kayıtlarını ih
tiva eden kütük yoktur, defter yoktur ve çe
şitli zaruretlerle siyasi partilerden hiçbirisi cid
dî şekilde bu yolda faaliyet gösterememiştir; 
arzu etmelerine rağmen. BinaenaJeyh, partiye 
kayıtlı bütün üyelerin tesbitinde oy kullanma
ları usulü, yani önseçim uygulanılmak istendiği 
takdirde evvelâ mevcut siyasi partilerin cümle
si bütün Türkiye'de üyelerini yeniden kaydetme
leri, kütüğe geçirmeleri iktiza edecektir. Bu 
kısa zamanda ve az emekle yapılabilecek bir iş 
değildir. Bunun dışında muhterem arkadaşla
rım, siyasi parti tüzüğüne kayıtlı bütün üyele
rin aday tesbit eden yoklamaya katılmaları ha
linle bâzı illerdeki, bâzı ilçelerdeki teşkilât des
teklerim e? Jn i arzu ettikleri adayların fazla oyla 
aday olmalarını ve önsıroyı almalarını sağla
mak için bütün kuvvetlerini ve faaliyetlerini çok 
miktarda, mümkün olduğu kadar çok miktar
da parti üyesi kaydetmeye hasredeceklerdir. Bi
naenaleyh kütük tesbit i için, tanzimi için sarf 
edilecek zaman, emek çoktur. Bir de bu zaman 
içinde teşkilâtın iadece bu işe 1 nci plânda Önem 
vererek, bu işle meşgul olmalarından doğacak za
rar vardır. Bunun dışında muhterem arkadaş
lar, yoklamalar seçim kurullarının denetimi 
altında cereyan edecektir. Siyasi partilerin tü
zükleri ve yönetmelikleri her mahalledeki, her 
köydeki partililerin bir araya gelmesi suretiyle 
yoklama kuruluna delege gidecek partili üyele
ri seçeceklerdir. Bu seçim mevsuk olacak, kâ
ğıdı - küreği olacak, tutanağı olacak, imzası 
olacak, bu seçim parti tüzük ve yönetmeliğine 
uygun olacak ve seçim kurullarına yoklama gü
nünden bir ay önce verilecek ve secim kurullar
ın bunu ilçe seçim kurullarının kapılarına asa
cak. Bu kabili itirazdır. 

ilgili itiraz ettiği zaman Seçim Kurulu itira-
razı varit görürse o cetveldeki isimlerin şu kada-
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rmı çıkarabilecek. Komisyonumuz tasarının bu 
hükmünde değişiklik yaptı. İtirazın, şayet lazım
sa, kolaylıkla yapılabilmesini sağlamak irin o 
seçim çevresinde seçime katılan siyasi partilerin 
ilço başkanlıklarının kapısına asılması lüzumuna 
da öngören fbir kayıt koydu. Binaenaleyh, bu
günkü şu tasarının kabul etmiş olduğu yoklama 
geçmişte gördüğümüz, mahzurlarını gördüğümüz 
yoklama değildir. O yoklamalara nazaran ilçe 
seçim kurullarının denetimi altında yapılacak 
çok ciddî bir yoklamadır. Ayrıca sözlerimin ba
şında da arz ettiğim gibi, siyasi partiler tüzükle
rinde veya yönetmediklerine koyacakları hüküm
lerle yoklama kurullarını dar, geniş ve çok geniş 
tutmak imkânına sahiptirler. Bütün bunlara rağ
men Komisyon um uzda da bu konu derinliğine 
genişliğine incelendi ve seçim çevresmde partiye 
kayıtlı bütün üyelerin aday tesıbiti seçimine katıl
malarının lüzum ve faydası üzerinde Komisyon 
görüş birliğine vardı. Ancak, önümüzdeki se
çimlerde bu suretle önseçimin uygulanamayaca 
ğı, uygulanmasına imkân olmadığı kanısına da 
vardı. Tasarının, yoklama hakkında şimdi kabu: 
etmiş bulunduğu hükümlerin tasarıda geçici hü
kümler olarak yer alması asıl önseçimin de ilerde 
uygulanmak üzere tasarıya konulması konunsu iuo 
rinde de durdu. 10 Ekim 1965 tarihinde seçimler 
yapılacaktır. Meclislerin 10 gün kadar bu seçimler 
scfbebiyle tatile gitmeleri zaruri olmuştur, öyl» 
görülmektedir. Bir önseçimin kanunun bütün 
hükümleriyle ahenkli bir şekilde .tanzim edilmesi, 
tedvin edilmesi birkaç günlük emekle mümkün 
değil, hattâ birkaç haftalık emekle mümkün 
değildir. Çünkü Millet Meclisinde de ele alın
mamıştır. C. Senatosu Komisyonunda ve denel 
Kurulda ele alındığı takdirde tasarıda Millet 
Meclisince kabul edilen metne nazaran değişiklik 
olacağı için Cumhuriyet Senatosunun ihtiyaç du
yacağı bu zamana Millet Meclisi de ihtiyaç du
yacaktı:'. 

Muhterem arkadaşlarım, iyi bir şeyi, güzel ve 
faydalı bir şeyi arzu etmek iyi bir şeydir. Arzu ile 
yetinmeyip, gerçekleştirmek daha iyi bir şeydir. 
Fakat arzu edilen şeyin gerçekleştirilmesi şartla
rını mevcut mudur, değil midir? Araştırmak, 
'bu şartları imkân varsa mevcut kılmak, neticeyi 
almak imkân yoksa, bizzarure zamana bırakmak. 
çaresi olmıyan bir ikinci yol olur. O itibarladır 
ki, tasarının kabul ettiği yoklama önseçimin 
bulunmasından dolayı arkadaşlarımın doğacağı-
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nı ileri sürdükleri mahzurların çoğunu gidermek
tedir. Ve bu yoklama hâkim denetimine tabidir. 

Muhterem arkadaşlar; siyasi partilerin mer
kezlerine tanınan, % 5 oranında olan aday gös
terme yetkisi üzerinde de arkadaşlarımızın bâ
zıları hassasiyetle durdular ve aleyhinde bulun
dular. ı 

Muhterem arkadaşlarım, biz çoğunluk siste
mini uyguladık, mahzurlarını gördük. Vaz geç
tik. Nispî temsil sistemi uyguluyoruz. Nispî 
temsil sistemi hiçbir mahzuru yok, sadece fay
dası vardır diye uygulamıyoruz. Memleket şart
ları itibariyle nispî çoğunluk sistemimin mah
zurlarının faydasına galebe ettiği kanısındayız. 
Nispî temsil sisteminin faydalarının mahzur
larına galebe ettiği kanısındayız. Bunun için 
nispî temsil sistemini uyguluyoruz. Bunun mah
zurlarını izale eden, bunun mahzurlarından bir 
kısmını izale eden sebeplerden birisi olarak par
ti merkezlerine bir kontenjan tanıdık. 

Muhterem arkadaşlar; nispî temsil sistemin
de yoklamada ön sırayı alanın seçimine muhak
kak nazarı ile bakılıyor. Ve şartlarından şikâ
yet ettiğimiz yoklamalar hazan gerçek kıymet 
hükümlerine göre neticeler vermiyor. Komis
yonlar ve Meclislerde de h i bilgili ve çalışkan 
insanlar görüyor. Binaenaleyh, bir siyasi par
tinin il ve ilçelerindeki teşkilâtı düşündüğü ka
dar, Meclisteki temsilcilerinin, eğer, grup teş
kil edebiliyorsa, Meclisi erdeki gruplarının ken
dilerinden beklenilen vazifeleri ifa edecek bil
gili ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamaya çalış
ması da lâzımdır. Sonra yoklamaya girenler 
arasında, yoklama neticelerine göre küskünlük, 
dargınlık, kırgınlıklar oluyor. Bunu izale ede
cek, kısmen izale edecek tedbirlere ihtiyaç var
dır. İşte siyasi parti merkezlerine tanınan kon
tenjan bu maksatlarla tasarıda yer almış bulun
maktadır. 

Tasarının 31 nci maddesini tetkik ettiğimiz 
zaman görüyoruz ki. bu yetki siyasi parti tü-
züklerindeki hükümlere göre sadece siyasi par
tinin merkez yönetim organına bırakılabilir. 
O siyasi partinin varsa merkez kaza organına 
bırakılabilir, yahut o siyasi partinin tüzüğü 
bir merkez yoklama kurulu öngörebilir. Hattâ 
o siyasi parti tüzüğü merkez adaylarını göste
recek kurulun hern merkez yönetim kurulundan, 
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hem merkez karar organından, hem de merkez 
yoklama kurulundan terekküp ve teşekkül et
mesini öngörebilir. Binaenaleyh, sadece parti
nin genel başkanına, genel başka nvekiline, ve
ya genel sekreterine, merkez yönetim organına 
bırakılmış değildi r. 

Muhterem arkadaşlar; bu vesile ile bu ta
sarının istinadettiği bir temel prensipten de bah
setmek istiyorum. Hepimiz siyasetle iştigal 
eden insanlarız. Binaenaleyh, Siyasi Partiler 
Kanunu hepimizi çok yakından ilgilendirmekte
dir. Hepimizin bu tasarının ihtiva ettiği çeşitli 
müesseseler ve hükümler hakkında edinilmiş 
bilgilerimiz ve tecrübelerimiz vardır. Kendimi
zi samimi şekilde yorarak ve isabetli muhake
meler yaparak bu kanıya varıyoruz ve diyoruz 
ki, ulaştığımız hu kanı tasarıda ifadesini bul
sun. Kanılarda ayrılmalar olduğu takdirde 
muhtelif kanıları bu tasarı içinde hükümler ha
line koymak da imkânsız bulunduğuna göre yi
ne içtimai hâdiselerde olduğu gibi fayda mah
zur mukayesesi yoluna gideceğiz. Mümkün 
olduğu kadar mahzurlarını azaltarak faydayı 
galip kılmaya (-alışarak bir şekil tercih edece
ğiz. 

Bunun dışında muhterem arkadaşlar; bu ta
sarı siyasi partilerin tarifini yapmaktan kaçın
mıştır. 

Birinci maddeyi görüştüğümüz zaman anla
şılacaktır ki, orada toplum devlet düzeninden, 
kamu faaliyeti erinden, seçimden, yönetme, de
netleme ve etkileme görev ve ödevlerinden ba'lı-
solunmakla yetinilmiştir. Bu son dereci1 lüzum
lu, riayeti son derece zaruri bir temel prensip
tir. Aksi takdirde siyasi partileri birbirinin aynı 
teşekküller haline getirmiş oluyoruz. Bundan 
mahzar doğar. Siyasi partileri üniforma giyen 
okul öğrencileri durumuna getirmemekliğimiz 
iktiza eder. Onun içindir ki, kamu düzenini ilgi
lendiren ve Anayasamı/, tarafından konulmuş 
temel ilkelere uygun düşen hükümleri ihtiva 
eden bir tasarı yapmak ve siyasi partilere bün
yeleri içerisinde durumlarına, tutumlarına, üye
lerinin düşüncelerine duygularına temayüllerine 
nazaran diğer partilere nazaran farklı canlılık 
içinde çalışına imkânlarını vermek zorundayız. 
Aksi takdirde sipasi partiler zaten bizde doktrin 
partileri henüz kurulamadı, gelişme şartları yok
tur diyoruz, bir de ri.jit hükümlerle siyasi par

tilerin tüzüklerinde 'kendilerine elastikiyet ve
ren hükümlere mevzu sahalar bırakmaksızın don
durulmuş kalıplar içerisine soktuğumuz zaman ku
ruluşu, calışışı itibariyle de birbirinin aynı teşek
küller haline getireceğiz ve bundan cemiyetimiz 
zarar görecek. C) itibarladır ki, siyasi partilerin 
ikuruluşu ve faaliyetlerinde bu elastikiyeti saklı 
tutmakta son derece dikkatli olmaklığımız lâzım-
geldiği kanısındayız. 

Muhterem arkadaşlarını para yardımı; Hazi
neden siyasi partilere para yardımı yapılsın mı, 
yapılmasın mı? Yapılmasın denilirse mesele yok
tur. Yapılsın, o halde miktarı ne olsun, ölçüsü 
ne olsun: Tasarının 74 neü maddesi görüşülür
ken bu konu üzerinde durulacak ve arkadaşları
mızın ileri sürdükleri mütalâalarına göre, zan
nederim önergeler de verecekler, tartışılacak. 

Binaenaleyh, tasarının tümü üzerindee görüş
meler esnasında ileride nasıl olsa görüşülecek 
olan konular üzerinde uzun uzadiye durmayı fay
dasız görüyoruz. Yüksek Heyetiniz ne karar alır
sa hiç şüphesiz o muhteremdir. Mulıterem arkadaş
larım, adayların tespiti tasarının ikinci kısmının 
yedinci bölümünü teşkil etmektedir. Yedinci bö
lüm 30 nen madde ilâ 51 ne i maddeye kadar de
vam etmektedir. Tasarının 31 ne i maddesi demin 
de arz ettiğim üzere, siyasi parti merkez organ
larına aday göstermek bakımından bir konten
jan tanımaktadır. Tasarının 138 ııci maddesi
ni tetkik ettiğimiz zaman görüyoruz ki, eski 
137, komisyonun değiştirisine göre 138 ııci mad
de : 

«Bu kanunun 30 nen maddesiyle 32 ilâ 
51 ııci maddelerinin bu maddelerin yürürlüğe 
girmesini takibedecek ilk Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeliği seçimleriyle ilgili olarak yapıla
cak önseçimlerde uygulanmasını sağlamak için 
gerekli tedbirler işbu madde içinde yer alan re
mel kurallar ve bu temel kuralların ruhuna uy
gun olarak Yüksek Seçim Kurulunca, tesbit edi
lir. Yüksek Seçim Kurulu bu amaçla işbu mad
delerde yer alan süreleri gerekli gördüğü tarz
da, düzenlemek yetkisine sahiptir. 

Önseçimi dahi bütün şartlariyle ve bütün 
süreleriyle önümüzdeki seçimde uygulamaya 
imkân olmadığı nazarı itibara alınmış ve bunun 
için tasarının son hükümleri meyanında geçi
ci bir hüküm koymak zarureti hissedilmiştir. 
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Hulâsa muhterem arkadaşlarım, tasarı Ana- ! 

yasamızın öngördüğü bir tasarıdır. İki yıl zar- j 
t'nida, çıkarılması Anayasamızın geçici 7 uci 
maddesiyle öngördüğü halde maalesef azanıış-
tır. Tümünün reddi yolunda bir mütalâa da 
serd edilmemiştir. İleri sürülen mülâhazaların 
bâzısına temas ettiğim gibi, tasarı metninin, 
maddelerinin görüşülmesi, tartışılması sırasında 
tekrar ele alınacak konulara sâri ve şâmil bulun
maktadır. Bu itibarla tasarının tümü üzerindeki 
görüşmelerle yetinmenizi ve tasarının tümünü 
kabul buyurmanızı komisyon adına istirham edi
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmeler bil
miştir. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Eriniydiler... Kabul edil
miştir. 

İvedilikle müzakeresini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kahul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZLllNİ 

BETİ.L (Tokat) — önergemiz var sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Peki efendim okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Siyasi Partiler kanunu tasarısının tümü üze
rindeki görüşmeler bitmiştir. 

Tasan. !) (kısım) dan müteşekkildir. Her 
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(kısım), tanzimine çalıştığı (mevzu), muhteva
sını teşkil eden (bölüm) ve (madde) ter babın
dan bir bütün hüviyetindendir. 

Bu itibarla, tasarının (madde, madde) değil, 
(kısım, kısım) görüşülmesini, maddelerde deği
şiklik ist eni İm ediği takdirde her (kısım) m bir 
bütün olarak oylanmasını ve maddelerde deği
şiklik istenildiği takdirde de değiştirilmesi iste
nilen maddelerin ayrı ayrı ve aynı (kısım) daki 
diğer maddelerin tümünün oya sunulmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Muğla 
Haldun Menteşeoğiu 

BAŞKAN — Müsaade 

Geçici Komisyon 
Sözcüsü 

Tokat 
Zihni Bet il 

buyurursanız efen
dim, bir hususu arz edeyim. Demin Sav,n Vasfi 
Gerger haklı olarak Meclisin birkaç üyeden iba
ret olduğunu ve bu şekilde müzakerenin doğru 
olmadığını söylemişlerdi. Ben de cevaben müza
kere sırasında böyle şeyler olabilir ama karar 
alırken ekseriyetin olup olmadığına dikkat ede
ceğim demiştim. Ben, başkanınız sıfatiyle buna 
riayet etmek mecburiyetindeyim. Diğer arka
daşlar dışardadır, değildir, vardır, yoktur bil
miyorum. Ekseriyetin olup olmadığında Divan 
t e reddüdetmektedir. 

(Vakti geçti sesleri) Vakit geçmiş ama 20 00 
ye kadar karar verdiniz Sayın Kalpaklıoğlu. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN - Yoklama yapıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 

.BAŞKAN' —• Ekseriyetimiz yoktur. Yarın 
saat 10 da toplanılmaık üzere birleşimi kapattı
ğım ı arz eder ve ilâveten Grup başkanlarından 
ricam sudur: Görülmelerden anlaşıldığı üzere 

bu kanun son derece mühim 'bir kanundur. Bu 
itibarla Grup başkanlarının maddelerdeki ta
dillere oylar verilirken mutlaka ekseriyeti te
min etmeleri lâzımdır. Aksi takdirde kanun ge
ri kalabilir. Bunu sarahaten ifade ederini. 

Kapanma saati : 19,25 
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A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARİ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Ziya Termen'e izin verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/433) 

2. — Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı 
Türk Anonim Şirketinde mevcudiyeti iddia 
edilen yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu (10/3, 
10/5) 

3. — Anayasa Mahkemesine asıl üye şeyimi. 
4. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri se

çimi. 

B - İKİNCİ DLFA OYA KONULACAK İSLER 
II 

SORULAR VE GENE Fi GÖRÜŞME 
III 

ÖNCKLİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. —• Siyasi Partiler Kanunu Tasarısının 

Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 1/560; C. Senatosu : 1/551) (S. Sayısı : 
649) [Dağıtma tarihi : 17 . G . 1965] rBitiş ta
rihi : 17 . 8.1964) 

2. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş w 
görevleri hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince .kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon rapora (Miliet Mee-
ilsi 1/670; Cumhuriyet Senatosu 1/557) ('S. Sa
yısı : 641) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 , 19051 
(Bitiş tarihi : 28 . 8 . 1965) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

Y 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X I . — Kat mülkiyeti kanunu tasarısının 

Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/516; Cumhuriyet Sena
tosu 1/523) (S. Sayısı : 623) [Dağıtma tarihi : 
14 . 5 . 1965] (Bitiş tarihi : 26 . 6 . 1965) 

X 2. — 1 . 7 . 1964 tarih ve 488 sayılı Damga 
Vergisi Kanununun 2 sayılı tablosunun V nci 
bölümünün 18 nci fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 2/803 ;Cumhuriyet Se
natosu 2/157) (S. Sayısı : 635) [Dağıtma tari
hi : 8 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 11 . 8 . 1965) 

3. —• Uzman Jandarma kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Mil
let Meclisi 1/479; Cumhuriyet Senatosu 1/552) 
(S. Sayısı : 639) [Dağıtma tarihi : 9 . 6 . 1965] 
(Bitiş tarihi : 21 . 8 .1965) 

X 4. — 150 milyon liralık madenî ufaklık 
para bastırılması hakkında 6797 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İkdisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meeilsi 1/651, Cumhuriyet Senatosu 1/546) 
(S. Sayısı : 640) [Dağıtma tarihi : 9 . 6 1965] 
(Bitiş tarihi : 11 .8.1965) 

5. — 2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Tarım, Malî ve İkdisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları. (M. Meclisi : 
2/527; C. Senatosu : 2/156) (S. Sayısı : 
642) [Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1965] (Bitiş ta
rihi : 11 .8 .1965) 

(Devamı arkada) 
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6. —• 8204 saydı Orman Genel Müdür

lüğü Teşkilât Kanununa geçici bir madde ek
lenmesine ve aynı kanuna ek 39Û4 sayılı Ka
nının 2 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Se
natosu Tarım, ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (M. Meclisi : 2/241; C. Senatosu : 
2/158) (S. Sayısı : 643) [Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 17 . 8 . 1965) 

7. — Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir 
üniversite kurulması hakkındaki 6595 sayılı 
Kanunun geçici 4 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (M. Meclisi: 1/638; C. Se
natosu : 1/547) (S. Sayısı : 644) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 11 . 8 .. 1964) 

8. — 8017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları. 
(M. Meclisi : 1/707; C. Senatosu : 1/554) (S. 
Sayısı : 648) [Dağıtma tarihi : 16 . 6 1965] 
(Bitiş tarihi : 1 . 9 . 1965) 

9. — 4862 saydı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesine dair 
olan 467 sayılı .Kanunun ! nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cum
huriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (M. Meclisi 1/800: O. 
Senatosu 1/555) (S. Sayısı : 647) 'Dağıtma 
tarihi : 16 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : I . 9 . 1965) 

10. — Sağlık ve Sosyal Yardım Hakanlı
ğına bağlı sağlık kurumiariyle esenleştirme 
«Rehabilitasyon» tesislerine verilecek döner 
sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kaimi edilen metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Sos
yal işler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (M. Meclisi I./4S1; C. Senatosu 
1/558) (S. Sayısı : 645) j Dağıtma tarihi : 
1 6 . 6 . 1965] (Bitiş tarihî : 28 . 8 . 1965; 

11. — 19 . 2 . 1968 tarihli ve 202 sayılı Ka
nunun geçici 4 ncü. maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul edilen metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (M. Meclisi .1/848; 
O. Senatosu 1/559) (S. Sayısı : 646) [Dağıt
ma tarihi : 16 . fi . 1965] (Bitiş tarihi : 
29 . 6 . 1965) 



Dönem 
Toplantı CUMHURİYET SENATOSU S. Sav.s, 64 i 
Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/670; Cuırhuriyet 

Senatosu 1 /5S7 ) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 881) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı. : 8524 - 47399 

3 . 5 . 1965 

Cumhuriyet Senatosu Ea}kanlığma 

Millet Meclisinin 28 . 5 . 1965 tarihli 118 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oy il'e kabul edilen, Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasa
rısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 24 . 3 . 1964 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisoyna havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 19. 2; 10. 3; 12. 5; 18. 5; 26. 5 ve 28 . 5 . 1965 tarihli 61, 72, 102, 108, 116 ve 118 nci 
birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 831) 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 
Esas No. : 1/557 
Karar No. : 1 

Geçici Komisyon raporu 

10 . 6 . 1965 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Mill'et Meclisinin 28 . 5 . 1965 tarihli 118 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oyla kabul edilen, Diyanet İşleri Başkanlığı Kurulun ve Görevleri hakkındaki kanun tasarısını gö
rüşmek üzere Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 6 . 1965 tarihli 89 ncu Birleşiminde kurul
ması kabul edilen Geçici Komisyonumuz, ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle, 8.6.1965, 
9 . 6 . 1965 ve 10 . 6 . 1965 tarihind'3 toplanarak mezkûr kanun tasarısı tetkik ve müzakere 
edildi. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hus ıslar ve gerekse ilgili bakanlıklar temsilcilerinin 
tamamlayıcı mütalâalarından sonra, Komisyonum z Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 
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metnin aynen kabul edilmesini ittifakla kabul edilerek, ancak tatbikata ışık tutacağı mülâhazası ile 
aşağıdaki hususların Komisyonumuzun raporunda açıklanması da gerekli görülmüştür. 

a) Kanun tasarısının Hükümet teklifinin birinci maddesinde «Anayasa düzteni iç-erisinde yü
rütmek» deyimi Millet Meclisince kabul edilen bilinci maddesinde olunmayışı müzakere konusu ol
muştur. 

Komisyonumuz, bütün kanunların Anayasa'ya aykırı olmıyacağı ve esas bu ibarenin her kanu
nun başında meknuz bulunduğu mülahazasiyle bu tasarıda, da bu terimin yer almasını haşiv ola
rak mütalâa etmiştir. 

Bu sebeple değişikliği gerektiren her hangi bir husus görülmemiştir. 

Ayrıca «İnanç» kelimesinin de itikat anlamının karşılığı olmadığı ileri sürülmüştür. 
Anayasanın 19 ncu maddesinde «dinî inanç» olarak yer almış olan inanç deyiminin de, itika 

tın karşılığı anlamına kullanıldığından bu kelimnin değiştirilmesine lüzum görülmemiştir. 
b) Yine, birinci madde de yer alan, «ahlâk» tâbiri üzerinde durulmuştur. Neticede her dinin, 

gayesinin ahlâk ve ahlâkilik olduğu cihetle, burada Diyanet İşlerinin meşgul olacağı ahlâk Anayasa
nın 19 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen ve kanunlara aykırı olmıyan 
ahlâk anlayışı olduğu hükmüne varılmıştır. Bundan ötürü 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümünün müzakeresinde genel olarak şu yenilikleri getirdiği sonucuna varıl
mıştır : 

1. Anayasanın 154 ncü maddesi gereğince, genel idare içerisindeki, yerini aldığı, görev ve 
yetkilerini ise Anayasa düzeni içerisinde tesbit edildiği anlaşılmıştır. 

2. Kanun tasansiyle teşkilât aydın din hizmetlerine kavuşturulacaktır. Aynı zamanda Diya
net İşleri Başkanlığı cemiyetteki lâyık olduğu mevkii alarak, kendisine düşen vazifesini kifayetli 
kuruluşu ile yapmış olaibilecektir. 

3. Din hizmetleri terfi ve tefeyyüz yönünden cazip hale getirilmiş olunmakla teşkilât her ba
kımdan vasıflı elemanlara kavuşmuş olacaktır. 

4. Yüksek Din Kurulu; müspet din anlayışının ve ilinin ışığı altında akademik, çalışmalarıy
la toplumu din konusunda tenvir ve irşadedecek, vaz'edeceği prensiplerle de halkm mutlu ülkü
lere bağlılıklarını koruyucu, dinî inanç ve inanç ayrılıklarının istismarını önleyici tedbirlerin 
al m masını sağlıyacaktır. 

5. Teftiş Kurulu ile teşkilâtın çalışmalarını yakından izlemek fırsatını bulmak suretiyle ak
saklıkları yerinde görerek gerekli tedbirleri alabilecektir. 

6. Zaman zaman, çıkarılan kanunlarla yürütülen ve dolayısiyle hirçok aksaklıklara yol açan, 
dağınık hükümlerin ortadan kalkmasına vesile olan kuruluş kanuna kavuşan Diyanet İşleri Baş
kanlığı rasyonel bir çalışmanın içerisine girmiş olacaktır. 

7. Bu kanunla bütün din hizmetlileri gerçek mân asiyle siyasetin dışında tutulmuş olunacak
tır. 

8. Yapılacak yayınlarla ve aydın din adamlarının irşatlariyle taplumun inanç ve ahlâk ilke
lerinde 'birlik ve 'bütünlüğü sağlanacak İslâm dininin kabul etmediği bâtıl, 'hurafe ve inançlardan 
halkımızı uyaracak ve koruyacaktır. 

Kanun tasarısının 'maddelerinin ayrı ayrı görüşülüp tartışılması sırasında ve sonunda yuka
rıdaki belirtilen yenilikleri öngören Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 
kanun tasarısının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini kabul etmiştir. Bu arada ye
tersiz 'beş on maddelik, dağınık kadro ve tâyin hükümleriyle yürütülen bu müesseenin biran ev
vel hüviyetine kavuşmasını da amaç ittihaz edinmiştir. Ve ilerde kanunun tatbikatında 'belirecek 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 641) 
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ufak tefek aksaklıkların yapılacak tadillerle daha mükemmel bir hale •getirile'bilineceğini düşü
nerek G-enel Kumlun tasviplerine sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Geçici Komisyon 
Başkanı Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Konya Talbiî Üye Kayseri Antalya 

<S'. Çumrnlt Söz hakkım mahfuz / / . Dikeçligil M. Akif Tekin 
M. özgüneş 

Denizli Elâzığ Gaziantep İzmir 
C. Akyar R. Giray Z. tslâm Ö. L. Bozcalı 

Samsun 
R, Rendeci 

C. -Senatosu ( S. Sayısı : 641) 
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Millet Meclsinin k a M ettiği metin 

Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve görevleri 

Görev 

MADDE 1. — İslâm Dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din 
konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Başbakanlığa bağlı Diyanet 
İşleri Başkanlığı kurulmuştur. 

Kuruluş 

MADDE 2. — Diyanet işleri Başkanlığı bir Başkanın yönetimi altında, iki Başkan Yardımcısı 
ile aşağıdaki 'birimlerden kurulur. 

A) Merkez kuruluşu r 
1. Din İşleri Yüksek Kurulu, 
2. Dinî Hizmetler ve Din Görevlilerini Olgunlaştırma Dairesi, 
3. Teftiş Kurulu, 
4. Hukuk Müşavirliği, 
5. Personel Dairesi, 
6. Donatım Müdürlüğü. 
B) iller kuruluşları : 
1. İl müftülükleri, 
2, İlçe müftülükleri. 

A) Merkez kuruluşu 

Başkan 

MADDE 3. — Diyanet işleri Başkanı, kurulu yan bütün çalışmalarım düzenlemek, yürütmek ve 
denetlemekle görevlidir. 

Başkanın 'bulunmadığı halde, Başkanın göstere^ği, Başkan yardımcılarından birisi, Başkanın 
göstermediği hallerde Din işleri Yüksek Kurulu Başkanı Diyanet İşleri Başkanına vekillik eder. 

Başkan yardımcıları 

MADDE 4. — Diyanet işleri Başkan yardımcıları, Başkan tarafından verilen görevleri düzen
ler ve yürütür. 

Bin İşleri Yüksek Kurulu 

MADDE 5. — Din işleri Yüksek Kurulu, Di -anet işleri Başkanlığının en yüksek karar ve da
nışma organı olup, (bir başkan ile on üyeden teşekkül eder. 

Kurulun görevleri şunlardır : 
a) Din işleri ile ilgili konularda ilmî incele \^or ve araştırmalar yapmak, 
b) Dinî eserler telif ve tercüme etmek, Başkan ıkça yayınlanması istenen telif ve tercüme eser

lerin yayımına karar vermek, tetkiki istenen eserler bıkkında mütalâa bildirmek, 
c) Din ile ilgili soruların esvaplarını (hazırlamak, 

C. Senatosu (S. Sayısı : 641) 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 1 noi madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 3 ncü madde aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S . Sayısı : 641) 
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d) Hutbe ve vaızlann esaslarını tesbit etmek ve örnek metinler hazırlamak, 
e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki din ile ilgili yayınları izlemek, gereğine karar vermek ve 

karşı, yayımlarla bilimsel mücadele esaslarını hazırlamak, 
f) Başkanlık teşkilâtının çalışmaları için lüzumlu tüzük, yönetmelik ve programlar gibi metin

leri hazırlamak, ilgili dairelerce hazırlanmış olanları kafbul etmek, 
g) Başkanlıkça havale edilen hususları tetkik etmek ve bunlar hakkında düşüncelerini bil-

d i rmek, 
h) Din hususunda toplumu ve yurt dışındaki yurttaşlarımızı aydınlatmak amacı ile ilgili çalış

maların programlarını tesbit etmek, 
i) Başkanlıkça toplanacak Din Şûrasına sunulacak raporlarla Başkanlık görüşünü hazırlamak, 
j) Kuruluşa eleman yetiştiren okulların meslek dersleri ile diğer okullardaki din derslerinin 

kitap, müfredat ve programlan hakkında rapor hazırlamak ve [gerektiğinde ilgililerle işbirliği yap
mak, 

Kurulun çalışmalarını Kurul Başkanı yürütür. 
Diyanet İşleri Başkam Kurulun çalışmalarına katıldığı hallerde Kurala Başkanlık eder. 
Din İşleri Yüksek Kurulunun çalışma usul ve esasları, toplantı ve karar yeter sayıları bir yönet

melikle teribit edilir. 

Dinî Hizmetler ve Din Görevlilerini Ol<jv,nlaştırma Daireni 

MADDİM (i. — Dinî Hizmetler ve Din Görevlilerini Olgunlaştırma Dairesi bir 'başkanın yönetimi 
allında aşağıdaki müdürlüklerden kurulur : 

;ı) Olgunlaştırma Müdürlüğü, 
1)) Derleme ve Yayım Müdürlüğü. 

Olgunlaştırma, Müdürlüğünün görevleri 

MADDE 7. — Olgunlaştırma Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Kuruluş mensuplarının olgunlaştınlmasında; 
1. Kuruluşun çeşitli kademelerine yetkili elemanlar temin etmek amaeiyle, yurt içindeki ve 

yurt dışındaki her dereceli okullara burs tahsis etmek ve burslularla illgili işleri yürütmek, 
2. Kuruluş personelinin meslekî bilgilerini geliştirmek, görgülerini artırmak amaciyle lüzumlu 

kurs, seminer ve konferanslar hazırlamak ve bunların çalışmalarını yürütmek, 
3. Yurt içinde ve yurt dışında açılan dinî ve meslekî kurs, seminer, konferans ve kongrelere 

kuruluş personelinden lüzum görülenlerin devamını sağlamak ve yürütmek. 
b) İbadethanelerin içinde ve dışında, toplumu din konusunda aydınlatmak için gerekli işleri 

yapmak; bu gaye ile teknik araç ve imkânlardan faydalanmak, 
e) Müslüman vatandaşların, millî ülkülere bağlıliklarını koruyucu, inanç, ve inanç ayrılıkla

rının istismarını önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak, 
d) Kuran kurslarının yönetim, eğitim ve öğretim işlerini ilgili Bakanlıkla işbirliği yaparak 

yürütmek, 
Ve Din İşleri Yüksek Kurulunca alınıp dairesine tevdi edilen kararları yürütmek. 

Derleme ve Ya/ym Müdürlüğü 

MADDE 8. — Derleme ve Yayın Müdürlüğünün »görevleri şunlardır : 
a) Başkanlığın her çeşit yayın işlerini yürütmek, 
b) Belge arşivinin kuruluş ve yönetimini sağlamak, 

C. Bematonu ( S. Sayısı : 641) 



Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 6. — Millet Meclisince kaibul edilen 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edilen 7 nei madde aynen kabul edilnıistir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince kaibul edilen 8 nei madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 641) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

c) Merkezde ve kuruluşun diğer dallarında kütüpaneler kurmak, kuruluşları yönetmek; 
din ile ilgili yayını derlemek ve gereğinde bu konularda Millî Eğitim Bakanlığı Kütüpaneler 
Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapmak, 

d) İstanbul'daki Uzmanlar Kurulu vasıtaslyle mushaflarm doğru basılmasını sağlamak. 

Teftiş Kurulu 

MADDE 9. — Teftiş Kurulu, müfettiş sıfat ve niteliklerini taşıyan bir başkanın yönetimi al
tında müfettiş ve müfettiş yardımcılarından kurulmuştur. Müfettişler, kuruluşun bütün işlerini 
Başkan adına teftiş ederler, hizmeti ve hizmetlileri denetlerler, soruşturma yaparlar. 

Teftiş Kurulunun yetki ve çalışma usulleri bir tüzükle düzenlenir. 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 10. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir : 
a) Başkanlığı ilgilendiren sözleşme ve anlaşma tasarılarını incelemek, 
b) Başkanlık kuruluşu ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki her türlü anlaşmazlıkları in^e-

liyerek mütalâa bildirmek, 
e) Memurların vazifelerinden doğan kanun: 5:oruşturmalara ilişkin işleri yapmak, 
d) Başkanlıkça açılan veya Başkanlığın mulıatabolduğu idari ve adlî dâvalar için gerekli 

bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmiyen dâvalarda Başkanlığı temsil etmek, 
e) Başkanlıkça verilen diğer hukukî işler hakkında düşüncelerini bildirmek. 

Personel Dairesi 

MADDE 11. — Personel Dairesi, bir başkanın yönetiminde aşağıdaki müdürlüklerden kurul
muştur : 

1. Özlük İşleri Müdürlüğü, 
2. Evrak ve İdari İşler Müdürlüğü. 

Özlük İşleri Müdürlüğünün görevleri 

MADDE 12. — Özlük İşleri Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşu memur ve hizmet
lilerinin özlük işlerini yürütür. Başkanlığa bağlı olmıyan fahri vaizlere mülhak vakıflardaki ve 
köylerdeki cami görevlilerinin sicillinin il müftü lüklerince tutulmasını sağlar. 

Meslek onurunun muhafazası ile ilgili faaliyetlerle din görevlilerinin hizmet verimini artırıcı 
moral işleri yürütür. 

Evrak ve İdari İşler Müdürlüğünün görevleri 

MADDE 13. —• Evrak ve İdari İşler Müdürlüğü, Başkanlığının genel evrak işlerini düzenle
mek, ilgililere işlerinin durumu hakkında bilgi vermek ve bütün daire hizmetlerini yönetmek 
ve yürütmekle görevlidir. 

Donatım Müdürlüğünün görevleri 

MADDE 14. — Donatım Müdürlüğü; 
a) Cami, mescit ve müftülüklerle din hizmetinde kullanılan bilûmum yerlerin ve buralar

daki eşya ve demirbaşların bakımı ve korunması ile ilgili her türlü işleri düzenlemek; 
b) Din görevlilerinin vazife esnasında kullandıkları kıyafetleri düzenlemek ve camilerin tanzi

mini temin etmek; 

C. Senatosu ( S . Sayısı : 641) 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edilen 9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisince kabul edilen 10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisince kabul edilen 11 nei madde ayne nkabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisince kabul edilen 12 nei madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisince kabul edilen 13 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisince kabul edilen 14 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 641) 
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e) Hizmetle ilgili dilek ve şikâyetleri karşılamak, özel ve tüzel kişilerce yaptırılması istenecek 
cami ve mescitlerin yer ve şekilleri hakkında iştişari bilgiler vermek ve yardımda bulunmak; 

d) Kuruluşun demirbaş, kırtasiye basılı kâğıt, büro ve idari hizmetler levazımı ile sair is-
tiyaçlarmı karşılamak; 

e) Aynî ve nakdî bağışların kabulünü ve sarfını düzenlemek, bağışların özel bir fonda 
toplanmasını sağlamak, bağışların hiçbir suretle din hizmetinden başka yere sarf edilmemesini 
temin etmek, şartlı bağışlarda şarta riayeti sağlamak (Bu işler bir tüzükle düzenlenir.) 

f) Mazbut ve mülhak vakıflarda bulunan cami ve mescitlerdeki tebarrükât eşyasının tes-
biti; numaralanması, değerlendirilmesi, korunması, yerlerinin değiştirilmesi, satışı ve sa
tıştan elde edilecek paraların benzeri hizmetlere tahsisi, cetvellerin yapılması, muhasebesi, 
denetlenmesi ve sair hususları Diyanet İşleri Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
hazırlanacak bir yönetmeliğe göre düzenlemek; 

g) Ayniyat hesaplarını tutmak ve ayniyat kesinhesaplarım düzenlemek ile örevlidir. 

B) İller kuruluşları 

İl kuruluşu 

MADDE 1.5. — Diyanet İşleri Başkanlığının il kuruluşu; il ve ilçe müftülükleri ile vaiz, imam -
hatip, müezzin ve diğer görevlilerden meydana gelir. 

// ve ilçe müftülüklerinin görevleri 

MADDE 16. — İl ve ilçe kuruluşlarının bağında birer müftü bulunur. Bunlar 'bölgelerinde Di
yanet İşleri Başkanlığını temsil ederler. İl müftüleri doğrudan doğruya Diyanet ilgileri Başkanlığı
na, ilçe müftüleri ise il müftülüklerine bağlıdır. İl ve Üçe müftülükleri bölgelerindeki din (hizmet
lerini, dinî müesseseleri yönetim ve din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip kontrol eder. 

İller İdaresi Kanunu hükümleri saMıdır. 

Vaizlerin görevleri 

MADDE 17. — Vaizler camilerde ve toplu ibadet yapılan yerlerde va'zetmet suretiyle Ödev 
görürler. 

Vaizlerin görev alacakları mahal veya (bölgeler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tesfbit edilir. 
Vaizler, mmtakaları dışında bulundukları takdirde mahallin müftüsünün müsaadesi ile vazede

bilirler. 

Cami görevlileri 

MADDE 18. — Cami görevlileri, görevlerini yönetmelikte belirtilecek esaslara göre yaparlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 

özlük iğleri 

Din Şûrast 

MADDE 19. — Din Şûrası, Diyanet İşleri Başkanının yönetiminde, bilimsel yeterliği ve dinî 
hizmeti ile tanınmış olan bilim ve din adamlarından kurulur. 

Şûra kararları iştişari mahiyettedir. 
Şûranın kuruluş, toplantı ve çaâuşma esasları bir tüzüMe belirtilir. 
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MADDE 15. — Millet Meclisince kabul edilen 15 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16." — Millet Meclisince kabul edilen 16 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisince kabul edilen 17 nci madde aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisince kabul edilen 18 nci madde aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisince kalbul edilen 19 ncu madde aynen kalbul edilmiştir. 
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Aday Tesbit Kurulu 

MADDE 20. — Din îşleri Yüksek Kurulu üyeliğine atanacakların adaylığını tesbit etmekle gö
revli bir aday tesbit kurulu kurulmuştur. 

Aday tesbit kurulu, Diyanet işleri Başkanının Başkanlığında : 
a) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üye1 eri, 
b) Dinî Hizmetler ve Din Görevlilerini Olgunlaştırma Dairesi ve Personel Dairesi başkanları, 
c) Millî Eğitim Bakanlığı, Din Eğitimi Genel Müdürü, 
d) Din eği'imi veren yüksek dereceli okullarla, aynı cins fakültelerin, her birinin kendi öğre

tim üveleri arasından seçeceği ikişer üye, 
e") Her il çevresi müftü ve vaizlerinin ilde top'inip seçecekleri birer il temsilcinin Başkanlıkça 

teıbit elHccek onbeş bölgede toplanıp, her bölge İçin kendi bölgelerinde seçecekleri birer temsilci 
ile kurulur. 

fp) ve (e) bendinde adı geçen aday tesbit ku -ulu üyeleri, altı yıl için ve aynı sayıda yedekleri 
i1 e blrMkte rmlir . 

Bu maddedeki secim1er gizli ov, salteoğunluk e^.^na göre ya.pılır. 
Aday tesbit kurulu iki yılda bir (olağan), Din İşleri Yüksek Kurulunun açığı yarıya inince 

derhal (olağanüstü) toplanır. 
Kurulun müraeaatsız seçeceği adayların isteme neleri halinde seçim o aday için hemen yenilenir. 

Atanmalar 

MADDE 21. — Diyanet İşleri Başkanı ile ku aıhışun bütün görevlilerinin 22 nci maddede ya
zılı nitelikleri taşımaları halinde atanma usul ve şartları aşağıda gösterilmiştir. 

a) Diyanet îşleri Başkanı, Başbakanın teklifi üzerine, Cumhurbaşkanının imza edeceği, Bakan
lar Kurulu kararı ile, 

b) Din îşleri Yüksek Kurulu üye1 eri, aday tesbit kurulunun gizli oy ve salt çoğunlukla, açık 
yerin üç katı olarak, seçecekleri adaylar arasından, Diyanet îşleri Başkanının teklifi, Başbakanın 
inhası üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile; 

c) Din îşleri Yüksek Kurulu Başkanı, kural üyelerinin kendi aralarından gizli oy ve salt ço
ğunlukla seçmeleri ve Başbakanın tasdiki ile, 

d) Diyanet îşleri Başkan yardımcıları, Dinî hizmetler ve din görevlilerini olgunlaştırma daire 
başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler, huk ık müşaviri. Personel Dairesi Başkanı, Donatım 
Müdürü, il müftüleri, Diyanet îşleri Başkanıırn in'ıa^ı üzerine ortak kararname ile, 

e) Merkez kuruluşunun müdürleri ile diğer memur ve hizmetlileri, müfettiş yardımcıları, ilçe 
müftüleri ve vaizler, Personel Dairesi Başkanın 'rıhısı üzenine Diyanet îş1 eri Başkanınca, 

f) Kadrolu imam, hatipler, ilgili müftünün teklifi, valinin inhası üzerine Diyanet îşleri Baş
kanlığınca, 

g) Köy imam - hatipleri, Köy Derneğinin tek'ifi, ilgili müftünün inhası üzerine vali ve kay
makamlıkça, 

h) îl ve ilçe kuruluşunun diğer hizmetlileri, ilgili müftünün inhası üzerine vali ve kaymakam
lıkça, 

Yukardaki bendler dışında kalan memurlar, B .şkanlıkça, 
atanırlar. 

Nitelikler 

MADDE 22. — Diyanet îşleri Başkanı ile kuruluşun bütün görevlilerinde, (itikadı, ibadeti, tavır 
ve hareketinin îslâm törelerine uygunluğu çevresince bilinir olduğu) ortak niteliğinin bulunması, 
ayrıca; 
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MADDE 20. — Millet Meclisince kabul edilen 20 nci madde aynen kabul edilmiştir, 

MA DDK 21. — Millet Meclisince kabul edilen 21 nci nıadle aynen kabu1 r.J i imiktir 

MADDE 22. — Millet Meclisince kabul edilen 22 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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a) Diyanet işleri Başkanı ile Din işleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyelerinin, Diyanet iş
leri Başkan yardımcılarından birinin, Dinî Hizmetler ve Din Görevlilerini Olgunlaştırma Dairesi 
Başkanının; 

Din öğrenimi veren yüksek dereceli okul veya fakültelerden en az birini bitirmiş olması, din 
görevlisi olarak meslekte veya dinî - meslekî kariyerde en aız 10 yıl veya din eğitimi veren müesse
selerde meslekî öğretim görevlisi olarak 15 yıl çalışmış olması, Arapça bilmesi, (Fazla olarak Batı 
dili bilmek tercillı sebebidir.) 

b) Teftiş Kurulu Başkan ve üyelerinin, müfettiş yardımcılarının, Personel Dairesi Başkanı
nın; din öğrenimi veren yüksek dereceli bir okul veya fakülteyi bitirmiş olması; 

c) Hukuk Müşavirinin Hukuk Fakültesini bitirmiş olması; 
d) Merkez Kuruluşu müdürlerinin yüksek öğrenim yapmış olması; 
e) Müftü ve vaizlerin dinî eğitim veren yüksek öğrenim müesseselerini bitirmiş olmaları, 

(Müftülük ve vaizliklere bu niteliklerde istekli çıkmadığı takdirde imam - hatip okullarının ikinci 
devresini bitirenler atanabilirler); 

f) Kadrolu imam - hatiplerin, imam - hatip okulu ikinci devresini bitirmiş olmaları, (Bu ni
telikte istekli çıkmadığı takdirde imam - hatip okulları birinci devresini bitirenler atanabilir.) 

Müezzinlerin ilkokul ve Kuran kursunu bitirmiş olmaları; 
g) Köy imam - hatiplerinin din bilgisine 'sahip en az ilkokulu bitirmiş olmaları, (Din bilgi

sinin belgesi olarak kurslardan alınmış belge gösterilemediği takdirde dinî bilginin derecesi ve ye
terliği Müftülük Komisyonunda yapılan imtihanla tesbit edilir.) lâzımdır. 

Bu kanuna göre yapılacak atanma ve yükselmeleri temin için (gereken seçme ve sınav usulleri 
Diyanet işleri Başkanlığınca hazırlanacak ve Devlet Personel Heyetinin tetkikinden geçecek bir 
yönetmelikle tesbit edilir. 

Disiplin kuruttun 

MADDE 23. — Disiplin kurulları, merkezde, il ve ilçelerde kurulur. 
Merkez Disiplin Kurulu Diyanet işleri Başkan yardımcılarından birinin başkanlığı altında, Din 

işleri Yüksek Kurulundan bir üye, Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri ve Personel Dairesi 
Başkanından kurulur. Kurulun raportörlüğünü Personel Dairesi Başkanı yapar. 

Merkez Disiplin Kurulu, atanması Başkanlığa ait merkez memurları, ilçe müftüleri ile vaizler 
hakkında karar verir. Diyanet işleri Başkan yardımcıları, Din işleri Yüksek Kurulu Başkan ve 
üyeleri, Dinî Hizmetler ve Din Görevlilerini Olgunlaştırma Dairesi Başkanı, Teftiş Kurulu Baş
kanı, Müfettişler, Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı, Donatım Müdürü ile il müftüleri 
hakkında Danıştayca karar verilir. 

ti ve ilçe disiplin kurulları, Memurin Kanununa göre kurulmuş olan disiplin kurulları
na - din görevlilerine ait işlere mahsus olmak üzere - o il veya ilçe müftüsünün katılması ile 
kurulur. 

Disiplin cezaları 

MADDE 24. — Diyanet işleri Başkanlığının disiplin kurullarınca işlem yapılabilecek görevlileri 
hakkında, 788 sayılı Memurin Kanununun disiplin cezalarına ait llıükiimlerinden başka, ıgörülen 
hizmetin özelliğinden doğan diğer disiplin cezaları yönetmelikte belirtilir. 
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MADDE 23. — Millet Meclisince kabul edilen 23 neu ma/dıde aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisince kabul edilen 24 ndü madld'e ajynen feaıbul edilmiştir. 
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Siyasetle ilgilenme 

MADDE 25. — Diyanet işleri Başkanlığı kuru'usunun her derecesinde görev alan personel, Me
murin Kanununun hizmetliler için yasak ettiği -siyasi faaliyetten başka, dinî görevi ieinie veya 
bu görevin dışında, her ne suretle olursa olsun, siyasi partilerden her hangi birini veya onların 
tutum ve davranışını övemez ve yeremez. 

Bu gibi hareketleri tahkikatla sabit olanların, ilgili ve yetkili mercilerce işine son verilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Malî hükümler 

İstisnai görevler 

MADDE 26. — Diyanet İşleri Başkanlığına, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyeliklerine 
atanacaklar hakkında 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmü uygulanır. Şu kadar ki, Başba
kanlık veya buna bağlı kuruluşlara mensubolanlar da bu görevlere atanabilirler. 

tki üst derece verilmesi 

MADDE 27. — Yüksek öğrenim müesseselerinden mozun olanlar müftülük ve vaizliklere, 3656 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükümleri dâhilin do tahsil durumlarına göre ilk defa girebilecekleri 
'barem derecesinin iki üst derecesi ile atanabilirler. 

Bu takdirde müktesep hak dereceleri ile atandıkları derece arasındaki farkı tazminat olarak 
vermeye Başbakan yetkilidir. 

ödenekler 

MADDE 28. — Diyanet İşleri Başkanına 1 000, Başkan yardımcılariyle Din İşleri Yüksek 
Kurulu Başkan ve üyelerine 600, Dinî Hizmetler ve Din Görevlilerini Olgunlaştırma Dairesi Baş
kanına 300, il müftülerine 250 ve ilçe müftülerine 150 lira ödenek verilir. 

Bu ödeneğin verilmesinde 5027 sayılı Kanun an ilgili hükümleri uygulanır. 

Bucak ve köylere kadro verilmesi 

MADDE 29. — Bucak ve köy imam - 'hatiplerine 22 nci maddenin (e) bendindeki şartları haiz 
imam - hatipler tâyin edilebilir. Bunlara atanacak imam - hatipler için en az aylık 300 lira üze
rinden bütçenin (D) cetvelinde Diyanet İşleri Başkanlığı kısmına konulacak kadrolar ihtiyaç kar-
şılanıncaya kadar her yıl (2 000) ikibin aded konulmak suretiyle artırılır. 

Kadroların dağıtım esasları Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. 

Mazbut vakıflara ait cami giderleri 

MADDE 30. — Mazbut vakıflar arasına alınnrş ve alınacak cami ve mescitlerin aydınlatma, ısıt
ma ve bakım giderleri için ner yıl "Vakıflar Gemi Müdürlüğü Bütçesine konulacak ödenekler bir 
taraftan Hazinece irat ve diğer taraftan bu hiz ııstlere harcanmak üzere Diyanet İşleri Başkan
lığı Bütçesinin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığınca ödenek kaydedilir. 
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MADDE 25. — Millet Meclisince kabul edilen 25 nci madde aynen (kaJbui edilmistİT. 

MADDE 26. — Millet Meclisince kabul edilen 26 nicı madde aynen kaibul ekülmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisince kabul edilen 27 nci ımadlde aynen Ikajbul edilmiştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisince kaibul edilen 28 nci madde aynen (kaibul edilmiştir. 

MADDE 29. — Millet Meclisince kabul edilen 29 ncu madde aynen Ikalbul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisince kabul edilen 30 ncu maJdide aynen Ikabul ddillmjlgtir. 
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Döner sermaye 

MADDE 31. — Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine «Dinî yayınlar döner sermayesi» adı ne 
konulmuş ve konulacak ödenekler ile bu maksat ile yapılan aynî ve nakdî bağış ve yardımlar, Di
yanet İşleri Başkanlığınca yapılacak dinî yaym işlerinde kullanılır. 

Bu sermayenin işletilmesinden elde edilecek kârlar, sermaye üç milyon lirayı buluncaya kadar 
döner sermayeye eklenir. Sermaye bu miktarı bulduktan sonra artanı Hazineye yatırılır ve bütçe 
gelirlerine geçirilir. Bağış ve yardımlar üç milyon liralık tahdide bakılmaksızın döner sermayeye 
eklenir. 

Döner sermayenin bütün harcamaları ve işlemleri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 sa
yılı Artırma, Eksiltme ve İhale kanunları ile ek ve tadilleri hükümleri dışındadır. 

Döner sermaye ile hazırlanacak eserlerin fiyatları ile indirim hadleri ve satış usulleri Başkan
lıkça belirtilir. Döner sermaye işlemleri ve hesap usulleri Maliye Bakanlığı ile Başbakanlıkça müş
tereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Bu sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için her yıl sonunda düzenlenecek bi
lançolar belgeleriyle birlikte Sayıştaya ve ayrıca bilançonun bir nüshası Maliye Bakanlığına veri
lir. 

Bu işlerde çalışacak memur ve hizmetlilerin kadroları Maliye Bakanlığı ile birlikte tesbit edilir. 
Döner sermayenin hesap dönemi malî yıldır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler ,ı 

Vazife ve, aylıkların mdhf uzluğu 

MADUJU 32. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel tâyinleri yapılmış müftü, ınüsev-
vit, vaiz, imam, hatip ve müezzinlerin maaş ve vazifeleri mahfuzdur. 

Uzmanlardan faydalanma 

MADDE 33. — Diyanet İşleri Başkanlığı kendi kuruluşu dışındaki dinî kültür, tercüme ve ih
tisasları ile tanınmış kimselerden, Din İşleri Yüksek Kurulu çalışmalarında mütalâa almak, vâız ve 
konferans verdirmek suretiyle faydalanabilir. 

Bu şekilde görevlendirileceklere Bakanlar Kurulunca, tesbit edilecek esaslara, göre ücret verilir. 
Bulundukları yer dışında geçici olarak görevlendirilenlere ayrıca. 6245 sayılı Harcırah Kanununa 
göre yol masrafı ve yevmiye verilir. 

Va'zedecekler 

MADDE 34. — Diyanet İşleri Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleri, müftü ve 
vaizler, 33 ncü maddeye göre görevlendirilecekler ile yönetmelikte belirtilecek esaslara göre yetki 
verileceklerden başkası va'azedemez. 

Özel hizmetlilerin kadroya alınması 

MADDE 35. — Özel veya tüzel kişiler tarafından yaptırılan ve idare edilen cami ve mescit gö
revlilerini, Diyanet İşleri Başkanlığı lüzum gördüğü takdirde kadrosuna almak yetkisini haizdir. 
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MADDE 31. — Millet Meclisince kabul edilen 31 nci ınaidlde aynien kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Millet Meclisince kabul edilen 32 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisince kabul edilen 33 ncdi 'madde aynien kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Millet Meclisince kaJbul edilen 34 ncü .madlde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Millet Meclisince kaJbul edilen 35 nci maıdde aynen ka'bul edilmiştir. 
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Vekil imam - hatipler 

MADDE 36. — Açık kalan aylıklı veya ücretli imanı - hatipliklere bu kanunun 22 ııci madde
sinde yazılı nitelikte istekli bulunmadığı takdirde ilkokul mezunu ve yeterli din bilgisi olanlar ve
kil olarak atanırlar. Bunlara, memurlara uygulanan Maaş Kanununun hükümlerine göre, maaş ve
rilir. Ve haklarında 3656 sayılı Kanunun 21 nci maddesi hükmü uygulanmaz. 

Mülhak vakıflar görevlilerinin nitelikleri 

MADDE 37. — ücretlerini Vakıflar Genel Müdürlüğünden «ilan mülhak vakıflara bağlı cami 
görevlilerinin atanmasında, vakfın şartlarından başka bu kanunda belirtilen nitelikler aranır. 

Mazbut vakıflar arasına alınan camilerin görevlileri 

MADDE 38. - - Vakıflar Genel Müdürlüğünce mazbut vakıflar arasına alman mülhak vakıflara 
bağlı cami ve mescitlerdeki imam/- hatip ve müezzinler, ertesi bütçe yılı başından itibaren Diyanet 
İşleri Başkanlığı maaşlı veya ücretli kadrolarına geçirilirler. 

Aylıklı kadrolar 

MADDE 39. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile ek ve tadillerinden Diyanet İşleri Başkanlığına aidolup bu kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

Ücretli cami görevlileri kadroları 

MADDE 40. — Cami görevlilerinden ücretli olan imam - hatip ve müezzin - kayyımların kad
roları her yıl Bütçe Kanununa bağlı ayrı bir cetvelde gösterilir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 41. — 3 Mart 1340 tarih ve 429 sayılı Kanunun Diyanet İşleri Başkanlığını ilgilendiren 
hükümleriyle 22 . 6 . 1935 tarih ve 288 sayılı, 15 . 1 . 1937 tarih ve 3092 sayılı, 5 . 7 . 1939 tarih 
ve 3665 sayılı, 30 . 12 . 1940 tarih ve 3960 sayılı, 1 . 12 . 1941 tarih ve 4135 sayılı, 2 . 8 . 1944 ta
rih ve 4631 sayılı, 11 . 6 . 1947 tarih ve 5064 sayılı, 11 . 6 . 1947 tarih ve 5070 sayılı, 23 . 3 . 1950 
tarih ve 5633 sayılı, 23 . 3 . 1950 tarih ve 5634 sayılı, 7 . 2 . 1951 tarih ve 5806 sayılı, 11 . 2 . 1955 
tarih ve 6465 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

BEŞÎNCt BÖLÜM 

Geçici hükümler 

GEÇlCÎ MADDE 1. —• Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte görevi başında olanların müktesep 
hakları saklı olup, bunlardan : 

a) Unvanlarında bu kanunla bir değişiklik yapılmamış olanlar, müktesep derece aylıkları ile 
aynı göreve atanmış sayılırlar. 

b) Unvanlarında değişiklik yapılmış veya hizmetleri kaldırılmış olanlar iki ay içerisinde mük
tesep derece aylıkları ile maaş derecelerine uygun görevlere, bu görevlere atanacaklarda aranılan 
niteliklere bakılmaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere atanabilirler. 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 36. — Millet Meclisince kabul edilen 36 nci madde aynen 'kaibul edilmiştir. 

MADDE 37. — Millet Meclisince kabul edilen 37 nci ımald&e aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 38. — Millet Meclisince kabul edilen 38 nci ımaddle aynen kaibul edilimiştir. 

MADDE 39. — Millet Meclisince kabul edilen 39 ncıı madlde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Millet Meclisince kaibul edilen 40 nci madde aynen kabul edilûniştir. 

MADDE 41. — Millet Meclisince kabul edilen 41 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎÖÎ MADDE 1. — Millet Meclisince kaibul edilen geçici 1 nci madde aynen kabul 
mistir. 
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Millet Meclisinin 'kabul ettiği metin 

e) 3656 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesine göre Bütçe kanunlarına bağlı (D) cetvelinde 
yer alan aylıklı vaizler bu kanuna bağlı iki sayılı cetveldeki vaizlik kadrolarımı müktesep 
derece aylıkları ile alınırlar. 

d) Yukarıda a, b ve c fıkralarına göre atanmış sayılanlar ile yeniden atanacaklardan geçici 
görev, izin ve hastalık gibi kanuni sebeplerle görevi başında bulunamıyanlar için işe başlama kay
dı aranmaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 3656 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesine göre Bütçe kanunlarına 
bağlı (D) cetvelinde yer alan aylıklı dersiamların müktesep hakları saklıdır. Bu sınıfta 
münhal olduğunda, eski usul ve gelenek üzere teselsül, ve terfileri yapılarak açık kalan kadro
lar ertesi yıl bütçesine alınmaz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Diyanet işleri Başkanlığı 
iller kuruluşlarında (imam - hatip, imam - müezzin, hatip ve kuran kursu öğretmeni) olarak gö
revli bulunanlardan : 

a) Ortaokulu, dengi okulları ve daha yukarı dereceli okulları bitirmiş olanlarla, ilko
kul öğrenimli olup da tekâmül kurslarını başarı ile sonuçlandırmış olanlar, öğrenim durum
larına göre, ilk defa memuriyete girişte alabilecekleri barem dereceleri ile, aylıklı imam -
hatip ve müezzin kadrolarına alınırlar. Bu gibilerin ücrette gecen hizmetlerinden üç yılı bir 
terfi süresi sayılarak intibakları yapılır. Ancak bu şekilde üç dereceden fazla terfi sağlana
maz. 

b) ilkokulu bitirmiş olup da tekâmül kursu görmemiş olanların (a) bendine göre tâ
yin ve intibakları yapılır. Ancak bunların beş yıl içinde, açılacak kursları, başarı ile geçir
meleri şarttır. 

c) İlk öğrenimini yapmamış olanların en geç beş yıl içinde bu öğrenimlerini tamamlama
ları esastır. 

d) (b) ve (c) bendlerindeki şartları yerine getiremiyenler emekliye sevk edilir. 
e) Bu kanun yürürlüğe girmeden önce iller kuruluşunda maaşlı kadroya dâhil edilen

lerden, evvelce ücretli hizmeti olanların, ücrette geçen süreleri bu madde uyarınca terfii eri
ne sayılır. 

f) Halen görevi başında bulunan Kuran öğreticileri de yukarıdaki bendler dairesinde bu 
kanuna ekli 2 sayılı cetveldeki aylıklı Kuran öğretici kadrolarına alınırlar. 

Emeklilik durumları için T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevli bulunan müftü, vaiz, 
imam - hatip, imam ve müezzinlerden beş yıl içinde lise, öğretmen okulu ve lise dengi (din 
eğitimi yapan öğrenim müesseselerinden) bitirme diploması alanlara 1 000 lira ikramiye verilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile 5806 sayılı Kanunla kurulmuş olan 
(Dinî yayınlar döner sermayesi) nin mevcutları, alacak ve borçları bu kanunun 31 nci maddesi 
ile kurulan (Dinî yayınlar Döner Sermayesi) ne devrolunur. 

GEÇtCt MADDE 6. — Din İşleri Yüksek K u m d u için, bu kanunun 21 nci maddesi uyarınca, 
yapılacak ilk aday tesbit işlemi, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten en geç altı ay sonra yapılır. 
ilk aday tesbit kurulu mezkûr maddenin (b), (c) ve (ç) fıkralarında sayılanlarla (d) fıkrasında 
adı geçen (il temsilcileri) nden kurulur. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan kanun 
ve yorumlardaki «Hayrat Hademesi» tâbiri «Cami görevlileri» olarak ve «Müşavere ve Dinî 
Eserler inceleme Kurulu» tâbiri de «Din işleri Yüksek Kurulu» olarak adlandırılmıştır. 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen geçici 2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇÎCİ MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen geçici 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇlCl MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen geçici 4 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇÎCİ MADDE 5. — Millet Meclisinoe kabul edilen geçici 5 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen geçici 6 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Mille* Meclisince kabul edilen geçici 7 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiğd metin 

ALTINCI BÖLÜM 

Yürürlük ve yürütme hükümleri 

Yürürlük 

MADDE 42. — Bu kanun yayımını takibeden aym 15 nde yürürlüğe girer 

Yürütme 

MADDE 43. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 42. - - Millet Meclisince kabul edilen 42 noi madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Millet Meclisince kabul edilen 43 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisince kabul edilen cetveller aynen kabul edilmişlerdir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 641 ) 



— 26 — 
Millet Meclisince kabul edilen cetveller 

Kaldırılan kadrolar 

[1] SAYILI CETVEL 

1). Görevin çeşidi Aded Maaş 

MERKEZ 

1 Başkan 
3 Başkan Yardımcısı 
8 Başkanlık Bürosu Şefi 

1 
1 
1 

2 000 
1 500 

700 

7 
11 
12 

Müdür 
Memur 

» 

3 
4 
6 
7 
5 
6 
8 
9 

10 
11 
12 

Müşavere ve Dinî Eserler İnceleme Kurulu 

Üye 

10 
11 
11 

9 
11 
11 
11 
13 
11 
10 

Yardımcısı 

Mütercim 

Kütüphane Memuru 
Muvakkit 
Mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 

Zatişleri Sicil ve Levazım Müdürlüğü 

Müdür 
Müdür Muavini 
Sicil Mümeyyizi 
Sicil Memuru 
Memur 
Muamelât Şefi 
Tahakkuk Memuru 
Tetkik Memuru 
Dosya Memuru 
Kâtip 
Ambar ve Levazım Memuru 
Ayniyat Muhasibi 

12 Memur 

Hayrat Hademesi İşleri Müdürlüğü 

6 
8 

10 
11 
12 
13 

Müdür 
Müdür Muavini 
Tevcih îşleri Şefi 
Memur 

» 
» 

500 
250 
950 
800 
100 
950 
700 
600 
500 
450 
400 

950 
700 
500 
450 
450 
600 
450 
450 
450 
350 
450 
500 
400 

950 
700 
500 
450 
400 
350 

D. Görevin çeşidi Aded Maaş 

Yayın Müdürlüğü 

80O 
450 
400 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

800 
600 
450 
450 
350 

1 100 

1 
2 
1 

700 
450 
400 

Yazı İşleri ve Evrak Müdürlüğü 

7 Müdür 
9 Mümeyyiz 

11 Dosya Memuru 
11 Evrak Memuru 
13 Kâtip 

5 Sivil Savunma Uzmanı 

Mushaflar inceleme Kurulu (İstanbul'da) 

8 Başkan 
11 Üye 
12 Başkâtip 

53 

I L L E E 

5 Müftü (Ankara ve istanbul) 2 1 100 
6 » 2 95a 
7 » 4 800 
8 » 10 700 
9 » 25 600 

10 » 36 500 
11 » 81 450 
12 » 200 400 
13 » 274 350 
12 Müftü Müsevvidi 7 400 
13 » » 8 35a 
14 » » 20 300 
13 Müftü Kâtibi 8 350 
14 » » 20 300 
12 Tahakkuk Memuru 2 400 
14 Kâtip 1 300 
13 Hayrat Hademesi Kontrol 

Memuru 2 350 
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D. 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
12 
13 
14 

Görevin çeşidi 

Gezici Vaiz 
» » 
» » 

Vaiz 
» 
» 
» 

îmanı - Hatip 
» » 
» » 

Aded 

4 
16 

4 
1 

14 
34 

239 
200 
300 
500 

— 27 -
Maaş 

700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
400 
350 
300 

D. 

10 
12 
14 
12 
İ3 

13 

İstanbul Müftülüğü Yazı İsleri ve 
Levazım Kalemi 

10 

Vaiz ve Hademei Hayrat Mu
rakıbı 
Mümeyyiz 

<r» 

1 
600 
500 

Görevin çe§idi Aded Maaş 

Ayniyat Muhasibi ve Mutemet 1 500 
Tahakkuk Memuru 1 400 
Kâtip 1 300 
Teberrükât Ambar Memuru 1 400 
Hayrat Hademesi Kontrol Me
muru 1 350 
Kâtip (Hayrat Hademesi) 1 300 

Ser'iye Sicilleri Mahzeni Kalemi 

10 Başmemur 
12 Tetkik ve Tasnif Memuru 
12 Muhafaza ve Muamele Me

muru 

1 
1 

1 

2 026 

500 
400 

400 

[2] SAYILI CETVEL 

MERKEZ KURULUŞU 

1 
12 
7 

10 
11 

4 
7 
9 

10 
n 

Başkan 
» Yardıtmıcısı 

Şef 
Memur 

Din İsleri Yüksek Kurulu 

il Başfea.n 
2 Üye 
3 » 
6 Raportör 
7 » 
4 (Mütercim (Almanca, Fran

sızca, İngilizce) 
Mütercim (Doğu dilleri) 
Şef 
Memur 

2 000 
H 750 

800 
500 
450 

1 2 000 
5 1 750 
5 1 500 
1 950 
2 800 

1 250 
1 250 

800 
600 
500 
450 

Dinî hizmetler ve din görevlilerini Olgunlaştır
ma Dairesi 

2 Başkan 1 1 750 

Olgunlaştırma Müdürlüğü 

4 
<6 
7 
9 

10 
11 

Müdür 
» Yardımcısı 

Şef 
Memur 

» 

1 
2 
3 
4 
5 
3 

1 250 
950 
800 
600 
500 
450 

Derleme ve Yayın Müdürlüğü 

4 
6 
7 

7 

>6 

7 
.0 
6 

/Müdür 
» Yardımcısı 

Mushaflar İnceleme Kurulu 
Başkanı (Uzmamlık yeri - İs
tanbul'da) 
Mushaflar Incölemıe Kurulu 
Üyesi (Uamıanliık yeri - İs
tanbul'da) 
Şer'iye Sicilleri Arşivi Uz
amanı (Uzmanlık yeri - İstan-
Ibuıi'da) 

» » » 
Me mur (îslfranlbul 'da) 
Vakitt Hesaplauna Uzmanıı 
(Uzmanlık yeri-lstanibul'da) 

1 
2 

1 

4 

1 
2 
1 

1 

1 250 
950 

950 

800 

950 
800 
500 

950 
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a» 
6 
7 
8 
7 
9 

10 
11 

Görevhı çeşidi 

— 28 
Aded Maaş I I). 

9 Memur (tstaııibıü'da) 
11 » » 
7 Kitaplık Uzmanı (Uzmanlık 

yeri) 
7 Yayını Uzıınanı (Uzmanlık 

7 Şef 
9 Memur 

10 » 
11 » 

Teftiş Kurulu 

Başkan 
Başmüfettiş 
Birinci Sınıf Müfettiş 
Ikiinci » » 
Üçüncü » » 
Müfettiş Yardımcısı 
Şef 
Memur 

» 

Hukuk Müşavirliği 

3 Hukuk Müşaviri 
7 Şef 
9 Memur 

10 » 

Personel Dairesi 

2 Başkan 

özlük İşleri Müdürlüğü 

4 Müdür 
0 
7 
M 
9 
10 
11 
12 

» Yardımcısı 
Şef 
MJemiuır 
» 
» 
» 
» 

1 
3 
5 
4 
6 
8 

1.0 
10 

Evrak ve idari tşler Müdürlüğü 

600 
450 

800 

800 
800 
600 
500 
450 

1. 750 
1 500 
1 100 
950 
800 
700 
800 
600 
5-00 
450 

1 1 500 
1 800 
2 600 
2 500 

1 1 750 

1 250 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

4 Müdür 
7 Şef 

1 1 250 
1 800 

10 
11 
12 

Görevin çeşidi Aded Maaş 

O Memur 
10 » 
11 » 
12 » 

4 Tabii) 

Daire Tabipliği 

Sivil Savunma Uzmanlığı 

4 Sivil Savunma Uzmanı 
1.2 Memur 

Donatım Müdürlüğü 

4 Müdür 
il » Yardımcısı 
7 Şef 
7 Ayniyat Saymam 
7 Teiberrukâit Eşyası Saymanı 

10 Ambar Memuru 
!) Satmalına Memuru 
9 Mutemet 

Memur 

İlAAilt KlHiULUŞU 

3 Müftü (İhtisas yeri) (Anka
ra, istanbul, İzmir) 

4 Müftü (İhtisas yeri) 
5 » » » 
6 » » » 
6 aMüftü 
7 » 
8 » 
9 » 

10 » 
10 » Yardımcısı ('stajiyer) 
4 Vaiz (İhtisas yeri) 
5 » » » 
6 » » » 
7 > 
8 » 
9 » 
10 » 
11 » 

600 
500 
450 
400 

1 250 

I 250 
400 

L 250 
950 
800 
800 
800 
500 
600 
600 
500 
450 
400 

o o 
25 
20 
19 
50 
51 

Iİ50 
200 
120 
67 
4 
6 
15 
40 
35 
60 
75 
180 

1 500 
1 250 
.1 100 
950 
950 
800 
700 
600 
500 
500 

i 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 641 ) 



D. 

12 
13 
7 
8 
9 

10 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

16 
7 

Vaiz 
» 

Şef 

» 

Görevin 

Memur 
» 
» 
» 
» 
» 

İdari 
Şef 

îstanl 

İşler 

)id 

çeşidi 

Müftülüğü 

Âmiri 

Aded 

200 
100 

8 
10 
20 
30 

67 
51 

150 
200 
100 
100 

Bürosu 

1 

2 

— 29 -
Maaş 

400 
350 
800 
700 
600 
500 

600 
500 
450 
400 
350 
30O 

950 
800 

D. 

5 
6 
7 
8 
9 
7 

8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

İmıam 
» 
» 
» 
» 

İmam 
Kayyu 
imam 

Görevin çeş idi 

Cami Görevlileri 

- Hatdp (thîtj 
» 
» 

» 

•saıs yeri) 
» 
» 
» 
» 

- Hatip, Müezzin -
m 

- Hatip, 
Kayyum 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

müezzin, 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Aded 

7 
15 
25 
50 
60 

45 

50 
350 
550 

9 390 
1 200 
1 100 
3 500 

Maaş 

1 100 
950 
800 
700 
600 

800 

700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

8 Ayniyat ve To'benruikâit Say
manı 

9 Camii Hizmetleri Kontrol 
Memuru 

10 » » » 

7 iMuıtemıet 
9 Talhakikulk Memura 

Kuran öğreticileri 

700 (L) •ceftvtelli 'tenzil 
16 342 
3 500 

6 
0 

1 
1 

600 
500 

800 
600 

10 842 

Not : 1 . 3 . 1965 tarihinden itibaren aşa
ğıdaki kadrolar (L) cetveline alınacaktır. 

Cami görevlileri 

12 İmıam - Hatip, Müezzin -
'Kayyu-m 

11 Kuran Öğretici 
12 » » 
13 » » 
14 » » 

200 
250 
250 
300 

450 
400 
350 
300 

13 
14 

800 400 
800 350 

1 900 300 
* 

3 500 

\>&<i 
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Dönem : 1 f% / f\ 
TopiaBü 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 4 ü 

Siyasi Partiler kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul edilen met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 

1/560; Cumhuriyet Senatosu 1/551) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 527) 

Millet Meclisi 
Genü Sekreterlim 20 . 5 . 1965 

Kanunlar Müdürlünü 
Sayı : 7049 - 39932 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 17.5.1965 tarihli 107 nci B i r i m i n d e öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık ÖV
ÜP kahııl edilen, Siyasi partiler kanun tasarısı dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet. Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı .3.10.1963 tarihinde Başkanlıkça -tik Komisrıonn "havale edilmiş, ve Genel Kurulun 
23, 24. 27, 30, 31.1.1964-: 3, 5,-12,-13.2.1964: 26.11,1964: 4, 11.12.19G4: 28,29.1.1965: 11, 12,16, 17,-18, 
19, 30.31965: 8, 20, 21, 28,-30.4.1965: 5, 6, 7, 12, 14, 15. 16 ve 17.5.1965 tarihli 39. 40,41, 44^45,46, 
49. 53, 5İ, 13. 18. 22, 47, 48, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83. 89. 91, 92. 94, 96, 98, 99, 100, 102, 104.-105, 
106 ve- 107 nci birleşimlerinde öncelik, ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 527) 

îcişleri, Anayasa ve Adalet; Bütçe ve Plân ko T^vo^larmdan 5 er üyedon kurulu Geçici 
Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri, Ananasa ve Adalet, Bütçe 15 . 6 . 1965 
ve Plân komisifon1 arından 5 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon 

Esas No : 1/551 
Karar No : 2 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Miret Meclisinin 17.5.1965. tarihli 107 nci BhVşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
ovla kahnl edilen Siyasi partiler kanunu tasarısı, Millet Meclisi Yüksek Başkanlığının 20.5.1965 ta
rih'i ve 7049-39932 sayılı yazılariyle Cumhuriyet Senatosu Yüksek Bışkanlığma ve Cumhuriyet Sc-
natouı Yüksek Başkanlığı tarafından da Anayasa ve Adalet, İçişleri, Bütçe ve Plân komisyonlarından 
beşer üye seçilmek suretiyle ve geçici olarak teşek'Tıl eden Komisyonumuza havale edilmekle Hükü
met adına Adalet ve İçişleri Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde, 7.6.1965, 8.6,1965, 9.6,1965 
ve 10,6,1965 tarihlerindo aralıksız ,oİsrak yapman toplantılarda görüşülmüştür, 
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Geneli açıklaanalar 

Anayasamızın. 56 ve 57 nci maddeleri ile 19 ncu maddesinin son fıkrası siyasi partilere mü
taallik hükümleri ihtiva etmektedir. Anayasamızın bu hükümleri, hemen her hususta olduğu gibi, si
yasi partilere mütaallik olan temel ilkeleri vaz'etmekten ileri gitmiş değildir. Kanun vâzımm, bu 
temel ilkelere aykırı olmamak şartiyle, siyasi partilere mütaallik olan hususi arı, kanunla düzenleme 
yetkisine sahibolduğıı şüphesizdir. Gerçekten, siyasi partiler, genel olarak dernekler kategorisine gi
ren tüzel kişilerdendir. Binaenaleyh, kanun vâzıı, Anayasamızın derneklere dair olan 29 ncu mad
desine istinaden siyasi parti denilen derneklere mütaallik özellikleri kanımla tanzim edebilir. 
Ancak, bu kanuni tanzimin yine Anayasamızın aynı maddesi gereğince, kamu düzenini ve gene1! ah
lâkı korumak amaçlarına dayanması zorunludur. Bütün bu hususlar, Anayasamızın 56 ncı maddesi
nin ilk iki fıkrasında yer alan, partilerin kurulması, partilere üye olma ve parti üyeliğinden ayrılma. 
gibi konular hakkında da varittir. Bunun dışında, Anayasamızın 57 nci maddesi, partilerin iç. çalış 
malarının, faaliyetlerinin, Anayasa Mahkemesine ne suretle hesap vereceklerinin ve nihayet, Ana
yasa Mahkemesince malî denetimlerinin nasıl yapılacağının demokrasi esaslarına göre kanunla 
düzenlenmesini de emretmektedir. ©undan başka, Anayasamızın 57 nci maddesinin ilk fıkrasiyle 
19 ncu maddesinin son fıkrası, temel rejim ilkelerine uymıyan siyasi partilerin Anayasa Mah
kemesince temelli kapatılmasını âmir bulunmaktadır. Bu durumda, Anayasamızın 136 ncı mad
desi gereğince, siyasi partiler kazasiyle ilıgili olarak Anayasa Mahkemesinin 'görev ve yetkilenilin. 
işleyişinin ve yargılama usullerinin de kanunla tanzimi bir zaruret olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bütün bu konuların sistematik bir kot halinde tanzimi en uygun hal şeklidir. Esasen Ana
yasamızın 7 nci ıgeçici maddesi de böyle bir kanunun 15 Ekim 1963 e kadar çıkmasını emretmek 
tedir. Türlü sebepler dolayısiyle Millet Meclisinin bu konudaki çalışmaları çok uzun sürmüş ol
makla beraber, neticede muhtelif siyasi cereyanlar arasında ıgeniş bir ittifak havası içinde tasa
rının esasları üzerinde bir metin çıkmış ve Cumhuriyet Senatosuna sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Anayasamızın mezkûr hükümlerinin ne gibi' bir kanuni tanzimi 'gerektirdiğini tam olarak 
tesbit edilmek için mukayeseli âmme (hukuku bakımından siyasi partiler sahasında bilhassa ikinci 
Dünya Harbinden bu yana vukualgelmiş olan gelişmelere kısaca $öz atmakta fayda ve zaruret mev
cuttur. 

Siyasi partiler, çok uzun bir süre, hususi hukukun bir kolu olan demetler hukukunun mevzuu 
sayılmış ve partilerin kurulması ve faaliyetleri mümkün olan en geniş ölçüde taırzimsiz bırakıl
mıştı. İki Cihan Harbi arası devrede, insan haklarına dayanan çok partili demokratik rejim 
anlayışının böylesine liberal bir zemin üzerine oturtulmuş olması, aslında bizatihi demokratik 
rejimi yıkmaya çalışan bâzı siyasi partilerin dahi bizzat demokratik rejimden faydalanmak sure
tiyle hu. ga/yeye uılaışmiaik iısıtemellerini1 ve 'bâziaın bu gayelerine ulaşmakta başarı kazanmalarını müm
kün kılmıştır. Weimer Anayasası devresinde Almanya'nın ve Birinci Cihan Harbinden hemen 
«oıına İtaHya'mın gelçirdiği acıı tleortijbe'ler, (bâzı memleketlerde demokratik rejimin yaşamasının, 
halkoyu içıeriısinıde siiyasii fiıTriıÜieriin oluışuımuı ve teşkilâtlanmasında hellilbaşlı rolü oynıyan siyasi 
partilerin, varlrkİM'mın sebebini teşkil eden temel Devlet düzenini ve demokratik rejimi yıkmak 
için çalışmak hakkından mahrum olmalarına ve siyasi partilerin temel Devlet düzeni ve demok
ratik rejim içerisinde kalmalarının da yüksek seviyede bir kazai murakabeye tabi tutulmasına 
bağlı olduğu fikrini doğurmuştur. İkinci ıDünya Harbinden sonra Federal Almanya Anayasasının 
21 nci maddesi işte bu sebeplerle vaz'edilmiştir. Gerçi, aynı Anayasanın siyasi partiler hakkında 
çıkarılmasını emrettiği kanun henüz 'çıkarılmamış ise de, Federal Anayasa Mahkemesi, doğrudan 
doğruya Anayasa ve kendi kuruluş kanununa istinadetmek suretiyle ilkel bir yetki olmak itibariyle! 
partiler üzerindeki kaza yetkisini zaman zaman kullanmış ve demokratik rejim aleyhinde faaliyetle 
bulunan aşırı sol ve aşırı sağ partileri kapatmıştır. 

9 Temmuz 1961 Anayasasının yapılmasına sebebiyet veren tarihî olaylar, •memleketimizde de, 
Devletin temel düzenini ve bu meyanda demokratik rejimi korumak için siyasi partilerin, kendi 
mevcudiyetlerinin tek meşru kaynağını ve teminatını teşkil eden bu temel düzen ve demokratik 
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rejim aleyhindeki davramşlannm nıenedilmesini gerektirmiştir. Temsilciler Meclisi, Anayasa Ko
misyonu tarafından hazırlanan Anayasa tasarısının gerekçesinde de bu hususlar bütün açıklığı 
ile belirtilmiş bulunmaktadır. 

3 Ekim 1963 günü Bakanlar Kurulunca Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş bulunan siyasi 
partiler kanunu tasarısının hazırlanışı sırasında 1955 Ocağında Federal Almanya İçişleri Bakanı ta
rafından kurulan hukukçular komisyonunca hazırlanan ve 1957 Ağustosunda yayınlanan «Rechliche 
Ordnung des Parteiwesens» adlı rapordan geniş ölçüde istifade edilmiştir. Gerçekten, bu rapor, si
yasi parti fenomenini sosyal ilimlerin muhtelif açılarından tetkik etmekle kalmamakta; aynı zaman
da, 'bugüne kadar muhtelif memleketlerde siyasi partilerle ilgili olarak ısrar edilmiş ve hiçbiri kot 
şeklini almamış değişik konulardaki mevzuatın mukayeseli bir tahlilini de yapmaktadır. Bu rapor, 
mevzuatın tahlili bakımından şimdiye kadar yayınlanmış en sistematik ve toplu eser olarak tavsif 
edilebilir. 

Pek tabiîdir ki, Anayasamızın ve memleketimizin özellikleri, tasarının hazırlanışında temel un
suru teşkil etmiştir. 

'Tasan, Bakanlar Kurulunca Millet Meclisine sunulduktan sonra, ayrıca partiler arası görüşme
lere konu teşkil etmiş olmakla 'beraber, bu görüşmeler sonucunda meydana çıkan ve Millet Mecli
since de kabul edilmiş olan metin, Hükümetçe ve daha sonra Millet Meclisi Geçici Komisyonunca 
tasvibedilmiş bulunan metinden esasları itibariyle ayrılmakta değildir. Yalnız, Millet Meclisince 
kabul edilen metin, bu esasları çok daha realitelere uygun hale sokmuş ve kanuna vuzuh ve temi
nat kazandırmıştır. 

Millet Meclisince kabul edilen tasan metni dört bakımdan müteşekkildir. 
Beş maddeden ibaret olan birinci kısım, genel esaslara mütaallik olup, birinci madde, siyasi 

parti mefhumunun temel unsurlarını saymaktadır. Bu madde ile, siyasi parti fenomeninin.bütün 
sosyal ilimler dalları için muteber ve âlemşümul bir tarifi verilmek istenmiş değildir.. Burada, 
sadece, Türk Mevzuatı anlamında siyasi partide 'bulunması gerekli bâzı temel vasıflar zikredil
miştir. Bu hususta Hükümet gerekçesinde yer alan izahata Komisyonumuz olduğu, gibi katılmak
tadır. 

İkinci maddede, «ersatz-» siyasi parti niteliğindeki dernekler yasak edilmektedir. Bu suretle, 
demek kurmak yoluyla siyasi partilere has faaliyette bulunarak Anayasa Mahkemesinin malî ve 
kazai denetiminden kaçmak yollan tıkanmak istenmiştir. Bu vesileyle, şunu da belirtmek gei'e-,. 
kir ki, bir derneğin (ve bu arada, esasen 15 Temmuz 1963 tarihli ve 273 sayılı Sendikalar Kanu
nunun birinci maddesi gereğince) işçi ve işveren sendikalarının belli bir partiyi desteklemek veya 
desteklememek yahut siyasi partiler arasında işbirliği sağlamak veyahut Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeliği veya mahallî idareler veya muhtarlık yahut ihtiyar- heyeti seçimlerinde belli 
adaylan desteklemek veya desteklememek yahut bunlar- arasında işbirliği sağlamak amaciyle ku
rulması mümkün değildir; ancak, derneklerin (ve bu arada - Temsilciler Meclisi tutanaklarında 
Anayasanın 46 ncı maddesine ilişkin müzakereler sırasında Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyo
nu sözcüsünün sarih açıklamaları muvacehesinde - işçi ve işveren sendikalarının) bir siyasi parti
nin davranışlarının veya belli bir adayın tutumunun kendi amaçlarına nazaran durumunu tesbit 
edici faaliyetlere girişmeleri, bu madde ile hiçbir surette menedilmiş değildir. 

Üçüncü ve dördüncü maddeler, Anayasnm 56 ncı maddesinde yer alan esasların kanun tekniği 
dairesinde ve genel ahlâk prensipleri içerisinde tavzihini 'getirmektedir. 

Beşinci madde, ikinci kısımda yer alan parti teşkilâtının genel şemasını çizmektedir. 
İkinci kısım siyasi partilerin teşkilâtlanmasına dairdir. Bu kısım, partilerin kurulmasına dair bi

rinci bölüm; üyelik ve organlarda görev almaya mütaallik ikinci bölüm, merkez teşkilâtına mütaallik 
üçüncü bölüm il ve ilçe teşkilâtına mütaallik dördüncü bölüm; Meclis gruplarına mütaallik be
şinci bölüm; mahallî idareler meclis gruplarına dair altıncı bölüm; adayların tesbitine dair ye
dinci bölüm; disiplin işlerine dair sekizinci bölüm; parti defterlerine ilişkin dokuzuncu .bölüm ile 
teşkilâtla ilgili diğer hükümlere dair onuncu bölümden ibarettir. 
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Siyasi partilerin teşkilâtlanmasına dair olan bu kısımda yer alan temel ilkeleri şöylece özetle

mek mümkündür. 
Maurice Duverger'ye göre. siyasi parti teşkilâtı tiplerini, komite, şube, hücre ve milis olarak 

dörde irca etmek mümkündür Komite tipi parti teşkilâtlanması, Amerika Birleşik Devletleri
nin bâzı bölgeleri hariç, artık tamamiyle tarihe karışmıştır. Bu teşkilâtlanma tipi, daha ziyade 
seçim kampanyası sıralarında il ve bazen ilçeye tekabül eden merkezlerde eşrafın belli adayları 
ve partileri desteklemek için bir araya gelerek çalışmalarım ifade eder. Şube tipi teşkilâtlanma 
ise, parti teşkilâtının aşağıdan yukarıya ve coğrafî idari taksimata uyularak seçilmesini gerek
tirir. 19 ncu asrm ikinci yarısından itibaren Batı - Avrupa'nın demokratik sosyalist partileri 
tarafından parti hayatına sokulmuş olan bu teşkilâtlanma tipi bugün artık bütüı. demokratik 
memleketlerdeki belli başlı partilere yayılmış olup 1945 den bu yana memleketimizde kurulan 
bütün partiler tarafından da uygulanmıştır. Hücre tipi teşkilâtlanma, parti teşkilâtının idari 
taksimatı takiben kurulması yerine, iktisadi işletme ünitelerini esas alarak kurulmasını gerekti
rir ve bu tip teşkilâtlanmada, temeldeki teşkilât üniteleri arasında ufki irtibat (şube tipi teş
kilâtlanmanın aksine ve geniş ölçüde vaz'edilmiş gizlilik prensipleri sebebiyle) 'hemen tamamiyle 
ortadan kaldırılmıştır. Milis tipi teşkilâtlanmada ise, parti üyelerinin askerî birliklere benzer 
tarzda teşkilâtlandırılması söz konusudur. Görülüyor ki, komite tipi teşkilâtlanma, partinin 
üyelerini hiçbir suretle dikkate almayan ve âyân ve zadeganın tam hâkimiyetini sağlıyan bir 
teşkilâtlanma tipidir. Hücre tipi teşkilâtlanmada daha ziyade ihtilâlci bir mahiyet taşır: taban
daki teşkilât birimini teşkil eden hücreler arasında ufkî irtibatın bulunmayışı ve gizlilik kuralları 
bu gibi partilerin idaresine parti üyelerinin değil, fakat, tamamiyle genel merkezlerin hâkim 
olmasını sağlamaktadır. Nihayet, milis tipi teşkilâtlanmada da yukardan aşağıya bir komuta 
zinciri hâkim bulunmaktadır. Bu teşkilâtlanma tiplerini demokratik rejimin icaplariyle bağdaş
tırmanın mümkün olamıyacağı aşikârdır. Bu itibarla, tasarı, komite, hüere ve milis tipi tevşki-
lâtlanniâyı -3$fc$&--etmiş ve tek teşkilâtlanma tipi olarak, şube tipini kabul etmiştir. 

Tasalının kabul ettiği şube tipi teşkilâtlanmaya göre, parti içinde yetkileri elinde tutan bü
tün organ ve merciler, bu yetkilerinin kaynağını teşkilâtın tabanını teşkil eden parti üyelerin
den alırlar. Parti üyeleri, köy ve mahalle kademelerinde, kendi oylariyle 6 kademe çevresin
de parti işlerini yürütmek üzere birer parti görevlisi ile yedeğini seçeceklerdir. Bu sistem saye
sinde, eski ocak teşkilâtının Hükümet tasarısırm gerekçesinde sayılan mahzurları giderildiği m-
bi: parti üyelerinin köy ve mahalle kademelerinde kendi nzalariyle ve üst kademelerin hiçbir 
müdahalesi olmaksızın demokratik bir şekilde teşkilâtlanmaları imkân dâhiline sokulmuş o l u k t a 
dır. Eski ocak teşkilâtının aynen ihya edilmeyişinin bellibaşlı bir sebebi de, Anayasa Mahke
mesince partinin bütün mamelekinin denetiminin yapılmasının zarureti karsısında, köy ve mahal
lelerde parti sıaırnejekmin bir kısmına tasarruf edebilecek teşkilât birimlerinin malî denetir 
minin tamamiyle imkânsız olacağı mülâhazasıdır. Parti üyeleri, ayrıca, ilçe teşkilâtının idare or
ganım seçecek ol.an ilce kongresine gidecek delen-eleri bizzat sermek hakkına, sair p i r ler . 

4 Temmuz 1960 tarihli ve 8 sayılı Kanun ile bu kanunu değiştiren 30 NıVn 1953 tarihli ve 
228 sayılı Kanun da yürürlükten kaldırıldığı cihetle, köy ve mahallelerde parti görevlileri nn 
seçilmesi ve î çe kongresi delegelerinin seçilmes; vesilesiyle yapılacak toplantılarda siyasi konuş
malar yapılması da imuân dâhiline girmiş o^aca^tır. 

Parti teşkilâtının düzenlenmesinde dikkat edilen temel nokta, şube prensibine riayet şarthde, 
partilerin teşkilâtlanma özelliklerini, kendi tüzükleriyle tamamiyle serbest olacak tanzim ede
bilmeleri olmuşm^. Tasarı, hiçbir suretle tip parti yaratmak niyetini gütmüş değildir. Ta
sarıda yer alan hükümler, çok kere, parti tüzüklerinin belli bir konuyu düzenlemedi zorun^uğunu 
yüklemekte; ancak, bu düzenlemeyi yapmakta parti tüzüklerini tamamiyle serbest bırakmakta
dır. 

Bununla beraber, teşkilâtlanma bahsinde bâzı emredici hükümler de asgari ölçüde ve demok
ratik bir parti işley'şiri sağlamak am^ciyle tasanda yer almış bulunmaktadır. Ocnel kongrelerin 
(Ve pek tabiî olarak kıyasen diğer kadomo kongrelerinin) müşahhas siyasi kararlar ajflaaşınj <$n* 
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üyen hüküm; kongrelerin üye sayısının üst s"ninni tahdit etmek suretiyle kongreleri meseleleri 
ciddî şekilde müzakere etmek imkânına kavuştu-mak amacını güden hüküm; il ve ilçe yönetim ku
rullarının üye sayılarını düzenliyen hükümler; ilk genel kongrenin toplanmasından önce ku
rucuların tahakkümünü önliyen hükümler; MecI s Gruplarını parti tüzel kişiliğinleı müstakil kıl-
maksızın onlara yasama faaliyetlerinde geniş mu1 tariyet tanıyan ve bunların genel merkez organla-
riyle münasebetlerini düzenliyen hükümler ile genel merkezde ve illerde disiplin organı 
kurulması mecburiyetini vaz'eden ve disiplin işlerini, parti tesanüdünün icapları ve di
siplin kurullarının asla bir parti içi kaza organı olmaması esasına riayet etmenin gerekleriy
le, mevcut idare organlarının parti içi münakaşa ve münazarayı önlemek yolun
daki temayüllerini önlemekteki zaruretleri birib iriyle bağdaştıran hükümler, bu arada zikredil
mek lâzımdır. 

Tasarı, ayrıca seçimlerde aday tesbiti işinin demokratik esaslara raptedilmesi bakımından çok 
ileri 'bir adım teşkil eden, aday tesbiti işinin adlî denetim altına alınması esasını getirmiş bulun-
maıktadır. 

Tasarı, nihayet parti teşkilât kademeleri dışındaki kilit çevrelerde, ezcümle, üniversiteler, ka
mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar ve bilcümle entellektüel çevrelerde faa
liyet gösterenlerin, partinin temel faaliyet mahallini teşkil etmesi gereken Parlâmentonun dışında 
kalmasını önlemek bakımından demokratik esaslara uygun düşen ve ancak genel merkezlerin teş
kilât kademeleri yerine kaim olmasını da önliyetı bir merkez yoklaması sistemini getirmiş ve bu 
mülâhazalar muvacehesinde merkez yoklamasiyle gösterilecek aday sayısının partinin seçimlerde 
göstereceği aday sayısının % 51 olarak tahdideyİçmiştir. 

Tasarının üçüncü kısmı, malî hükümlere dairdir. Bu kısmın tedvininde göz önünde tutulan 
belli'başlı esasları da şu şekilde hulâsa etmek mümkündür:, 

Anayasa Mahkemesinin malî denetim yapabilmesi için, partilerin gelir nevilerinin kanunda 
tahdidi olarak tesbitinde zaruret olduğu aşikârdır. 

Yin'e Anayasa Mahkemesince malî denetimin yapılabilmesi için, bu gelir nevilerinin hangi nevi 
parti mevzuatiyle tanzim edileceğinin kanunda sarahatle belirtilmesi de şarttır. 

Malî denetimin şartlarından biri de gelir ve gülerlerinin tevsiki mecburiyetinin vaz'edilmesidir. 
Bundan başka, malî denetimin yargı metodu kullanılmak suretiyle yapılmasını sağlamak lâ

zımdır. 
Denetim tamamlandıktan sonra, doğru olmıyan veya tevsik edilmiyen veya kanuna uygun ol-

mıyan gelir ve giderler miktarmca parti mamelekine Hazinece el konulmasının Anayasa Mahke
mesince karara bağlanması, malî denetimin tek müessir müeyyidesi olarak görülmüştür. Kanuna 
uygun düşmiyen gelir ve giderlerin mevcudiyeti bizatihi partilerin kapatılması sebebi olarak te
lâkki edilmemiştir. Ancak, bu gelir ve giderler voliyle ayrıca kapatma sebebi teşkil eden faali
yette bulunulmuşsa, kapatma prosedürü ancak bu gibi faaliyetler sebebiyle ve tamamiyle ayrı 
olarak uygulanacaktır. 

Partilere Devlet yardımının yapılması, partileri faaliyetlerinin finansmanı bakımından belli 
özel veya meslekî baskı gruplarının tazyikinden kurtarmak ve partilerin fikir partileri olarak 
inkişaf edebilmesi için gerekli araştırma, incelene ve fikir yayma teşkilâtını kurabilmelerini sağ
lamak bakımından kesin bir zaruret olarak görülmüştür.. Ancak, partilere Devlet yardımının 
yapılması bir kere karara bağlandıktan sonra, bu kararın gerekçesi, bir yandan özel bağışların; 
diğer yandan da adaylık aidatının tahdidini de gerektirmiştir. Kamu sektörünün ve temel amaç
ları siyasi olmıyan tüzel kişilerin partilere malî yardımda bulunması da pek tabiî olarak yasak 
edilmiştir. 

Dördüncü kısımda parti yasaklamaları yer almaktadır. Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyo
nunca hazırlanan Anayasa tasarısının Anayasamızın bugünkü 57 nci maddesine tekabül eden ge
rekçesinde, demokrasi prensiplerine aykırı düşen partilerin kapatılması esası Anayasa ile konul
duktan sonra, ne yolda hareket edişin bu prensipleri ihlâl sayılacağının kanunda belirtilmesi 
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gerektiği açıkça söylenmektedir. Her ne kadar, «suç» ancak gerçek kişiler tarafından işlenebilir 
ve «ceza» da ancak gerçek kişilere verilebilirise de, tüzel kişiler hakkında kaza organlarınca 
•alımam faaliyetten! mren ve - rbüzieıl Hamiliğin, tataamiylie 'ortaldan feallkımıalsıını ıgerektire(n - kapatlmıa 
gibi tedbirlerin de„ hınçların ikamumiliği premısiibkıe müşabih bir prensip ıdadnesiınlde tamızim ediüL-
mıeleri ,ger<ektiği aşikârdır., Aksi Ibailde, tüzel kişilerin 'ciddî (bir teminıatı oimıyıac&ğii şüphesizdir. 

Anaıyaısıaımız, 517 inci mıalddenin ilik fıikralsı ile 19 mcu Maddesinin som fıikrasamida haınigi temel 
ilkellere ulyimıaımıa Ihalinıde partilerin kapatıLacağını (belirtmiştir. Buı majddelerdte aitotfedıleiL teaniei 
ilkel'ere riayetsizliğim fcamuın vâzaıoıca kapatmıa ısöbebi olarak tealbml edilmesi mıiedrariyetti (Varıdır. 
Bumıuını yamılsırıa, siyasi partilerim ıgemel] lolarak dıemek (oluşları karşıısınıda Anıayasalmııızıın 559 ınteu 
mıaddesıinimı ikinci dümlesimıde (yer ;ailıamı kamuu diızemd ve genel ahlâk] mülâibaaaliarı da partiilıeır için 
kamumla bâzı< kapatmıa selbepllerinim, ihdas edilmesine imkân verauekte ve hattâ buauu geıteikıtit-
mıektedir. 

Anayasamızın 57 mıei maddesinin il!k fıkrası ile 19 mieuı ma'ddetsiniın sıon fıfcraısımidıa yer aDam w 
partilerin] uymıaısı ve ilhlâl letnuemuê i aoımmluğuı olan termeıl rejim ilkelerimin iher Itarinin ihamıgi 
kuınalları sıaraibaltem istiizıam ettiği, dördüncü kasumlda taım bir vuızuMla göstenilımıiş bmkımimaMaldiir. 

Üuımlhıııriyet ilkesinin torumımiasımıın istilzam ettiği (kurallar, bu 'knsımıın birinci bölfikaıüınjde, 
Devlet şeklinin korunması, «millî egeni'enilik esiasmm korunması ve sultanlık nişan ve unvanları
mın yasıaklanrnaısMiıa dair Atatürk devrtalerindem! Ibirini teşkili e.den Kaınmmıuin korumlmıaısı olanak 
«îraliaıomuşitir. Millilî iElgetmıemllik ilkelsinin ktoruınımasıınıın aynı zamamdia eıgetnueıuliğıin ıbelM bir ısnnıfa 
terk ediimjelsini öınigörem komünist partilerin yasaklanımıaısı netdicieısinl d'oğıınıdujğuı da zikredilmek 
gerekir. Bumıa mmfcalbilı, 1945 tem tberi mievzıuatimnızın teımıel prenisdpleııinlden (birini teşkil etmiş 
olanı ve diemıoküaıtdık ıbüıtüm, memdıeketlerdıe (kfalbuü ddilımiş .olanı «İşçd Partisi», -«IKlöyılfii PartM» ıgilbd 
sınıf partilerinin 'kural rnıasaı yasak 'edilmiş değildir; amleaık, Ibu ıgüM partiler, belli bir sımııfnn 
siyaısi menfaatlerini korunken ıbuı isımafa elgeimıemliğin devredilmesi yol iyi e diğer sınıfların da si
yasi teşıkilâtlıaanmıasıın.ı ömıliyecek veya maıulhtelıitf ısnnııfkırı ısînelsimdte Koplıyan partilerim .siyasi ha
yatta yer .aılımıalsmı eınigelliyecefc antidemokratik ^gayeler taşıyamiazlar. 

J^u 'kısmın ikiruci 'böıliümtüınid'e millî Dievliet ilke-sinin iıstiiİBam ettiği pı-ensıipler ısayılımıalkıtadTr. 
Butiilar," bağiımısızllığım Ikioruınlmıasu, ülllke büttümlüğümıöiiı koruaiımaısa., Türkiye Cumlhurtiyıetinin' ımulh-
tar ^eJyalet veya böıllgelıeıldem veyla fedıeıre dıetvlfâitleırdemı kııi'uılmaisTnı leırugelHiyen Devlet teiklliği prensi-
biıuin kforunmateı, lazıaılılk yarıatılllmaısının! önJl(enimıesi, bölgecilik ve ıırlkçılalk 'yûisağı ve vatanldaşiljanin 
kanuın önümıde eşitliği illkieısıiıniııı korumması olup bu ikıiirallla'rım hepsi Atatürk !Miıliliyetçilliğiın'kı te-
-mıei eisasilıarımıdan ibaret bmdtumımıalktladır. 

Aynı ikıısmıım ülçiünıeü bö'lümJüınjdie Hâİık Detvletl niteliğinaın v© Atatürik devrimıcıiliğimdin koruınanja-
siına miültıaıalliik kurallar yer alımıştur. AntaJyalsajmızıını 15 S mıelü ımıalddıesdinıde, Atatürk dıevriımlleıııiııjin 
Cuımıhuriyıetin lâiıkllilk niteliğini koruımalk ve Türk toplUumuınu ^lağdaş uygarilik sefviryesaınıe >eri§-
tinmök için yapıldığı iziküeıdiiidiğine göıne, Devletin lâikdilk niteliği1 ile Atatürik devrelerindin (bir 
bütün teşlkil ettiği şülplheisizdir. Bumıunı ıgibi, Teimtsilıcdler Meclisi tutanalküarııni'n incdtetnımıetsi, 
x\ınıayaJsianım 154 nıcü ımaddesinde yler aJlianı Diyiamet 'işler1} Ba^kamüığinnıın ıgenıel idare iiçimld© yıer 
alimlasıına 'dair ioiliam telmıel fcumaiam ısevk1 edilımıelsdııdeiki maksadım, ıdimî faaillilyetleriin t'e^kilâtİJaıııidiirııl1-
maısii yoliyıle, lâiklik niteliğinin Delvletin teimJetL, niteıliMıerîmiden biri olaıralk ikalbudümiden 'beklleoıeaı 
ve l'ünk toplfumıumıu çağdaş uiygarlalk (yıani Atatürk'üm ideyimıilyle Batı uiylgarlığiı) iSevniyesimıe eriş
tirmeyi gaye bilen Atatürkçülüğün amaçlarının tam aksine nietieeler doğmaisınıı ömllemıek -olduıgTii-
•nîLL laıçıklça ortaiya kioyimaiktadır. Atatürk tarafımdan kalbuil edilen lâiklik sistemi, taımiamdyille 
memleketimizin kendisine has ihtiyaçlarından doğmuş olduğuna göre, lâik Devletin dinî faaliyet
ler üzerinde gerekli denetimini yapmasını sağlıyacak olan Diyanet İşleri Başkanlığının genel ida
re içinde yer- alması prensibinin korunması da, lâiklikten ve Atatürk devrimlerinden beklenen 
neticelerin muhafazası bakımından kesin bir zaruret olarak görülmüştür. 

Atatürk'e karşı yapılan hücumlarda daha ziyade onun lâiklik ve devrimcilik vasıflarını 
hedef tuttuğundan Türk Milletinin kurtarıcısına ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucusuna karşı 
saygı vecibesi de bu bölümde yer almıştır. 

C. Senatosu ' ( S. Sayısı : 649 ) 



- f -
Bu kısmın dördüncü bölümünde demokratik düzenin ve onun meşruluk temelinin korunmasına 

mütaallik ilkeler tasrih edilmiştir. Bu suretle, Batılı demokratik rejimin bütün temel ilkeleri, 
ezcümle insan hak ve hürriyetlerine dayanan demokratik düzen, hukuk Devleti ilkesi, çok partililik 
ilkesi ve tek dereceli genel oy ilkesi korunmaktadır. Korunan insan hak ve hürriyetlerinin özü
nün ve ayrıca, sosyal bir Devlette Devletin haiz olduğu ödevlerin özünün korunması da teminat 
altına alınmıştır. Bu bakımdan, meselâ, bir parti grev hakkının şu veya bu şekilde tanzimini 
istiyebilecek; fakat, grev hakkının özünün ortadan kaldırılmasını hiçbir zaman talebedemiyecek-
tir. Aynı şey, meselâ, mülkiyet hakkı için de varittir. Bunun yanısıra, Devletin Anayasanın 
35 ilâ 53 ncü maddelerinde yer alan ve özellikle iktisadi ve sosyal haklara «sosyal Devlet» ve 
«sosyal adalet» ilkelerine dayanan ödevleri ve bu ödevleri yerine getirebilmesi için Devlete tanınan 
yetkiler de özleri itibariyle korunmaktadır. 

Bu bölümde, aynı zamanda, Anayasamızın getirdiği teminatlı demokratik rejimin meşruluk 
temelini teşkil eden 27 Mayıs 1960 Devriminin meşruluğunu koruyan hükümler de yer almakta
dır. Bu devrimin meşruluğunun inkârının demokratik rejimin ve bütün bir Anayasa sisteminin 
meşruluğunu inkâr anlamına geleceği izahtan varestedir. 

Bu kısmın beşinci bölümünde de ahlâk ve âdabın korunması, yasaklanan parti adları ve askerî 
nitelikteki partilerin kurulması yasağı gibi genel nitelikteki yasaklamalar yer almaktadır. 

Beşinci kısım siyasi partilerin kapatılmasına mütaallik kazai prosedürü vaz'etmektedir. 
Bu prosedür genel olarak ikiye ayrımıştır. Dördüncü kısımda yer alan yasaklamalara aykırı 

hareket halinde Anayasa Mahkemesine Cumhuriyet Başsavcılığınca nasıl dâva açılacağı ve belli 
organ veya parti üyelerinin faillerinin hangi şartların tahakkuku halinde parti tüzel kişiliğini il
zam etmiş sayılacağı bu hükümlerde tam bir sarahatle belirtilmiş bulunmaktadır. 

Kamu düzeninin korunması bakımından Hükümete Cumhuriyet Başsavcısına dâva açma emrini 
verme yetkisini tanımak zarureti ortadadır. Ancak, bu yetkinin iktidardaki partilere bir imtiyaz 
tanınması mahiyetini almaması için, Hükümete katılmıyan partilere de prensip itibariyle benzeri 
yetki tanınmış; ancak, bu yoldaki talepler ayrıca Yargıtay Ceza Daireleri Başkanlarından teşkil 
edilen parti yasaklamaları inceleme kurulunun süzgecinden geçirilmekle gayriciddî taleplerle Cum
huriyet Başsavcısının harekete geçirilmesi ihtimalleri önlenmiştir. 

Bu kısım tedvin edilirken ortaya çıkan anamesole, hangi fiiller dolayısiyle parti tüzel kişiliği-
nin ilzam edilmiş olacağını sarahatle tesbit etmektir. Parti mevzuatının parti yasaklamalarına 
aykırı olması halinin böyle bir fiil teşkil edeceği şüphesizdir. Bunun gibi, genel kongre, merkez 
karar veya yönetim organı ve Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grupların genel kurullarının 
kararlarının aynı yasaklamalara aykırı olmasının da parti tüzel kişiliğini ilzam edeceği izahtan 
varestedir. Bunun dışındaki parti organları ile parti üyelerinin fiillerinin yasaklamaları ih
lâl etmesi halinde ise, bu hal, esas itibariyle parti tüzel kişiliğini ilzam edici sayılmış değildir. Bu 
gibi organ ve üyelerin parti tüzel kişiliğini kendi fiilleriyle ilzam edebilmeleri için parti tüzel kişi
liğinin bu fiilleri benimsemiş olduğunun açıkça anlaşılması gereklidir. Tasarının 111 nei madde
sinin 3 ncü bendi bu benimsemenin hangi şartlarla tahakkuk edeceğini, en geniş kazai teminatı 
getirmek suretiyle tesbit etmektedir. Hemen belirmek gerekir ki, buna müşabih bir prosedür 
halen mer'i olan 24 Temmuz 1953 tarihli 6187 sayılı vicdan ve toplanma hürriyetinin korunması 
hakkındaki Kanunda yer almaktadır. Bir siyasi parti tüzel kişiliğinin tasarının bu maddesinin 
ikinci bendinde sayılanlar dışında kalan organ ve üyelerinin fiilleriyle ilzam edilebilmesi için, 
Cumhuriyet Başsavcılığının bu organa işten el çektirilmesini ve bu üyenin partiden kesin ola
rak çıkarılmasını istemesi; Yargıtay Ceza Daireleri başkanlarından kurulu Parti Yasaklamaları 
İnceleme Kurulunun partinin başsavcının müracaatına karşı yapacağı itirazı reddetmiş olması; 
partinin bunun üzerine söz konusu organa otuz gün içinde işten el çektirilmesine veya üyenin 
aynı süre içinde partiden kesin olarak çıkarılmasına yetkili organlarının eliyle karar vermemiş 
bulunması; bu kararın verilmemesi üzerine Cumhuriyet Başsavcısının Anayasa Mahkemesine 
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kapatma dâvası açması ve Anayasa Mahkemesinin de tamamiyle serbest olarak delilleri takdir ettikten 
sonra partinin kapatılmasına karar vermesi gereklidir. Görülüyorki bu hüküm, partiler aley
hine kapatma dâvalarının açılması neticesini doğurmaktan ziyade, partilerin içlerine sızabilecek 
Anayasa rejiminin temel ilkeleri aleyhindeki unsurları ayıklamalarına fırsat verici bir nitelik 
taşımaktadır. 

Bununla beraber, yukarda izah edilen tasarının 111 nci maddesinin 3 ncü bendinin tatbikinde-
ki kesafet neticesinde, bir partinin Devlet düzeninin temelleri aleyhindeki faaliyetin mihrakı 
haline geldiği neticesi de doğabilir. Bu yoldan gerekli kapatma dâvasının açılması yetkisi ancak 
belirli yasaklamaların ihlâli halinde ve sadece Cumhuriyet Başsavcısına re'sen tanınmıştır. Bu 
konuda yasaklamaların hangilerinin ele alınması gerektiğinde güdülen kıstas, bilgisizlik . dola-
yısiylc işlenebilecek ferdî fiillerden ötürü memleketimizin bugünkü şartları bakımından rejimin 
temelleri aleyhine mihrak olma halinin bahis konusu olamıyacağı mülâhazasına dayanmaktadır 
Mihrak olma bakımından kaale ahnmıyacak olan yasaklamalar, tasarının 85, 91, 95, 96, 97, 98, 
99, 101, 104, 105, 106 ve 107 nci maddelerinde yer almaktadır. Bu maddelerde yer alan ilke
lerin kapatmaya mütaallik diğer prosedürlerle gerektiği ölçüde korunduğu mütalâa edilmiştir. 
Esasen, bunlardan 104 ncü maddenin ilk fıkrası ile 106 nci madde, partilerin ancak tüzel kişi 
olarak yapabilecekleri ihlâller olup, ferdî mahiyetleri olamaz. 

Tasarının 6 nci kısmında kapanma hususu tanzim edilmiştir. 
Yedinci kısımda ceza hükümleri yer almaktadır. 
Sekizinci kısımda bu kanun muvacehesinde değiştirilmesi ve kaldırılması gereken hükümlerle 

diğer kanunların siyasi partiler hakkında uygulanmaması gereken hükümleri zikretdilmiştir. 
Dokuzuncu kısımda da bir kısmı geçici mahiyet taşıyan ve yürürlüğe mütaallik olan son hü

kümler yer almaktadır. 

Geçici Komisyonumuzca değ :-fc"rllen maddelerin numaralan 

Komisyonumuz, Millet Meclisi tarafından kab t' edilen kanun tasarısının 1, 2, 8, 13, 15, 16, 18, 
33, 36, 37, 40, 50, 52, 54, 56, 68, 74 ve 97 nci mad ilerinde değişiklikler yapmış, tasarıya madde nu
marası 137 olarak bir yeni madde eklemiş, bu se eple tasanda mevcut 137, 138, 139 ve 140 nci 
madde numaralarını sıra ile 138, 139, 140 ve 141 e çevirmiş ve yeni numarası 140 olan madde met
nini de değiştirmiştir. 

Madde değişikliklerinin gerekçesi 

Madde 1. — Yönetme, denetleme ve etkileme ^örev ve ödevleri arasında lüzum, samimiyet ve 
maksat bakımından fark gözetmemek gerektiği ka usında olan Geçici Komisyonumuz, siyasi partile
rin seçim yo'u ile iktidara gelme ve Türk Milleti ıin yüksek menfaatlerine hizmet etme amaeiyle 
kurulduklarını göz önüne alarak, metne bu bakım ardan açıklık vermek istemiştir. 

Madde 2. — Anayasamızın 29 ve 46 nci madde Griyle diğer mevzuat hükümleri, sendikaların ku
ruluşlarındaki maksat ve faaliyetleri bakımından lernek'ere nazaran taşıdıkları özellikler ve tasarı
nın 135 nci maddesi göz önüne alınarak, son fıkra un kaldırılması halinde, ilk fıkra ile derneklere 
yasak edilen fiillerin sendikalar için yasaklanma TUŞ olacağı kanısına varılmış ve bu sebeple haşiv 
sayılması gerçeği düşüncesiyle sözü edilen son fık a metinden çıkarılmıştır. 

Madde 8. — Tasarının 8 nci maddesine, Anaya unızın geçici 11 nci maddesi göz önünde bulundu
rulmak suretiyle konulan 2 nci fıkra, memnu hak arının iadesine - 9 Temmuz 1961 tarihinden önce 
karar verilmiş hükümlü ile memnu haklarının ia lojini hteme hakkına - 9 Temmuz 1961 tarihinden 
önce hak kazandığı yetkili mahkeme tarafından bu konuda sonradan verilen kesin karar ile tevsik 
edilen hükümlü arasında fark gözetmemenin ada Jt icaplarına uygun düşeceği düşüncesiyle, değiş
tirilmiştir. 
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Madde 13. — Bir siyasi partinin Ana Muha'afet Partisi Lideri sayılması için, Millet Meclisin
de o siyasi partinin (10) milletvekiline sahibolman yeterli görülmemiş, Millet Meclisinin (450) 
milletvekilinden teşekkül ettiği de göz önüne alınarak en az (45) milletvekiline sahibolması şartı 
öngörülmüştür. 

Madde 15. — îl kongrelerine, seçim çevresi o il olmak üzere seçilmiş bulunan T.B.M.M. üyeleri
nin de tabiî üye sıfatiyle katılmaları uygun görülmüş ve il yönetim kurullarının işten el çektirilme-
leri halinde il kongresinin toplanması için kabul edilen (3) aylık süre fazla sayılarak bir buçuk aya 
indirilmiştir. 

Madde 16. — Değişikliğin gerekçesi, 15 nci mıddenin değiştirilmesi gerekçesinin aynıdır. 
Madde 18. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 14 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasında yer alan 

hükmün tasarı metnine de aynen alınmasında fayda görülmüştür. 
Madde 33. — İl ve ilçe yönetim kurulları baş'ran ve üyelerinin, T.B.M.M. üyeliği için merkez 

yoklamasında aday olabilmeleri için istifa etmelerini zorunlu kabul ettirecek haklı sebep görülememiş, 
ve değişiklik bu maksatla yapılmıştır, ayrıca, (saat 17,00) ifadesindeki rakam yerine yazı ile (on-
yedi1» demek daha uygun görülmüştür. 

Madde 36. — İlk fıkradaki (bir ay) yerine (otuz gün) deme, siyasi partiler seçmen kütüklerinin 
aynı zamanda o ilde seçime katılan siyasi partilerin ilçe yönetim kurulu başkanlıkları kapılarına da 
asılması, birden fazla siyasi parti seçmen kütüğünde adı yazılı partilinin adının, 4 ncü maddenin 
2 nci fıkrasına tenazur sağlamak amaciyle, bütün kütüklerden silinmesi daha uygun görülmüştür. 

Madde 37. — Son fıkradaki (bulunmazlar) kelimesinin (bulunamazlar) a çevrilmesi ve adayla
rın propaganda yaparlarken Türkçeden başka dil ve yazı kullanmamaları uygun görülmüştür. 

Madde 40. — Bir seçim çevresinden 2 Cumhuriyet Senatosu Üyesi veya 2 milletvekili seçilmesi 
halinde önseçime veya yoklamaya katılan partili seçmenin bir aday adı yazması yeterli görül
müş, bu sebeple 2 nci bende bir fıkra eklenmiş ve 2 nci bendin 3 ncü fıkrasına yanlış olarak gi
ren (adlarının) kelimesi (adlarından) olarak değiştirilmiştir. 

Madde 50. — 2 nci fıkradaki madde numarasının (31) yerine yanlışlıkla (38) olarak yazıldığı 
ve son fıkrada da (seçim) olarak yer alması gereken kelimenin yine yanlışlıkla (önseçim) şeklin
de yazıldığı anlaşılmış ve bu yanlışlıklar düzeltilmiştir. 

Madde 52. — Geçici çıkarma cezasına uğrayan parti üyesinin, faaliyetine katılamayacağı siya
si parti organlarına hiçbir teklifte bulunamaması yerinde sayılmış ise de, bu organlardan hiçbir 
istemde bulunamaması, meselâ affedilmesini dahi istiyememesi adalete uygun görülmediğinden, 
2 nci bendin 3 ncü fıkrası bu maksada göre değiştirilmiş ve disiplin organlarınca parti üyeleri 
hakkında verilen kararların gerekçeleriyle birlikte belli bir süre içinde ilgiliye tebliğinin uygun 
olacağı düşünüldüğü için de bn husus madde metnine 5 nci bend halinde eklenmiştir. 

Madde 56. — Gerçi, disiplin cezasına uğrayanların gerektiğinde affedilemiyecekleri hakkın
da tasarıda bir hüküm yoksa da, af konusunun siyasi parti tüzükleriyle düzenleneceğinin açık
lanın asm d a fayda görülmüştür. 

Madde 68. — Genel milletvekili seçimlerinde muteber oyların Türkiye çapında yüzdebeşinden 
fazlasını a1 an siyasi partilere her yıl Hazinece yardım yapılacağı göz önünde bulundurularak, 
adavlık için önseçim veya voklamava başvuranlardan almması gereken özel aidat için bir tavan 
belli etmenm ve bu tavamn (2 000) T.L. olmasının uygun olacağı düşünülmüştür. 

Madde 74. — Bir önceki genel milletvekili seçimlerine katılmamış bulunan siyasi partilerden 
T. B M. M. birleşik toplantısında gramı olanlara bir defaya mıinhasır olmak üzere yapılması dü
şünülen Hazine yardımının Millet Meclisinde grupu olanlara verilmesi ve bu konudaki hükmün 
kanım tasansmm 0 ncu kısmını teşkil eden son hükümler arasında yer alması uygun görülmüş, 
tn^avvlıki 7 nci bend madde metninden çıkarılarak 137 nci maddenin 2 nci fıkrası halinde tedvin 
edilmiştir. 
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Madde 97. — 3 neü bendde (tarihli) kelimesiyle (677) rakamı arasına konulması gereken (ve) 

edatının unutularak konulmadığı görülmüş ve bu eksiklik tamamlanmıştır. 
Madde 137. — Bir önceki genel milletvekili seçimlerine katılmış ve muteber oyların Türkiye 

çapında yüzde beşinden fazlasını almış bulunan siyasi partilere Hazinece yapılması öngörülen 
yardımın ilkinin ödenmesi için Genel Bütçe Kanununa ek ödenek konulması zorunluğu düşünül
müş ve bu sebeple kanun tasarısının 9 ncu kısmını teşkil eden son hükümler arasına 137 numa
ra altında bir yeni madde eklenmiştir. 

Bu maddeye 2 nci bir fıkra eklenmiştir ki, gerekçesi, 74 neü madde gerekçesinde göste
rildiği için, burada tekrar edilmemiştir. 

Madde 138. — Kanun tasarısına 137 nci madde halinde bir yeni madde eklendiğinden tesel
sülün sağlanması için, eski 137 nci maddenin numarası 138 e çevrilmiştir. 

Madde 139. — 138 nci madde gerekçesinde açıklandığı üzere, kanun tasarısındaki eski 
138 nci maddenin numarası 139 olmuştur. 

Madde 140. — 138 nci madde gerekçesinde açıklandığı üzere, kanun tasarısındaki eski 
139 neu maddenin numarası 140 a çevrilmiş, bu maddede yer almış bulunan (140) nci madde 
numarası (141) yapılmış ve 74 neü maddede yapılan değişiklik sebebiyle de bu maddede yer 
alan (son fıkrası ıhariç) kelimeleriyle maddenin son fıkrası metinden çıkarılmıştır. 

Madde 141. — 138 nci madde gerekçesinde açıklandığı üzere, kanun tasarısındaki eski 
140 nci maddenin numarası 141 e çevrilmiştir. 

S o n u ç 

Kanun tasarısının Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve yukarda açıklanan gerekçelere 
dayanılarak değiştirilen maddeleri dışındaki maddeleri, Geçici Komisyonumuz aynen kabul et
miştir. 

Geçici Komisyonumuz, genel milletvekili seçimlerinin 1965 Ekiminde yapılacağını da .göz önün
de bulundurarak, bu tasarının diğer bütün islerden evvel, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini tek
lif etmeyi de kararlaştırmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan 
Muğla 

H. Mmteşeoğhı 

Sözcü 
Tokat Tabiî üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

1, 2, 15, 16, 33, 36, 40, Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur 
56 ve 128 nci maddelere 8. Gürsoytrak O. Koksal 
muhalifim. Söz hakkım 

mahfuzdur. 
Z. Betİl 

Ağrı 
Söz hakkım maMuz 

8. Türkmen 

Aydın 
O. Saim Sarıgöllü 

30 ncu maddede komis
yonu terk etmiştir. 

Bursa 
Tümüne musalifim. 

Söz hakkım saklı 
Muhalefet şerhi ekli 

Ş. Kayalar 

istanbul 
O. Gümüşoğhı 

İmzada bulunamadı 
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istanbul Kastamonu Ördü Samsun 

50, 56, 74 ncü madde- A. N. Tuna Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım sakli 
lere muhalifim ve söz 67 nci maddeden sonra E. Ayhan R. Rendeci 

inaktım mahfuzdur. komisyonu terk etmiştir 
Muhalefet şerhi ekli 

E. özden 
Yozgat 

Söz hakkım mahfuzdur 
/. Yeşilyurt 

14 Haavnm 1965 
Muhalefet Şerhi 

Siyasi partiler Kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metnin tümünü kabul etme
mekteyim. Muhalefetimi muhtevi sebebleri arz ediyorum. 

Anayasanın 57 nci maddesinde, siyasi partilerin iç çalınmaları faaliyetleri, Anayasa Mahke
mesine ne suretle hesap verecekleri ve bu mahkemece malî denetimlerinin nasıl yapılacağı, demok
rasi esaslarına uygun olarak kanunla düzenlenir denilmektedir. \ 

Devlet hayatında olağanüstü bir role sahibolan ve ister iktidarda, ister muhalefette olsunlar, 
siyasi partilerin, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olduğu Anayasanın 56 ncı maddesinin 
son fıkrasında bilhassa tasrih edilmiştir. 

Filhakika; 1961 Anayasasının (felsefe) si, partiler üzerine kurulmuş olma vasfıdır. 
1961 Anayasası, Türk demokrasisini, artık siyasi partiler üzerine dayatan bir demokrasi kurmak 

oldu. Bu Anayasa, siyasi iktidar münasebetlerini, 19 ncu asrın siyaseten atomize partâmentosunun 
içindeki şahsi kuvvet ve tercihlerin muvazenesine dayatarak kurma ve devam ettirme yerine, siyasi 
iktidar münasebetlerini, içinde siyasi parti gruplarının yelpazelendiği, polarize olduğu bir par
lâmento içindeki grup kuvvet ve tercihlerinin muvazenesine dayatarak kurmak, devam ettirmek yo
lunu tutmuş, oldu. 

Bir ibaşka deyimle; bu Anayasa, siyasi iktidarın kuruluşunu, işleyişini, hesap verişini, yenile
nisin! veya sona erişini, modern demokrasi gereklerine göre ve modern Anayasa müesseseleri va-
sıtasiyle yürüten düzenliyen bir Anayasadır. Siyasi iktidarın en büyük, en müessir modern Ana
yasa vasıtası da «siyasi parti» dir. 

Anayasada haklar ve hürriyetler de tasrih edilmiştir... Vatandaşların haiz olacağı hürriyet
leri, bu hürriyetlerden kısılamıyacak olanları, siyasi partilerden esirgemek, onların elini, kolunu 
bağlıyarak işliyemez birer unsur haline getirmek asla düşünülemez. Anayasadaki (serbestçe) kaydı 
bilhassa şayanı dikkattir. 

Partilerin iç çalışmaları ve faaliyetleri hakkında düzenlenecek bir kanunun Anayasa sınırları 
içinde kalması, 57 nci maddenin emrettiği kanun vesilesiyle parti mefhumunu ortadan kaldıra
cak yasaklara gidilmemesi gerekir. Esasen bu düzenlemenin demokrasi esaslarına uygun olarak 
yapılmasının ayrıca tasrihi de bir mâna ifade etmek gerekir. Devletin görevi haklara engeller 
koymak değil, bunları kaldırmaktır. (Anayasa madde 10) siyasi partilerin neyi yapamıyacağı 
da Anayasanın, 19 ve 57 nei maddelerinden açıkça anlaşılmaktadır. 

Bizzat Anayasa bunların müeyyidelerini koynıuştur. Bunun dışında bütün siyasi partileri, va
tandaşlar için menedilmiyecek olan düşünce ve hireketlerden partileri mahrum etmek Anayasanın 
11 ve 12 nci maddelerinin 2 nci fıkralarına da aykırı olur; yani kamu düzeni, millî güvenlik gibi 
sebeplerle bir hakkın ve hürriyetin özüne dokunmak olur, bir partiye, hattâ bu partinin içinde 
ve dışında şu tutumda olan 'bir zümreye imtiyaz tanımak olur. 
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Siyasi partiler, parti lüzüğü ve programı gibi anahatları taşıyan belgeler dışında önceden be

yanlara zorlamak ve bu beyanlar için de onları kıskıvrak bağlamakta Anayasanın 20 nci madde
sinin 2 nci fıkrasiyle telif kabul edemez. 

Kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Partiler ise bunu lüzum gördüğü 
nisibette ve doğmalarının tabiî bir gereği olarak programlariyle yaparlar. Fakat bunların ötesinde 
kendisini zorlamak, vatandaşların haiz olduğu bir haktan bir vatandaş topluluğunu mahrum 
etmek olur. Bu programın dışında da olsa Anayasanın yasaklamadığı ve umumi kanunların fert
lere suç saymadığı, insan haklarına dâhil bir arzuyu ifade ve onu tahakkuk ettirmeye gayret sarf 
etmek fertlerin olduğu kadar partilerin de hakkıdır. 

Bir Anayasanın değiştirilebileceği, o Anayasada yazılı olmasa da, pek tabiî bir şeydir. Kaldı 
ki, bizim Anayasamızın 155 nci maddesi kendisinin nasıl değiştirilebileceğini ayrıca tesbit eyle
miştir. Bu, tabiî bir tecvizin «şekil tâyini» zımnında teyidinden ibarettir. 

Diğer taraftan 9 ncu madde ile Devlet şeklinin değiştirilmesini, 19 ve 57 nci maddelerde lâ
ik ve müstakil hüviyetinin ihlâlini sarahaten menetmesi, bunun dışındaki bütün hükümlerin 
değiştirilmesi caiz şeyler olduğunun ayrı bir delilini ortaya koyar. 

Şu halde «bir siyasi partiler kanunu» bu üç prensip maddesi dışında yeni yasaklar ihdas edi
yorsa Anayasaya aykırı düşer... O kadar ki, bu, Anayasanın âdi bir kanunla tadili mânasını ta-
zammun eder. 

Yine Anayasamızın çeşitli maddeleri, himaye etmek istediği müesseseleri ve tasarrufları, nis-
betlerini ve şekillerini de belirterek açıklamıştır. 

Bunu niye yapmıştır? Kanunu hazırlıyanların ve buna inzımamen Komisyonun gerekçesinde 
bir nisbette bilgi var. Fakat bu izahat daha ziyade politik mahiyettedir. Meselâ; geçici 4 ncü mad
denin ihtiva ettiği taasrruflar var. Millî Birlik devresi tasarruflarından bir kısmının, belki de 
bizzarure, Anayasaya aykırı olmadığı yolunda bir kanaat mevcudolsa, Anayasa Mahkemesine mü
racaattan da sakınacak bir cihet bulunmazdı. Çünkü bu kanunların değiştirilemez hale getirilmesi 
istenmemiş, tersine olarak bu geçici maddenin son fıkrasında onların kaldırılabileceği ve değiş
tirilebileceği nazikâne bir kitabet mahareti ile teyit ve tasrih olunmuştur. 

Atatürk devmrimlerine ait 8 kanunluk bir listede yeni Anayasanın 153 ncü maddesinde yer 
almış ve bunlarda Anayasaya aykırılığının bahis konusu edilemiyeceği tasrif edilmiştir. 

Şu noktayı peşinen tasrih etmelidir ki, böyle bir iddia hiçbir Türk vatandaşının aklından geç
mez. Türk Milleti bu devrimlerin topyekûn sahibi ve öz malının en sadık bekçisidir. 

153 ncü madde, bu kanunların değiştirilemiyeceği, parlâmento üyeleri veya siyasi partiler tara
fından böyle bir değişme yolunda faaliyet sarf edilemiyeceği yolunda bir kaydı neden ihtiva et
memektedir? 

Bu bir sağduyu meselesidir. Hukuk prensip!eri bakımından Anayasaya konamıyan böyle bir 
kaydı dolaşık yoldan âdi bir kanuna koymak h-~v şsyden evvel Atatürk'ün millî hâkimiyet ve 
Meclis hakkındaki düşüncelerine ve ilkelerine aykırı düşer ve o müessese ve devrimleri zedeler. 

Partileri de onları benimsedikleri için değil, csza müeyyideleri yüzünden bu inkılâplara karşı 
hareket edemiyor gibi bir duruma düşürür. 

Elimizdeki siyasi partiler kanunu tasarısı bu lüzumsuz, zararlı ve Anayasaya aykırı davra
nıştan uzak kalabilmiş midir? 

Her hangi bir siyasi partiye mensup bulunmıyan veya istifa ederek müstakil hale gelen se
natör veya milletvekili hakkında bu tasarı bir hüküm ifade 'etmiyor. Edemez de.. Anayasanın 
menetmediği bir teklifi bu Parlâmento üyesi Mocliso getirir ve kanuniyet kesbederse bir taraf
tan meselâ La Haye Adalet Divanına başvurma hakkı Türk vatandaşlarına da tanınacak, fakat 
öbür taraftan Siyasi Partiler Kanuniyle kabul e:lilen bu yolu tasarının 86 nci maddesindeki mem-
nuiyet sebebiyle tasvibettiğini dahi bildiremiyecek. 

Müstakil bir adayın veya senatör veya milletvekilinin söylemekten ve yapmaktan yasaklanma
dığı ve yaptığı takdirde cezalandırılamıyacağı bir şeyden siyasi partileri menetmenin mesnedi 
redir? 
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Hakikişahısların haiz olduğu hürriyeti hükmi'şahıslarda haizdirler. Kendi kendil'erini, geçici 

veya devamlı olarak bağlıyan bâzı kayıtları partiler kendi n:~amnamelerino ve programlarına ko
yabilir; sonra da değiştirebilir. Bunlar kendini tanıtma veya propaganda mahiyetinde olabilir. 

Pir parti, yapabileceği bâzı şeyleri olduğu gibi yaptığı takdirde suç teşkil etmiyecek birtakım 
hareketleri yapamayacağını da umumi efkâra ve mensuplarına tüzük ve programlariyle bildire-
bili?... 

Ama bunları bir kanuna doldurmaya hakkımı-; yoktur. 
Kaldı ki; hukuka rağmen bir takyit yoluna gidilec'ekso 153 ncü maddeye atıf yapmak kifayet 

ederdi. 
Kaş yapayım derken göz çıkarır gibi, Atatürk' 'n en büyük ilkesi ihlâl edilerek millî iradenin 

tezahürü vasıtaları olan partileri bağlarken araya başka şeyler de sıkıştırmak ve Anayasanın 9, 19, 
57 ve 153 ncü maddelerinin ihtiva etmediği birta -m başka yasaklar ve yasaklama şekilleri ihdas 
etmek bir kanunun yapabileceği şey değildir. 

8 nci maddesiyle Anayasa kendi üstünlüğünü ve bağlayıcı vasfını tesbit etmiştir. Binaenaleyh 
bütün kanunlarda olduğu gibi Siyasi Partiler kanununda da bu ana kaideyi gözden uzak tutma
mak gerekir. 

Elimizdeki tasarının tümü hakkındaki bu genel açıklamalardan sonra yine umumi mahiyette bir
kaç noktaya daha temas gerekecektir. 

Anayasa, demokratik esaslara, hukuk ve kanun anlayışına aykırı hükümleri bakımından tasanda 
mebzul misaller var. 

A) Kanun Anayasanın isteklerini çok aşmıştır : 
1. Ancak başka kanunlarda ve Meclis îctüzükVrinde bulunabilecek hükümleri kapsamına al

mıştır. (Parti Meclis gruplarına ait hükümlerden barıları gibi) derneklere, seçim kanunlarına, Sen
dikalar Kanununa hattâ Anayasa Mahkemesinin büzüğünü yapma salâhiyetine bile taşılmıştır. 

2. Siyasi partilerin iç çalışmaları, faaliyetle-i ve malî murakabesi ötesinde birçok hükümleri 
ihtiva ediyor. Halbuki Anayasa Kanunu bu çerçeve ile tahdldedilmiştir.- Siyasi-Partiler Kanununda 
bu-çerçeve dışında hükümler bulunamaz. 

3. Atatürk Kanunu, 38 sayılı Tedbirler Kamnu, Türk Ooza Kanunu yani mevzuatın esasen 
nv».netfci-*i hususlar eksik,-gedik veya tatbikatı ka • ştıracak şekilde bu tasanya doldurulmakla hata 
edilmiştir. 

4. Sırf parti tüzüğüne bırakılacak birçok hük'-'im'eri fuzuli o1 arak tanzime ve buna mukabil 
partiden çıkarma kararları gibi, savunma alınması «ribi sniist'male müsait hükümleri perçin^yerek 
partilerin haysiyetlerini büvük kongrelerin hakları u frözetm^i gerekirken bun1 arı tüzüklere . bırak
makla tasan yapabileceğini ihmal, yapamıyacagı eylere müdahale etme durumuna düşmüştür. 

B) Bu-kanunda siyasi partiler için sadece sıkıcı hükün^ere ver verilmiş, bir taraftan rio-rnal 
cezalar-^rtınlırken -veya yeni cezalar ihdas olunurken öbür taraftan partilere karşı işlenecek teca-
vüzler-v© suçlar hakkında her hangi bir hüküm. lovmak ak'a bile gelmemiştir. 

£ E$m 1962-terin ve 1963 Martı tecavüzlerinin önlenebilmesi için lüzumlu ceza hükümlerinin 
yeri-tef|hb*fkan.ttndu. 

" Siyasi partiler yalnız cezalandırılır veya kapatılırken değil, ona tecavüz edilirken de «Devlet 
hayatında olağanüstü role sahip ve demokrasinin vazgeçilmez unsurları» sayılmak gerekir. 

C) Hükümet tasansmda öngörülmüş ve getirilen hükümler içinde en değerli ve rejim için en 
faydalı bir yer alan. (önseçim) müessesesi, Millet Meclisinde çok kısır ve Parlâmento üyelerinin, 
âdeta, muayyen bir dirijan kütlenin tâyin,.ve tesbiti gibi gayrikabili terviç bir hale gelmiştir. 
Ko^şy^;n%üza^er^eri arasında aleyhinde bulunduğumuz bu mahzurlu hüküm hakkında diğer arka« 
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dallarım §a!hmn tasviıbettiğim mulhalefet şerfılerini ıbeyan edeceklerinden bu nokta üezrinde daha 
fazila durmuyorum. 

Hulâsatan tekrar etmek 'gerekirse bu tasarı 3-<5 maddelik 'bir kanunla tanzim edilmesi gereken bir 
müesseseyi 140 maddenin dönme dolapları ve lâbirentleri içinde tek parti - tek şef sistemine götüre
cek (bir bunaltma taktiği ile hazırlanmış, Anayasa »bir tarafa bırakılarak istihsal edilmek istenen asıl 
gaye birtakım lâf kalabalıkları içinde gizlenmeye çalışılmıştır. Hallbuki artık herkesin tecrübesi art
mıştır. Meselâ, büyük bir partiye mensup bir kimsenin teşkilât tarafından tutulup sevildiği görül
müş, onun Ve taraftarlarının kendi partileri içinde bir mevcudiyet gösterememesi için ne yapmak 
mümkünse yapılmış olduğunu tasarıya bir bakışta anlamıyacak kimse kalmamıştır. 

Disiplin kurullarında savunma .hakkının nasıl kullanılacağı parti tüzüklerine bırakılmaktadır. 
Hallbuki; şu kadar madde içinde parti tüzüklerine bırakılmaması, eğer partiler için bir kanun 

lazımsa, bu kanunda yer alması gereken en esaslı meselelerden biri parti tüzüğüne bırakılıyor. 
Büyük kongre bir partinin en yüksek organıdır. Bu organa birtakım emrivakiler dikte etmek 

ve disiplin cezalarından hiç olmazsa geçici ve kesin çıkarma halinde büyük kongre nezdinde itirazda 
bulunmak hakkını parti üyelerine tanımak hem zaruridir, hem de geleneklerimize uygundur. 

tşte büyük bir partiye mensup bir şahıstan bahsettiğimiz zaman billhassa bu maddeleri kasdet-
miş bulunuyoruz. 

Meclis ve kanunları, her hangi bir partinin bugünlük hâkim zümresinin arzularına alet ede
meyiz. 

'56 ncı maddede dikkati çeken nokta Asliye Hukuk Mahkemesine karsı ancak şekil ve usul bakı
mından itiraz edilebilmesidir. Bu da hiçbir teminat teşkil etmez... Belki esasa mütedair bir itirazı 
mahkemelere tetkik ettirmek doğru olmryabilir. Fakat büyük kongrenin son bir derece olması za
ruridir. 

Binaenaleyh, bir partinin her şeyi demek olan büyük kongrelerin böyle bir'mevzudaki salâhiyet 
lerini kısalbilen bir (Siyasi Partiler Kanunu) tasavvur edilemez. Bir büyük kongre, belki, bütün bir 
disiplin kurulundan dalha çok tuttuğu bir üyesinin partiden kovuluvermesinc müdahale edomiyeeekse 
ne yapacaktır? 

Bir (Kuvvetler ayrılığı) nazariyesini parti içi münasebetlerine tatbik etmek mümkün ise bari 
müstakil (yarı müstakil) bir parti kaza organı vücuda getirilsin. 

Bir partideki bir zümrenin dertlerini değil, kanunların haysiyetini, objektiflik vasıflarını ve 
nihayet hukukîliğini düşünmek mecburiyetindeyiz. • . . - . . 

Tefriki kuvvada bile Teşriî Organın af yetkisi vardır. • 
Part i iş ler in de büyük kongrenin yetkilerini, diğer tali organlar lehine tahdideden her , türlü. . 

kanun hükmü siyasi parti mefhumuna ve hukuk anlayışına zıttır. 
Bu yasama devresi içinde bir milletvekilinin «La Haye Adalet Divanına muayyen şartlarla, baş- . 

vurması imkânına dair ve evvelce reddedilen bir kanun teklifi teşebbüsünü bundan sonra her han
gi bir partinin tekrarlıyamaması için, , meselâ; bir 86 ncı madde araya sıkıştırılmıştır. Bü mad
deye bir girizgâh olsun diye baş tarafına kimsenin itiraz edemiyeceği (istiklâl) gibi mukaddes bir 
mefhumu korur bir cümle konulmuş ve bunun altında Türk vatandaşının bir çok demokratik, 
müstakil ve büyük Devlet vatandaşlarının olduğu gibi La Haye Adalet Divanına başvurma yolunu 
kapatmaktan ibaret bir mızrak çuvala sığdırılmaya çalışılmıştır. Bu maksadın dışındaki koca 
madde esasen bütün ceza mevzuatiyle ve hattâ idam cezaları yi e cezalandırdığı hususlara taallûk 
etmektedir. 

Binaenaleyh, araya Anayasa dışı bir kaydı sokuşturmak için lüzumsuz bir madde meydana ge
tirilmiştir. Kanaatimce bu madde kabul edilirse müşterek pazara girmeye, meselâ onun. gümrük 
tahditlerini kabul etmeye imkân olmıyacaktır. Hat tâ buna çalışmak bir parti için suç teşkil ede; 
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çektir. Müşterek Pazar ise sadece ekonomik değil, uzak ve asıl gayeleri itibariyle siyasi bir hü
viyet taşımaktadır. Korkulur M, bu maddeye muhalefet partileri elemanlarına, kendileriyle 
nezaket teması yapmayı araştıracak yabancı diplomatlardan bucak bucak kaçma zorunlugunu 
telkin edecektir. 

Alman Anayasasında olduğu gibi Devlete veya demokratik nizama cephe alan partileri ka
patma, esası Anayasamızda da kabul edilmiştir. 

Bu itibarla, partiler Devletin temel nizamını korumak bu suretle meşruluğunu idame ettirmek 
mecburiyetindedir. Buna aykırı hareket etmiye teşebbüs dahi Anayasamızın öngördüğü parti mef-
humiyle bağdaşamaz. 

Hal böyle olunca, partilerin uymaya mecbur olduğu nizam Anayasamızda derpiş olunmuş 
iken, bunların âdi bir kanunda sayılmış olmasını Anayasanın üstünlüğü prensibiyle telif 'etmeye 
imkân yoktur. 

Bu tasarının gerekçesiyle maddeleri ve bilhassa kalabalık maddeler içine sıkıştırılmış kayıtlar 
tezat halindedir. 

Anayasa dışındaki kayıtlamalar kabul edilemez. Mevcut kanunlarla nizamlanmış olan husus
lara atıflar yapmayı kâfi bulmaktayım. 

Siyasi partileri hüviyetinden çıkaracak yeni yasakların alabildiğine çoğalmasına rıza gösteril
memesi lâzımgeldiği kanısındayım. Anayasanın temel düzeni ve ilkeleri Anayasada yazılıdır. 
Bunların madde numaralarını zikrederek karşılarına mevcut Ceza Kanununun maddelerine atıf 
yaparak onların uygulanacağını söylemek gerekçede belirtilen gayeyi sağlamaya kâfidir. 

Partilerin gayesi seçim yoliyle millî iradenin tecellisine yardımcı olmak ise ve köylü vatan
daşın da Anayasaya göre oy hakkı varsa bu idari üniteleri ve binnetice köylü vatandaşı, yani 
milletin % 80nini böyle bir yardımdan mahrum 'bırakmak doğru olamaz. 

Köylerde parti teşkilâtı kurulmasına engel olunması Anayasa dışı bir harekettir. Ve millî ira
denin tecellisine •'% 80 oranı ile engel koymaktadır. 

Seçici heyetleri genişletmekten 'bahsederken gerekçe ve yoklamayı bir' ön seçim haline getirme
ye çalışırken kanun, köylerde de partilerin vücudunu kaibul ve üstelik «geniş heyetlere katılan 
siyasi parti seçiminin parti ve memleket menfaatlerini diğer mülâhazaların daha üstüne çıkar
makta isabetli davrandığı görülmüştür.» de deniliyor. 

Memleket her şeyden üstün ve öncedir. Gerekçede ifade edildiği gibi parti ve memleket men
faatleri yerine memleket ve parti menfaatleri demeyi tercih edersek sormak lâzımdır. 

Şu halde köylerde ocak teşkilâtı kurulmasından neden korkuluyor... Köylü yoklamada mü
kemmel, siyasi partiler ise iradei millîyenin tezahürüne yardımcı... 

Fakat köylerde siyasi parti ocakları kurulmaya gelince yok!... 
Gerekçede bir Alman raporundan bahsedilmektedir. Eğer bunu esas ittihaz edecek ve memle

ket realitelerine uydurmaya çalışarak bir kanun yapacaksak evvelâ bu rapor (gerekçede bahis ko
nusu 250 sahifelik rapor) Türkçoye sadıkane tercüme edilmeli ve Anayasa kadar önemli bu 
kanunun tedvininde söz sahibi olması lâzımgelen bütün parlâmento üyelerinin ıttılaına arz edil
melidir. 

Hiç şüphe yok ki tasarının en ziyade üzerinde durulması icabeden maddelerinden birisi de 
5 nci maddedir. (Siyasi partilerin teşkilâtı) baslığ n; taşıyan bu madenin parti teşkilâtını sadece (mer
kez organları, il ve ilçe) teşkilâtına hasrettiği ve (Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup
ları) bu teşkilâtın içine aldığı ve bir de (parti tüzüklerinin öngördüğü yardımcı kuruluşları) 
nazara aldığı görülmektedir. Şu halde (bucak) ve (ocak) teşkilâtı kurmak, yine, yasaklanmıştır. 

Halbuki, Millî Birlik Komitesi tarafından çıkarılmış 8 sayılı Kanunun bu vesile ile kaldı
rılması lüzumu aşikârdır, izah edelim: 
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(1 — 1959 yılında Feder: 1 Alm~n H "kümetin e parlâmentoya sunulan 38 maddelik Siyr.si Par

tiler Kanunu tasnrısı ile tafsilâtlı gerekçesinde ı 2 nci maddeyi aynen zikredeHm: 
I - Sadece hakiki şahıslar bir pariye üye olıbilirler. 
II - Genel parti tcşki âtı bölge t şkilâtlarma ayrılır. Bölgelerdeki teşkilâtlrnma hor bir üye

nin parti idaresinin oluşumunda rol o y ama-,m' sağlıyac k derecede geniş t itulmah lir) do i'-
mektedir. 

Yine 7 nci maddenin gerekçesinin 2 ne' fıkrasında (Genel parti teşkilâtının bü'i i ı b"l re alt 
kademeleri, partinin ismini kendi teş' i l â t h r m gösteren bir ilâve ile birlikte - federal teşk'lât, 
ilçe teşkilâtı kullanmak zorurdad'rlar, Buca': teşk'lâtı - Bucak tcşki1 âtları için d ıhi tcmsiViler Mec
lisi kurulabilir - aynı maddenin 2 nci fıkrasında (Tüzük, parti teşkilâtlarında parti ir desinin te
şekkülüne hizmet eden başka organlar kurulmasını öngörebilir. Bur.ların, tüzükte organ o'arak-aç/kça 
belirtilmesi gereklidir.) 

Görülüyor ki Alman Partiler Kanunu ki Anayasamızın 57 nci maddesi Alman Anayasasından 
mülhemdir ve bizim tetkik ettiğimiz tasarımızın gerekçesinde Alman Partiler Kanunu gerekçesin
den istifade olunduğu yazılıdır - gerekçesinin 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında, parti teşkilâtının 
(her bir üyesinin parti iradesinin oluşumunda rol oynamasını sağlıyacak derecede) ve (geniş) tu
tulmasını derpiş eylemektedir. Bu (geniş tutulmalıdır) tavsiyesinden teşkilâtın en küçük kademe
ye kadar teşmilinin maksut olduğu aşikârdır. 

Bu geniş tutulma 2 nci, 11 nci maddenin 1 nci fıkralarında açıkça (bucak) tâbiri kullanılmış
tır. Aynı maddelerin ikinci fıkralarında ise (Tüzüğün öngörmesi) şartiyle (başka organlar) kurul
masına mâni yoktur. Elverir ki, 'bunlar tüzükte (organ) olarak belirtilsin... Her parti, tüzüğünü 
kendi yaptığına göre, Alman tasarısının teşkilât kademelerinin kurulmasını partilerin kendi ar
zusuna bıraktığı, bunu kanunla takyidetmediği görülür. 20 nci maddenin 3 ncü fıkrası da iddia
mızı teyideder. İşte görülüyor ki, dünyada emsali bulunmıyan (Arjantin müstesna) Partiler Ka
nunu tedvir edilirken (Teşkilât) kademelerinin kanunda derpiş edilmesi doğru değildir; bunlar 
tüzüklere bırakılmalıdır. 

II - İçişleri Bakanlığının talebi üzerine verilmiş olan Ankara Hukuk Fakültesi profesörlerinin 
mütalâasında (teşkilâtlanma serbestliği) matlabı altında : 

(Anavasa teşkilâtlanma serbestliğini ayrıca oelirtmemekle beraber, bu, Anayasanın 56 nci mad
desiyle koyduğu, az önce bahsettiğimiz kuruluş ve intisap serbestliği ile az sonra inceliyeceğimiz 
«Faaliyet serbestliği» tabiî ve zaruri bir icaptır) denilmekte; kuruluş ve intisap serbestliği de şu 
suretle izah olunmaktadır : 

(Anayasaya göre «siyasi partiler önceden izin almadan kurulur» madde 56. 1 - 2. 
. «Vataridaşlar. siyasi parti kurma ve_ usulüne göre partilere girme ve çıkma hakkına sahiptir.» 

Bu hükümlerden şu sonuçlara varırız : 
a) Siyasi parti kurmak serbesttir, bu serbestlik ne doğrudan ne.de mevcut siyasi partilere ka

nun veya kamu mercileri tarafından birtakım üstünlük ve avantajlar sağlamak gibi dolaylı yollar
la kayıtlanamaz veya engellenemez. 

b) Her vatandaş istediği siyasi partiye girip çıkabilir. 
Bu hususta da Anayasanın (muhtelif maddelerinden) veya Medeni Kanunun umumi ehliyet 

esaslarından çıkan kayıtlar dışında hiçbir kayıt konamaz. Medeni Kanunun umumi ehliyet esas
larının siyasi partiye intisap haline de teşmili, bu intisabın ve hattâ siyasi partilerin kendilerinin 
hususi hukuka tabi olmalarının tabiî bir neticesidir. Anayasaya gelince; onun muhtelif maddele
rinden çıkan kayıtlar şunlardır : 

1. Memur ve benzerlerine siyasi partilere in tisap yasağı; Anayasa madde 117, 119, 120... 
2. Askerî şahıslar; Anayasa, madde 60. 
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Hülâsa; Medeni Kanımdan veya Anayasadan çıkan bu durum dışirida hiçbir grup vatandaş 

için siyasi partilere intisap kayıtlanamaz. Böyle bir kayıtlama Anayasaya aykırı düşer. 
3. Kuruluş serbesttir. - şekil ve merci tâyini bakımından - ilgili mercilere bildirme mecburi-

yeti konabilir. 

Serbest intisaba gelince; bu hususta kanun yolu ile bir düzenlenme, umumi şartlan için değil. 
sadece intisap yasağı altında olanların belirtilmesi bakımından bahis konusu olabilir. Bu son husu
sun düzenlenmesinde Anayasanın koyduğu çerçeveye sıkı surette bağlı kalmaya itina edilmesi lâ
zımdır. (Bu izahat tasarının 6 ve 8 nci maddelerinin Anayasa ile çelişme halinde olduğunu da 
gösterir) 

Bundan sonra yine teşkilâtlanma serbestliğine avdet edelim: «Faaliyet -serbestliği» «teşkilât 
serbestliğini» de 'birlikte tazammun eder. Çünkü faaliyet teşkilâta bağlıdır. 

Keza' siyasi parti kurma serbestliği, kademe veya grup halinde teşkilâtlanmayı da içine alır. 
Şu halde siyasi partilerin «teşkilâtlanma çeşidi» ni ve «kademesini» kayıtlamaya cevaz yoktur, 

Dolayısiyle Millî Birlik İdaresi zamanında çıkarılmış olan ve «Siyasi partilerin il ve ilçe mer
kezleri dışında her ne nam ile olursa olsun teş'dlât kurmalarını yasak eden» 4 Temmuz 1960 ta
rihli ve 8 sayılı Kanun gibi hükümlere cevaz yoktur. 

Anayasanın geçici dördüncü maddesi bu kanunun yargı yoliyle Anayasaya aykırılığını derme-
yana müsait değilse de, kanun koyucunun kaldırma yetkisini açıkça saklı tutuyor. Binaenaleyh 
siyasi parti hüviyeti ve demokrasi anlayışiyle bağdaşmıyan bu kanunun da kaldırılması gerekir.) 

Görülüyor ki, Ankara Hukuk Fakültesi ilim Heyeti de düşüncemizi teyidetmektedir. 

Faaliyet serbestliği : 
Anayasa madde, 56 (Siyasi partiler... Serbestçe faaliyette bulunurlar.) Faaliyet serbestliği, 

57 nci maddenin 3 ncü fıkrasında «iç çalışma» ile «faaliyet» ayrı ayrı zikredilmiş olmakla beraber, 
iç çalışma serbestliğini de içine alır; dolayısiyle hem iç, hem de dış çalışmaları kapsar, öte yan
dan, siyasi partilerin faaliyet serbestliği, siyasi parti niteliği ile bağdaşan her alanda faaliyette 
bulunmayı içine alır. Nihayet faaliyet serbestliği, hedef ve' program tesbit etme, vasıta ve imkân 
seçme serbestliğini de ihtiva eder. 

Kanunun parti faaliyetlerini düzenleme meselesi : 
Anayasanın 57 nci maddesi, «kanunla düzenlenecek» hususlar arasında siyasi parti faaliyetleri

ni de zikrediyor. Ancak siyasi parti faaliyetlerinin serbestliğini tesbit eden Anayasa esas ve bu 
serbestliğin saklı tutulması karşısında, Anayasalın belirttiği haller dışında sıkıcı bir faaliyet 
düzenlenmesi bahis konusu olamaz.) 

îlim Heyetinin bu izahatı, partilerin kademe teşkilâtının; 
a) Partilerin içtüzüklerinde gösterileceği, kanun konusu olmıyacağı, 
b) Teşkilâtın en küçük üniteye kadar kuru'abileceği ve bunun Partiler Kanunu vesilesiyle 

takyidedilmiyeceği, aksi düşüncenin Anayasaya aykırı düşeceği, hususundaki düşüncelerimize kuv
vet vermektedir. 

Diğer delillerimizi zikredelim : 
Ocak ve bucak teşkilâtının kurulmasını yasaklıyan düşüncenin kaynağı, bu ölçüde siyasi par

ti teşkilâtının cemiyet hayatında bölücü tesirleri olduğu mevzuundaki intihalardan ileri geldiğî 
anlaşılmaktadır. v> 

«En basit medeni ihtiyaçları sağlanmamış» o1 anların siyasi faaliyete katılma ve teşkilâtlan
ma bakımından «ihtiyaçları karşılanmış olanlar kadar» "ehil olmadıkları kanaatinin de bu ka
rarda tesiri olduğu tahmin edilebilir. Bu hıısus'a ileri sürülen gerekçeler yetersizdir. 

Siyasi parti haytının cemiyet içinde hangi seviyede düzenli bir cemiyet yaşamasına mâni ola
cak kadar bölücü tesiri olduğu mevzuunda sistemli bir bilgi yoktur. 
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Demokratik düzeni gerçekleştirmek iddiasında bulunanların, bu mevzudaki tutumu, mese

lenin müşahede edildiği ilk anında demokrasi tatbikatından vazgeçmek olursa, gerekçedeki ka
dar kuvvetli delillerle Türkiye'de ilçe ve merkez seviyesindeki parti teşkilatını ortadan kaldır
mak gerektiği dahi ileri sürülebilir. 

Bu konuda gerçek tulum demokratik düzeni işletecek çözüm yollarını araştırmaktır. Bir 
kısım halkın teşkilâtlı bir şekilde iktidarı, etkilem'ek hakkından malınım bırakılması, bunların 
kaderlerine terk edilmeleri olur. 

Bucak ve ocak bölgelerinde siyasi parti teşkilâtını, ünleyip, buradaki siyasi faaliyeti ilçe yö
netim organlarının tâyin edeceği «parti görevlileri» ne terk etmek bugün siyasi hayatımızda 
önemli bir problem olarak ortaya çıkan (kasaba oligarşisi) nin kuvvetini artırmak gibi çok mah
zurlu bir sonuç doğuracaktır. 

Toplum kalkınması gibi, köy topluluklarının da kendi meselelerini anlıyarak müşterek ve 
programlı hareket edebileceklerini farzeden bu konuda görevli ve özel bir Bakanlığın kurulduğu bir 
sırada köylünün teşkilâtlı bir şekilde siyasi hayata katılma ehliyetinden mahrum olduğunu ileri 
sürmek, büyük tenakuza düşmek demek olur. 

Tasarının, bucak ve ocak teşkilâtı kurulması hakkında Millî Birlik Hükümetleri zamanında ko
nulmuş olan yasağı devam ettirmesi yersizdir. 

Gösterilen gerekçede, aslında, gariptir: «Siyasi parti kuruluşlarını köy ve mahalle muhtarlıkla
rına kadar tevsi etmek demokratik bir zaruret olarak düşünülemez» diyor, tasarı gerekçesinde.. 

Bu söz doğrudur, ama, ilçede de teşkilât kurulması bir zaruret değildir. Bu söz Ocak teşkilâ
tını yasaklamayı değil, zaruri kılmayı gerektirir, (hk sathi bir görüşle Türk siyasi tecrübesinin 
acı derslerinden dem vurarak ocakları yasaklamak ciddî sayılamaz. Kaldı ki bu yasağın konulduğu 
günlerde, siyasi hayatımızın çok yetkili bir şahsiyetinden bunun aksine «özler de işitmiştik. Ge
rekçenin satırları arasında «köyün en basit ihtiyaçlarınım karşılanmamış olmasından» bahset
mek, 27 Mayıstan sonra bâzı çevrelerde moda olan köylü cahilliği Tema'smı ister istemez akla ge
tirmektedir. 

«Partizan ocak başkanı» sözü pek yersiz bir propaganda tema'smdan başka bir şey değildir. 
Partizanlığın medeni ihtiyaçların karşılanmamış olmasiyle ,cahillikle, aydınlıkla bir ilgisi yok-
hır. Ocak başkanları partizanlık yapar da, ilçe başkanları yapmaz mı?. 

Partizanlık tema'smı mantığın sonuna kadar götürecek e^ırsak, partileri tamamen kapatmak 
gerekecektir. Eğer ocak kurma yasağı devam edecekse, buna dalha derin sebepler bulunmalıdır. 

Yukarda arza ('alıştığım mucip sebeplerle tasarının tümüne muhalifim. 

Şeref Kayalar 
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Muhalefet şerhi 

1. 50 nci maddeye muhalefet sebebi: 
Tasarı bu madde ile önseçim ve tutanağının nasıl iptal edileceğini ve iptalden sonra da ne 

muamele yapılacağını tesbit etmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında bir seçim çevresindeki önseçi
min, onun işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde önseçimin yenilenmiyeceği bildiril
mekte ve bu seçim çevresi için bütün adayların 31 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı organ 
veya kurul tarafından tesbit olunacağı ve parti tüzüğünce bu kurul varsa o kurul, yoksa mer
kez karar ve yönetim kurulu tarafından adayların tâyin olunacağı ifade olunmaktadır. 

Bir önseçimin iptalinden sonra yeniden bir önseçim yapılamaması keyfiyeti, seçim gününe 
kadar az bir zaman kalması hesabiyle, bu zarurete binaen parti kurullarına yetki verilmesi ak
la mülayim gelmekte ise de 11 veya 15 kişiden mürekkep bir heyete bir vilâyetin milletvekili 
adaylarının tesbiti yetkisinin bırakılması da demokratik prensiplerle bağdaşamıyacağmı tabiî 
görmek lâzımgelir. Bu yetkinin geniş bir- heyete verilmesinde isabet vardır (o heyet yoksa şu
na, o da yoksa idare kuruluna) diye bir esas kaim] etmek mümkün değildir. İptalden sonra 
geniş bir heyetin bu ödevi yerine getirmesi şarttır. Meselâ, merkez idare kurulu üyeleriyle ön
seçimi bozulan ilin başkanı, sekreter üyesi ve il haysiyet divanı başkanı, gençlik ve kadın kolla
rı başkanlarından müteşekkil bir heyet tarafından seçimin yapılması tarzını kabul etmek mahzur
ları kısmen de olsa ortadan kaldırırdı. 

Kabul edilen fıkranın ifade ettiği mâna, merkeziyet usulünün tasarıya hâkim olduğu kanaa
tini vermektedir. 

2. 56 neı maddeye muhalefet şerhi : 
Bu maddenin son fıkrasında disiplin cezalarına karşı yapılan itirazlar hakkında asliye hukuk 

mahkemesince verilen kararların kesin olduğu yazılıdır. Bu hüküm çok serttir. Hiçolmazsa (ge
çici çıkarma) ve (partiden kesin olarak çıkarma) cezalarına karşı yapılan itirazlar üzerine mah
kemece verilen kararlarda, kanun yolları açık olmalı idi. Bu, teminat bakımından ne kadar 
önemli ise hukuk yönünden de o kadar lüzumludur. Bir partiliye verilen geçici çıkarma ve ke
sin olarak çıkarma cezalarına ait evrakı tetkik eden tek bir hâkimin yanılması daima mümkün
dür. İtirazı, evrak üzerinden bir tetkikle sona erdirmek, adalete uygun olmaz. İtirazı redde
den hâkimin kararını bu gibi ağır cezalarda bir kere de Temyizin tetkikinden geçirmekte bü
yük faydalar olduğu şüphesizdir. Böyle bir kanun yolunun mevcudolduğunu bilen disiplin ku
rulları işlere daha fazla önem verirler ve haksızlıklara meydan vermezler. Hâkimler de ona gö
re tetkik ederler. Bu sebeplerle sadece bu iki ceza 'hakkında ilgiliye temyiz hakkı tanınmalıdır. 

3. 74 ncü maddeye muhalefet sebebi : 
Tasarının 74 ncü maddesinde partilere yapılan Devlet yardımından bahsolunmaktadır. Mad

dede gösterilen miktarlar çoktur. Her sene Devletin partilere bu paraları vermeye mecbur tu
tulması doğru sayılamaz. Esasen partiler seçim zamanlarında büyük masraflara girerler. Sevk 
edilen maddeyi bu prensip üzerinden ayarlamak icabederdi. 

Şahısların verecekleri paralar yüzünden, partileri gayrimeşru hareketlerden sıyanet maksa
dına matuf olarak vaz'edilmek istendiğinden şüphe etmediğim bu maddenin bir elastikiyet ifade 
etmesi daha isabetli olurdu. Meselâ, milletvekili seçimlerinde bu miktar kabul edilir, diğer se
nelerde bunun yarısı verilirdi. O zaman maddede gösterilen miktarların yarıya indirilerek yazıl
ması yerinde olurdu. Maddenin altına (milletvekili seçimlerinde bu miktarlar bir misli olarak 
artırılmak suretiyle tediye olunur.) şeklinde bir fıkra ilâve edilirdi. 

İstanbul Senatörü 
Ekrem özden 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Siyasi Partiler Kanunu 

BÎRİNDİ KISIM 

Genel Esaslar 

Siyasi parti 

MADDE 1. — Siyasî partiler, toplum ve Devlet düzenini ve kamu faaliyetlerini, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeliği ve özel kanunlarına gör a mahallî idareler seçimleri yolu ile ve belirli 
görüıleri yönünde yönetmek, denetlemek, ve etkilemek için sürekli çalışma amacını güden ve pro
pagandaları açık olan kuruluşlardır. 

Siyasi partiler, ister iktidarda ister muhalefette olsunlar demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez 
unsurlarıdır. 

Siyasi parti niteliğinde demelileri hurma yasağı 

MADDE 2. — Dernekler, belli bir siyasi partiyi desteklemek veya desteklememek yahut siyasi 
partiler arasında işbirliği sağlamak veyahut Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği veya mahallî 
idareler veya muhtarhk yahut ihtiyar heyeti seçimlerinde belli adayları desteklemek veya destek
lememek yahut bunlar arasında işbirliği sağlamak amaoiyle kurulamaz. 

İşçi ve İşveren Sendikaları Birlikleri, Federasyonları ve Konfederasyonları hakkındaki 
15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanununun hükümleri saklıdır, 

Kuruluş ve çalışma serbestliği 

MADDE 3. — Siyasi partilerin kurulması serbesttir; önceden izin alma şartlarına bağlı de
ğildi?. 

Siyasi partiler, kanun çerçevesinde serbestçe faaliyette bulunurlar. 

Üye olma ve üyelikten ayrılma serbestliği 

MADDE 4. — Her Türk vatandaşı, kanunda ve parti tüzüğünde gösterilen şartlarına ve usulle
re göre siyasi partilere tiye olmakta ve dilediği anda üyelikten çekilmekte serbesttir. 

Kimse aynı zamanda birden fazla siyasi partinin üyesi olamaz; aksi halde, üyelik sıfatı bu 
siyasi partilerin hepsinde sona ermiş sayılır. 

Siyasi partilerin teşkilâtı 

MADDE 5. — Siyasi partilerin teşkilâtı, merkez organları ile il ve ilçe teşkilâtından ve parti 
tüzüklerinin köy ve mahallelerde öngördüğü görevliler ile yardımcı kuruluşlardan ve - varsa -
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki, il genel meclislerindeki ve belediye meclislerindeki grupların
dan ibarettir. 
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Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Anayasa ve Adalet, Bütçe ve Plân komisyonlarından kurulu Geçici 

Komisyonun değiştirişi 

Siyasi Partiler Kanunu 

BÎRÎNCÎ KISIM 

Genel esaslar 

Siyasi parti 

MADDE 1. — Siyasi partiler, toplum ve devlet düzenini ve kamu faaliyetlerini, belirli görüş
leri yönünde yönetmek, denetlemek ve etkilemek için sürekli çalışma amacını güden, propagan
daları açık olan ve bu amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ve 
özel kanunlarına göre mahallî idareler seçimleri yolu ile iktidara gelmeyi ve Türk Milletinin yük
sek menfaatlerine hizmet etmek şuur ve inancını taşımayı amaç alan kuruluşlardır. 

Siyasi partiler, ister iktidarda, ister muhalefette olsunlar demokratik siyasi hayatın vazgeçil
mez unsurlarıdır. 

Siyasi parti niteliğinde dernekleri kurma yasağı 

MADDE 2. — Demekler, belli bir siyasi pariiyi desteklemek veya desteklememek yahut siyasi 
partiler arasında işbirliği sağlamak veyahut Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği veya mahallî 
idareler veya muhtarlık yahut ihtiyar heyeti seçimi3rinde belli adayları desteklemek veya destek
lememek yahut bunlar arasında işbirliği sağlamak amaciyle kurulamaz. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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İKÎNCI KISIM 

Siyasi partilerin teşkilâtlanması 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş 

Partinin kurulması 

MADDE 6. — Siyasi partiler, milletvekilliğine seçilme yeterliğine sahip en az onbeş Türk vatan
daşı tarafından kurulur. 

Siyasi parti, kuruluş bildirisinin İçişleri Bakanlığına verilmesiyle tüzel kişilik kazanır. Bu 
bildirinin bütün kurucular tarafından imzalanması ve imzalarının yanında kurucuların ad, soyadı, 
meslek veya sanat ve ikametgâhları ile siyasi partinin adının ve genel merkez adresinin belirtil
mesi ve partinin tüzüğü ile programının iki örneğinin bildiriye ekli olarak verilmesi şarttır. 

İçişleri Bakanlığı, kuruluş bildirisi ile eklerinde noksanlık görürse, noksanların tamamlanması
nı, bildirinin verilmesinden başlıyarak otuz gün içinde yazı ile ister. 

İçişleri Bakanlığı, parti tüzüğüne göre partinin merkez organlarının seçilmesine kadar, kuru
cuların kanunda gösterilen şartları haiz olduklarının tevsik edilmesini yaziyle istiyebilir. 

3 ncü ve 4 ncü fıkralarda söz konusu istemin tebliği tarihinden başlıyarak altmış gün içinde 
noksanlık giderilmediği veya tevsik sağlanmadığı takdirde, siyasi partilerin kapatılmasına dair 
hükümler uygulanır. 

Siyasi partiler sicili 

MADDE 7. — Anayasa Mahkemesince siyasi partiler için bir sicil tutulur. Siyasi partiler sici
linde hangi belge ve bilgilerin bulunacağı ve sicilin nasıl tutulacağı Anayasa Mahkemesi içtüzüğü 
ile tesbit edilir. 

Bu sicil herkese açıktır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Üyelik ve organlarda görev alma 

Partilere üye olam/ıyacak kimseler 

MADDE 8. — Türk vatandaşı olmıyanlar, reşit olmıyanlar, kısıtlı olanlar, kesin olarak mah
kûm oldukları bir suçtan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilme yeterliğini kay
betmiş olanlar, lise veya eşidi veya daha alt kademedeki öğrenim kurumlarında öğrenci olanlar, 
memurlar ve Kamu iktisadi Teşebbüslerinin ve özel kanunla veya özel kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak kurulmuş bankaların ve teşekküllerin yönetim ve denetim işlerinde çalışanlar ve kamu 
yararına çalışan derneklerden özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış olanların 
merkez kurullarında görev alanlar, siyasi partilere üye olamazlar. 

Kesin olarak mahkûm oldukları bir suçtan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçil
me yeterliğini kaybetmiş olanlardan, memnu haklarının iadesine 9 Temmuz 1961 tarihinden önce 
karar verilmiş olanlar hakkında, yukardaki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Üniversite öğretim üyeleri ve öğretim üyesi yardımcıları, memurların 1 nci fıkra gereğince 
tabi olduğu yasaklamanın dışındadır; ancak, bunların siyasi partilerde genel merkezdeki karar ve 
yönetim görevleri dışında görev almaları mümkün değildir. 
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MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Üyelik ve o ['»anlarda görov alma 

Partilere üye olamıyacak kimseler 

MADDE 8. — Türk vatandaşı olrnıyanlar, reşit olmıyanlar, kısıtlı olanlar, kesin olarak mah
kûm oldukları bir suçtan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilme yeterliğini kay
betmiş olanlar, lise veya eşidi veya daha alt kademedeki öğrenim kurumlarında öğrenci olanlar, 
memurlar ve Kamu iktisadi Teşebbüslerinin ve özel kanunla veya özel kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak kurulmuş bankaların ve teşekküllerin yönetim ve denetim işlerinde çalışanlar ve kamu 
yararına çalışan derneklerden özel gelir kaynaklan ve özel imkânları kanunla sağlanmış olanların 
merkez kurullarında görev alanlar, siyasi partilere üye olamazlar. 

Kesin olarak mahkûm olduklan bir suçtan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğine se
çilme yeterliğini kaybetmiş olanlardan, memnu haklarının iadesine 9 Temmuz 1961 tarihinden ön
ce karar verilmiş veya 9 Temmuz 1961 tarihinden önce memnu haklannın iadesine hak kazandığı 
yetkili mahkeme tarafından bu konuda sonradan verilen kesin karar ile tevsik edilmiş bulunanlar 
hakkında, yukandaM fıkra hükmü uygulanmaz. 

Üniversite öğretim üyeleri ve öğretim üyesi yardımcılan, memurlann 1 nci fıkra gereğince tabi 
olduğu yasaklamanın dışındadır; ancak, bunlann siyasi partilerde genel merkezdeki karar ve yöne
tim görevden dışında görev almalan mümkün değildir. 
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Üyeliğe kabul şartlan 

MADDE 9. — Siyasi parti üyesi olmaya kanuna göre ehil olanların üyeliği kabul şartları siyasi 
partilerin tüzüklerinde gösterilir. Ancak, üyeliğe kabul edilmiyen bir kimsenin, üyelik dilekçe
sini reddeden teşkilât kademesinin üstündeki teşkilât kademelerine parti tüzüğünde gösterilen şe
kilde itiraz hakkı vardır. 

Siyasi partiler, üye olma istemlerini, sebep göstermeksizin reddedebilirler; 
Siyasi parti tüzüğündeki kabul şartlarında, üyelik için başvuranlar arasında, dil, ırk, cinsiyet, 

din, mezhep, aile, zümre, sınıf ve meslek farkı gözetilemez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkez Teşkilâtı 

Genel Kongre 

MADDE 10. — Siyasi partinin en yüksek organı genel kongredir. Genel kongre parti tüzü
ğünde başka türlü de adlandırılabilir. 

Genel kongrenin : 
a) Seçilmiş üyeleri : Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel oyla seçilen üye tamsayısının 

iki katından fazla olmamak kaydiyle, parti tüzüğünde gösterilen şekilde ve sayıda il kongrelerin
ce seçilen delegeler; ve 

b) Tabiî üyeleri : Parti genel başkanı üe parti tüzüğüne göre seçilen merkez organları üye-
leri; partinin üyesi olan Bakanlar Kurulu üyeleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleridir. 

Taşıdıkları sıfat dolayısiyle genel kongre üyesi olan kimselerin, ayrıca il kongrelerince dele. 
ge olarak seçilmeleri caiz değildir. 

Parti tüzüğünde parti genel başkanının genel kongrece seçilmesi öngörülmüş ise parti genel 
başkanını, parti tüzüğünce genel kongrece seçilmesi öngörülmüş olan partinin merkez karar, yö
netim ve disiplin organları üyelerini gizli oyla seçmek; partinin tüzük ve programında değişik
lik yapmak; partinin kesinhesabını kabul ve merkez karar organını ibra etmek yahut kesinhesabı 
reddetmek; toplumu ve Devleti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri ve parti politikası hak
kında genel nitelikte olmak şartiyle temenni kararları veya bağlayıcı kararlar almak; kanunun 
veya parti tüzüğünün gösterdiği sair hususları karara bağlamak; partinin feshine veya başka 
bir partiyle birleşmesine ve böylece hukukî varlığı sona erecek, partinin mallarının tasfiye sure
tine dair kararlar vermek genel kongrenin yetkilerindendir. 

Genel kongrenin olağan toplantıları iki yılda bir yapılır. Olağanüstü toplantılar, genel baş
kanın veya merkez karar organının yahut genel kongre üyelerinden en az beşte birinin yazılı 
istemi üzerine yapılır. 

Partinin kurucuları, ilk genel kongrenin tabiî üyeleridir. Parti kurucuları ilk genel kongreyi, 
partinin tüzel kişilik kazanmasından başlıyarak iki yıl içinde toplamak zorundadırlar. Ancak, 
bu hüküm, parti tüzüğüne göre seçilecek genel kongre delegelerinin kurucuların sayısından az 
olduğu hallerde uygulanmaz. 

Gençl kongre ilk toplantısını yapıncaya kadar, genel kongre yetkilerini kurucular kurulu 
kullanır. Partinin genel başkanı ve merkez karar, yönetim ve disiplin organları üyeleri ve Tür* 
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bu kurulun tabiî üyesidirler. 

Genel kongrenin toplantı yetersayısı, genel kongre üye tamsayısının salt çoğunluğudur, tik 
çağrı üzerine yapılan toplantıda toplantı yetersayısı bulunamıyorsa, ikinci çağrı üzerine yapıla* 
eak toplantıda toplantı yetersayısı aranmaz. Genel kongrenin karar yetersayısı, kanunda veya 
parti tüzüğünde daha büyük bir sayı gösterilmediği hallerde, hazır bulunan üyelerin salt çoğun* 
luğudur. 
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Geçici Komisyonun değiştirişi 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Partinin tüzük ve programında değişiklik yapılmasına dair teklifleri ve toplum ve Devlet dü
zenini veya kamu faaliyetlerini yahut parti politikasını ilgilendiren konularda karar alınmasına 
dair teklifleri karara bağlamak için, bunların genel başkan yahut merkez karar veya yönetim 
organı veya genel kongre üyelerinin en az yirmide biri tarafından ileri sürülmüş olması gerekir. 
Bu teklifler, genel kongrece seçilecek bir komisyonda görüşüldükten sonra, genel kongre, ko
misyon raporunu inceler. 

Merkez karar organı 

MADDE 11. — Siyasi partinin merkez karar organı, parti tüzüğünde gösterilen şekilde ku
rulur; merkez karar organının üye sayısı onbeşten az olamaz. 

Merkez karar organı, iki genel kongre arasında, parti tüzük ve programına ve genel kongre 
kararlarına uymak şartiyle, partiyi ilgilendiren hususlarda karar almak yetkisine sahiptir. Par
ti işlerini düzenliyen parti yönetmelikleri de bu organ tarafmdan yapılır. 

Merkez karar organı, zorlayıcı sebepler dolayısiyle genel kongrenin toplanamadığı hallerde, 
partinin hukukî varlığına son verilmesiyle tüzük ve programının değiştirilmesi dışında bütün ka
rarları alabilir. 

Parti tüzüğü, merkez karar organını, aynı zamanda, merkez yönetim organı olarak görevlendi
rebilir veya ayrı bir merkez yönetim organının kurulmasını öngörebilir. 

Merkez karar organının, parti tüzüğü ile merkez yönetim organı olarak görevlendirilmediği 
hallerde, en az altı ayda bir toplanması şarttır. Olağanüstü toplantılar için çağrı, genel başkan 
tarafından yapılır. 

Merkez disiplin organı 

MADDE 12. — Siyasi partinin merkez disiplin organı veya organları parti tüzüğünde gösteri
len şekilde kurulur. Bu organların üye sayısı yediden az olamaz. 

Genel başkan 

MADDE 13. — Parti genel başkam, parti tüzüğüne göre seçilir. 
Partiyi temsil yetkisi genel başkana aittir. Parti adına dâva açma yetkisi ve dâvada husu

met yetkisi, genel başkana veya ona izafeten bu yetkileri kullanmak üzere parti tüzüğünün 
göstereceği parti mercilerine aittir. 

Parti genel başkanı, merkez karar ve yönetim organlarının tabiî başkanıdır. 
Parti tüzüğü, genel başkana görevinin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasında 

yardımcılık veya vekillik etmek üzere, genel başkan yardımcısı, genel başkanvekili veya genel 
sekreter gibi adlarla gerekli gördüğü sayıda yardımcı mercileri öngörebilir. Bunların ne suretle 
seçileceğini parti tüzüğü gösterir. 

Hükümete katılmıyan siyasi partiler arasında en fazla milletvekiline sahibolan partinin genel 
başkanına, ana muhalefet partisi lideri sıf atiyle, (Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ödenek 
ve yolluğu da dâhil olmak üzere) Başbakanın aldığı ödenek ve yolluğa eşit ödenek ve yolluk 
ödenir ve kendisine bir resmî taşıt aracı ayrılır. Ana muhalefet partisi lideri, Devlet protokolün
de Başbakandan sonra ve diğer Bakanlar Kurulu üyelerinden önce yer alır. 

Ana muhalefet partisi liderine ayrılan resmî taşıt aracının seçimlerde kullanılmasında, Baş
bakana ait resmî taşıt aracının seçimlerde kullanılmasına dair kanuni kayıtlamalar uygulanır. 
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MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Parti Genel Başkanı, parti tüzüğüne göre seçilir. 
Partiyi temsil yetkisi Genel Başkana aittir. Parti adına dâva açma yetkisi ve dâvada husumet 

yetkisi, Genel Başkana veya ona izafeten bu yetkileri kullanmak üzere parti tüzüğünün gösterece
ği parti mercilerine aittir. 

Parti Genel Başkanı, merkez karar ve yönetim organlarının tabiî başkanıdır. 
Parti tüzüğü, Genel Başkana görevinin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasında 

yardımcılık veya vekillik etmek üzere, genel başkan yardımcısı, genel başkanvekili veya ge
nel sekreter gibi adlarla gerekli gördüğü sayıda yardımcı mercileri ön görebilir. Bunların ne su
retle seçileceğini parti tüzüğü gösterir. 

Hükümete katılmıyan siyasi partiler arasında Millet Meclisinde 45 ten az olmamak üzere en 
fazla milletvekiline sahibolan partinin genel başkanına, ana muhaJlefet partisi lideri sıfatiyle, 
(Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ödenek ve yolluğu da dâhil olmak üzere) Başbakanın aldı
ğı ödenek ve yolluğa eşit ödenek ve yolluk ödenir ve kendisine bir resmî taşıt aracı aynllır. Ana-
muhalefet partisi (lideri, Devlet protokolünde Başbakandan sonra ve diğer Bakanlar Kurulu üyele
rinden önce yer alır. 

Anamuhalefet partisi liderine ayrılan resmî taşıt aracının seçimlerde kullanılmasında, Başba
kana ait resmî taşıt aracının seçimlerde kullanılmasına dair kanuni kayıtlamalar uygulanır. 
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Merkezdeki diğer organlar 

MADDE 14. — Parti tüzüğü, merkez denetçiliği gibi başka merkez organları ve mercileri de 
kurabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ti ve ilçe teşkilâtı 

ti teşkilâtı 

MADDE 15. — 1. il kongresi, sayısı binden fazla olmamak üzere, parti tüzüğüne göre ilçe 
kongrelerince seçilen delegelerden kuruludur, il başkaniyle il yönetim ve disiplin kurulları üye
leri, il kongresinin tabiî üyeleridir; ancak, geçici il yönetim kurulu üyelerine tabiî üyelik hakkı 
tanınmaz. 

Partili Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, il kongrelerine delege seçilemezler. 
il kongresi, iki yıldan fazla olmamak üzere, parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde top

lanır. 
2. il yönetim kurulu, il başkanının başkanlığında olmak üzere, parti tüzüğünün göstereceği 

sayıda -il başkanı dâhil- yedi ilâ onbeş üyeden kurulur. 
il yönetim kurulunun il kongresince nasıl seçileceği, merkez yönetim organınca ne gibi haller

de ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici yönetim organının nasıl kurulacağı parti tüzüğünde 
gösterilir, isten el çektirme kararının il yönetim kuruluna bildirilmesinden başlıyarak üç ay 
içinde il kongresi toplanarak yeni daimî il yönetim kurulunu seçer. Bu süre içerisinde il kon
gresi için yeni delegeler seçilmiş değilse, kongre eski delegelerle toplanır. 

S. İl teşkilâtı arasında bir il disiplin kurulu bulunur, il başkaniyle il disiplin kurulunun, na
sıl seçileceği ve il disiplin kurulunun üye sayısı, parti tüzüğünde gösterilir. 
4. Bu maddede yazılı kurulların görev ve yetkileri, parti tüzüğünde belirtilir. 

İlçe teşkilâtı 

MADDE 16. — 1. İlçe kongresi, ilçe çevresindeki muhtarlık bölgelerinde partiye kayıtlı bulunan 
parti üyelerinin parti tüzüğü ile düzenlenen şekil do seçtikleri sayısı altı yüzü aşmıyan delegelerden 
kuruludur. İlçe başkanı ile ilçe yönetim kurulu ve - varsa - ilçe disiplin kurulu üyeleri, ilçe kon-
resinin tabiî üyeleridir; ancak, geçici ilçe yönetim kurulu üyelerine tabiî üyelik hakkı tanınmaz. 

Partili Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ilçe kongrelerine delege seçilemezler. 
ilçe kongresi, iki yıldan fazla olmamak üzere, parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde topla

nır. 
2. ilçe yönetim kurulu, ilçe başkanının başkanlığında olmak üzere - ilçe başkanı dâhil - beş ilâ 

onbir üyaden kurulur. 
ilçe yönetim kurulunun ilçe kongresinde nasıl seçileceği, il yönetim kurulunca veya merkez yö

netim organınca ne gibi hallerde ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici yönetim kurulunun nasıl 
kurulacağı, parti tüzüğünde gösterilir, işten el çektirme kararının ilçe yönetim kuruluna bildiril
mesinden bağlıyarak üç ay içinde ilçe kongresi toplanarak yeni daimî ilçe yönetim kurulunu se
çer. Bu süre içersinde ilçe kongresi için yeni delegeler seçilmiş değilse, kongre eski delegelerle 
toplanır. 

3. ilce başkanının seçimi ve ilçe teşkilâtı kurullarının görev ve yetkileri, parti tüzüğünde 
gösterilir. 

4. Siyasi partilerin illerin merkez ilçelerinde teşkilât kurmaları, kanunların uygulanması bakı
mından zorunlu sayılamaz. 
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MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İl ve ilçe teşkilâtı 

îl teşkilâtı 

MADDE 15. — 1. ti kongresi, sayısı binden fasla olmamak üzere, parti tüzüğüne göre ilçe 
kongrelerince seçilen delegelerden kuruüudur. Partili, o seçim çevresinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri ile il yönetim ve disiplin kurullar. balkan ve üyeleri, il kongresinin tabiî üyeleri
dir ; ancak, geçici il yönetim kurulu üyelerine tabiî üyelik hakkı tanınmaz. 

î l kongresi, iki yıldan fazla olmamak üzere, parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde topla
nır. 

2. îl yönetim kurulu, il balkanının başkanlığında oflmak üzere, parti tüzüğünün göstereceği sa
yıda - il balkanı dâhil - yedi ilâ onbeş üyeden kurulur. 

îl yönetim kurulunun il kongresince na^ıl seçileceği, merkez yönetim organınca ne gibi haller
de ve nasıl işten el çektirileceği ve gecic: yönetim organlarının nasıl kuruilacağı parti tüzüğünde 
gösterilir, foten el çektirme kararının il vönetim kuruluna bildirilmesinden bağlıyarak birbuçuk 
ay içinde il kongresi toplanarak yeni daimî il yönetim kurulunu seçer. Bu süre içerisinde il kon
gresi için yeni delegeler seçilimin defnlsn, kornrre eski delegelerle toplanır. 

3. îl teşkilâtı arasında bir il d'siplm kurulu bulunur, îl başkaniyle il disiplin kurudunun, 
nasıl seçileceği ve il disiplin kurulunun üye sayısı, parti tüzüğünde gösterilir. 

4. Bu maddede yazılı kurulların görev ve yetkileri, parti tüzüğünde belirtilir. 

îlçe teşkilâtı 

MADDE 16. — 1. îlçe kongresi, ilçe çevresindeki muhtarlık bölgelerinde partiye kayıtlı bulu
nan parti üyelerinin parti tüzüğü ile düzenlenen şekilde seçtikleri sayısı altı yüzü aşmıyan dele
gelerden kuruludur. O seçim çevresi partili Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile ilçe yönetim 
ve disiplin kurulu başkan ve üyeleri, ilçe kongresinin tabiî üyeleridir; ancak, geçici ilçe yönetim 
kurulu üyelerine tabiî üyelik hakkı tanınmaz. 

îlçe kongresi, iki yılldan fazla olmamak üzere, parti tüzüğünün göstereceği süreler içinde topla
nır. 

2. îlçe yönetim kurulu, ilçe başkanının başkanlığında olmak üzere - ilçe başkanı dâhil - beş 
ilâ onbir üyeden kurulur. 

îlçe yönetim kurulunun ilce kongresinde nasıl seçileceği, il yönetim kurulunca veya merkez 
yönetim orsranmca ne gibi hallerde ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici yönetim kurulunun na
sıl kurtıla"a*ı, r>arti tüzüğünde gösterilir, fcten el çektirme kararının ilçe yönetim kuruluna bil
dirilmesinden bağlıyarak birbuçuk ay içinde ilce kongresi toplanarak yeni daimî ilçe yönetim ku
rulunu seçer. Bu süre içerisinde ilçe kongresi için yeni delegeler seçilmiş değilse kongre eski dele
gelerle toplanır. 

3. îlçe başkanının seçimi ve ilçe teşkilâtı kurullarının görev ve yetkileri, parti tüzüğünde gös
terilir. 

4. Siyasi partilerin illerin merkez ilçelerinde teşkilât kurmaları, kanunların uygulanması ba
kımından zorunlu sayılamaz. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 649 ) 



— 30 — 
Millet M-eclisinin kabul ettiği metin 

Muhtarlık bölgelerindeki parti görevlileri 

MADDE 17. — Köy veya mahalle muhtarlık bölgelerinde partiye kayıtlı bulunan parti üyele
ri, parti tüzüğü öngörmüşse, muhtarlık bölgesindeki parti işlerinin yürütülmesi için, bir parti 
görevlisi ile bir de yedeğini, parti tüzüğüne göre seçerler. 

Siyasi partiler, yukardaki fıkrada öngörülen parti görevlisinden başka, bucaklarda ve köy 
veya mahalle muhtarlık bölgelerinde her hangi bir ad altında teşkilât kuramazlar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Meclis grupları 

Grup kurma hakkı 

MADDE 18. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde en az on üyeye sahibolan siyasi partiler, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısında; 

En az on Cumhuriyet Senatosu üyesine sahibolan siyasi partiler, Cumhuriyet Senatosunda; 
En az on milletvekiline sahibolan siyasi partiler, Millet Meclisinde siyasi parti grupu kurma 

hakkına sahiptirler. 
Bir siyasi partinin grup kurduğu, o partinin genel başkanlığı tarafından ilgili yasama mecli

sinin başkanlığına yazıyla bildirilir. Bu yazıya parti grupunun içyönetmeliğinin eklenmesi lâzım
dır. 

Grup içyönetmeliği 
MADDE 19 — Bir partinin grup içyönetmeliği, grupun ilk kuruluşunda partinin merkez ka

rar organı tarafından yapılır. Içyönetmelik, daha sonra, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi gru
pu tarafından değiştirilebilir. 

İçyönetmelikte, partinin yasama meclislerindeki gruplarının aynı partinin organları olarak 
ahenk ve iş birliği içinde çalışmasını sağlayıcı tedbirler hükme bağlanır. 

Bir partinin grup içyönetmeliğinin parti tüzük veya programına aykırı olduğu merkez karar 
organınca ileri sürülür ve bu iddia grupça dikkate alınmazsa genel kongre, delege tamsayısının 
salt çoğunluğunun oyu ile parti tüzüğü veya programına aykırı hükümleri iptal eder. 

Grup genel kurulu 

MADDE 20. — Bir siyasi partinin bir yasama meclisindeki grupunun genel kurulu, o meclis
teki üyelerinden kuruludur. 

Bir siyasi partinin mensubu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri o partinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi grupu genel kurulunu teşkil ederler. 

Yasama meclisleri başkan ve başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi parti gruplarının top
lantılarına katılamazlar. 

Grup yönetim ve disiplin organları 

MADDE 21. — 1. Grupların yönetim organlarının kuruluşu, görev ve yetkileri, parti tüzüğüne 
uygun olarak grup içyönetmeliğinde belirtilir. 

2. Grupların disiplin organlarının hangi hallerde merkez disiplin organları ile bir arada çalı
şacakları, parti tüzüğünde belirtilir. 
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MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BEŞÎNCt BÖLÜM 

Meclis grupları 

(Irup kurma hakkı 

MADDE 18. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde en az on üyeye sahibolan siyasi partiler, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi birleşik toplantısında; 

En az on Cumhuriyet Senatosu üyesine sahibolan siyasi partiler, Cumhuriyet Senatosunda; 
En az on milletvekiline sahibolan siyasi partiler, Millet Meclisinde siyasi parti grupu kurma 

hakkına sahiptirler. 
Bir siyasi partinin grup kurduğu, o partinin genel başkanlığı tarafından ilgili yasama mecli

sinin başkanlığına yazı ile bildirilir. Bu yazıya parti grupunun iç yönetmeliğinin eklenmesi lâzım 
dır. 

Hiçbir siyasi partiye mensubolmıyan üyeler de, Anayasanın münhasıran siyasi parti grupları
na tanıdığı haklara sahibolmamak şartiyle, kendi aralarında gruplar kurabilirler. Bu grupların 
üye sayısı da ondan az olamaz. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Grup başkanı 

MADDE 22. — Partinin Genel Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi ise, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Grupunun ve üyesi bulunduğu yasama meclisindeki grupun da başkanıdır. 

Partinin Genel Balkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi değilse, grup başkanlıkları konusu, 
parti tüzüğüne uygun olarak grup içyönetnıeliği ile düzenlenir. 

Diğer grup organları 

MADDE 23. — Parti tüzüğü veya grup içyönetmeliği, grup denetçilikleri gibi organlar ve 
merciler kurulmasını da öngörebilir. 

Seçimlerde gizli oy 

MADDE 24. — Grup genel kurullarında yapılacak seçimler gizli oyla olur. 

Grup ve Hükümet ilişkileri 

MADDE 25. — Parti tüzüğünde veya grup igyönetmeliğinde Bakanlar Kuruluna yahut bir Ba
kanlar Kurulu üyesine Millet Meclisinde veya grupta güven veya güvensizlik oyu verilmesi konu
sunda karar alma yetkisini Millet Meclisi Grupu Genel Kurulundan gayri bir parti organı veya 
merciine bırakan hüküm bulunmaz. 

Hükümete katılacak Bakanlar Kurulu üyelerinin parti gruplarında ve diğer parti organlarında 
seçim yoluyla tesbiti mümkün değildir. 

Grup kuramıyan partilerin disiplini 

MADDE 26. — Grup kurma hakkına sahibolmıyan siyasi partilerin yasama meclislerinde par
ti disiplinini nasıl sağlıyacakları, partinin merkez karar organınca düzenlenir. 

Gruplarla diğer parti organları arasında işbirliği 

MADDE 27. — Siyasi parti gruplarının merkez karar ve yönetim organları ile ahenk içinde 
çalışmalarını sağlayıcı tedbirler, parti tüzüğünde hükme bağlanır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Mahallî idareler meclislerinde gruplar 

Partinin il genel meclisi grupu 

MADDE 28. — Partili il genel meclisi üyelerinin kuracakları gruplar ve bunların kurulları, 
parti tüzüğüne göre merkez karar organınca tesbit edilir. 

Partinin belediye meclisi grupu 

MADDE 29. — Partili belediye meclisi üyelerinin kuracakları gruplar ve bunların kurulları, 
parti tüzüğüne göre merkez karar organınca tesbit edilir. 

Partili bedeliye başkanı bu grupun tabiî üyesidir. Ancak, partili belediye başkam bu grupun 
karariyle bağlı olmaz. 
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MADDE 22. — Milbt Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Milİ3t Msclisi metninin 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Msclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet .Meclisi metninin 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Milbt Meclisi metninin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

Adayların tcsbiti 

ti yoklamaları 

MADDE 30. — Siyasi partiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelikleri için yapılacak seçimler
de gösterecekleri adayları, parti tüzük ve yönetmeliklerine göre tesbit edecekleri üyelerinin katıl-
masiyle seçim kurullarının denetiminde yapılacak bir önseçim sonucunda seçerler. 

Merkez yoklaması 

MADDE 31. — Siyasi partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelikleri seçimleri için kanun 
gereğince gösterecekleri adayların yüzde beşi, parti tüzüğüne göre, merkez karar organı veya 
merkez yönetim organı ve yahut merkez yoklama kurulunca tesbit edilir. 

Parti tüzüğü merkez yoklama kurulunu öngörmüşse, bu kurul, partinin teşkilâtı olan her ilden 
parti tüzüğü gereğince seçilecek birer delege ile merkez karar ve yönetim organları ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi grupu yönetim kurulu üyelerinden kuruludur. 

Bu adayların hangi seçim çevrelerine ait aday listelerinde yer alacakları, parti tüzüğünde veya 
genel kongrece alınacak kararda belirtilen esaslara göre tesbit edilir. Bu adayları gösteren organ 
veya kurul, bunların söz konusu listelerde kaçıncı sırada bulunacaklarını serbestçe tesbit eder. Bu 
fıkradaki işlemler tamamlanmadan önce, ilgili il yönetim kurulunun istişarî mütalâası alınır. 

Bir seçim çevresinde partinin göstermesi gereken aday sayısından az istekli bulunması halinde, 
adaylar, 1 nci fıkrada yazılı organ veya kurulca tesbit edilebilir. 

Her hangi bir sebeple önseçimlerde tamamlanamıyan aday sayısı kadar aday veya önseçim sure
tiyle kanunda gösterilen süre içersinde Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesine imkân olmıyan 
sayıda aday, 1 nci fıkrada yazık organ veya kurulca gösterilir. 

Parti tüzüğü bir merkez yoklama kurulunu öngörmüşse, bu kurul, yetkilerinin kullanılmasını 
merkez karar veya yönetim organına devredebilir. 

Önseçimde uygulanacak kurallar 

MADDE 32. — 30 ncu maddede söz konusu önseçimlerde 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen kütükleri hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 2 ilâ 4 ncü 
fıkraları, 3, 7 ilâ 9, 14 ilâ 19 ncu maddeleri, 20 nci maddesinin 1 ve 7 nci bendleri, 25 ilâ 27 nci 
maddeleri, 67 ilâ 69 ncu maddeleri, 76, 86 ilâ 89 ncu maddeleri, 92, 96 ilâ 99, 101, 102, 104, 
109, 111 ilâ 118, 120, 121, 129 ilâ 139, 152 ilâ 154, 156, 158 ilâ 169, 172 ilâ 175, 177 ilâ 185 nci 
maddeleri ile 24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi Kanunu
nun 11 nci maddesi uygulanır. 

26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hak
kındaki Kanunun 71 nci maddesinin 1 ilâ 4 ncü bendleri, 75, 77, 82 ilâ 85, 90, 93, 95 ve 106 ncı 
maddeleri, ilçe seçim kurullarınca, işbu maddede söz konusu önseçimlerde uygulanır. Aynı ka
nunun 147 ve 148 nci maddeleriyle 9 ncu geçici maddesi hükümleri, işbu maddede söz konusu 
önseçimlerde kullanılacak parti seçmen kütükleri hakkında uygulanır. 

Önseçim ve merkez yoklama.sı adaylığı 

MADDE 33. — Bir önseçim veya merkez yoklamasında aday olabilmek için, adaylığı kazan
dığı takdirde katılacağı seçimde seçilebilme ve aday olma yeterliğine sahip bulunmak gereklidir. 

Aynı kimse, önseçim ve merkez yoklamasında değişik siyasi partilerde aday olamaz. Çeşitli 
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MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 ııcu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Önseçim ve merkez yoklaması adaylıyı 

MADDE 33. — Bir önseçim veya merkez yoklamasında aday olabilmek için, adaylığı kazandığı 
takdirde katılacağı seçimde seçilebilme ve aday olma yeterliğine sahip bulunmak gereklidir. 

Aynı kimse, önseçim ve merkez yoklamasında değişik siyasi partilerde aday olamaz. Çeşitli si-
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siyasi partilerden önseçim a:!ayı olan bir kimse için, Yüksek Seçim Kurulu parti genel başkan
lıklarından başvurma evrakını istiyerek inceler. Bu inceleme sonucunda, söz konusu adayın bir
den fazla siyasi partiye aclayîık için başvurduğu anlaşılırsa, bu kimsenin başvurduğu bütün si
yasi partilerle ilgili olarak adaylığı ve parti üyeliği son bulur. 

îl ve ilçe yönetim kurulları balkan ve üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelikleri seçimle
riyle ilgili önseçimlerde görev yaptıkları seçim çevresinde ve merkez yoklamasında aday olabil
mek için, önseçim gününden doksan gün önce bu görevlerinden çekilmek zorudadırlar. 

Siyasi partilerin genel başkanlıkları, bir önseçimde kendi partilerinden aday olanların listesini, 
seçim çevrelerini de belirterek, Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler. Bu bildirinin, kanuna göre 
önseçimin yapılacağı günden en az beş gün önce saat 17.00 ye kadar bir alındı belgesiyle Yüksek 
Seçim Kuruluna verilmiş olması şarttır. Bu bildiriden sonra adaylıktan çekilme, önseçim sonuna 
kadar dikkate alınmaz. Ancak, bu gibiler, önseçim sonunda aday seçilmiş iseler, çekilmeleri hü
küm ifade eder ve onların yerlerine sırada daha sonra gelenler aday seçilmiş sayıhrlar. ölüm 
halinde de ayni hüküm uygulanır. 

Adaylık şartlan 

MADDE 34. — Belli bir seçimle ilgili önseçim veya yoklamada aday olmak, aynı zamanda yapı
lacak başka bir seçimle ilgili önseçim veya yoklamada aday olmayı engellemez. 

Belli bir seçim için bir seçim çevresindeki önseçimde veya merkez yoklamasında aday olan 
kimse, ancak diğer bir tek seçim çevresindeki önseçimde aday olabilir. 

İlçe seç.im kurulu 

MADDE 35. — Önseçimlerle ilgili işlemleri yapacak olan ilçe seçim kurulları, 26 Nisan 1961 
tarihli ve 298 saydı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 18 nci 
maddesiyle 19 ncu maddesinin 2 nci bendi uyarınca kurulur, ilçe seçim kurulunun belli bir parti
nin önseçimiyle ilgili olarak yaptığı görüşme ve oylamalara, kurul üyesi sıfatiyle, o partinin 
ilçe yönetim kurulunun göstereceği iki parti temsilcisi de katılırlar. 

30 ncu madde gereğince yapılacak önseçimlerde o seçim çevresinde seçime katılacağı Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından ilân edilmiş olan siyasi partilerin her biri için ayrı bir sandık ve kapalı 
hücre bulundurulur, önseçimin yapılacağı gün ve yer ilçe seçim kurulunca tesbit edilerek mûtat va
sıtalarla ilân olunur ve ilgili siyahi partilere duyurulur. 

Önseçim bizzat ilçe seçim kurulunca yapılır. 

Parti seçmen kütüğü 

MADDE 36. — Siyasi partiler kendi tüzük ve yönetmeliklerine göre, önseçime katılacaklara ait 
seçmen kütüklerini önseçimden bir ay önce düzenbyip ilçe seçim kurullarına bildirmeye zorunlu
durlar. 

Bu kütükler ilç3 seçim kurulları tarafından ilço seçim kurulu başkanlığının kapısına asılarak 
yedi gün süreyle ilân olunur. Kütüklere, ilgili parti üyeleri tarafından yaşıyla itiraz edilebilir. 
İtirazlar, ilçe seçim kurulu tarafından, parti tüzük ve yönetmelikleri çerçevesi içersinde inoelenir; 
itiraz, üç gün içinde karara bağlanır; itiraz yerinde görülürce kütük düzeltilir; itiraz yerinde 
değilse reddolunur. Bu itirafların kabul veya roddine dair ilçe seçim kurulu kararlan kesindir. 
İtirazların kabulü ile bos kalan yerlere başkaları ikame edilmez. 
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yasi partilerden önseçim adayı olan bir kimse için, Ydksok Seçim Kurulu parti genel başkanlıkla
rından başvurma evrakını istiyerek inceler. Bu inceleme sonucunda, söz konusu adayın birden 
fazla siyasi partiye adaylık için başvurduğu anlaşılırsa, bu kimsenin başvurduğu bütün siyasi par
tilerle ilgili olarak adaylığı ve parti üyeliği son bulur. 

îl ve ilçe yönetim kurulları başkan ve üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelikleri seçim
leriyle ilgili önsaçimlerde görev yaptıkları seçim çevresinde aday olabilmek için, önseçim günün
den doksan glin önce bu görevlerinden çekilmek sorundadırlar. 

Siyasi partilerin genel başkanlıkları, bir önselimde kendi partilerinden aday olanların listesini, 
seçim çevrelerini de belirterek, Yüksek Secim Ku uluna bildirirler. Bu bildirinin, kanuna göre ön
seçimin yapılacağı günden en az beş gün önce saa* onyediye kadar bir alındı belgesiyle Yüksek 
Seçim Kuruluna verilmiş olması şarttır. Bu bildiriden sonra adaylıktan çekilme, önseçim sonuna 
kadar dikkate alınmaz. Ancak, bu gibiler, önseçim sonunda aday seçilmiş iseler, çekilmeleri hü
küm ifade eder ve onların yerlerine sırada daha sonra gelenler aday seçilmiş sayılırlar. Ölüm ha
linde de aynı hüküm uygulanır. 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Parti seçmen kütüğü 

MADDE 36. — Siyasi partiler kendi tüzük ve yönetmeliklerine göre, önseçime katılacaklara ait 
seçmen kütüklerini Önseçimden otuz gün önce düzenleyip ilçe seçim kurullarına bildirmeye zorun
ludurlar. 

Bu kütükler ilçe seçim kurulları tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığının ve ilgili partiler 
ilçe yönetim kurulu başkanlıkları kapılarına asılarak yedi gün süre ile ilân olunur. Kütüklere, ilgili 
parti üyeleri tarafından yazı ile itiraz edilebilir. İtirazlar, ilçe seçim kurulu tarafından, parti tü
zük ve yönetmelikleri çerçevesi içerisinde incelenir; itiraz, üç gün içinde karara bağlanır; itiraz 
yerinde görülürse kütük düzeltilir; itiraz yerinde değilse reddolunur. Bu itirazların kabul veya 
reddine dair ilçe seçim kurulu kararları kesindir. İtirazların kabulü il e boş kalan yerlere başkaları 
ikame edilmez. 
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Kesinleşen kütükler ilgili partinin ilçe yönetim kuruluna bildirilir. 
önseçim için değişik partilere aidolmak üzere düzenlenen kesinleşmiş parti seçmen kütüklerin

de aynı isimlere raslandığı takdirde, o kimse, hangi partiyi tercih ettiğini ilçe seçim kuruluna 
yazıyla bildirir. Bu bildiride bulunan kimsenin tercih etmediği siyasi partilerle ilgisi kesilmiş olur 
ve durum ilgili partilerin ilçe yönetm kurullarına ilçe seçim kurulunca bildirilir. 2 nci fıkrada 
yazılı süre içersinde yazılı başvurma yapılmazsa,bu kimsenin adı yazılı olduğu bütün partilere ait 
seçmen kütüklerinden silinir ve bu partilerin hepsinde üyelik sıfatı kalkar ve durum ilgili partile
rin ilçe yönetim kurullarına ilçe seçim kurulunca bildirilir. 

Önseçimde propaganda kayıtlaması 

MADDE 37. — Önseçimlere katılan adaylar için propaganda yapmak amaciyle açık hava top
lantıları ve - örf ve âdete göre sohbet toplantısı sayılanlar hariç - kapalı salon toplantıları tertip-
lenemez; duvar ilânı, el ilânı ve diğer nevi matbualarla propaganda yapılamaz. 

İl seçim kurulu, her bir siyasi parti için, adayların veya partilerin vereceği yazılı bilgileri 
esas alarak, adayların meslek veya sanat hayatlarındaki derece, başarı ve eserlerini ve memlekete 
ve partiye hizmetlerini gösterir ve vesikalık fotoğraflarını taşıyan matbualar bastırır. Adayla
rın soyadı alfabe sırasına göre düzenlenecek olan bu matbualar adaylara eşit sayıda dağıtılır ve 
sandık başlarına asılır. 

Adaylar, mensuboldukları partinin programı, genel kongresinin ve yetkili merkez organlarının 
kararları ile partinin seçim bildirisi dışında millî, mahallî yahut meslekî çapta her hangi bir vait 
te bulunmazlar. 

Müşahitler 

MADDE 38. — Önseçim sırasında siyasi partilerin birer müşahidi kendi partilerine ait sandık 
başı işlemlerini takibetmek üzere hazır bulunabilirler, önseçimde aday olanlar müşahit sıfatiyle 
sandık başında bulunamazlar. 

Kuruldaki parti temsilcisinin görevini yerine getirmemesi 

MADDE 39. — Önseçim günü oy verilmesine başlanmazdan önce veya oy verme sırasın 
da ilçe seçim kuruluna dâhil siyasi parti temsilcisi görevini yapmazsa, ceza hükümleri saklı kal
mak üzere, yerine, siyasi partinin sıradaki yedek temsilcisi getirilir. Bu da mümkün olmazsa, bu 
cihet tutanağa geçirilir ve eksikler o ilçe seçim kurulunda sandık alanı çerçevesinde parti seç
meni yeterliğine sahip ve okur - yazar olanlar arasından ilçe seçim kurulu başkanının seçeceği 
kimseyle tamamlanır. 

Oy puslası 

MADDE 40. — 1. Her ilçe seçim kurulu, sandık başında Yüksek Seçim Kurulunca bastırılmış 
özel filigranlı oy puslası bulundurur. Bu puslanın üzerinde, purlaya yazılması zorunlu aday sayısına 
eşit adedde sıra numarası alt alta basılmış olur. 

Partili seçmenlerin, aday adlarını bu sıra numalaralannın hizasına bizzat el yazısiyle yazma
ları şarttır. 

Parti seçmeninin okuma - yazma bilmediğinin ilçe seçim kurulu başkanı veya görevlendireceği 
partili olmıyan kurul üyesi tarafından tesbit edilmesi takdirinde, kurul başkanı veya görevlendi
receği partili olmıyan kurul üyesi, partili seçmenin istediği ve aynı partinin mensubu bir şahısla; 
partili seçmen böyle bir kimseyi gösterememişse, o partinin kuruldaki asıl veya yedek temsilcile
rinden biri veya onlar da yoksa partinin müşahidi ile birlikte kapalı hücreye girerler. Kurul baş-

C. Senatosu ( S. Sayısı : 649 ) 



- 39 
Geçici Komisyonun değiştirişi 

Kesinleşen kütükler ilgili partinin ilçe yönetim kuruluna bildirilir. 
Önseçim için değişik partilere aidolmak üzere düzenlenen kesinleşmiş parti seçmen kütüklerin

de aynı isimlere raslandığı ve bu kimsenin birden fazla siyasi partinin üyesi olduğu tesbit edildiği 
takdirde bu kimsenin adı, yazılı olduğu bütün partilere ait seçmen kütüklerinden silinir ve bu 
partilerin hepsinden üyelik sıfatı kalkar ve durum ilgili partilerin ilçe yönetim kurullarına, ilçe se
çim kurulunca bildirilir. 

Önseçimde propayanda kayıtlaması 

MADDE 37. — önseçimlere katılan adaylar için propaganda yapmak amacı ile açık hava top
lantıları ve - örf ve âdete göre sohbet toplantısı sayılanlar hariç - kapalı salon toplantıları tertiple-
nemez; duvar ilânı, el ilânı ve diğer nevi matbualarla propaganda yapılamaz. 

11 seçim kurulu, her bir siyasi parti için, adayların veya partilerin vereceği yazılı bilgileri esas 
alarak, adayların meslek veya sanat hayatlarında ki derece, başarı ve eserlerini ve memlekete ve 
partiye hizmetlerini gösterir ve vesikalık fotoğraflarını taşıyan matbualar bastırır. Adayların 
soyadı alfabe sırasına göre düzenlenecek olan bu matbualar adaylara eşit sayıda dağıtılır ve 
sandık başlarına asılır. 

Adaylar, mensuboldukları partinin programı, genel kongresinin ve yetkili merkez organlarının 
kararlan ile partinin seçim bildirisi dışında millî, mahallî yahut meslekî çapta her hangi bir vaitte 
bulunamazlar ve Türkçeden başka dil ve yazı kullanamazlar. 

Müşahitler 

MADDE 38. — Millet Meclisi metninin 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Oy puslası 

MADDE 40. — 1. Her ilçe seçim kurulu, sandık başında Yüksek Seçim Kurulunca bastırılmış 
Özel filigranlı oy puslası bulundurur. Bu puslanın üzerinde, puslaya yazılması zorunlu aday sa
yısına eşit adedde sıra numarası alt alta basılmış olur. 

Partili seçmenlerin, aday adlarını bu sıra numaralarının hizasına bizzat el yazısiyle yazmaları 
şarttır. 

Parti seçmeninin okuma - yazma bilmediğinin ilçe seçim kurulu başkanı veya görevlendireceği 
partili olmıyan kurul üyesi tarafından tesbit edilmesi takdirinde, kurul başkanı veya görevlendi
receği partili olmıyan kurul üyesi, partili seçmenin istediği ve aynı partinin mensubu bir şahısla; 
partili seçmen böyle bir kimseyi gösterememişse, o partinin kuruldaki asıl veya yedek temsilcile
rinden biri veya onlar da yoksa partinin müşahidi ile birlikte kapalı hücreye girerler. Kurul 
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kanı veya görevlendirmiş olduğu kurulun partili oimıyan üyesi, önce, soyadlarmm alfabetik sıra
sına göre düzenlenen listeyi partili seçmene tam olarak okur ve ondan sonra partili seçmenin sözle 
ifade edeceği adayın adını yine adayın sözle ifalo edeceği sıra numarasının hizasına el yazısiyle 
yazar ve puslanın altını imzalar. Partili seçmen, üzerinde aday adlarının yazılı olduğu bir listeyi 
kurul başkanına veya görevlendirmiş olduğu partili oimıyan kurul üyesine yahut kuruldaki parti 
temsilcisine veyahut parti müşahidine vermek suretiyle, orada yazılı adlann oy puslasına yazılma
sını isterse, bu istek reddedilir. 

Sandık başına gelen parti seçmenine, ilçe seçim kurulu başkanı veya görevlendireceği kurul 
üyesi, özel filigranlı oy puslasmı, ilçe seçim kur üu başkanlığının mührü ile mühürledikten sonra 
verir. 

2. Belli bir seçim çevresinde gösterilmesi gereken aday sayısından merkez yoklamasiyle gös
terilecek aday sayısının düşülmesiyle bulunacak sayının yarısından bir fazlası miktannca aday 
adının oy puslasına yazılması şarttır. 

Özel filigranlı oy puslalarmda gösterilen sayıdan daha, az aday sayısının yazılı olduğu puslalar 
muteber değildir. 

Özel filigranlı oy puslalarmdaki sıra numaralarının hizasına yazılmış oimıyan fazla aday adlan 
ve aynı hizaya birden fazla yazılmış olan fazla aday adlanndan ilk yazılı olandan sonra gelenler, 
hesaba katılmaz. 

Bu bendin yukardaki fıkraları gereğince o secim çevresinde oy puslasına yazılması zorunlu 
bulunan sayıya eşit sayıda önseçim adayı bulun n%zı veya bu sayıdan az önseçim adayı bulunması 
takdirinde oy puslasına, yukardaki fıkralar gerejince yazılması gerekenden bir eksiğine eşit sayı
da aday adı yazılır. 

Kurulca okunamıyan adlar hesaba katılmaz; ancak,.bu takdirde, oy puslası, gerektiğinden da
ha az sayıda ad ihtiva eden pusla gibi işlem görmez. 

Kimliğin tesbiti 

MADDE 41. — Oy vermek o önseçime katılmaya yetkili olduğunu belirten parti belgesinin gös
teril nesiyle mümkündür. Bu belgeyi gösteremiyenlerden yahut belgenin sahibi olduğunda tered-
düdedilenlerden parti hüviyet cüzdanı veya o da yoksa nüfus hüviyet cüzdanı istenebilir. Ancak, 
ilçe seçim kurulu başkaniyle ilgili siyasi partinin bu kuruldaki temsilcileri seçmenin kimliğinde 
ittifak ettikleri veyahut kendilerince tanınan o partiye mensup iki seçmen marifetiyle seçmenin 
kimliğini tesbit ettikleri takdirde, parti seçmen kütüğünde adı bulunan seçmen oy kullanabilir. 
Bu suretle oy veren seçmenin imzasının yanma tanıklık yapanların adlan ve kimlikleri yazılır ve 
kendilerine imzalatılır. 

Oy vermeden önceki işler 

MADDE 42. — İlçe seçim kurulu önüne gelen seçmen önseçime katılmaya yetkili olduğunu gös
terir parti belgesini başkana verir veya seçmen sıra numarasını başkana söyliyerek kimliğini is-
pa1; eder. Daha sonra, 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri hakkındaki Kanunun 91 nci maddesinin 2 ilâ 4 ncü fıkraları hükümleri uygulanır. 

Zarfların açılması 

MADDE 43. — İlçe seçim kurulu başkanı, sayım ve döküm işlerine başlamadan önce, sayım ve 
döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir. 
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balkanı veya görevlendirmiş olduğu kurulun partili olmıyan üyesi, önce, soyadlanm alfabetik 
sırasına göre düzenlenen listeyi partili seçmene tam olarak okur ve ondan sonra partili seçmenin 
sözle ifade edeceği adayın adını yine adayın sözle ifade edeceği sıra numarasının hizasına el 
yazısiyle yazar ve puslanın altını imzalar. Partili seçmen, üzerinde aday adlarının yazılı olduğu 
bir listayi kurul balkanına veya görevlendirmiş olduğu partili olmıyan kurul üyesine yahut ku
ruldaki parti temsilcisine veyahut parti mücahidine vermek suretiyle, orada yazılı adların oy 
puslasına yazılmasını isterse, bu istek reddedilir. 

Sandık başına gelen parti seçmenine, ilçe seçim kurulu başkanı veya görevlendireceği kurul 
üyesi, özel filigranlı oy puslasım, ilçe seçim kurulu başkanlığının mührü ile mühürledikten son
ra verir. 

2. Belli bir seçim çevresinde gösterilmesi gereken aday sayışımdan merkez yoklaması ile gös
terilecek aday sayısının düşülmesiyle buluna oak sayının yarısından bir fazlası miktarınca 
aday adının oy puslasma yazılman şarttır. Şu kadar ki, o seçim çevresinde aday sayısı iki ol
duğu. takdirde bir aday adı yasmak mümkünüdr. 

özel filigranlı oy puslalarmda gösterilen sayıdan daha az aday sayısının yazılı olduğu pus-
lalar muteber değildir. 

özel filigranlı oy puslalarmdaki sıra numaralarının hizasına yazılmış olmıyan fazla aday adlan 
va aynı hizaya birden fazla yazılmış olan fazla aday adlarından ilk yazılı olanından sonra ge-
lenler, hosaba katılmaz. 

Br. bendin yukardaki fıkralan gereğince o soçim çevresinde oy puslanma yazılması zorunlu 
bulunan sayıya eşit sayıda önseçim adayı bulunması veya bu sayıdan az önseçim adayı bulunması 
takririnde oy puslasına, yukardaki fıkralar gereğince yazılması gerekenden bir eksiğine eşit sa
yıda aday adı yazılır. 

Kurulca okunamıyan adlar hesaba katılmaz; ancak, bu takdirde, oy puslası, gerektiğinden 
daha az sayıda ad ihtiva eden pusla gibi işlem görmez. 

MADDE 41. — Millet Meclisi metninin 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Millet Meclisi metninin 42 nci madcbsi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Millet Meclisi metninin 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 649 ) 



— 42 — 
Millet M\Mî]isi.nm kabul, ettiği metin 

Kuruldaki her siyasi partinin temsilcilerinin yedekleri, sayım ve döküm işlerinde kendi parti
leriyle ilgili olarak kurula yardımcı olurlar. Bir partinin kuruldaki asıl ve yedek temsilcileri, di
ğer bir partinin sayım ve döküm işleriyle görevlendirilemezler. 

Görevli üye, sandıktaki zarfları teker teker alarak başkana veya başkanın görevlendireceği 
ilçe seçim kurulu üyesine verir. Zarfı başkan veya bu üye açar ve içinden çıkan oy puslasmı her
kesin görebileceği ve işitebileceği şekilde okur. 

Oy puslasının muteber olup olmadığı ve hesaba katılıp katılmaması hususunda tereddüdolu-
nursa, her siyasi parti için o siyasi partinin kuruldaki temsilcileriyle kurulun başkanı ve diğer 
üyeleri bu konuyu karara bağlarlar. Oylarda eşitlik halinde, başkanın oyu esastır. Bu karar tuta
nağa geçirilir ve muteber sayılan ve hesaba katılmasına karar verilen oylar cetvele işlenir. Daha 
sonra, oyların sayım ve dökümüne devam olunur. 

Sayım ve dökümün sonunda, muteber sayılmıyan ve hesaba katılmıyan oy puslaları ayrıca pa
ketlenerek saklanır. 

Oy puslası okundukça cetvel kayıtçısı olan kurul üyesi, önündeki cetvele gerekli işareti koyar. 
Bu işaret konduktan sonra oy puslası torbaya atılır. 

Oy puslalarmı, ilgili siyasi partinin müşahitleriyle adaylar görebilirler. Bunlara sayım masası 
başında yer verilir. Ancak, masa başında aynı parti için birden fazla müşahit bulundurulamaz. 

M utfher ohnıijnn zarf re puslular 

MADDE 44. — Aşağıda yazılı oy puslaları muteber değildir : 
1. îlçe seçim kurulunca partili seçmene verilen tek biçim ve renkteki ve ilce seçim kurulu 

başkanlığının çift mührünü taşıyan zarftan başka zarfa konulmuş oy puslaları; 
2. 40 ncı maddenin 1 nci bendinin 1 nci fıkrasında gösterilen şekilde Yüksek Seçim Kuru

lunca bastırılmamış olan oy puslaları; 
3. îlçe seçim kurulu başkanlığının mührünü taşımıyan oy puslaları; 
4. Hangi seçmen tarafından atıldığı belli olacak şekilde imza, mühür veya işaret taşıyan zarfa 

konulmuş olan oy puslaları; 
5. 40 ncı maddenin 1 nci bendinin 3 ncü fıkrası gereğince okuma - yazma bilmiyen parti seç-

meniyle birlikte kapalı hücreye giren görevlinin attığı imza dışında - imzalı veya mühürlü veya 
seçmenin kim olduğunu belirten her hangi bir işaret taşıyan oy puslaları; ve 

6. Aynı zarftan zarfın atıldığı sandıkla ilgili olmıyan başka siyasi partilerin önseçim adayla
rını kısmen veya tamamen ihtiva eden tarzda tertiplenmiş olarak çıkan oy puslaları ve aynı 
zarftan değişik partilere aidolarak çıkan oy puslalarmm tamamı. 

Aynı partiye aidolup tamamiyle aynı adları taşıyan oy puslalarmm aynı zarftan birden fazla 
çıkması takdirinde, bunlar, tek bir pusla sayılır. 

Sayımın ilânı ve sonucu 

MADDE 45. — Oyların sayımı ve sonuçlarının sayım cetvellerine geçirilmesi biter bitmez, 26 Ni
san 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanu
nun 105 nci maddesi hükümleri, zikri geçen maddenin 9 ncu bendi ile son fıkrası haricottmak üzere, 
uygulanır. 

Her siyasi parti için ayrı ayrı düzenlenecek basılı tutanak kâğıdında, o partiden aday olmak 
üzere önseçimde aday olmuş bulunanların aldıkları oyların toplamları rakam ve yazı ile belirtilir. 
Bu tutanak, iUgili siyasi partinin temsilcisi ve kurul başkanı tarafından imzalanır. 
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MADDE 44. — Millet Meclisi metninin 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Millet Meclisi metninin 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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İtiraz hakkı 

MADDE 46. — Kurulların veya kurul başkanlarının kesin olmıyan kararlarına karşı ilgili siyasi 
parti, o siyasi partiden Önseçimde aday olanlar yahut o siyasi partilerin teşkilât kademelerinin baş
kanları veya vekilleri ile parti müşahitleri itiraz edebilirler. 

İl seçim kurulunda birleştirme 

MADDE 47. — îl seçim kurulu, ilçe seçim kurullarından gelen evrakları her siyasi parti için 
ayrı ayrı olmak üzere birleştirir. Bu birleştirme .o il seçim çevresindeki : 

1. Parti seçmeni sayısı; 
2. Oy kullanan parti seçmenlerinin sayısı; 
3. İtiraz edilmiş veya ihUâflı görülmüş olup da muteber sayılarak hesaba katılan oy puslaları-

nın sayısı; 
4. Muteber sayılmıyan ve hesaba katılmıyan oy puslalarmm sayısı; 
5. Muteber sayılan ve hesaba katıilan oy puslalarmm genel toplamı; 
6. Soyadı alfabe sırasına göre adaylardan herbirinin aldıkları oy sayısı, rakam ve yaziyle bir 

tutanağa geçirilir ve alınan oyların çokluğuna gire seçilmiş olanlar belirtilir. 
İl seçim kurulu, parti adaylığına seçildikleri anlaşılanlara birer tutanak verir. Bu tutanakta ada

yın hangi sırayı aldığı da belirtilir. Tutanaklardan ikişer örnek en çabuk vasıtayla Yüksek Seçim 
Kuruluna gönderidir. Ayrıca, parti adaylığına serilenler belli olur olmaz, adları ve soyadları ve 
mensuboldukları siyasi parti, telgrafla ve - varsa - ayrıca telefonla yahut telsizle Yüksek Seçim Ku
ruluna bildirilir. 

Aynı miktarda oy almış olanlar arasındaki sıraya o siyasi partinin 31 nci maddenin 1 nci fık
rasında yazılı organ veya kurulu tesbit eder. Parti tüzüğünün merkez yoklama kurulunu öngörmüş 
olması halinde, bu kurul bu yetkisini merkez karar veya yönetim organına devredebilir. 

Son işlemler 

MADDE 48. — Yüksek Secim Kurtlu, il «IPH— kurullarından gelen parti adayları listelerinin tas
dikli birer örneğini süratle ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim eder. Parti genel başkan
lıkları, 31 nci madde ve parti mevzuatı gereğince merkez yoklaması ile seçilen parti adaylarını 
aday listelerine ekliyerek seçim çevrelerine göre düzenl'yeceği parti adayı cetvellerini, kanun hü
kümleri gereğince Yüksek Seçim Kuruluna süresi içerisinde bildirirler. 

Evrakın saklanması ve sonuçların ilânı 

MADDE 49. — Hesaba katılan ve katılmıyan ve itiraza uğramış olan oy puslaları; sayım ve dö
küm cetvelleri ve adaylığa seçilme tutanaklariyle diğer her türlü evrak üç ay süreyle ilçelerde ilçe 
seçim kurulu başkanı ve illerde il seçim kurulu başkanı tarafmdan saklanır ve Yüksek Seçim Ku
rulunun istemi olmaksızın hiçbir yere gönderilmez. 

önseçimin ve tutanağın iptali 

MADDE 50. — Adaylık tutanağına yapılan itiraz, oyların dökümüne veya sayımına ilişkin ol
duğu ve yeniden yapılan döküm ve sayım sonucunda tutanakların iptaline karar verildiği takdirde, 
yeniden yapılan döküm ve sayım sonucuna göre seçildikleri anlaşılanlara Yüksek Seçim Kurulu tara
fmdan tutanakları verilir. 
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Geçici Komisyonun değiştirişa 

MADDE 46. — Millet Meclisi metninin 46 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Millet Meclisi metninin 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Millet Maclisi m3tninin 43 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Millet Meclisi metninin 49 nca maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 00. — AdayOık tutanağına yapılan itiraz, oyların dökümüne veya sayımına ilişkin ol
duğu ve yeniden yapılan döküm ve sayım sonucunda tutanakların iptaline karar verildiği takdirde, 
yeniden yapılan döküm ve sayım sonucuna göre ssçildikleri anlaşılanlara Yüksek Seçim Kurulu ta
rafından tutanakları veridir. 
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Bir seçim çevresindeki önseçimin, önseçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde ön
seçim yenilenmez ve bu seçim çevresi için bütün adaylar, 38 nci maddenin 1 nci fıkrasında yazılı 
organ veya kural tarafından tesbit edilir. Parti tüzüğü merkez yoklama kurulunu öngörmüşse, bu 
kurul, bu yetkisini merkez karar veya yönetim organına devredebilir. 

Adaylardan yalnız birinin veya birkaçının tutanağının iptaline karar verildiği hallerde, tutanak
ları iptal olunan adayların yerine önseçimle aldıklan oy sırasına göre sırada başta gelenlere tutanak 
verilir. Sırada olanlar yetmediği takdirde boş kalan yerlerin doldurulması için bu maddenin yu-
kardaki fıkrası uygulanır. 

Belli bir önseçim için parti adaylannın Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinden sonra önse
çimle ve adaylarla ilgili itiraz ve şikâyetler dikkate alınmaz; bu gibi itiraz ve şikâyetler üzerine 
başlamış olan işlemler durdurulur ve itiraz ve şikâyetler sonucunda bir karar alınsa bile uygulan-
mas. 

Mahallî seçimler yoklaması 

MADDE 51. — Kanuna göre mahallî idareler seçimleri için aday gösterebilecekleri haillerde, si
yasi partilerin bu adayları nasıl seçecekleri ve yoklamaların nasıl yapılacağı parti tüzük ve yönet-
melikleriyle düzenlenir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Disiplin işleri 

Disiplin cezaları 

MADDE 52. — 1. Siyasi partilerin disiplin organlannca verilebilecek cezalar, uyarma, kı
nama, geçici çıkarma ve partiden kesin olarak çıkarma cezalandır. 

2. Bir partiye mensup bir Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesinin o partinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi grupu üyeliğinden çıkarılması partiden çıkarılmayı ve partiden çıkanlması da Tür
kiye Büyük Millet Meclisi grupu üyeliğinden çıkarılmayı gerektirir. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi grupu üyeliğinden çıkarılan parti üyesi, mensubolduğu Yasama Meclisindeki parti grupu 
üyeliğinden de çıkarılmış olur. 

Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grupundan veya bir Yasama Meclisindeki grupundan 
geçici olarak çıkarma hakkında verilen cezalar, o üyenin ceza süresince gruplardan her hangi bi-
risinin çalışmalarına katılamamasını gerektirir. 

Geçici çıkarma cezasına uğrayan parti üyesi, faaliyetine katılamıyacağı parti organlanna hiç
bir teklif yapamaz ve bu organlardan istemde bulunamaz. Ancak bu hüküm, geçici çıkarma ce
zasına uğrayan parti üyesinin, parti tüzüğüne, programına, partinin diğer mevzuatına ve organ
larının bağlayıcı kararlanna uyması zorunluğunu ortadan kaldırmaz. Geçici çıkarma cezasına 
uğrıyan parti üyelerine parti içinde hiçbir görev verilemez. 

3. Hangi disiplin organlarının hangi disiplin cezalarını vermeye yetkili oldukları parti tüzü
ğünde gösterilir. 

4. Partinin hangi organ ve mercilerince kimler hakkında ve hangi disiplin organında disiplin 
cezası isteminde bulunulabileceği ve disiplin cezalanna karşı hangi üst disiplin organına hangi 
şartlarla itirazda bulunulabileceği, kanunda belirtilmiyen hallerde, parti tüzüğüyle düzenlenir, 
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Bir seçim çevresindeki önseçimin, önseçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde 
önseçim yenilenmez ve bu seçim çevresi için bütün adaylar, 31 nci maddenin 1 nci fıkrasında ya
zılı organ veya kurul tarafından tesbit edilir. Parti tüzüğü merkez yoklama kurulunu öngörmüş
se, bu kurul, bu yetkisini merkez karar veya yönetim organına devredebilir. 

Adaylardan yaJlnız birinin veya birkaçının tutanağının iptaline karar verildiği hallerde, tuta
nakları iptal olunan adayların yerine önseçimle aldıkları oy sırasına göre sırada başta gelenlere tu
tanak verilir. Sırada olanlar yetmediği takdirde boş kalan yerlerin doldurulması için bu madde
nin yukarıdaki fıkrası uygulanır. 

Belli bir seçim için parti adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinden sonra önseçim
le ve adaylarla ilgili itiraz ve şikâyetler dikkate alınmaz; bu gibi itiraz ve şikâyetler üzerine baş
lamış olan işlemler durdurulur ve itiraz ve şikâyetler sonucunda bir karar alırsa bile uygulanmaz. 

MADDE 51. — Millet Meclisi metninin 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

SHKtZttfOf BÖLÜM 

Disiplin işleri 

Disiplin cezalan 

MADDE 52. — 1. Siyasi partilerin disiplin organlarınca verilebilecek cezalar, uyarma, kına
ma, geçici çıkarma ve partiden kesin olarak çıkarma cezalarıdır. 

2. Bir partiye mensup bir Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesinin o partinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi grupu üyeliğinden çıkarılması partiden çıkarılmayı ve partiden çıkarılması da Tür
kiye Büyük Millet Meclisi grupu üyeliğinden çıkarılmayı gerektirir. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi grupu üyeliğinden çıkarılan parti üyesi, mensubolduğu Yasama Meclisindeki parti grupu 
üyeliğinden de çıkarılmış olur. 

Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grupundan veya bir Yasama Meclisindeki grupundan 
geçici olarak çıkarma hakkında verilen cezalar, o üyenin ceza süresince gruplardan her hangi bi
risinin çalışmalarına katılmamasını gerektirir. 

Geçici çıkarma cezasına uğrıyan parti üyesi, faaliyetine katılamıyacağı parti organlarna hiç
bir teklif yapamaz. Ancak bu hüküm, geçici çıkarma cezasına uğrayan parti üyesinin, parti tüzü
ğüne, programına, partinin diğer mevzuatına ve organlarının bağlayıcı kararlama uyması zoran-
luğunu ortadan kaldırmaz. Geçici çıkarma cezasına uğrayan parti üyelerine parti içinde hiçbir 
görev verilemez. 

3. Hangi disiplin organlarının hangi disiplin cezalarını vermeye yetkili oldukları parti tüzü
ğünde gösterilir. 

4. Partinin hangi organ ve mercilerince kimler hakkında ve hangi disiplin organında disiplin 
cezası isteminde bulunulabileceği ve disiplin cezalarına karşı hangi üst disiplin organına hangi 
şartlarla itirazda bulunulabileceği, kanunda belirtilmiyen haillerde, parti tüzüğüyle düzenlenir. 

5. Disiplin organlarnıca parti üyeleri hakkında verilen kararlar gerekçeleriyle birlikte en geç 
otuz gün içinde ilgiliye tebliğ olunur. 
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Disiplin organları üyelerinin seçimi ve nitelikleri 

MADDE 53. — Partinin disiplin organları üyeleri, en az iki ve en çok dört yıl için seçilirler. 
Bu kimseler, partiye bir hizmet bağıyla bağlı olamazlar ve partiden hiçbir suretle gelir sağ-

hyamazlar. 

Disiplin organlarının çalışması 

MADDE 54. — Disiplin organları, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulu
nanların salt çoğunluğunun oyu ile karar verirler. 

Disiplin organlarına sevk edibn parti üyelerinin yapılı veya sözlü olarak savunma haklarını 
nasıl kullanacaklarını ve savunmalannı hazırlama!: için yeter sürenin nasıl tanınacağını parti tü
züğü düzenler. 

Disiplin organları, sevk yazısında istenilen disiplin cezasından daha ağırını veremezler; daha 
hafifini vermek veya hiç ceza vermemek yetkisine sahiptirler. 

Disiplin işlerinde yetkisizlik 

MADDE 55. — Siyasi partilerin genel kongreleri de dâhil olmak üzere kongreler, disiplin 
organlanna sevk yetkisine sahip bulunan parti organ ve mercilerinin kararları ile disiplin organ
larınca verilen disiplin cezaları hakkında görüşme yapamaz ve bu konularda karar alamazlar. 

Disiplin cezalarına itiraz 

MADDE 56. — Siyasi partilerin d:sir>lin organlarınca kesin olarak verilen disiplin ceza
larına karşı, cezaya çarptırılan parti üyesi, ancak, disiplin organına sevk eden organın veya disip
lin organının yetkisizliği yahut alman kararların kanuna veya parti tüzüğüne veya yönetmeliğine 
şekil ve usul bakımından aykırı bulunduğu iddiasiyle itiraz edebilir. Bu itirazlar, kararın usulü
ne uygun olarak tebliğinden itibaren bir ay içinde, disiplin organının bulunduğu mahallin asliye 
hukuk mahkemesine yapılır. Mahkeme, bu esaslara aykırı olarak yapılan itirazları dikkate almaz. 
Mahkeme, bu itirazları, diğer işlerden önce evrak üzerinde inceler ve karara bağlar. 

Disiplin cezalarına karşı yapılan itirazlar hak'unda asliye hukuk mahkemesince verilen karar
lar kesindir, 

Disiplin konusunda tedbir karart 

MADDE 57. — Partiden çıkarmam veva ger'ci çıkarmayı gerektiren hallerde, disiplin cezası 
verilmesi için sevk karan almaya yetkili olan parti organları, tedbir niteliğinde olmak üzere, di
siplin organına sevk edilen üyeyi, parti içindeki görevlerinden derhal uzaklaştırabilirler. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Parti defterleri 

Tutulacak defterler ve kayıtlar 

MADDE 58. — Her kademedeki parti organları ile - vana - yardımcı kollan ve kurullları, 
üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve gider defteri tut
mak zorundadırlar. Bilanço ve keslnhesap defteri sadece merkez yönetim orgamnea tutulur, 
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MADDE 53. — Millet Meclisi metninin 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Disiplin organlarının çalışması 

MADDE 54. — Disiplin organları, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulu
nanların salt çoğunluğunun oyu ile karar verirler. 

Disiplin organlarına sevk edilen parti üyelerinin yazılı veya sözlü olarak savunma haklarını 
nasıl kullanacaklarını ve savunmalarını hazırlamak için yeter sürenin nasıl tanınacağını parti tüzü
ğü düzenler. 

Disiplin organları, sevk yazısında istenilen disiplin cezasından daha ağırını veremezler. 

MADDE 55. — Millet Meclisi metninin 55 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Disiplin cezalarına itiraz 

MADDE 56. — Siyasi partilerin disiplin organlarınca kesin olarak verilen disiplin cezalarına 
karşı, cezaya çarptınllan parti üyesi, ancak, disiplin organına sevk eden organın veya disiplin or
ganının yetkisizliği yahut alman kararların kanuna veya parti tüzüğüne veya yönetmeliğine şekil 
ve usul bakımından aykırı bulunduğu iddiasiyle itiraz edebilir. Bu itirazlar, kararın usulüne uy
gun olarak tebliğinden itibaren bir ay içinde, disiplin organının bulunduğu mahallin asliye hukuk 
mahkemesine yapılır. Mahkeme, bu esaslara aykırı olarak yapılan itirazları dikkate almaz. Mah
keme, bu itirazları, diğer işlerden önce evrak üzsrinde inceler ve karara bağlar. 

Disiplin cezalarına karşı yapılan itirazlar hakkında asliye hukuk mahkemesince verilen karar
lar kesindir. 

Disiplin organlarınca verilecek cezaların hangi parti organı tarafından ve ne şekilde affedilece
ğini siyasi partilerin tüzükleri gösterir. 

MADDE 57. -— Millet Meclisi metninin 57 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Millet Meclisi metninin 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Karar defteri, ilgili organın ve kurulun kararlarını tarih ve numara sırasiyle ihtiva eder. Karar 
altları, kararın alınmasında oylamaya katılanlar tarafından imzalanır. Kongrece alman karar
ları da ihtiva etmesi gereken kongre tutanak özetlerinin altı başkanlık divanı üyelerince imza
lanır. 

Gelen ve gönderilen evrak, tarih ve numara sırasiyle gelen ve giden evrak defterlerine kay
dedilir ve gelen evrakın asılları ile gönderilen evrakın örnekleri bu tarih ve numaralar altında 
dosyalarda saklanır. 

Parti adına elde edilen gelirlerin alındığı ve yapılan harcamaların da ne gibi işlere ve yerlere 
harcandığı ilgili defterlere sıra ile ve müsbit evrakı belirtecek şekilde geçirilir. 

Üye kayıt defterleri ve gelir ve gider defterlerinin sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları 
noterce tasdik olunur. 

Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik beyannamelerinin birer örneği ilçe ve il kademesinde 
ayrı bir dosyada saklanır. 

Parti organlarınca ve kurullarınca tutulmasında fayda görülen diğer defterleri parti tüzüğü 
ve yönetmelikleri gösterir. 

Üye kayıt defterlerinin parti genel merkezinde özetinin nasıl tutulacağı bir parti yönetmeli
ğiyle belirtilir. 

ONUNCU BÖLÜM 

Teşkilâtla ilgili di&er hükümler 

Kongrelerle Uf/ili (lenel lininimi er 

MADDE 59. — 28 Haziran 1938 tarihli ve 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 18, 19, 20, 21, 23 
ve 24 ncü maddeleri hükümlerinden bu kanun hükümlerine aykırı olmıyanlar, siyasi partilerin 
genel kongreleriyle her kademedeki kongreleri ve yardımcı kademelerindeki kongreleri için de 
uygulanır. 

ibra iein oya l;alılanuyaeal: olanlar 

MADDE 60. — Değişik kademelerdeki kongrelerde tabiî üye olarak bulunan karar veya yöne
tim organlan veya kurulları üyeleri, mensuboldukları organ veya kurulun ibrası için yapılan 
oylamalara katılamazlar. 

//- ve İlçe Teşküâh Merkezleri 

MADDE 61. — Siyasi partilerin il ve ilçe teşkilâtına dâhil kurulların kuruluş yeri ilgili il ve
ya ilçenin merkezidir. 

Jiağ(letsetrmyan yörevler 

MADDE 62. — 1. Bir siyasi partinin disiplin kurullarında görev alanlar, - Kongre, Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki gruplar il genel meclisi ve belediye meclislerindeki gTuplar üyelikleri 
hariç - partinin diğer organ, kurul ve görevlerinde bulunamazlar. 

2. Bir siyasi partinin belli bir disiplin kurulunda görev alan bir kimse, bir diğer disiplin 
kurulunda görev alamaz. 

3. Bir siyasi partinin il ve ilçe yönetim kurullarından birinde üye olan bir kimse, diğer bir 
il veya ilçe yönetim kurulunda üye olamaz. İl ve ilçe başkanları hakkında da aynı hüküm uygu
lanır. 
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MADDE 59. — Millet Meclisi metninin 59 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — Millet Meclisi metninin 60 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 61. — Millet Meclisi metninin 61 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — Millet Meclisi metninin 62 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Organlarda görev alanlar 

MADDE 63. — Her kademedeki parti organları ile varsa devamlı nitelikteki yardımcı kollar 
kurullarına ve köy ve mahallelerdeki parti görevliliğine seçilenler ile parti tüzüğünde belirtilen 
bir parti makamına getirilenlerin adlan, soyadlan, doğum yerleri ve tarihleri, meslek veya sanat-
lan ve ikametgâhlan, o mahallin en büyük mülkiye amirliğine seçim veya atanmadan başlıya-
rak bir hafta içinde yazı ile bildirilir. 

Merkez organlannda görevlendirilenler ile merkezdeki parti makamlarına getirilenler için bu bil
diri İçişleri Bakanlığına verilir. 

Kamu yararına dernek sayılmayıp 

MADDE 64. — 28 Haziran 1938 tarihli ve 3( î 2 sayılı Cemiyetler Kanununun 37 nci madde
si hükmü siyasi partiler için uygulanamaz. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Malî hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gelirler 

Gelir kaynakları 

MADDE 65. — Siyasi partilerin sağlıyabilecekleri gelirlerin çeşitleri aşağıaa gösterilmiştir : 
1. Parti üyelerinden alman giriş aidatı ve yıllık veya aylık aidat; 
2. Partiye mensup Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden alman aidat; 
3. Adaylık için başvuranlardan önseçime veya yoklamaya girmeden önce alman özel aidat; 
4. Parti yaymlannın satış bedelleri; 
5. Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri rumuzlannın satışından sağlanan gelirler; 
6. Parti hüviyet cüzdanlarının ve parti makbuz, defter ve kâğıtlarının sağlanması karşılığın

da alman paralar; 
7. Parti lokallerinin işletilmesinden elde edilen gelirler; 
8. Partice tertiplenen balo, eğlence, nıüsamere, konser, spor müsabakası ve konferans gibi fa

aliyetlerden sağlanan gelirler; 
9. Partinin tertiplediği piyango gelirleri; 
10. Parti mamelekinden elde edilen gelirler; 
11. Bağışlar; 
12. Krediler; 
13. Kanuna veya yasama meclisleri içtüzüklerine göre Devletçe sağlanan yardımlar. 
Yukardaki 1 üâ 6 ncı, 8 nci, 9 ncu ve 11 ilâ 13 ncü bendlerde yazılı gelirlerden hiçbir suret

le vergi, resim ve hare alınamaz. Yukardaki 7 nci bendde yazılı parti lokallerinin işletilmesinden 
elde edilen gelirler, ticari nitelik taşımıyan işletme faaliyeti sonucunda sağlanmışsa, bu gelirler hak
kında da aynı hüküm uygulanır. Yukardaki 10 ncu bendde yazılı gelirlerden partinin sahibol-
duğu ve ticari olarak işletilen basımevlerinin gelirleri ile partilerin amaçlan dışında sahibolduk-
lan taşmmaz mallar ve amaçlan içinde veya dışında sahibolduklan taşınmaz mallardan sağla-
dıklan gelirler, vergi, resim ve harçlara ilişkin hükümlere tabidir; 10 ncu bendde yazılı diğer 
gelirler hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir. 
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MADDE 63, — Millet Meclisi metninin 63 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 64. — Millet Meclisi metninin 64 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 65. — Millet Meclisi metninin 65 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Üye aidatı 

MADDE 66. — 1. Partiye üye olanlardan giriş aidatı alınacaksa, bunun miktarı, parti tüzü
ğünde gösterilir. Bu miktar beş lirayı aşamaz. 

2. Her üye, aylık veya yıllık olarak ödenmek üzere, bir aidat yükümünü partiye girişinde ka
bul etmek zorundadır. Bu aidatın yıllık miktarı bin ikiyüz lirayı aşamaz. Üyelik aidatının alt ve 
üst miktarları parti tüzüğünde gösterilir. 

Parti üyesi, vermeyi kabul ettiği aidatın miktarını, kanuna ve parti tüzüğüne uygun olmak 
şartiyle, kayıtlı bulunduğu teşkilât kademesi başkanlığına veya yardımcı kol başkanlığına yazıyla 
bildirerek artırabilir. 

Aidatı alacak olan teşkilât kademesi veya yardımcı kol yönetim organı veya kurulu, parti üye
sinin, vermeyi kabul ettiği miktarda aidat ödiyecek durumda olmadığını tesbit ederse, aidat yü
kümünü asgari hadde kadar azaltabilir. 

Parti üyesinin partiye borçlu olduğu aidatın bir kısmını veya tamamını ödememiş olması, bu 
kimsenin, partinin her kademedeki kongrelerine delege seçilmesini, ilçe kongresi delegelerinin ve 
köy ve mahallelerdeki parti görevlisi ile yedeğinin seçiminde ve önseçim ve yoklamalarda oy 
kullanmasını ve köy ve mahallelerdeki parti görevliliğine veya yedekliğine seçilmesini hiçbir su
retle engelliyemez; bu kimse hakkında, partiden çıkarma ve geçici çıkarmaya dair disiplin ceza
lan uygulanamaz. Parti tüzüğü, partiye borçlu olduğu aidatın tamamını ödememiş olan parti üye
lerinin yukarıda sayılanlar dışında kalan bâzı parti görevlerine seçilemiyeceğini veya atanamı-
yacağını belirtebileceği gibi, bunların seçimlerde parti adayı olmasını veya önseçim veya yoklama
lara aday olarak katılmasını yasaklıyan hükümler de koyabilir. 

Türkiye, Büyük Millet Meclisi üyelerinin aidatı 

MADDE 67. — Bir siyasi partiye mensup Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ne miktar 
aidat ödiyeceği ve bu suretle toplanan paraların ne miktarının grup faaliyetlerine ve ne miktarı
nın parti merkezine ayrılacağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi grupu karariyle belli edilir. 

Adaylıkla ilgili gelirler 

MADDE 68. — 65 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı özel aidat parti yönetmelikleriyle düzen
lenir. 

Satış bedelleri 

MADDE 69. — 65 nci maddenin 4, 5 ve 6 ncı bendlerinde gösterilen satış bedelleri, partinin 
merkez yönetim organının karariyle düzenlenir. 

Lokal işletim gelirleri 

MADDE 70. — Parti lokallerinin işletilmesinden ve parti kitaplıklarına girişten sağlanacak ge
lirler, benzeri yerlerdeki bedel ve ücretler dikkate alınarak, ilgili organların yapacakları tarifelere 
bağlanır. 

Bağışlar 

MADDE 71. — Genel ve katma bütçeli dairelerle mahallî idareler ve muhtarlıklar, - Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası dâhil - Kamu İktisadi Teşebbüsleri, özel kanunuyla veya özel ka
nunla verilen yetkiye dayanılarak kurulmuş bankalar ve diğer kuruluşlar, Kamu iktisadi Teşebbüsü 
sayılmamakla beraber ödenmiş sermayesinin yarısı Devlete veya bu fıkrada zikri geçen kurum, idare, 
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MADDE 66. — Millet Meclisi metninin 66 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — Millet Meclisi metninin 67 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Adaylıkla ilgili gelirler 

MADDE 68. 65 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı özel aidat, 2 000 lirayı geçmemek üzere, 
parti yönetmelikleriyle düzenlenir. 

MADDE 69. — Millet Meclisi metninin 69 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 70. — Millet Meclisi metninin 70 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 71. — Millet Meclisi metninin 71 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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teşebbüs, banka veya kuruluşlara ait müesseseler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
işçi, işveren ve Devlet personeli sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonları ile dernekler, 
siyasi partilere, hiçbir suretle taşınır veya taşınmaz mallar veya nakit veya haklar bağışlıyamaz 
ve bu gibi mal veya hakların kullanılmasını bedelsiz olarak bırakamazlar; bağlı oldukları kanun 
hükümleri dışında, siyasi partilere aynî hakların devrine dair tasarruflarda bulunamazlar. 

Yukardaki fıkranın dışında kalan gerçek veya tüzel kişilerin her bininin bir siyasi partiye aynı 
yıl içersinde beş bin liradan fazla kıymette bağışta bulunması yasaktır. Bağış veya bağışların ba
ğışta bulunana veya yetkili vekiline aidolduğunu açıkça belirten bir belgeye dayanılmaksızın si
yasi partilerce bağış kabul edilemez. 

Krediler 

MADDE 72. — Siyasi partiler, 71 nci maddenin 1 nci fıkrasında zikredilen daire, idare, teşebbüs, 
banka, kurum, müessese, kuruluş, sendika, birlik, federasyon, konfederasyon ve derneklerden hiç-
bir suretle kredi alamazlar. 

Amaç dışı taşınma» mallar 

MADDE 73. — Siyasi partiler, amaçlan dışında taşınmaz mal edinemezler. Partiler, amaçları 
içinde olmak şartiyle sahibolduklan taşınmaz mail ardan gelir sağlıyabilirler. 

28 Haziran 1938 tarihli ve 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 17 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
hükmü, siyasi partiler için uygulanmaz . 

Devletçe yardım 

MADDE 74. — Bir önceki milletvekili genel, seçimlerinde muteber oyların Türkiye çapmda : 
1. Yüzde beşinden onuna kadar oy alan siyasi partilere her yıl beş yüz bin lira; 
2. Yüzde onbirinden yüzde yirmisine kadar oy alan siyasi partilere her yıl bir milyon lira; 
3. Yüzde yirmibirinden yüzde otuzuna kadar oy alan siyasi partilere her yıl iki milyon lira; 
4. Yüzde otuzbirinden yüzde kırkına kadar oy alan siyasi partilere her yü iki milyon beş yüz 

bin lira; 
5. Yüzde kıkbirinden yüzde ellisine kadar oy alan siyasi partilere her yıl üç milyon lira; 
6. Yüzde ellisinden fazla oy alan siyasi partilere her yıl üç milyon beş yüz bin Ura; ve 
7. Bir önceki genel milletvekili seçimlerine katılmamış olan siyasi partilerden Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Birleşik toplantısında grupu olanlara her yıl beş yüz bin lira Hazinece ödenir. 
Bu ödemenin malî yıl başlangıcını takibeden ilk hafta içinde tamamlanması zorunludur. 

Gelir makbuzları 

MADDE 75. — Siyasi partilerin gelirleri siyasi parti tüzel kişiliği adına makbuz karşılığında 
alınır. Makbuzlar, partinin merkez yönetim organınca basıtınhr ve teşkilâta dağıtılır. 

Parti teşkilât kademeleri, kullandıkları makbuzların dip koçanlarını, merkez yönetim organı
na iade etmek zorundadırlar, tade edilmiyen makbuz dip koçanları dolayısiyle, teşkilât kademeleri, 
merkez yönetim organına karşı malî sorumluluk taşırlar. 

Makbuzların asıl kısımları ile dip koçanlarında aynı müteselsil numara bulunur. Makbuz dip 
koçanlarının parti genel merkezinde saklanma süresi beş yıldır. 

Gelirin sağlandığı kimsenin adı, soyadı ve adresi makbuz ile dip koçanında açıkça belirtilir. 

0. Senatosu (S. Sayısı : 649 ) 



— 57 — 
Geçici Komisyonun değiştirişi 

MADDE 72. — Millet Meclisi metninin 72 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 73. — Millet Meclisi metninin 73 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devletçe yardım 

MADDE 74. — Bir önceki milletvekili genel seçimlerinde muteber oyların Türkiye çapında : 
1. Yüzde beşinden onuna kadar oy alan siyahi partilere her yıl beş yaz bin lira; 
2. Yüzde onbirinden yüzde yirmisine kadar oy alan siyasi partilere her yıl bir milyon lira; 
3. Yüzde yirmibirinden yüzde otuzuna kadar oy alan siyasi partilere her yıl iki milyon lira; 
4. Yüzde otuzbirinden yüzde kırkına kadar oy alan siyasi partilere her yıl iki milyon beş yüz 

bin lira; 
5. Yüzde kırkbirinden yüzde ellisine kadar oy alan siyasi partilere her yıl üç milyon lira; 
6. Yüzde ellisinden fazla oy alan siyasi partilere her yıl üç milyon beş yüz bin lira; Hazinece 

ödenir. 
Bu ödemenin malî yıl başlangıcını takibeden ilk hafta içinde tamamlanması zorunludur. 

MADDE 75. — Millet Meclisi metninin 75 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ÎEtNOt BÖLÜM 

Partilerin harcamaları 

Harcamada usul 

MADDE 76. — Bir siyasi partinin bütün harcamaları, o siyasi parti tüzel (kişiliği adına ya
pılır. 

Harcamalara ait müsbit evrak, kademelerce beş yıl süreyle saklanır. 
Yüz liraya kadar (yüz lira dâhil) harcamaların müsbit evrak ile tevsiki zorunlu değildir. 

Ancak, miktarı ne olursa olsun, bütün harcamaların yetkili yönetim organının veya merciin kara
rına dayanması şarttır. 

Parti teşkilâtı, bağlı bulundukları üst kademeye, gelir ve giderleri hakkında altı ayda bir 
hesap vermekle yükümlüdür. 

Malî sorumluluk 

MADDE 77. — Siyasi partilerin genel merkezlerindeki yardımcı kollar ile il ve ilçelerdeki teş
kilât kademeleri ve yardımcı kollar tarafından parti tüzel kişiliği adına bağıta girişilmesine ve 
yüküm yüklenilmesine ilişkin esaslar, merkez yönetim organınca tesbit olunur. Bu esaslara ay
kırı olarak bu yardımcı kollar ve teşkilât kademelerince girişilen bağıt ve yükümlerden parti tü
zel kişiliği hiçbir suretle sorumlu tutulamaz; bu takdirde, sorumluluk, bağıta girişen veya yü
kümü yüklenen kişi veya kişilere aittir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Malî hükümlerin müeyyideleri 

Hazinece el koyma 

MADDE 78. — 71 nci maddede bağışlar hakkında konan esaslara aykırı olarak gelir sağla
dığı Anayasa Mahkemesince tesbit edilen siyasi partilerin bu suretle elde ettikleri gelirler, Hazi
neye gelir kaydedilir ve taşınmaz mallar Hazine adına tapuya tescil ettirilir. 

72 nci madde hükmüne aykırı olarak siyasi partilere sağlanan krediler üzerine, Anayasa 
Mahkemesi karariyle Hazinece el konulur ve krediyi verene karşı Hazine hiçbir yüküm altına 
girmez. "T 

73 ncü maddede belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin taşınmaz mallara sahibol-
duğu anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesinin karariyle ve bu mahkemenin göstereceği »üre içinde bu 
malların paraya çevrilmesi yoluna gidilir. 

75 nci maddede belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmiyen kaynak
lardan gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi karariyle bu gelirler Hazineye gelir kay
dedilir. 

Müsbit evrak ile tevsiki gerektiği halde tevsik edilemiyen parti harcamaları miktarınca parti 
mamelekinin aktif unsurları Anayasa Mahkemesi karariyle Hazineye gelir kaydedilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Parti içi malî denetim 

Parti bütçesi ve hesinhesabt 

MADDE 79. — Siyasi partinin bütçesi ve kesinhesabı, merkez karar organının teklifi üzerine, 
genel kongrece karara bağlanır. 
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MADDE 76. — Millet Meclisi metninin 76 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 77. — Millet Meclisi metninin 77 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 78. — Millet Meclisi metninin 78 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 79. — Millet Meclisi metninin 79 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Siyasi partinin merkez karar organı, ayrıca düzenleyeceği bilançoyu genel kongrenin onayına 
sunar. 

Siyasi partilerin malî bakımdan iç denetimlerinin nasıl sağlanacağı parti tüzüklerinde belirtilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Anayasa Mahkemesinin denetimi 

Gelir ve giderleri bildirme 

MADDE 80. — Siyasi partiler, her yılın Nisan ayı içinde bir önceki takvim yılına ait gelir ve 
giderleri gösteren kesinhesap ve bilançoyu, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığına vermek zorundadırlar. 

Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesi 

MADDE 81. — Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisine verilen bilgilerin tevsikini, kesinhesap v« 
bilançonun alınmasından başlıyarak bir yıl içinde, ilgili siyasi partiden her zaman istiyebilir vt 
gerekli görürse, mahallinde de araştırma ve inceleme yapabilir. 

Cumhuriyet Başsavcılığı, bu incelemeleri sonucunda, o siyasi partinin gelirlerinin bir kısmının 
veya mamelek unsurlanmn Hazineye gelir kaydedilmesi gerektiği kanısına varırsa, bu hususu 
Anayasa Mahkemesinden ister. 

Anayasa Mahkemesinin incelemesi 

MADDE 82. — Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı görüşünü aldıktan 
sonra, evrak üzerinde inceleme yapar; gerekli görürse, kendisine verilen kesinhesap ve bilan
çoda yer alan bilgilerin tevsikini istiyebilir; siyasi partilerin genel merkezinde ve teşkilâtında 
doğrudan doğruya veya kendi üyeleri arasından seçeceği naip eliyle her türlü inceleme ve araş-
tırmalan yapabilir ve bu maksatlarla tarafsız, resmî görevi bulunmayan ve yeminli bilirkişi 
görevlendirebilir; her hangi bir siyasi partiye mensubolmamak şartiyle üniversite öğretim üyele
ri ve yardımcılannın bilirkişi olarak görevlendirilmeleri caizdir. 

Anayasa Mahkemesi, ilgili siyasi partinin temsilcisiyle Cumhuriyet Başsavcılığından yazık 
mütalaa istiyebilir ve gerekli görürse, onlan sözlü olarak da dinleyebilir. 

Anayasa Mahkemesi, incelemeleri ve araştırmalan sonucunda, o siyasi partinin gelir ve gider
lerinin doğruluğu ve kanuna uygunluğu hakkında karar verir; kanuna uygun olmıyan gelirler ile 
giderler dolayısiyle de bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Parti yasaklamalan 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 

Cumhuriyetin korunması 

Devlet şeklinin korunması 

MADDE 83. — Siyasi partiler, Türkiye Devletinin Cumhuriyet olan şeklini değiştirmek ama
cını güdemezler. 
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MADDE 80. — Millet Meclisi metninin 80 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 81. — Millet Meclisi metninin 81 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 82. — Blillet Meclisi metninin 82 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 83. — Millet Meclisi metninin 83 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millî egemenliğin korunması 

MADDE 84. — Siyasi partiler, Türk Milletine aidolan egemenliğin, belli bir kişiye, zümreye 
veya aileye yahut sınıfa bırakılması amacını güdemezler. 

Sultanlık unvan ve nisanlarının yasaklanması 

MADDE 85. — Siyasi partiler, 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, bey, paşa gibi 
lâkap ve unvanların kaldırıldığına dair Kanun ile yasak edilen sultanlığa ait lâkap, unvan, nişan 
ve madalyaları ihya etmek amacını güdemezler. 

İKLNOİ BÖLÜM 

Millî Devlet niteliğinin korunması 

Bağımsızlığın korunması 

MADDE 86. — Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin milletlerarası hukuk alanında eşitlik 
ilkesine dayanan tüzel kişiliğini ortadan kaldırmak yahut milletlerarası hukuk gereğince münha
sıran Türkiye Cumhuriyetinin yetkili olduğu hususlara diğer milletlerarası kuruluşların ve tüzel 
kişilerin karışmasını sağlamak amacını güdemezler. 

l/lk e b ü tün I üğün iln k on ınması 

MADDE 87. — Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin ülke bütünlüğünü bozmak amacını gü
demezler. 

Devlet tekliği ilkesinin korunması 

MADDE 88. — Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin dayandığı Devlet tekliği ilkesini de
ğiştirmek amacını güdemezler. 

Azınlık- yaratılmasının önlenmesi 

MADDE 89. — Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde millî veya dinî kültür 
farklılıklarına yahut dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler. 

Siyasi partiler, Türk dilinden ve kültüründen gayrı dil ve kültürleri korumak veya geliştirmek 
veyahut yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak millet bütün
lüğünün bozulması amacını güdemezler. 

Bölgecilik ve ırkçılık yasağı 

MADDE 90. — Bölge veya ırk esasına veya adına dayanan siyasi parti kurulamaz. 
Siyasi partiler, her hangi bir bölgenin veya ırkın diğerlerine hâkim veya diğerlerinden imti

yazlı olması amacını güdemezler. 

Eşitlik ilkesinin korunması 

MADDE 91. — Siyasi partiler, Türk vatandaşları arasında kanun önünde dil, ırk, cinsiyet, si
yasi düşünce, felsefî inanç, din veya mezhep ayırımı gözetmek yahut belli kişi, aile veya zümre
lere yahut sınıflara imtiyaz tanımak amaçlarını güdemezler. 

Belli kişi, aile, zümre veya cemaat esasına veya adına dayanan siyasi partiler kurulamaz. 
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MADDE 84. — Millet Meclisi metninin 84 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 85. — Millet Meclisi metninin 85 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 86. — Millet Meclisi metninin 86 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 87. — Millet Meclisi metninin 87 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 88. — Millet Meclisi metninin 88 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 89. — Millet Meclisi metninin 89 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 90. — Millet Meclisi metninin 90 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 91. — Millet Meclisi metninin 91 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Lâik Devlet niteliğinin ve Atatürk devrimiciliğinin korunması 

Lâiklik ilkesinin korunması 

MADDE 92, — Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini değiştirmek amacını 
güdemezler. 

Halifeliğin istenemiyeceğî 

MADDE 93. — Siyasi partiler, Halifeliğin yeniden kurulması amacını güdemezler. 

Lâik Devlet düzeninin korunması 

MADDE 94. — Siyasi partiler, Devletin sosyal, iktisadi veya hukukî temel düzenini, kıs
men de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi yahut şahsi çıkar veya nüfuz sağlama 
amaciyle her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şey
leri istismar edici ve kötüye kullanıcı faaliyetlerde bulunamazlar. 

Din farklılığına dayanma yasağı 

MADDE 95. — Din veya mezhep veya tarikat esasına veya adına dayanan siyasi partiler 
kurulamaz. 

Partilerin dinî gösteri yapamaması 

MADDE 96. — Siyasi partiler, her hangi bir şekilde dinî tören tertipliyemez veya parti sıfatıy
la bu gibi törenlere katılamazlar. 

Devlet protokolünce düzenlenen cenaze törenleri ile bir parti üyesinin ölümü halinde veya parti 
nezaketinin gereği olarak bir diğer partinin üyesinin veya siyasi haklarına sahip bir bağımsız şah
siyetin cenaze töreninde partinin temsili ve parti adına çelenk gönderilmesi ile anma törenleri ve 
bayramlaşmalar, yukardaki fıkrada yer alan yasağın istisnasıdır. 

Atatürk Devrimlerinin korunması 

MADDE 97. — Siyasi partiler, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesine eriştirmek ve Tür
kiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini korumak amacını güden : 

1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu hükümlerine; 
2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka iktisası hakkında Kanun hükümlerine; 
3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve Türbedar

lıklar ile birtakım unvanların men ve ilgasına dair Kanunun hükümlerine; 
4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi ile kabul edilen evlenme akdinin 

evlendirme memuru tarafından yapılacağına dair medeni nikâh esasına ve aynı kanunun «Evlen
dirme memuru merasimin hitamı üzerine derhal karı ve kocaya bir evlenme kâğıdı verir. Evlenme 
kâğıdı ibraz edilmeden evlenmenin dinî merasimi yapılamaz. Bununla beraber, evlenmenin tama-
miyeti dinî meresimin icrasına mütevakkıf değildir.» hükmünü sevk eden 110 ncu maddesine; 

5. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin kabul ve tatbiki hakkındaki 
Kanunun hükümlerine; 
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MADDE 92. — Millet Meclisi metninin 93 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 93. — Millet Meclisi metninin 93 ncü maddesi aynen.kabul edilmiştir. 

MADDE 94. — Millet Meclisi metninin 94 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 95. — Millet Meclisi metninin 95 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 96. — Millet Msclisi metninin 96 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Atatürk Devrimlerinin korunmanı 
MADDE 97. — Siyasi partiler, Türk toplumunu çağdan uygarlık seviyesine eriştirmek ve Tür

kiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini korumak amacını güden : 
1. 3 Mart 1310 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu hükümlerine; 
2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka îktisası haklnnda kanun hükümlerine; 
3. 39 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve zaviyelerle türbelerin şeddine ve türbe

darlıkla? ile birtakım unvanların men vo ilgasına dair Kanunun hükümlerine; 
4. "17 Şubat 1923 tarihli ve 743 sayılı T ark Kanunu Medenisi ile kabul edilen evlenme akdi-, 

nin evlendirme memuru tarafından yapılacağına dair medeni nikâh esasına ve aynı kanunun «Ev
lendirme memuru msrasimin hitamı torine der ha1, karı ve kocaya bir evlenme kâğıdı verir. Ev
lenme kâğıdı ibraz edilmeden evlenmenin dinî me.'a^imi yapılamaz. Bununla beraber, evlenmenin 
tamamiyeti dinî merasimin icrasına mütevakkıf değildir.» hükmünü sevk eden 110 ncu madde
sine; 
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6. 20 Mayıs 1923 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkamm kabulü hakkındaki Kanunun hü
kümlerine ; 

7. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bâzı Kisvelerin giyilemiyeceğine dair Kanunun 
hükümlerine; ve 

8. Bu kanunların amacına 
aykırı amaçlar güdemezler. 

Diyanet İşleri Başkanlığının yerinin korunması 

MADDE 98. — Siyasi partiler, Diyanet İşleri Başkanlığının genel idare içinde yer almasına 
dair olup Anayasanın 153 ncü maddesinde ifadesini bulan Atatürk Devrimlerinin temel amacını 
korumak için konulmuş bulunan Anayasanın 154 ncü maddesindeki prensip hükmüne aykırı amaç
lar güdemezler. 

Cumhuriyetin Büyük Kurucusuna saygı 

MADDE 99. — Siyasi partiler, Türk Milletinin Kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyetinin Kuru
cusu Atatürk'ün şahsiyet ve faaliyetlerini veya hâtırasını kötülemek veya küçük düşürmek ama
cını güdemezler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Demokratik düzenin ve meşruluk temelinin 

korunması 

Demokratik düzenin korunması 

MADDE 100. — Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyetinin insan hak ve hürriyetlerine dayanan 
hukuk devleti niteliğini ve tek dereceli gonel oy ilkesine bağlı çok partili demokratik düzenini 
tammıyan amaçlar güdemezler. 

Temel hak ve ödevlerin korunması 

MADDE 101. — Siyasi partiler, Anayasanın ikinci kısmında yazılı temel hak ve ödevlerin 
Özünü tanımamak amacını güdemezler. 

Anayasanın meşruluk temelinin korunması 

MADDE 102. — Siyasi partiler, Anayasanın Başlangıç kısmının 2 nci fıkrasında yazılı saikle 
ve Anayasanın 4 ncü geçici maddesinin 3 ncü fıkrasında yazılı amaçla gsrçekleştirilen 27 Ma
yıs 1990 Devrimini, yapılması gerekli olmıyan veya haksız veya gayrimegru bir hareket olarak gös-
termek amacını güdemezler. 

27 Mayıs 1960 Devriminin anlamının korunması 

MADDE 103. —- Siyasi partiler, 27 Mayıs 1960 Devriminin Anayasanın Başlangıç kısmının 
2 nci fıkrasında yazılı saikten ve Anayasanın 4 ncü geçici maddesinin 3 ncü fıkrasında yazılı 
amaçtan gayrisaiklsri ve amaçlan da olduğunu yahut 27 Mayıs 1930 Devriminin amacına ulaşa
madığım yeyafeut bu devrimin belli siyasi parti veya partiler lehinde yapıldığını ileri süremezler. 
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5. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı T İrk Harflerinin kabul ve tatbiki hakkındaki 
Kanunun hükümlerine; 

6. 29 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkânım kabulü hakkındaki Kanunun hü
kümlerine ; 

7. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bâzı Kisvelerin giyilemiyeceğine dair Kanunun 
h'iklimlerine; ve 

8. Bu kanunların amacına 
aykırı amaçlar güdemezler. 

MADDE 98. -— Millet Meclisi metninin 98 nci lalcbsi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 99, — Millet Meclisi metninin 99 ncu :ıa:ldesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 100. — Millet Meclisi metninin 103 ncli maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 101. — Millet Meclisi metninin 101 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 102. — Millet Meclisi metninin 102 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 103. — Millet Meclisi metninin 103 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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27 Mayıs 1060 tan 15 Ekim 1961 e kadar yargı organlarınca kapatılmış siyasi partilerin devamı olma 
iddiasının yasak edilmesi 

MADDE 104. — 27 Mayıs 1960 tan 15 Ekim 1961 e kadar yargı organlarınca kapatılmış siyasi 
par bilerin adını taşıyan yahut bunların devamı olduğunu gösterecek bir ad alan siya:i partiler 
kurulamaz. 

Siyasi partiler, 27 Mayıs 1960 tan 15 Ekim 1931 e kadar yargı organlarınca kapatılmış siyasi 
partilere ait her çeşit işaret, rumuz ve alâmetleri veya bunlara açıkça benziyen işaret, rumuz ve 
alâmetleri kullanamazlar. 

Siyasi partiler, 27 Mayıs 1960 tan 15 Ekim 1931 e kadar yargı organlarınca kapatılmış siyasi 
partilerin devamı olduklarını ileri süremezler. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Genel yasaklamalar 

Ahlâk ve âdabın korunması 

MADDE 105. — Genel ahlâk ve âdaba aykırı amaçlar güden siyasi partiler kurulamaz. 

Kullanılması yasak parti adları 

MADDE 106. — Komünist, anarşist, faşist, nasyonal - sosyalist adlarıyla veya aynı anlama 
gelen adlarla siyasi parti kurulamaz. 

Askerî nitelikte partilerin kurulamaması 

MADDE 107. —- Siyasi partiler, askerliğe, savunma veya sivil savunma hizmetlerine hazırlayı
cı eğitim ve öğretim faaliyetlerine girişemezler. 

Siyasi partiler, üyeleri için üniforma ve devaml; plarak hariçte takılacak kol bağı ihdas ede
mezler, 

BEŞÎNCÎ KISIM 

Siyasi partilerin kapatılması 

Görevli savcılık ve yetkili mahkeme 

MADDE 103. — Siyasi partiler aleyhine kanatma dâvaları Anayasa Mahkemesinde görülür. 
Bu dâvalarda savcılık görevi, Cumhuriyet; Laşsavcılığı tarafından yerine getirilir. 22 Nisan 

19G2 tarihli ve 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluru ve Yargılama Usulleri hakk-ndaki 
Kanunun 35 nci maddesi bu halde de uygulanır. 

Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamesine esas teşkil edecek olay ve fiillerin araştırılması ve 
soruşturulmağında ve dâvanın açılması ve yüri'tülmesinde, Cumhuriyet savcılarına ve sorgu 
hâkimlerine tanınan bütün yetkilere sahiptir. Ancak, Anayasa ve kanunların sadece hâkimler 
tarafından kullanılabileceğini belirttiği yetk'ler bunun dışındadır. 

Dâva, Anayasa Mahkemesinde duruşmalı olarak görülür. Bu konuda Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun son tahkikatla ilgili hükümleri uygulanır. 

Cumhuriyet Başsavcısı, soruşturmayı ksndisi veya yardımcıları eliyle yürütür, 
Anayasa. Mahkemesince verilen kapatma kaıarı kesindir. 
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MADDS 104. — Millet Meclisi metninin 104 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 105. — Millet Meclisi metninin 105 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 106. — MiHet Meclisi metninin 108 nci maddesi aynen kabul ediCaniştir. 

MADDE 107. — MJllet Meclisi metninin 1)7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 108. — Millet Meclisi metninin 10 Z nciı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Parti Yasaklamaları İnceleme Kurulu 

MADDE 109. — Bu kanunla ksndisine verilen görevleri yerine getirmek üzere bir Parti Ya
saklamaları İnceleme Kurulu kurulmuştur. 

Bu kurul, Yargıtay Ceza Daireleri Başkanlarından kurulur. Bunların en kıdemlisi Kurulun 
Başkanıdır. Kurulun toplantı yeter sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur; karar yeter sayısı, 
hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur; oyların eşitliği halinde Başkanın ovu esastır. Başkanın 
özürlü veya izinli olması, takdirinde, en kıdemli üye ona vekillik eder. 

Dördüncü kısma aykırılık halinde dâva açılması 

MADDE 110. — Bir siyasi partinin bu kanunun dördüncü kısmında yer alan maddeler hü
kümlerine aykırı amaçlar gütmesi veya faaliyette bulunması sebebiyle bu kanunun 108 nci madde
si gereğince kapatılması için Anayasa Mahkemesine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dâva açıl
ması : 

1. Re'sen; veya, 
2. Bakanlar Kurulunda görüşüldükten sonra Adalet Bakanlığının yazılı istemi üzerine; veya

hut, 
3. Son milletvekili genel seçimlerine katılmış olup da Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 

Toplantısında grupu olan ve ilk genel kongre toplantısını yapmış olan bir siyasi partinin mer
kez karar organının üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ile alınan karara dayanan parti ge
nel başkanının yahut partiyi genel başkana izafeten veya vekâleten mahkemelerde temsil yetkisi
ne sahip parti merciinin yazılı isteminde yeterli deliller bulunduğu kanısına Cumhuriyet Başsav
cılığının varması üzerine olur. 

Cumhuriyet Başsavcılığının istemde yeterli deliller bulunduğu kanısına varmıyarak dâva aç-
mıyacağını istemde bulunan siyasi parti genel baş ianlığına yazıyla bildirmesinden başlıyarak yedi 
gün içinde bu siyasi partinin genel başkanının yahut partiyi genel başkana izafeten veya vekâleten 
mahkemelerde temsil yetkisine sahip parti merci nin Parti Yasaklamaları İnceleme Kuruluna ya-
ziyle itirazda bulunma hakkı vardır. Kurul, itirazı uygun görmezse, dâva açılmaz; uygun görür
se, Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesine dâva açmakla yükümlüdür. 

4. Bu maddenin 2 nci ve 3 ncü bendleri hükümleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine 
dair her hangi bir seçimin Yüksek Seçim Kurulunca Rasmî Gazete ile ilân edilecek başlangıç tari
hinden veya genel milletvekili seçimlerinin yenibnmesine dair Millet Meclisinin Anayasanın 
69 ncu maddesinin ilk fıkrası uyarınca alacağı kararın Resmî Gazetede yayımlanmasından veya 
genel milletvekili seçimlerinin Anayasanın 108 nci maddesi gereğince Cumhurbaşkanı tarafından 
yenilenmesi halinde bu konuda Cumhurbaşkanının Başbakanla birlikte çıkaracağı ortak kararna
menin Resmî Gazetede yayımlanmasından başlıyarak oy verme gününün ertesi gününe kadar uy
gulanamaz. 

Dördüncü kısmın hükümlerine aykırılık dolayısiyle kapatma 

MADDE 111. — Anayasa Mahkemesince bir siyasi parti hakkında kapatma kararı: 
1. Parti tüzüğünün veya programının yahut partinin faaliyetlerini düzenliyen ve yetkili parti 

organları veya mercilerince yürürlüğe konulmuş olan diğer parti mevzuatının bu kanunun dördün
cü kısmında yer alan maddeler hükümlerine aykırı olması; veya 

2. Parti genel kongresince yahut merkez karar organı veya merkez yönetim organı veyahut 
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grupların gendi kurullarınca bu kanunun dördüncü kısmında 
yer alan maddelerin hükümlerine aykırı karar alınması yahut genelge veya bildiriler yayınlanması 
takdirinde verilir. 
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MADDE 109. — Millet Meclisi metnini 109 ncu maidesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 110. — Millet Meclisi metninin 110 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 111. — Millet Meclisi metninin 111 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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3. A) Yukardaki 2 nci bendde sayılanlar dışında kalan parti organı, mercii, kurulu, yardımcı 
kol organı veya bir parti üyesi tarafından bu kanunun dördüncü kısmında yer alan maddeler 
hükümlerine aykırı fiillerin bu kanunun bu hükümlerinin yürürlüğe girmesinden sonra işlenmesi 
takdirinde, fiilin işlendiği tarihten başlıyarak iki yıl geçmemişse, Cumhuriyet Başsavcılığı, bu fiili 
işliyen organ, merci, kurul veya yardımcı kol organına işten eil çektirilmesini ve bu fili işliyen 
parti üyesi veya üyelerinin - işbu bendde sayılan organ, merci, kurul veya yardımcı kol organına 
dâhil olsun veya olmasın - partiden kesin olarak çıkarılmasını, ilgili siyasi partinin genel başkanlı
ğından yazı ile ister. îlgili siyasi parti, bu istem aleyhine, Parti Yasaklamaları İnceleme Kurulu
na, istemi aldığı tarihten başlıyarak onbeş gün iç nde yaziyle itirazda bulunabilir. Kurul, bu iti
raz üzerine, delilleri topladıktan sonra, Cumhuriyet Başsavcılığını, ilgili siyasi partinin temsilcisini 
ve söz konusu fiili işlediği ileri sürülen parti üyosini ve üyelerini ve - varsa - vekillerini dinler; 
gereken soruşturmaları doğrudan doğruya veya kendi üyeleri arasından seçeceği naip veya naipler 
eliyle yapabilir; tanık çağırabilir ve 82 nci maddede yazılı niteliklere sahip bilirkişi atayabilir. 
Kurul, itirazı en çok altmış gün içinde karara bağlar ve kararını ilgili s'yasi partinin genel baş
kanlığına yaziyle bildirir. Kurul bu itirazı reddetmişse, söz konusu organ, merci, kurul veya yar
dımcı kol organının işten el çektirilmeslne ve fiili işlediği ileri sürülen parti üyesi veya üyelerinin 
partiden kesin olarak çıkarılmasına, ilgili siyasi partinin yetkili organlarınca, Kurulun yazılı bil
dirisinin alınmasından başlıyarak otuz gün içinde karar verilmed'ği takdirde, söz konusu fiillerin 
bu bendde belirtilen nitelikte fiiller olduğunun, 110 ncu madde uyarınca açılacak dâva sonucunda 
Anayasa Mahkemesince tesbit edilmesi halinde, ilgili siyasi parti kapatılır. 

Bu bend uyarınca alman partiden kesin olarak çıkarma kararları hakkında 56 nci madde hü
kümleri uygulanmaz. 

B) Yukardaki (A) fıkrası gereğince bir siyasi partiden kesin olarak çıkartılan veya çıkartılma-
yıp da bir siyasi partinin kapatılmasına sebebolan parti üyeleri, çıkarma kararının veya Anayasa 
Mahkemesinin kapatma kararının kendisine yaziyle bildirilmesinden başlıyarak beş yıl süreyle baş
ka hiçbir siyasi partiye alınamaz, parti kurucusu olamaz ve seçimlerde parti listelerinde bağım
sız aday gösterilemezler; aksi takdirde, bu gibileri üye kaydeden veya parti kurucusu olarak kabul 
eden veyahut seçimlerde listesinde bağımsız aday olarak gösteren siyasi partiler hakkında da (A) 
fıkrası hükümleri uygulanır. ° 

Bir siyasi parti üyesinin o partiden bu bend gereğince kes'n olarak çıkarılması halinde bu kim
senin işlediği fiil ayrıca cezai kovuşturmaya konu teşkil etmiş olup da takipsizlik veya muhake
menin men'i veya kesin beraet kararma bağlanmışsa, o kimsenin parti üyeliği hakkı kendiliğin
den geri döner ve bu kimsenin başka siyasi partilerde üye veya kurucu olmasını veyahut parti lis
telerinde bağımsız aday olarak gösterilmesini engslliyen yasaklar da kalkar. 

C) Parti Yasaklamaları İnceleme Kurulunun, yukardaki (A) fıkrası uyarınca siyasi parti tara
fından yapılan itirazı kabul etmesi halinde, Kurulun bu kararı kesin olup, bu takdirde, itiraza ko
nu olan fiil dolayısiyle Anayasa Mahkemesine kapatma dâvası acılamaz. Kurulun, itirazı kabul et
mesi takdirinde, itiraz konusu olan fiil için hiçbir ceza kovuşturması yapılamaz; daha önce başla
mış ceza kovuşturması ve tahkikatlar sona erer. 

Kanunsuz siyasi faaliyetlere mihrak olma sebebiyle kapatma 

MADDE 112. — Bir siyasi partinin bu kanunun 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 100, 102 
ve 103 ncü maddeleri hükümlerine aykırı fiillerin işlendiği bir mihrak haline geldiğinin sübuta 
ermesi takdirinde, o siyasi parti Anayasa Mahkemesinoe kapatılır. 

Bir siyasi partinin yukardaki fıkrada yazılı fiillerin mihrakı haline geldiğinin sübuta ermesi; 
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MAI>DE 112. — Millet Meclisi metninin 112 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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a) 111 nci maddenin 3 ncü bendinin uygulanması sonucunda bu fiillerin o partinin üyelerin-
ce kesif bir şekilde işlenmiş olduğunun; ve 

b) Bu fiillerin kesif olarak işlenmesinin o partinin merkez karar organı veya merkez yönetim 
organı veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grupları genel kurulları yahut bu grupların yö
netim kurullarınca tasvibedildiğinin sübuta ermesiyle olur. 

Bu madde gereğince bir siyasi partinin kapatılması hakkında dâva, ancak re'sen Cumhuriyet 
Başsavcılığınca açılabilir. 

Diğer sebeplerle dâva açılması 

MADDE 113. — Bir siyasi partinin siyasi partilerle ilgili kanunların bu kanunun dördüncü kıs
mında yer alan maddeler hükümleri, dış nda kalan emredici hükümlerine aykırılık hâlinde olma
sı sebebiyle, o parti aleyhine Anayasa Mahkemesine Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen yaziyle baş
vurulur. 

Anayasa Mahkemesi, söz konusu hükümlere aykırılık görürse, bu aykırılığın giderilmesini ilgili 
siyasi partiye ihtar eder. 

Bu konudaki An?;Tasa Mahkemesi kararının ya zıh olarak ilgili siyasi partinin genel başkanlığına 
bild rilmesinden bağlıyarak altı ay içinde bu avkırılık giderilmediği takdirde, Cumhuriyet Başsavcı
lığının re'sen dâva açması üzerine, Anayasa Mahkemesince, bu siyasi partinin kapatılmasına karar 
verilir. 

îdari mercilerin, savcıların ve mahkemelerin görevi 

MADDE 114. — 111, 112 ve 113 ncü maddelerle söz konusu f il veya hâllere bîdgi edinmiş idari 
merciler, mahallî Cumhuriyet Savcılığına derhal ve yazılı olarak bilgi verirler. Mahkemeler dahi, 
bu gibi fiil veya hallere bilgi edindikleri zaman, durumu, derhal, mahallî Cumhuriyet Savcılığına ya
ziyle bildirirler. 

Cumhuriyet Savcılıkları, yukardaki fıkrada söz konusu fiil ve hallere dair edindikleri bilgileri, 
derhal Adalet Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılığına yaziyle bildirirler. 

Kapatılan partinin malları 

MADDE 115. — Anayasa Mahkemesi kararı ile kapatılan siyasi partinin bütün mallan Hazi
neye geçer. 

Kapatma karan Hükümet eliyle uygulanır. 

ALTINCI KISIM 

Siyasi partilerin kapanması 

Kapanma kararı 

MADDE 116. — Bir siyasi partinin kapanması hakkında genel kongrece alınacak karar için ye
tersayı, hazır bulunan genel kongre üyelerinin üçte ikisidir. Bu karar gizli oyla alınır. 

Siyasi partinin kapandığı, genel başkanlık tarafından, genel kongrece kapanma kararının alı
nışından başlıyarak yedi gün içinde, İçişleri Bakanlığına yaziyle bildirilir. 

Siyasi partinin tüzel kişiliği bu yazının İçişleri Bakanlığınca almmasiyle sona erer. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 649 ) 



— 75 — 
Geçici Komisyonun değiştirişi 

MADDE 113. — Millet Meclisi metninin 113 nsü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 114. — Millet Meclisi metninin 114 ncü maddesi aynen kamil edilmiştir. 

MADDE 115. — Millet Meclisi metninin 115 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 116. — Millet Meclisi metninin 116 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kapanan siyasi partinin mallan 

MADDE 117. — 116 ncı madde uyarınca kapanan bir siya3i partinin mallan, genel kongre
sinde hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile alacağı bir karar üzerine, ancak bir diğer 
siyasi partiye veya kamu yararına çalışan bir derneğe devredilebilir. Aksi halde, kapanan siyasi 
partinin mallan Hazineye geçer. 

Kapanma kararlannın uygulanması, genel kongrenin görevlendirdiği bir tasfiye kurulu eliyle 
ve Hükümetin gözetim ve denetimi altında olur. 

Kapanma karannı veren genel kongre, parti mallarının tasfiye kurulunca, kapanmanın İçişleri 
Bakanlığına bildirilmesinden başlıyarak üç ay içind3 kurulacak bir siyasi partiye devredileceğine 
dair karan birinci fıkra uyarınca alabilir. Kararda öngörülen siyasi parti bu süre içinde kurulmaz
sa kapanan partinin bütün mallan için birinci fıkra hükümleri uygulanır. 

YEDİNCİ KISIM 

Ceza hükümleri 

Anayasa Mahkemesince tutulacak sicil için istenci bilgilerin verilmemesine ilişkin ceza müeyyidesi 

MADDE 118. — 7 nci madde gereğince tutulacak siyasi partiler sicili için istenen bilgi ve 
belgeleri vermiyen parti sorumlulan, yüz liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler. 

Oylamada gayrimeşru fiiller 

MADDE 119. — Siyasi parti kongrelerinin seçimleri ve kararlan için yapılan oylamalarla ilçe 
kongrelerine delege seçimi ve partilerin köy ve mahalle bölgelerindeki görevlileri ile yedekleri
nin seçimi için yapılan oylamalara ve bu oylamaların sayım ve dökümüne hile kanştiranlar, üç 
aydan altı aya kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 

Önseçimlerle ilgili olarak kanunda yer alan ceza hükümleri saklıdır. 

Parti defter ve kayıtlariyle ilgili ceza müeyyidesi 

MADDE 120. •-*• 58 nci maddede yazılı defter ve kayıtlan tutmayan veya kaybeden parti so-
rrumlulan ile bu defter ve kayıtlan tahrif edenler, üç aydan altı aya kadar hapis cezasına mah
kûm edilirler. 

Organlarda görev alanların resmî makamlara bildirilmesine ilişkin ceza müeyyidesi 

MADDE 121. — 63 ncü maddede yazılı bildirim yükümünü yerine getirmeyen parti sorumlu
lan, yüz liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler. 

Aynı hüküm, her kademedeki kongrelerle köy ve mahallelerdeki parti görevlileri ve yedek
lerinin ve ilçe kongreleri delegelerinin seçimi için yapılacak toplantılann gün ve yerlerini kongre 
veya toplantıdan yedi gün ence mahallin en büyük mülkiye amirliğine bildirmeyen parti sorum
lulan hakkında da uygulanır. 

önseçimlerde propaganda suçu 

MADDE 122. — önseçimlerde 37 nci maddeye aykın olarak propaganda yapanlar hakkında 
bir aydan üç aya kadar hapis ve yüz liradan beşyüz liraya kadar ağır para cezasına hükmolu-
nur. 
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MADDE 117. — Millet Meclisi metninin 117 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 118 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 119 nsu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 120. — Millet Meclisi metninin 120 nsi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 121. — Milflet Meclisi metninin 121 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 122, — Millet Meclisi metninin 122 nsi maddesi aynen Jfeabul edilmiştir. 
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Gayrimcşru bağış ve krediler 

MADDE 123. — 71 nci ma İde hükümlerine ayları olara1! t ağışta bulunan kimse ve bu bağışı 
kabul eden parti sorumlusu, üç ay elan bir yıla kalar hapis cezasına mahkûm edilirler. 

72 nci maddeye aykırı olarak kredi veren kimse ve bu krediyi alan parti sorumlusu hakkında 
da yukardaki fıkra hükmü uygulanır. 

Malî bilgilerin verilmemesi 

MADDE 124. — 80 nci ma ide hükümlerine kasden aykırı hareket eden parti sorumlusu hak
kında bin liradan onbin liraya ka^ar ağır para cesasma hükmolunur. 

Tekerrür halinde, ayrıca üç aydan altı aya kadar hapis cezası da verilir. 

Malî incelemede bilgi verilmemesi 

MADDE 125. — 81 nci veya 82 nci madde gereğince yapılan inceleme ve arattırmaları engel-
liyen parti sorumluları ile aynı maddeler gereğince istenen bilgileri kasden vermiyen parti so
rumluları hakkında üç aydan altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Askerî nitelikteki partilerle ilgili ceza müeyyidesi 

MADDE 126. — 107 nci maddenin ilk fıkrasında yazılı fiilleri isliyenler, beş yıla ka'Iar hapis 
cezasına mahkûm edilirler. 

107 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmüne aykırı hareket edenler, bir aydan üç aya kadar ha
fif hapis cezasına mahkûm edilirler. 

Genel ceza müeyyideleri 

MADDE 127. — Bu kanunda 28 Haziran 1988 tarihli ve 3512 sayılı Cemiyetler Kanununa ya
pılan atıflar hakkında söz konusu kanunda yer alan ceza müeyyideleri, siyasi partiler ve sorum
luları hakkında da uygulanır, 

SEKİZİNCİ KISIM 

Değiştirilen, uygulanıımyan ve kaldırılan hükümler 

Siyasi pai'tüerin adaylarını tesbit etmeleri 

MADDE 128. — 25 Mayıs 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçim.Kanununun 15 nci mad
desi aşağıdaki şekilde dsğiştirilmiştir : 

Siyasi partilerin adaylarını tesbit etmeleri 
Madde 15. — Siv^i mrtibr. adav listelerim ve adaylarının listedeki sıralarını, Siyasi Parti

ler Kanunu ve kendi tüzükleri hükümleri dairesin !e yapılacak önseçimlerle oy verme gününden ön
ceki kırkıncı srın tesbit ed^rbr. 

Siyasi partilerin yetkili organ veya kurul veya mercilerince aday gösterilmesi ve adayların 
sırasının teabit edilmesi konusunda Siyasi Parti'.ar Kanunu ile parti tüzüklerinde ve yönetmelik
lerinde yer alan hükümler saklıdır. 
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MADDE 123. — Millet Meclisi metninin 123 noü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 124. — Millet Meclisi metninin 124 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 125. — Millet Meclisi metninin 125 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 126. — Millet Meclisi metninin 126 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 127. — MiMet Maclisi metninin 127 n:i maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 128. — Millet Meclisi metninin 128 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Anayasa Mahkemesiyle ilgili hükümler 

MADDE 129. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargı
lama usulleri hakkındaki Kanunun 43 ncü madde üne aşağıdaki bend eklenmiştir : 

6. Malî denetim yapılan veya kapatılması istenen siyasi parti ile veyahut kapatma iste* 
minds bulunan Bakanlar Kurulu veya aynı Bakınlar Kuruluna katılan siyasi partilerden biriyle 
veya kapatma isteminde bulunan siyasi parti ile, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmeden 
önceki beş yıl içerisinde üyelik ilişiği bulunuyorsa, bu dâva ve işlere bakamazlar. 

Cemiyetler Kanununun 28 nci maddesinin uygulanmıyacağı 

MADDE 130. — 28 Haziran 1938 tarihli ve 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 28 nci maddesi 
siyasi partiler hakkında uygulanmaz. 

Vicdan ve toplanma JıürHyeiinin Jîprynması hakkındaki Kanunun uygıdanmıyacak hükümleri 

MADDE 131. — 24 Temmuz 1953 tarihli ve 6187 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 ncü maddeleri hü
kümleri siyasi partiler hakkında uygulanmaz. 

Kaldırılan kanun hükümleri 

MADDE 132. — 8 Ağustos 1951 tarihli ve 5833 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri hü
kümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Cemiyetler Kanununa Ek Kanunun kaldırılması 

MADDE 133. — 4 Temmuz 1960 tarihli ve 8 sayılı Kanun ve bu Kanunu değiştiren 30 Nisan 
1963 tarihli ve 228 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünde kaldırılacak hüküm 

MADDE 134. — 27 Aralık 1963 tarihli Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 16 ncı maddesi yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

DOKUZUNCU KISIM 

Son hükümler 

Genel hükümler 

MADDE 135. — Medenî Kanun ile Csmiyetler Kanununun ve dernekler halikında uygulanan 
diğer kanunların bu kanuna aykırı olmıyan hükümleri siyasi partiler hakkında da uygulanır. 

15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanununun 1 nci maddesinin üçüncü bendi, 
16 ncı maddesi, 30 ncu maddesinin ikinci bendi ve 31 nci maddesinin onuncu bendi hükümleri 
saklıdır. 

Eski aidat borçları 

MADDE 136. — Siyasi parti üyelerinin mensubolduMarı partilere aidolup da bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte ödenmemiş aidat borçlan, 63 ncı maddenin 2 nci bendinin 4 ncü fıkrasının 
2 nci cümlesi hükmünün uygulanmasında dikkate alınmaz. 
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MADDE 129. — Mille tMeclisi metninin 129 ncu maddesi aynen kabul edilmiştiı. 

MADDE 130. — Millet Medlisi metninin 130 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 131. — Millet Meclisi metninin 131 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 132. — Millet Meclisi metninin 132 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 133. — Millet Meclisi metninin 133 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 134. — Millet Meclisi metninin 134 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 135. — Millet Meclisi metninin 135 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 136. — Millet Meclisi metninin 136 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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tik önseçimler için tedbirler 

MADDE 137. — Bu kanunun 30 ncu maddesi ile 32 ilâ 50 nci maddelerinin, bu maddelerin yü
rürlüğe girmesini takibedecek ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği seçimleriyle ilgili olarak 
yapılacak önseçimlerde uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirler, işbu maddelerde yer alan 
temel kurallar ve bu temel kuralların ruhuna uygun olarak Yüksek Seçim Kurulunca tesbit edi
lir. Yüksek Seçim Kurulu, bu amaçla, işbu maddelerde yer alan süreleri gerekli gördüğü tarzda 
düzenlemek yetkisine sahiptir. 

Partilerin kanuna uyma süresi 

MADDE 138. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut siyasi partiler bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden baslıyarak sekiz ay içerisinde tüzük ve programları ile yönetmeliklerini ve 
diğer parti mevzuatını merkez karar organlarının kararı ile ve gruplar içyönetmeliklerini de Tür
kiye Büyük Millet Meclisi grupu genel kurulu kararı ile bu Kanun hükümlerine uydurmak zo
rundadırlar. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut siyasi partilerin tüzük, program, gruplar içyö-
netmeliği, yönetmelik ve diğer mevzuatının hükümleri, yukardaki fıkra uyarınca değiştirilinceye 
kadar yürürlükte kalır. 

Yürürlüğe giriş 

MADDE 139. — Bu kanunun 1 ilâ 4 ncü, 30 ilâ 51 nci, - son fıkrası hariç - 74 ncü, 83 ilâ 115 nci 
maddeleri, 122, 126, 128, 129, 131 ve 137 ilâ 140 nci maddeleri yayınlandığı tarihte; ve diğer hü
kümleri işbu kanunun yayınlandığı günden baslıyarak sekiz ay sonra yürürlüğe girer. 

74 ncü maddenin 7 nci bendi, bu kanunun yayımını takibeden ilk Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeliği seçiminden sonra uygulanmaz. 

Yürütme 

MADDE 140. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MADDE 137. — Bu kanunun yayımı tarihinden sonra 74 ncü madde uyarınca yapılacak ilk öde
meler, bu kanımda Genel Bütçe Kanununa ek ödenek konulmasına dair kanunun yürürlüğe girme
sinden başlıyarak bir hafta içinde tamamlanır. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca ve bir defaya münhasır ve mahsus olmak üzere, bu kanunun yayı
mından önceîd genel milletvekili seçimine katılmamış olan ve bu kanunun yayımı tarihinde Millet 
Meclisinde grupu olan siyasi partilere de 500 000 er lira ödenir. 

önseçimler için tedbirler 

MADDE 138. — Bu kanunun 30 ncu maddesi ile 32 ilâ 50 nci maddelerinin, bu maddelerin yü
rürlüğe girmesini takibedecek ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği seçimleriyle ilgili olarak 
yapılacak önseçimlerde uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirler, işbu maddelerde yer alan 
temel kurallar ve bu temel kuralların ruhuna uygun olarak Yüksek Seçim Kurulunca tesbit edi
lir. Yüksek Seçim Kurulu, bu amaçla, işbu maddelerde yer alan süreleri gerekli gördüğü tarzda 
düzenlemek yetkisine sahiptir. 

Partilerin kanuna uyma süresi 

MADDE 139. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut siyasi partiler bu ' kanunun 
yürürlüğe girmesinden başlıyarak sekiz ay içerisinde tüzük ve programları ile yönetmeliklerini ve 
diğer parti mevzuatını merkez karar organlarının kararı ile ve gruplar içyönetmeliklerini de Tür
kiye Büyük Millet Meclisi grupu genel kurulu kararı ile bu Kanun hükümlerine uydurmak zo
rundadırlar. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut siyasi partilerin tüzük, program, gruplar içyö-
netmeliği, yönetmelik ve diğer mevzuatının hükümleri, yukarıdaki fıkra uyarınca değiştirilinceye 
kadar yürürlükte kalır. 

Yürürlüğe giriş 

MADDE 140. — Bu kanunun 1 ilâ 4 ncü, 30 ilâ 51 nci, 74 ncü, 83 ilâ 115 nci maddeleri, 122, 
126, 128, 129, 131 ve 137 ilâ 141 nci maddeleri yayınlandığı tarihte; ve diğer hükümleri işbu ka
nunun yayınlandığı günden başlıyarak sekiz ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 141. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Muhalefet şerhi 

Tasarının umumi (jörünüşü hakkındaki düşüncelerim : 

1. Tasan, Anayasanın 57 nci maddesinin bir gereği olmakla, beraber, bâzı hükümleri itibarı 
ile düzenleme sahası dışına çıkmak suretiyle Anayasa tarafından tanınan hakları kısıtlamakta ve 
teferruatları dahi kanun mevzuu yapmaktadır. 

2. Tasan, Anayasa hükümlerini ve diğer kanunlardaki ilgili hükümleri metninde aynen tekrarla
mak suretiyle yerleşmiş tedvin anlayışına aykırılık teşkil etmektedir. 

Muhalif kaldığım maddeler hakkındaki düşüncelerim : 

Görüşmelerinde hazır bulunduğum beşinci ve altıncı bölümlerdeki maddelerin hepsine ve ye
dinci bölümdeki 30 ııcu maddeye (bu maddeden sonra toplantıyı terk etmem gerekti) muhalif 
kaldım. 

Yukarıda işaret, ettiğim beşinci bölüme evvelâ bir «T. B. M. M. Grupu» yaratması dolayısiyle 
muhalifim. Birçok defalar muhtelif vesilelerle ifa.de olunduğu gibi Anayasada yer alan 
«T. B. M. M.» ibaresi, çift Meclisli yasama organının tümünü «Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi» olarak birlikte ifade eder ve Anayasa hukuku terminolojisinde Parlâmento deyiminin 
karşılığıdır. Bu hususu tekrar belirttikten sonra Anayasamızın «T. B. M. M. Grupu» müessesesine 
yer verip vermediği hususundaki düşüncemizi kısaca, ifade edelim. Her ne kadar Anayasanın 
85 nci maddesinin ikinci fıkrasından ve birinci fıkra hükmünden yararlanmak suretiyle böyle 
bir anlam çıkarılmakta ise de yine Anayasanın 90 nci maddesinin ikinci fıkrasının hükmü unutul
maktadır. İşaret ettiğimiz bu fıkra bizi aydınlığa çıkartacak mahiyettedir. Nihayet, tatbikattaki 
«T. B. M. M. Grupu» anlayışına rağmen ve bu anlayışın savunucuları dahi, Cumhuriyet Senato
sunda beş ve Millet Meclisinde beş üyesi bulunan bir siyasi partinin grup kuramıyaeağı hususunda 
mütereddit değillerdir. Bu ise bizi teyideder. 

Yine bu bölüm maddelerin, ezcümle 18 nci maddenin son fıkrasında olduğu gibi grupların faali
yetleri ve mahiyetleri ile bağdaşannyacak hükümler dolayısiyle benimsememiz mümkün olamadı. 

Altıncı bölüm hakkında da benzeri gerekçeler ileri sürülebilir. 

Yedinci bölümde yer alan 30 ncu maddenin müzakereleri tartışmalı geçmiş ve savunduğumuz 
fikirler komisyon üyelerince de benimsenerek sözü edilen maddeye esas sistemin geçici hükümler 
meyanma aktarılıp sadece önümüzdeki seçimlerde uygulanması ilk Hükümet tasarısı ile teklif olu
nan önseçim müessesesinin tesisi kabul edilmiş iken, bil âhara parti idarecelerinin müdahalesi ve 
tekriri müzakere neticesinde Millet Meclisince kabul edilen 30 ncu maddenin kabulü kararlaştı
rılmış ve bu karar üzerine komisyonu terk etmemiz gerekmiştir. 

Tasarı hakkındaki görüşlerimi Genel Kurulda geniş bir şekilde izah edeceğimden bu kısa mâru
zâtıma burada son veriyorum. 

Aydın 
Osman Saim Sarıgöllü 
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