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1. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Başkan Enver Aka; Iran Senatosu Başkanı

nın davetlisi olarak îran'a yaptığı seyahat hak
kında, izahlarda bulundu, Iran Milletinin ve baş
ta Şehinşah Muhammet Rıza Pehlevi olduğu hal
de bütün idarecilerin Türk - Iran dostluğuna ver 
dikleri kıymet ve ehemmiyeti belirterek Iran Se
nato ve Millet Meclisi üyelerinin Türk Milletine. 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisine sonsuz 
selâm ve saygılarının iblâğı ile görevlendirildiği
ni bildirdi. 

Yüksek Hâkimler Kuruluna iki üyenin seçil-
memesi sebebiyle müddeti biten üyelerin ayrıla-
madığı ve yeni üyelerin de görevlerine başlıya-
jnadıklarmı belirterek seçimin ikmalini rica eden 
Alpay Kayaoğlu'nun telgrafı okundu. 

Çanakkale Üyesi Ziya Termen'e izin verilmesi 
hakkında Başkanlık tezkeresi okundu ve izin ka
bul edildi. 

Cumhuriyet Senatosunun öğleden evvelki otu
rumunda Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş VÛ 

görevleri hakkındaki kanun tasarısının ve öğle
den sonraki oturumunda da Siyasi Partiler ka
nunu tasarısının görüşülmesine dair önerge okun
du vo kabul olundu. 

Diyanet, işleri Başkanlığı kuruluş ve görevle
ri hakkındaki kanun tasarısının tümü üzerinde 
Ibir süre görüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Siyasi Partiler kanunu tasarısının tümü üze

rinde bir süre görüşüldü. 
22 Haziran 1965 Salı günü saat 10 da topla

nılmak üzere birleşime, saat 19,30 da, son verildi 

Başkan 
Başkanvekili 

İhsan IIamit Tigrel 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci Arı 

'Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. 

Âdil Ünlü 

Kâtip 
Ü. Afyon Karahisar 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu 

SORULAR 

Yazılı soru 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sıtkı Ulay'-
m, dar gelirli vatandaşın artan hayat pahalılığı 
karşısında çekmekte olduğu ıstıraba çare aranma
sına dair yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/220) 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER — Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu), Mus tarafa Yılmaz tnceoğlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — 101 nei Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacatır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Dört Bakam da hesabedersek, 
ekseriyetimiz vardır. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — İzmir Üyesi îzzet Birand; Meclis saatin
de C. II. Partisine geceli çok zaman olduğu hal
de, hindisinden bağzmsız üye olarak bahsedildi
ğini, TRT nin hassas bir cihaz olarak çalışması 
gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Birand, gün
dem dışı. 

ÎZZET BİRAND (İzmir) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; akşamki Meclis saati anon
sunda radyo, ismimden bağımsız İzmir Sena
törü diye bahsetmiştir. Halbuki Cumhuriyet 
Halk Partisine intisabım olayının Riyaset Ma
kamınca Umumi Heyete tebliğ edilmiş olma
sından başka ve ayrıca bâzı gazetelerde se
çim endişesine bağlanır yollu tefsirleri de çık
mış bulunmakta idi. 

Demek radyomuzun ahizesi mücerret haber 
verme fonksiyonunda ancak belli ölçülerde 
yüksek tansiyonlu müessirlerden mütessir ol
makta ve bu ölçüde benim eski partimden ay
rılmış bulunmam onda bir intiba uyandırmış 
ve bırakmış bulunmaktadır. Radyomuzun bu 

haber verme hassasiyet kifayetsizliği yorum 
fonksiyonunda da aksini göstermiştir. 

Şöyle ki, beyanlarımdan siyasi partilerin 
Ana} asamızın vazgeçilmez unsurları olduğu, 
malûmu ilâm kabilinden ve irtibatlarından 
kopanlarnk ifade edilmiş ve bununla zıt düşer-
cesine bütün nüans ve mülâhazalar bir tarafa 
atılarak görüşmekte olduğumuz kanunda öl
çünün aşıldığı mülâhazasiyle hükme bağlan
mıştır. 

Kaldı İki, partiler grupları adına sözcüler 
görüş'erini bildirmekte, şahısları adına konu
şanlar, Cumhurivet Senatosu üyesi hassasiye
tiyle ve o espride mütalâa vermekte olacakla
rı bedihidir. O halde radyonun yanlış, tefer
ruatlı haber külfetine tekeffülü de, yok idi. 

Hassas bir cihaz olarak muhafazasında son 
derece titizlik gösterdiğimiz radyonun bu te-
rahia hizmet anlayışını kayıtsız karşılamak 
mümkün olmamıştır. Mevdu vazifesini sıhhat 
ve hassasiyetle ifa etmesini muhtar radyodan 
belklemek hakkımızdır. 

Hürmetler ederim. (Alkışlar) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Ka
nuna bağlı ve 7163 ve 45 sayûı kanunlarla değiş
tirilmiş bulunan ödenek cetvelinin değiştirilme
sine dair kanun teklifinin, ilgili komisyonlardan 
beşer üye alınarak teşkil edilecek bir geçici ko-

— 67 — 

misyonda görüşülmesi hakkındaki Adalet Bakanı 
îrfan Baran'ın önergesi (Millet Meclisi 2/676, 
Cumhuriyet Senatosu 2/163) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okuyoruz. 
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Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisince kabul edilerek Yüce Se

natoya havale edilen «Hâkimler Kanununa ek 
5017 sayılı Kanuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı 
kanunlarla değiştirilmiş bulunan ödenek cet
velinin değiştirilmesine dair Ikanun» tasarısının 
Anayasa ve Adalet ve Bütçe Komisyonunun 
her birinden seçilecek beşer üyeden kurulu 
bir Geçici Komisyon tarafından incelenmesi hu
susunu takdirlerinize saygı ile arz ederim. 

21 . 6 . 1965 
Adalet Bakanı 

İrfan Baran 

BAŞKAN — Arkadaşlar, (gürültüler) işi
tilmiyor kâtip arkadaşın konuşması.. (Gürül
tüler) 

SUPHÎ BATUR (Sinop) — Kim, ne zaman 
veriyor bu takriri? 

BAŞKAN — Efendim, Adalet Bakanı Sa
yın Baran dün 'bir takrir verdi. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Balkanın kendi
si yok efendim. 

BAŞKAN — Bakanın bulunması şart de
ğil efendim. Bu kanun, Hâkimler Kanununa 
ek... (Gürültüler) 

SUPHÎ BATUR (Sinop) — Bakandan sual 
sormıyalım mı, Sayın Başkanım? Elbette Ba
kana bir şeyler soracağız. Bakan yok kime 
soracağız? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim Baka
nın olmasına lüzum yok. 

SUPHÎ BATUR (Sinop) — Reis Beyefendi, 
bu zarureti Sayın Sırrı At al ay ımı takdir ede
cek, Bakan mı takdir edecek? Anlamıyorum. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efen-
d'm. usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun usul hakkında. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlarım, bu kanun, Yargıtay Teşki
lâtı ve mahkemeler hakkındaki kanundan ay
rılmış bir ödenek kanunudur. Danıştay, bili
yorsunuz Yüksek Huzurunuzdan da geçti, Da-
ır.ştay üyelerinin Danıştay idari mahkeme, yük
sek mahkeme olması dolayısiyle, ödeneklerini 
artırdık. Şimdi buna mütenazır olmak üzere 
Yargıtay üyelerini ve hâkimlerini muvazi, 
müsavi hale getirebilmek için ,bu ayrı bir tek
liftir ve Geçici bir Komisyonda tetkik edilme
si teklifidir, Binaenaleyh şimdiye kadar bu 
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gibi tekliflerin bakanlar mevcudolması aran
madan komisyonlara havalesi bir teamül ha
line gelmiştir. Bu itibarla tetkik edilir. Yük
sek Heyet Ikabul eder veya etmez, bu ayrı me
sele. Teklif Karma Komisyon kurulması hak
kında bir tekliftir, iltifat edilmesini rica edi
yorum. (Bravo sesleri) 

(BAŞKAN — Sayın Batur'un malûmat iste
mekte hakkı vardır. Şimdi tenevvür etmiş bu
lunduğuna göre... 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

ıBAŞKAN — Usul hakkında, buyurun. 
SUPHÎ BATUR (Sinop) — Muhterem arka

daşlar; evvelâ, bir takrir okunduğu zaman izahat 
istenirse, o takrir veren zatın behemehal gelip 
izahat vermesi icabeder. Şimdi görüyorum ki 
Sayın Kâmil Coşkunoğlu Bakan namına gel
di konuştu. ben öyle telâkki ediyorum. (Gülüş
meler) Kendi namına konuşmadı. 

Şimdi gelelim ikinci meseleye : Zati mese-
leve temas edelim. Nedir, gelen şey? Bir öde
nek neden süratle geçsin diyorlar. Eh bir Öde
neğin süratle geçmesi için, Karma Komisyon ku
rulmalına zaruret var. Niçin normal komisyon
ları takibetmiyorlar, geçiyor? Anlarım, bir 
Devlet işi, çok geri kalacaktır; bir mesele var
dır ki, kanunun süratle çıkması bizatihi lâzım-' 
dır ve hattâ elzemdir. O zaman bu kanun içim 
Karma Komisyon kurulur. Esas budur. Yanii 
bir Karma Komisyon kurulması için o Karma 
Komisyonun kurulmasında müstaceliyet bakı
mından, ehemmiyet bakımından, lüzumu bakı
mından bir Karma Komisyon kurulur. Ama bu
nun dışında nedir? ödenekler süratle veril
sin, süratle çıkarılsın; Karma Komisyon kurmı-
yalım. Bizatihi mesele bu değil mi arkadaş
lar? Samimî olarak bu değil midir? Samimî bu. 
Eh bunu örtbas et. kamufle et, gel efendim 
kur Karma Komisyon, konuşalım hemen süratle 
çıkaralım, o komisyondan geçmesin, bu komis
yondan geçmesin, ulufeyi dağıtalım. Böyle şey 
olmaz arkadaşlar. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Saym Başkan, 
usul hakkında müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Siz de buyurunuz usul hakkın
da efendim. Lehinde, aleyhinde konuşulmadı. 
Kâmil Coşkunoğlu izahat verdi, 
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SIRRI AT ALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım; cidden samimî olmak lâzımdır. Ve ko
nuştuğumuz zaman, neyi konuştuğumuzu, neyi 
istediğimizi bilmemiz lâzımdır. 'Bir kanun için 
geçici komisyonla karma komisyondan hangisi 
istendiği ve hangisine gideceği tefrik edilme
den bunun ve esası bilinmeden buraya çıkıp, 
geniş, bir şeref kütlesini ilgilendiren meseleleri 
ulufe dağıtılıyor şeklinde ifade etmek bir Cum
hur' vet Senatosu üyesine yakışmaz. 

Muüccrem arkadaşlarım, istenen nedir? 1, 2, 
3 maâLüfcxik kanun tasarısının Cumhuriyet Se
natosunun Anayasa ve Adalet Komisyonu ile 
Bütçe Komisyonundan beşer kişiden kurula
cak bir Geçici Komisyonda görüşülmesi talebi
dir. Ve şimdiye kadar Cumhuriyet Senatosun
da mütaaddit defalar Umumi Heyet tarafın
dan tasvibcdümiş normal bir işlem istenmek
tedir. Normal olmıyan, ilk defa işliyen ve 
ilk defa istenen bir işlemle karşı karşıya değil
siniz. Mütaaddit defalar istenmiş bir işlem
dir ve yapılmış bir muameledir. Birdenbire 
bir arkadaşımız, sanki Cumhuriyet Senatosu 
bambaşka bir istikamette ve örtbas etmek gibi 
ve r.üratle geçirilmeye matuf bir önergeyi burada 
derhal kabul edecek bir hava yaratmak istendi. 

Arkadaşlar; Cumhuriyet Senatosunda müta
addit defa1 ar geçici komisyon kurulmasını is-
tiyen bakanların önergeleri kendileri bulun
madığı halde ve hiç görüşülme yapılmadığı hal
de kabul edilmiş veya görüşülmüş reddedil
miştir. Bakan1 arın burada bulunup, vermiş 
oldukları önergeleri savunmaları mecburiyeti 
İçtüzükte yoktur ve olmıyacaktır. Her önergeyi 
Hükümet buraya gönderdikten sonra, bir de 
ayrıca gerekçe gösterdiği halde, vermiş oldu
ğu önergenin itibarlı olabilmesi için Hükü
met olarak geleceğim ve bunun müdafaasını 
yapacağım. Bulunmadığım takdirde, ya Hü
kümet; sen geçici komisyon istiyorsun, niçin 
istiyorsun, gel izah et diyeceğiz, İçtüzükte bu
nun gerekçesi olmadığı gibi, şimdiye kad'ar da 
•bu yolda kurulmuş hiçbir gelenek yoktur. 
Gelenek de olmaz. İçtüzükte hüküm olmaz ve 
şimdiye kadar tatbikat aksi istikamette olur
ken, bunun dışında gelip, ulufeler dağıtılı
yor yahut örtbas edilmek isteniyor şeklinde 
konuşmak doğru değildir. 
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Cumhuriyet Senatosu Millet Meclisi ile bera

ber seçimler dolayısiyle, çok yakm bir" tarihte 
tatile girecektir. Daha önce çeşitli kanun tasa
rıları gündemde mevcut değilken, hattâ gelen 
kâğıtlarda bile yokken, kaç tanesini süratle gün
deme aldık, görüşmeye başladık. Hiç, gündem
de yok, dağıtılmamış arkadaşlarımızın hamiyet 
duygulan o zaman niçin feveran etmedi? Şim
di bir ödenek kanunu geliyor ve ödenek ka
nunu gündemde görüşülecek bir mevzu da de
ğildir. Ama ne deniliyor, Adalet Bakanının 
önergesinde? İki komisyonda ayrı ayrı görüşü
leceği yerde, zaman darlığından Bütçe ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulu 
bir geçici komisyonda görüşülmesi şeklinde 
normal, hukukî ve tam mânasiyle objektif olan 
bir teklifi genişletip, başka sebepler aramaya 
lüzum yoktur. Ve şimdiye kadar takibedilen 
usule uygundur. Ne yanlış, ne eksik, ne de mak
satlı bir tarafı olmıyan bu önergede Yüksek 
Umumi Heyetin reyleri meseleyi halledecektir. 
Geçici komisyon kurulmasına ya karar verilir 
veya verilmez. Meseleyi bu şekilde dağıtmaya, 
ulufe, örtbas gibi şekilde ifadeye, izaha lü
zum yoktur. Müesseseleri yıpratmıyalım muh
terem arkadaşlarım. Müesseselerde her hangi 
bir şekilde şüpheler yaratacak şekilde ifadeler
den sakınalım. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim bir takrir verilmiştir. 
Bu takririn lehinde, aleyhinde... 

(SUPHİ BATUR (Sinop) — Sataşma var söz 
istiyorum. Direniyor, söz istiyorum. Sataşma var, 
ismim zikredilmeden sataşıldı. 

BAŞKAN — Ben sataşma olduğuna kaani 
değilim. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Direniyorum. 

BAŞKAN — Evet direniyorsunuz. Oya ko
yayım. Sataşma olduğunu kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... 

ıSIRRI ATALAY (Kars) — Sataştım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, Saym Sırrı 
Atalay bizzat sataşma olduğunu ifade ettiğine 
göre, her halde sataşmanın ne kadar fena bir şey 
olduğunu kendileri bilirler, zannederim. 

•SIRRI ATALAY (Kars) — Savın Başkan; 
Suphi Batur'a konuşma imkânı verebilmek için 
söyledim. (Şiddetli gürültüler, öyle şey olur mu? 
sesleri) 
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BAŞKAN — Hayır efendim sataşma olduğu

nu ifade ettiniz. Buyurun Sayın Batur. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Muhterem arka
daşlarım; evve)fı Sırrı Atalay'a çok teşekkür ede
rim, bana bir konuşma imkânı vermişlerdir. Ya
ni bir şey bağışlıyorlar, çok teşekkür ederim 
kendilerine. Ama kendilerinin ycdiiktidarlarında 
değildir, Büyük Meclisin, Senatonun elindedir 
beni konuşturmak, konuşturmamak. (Alkışlar) 
Birincisi budur. 

İkinci olarak, Sayın Sırrı Atalay Adalet Ba
kanlığından üç-dört ay evvel ayrıldığından ga
yet tabiîdir ki bana karşı bu konuşmam dolayı-
siyle bir reaksiyonu olacaktır, olmamasına im
kân yok. Çünkü sandelyesmi yeni bırakmış. 
Binaenaleyh, böyle bir infiali, reaksiyonu elbet 
olacaktır. Gayet tabiî bir şeydir. Binaenaleyh, 
bu itibarla da kendisini hoş görüyorum. Ama 
konuşma tarzını doğrusu beğenmedim. Çünkü 
kelimeyi de bıkamıyorum. Şu anda takdir eder
siniz miskalle de tartmaya imkân yoktur. Sarf 
ettiği kelime^r doğrusu dostluğa yakışmaz, ar
kadaşlığa yakışmaz, evvelâ bu, üst taraf mı söy
lemiyorum, takdir edersiniz. Ben de kendileri gi
bi etten, kemikten teşekkül etmiş bir insanım 
ve benim de bir hissiyatım var. Ve o nişlerim 
harekete geliyor. Bu hislerimi bir anda boğuyo
rum ve dilimin ucuna kadar gelen kellme^ri 
yumruğumla kalbime doğru sokuyorum. Kal
bimde kalacaktır. Ben ne dedim? Daha konu
şabilirdim. 20 o-ün evvel bütçeyi bağlamışız bu
rada. Uzun müddet geçmedi. Açık bütçe, herimiz 
söylemişiz. Siz de geçen gelişte söylemişsiniz. 
Bevefendiler de bu poliste konuşmuşlar. Yani 
benim partim de bütçe açıktır demiş. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Lüzum 
yok bunlara, 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Elbette lü
zum var ki konuşuyorum, Kâmil Bey. Arkasın
dan ödenekler sökün etmiştir, deliyor o ödenek, 
bu ödenek bütçeyi açıkla bağladığımız ittifak 
la söyleniyor. Şimdi arkadaşlarım diyorlar ki, 
niçin konuşuyorsun 

Elbette normal komisyonlardan geçse müta
lâamızı komisyonlarda arz edeceğiz. Kaldı ki, Kar 
ma Komisyona da gidebiliriz. O da vardır. Ama 
açıkla bağlanan bir bütçeye tekrar ödenekle
rin tahmili doğru olmaz diyorum. Meselâ geli-
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yor yakında 19 milyonluk bir ilâve, işte şimdi 
zannediyorum 100 küsur milyon liralık bir ilâve 
de Diyanet İşlerinden. Bundan ne kadar ge
leceği belli değil. Yani bütçe bağlandıktan n n r a 
bir ödenek yağmuru, mazur gör tâbiri Sırrı 
Atalay. İşte onun için konuştum. Çünkü Se
natoda bir vazifem var, asli bir vazifem var
dır; milletin bütçesini de sağlam olarak mu
hafaza etmeye mecburuz, her arkadaşım gibi, 
her senatör gibi, her milletvekili gibi. Kabil 
olabilir mi, başka türlüsü? Neresinden vere
ceksiniz bu bütçenin. O ödeneği bu ödeneği? 
Elbetteki, soracağım, Maliye Vekilinden. Gel 
diyeceğim, konuştun Millet Meclisinde, acık de
din bütçemiz birbuçuk milyar lira. Şimdi bu 
ödenek tasarılarının altına imza koymuşsunuz, 
diyeceğim. Elbetteki, diyeceğim, soracağım asli 
vazifemdir bu benim. Onun için konuştum. 
Beni tâyibettiler, tekdir ettiler, hattâ nasihat 
verdiler. Kendilerine çok çok teşekkür ede
rim, müteeşkkirim. Ama yine kelimeleri kul
lanmak istemiyorum, kullanamıyorum. Heyeti 
Aliycnizden de beni mazur görmenizi Lstîrham 
ediyorum. Âdetim olmadığı halde ikinci defa 
kürsüye çıktım. Müsebbibi ben değilim. Müş
teki sebebiyet verdi. Sayın Sırrı Atalay sebebi
yet verdi buna. Onun için Heyeti Aliyenizden 
bir tek istisna ile beni affetmenizi istirham edi
yorum. (Adalet Partisi sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN —• Sayın Adalet Bakanı tarafından 
Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Kanuna Lağlı 
ve 7168 ve 45 sayılı kanunlarla de
ğiştirilmiş bulunan ödenek cetvellerinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısının müzakeresi 
için bir geçici komisyon kurulması teklif edil
mektedir. Bu komisyon Anayasa, Adalet ve 
Bütçe komisyonlarından beşer kişiden kurula
caktır. Bu teklifi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Bu 2 komisyondan, beşer 
kişiden mürekkep bir geçici komisyon kuraca
ğız, efendim. 

2. — Muğla Üyesi Muallâ Akarca'nın; A. P. 
Grupu ile hiçbir bağlantısı kalmadığına dair 
önergesi. 

BAŞKAN — Sayın Muallâ Akarca'nın bir 
yazısı vardır okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
A. P. Grupu ile hiçbir bağlantım kdma-
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chğmı arz eder, gereğinin ifasına müsaadelerinizi 
rica ederim. 

Muğla 
Muallâ Akarca 

BAŞKAN — Muğla Senatörü Sayın Muallâ 
Akarca'nın A. P. si ile münasebeti kalmadığına 
dair olan yazısını dinlemiş bulunuyorusnuz. Tttı-
lalarmıza sunulur. 

HÜSEYİN K A L P A K L I O Ğ L U (Kayseri) 
— Sayın Başkanım, bu mevzuda konuşmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bu mevzuda 
konuşulacak bir şey yok. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Yüksek Riyaset biliyor, Yüksek Heyet biliyor 
zaten Muallâ Akarca'nın Adalet Partisi ile alâ
kası kalmadığını. Buraya gelip de böyle mak
satlı yazı vermesini ve Başkanlık Divanının da 
bunu okutmasını anlıyamadım efendim? 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz arz edeyim. 
Bu yazının verilmesinin esbabı mucibesin* ben 
bilmem. Benim okutmamın esbabı mucibes5 ise; 
bana gelen her şeyi sizlere bildirmek mecbu
riyetinde oluşumdur. Bu gayret tabiî. (Gürültü
ler.) 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
özür dilerim ama Riyaset de biliyordu, müsta
kildi. Riyasete arz edeyim, şu anda C. H. P. 
nin malıdır. 

BAŞKAN — Bu ana kadar bilmiyorduk, 
bilmiyordum. Hassasiyete değmez bu mesele 
efendim. 

3. — Afyon Karahisar Üyesi Mustafa Yıl
maz înceoğlu'nun; Diyanet İşleri Başkanlığı ka
nun tasarısının müzakeresi bittikten sonra sa
bahları saat 10 da toplanılarak süresi bitmek 
üzere olan diğer kanunların görüşülmesine dair 
önergesi. 

BAŞKAN — Efendim iki tane takrir var
dır gündem hakkında. Bunları okutuyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Şimdiye kadar Millet Meclisinden gelen 

kanunların kanuni süresi dolmadan müzakere 
edilerek çıkarılması Yüksek Senatonun bir ana
nesi haline gelmiş olduğundan Diyanet iş
leri Teşkilât Kanununun müzakeresi bittikten 
sonra saat 10 dan 13 e kadar, süresi çok yak
laşmış bulunan, gündemde olan kanunlara: gö
rüşülmesine karar alınmasını arz ve tekli: ede
rim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Yılmaz Ineeoğlu 

BAŞKAN — Şimdi efendim meseleyi ar^ ede
ceğim. Sayın Mustafa Yılmaz Ineeoğlu tekli
finde diyor ki, Diyanet işleri Kanununun mü
zakeresi bittikten sonra sabahları diğer ka
nunların müzakeresi yapılsın. Evvelâ bu teklifi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etkiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

4. — Aydın Üyesi Osman Saim SarıçjÖllü'-
niln; Kat Mülkiyeti Kanununun tercihan ve 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hakkındaki 
önergesi. (M. Meclisi 1/516, C. Senatosu 1/523) 

BAŞKAN — Bir takrir daha var, Sayın Sa-
rıgöllü'nün, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Kat Mülkiyeti Kanununun müddeti 26 Ha

ziranda sona erecektir. Senatodaki teamül 
üzere bu kanun tasarısının görüşülmeden geç
memesi için Diyanet işleri Teşkilât Kanunun
dan sonra öncelik ve ivedilikle müzakeresine 
karar alınmasını arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Saim Sarıgöllü 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü'nün teklifi ma
demki, sabahtan toplanmamız kabul edilmiş
tir. Şimdi Kat Mülkiyeti Kanununun müd
deti de 26 Haziranda doluyor. Bunun diğerle
rine tercihan müzakeresi teklif edilmektedir. 
Bunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, ivedilik tekli
fini, daha sonra, müzakeresi sırasında oylıyaea-
ğım efendim. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
görevleri hakkındaki kanun tasarısının Millet 

Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec-
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lisi 1/670; Cumhuriyet Senatosu 1/557) (S. Sa
yısı : 641) 

BAŞKAN — Şimdi kararınız veçhile diğer 
maddeleri bırakarak Diyanet işleri Başkanlığı 
Kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun tasarı
sının müzakeresine geçiyoruz. Tümü üzerindeki 
müzakere bitmişti. Eğer maddelerde tadilât tek
lif edilmese idi tümünü oylarınıza sunacaktım. 
Fakat tadilât teklifi olduğu için maddeler" ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum... Kabul eden
ler... 

ÖMER LÛTFl BOZCAM (tzmir) — Usul 
hakkında söz itsiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, nedir usul 
hakkında? 

«Allahm; bir hakikat kalmasını âlemde ni-
han» derler, buyurun. 

ÖMER LÛTFl BOZCALT (izmir) — Muh
terem arkadaşlarım; emsali görüşmeler, müzake
reler Yüksek Senatodan geçmiştir. Hangi mad
de üzerinde tadilât teklifi yapılmışsa ona ait takrir 
okunup, onun üzerinde müzakeresi yapılacık tak
rir? Kabul veyahuttâ reddetmek suretiyle tadil
leri de kabul veya reddetmiş olduğumuz için 
şimdi maddelere geçilmek suretiyle daha önce 
kabul edilmiş olan bir takrire aykırı muamele 
yapılması imkânı yoktur. Tüzük sarihtir. .Ancak 
tadil teklifelri üzerinde durulması iktiza eder. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı zannederin.» ki, 
beyhude zahmet ettiler buraya. Diğer madde
leri, tadil teklifi olmıyanları zaten olmtnııya-
caktım. Ve ben de öyle ifade ettim. Tabiî mad
delere geçelim ki, tadil teklifleri yerini bulsun 
efendim. (Evet, evet sesleri.) 

Mutabıkız bu hususta. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ivedilikle müzakeresini kabul edenler*... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 'tadil teklifleri, olan maddelere geçi
yoruz. Birinci madde hakkında tadil teklifi 
vardır. Evvelâ onları okutuyorum. 

VASFI GERGER (Urfa) — Efendim, be
nim en aykırı bir teklifim vardır, en aylkırı 
teklif bendenizindir. 
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BAŞKAN — Efendim, sizin teklifiniz şu: 

«Metinlerde komisyon bir değişiklik yapma
dığına göre, maddelerin Millet Meclisinde ka
bul edilen şekillerde kabulünü arz ve teklif 
ederim». Sizin bu teklifiniz Sayın Balkanın 
geçen gün izah ettiği hususlara aittir. Oy sı
rası geldiği zaman arz edilecektir. Fakat esas 
hakkında, maddenin esasının değiştirilmesi 
hakkında veya ilâve hakkında teklifler var
dır. Binaenaleyh, dünkü kararınız veçhile on
ları okutmaya mecburum. 

Sayın Nüvit Yetkin'in, bir takriri vardır. 
Evvelâ 1 nci maddeyi okutacağım, ondan son
ra takriri arz edeceğim. 

Diyanet İşleri Baskınlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında Kanun 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve görevleri 

Görev 
MADDE 1. — islâm Dininin inançları, iba-

dot vo ahlâk esasları ile ilg'li işleri yürütmek, din 
konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yer
lerini yönetmek ii:.'.e:e; Başbakanlığa bağlı Di
yanet işleri Başkanlığı kuıulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Yetkinin takririni oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Diyanet işleri Başkanlığı kuruluş ve gö

revleri haıkkmdaki kanun tasarısının birinci 
maddesinin şifan en arz edeceğim sebeplerle 
a ".acıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Malatya 
Nüvit Yetkin 

Madde 1. — Anayasa düzeni içinde islâm 
Dininin inançları ve ahlâk ve ibadet esasları 
ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda top
lumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönet
mek üzere; Başbakanlığa bağlı Diyanet İşle
ri Başkanlığı kurulmuştur. 

BAŞKAN — Tak lirinizi izah sadedinde Sa
yın Yetlkin buyur nn. 

Muhterem arkadaşlarım; esaslı değ'şiklik-
ler oluyor, arkadaşlar salonu terkediyorlar, oy
lamada nısabolmaz, kanunu geri bırakırsak, 
mesuliyet salonu terk edenlere aittir. 
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NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım; eğer dün Sayın Bakanın ver
diği izahatlarından, 'bu kanunun bâzı madde
lerinde zaruri olan birtakım içtinapsız de-
ğişTcler sebebiyle Meclise iadesi keyfiyetine 
kaani olmasaydım böyle bir takrirle, yürekten 
inandığım, kurulmasını hakikaten samimî ola
rak istediğim ve İrraıı evve1 kuruluşa geçme
sini arzu "îf-irrını İn; müessesenin gecikmesine 
sebebolaca'k bi- takrir* getirmiyecektim. Fa/kat 
dün verilen izahatlardan ve Riyaset Divanının 
vîne açık] maHv-ndan iârendik ki, kanunun 
Millet Malisinden .•.v<,ç>iij-ie, aceleye gelmiş 
o1 ması sebebiyle, bir tak; w. kelime hataları, 
fıkra hataları, numara hataları işlenmiştir 
ve bunla: Mn-ii-ac o ^vvvuc oylanmış, Senato-
yada bu şekliyle gelmiş olduğu için yapıla
cak tashihler «terübenin», «tercüme» olarak 
geçmiş olması, gibi, yapılacak ıslahat zaruri 
olarak Millet Meclisine gidecektir. Muhterem 
arkadaşlarım, bu kanunun bu suretle Millet 
Meclisine gitmiş olacağı sebebiyledir ki, hiç-
olmazsa bir noktanın daha ıslah edilerek git-
mtrA amaciyle bir takrir sunuyorum. 

Bu takririmde 1 nci maddede hiçbir deği-
şikMı teklif etmiyorum. 1 nci maddenin ihti
va ettiği bütün hükümleri aynı surette tek
rar ediyorum. Sadece muhterem arkadaşla
rım, baş kısmına «Anayasa düzeni içinde» te
rimlerini eklemekle iktifa ediyorum. Tamamen 
şahsidir. Dışarda bâzı dedikodular kulağıma 
çarptı; C. H. P. örupu, bu kanunu geciktirme
yi arzu ediyor, gibi birtakım şeyler. Bunlar
dan grupumu da tenzih ederim. Şahsan ko
nuşuyorum, şahsımı da tenzih ederim. Ben de 
böyle bir emel taşımıyorum. Her arkadaşım 
g'bi, burada grup başkanları müşterek toplan
dılar ve müştereken ifade ettiler. Aynen, arka
daşların hissiyatına ben de katılıyorum. Bu 
teşkilât kanununun biran evvel müesseseleri
miz arasına girmesini canü gönülden arzu edi
yorum. Ancak, şuna da inanıyorum ki Cumhu
riyet Senatosunda nasıl bu kanunun biran 
evvel çıkması arzusu umumi ve şâmil olarak 
mevcut ise, aynı şelkilde Millet Meclisi de, 
milletvekilleri de aynı arzu ile mütehallidirler, 
milletvekilleri de bu kanunun biran evvel çık-
•mnsını arzu ediyorlar. Böyle birtakım ıslah 
bebepleri ile yapılacak değişiklik bugün Yü
ce Senatodan çıkarsa yarın veya öbür gün 
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Millet Meclisinde görüşülür, kanunlaşır. Bun
dan arkadaşlarımızın endişe etmemelerini ilâ
ve ve rica ederim. 

Şimdi burada 3 kelimelik bir değişikliği de 
kısaca arz edeyim. Huzurunuzu fazla işgal et
mek istemem. Diyanet işleri Teşkilât Kanunu
nun 1 nci maddesiyle müesseseyi ihdas etmiş 
oluyoruz, bu müessesenin görevlerini sınırla
mış oluyoruz. Bu görevler, metinde gördüğü
müz veçhile; «islâm Dininin inançları, ibadet 
ve ahlâk esaslariyle ilgili işleri yürütmek, 
din konusunda toplumu aydınlatmak, ibadet 
yerlerini yönetmekle Başbakanlığa bağlı Di
yanet işleri Başkanlığı kurulmuştur». Bu su
retle (kendisinin görevlerini sınırladığımız bu 
1 nci maddede bu görevlerin Anayasanın 
19 ncu maddesinde lâyik bir Devlette fertle
re verilmiş olan hürriyetleri sınır lıyacağmı 
ve 154 ncü maddenin kapsamı içinde kala
cağını tasrih etmek yönünden «Anayasa dü
zeni içinde» ibaresinin teyidinde fayda mü
talâa ettim. Aslında, Hükümetten teklif edil
miş olan maddede, metinde de bu tadil, bu 
terim mevcut idi. Şimdi muhterem arkadaşla
rımın bâzılarının ve muhterem komisyonun 
hatırına gelen şöyle bir şey vardır; Anaya
sa düzeni içinde, bütün kanunlar Anayasaya 
uygun olmak mecburiyetinde ve bütün nizam
lar Anayasa düzeni içinde yürümek zorun
dadır, binaenaleyh, bir tekrar olmuyor mu?. 
Kanaatim odur İki, dini Devlet işlerinden ayır
mış olan lâyik bir Devlette dinin esaslarını ve 
dinî esasları yürütmek göreviyle görevlendi
rilmiş müessesenin teşkilât kanununu tanzim 
ederken «Anayasa düzeni içinde» terimini kul
lanmak birtakım suitefehhümleri ve birtakım 
ihtilâfları önlemeye medar olacaktır. Şayet 
arz ettiğim gibi, diğer bâzı terimlerin yan
lış geçmiş olması sebebiyle bizzarur Meclise 
gidecekse, bu kanun ki, Yüksek Riyaset Di
vanı dün ifade buyurdular kanunu yeni baş
tan gözden geçireceğiz, hangi hususların Mil
let Meclisinde hatalı olarak oylanmış olduğu 
hususunu tesbit edeceğiz ve Yüce Senatoya su
nacağız, arz edeceriz dediler, Böyle orada, 
vapılan hatalar yüzünden tasarı zaruri geri 
dönecekse buna iltifat buyurmanızı istirham 
ediyorum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. Say
gılarımla. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 

(Niğde Milletvekili) — Muhterem arkadaşlar; 
Sayın Yetkin'in 1 nci madde ha'kkmdaki ver
miş oldukları tadil teklifine karar vermek 
elbette Yüce Heyetinizin yetkisi cümlesinden-
d'r. Ancak, Savın Yetkin'in izahlarında ben
denize atfen buyurdukları *bir hususu izah 
etmek isterim. Bendeniz dün burada kanunun 
Yüce Senatoya gelen ve matbaada basılan met
ninde pek fahiş hatalar bulunduğunu arz et
miştim. Ancak bu hatalar matbaa hatasıdır. Bun
lar Millet Menisinde nihai olarak kabul edi
lip Yüce Senatoya intikal eden metin hataları 
değildir. Sadece matbaada yapılmış hatalar
dır. Bir de Millet Meclisinde kabul edilen, 
karar verilen 'hususlar kâtip arkadaşlarla iş
lenirken; bilfarz (e) lerin çıkacağına dair bir 
önergenin kabul edilmiş olmasına rağmen ge
rekli tashihat Kanunlar Müdürlüğünde yapı
lırken bâzı yerlerdeki (e) leri unutmak suretiy
le bunlar matbaaya avnı şekilde intikal etti
rilmiştir. Bunlar maddi hatalard/r. Bunlardan 
dolayı tekrar Millet Meclisine gitmesine lü
zum olmadığı 'kanaatindeyim, bendeniz. Ama 
Yüce Heyetiniz bunlar ille de Millet Mecli
sinde tashih edilebilir diyorlarsa buna bir di
yeceğim yok. Buna bağlamış o'ması dolayı-
siyle esbabı mucibesini bunu izah etmek ihti
yacını hissettim. 

Ayrıca «Anayasa düzeni içinde» tâbirinin ko
nulmasına gelince : Anayasanın bir mües'ie^e^i 
olarak, 154 ncü maddesine istinaden teşkilât 
kanununun çıkartmasına gayret ettiğimiz Di
yanet îş1 eri Teşkilâtının Anayasa düzeni dı
şında çalışmasını düşünmenin kabili tasavvur 
olmadığı kanaatindeyim. Anayasaya göre bir 
kanun çıkarsa elbette ki, Anavasa düzeni idin
de çalışır. Ancak Millet Meclisinde de bu hu-
sın ürerin de çok ha.<r>a.a.'vet!c duruklu. Orada 
da tekrar tekrar gerek Hükümet görüsü ola
rak, gerek Komisyon görüşü olarak ifade edil
di, zabıtlara geçti ki, bu m ü e r ^ e Anavasa 
düzeni içinde çalışacaktır. Aksini düşünmek 
mümkün değildir. Ama, takdir Yüce Heyeti
nizindir, kanunun biran evvel çıkmasında eok 
zaruret vardır. Haklıdırlar Savın Yetkin, Mil
let Meclisi de Yüce Senato gibi bu kanunun 
biran evvel çıkmasını çok arzu ediyor, çok is
temektedir. Ancak bu zaman darlığında, şu

rada nihayet takvim günü olarak 8 günü kal
mıştır. Millet Meclisinin. Ve bu 8 gün içinde de 
ancak 4 gün oturum yapacaktır. 385 kanun 
bekliyor sırada. Bunların arasına bir de Diya
net tşleri Teşkilât Kanununun tadilinin gir
medi suretiyle ki gündeme alınıp alınamaya
cağı da takdirlerinize kalmıştır. 

Biz Hükümet olarak, Anayasa düzeni tâbiri
nin konmalının hiçbir zaman karşısında de
ğiliz. Çünkü zaten Anayasa düzeni içinde 
icrayı faaliyet edecektir. Bu tâbir konsa da 
'vonmasa da Anayasa düzeni dışına çıkmıya-
^ağmı taahhüdederiz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 
NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Efendim, bir 

-;oru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Bu vurun Saym Yetkin. 
NÜVÎT YETKÎN (Malatya) — Efendim, 

dün yanlışlıkla «tecrübe» teriminin «tercüme» 
olarak çıktığı ifade buyuruldu ve yanlış oy
lanmış olduğunu ve böyle çıkmış bulunduğunu 
ifade buyurdular. Ben mi yanılıyorum, yoksa 
hakikaten böyle midir? 

DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 
(Niğde Milletvekili) — Efendim, «tecrübe» şek-
'inde oylandığı hakkında katı bir kanaatim yok. 
W n ı z Millet Meclisinde görüşülen metninde 
matbaada basılışında bu terim «tercüme» olarak 
çıkmış, Senatodaki metnin matbaadaki basılışın
da da «tercüme» olarak çıkmış. Ancak «tercü
me» olarak kaldığı müddetçe hiçbir mâna ifa
de etmemektedir. Bir maddi hatadan mütevel
littir. Bunun burada halledilmesinin mümkün 
oHuğu kanaatindeyim. Takdir Yüksek Heye
tinizindir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
mevzuda müzakerelerin daha selâmetle cereyan 
edebilmesi için ufak bir mâruzâtta bulunaea-
'"in. Üe türlü hata vardır burada efendim. 
BVısl, Millet Meclisince kabul edildiği halde, 
kâtipler kabul edilen şekli geçirmemiş^rdir. 
Oradaki Komisyon Başkanı Saym Telli'nin bir 
takriri üzerine; 2 nci, 7 nci, 8 nci, 14 ncü, 
20 nci ve 22 nci ve .sair maddelerde bâzı ta
dilât teklif edilmiş ve bunlar Millet Mecli
since kabul edilmiştir. Kabul edilmiş olduğu 
halde bunlar işlenmemiş ve maddeye o suretle 
gitmiştir. ıSaym Gerger'in teklifi kabul edildi-
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ği takdirde Millet Meclisinin metni aynen ka
bul edilmiş olacaktır ve tekrar Millet Meclisine 
gitmesine lüzum yoktur. 

2 nci hata olarak, tabı hatası var, baskı ha
tası vardır. Meselâ 3 ncü maddede «B1.5h.nm 
bulunmadığı halde, Başkanın göstereceği fi
lân...» «Başkanın bulunmadığı hallerde» olması 
lâzımgelirdi. Bu ifade bir maddi hatadan 
ibarettir. Benim kanaatimce bu gibi şeyler, 
sonra bir daha, geçen gün Sadık Artukmaç ar
kadaşımız da vaizliğe dair bir fıkraya işaret et
tiler, nasıl olur diye... O da tamamen bir tali ha
tasıdır. Bunun için de Millet Meclisine git
mesine lüzum yoktur. Yalnız «tercüme» keli
mesi Millet Meclisi metninde aynen var, Vı-'hih 
edilmemiştir, o suretle gelmiştir. Hakikatte bu
nun «tecrübe» olması lâzımdır ama Millet Mec
lisinden o suretle geçtiğine göre biz burada 
tashih edersek tekrar Millet Meclisine gitmeye 
lüzum var mı yok mu, bu bizim elimizoV de
ğildir. Biz tashih edeceğiz ve oyunuza sunaca
ğız. Ama Millet Meclisi bunu tashih olarak ka
bul ettiği takdirde Cumhurbaşkanın tasvibine 
göniermiyecek ve bir komisyonu toplıyacuktır. 
Sonra «Yayım» kelimesi esasında «yayın» dır. 
Millet Meclisinde yayındır. Burada Sayın Ba
kan «3Tayım» olacak diyor. Bu da bir değiş'klik bir 
kelime dahi olsa bir değişiklik ifade eder. Fun
dan dolayı geri gider m', gitmez mi? Biz bu 
kanunun biran evvel çıkması veya mütevakkıf 
ise yapalım. Ama yalnız bu bizim kararır.!ızla 
halledilecek bir mesele değildir. Bu hususi; n ıt
tılaınıza arz ederim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 

(Niğde Milletvekili) — Efendim, Sayın Baka
nımla büyük bir ihtilâfımız yok. Pek çok husus
larda anlaştık. îki noktadaki izahatımı lütfeder 
dinlerseniz bu hususlarda da anlaşacağınız ka
naatindeyim. 

«Tercüme» «tecrübe» kelimesi için... Ş/Jmdi 
arkadaşlarım bana hatırlattılar, Millet Mecli
sinde bu husus görüşülürken bendeniz Millet 
Meclisi Sayın Başkanına izah ettim; «efe. id im, 
bu kelime yanlış geçmiştir, «tecrübe» olacaktır 
dedim. Zabıtlarda da bu mevcuttur. O da arka
daşların tashih etmemelerinden dolayı öyV ge
len bir hatadır. Zabıtlarda mevcudolması muhak
kaktır. 
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«Yayın» ve «yayım» meselesine gelince; bu 

hususta da Millet Meclisinde müzakere cere
yan etmiştir. Şu şekilde : Yayın müdürlüğü şu 
şu vazifeleri görür, vazifelerinden A - Başl'ünm 
bütün yayın işlerini... Bu hattâ bu şekilde 
görüşülmüştür, iyi hatırladığıma göre, Tahsin 
Domiray arkadaşımız, «yayın» tâbirinin diffu-
sion mânasında, «yayın» tâbirinin ise literatür 
mânasında kullanıldığını izah etmek suretiyle 
ikisinin arasında fark olduğunu söylemişt'r: bu 
da zabıtlarda vardır. Millet Meclisinde b^rdar 
görüşülerek tashih edilmiş, ancak bu tash'hler 
işlenmemiş olması dolayısiyle bir tabı hatası, bir 
maddi hata ortaya çıkmıştır, bunlardan dolayı 
Millet Meclisine gitmesine lüzum olmadığı 
kanaatindeyim. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
Hürmetlerimle. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) - Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Söz mü, sual mi efendim? 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Söz sırası Sayın Coşkunoğlu'-

nundur. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Sayın 

Bakanın izahından sonra konuşmaktan vazgeçi
yorum. 

B ASKAN — Sayın Kalpaklıoğlu. 
IIÜSEYÎN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Bakan gayet güzel izah ettiler. Maddi 
hata üzerinde bu kadar durulmaz. Maddi hata
nın düzeltileceği hakkında içtüzükte hüküm car
dır zr.ten. 

BAŞKAN — Savın Ocrrçcr. 
VASFÎ OEROER (Urfa) — Konuşmaktan 

vazgeçiyorum. Dün arz ettiğim sakilde öner
gem kabul buvurulursa bütün bu tereddülleri 
'r,ale edecektir, başka tereddüde mahal yoktur. 
Zabıtlarda da vardır. Mecliste kabul edilen met
nin Meclrto de matbaa hatası olarak rrmora 
geçmesi mümkündür ve öyel olmuştur. Müza-
korevi mucip bir şey yoktur. Diğer takrirlerin 
reddi ve bendenizin önergesinin kabulü sure
tiyle mesele halledilir. 

BAŞKAN — Saym Bekata. (Kifayet takriri 
var sekleri) Kimse konuşmadı efendim, kimse 
konuşmadan kifayet takriri olur mu? Daha 
maddenin üzerinde konuşulmadı. Bu ya^ız.. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Takriri 
madde üzerinde verdik, efendim. 
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BAŞKAN •— Efendim daha birinci madde 

üzerinde konuşulmadı. Prosedür üzerinde ko
nuşuyoruz. Usule aittir konuşmamız. Buyurun 
efendim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın 
Başkanın isabetle ortaya koyduğu bir konu eğer 
bundan sonra Yüce Senatonun teamülü haline 
gelecek bir esaslı nokta olmasaydı huzurunuzu, 
kısa olarak dahi, işgal etmıyecektim. Hâdise 
şudur : «Tecrübe» yerine «tercüme», «yayım» 
yerine «yayın» yazılmış... Eğer biz bu gibi 
oıa".a müessir bulunmıyan kelime hatalarını 
Meclis ve Senato arasında kanunların tekem
mül etmesi için bir mahzur olarak kabul 
elersek, matbaadaki bir mürettip T.B.M.M. ni 
çalışamaz hale koyabilir. Bu itibarla, mesele
nin zâti olan kısmını bir yana bırakıp sade
ce bunun gelenek haline gelmemesi ve Senato
nun selâmetle çalışması için bu gibi maddi mev
zuların bir hata sayılarak Meclis ve Senato 
arasın ie, kanunların gidip gelmesine müessir bir 
çek1 e va.^mı masının ve bu yo1 a gittiğimiz tak
dir le demin arz ettiğim gibi, matbaada hüs
nün! vet! i, suiniyetli küçücük harf yanlışları ile 
Meclislerin çalışamaz hale getirilmesinin müm
kün olduğunu arz etmek istiyorum. Bu iti
barla ben bu kanunu bir yana bırakarak ev
velâ, Senatonun selâmeti o çalışabilmesi ve 
kendi inisiyatifini tamamen ortadan kaldır
ması gibi bir duruma götürecek bulunan bu 
rr'bi meselelerde aklıselimin ve esasa müessir ol-
mıyacak bu nevi maddi hatalara tasarruf etmek 
yetkininin mevcudolduğunu ve ona göre amel 
ol ilerek çalışmalarının selâmetinin bozulma
nı artının isabetli, mantıkî bir Parlâmento gele
neği yapılmasını arzu ederek huzurunuza çık
tım. Aksi halin mümkün olamıyacağı kanaati
ni arz ederim. 

BAŞKAN —• Buyuran Sayın Atalay. Yalnız 
şunu arz e devim ki, kabahat yalnız matbaada de
ğil. Millet Moelisi Teşkilatındaki memurların 
hatann^an daha azdır matbaanın hatası. 

iSIRPtl ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se
natosunda kanun1 arın görüşülmesi ve tatbik edi
len usul, Anayasaca tesbit edilmiştir, içtü
zükte gös'-erilmişir. Geleneklerde çeşitli te
zahürat tesbit edilmiş bulunmaktadır. Maddi 
hataların dışında Cumhuriyet Senatosu Millet 
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Meclisinin metnine bağlıdır. Millet Meclisinin 
müzakerelerinde falan maddeden (Ç) çıkarıl
mış (C) ilâve edilmiş «tecrübe» veya «tercüme» 
şeklinde Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi
nin niyetini ve Millet Meclisinin önergesinin 
şu veya bu şekilde kabulünü iki Meclis siste
minde tetkik etmeye, araştırmaya mecbur ve-
vahut görevli değildir. Bu bizi çıkmazlara gö
türür. Ve bir yasama faaliyeti için asla mev-
zuubahsolamaz. Neye bağlıdır. Cumhuriyet Se
natosu maddi hataların dışında? Millet Mec
lisi metnine bağlıdır. Bu metnin Millet Mec
lisindeki şeklini Cumhuriyet Senatosu tesbit 
edemez. 

Çok hatalı bir yo1^ gideriz. Millet Mecli 
sinde şöyle önerge verilmiştir, böyle olması lâ-
-umgelir. Hayır, Millet Meclisinin metni mu
teberdir. Bu metni Cumhuriyet Senatosu yo-
rumlayamaz. Buna dilediği şekli veremez. 
Cumhuriyet Senatosu ne yapar? Aynen veya 
değiştirerek bu metni kabul eder. Ancak bu 
suretle kendisi tasarrufta bulunur. Neye ta
sarrufta bulunur? Komisyondan ge^n metin 
üzerinde. Ama Millet Meclisi metnine ta
kaddüm eden gerekçeleri ve geçmiş olayları 
değerlendiremez. Ve on1 ara istediği şekli vere
mez. Bu yanlıştır, iki Mecliste de bu yapılacak 
sev değil, mümkün değildir. Millet Meclisi 
metnidir muteber olan. Millet Meclisi metnin
de yanlışlık ve hatalar varsa bunlar resmî 
voli ardan düzeltilmedikçe Cumhuriyet Sena
tomu bu metni su veya bu şekilde maddi ha
talar da olsa düzeltemez. 

Cumhuriyet Senatosu ancak komisyonunun 
maddi hatalarım düzeltebilir. Ama Millet 
Meclisinin metin hatalarını düzeltmeye hakkı 
yoktur ve mümkün değildir. Tasarrufta bu
lunamaz. İki Meclis sisteminde Millet Meclisi
nin metninin bir noktasını, bir virgülünü, bir 
harfini dahi Cumhurivet eSenatosu düzelte
mez. Nasıl ki, Millet Meclisi Cumhuriyet Se
natosunun iradesine bir noktada dahi tasar
rufta bulunamaz, iki Meclis sisteminde bu 
yoktur. Yoksa biz burada çok yanlış bir yo
la gideriz. Kanunu hep istiyoruz. Şimdi hata
lı şekilde Millet Meclisinden bir metin gelmiş
se, Millet Meclisi resmen bu metni kendi ira
desini kullanarak değiştirmediği müddetçe 
Cumhuriyet Senatosu, bence bu şekilde anla-
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silmiştir mânasında bu metni değiştirmesi I 
mümkün değildir. Hatalı olarak kabul edil
miş şekli elimizdedir ama Cumhuriyet Sena
tosu olarak Millet Meclisinin metnini baskı ha
tasıdır diye değiştirmek aklımızın ucundan 
geçmemelidir. I 

Aklımızdan dahi geçirmemeye mecburuz ar- I 
kadaşlarım. Olmaz bu iki Mecliste. Hatalı ola
rak kamın çıkar. Görmemezlikten gelelim ama I 
Millet Meclisi şöyle demiştir de, metnini bu 
mânada anlıyalım. Buna hakimiz yoktur ar- I 
kadaşlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. Bir de Ko
misyon konuşsun. (Gürültüler) 

GEOÎCt KOMtSYON SÖZCÜSÜ HÜSNÜ 
DİKEÇLÎGlL (Kayseri) —Sayın Vasfi Gerger 
bir takrir verdi. Bu takrir kabul edildiği tak
dirde her mesele halledilecektir. E^as itibariyle 
Meclisin zabıtlarında vardır, Meclis memurla
rı bunu düzeltmeye yetkilidir, düzeltirler. Yok
sa bunu böylece kabul ederiz. I 

BAŞKAN — Bu vurun Savın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 

(Niğde Milletvekili) — Efendim, Sayın Atalay 
müsterih obunlar. Millet Menisinde kabul edi
len huluslar Yüce Senatoya gelir. Bendeniz I 
burada Millet Meclisinde kabul edilen husus
ları bahsettim. Millet Meclisinde kabul edi'en 
hususları kâtipler işlememişlerse bu Millet I 
Meclisinin malı değildir. Kâtiplerin yaptığı 
veya yapmadığı muamelelere Yüce Senatonun I 
itibar etmesi mümkün değildir. Millet Mecli
sinde kabul edilen hususlar zapta geçmiştir. 
Bunlar kabul edilmiştir. Kabul edilen şekli 
lütfeder kabul ederseniz, mesele kendiliğinden 
halledilmiş olur. Hepsi bundan ibaret. 

BAŞKAN — Bu konuda müzakerenin kifa
yeti hakkında önerge var. Okutuyorum. I 

Saym Başkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır. Kifayet teklif ederim. 

İstanbul I 
Erdoğan Adalı 

BAŞKAN — Vasfi Gerger'in önergesi üze
rinde görüşmelerin kâfi olduğuna dair bu öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Vasfi Gerger'in önergesini okutuyo
rum. I 
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Yüksek Başkanlığa 

Metinlerde Komisyon bir değişiklik yapama
dığına göre maddelerin Millet Meclisinde ka
bul edilen sekilerde kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Urfa 
Vasfi Gerger 

BAŞKAN — Bir noktayı arz edeceğim. Bu 
sadece madedeki hatalara ait bir önregedir. 
Yoksa maddelerin aynen kabulü mânasına de
ğil. Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci madde hakkında müzakere. Saym Yet
kin'in bir önergesi vardır. 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Önergemi ge
ri aldım. 

BAŞKAN — Siz geri aldınız. 
Buyurun Saym Hazer. 
1 ııci madde hakkında tadil teklifiniz var mı? 
MEHMET HAZER (Kars) — Yok, şimdi 

veriyorum. 

BAŞKAN — Takririnizi veriniz. 
MEHMET HAZER (Kars) — Nüvit Yetkin 

B^vin takririni takabbül ediyorum. (Geri aldı 
sesleri) 

BAŞKAN — Takabbül ediyorsunuz, buyu
runuz. O takriri takabbül ediyorlar efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Saym arka
daşlarım. kısa konuşacağım. Fakat hakikaten 
endişe ettiğim bir hususu Yüksek Hevetmize 
arz etmeyi vazife saymaktayım. Muhmterem 
Hevetinizce malûm bulunduğu üzere Ana
yasamız kuvvetler ayrılığı prensibini kabul 
etmiştir. Bizim mer'i mevzuatımızda arkadaş
larımın çoğu hatırlayacaklardır, ahlâk ve âda
bın takdiri ve tâvini mahkemelere mevdu va
zifelerdendir. Gerek umumi hukukta, gerek 
hususi hukukta bir muamelenin ah1 âka ve âda
ba uygun olup olmadığı hususunda karar ve
recek yetkili merci kaza mercileridir. Birin
ci madde ile, bu Diyanet îşleri Teşkilâtı 
Kanununun birinci maddesi ile sevk edilen 
hükümleri iki esasta toplamak mümkündür. 

Birisi inanç gibi, ibadet gibi dine taallûk 
eden hükümler. Bunlar üzerinde hiçbir te-
redüdüm- yoktur. Ahlâka mütaallik olan hu
suflar lâdinî bir meseledir. Bizim lâiklik pren
sipleri esası dâhilinde din mevzuu dışında 
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mütalâa edilmesi lâzım gelir. Aslında din kitap
larımız aynı zamanda ahlâk esaslarını da vaz'-
<?der. Fakat onların kendi hudutları içinde mü
talâa edilmesi lâzımdır. Benim asıl endişemi, bir 
ihtilâf halinde bir meselenin, bir reklâmın, bir 
hareketin, bir durumun, bir tutumun ahlâkî 
olup olmadığı münakaşa edileceğinde, Diyanet 
İşlerinin bu işin içine girmesi, yani birtakım 
ihtilâfların dışında tutmak istediğimiz bu mü
essesenin ihtilâfların mihrakı ve hedefi haline 
getirilmesi neticesini doğurabilir. Bu itibarla 
İleride böyle bir ihtilâf, bir meselenin ahlâkî 
olup olmadığı münakaşa edildiğinde Diyanet 
İşlerini o mevzuda ihtilâfların ortasına gotirip, 
münakaşaların merkezine getirmekte fayda mü
lâhaza etmiyorum, ve bu teşkilâtın kuruluş 
esas ve maksadına da uygun bulmuyorum. Bu 
itibarla (Ahlâk) kelimesini çıkararak madde
nin şu esas üzere tedvin edilmesini arz ve tek
lif ediyorum; arkadaşımın yaptığı teklifin ay
nıdır. «İslâm Dininin inançları, ibadet esasia -
riylo ilgili işleri yürütmek, din konusunda top
lumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek 
üzere, Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Baş
kanlığı kurulmuştur.» şeklinde madde tedvin 
edilirse arz ettiğim endişelere mahal kalmaz. 

Bu müessesede yarın birtakım münakaşala
rın, ihtilâfın merkezi, mihrakı haline gelmez. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Aldığımız 
karara göre tadil teklifleri olduğu takdirde 
müzakere edilecekti. Sayın Ilazcr böyle bir tek
lifte bulunmadı. Sayın Nüvit Yetkin'in teklifi
ni takabıbül ediyorum, dedi. Ama başka bir sa
hada mütalâa beyan etti. Binaenaleyh yeni bir 
teklif olmadığına göre bu hususta hiçlbir kimse
ye söz vermiyorum efendim. Alınan karar, ta
dil teklifleri olduğu takdirde nıüzaıkerc edece
ğiz. (Madde hakkında önerge var, sesleri) 

Yuik efendim, nerede? (Oya oya sesleri) 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Teklifin 
aleyhinde söz istiyorum. 

(Madde hakkında sesleri) (Gürültüler) 

BAŞKAN — Madde hakkında olmaz. (Tek
lifin aleyhinde sesleri) (Teklif yazılıyor, sesle
ri) Bekliydim biraz, ne yapalım? Biz burada 
arkadaşları çok bekliyoruz. Arkadaşlar da bizi 
beklesin biraz. 
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EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Teklifin 

aleyhinde konuşacağım. 
HULUSİ SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) — 

Ben de aleyhinde konuşacağım, efendim. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Bir teklif vardır. Bir lehinde, 
bir aleyhinde iki kişiye söz vereceğim. Teklifi 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiği'm esaslara göre 1 nci mad

denin tadilini arz ederim. 
Kars 

Mehmet Hazer 

BAŞKAN — Böyle müphem teklif olmaz. 
(Gürültüler). Madde hakkında teklif kalmadı
ğına göre madde evvelce verdiğimiz karar ge
reğince kabul edilmiş bulunuyor. 

7 nci maddeye geçiyoruz. 7 nci madde hak
kında teklif vardır efendim. 

STRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
madde oylanmadı. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Hayır oylamaya lüzum yok
tur. Tadil teklifi olsaydı oylardım; tadil'teklifi 
olmadığına göre esasen verilen karar gereğince 
1 nci maddeden 7 nci maddeye kadar kabul 
edilmiştir. (Gürültüler) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim şüphe
ler doğurmamak için 1 nci maddeyi oylayın iz. 

BAŞKAN — Peki şüpheler doğurmamak 
için 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

O halde, buna göre üzerinde tadil teklifi 
olmıyan maddelerde, görüşme açılmaksızm, ver
miş olduğunuz karar gereğince kabul edilmiş 
olmakla beraber, ayrı ayrı bilgilerinize sunu
lacaktır. 

Kuruluş 
MADDE 2. — Diyanet İşleri Başkanlığı bir 

Başkanın yönetimi altında, iki Başkan Yardım
cısı ile aşağıdaki birimlerden kurulur. 

A) Merkez kuruluşu. 
1. Din İşleri Yüksek Kurulu, 
2. Dinî Hizmetler ve Din Görevlilerini Ol

gunlaştırma Dairesi, 
3. Teftiş Kurulu, 
4. Hukuk Müşavirliği, 
5. Personel Dairesi, 
6. Donatım Müdürlüğü, 
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B) iller kuruluşları : 
1. il müftülükleri, 
2. ilçe müftülükleri. 
BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur. Kabul 

edilmiştir, geçiyoruz. 

N A) Merkez kuruluşu 
Başkan 

MADDE 3. — Diyanet işleri Başkanı, kuru
luşun bütün çalışmalarını düzenlemek, yürüt
mek ve denetmekle görevlidir. 

Başkanın bulunmadığı hallerde, Başkanın 
göstereceği, Başkan yardımcılarından birisi, Baş
kanın göstermediği hallerde Din işleri Yüksck 
Kurulu Başkanı Diyanet işleri Başkanına vekil
lik eder. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur. Kabul 
edilmiştir, geçiyoruz. 

Başkan yardımcıları 
MADDE 4. — Diyanet işleri Başkan yar

dımcıları, Başkan tarafından verilen görevleri 
düzenler ve yürütür. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur. Kabul edil
miştir, geçiyoruz. 

Din işleri Yüksek Kurulu 
MADDE 5. — D"n işleri Yüksek Kurulu, 

Diyanet işleri Başkanlığının en yüksele karar 
ve danışma organı olup, bir başkan ile on üye
den teşekkül eder. 

Kurulun görevleri şunlardır : 
a) Din işleri ile ilgili konularda ilmî in

celemeler ve araştıranlar yapmak, 
b) Dinî eserler telif ve tercüme etmek, Baş

kanlıkça yayınlanması istenen telif ve tercüme 
eserlerin yayımına karar vermek, tetkiki istenen 
eserler hakkında mütalâa bildirmek, 

c) Din ile ilgili soruların cevaplarını hazır
lamak, 

d) Hutbe ve vaizi arın esaslarım tesbit et
mek ve örnek metinler hazırlamak. 

e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki din ile il
gili yayınları izlemek, gereğine karar vermek ve 
karşı yayımlarla bilimsel mücadele esaslarını ha
zırlamak. 

f) Başkanlık teşkilâtının çalışmaları için 
lüzumlu tüzük, yönetmelik ve programlar gibi 
metinleri hazırlamak, ilgili dairelerce hazırlan
mış olanları kabul etmek, 

g) Başkanlıkça havale edilen hususları tet-
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kik etmek ve bunlar hakkında düşüncelerini bil
dirmek, 

h) Din hususunda toplumu ve yurt dışın
daki yurttaşlarımızı aydınlatmak amacı ile il
gili çalışmaların programlarını tesbit etmek, 

i) Başbakanlıkça toplanacak Din Şûrasına 
sunulacak raporlarla Başkanlık görüşünü ha
zırlamak, 

j) Kuruluşa eleman yetiştiren okulların 
meslek dersleri ile diğer okullardaki din dersle
rinin kitap, müfredat ve programları hakkında 
rapor hazılamak ve gerektiğinde ilgililerle işbir
liği yapmak, 

Kurulun çalışmalarını Kurul Başkanı yürü
tür. 

Diyanet işleri Başkanı Kurulun çalışma
larına katıldığı hallerde Kurula Başkanlık eder. 

Din işleri Yüksek Kurulunun çalışma usul 
ve esasları, toplantı ve karar yeter sayıları bir 
yönetmelikle tesbit edilir. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul edil
miştir, geçiyoruz. 

Dinî Hizmetler ve Din Görevlerini 
Olgunlaştırma Dairesi 

MADDE C. — Dinî Hizmetler ve Din Görevli
lerini Olgunlaştırma Dairesi b ;r başkanın yöne
timi altında aşağıdaki müdürlüklerden kurudur : 

n) Olgunlaştırma MüdiHürHi, 
b) Derleme ve Yayım Müdürlüğü. 

BARKAN — Tadil teklifi yoktur. Kabul edil
miştir, geçiyoruz. 

Olgunlaştırma Müdürlüğünün nrörevleri 
MADDE 7. — Olgunlaştırma Müdürlüğünün 

görevleri şunlardır : 
a) Kuruluş mensuplarının olgunlaştıranla

rında; 
1. Kurulusun çeşitli kademelerine yetkili 

elemanlar temin etmek amaciyle yurt, içindeki 
ve yurt dışındaki her dereceli okullara burs 
tahsis etmek ve burslularla ilgili işleri yürütmek, 

2. Kuruluş personelinin meslekî bilgi1 erini 
geliştirmek, görgülerini artırmak amaciyle lü
zumlu kurs, sem'ner ve konferanslar hazırlamak 
ve bunların çalışmalarını yürütmek, 

3. Yurt içinde ve yurt dışında açılan dinî 
ve meslekî kurs, seminer, konferans ve kongre
lere kuruluş personelinden lüzum görülerîerin 
devamını sağlamak ve yürütmek. 
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b) İbadethanelerin içinde ve dışın!?., top

lumu din konusunda aydınlatmak için gerekli 
işleri yapmak; bu gaye ile teknik araç ve imkân
lardan faydalanmak, 

c) Müslüman vatandaşların millî ülkülere 
bağlılıklarını koruyucu, inanç ve inanç ayrılık
larının istismarım önleyici tedbirlerin alınma
sını sağlamaş, 

d) Kuran kurslarının yönetim, eğitim ve 
öğretim işlerini ilgili Bakanlıkla işbirliği yapa
rak vürütmek, 

Ve Din İsleri Yüksek Kurulunca alınıp daire* 
sine tevdi edilen kararları yürütmek. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde tadil tek
lifi vardır. Tadil teklifini okutuyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebenler dolayısiyle : 
1. 7 nei madde 1 nci bendinin 2 nci satırın

daki C okullara) kelimesinin madde metnin
den çıkarılmasını ve yerine (dinî okullara) ke
limelerinin konulmasını; 

2. 7 nci madde son satırının : 
e> Kendisine tevdi edilen Din İşleri Yük

sek Kurulu kararlarını yürütmek. 
Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede

rim. 
Yozgat 

Sadık Artukmae 

BAŞKAN — Buyurun Savın Artukmaç. 
(Anlaşıldı, anlaşıldı, sesleri.) (Gürültüler.) 

SADTK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, kısa mâruzâtta bulunacap-ım. 
Burada deniliyor ki, «Olgunlaştırma Müdürlümü 
okullara burs tahsis eder.» Yani umumiyetle 
her okula burs tahsis eder demek, faraza Tek
nik üniversiteye, Tın Fakültesine ve saire gibi 
yerlere de burs tahsis etmek imkânı mevcut
tur demektir. Bu imkândan istifade edilebilir, 
(Gürültüler.) Hiçbir mesuliyet de terettübe+mez. 
Onun için bendeniz diyorum ki, dinî okul
lara burs tahsis edilir, şeklinde, dinle ilgili 
okullara burs tahsis edilir, demek daha uygun
dur. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

İkinci nokta, muhterem arkadaşlarım; ma
demki, maddeye almışız, bend yazmışız, (D) ben
dinden sonra oraya bir «ve Din İşleri Yüksek 
Kurulunca» diye yeni bir bend mahiyetinde olan 
bu ibareyi de ayrı bir cümle olarak yazmışız, 
teklifim onu da (E) bendi şeklinde ve daha 

vazıh olarak, çünkü o ifade müphemdir, kendi
sine tevdi edilen Din İşleri Yüksek Kurulu ka
rarlarını yürütmek, şeklinde yazmak daha uy
gun olur. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 

(Niğde Milletvekili) — Efendim; muhterem ar
kadaşımın sözleri zabıtlara geçtiği için, bu mad
denin tedvini hakkındaki esas maksadı anlat
makta zaruret hissettiğim için söz aldım. Hu
zurunuzu işgal ettiğim için özür dilerim. 

Sayın Sadık Artukmaç'm bahis buyurdukları 
maksadı temin için bu madde böyle tedvin edil
miştir. Diyanet İşleri Başkanlığının sadece dinî 
okullara değil, icabında Hukuk Fakültesine kendi 
bünvesinde yarattığı için, icabında Güzel Sa
natlar Akademisine kendi bünyesinde hakkî 
yazıları öğretilmek için burs verebilecektir. Bu
nu temin zımmmda bu madde böyle tedvin edil
miştir. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) 
mi geri alıyorum. 

Takriri-

BAŞKAN — Takriri geriye alıyorlar. Şimdi, 
ben yine demin arz ettiğim gibi müzakerenin 
uzunboylu münakaşa mevzuu teşkil etmemesi 
için Başkan sıfatiyle vardığım neticeyi arz ede
yim : övle zannediyorum ki, Yüce Senatonun 
temayülü, bu kanunun biran evvel çıkmasm-
dadır. İçinde belki tashihi icabeden bâzı hu
suslar vardır, fakat bunlardan dolavı kanu
nunun gecikmesinin daha zararlı telâkki edil
diğini görüyorum. Buna göre arz ediyorum: sa
vın takrir sahiplerinin 8 - 10 madde üzerinde 
takrirleri vardır. Her madde üzerinde müzakere 
açıp açmamayı takdirlerine bırakıyorum Me
selâ 9 ncu madde hakkında da takrir vardır 
efendim. (Geri alsın, sesleri.) Geri almıyor
lar efendim. Bu suretle 7 nci madde üzenndc 
tadil teklifi kalmamış bulunduğundan madde ka
bul edilmiş olup. 8 nci maddeye geçiyoruz. 

Derleme ve Yayım Müdürlüğü 
MADDE 8. — Derleme ve Yayım Müdürlü

ğünün görevleri şunlardır : 
a) Başkanlığın her çeşit yayım işlerini yü

rütmek, 
b) Belge arşivinin kuruluş ve yönetimini 

sağlamak, 
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c) Merkezde ve kuruluşun diğer dalların

da kütüphaneler kurmak, kurulmuşları yönetmek; 
din ile ilgili yayımı derlemek ve gereğinde bu 
konularda Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphane
ler Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapmak, 

d) İstanbul'daki Uzmanlar Kurulu vnsıta-
siyle mushaflarm doğru basılmasını sağlamak, 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur. Kabul edil
miştir. 9 ncu maddeye geçiyoruz. 

Teftiş Kurulu 
MADDE 90. — Teftiş Kurulu, müfettiş sı

fat ve niteliklerini taşıyan bir başkanın yöne
timi altında müfettiş, müfettiş yardımcılarından 
kurulmuştur. Müfettişler, kuruluşun bütün işlerini 
Başkan adına teftiş ederler, hizmeti ve hi> met
lileri denetler, soruşturma yaparlar. 

Teftiş Kurulunun yetki ve çalışma usulleri 
bir tüzükle düzenlenir. 

BAŞKAN — Tadil teklifi var okuyoruz 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısivle, 

9 ncu maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Teftiş Kurulu 
MADDE 9. — Teftiş Kurulu, müfettiş sı

fat ve niteliklerini taşıyan bir başkanın yöneti
mi aHmda müfettiş ve müfettiş yardımcılarından 
terekkübeder. 

Müfettişler, kuruluşun bütün işlerini Diyanet 
İşleri Biş1 cam adına teftiş ederler, hizmeti ve 
hizmetlileri denetlerler, soruşturma yaparlar. 

Teftiş Kurulunun yetki ve çalışma usulleri 
tüzükle düzenlenir. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Artukmaç, 
takriri i"ah konusunda. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlarım: burada fuzuli bir mesai sarf 
ettiğimiz zannedilmesin, istirham ederim. Bu 
işi vuzuha kavuşturalım. 

Şimdi şurada denivor ki; «Başkan adına tef
tiş eder.» Burada Teftiş Kumlundan bahse
diyoruz, müfettişler Başkan adına teftin edi
yor. Buradaki Başkandan maksat Diyanet İş
leri Başkanı olması lâzımgelir. Buradaki tâ
bir, Teftiş Heyeti Başkam, adına gibi bir ilti
basa da mahal verir. Teftiş Heyeti Başkanı 
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adına mı yapacak müfettişler teftişi! Hayır Di
yanet İşleri Başkanı adına yapacaklar. Şu halde 
(Diyanet İşleri Başkanı) dememiz lâzım. Bu 
cihetin tashihini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HÜSNÜ 

DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Diyanet İşleri Baş
kanı adına yapacaklardır. 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanı adına 
teftişin yapılacağı hususu zapta geçmiştir. Bu 
suretle mesele halledilmiş oluyor. Takriri kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yok, madde kabul 
edilmiştir. 

Hukuk Müşavirliği 
MADDE 10. — Hukuk Müşavirliğinin gö

revleri aşağıda gösterilmiştir : 
a) Başkanlığı ilgilendiren sözleşme ve an

laşma tasarılarını incelemek, 
b) Başkanlık kuruluşu ile gerçek ve tüzel 

kişiler arasındaki her türlü anlaşmazlıkları ince-
liyerek mütalâa bildirmek, 

c) Memurların vazifelerinden doğan ka
nuni soruşturmalara ilişkin işleri yapmak, 

d) Başkanlıkça açılan veva Başkanlığı" mu-
hatoboldugu idari ve adlî dâvalar için gerekli 
bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmiyen 
dâvalarda Başkanlığı temsil etmek, 

e) Başkanlıkça verilen diğer hukukî işler 
hakkında düşüncelerini bildirmek. 

BAŞKAN — Bir tadil takriri var okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatom Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen, 10 ncu 

madde (c) bendinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

c) Memurların vazifeleriyle ilgili soruştur
malar hakkında mütalâa bildirmek, 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artukmaç tak
ririnizi izah konusunda. (Gürültüler.) 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlarım; bu isticaliniz muvacehesinde 
yine de müsaadenizle ben vazifeme devam edece
ğim. Özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi burada şu 
metnin yani (e) bendi kabul edildiği takdirde 
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hukuk müşavirliği tahkik memuru durumuna J 
düşmektedir. Hukuk müşavirliği tahkikat yap
makla. görevli bir organ haline gelmektedir. 
Bu hususu belirtmek isterim. Ama takdir sizin
dir. Tahkikatı yapacak olan müfettişlerdir. Mü
fettişlerin tahkikatı üzerine beyanı mütalâada 
bulunacak olan hukuk müşavirliğidir. Bu mâ
naya gelmemektedir. Maddeye ruh verilmesi ba
kımından teklifte bulundum. 

BAŞKAN — Başka söz itsiyenf Yok. 
Komisyon takrire katılıyor mu efendim/ 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HÜSNÜ 

DİKEOLİGİL (Kayseri) Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu efen

dim'.' 
DEVLET BAKANI MEHMET ALTIN 

SOY" (Niğde Milletvekili) Katılmıyoruz. 
BAŞKAN - - Takriri oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmivenler... Kabul edilmemiş
tir. Başka teklif olmadığından madde kabul 
edilmiştir. Geçiyoruz. 

Personel Dairesi 
MADDE 11. — Personel Dairesi, bir başka

nın yönetiminde aşağıdaki müdürlüklerden ku
rulmuştur : 

1. özlük İşleri Müdürlüğü, 
2. Evrak ve İdari İşler Müdürlüğü. 
BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul edil

miştir, geçiyoruz. 

Özlük İşleri Müdürlüğünün görevleri 
MADDE 12. — Özlük İşleri Müdürlüğü, Di

yanet İşleri Başkanlığı kuruluşu memur ve 
hizmetlilerin özlük işlerini yürütür. Başkanlığa 
bağlı olmıyan fahri vaizlerle mülhak vakıflar
daki ve köylerdeki cami görevlilerinin sicilli
nin il müftülüklerinee tutulmasını sağlar. 

Meslek onurunun muhafazası ile ilgili faa
liyetlerle din görevlilerinin hizmet ve verimini 
artırıcı moral işleri yürütür. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul 
edilmiştir, geçiyoruz. 

Evrak ve İdari İşler Müdürlüğünün görevleri 
MADDE 13. — Evrak ve İdari İşler Müdür

lüğü, Başkanlığı genel evrak işlerini düzen
lemek, ilgililere işlerinin durumu hakkında bilgi 
vermek ve bütün daire hizmetlerini yönetmek ve 
yürütmekle görevlidir. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul 
edilmiştir, geçiyoruz. 
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Donatını Müdürlüğünün görevleri 

MADDE 14. Donatım Müdürlüğü; 
a ı Cami, mescit ve müftülüklerle din hiz

metinde kullanılan bilûmum yerlerin ve buralar
daki eşya ve demirbaşların bakımı ve korun
ması. ile ilgili her türlü işleri düzenlemek; 

b) Din görevlilerinin vazife esnasında kul
landıkları kıyafetleri düzenlemek ve camilerin 
tanzimini teinin etmek; 

e) Hizmetle ilgili dilek ve şikâyetleri kar
şılamak, özel ve tüzel kişilerce yaptırılması is 
teneeck cami ve mesellerin yer ve şekilleri hak 
kında istişari bilgiler vermek ve yardımda bu
lunmak; 

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

e) Aynî ve nakdî bağışların kabulünü ve 
sınıfını düzenlemek, bağışların özel bin fonda 
toplanmasını sağlamak, bağışların hiçbir surette 
din hizmetinden başka vere sarf edilmemesini 
temin etmek, şartlı bağışlarda şarta riayeti sağ
lamak (Bu işler bir tüzükle düzenlenir.) 

f) Mazbut ve mülhak vakıflarda bulunan 
cami ve mescitlerdeki tebarrükât eşyasının tes-
biti; numaranlaması. değerlendirilmesi, ko
runması, yerlerinin değiştirilmesi, satışı ve sa
tıştan elde edilecek paraların benzeri hizmet
lere 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 
kesinhesaplarını düzenlemek ile görevlidir. 

BAŞKAN — Bir takrir var. 
SADIK ARTtJKMAÇ (Yozgat) — Bu tak

ririmi geri aldım. (Alkışlar.) 
B) İller kuruluşları 

\] kuruluşu 
MADDE 15. — Diyanet İşleri Başkanlığının 

il kuruluşu; il ve ilçe müftülükleri ile vaiz, 
imam - hatip, müezzin ve diğer görevlilerden 
meydana gelir. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul edil
miştir, geçiyoruz. 

İl. ve ilçe müftülüklerinin görevleri 
MADDE 16. — İl ve ilçe kuruluşlarının ba

şında birer müftü bulunur. Bunlar bölgelerin
de Diyanet İşleri Başkanlığım temisi ederler. İl 
müftüleri doğrudan doğruya Diyanet İşleri 
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Başkanlığına, ilçe müftüleri ise il müftülükle
rine bağlıdır. îl ve ilçe müftülükleri bölgelerin
deki din hizmetlerini, dinî müesseseleri yönetir 
ve din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip 
kontrol eder. 

îller îdaresi Kanunu hükümleri saklıdır 
BAŞKAN — Yalnız ben de Sayın Artuk-

maç'm ufak bir zühulünü belirtmek istiyorum, 
çok dikkatli olduğu için belirtiyorum. «Şifahen 
arz ettiğim» değil, «şifahen arz edeceğim» se
beplerle olmalıdır. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Müsaa
de ederseniz, şimdiye kadar bu husus bir gelenek 
halini almıştır. Arkadaş konuşur ondan sonra 
takrir verilir. 

BAŞKAN — Ama, siz şimdi takrir verdiniz. 
Takriri okuyoruz efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim seheplere binaen : 
1. 16 ne.ı madde 1 nei fıkrasının son sa

tırındaki (yönetim) (kelimesinin (yönetir) şek
linde değiştirilmesini; 

2. Aynı maddenin son fıkrasındaki (iller) 
kelimesinin (il) şeklinde değiştirilmesini; 

3. Aynı madde 1 nei fıkrasının 3 ncü sa
tırındaki (il ve ilçe) kelimeleriyle başlıyan 
cümlenin satobaşına alınarak fıkra haline 
getirilmesini; arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

(Gürültüler) (geri alıyor, geri al sesleri) 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar; burada «yönetim» deniliyor. 
«Yönetir» olacağı muhakkak. 

Ama bu kanun vesilesiyle bir kanunun 
ismini değiştirmeye hakkımız yok. «îller İdare
si Kanunu» deniyor. Böyle bir kanun yok
tu L>, 5442 sayılı «İl İdaresi Kanunu» vardır, 
bütün idareci arkadaşlarım da bilir. Müsaade 
buyurun da bunu bu şekilde değiştirelim. Ak
si halde bu kanunun ismini çıkarmakta ol
duğumuz bu kanunla değiştirmiş gibi bir du
ruma düşeriz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, esasen, «yönetim» 
«yönetir» olacaktır, tabı hatasıdır, matbaa ha
talı olarak yanlış geçmiştir, arz ederim. 
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Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 

(Niğde Milletvekili) — Efendim, «İller idare
si» değil «il idaresi» Kanunudur. Bu takriri 
Millet Meclisinde veren arkadaşımız seneler
ce valilik yapmış ve İl İdaresi Kanununu tat
bik etmiş olan Sayın Hilmi incesulu'dur. Böy
le bir yanlışlık yapmamıştır. Gayet iyi hatırlı
yorum, takrirde İl İdaresi Kanunudur. Bir 
matbaa hatası olarak yanlış geçmiştir, tou 
da maalesef. 

BAŞKAN — Şu hale göre takririnizi geri 
mi. alıyorsunuz! 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Verilen 
izahata göre geri alıyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımız bu izahat karşı
sında takrirlerini geri almışlardır. Ve mad
de düzeltilmiş şekliyle okunmuştur. Bu suret
le aynen kabul edilmiştir. 

Tadil teklifi yoktur, kabul edilmiştir, geçi
yoruz. 

Vaizlerin görevleri 
MADDE 17. — Vaizler camilerde ve toplu 

ibadet yapılan yerlerde va'zötmek suretiyle 
ödev görürler. 

Vaizlerin görev alacakları mahal veya böl
geler Diyanet İşleri Başkanlığı 'tarafından 
tesbit edilir. 

Vaizler, mmtakaları dışında bulundukları 
takdirde mahallin müftüsünün müsaadesi ile 
va Gedebilirler. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul 
edilmiştir, geçiyoruz. 

Cami görevlileri 
MADDE 1.8. — Cami görevlileri, görevleri

ni yönetmelikte belirtilecek esaslara göre ya
parlar. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul 
edilmiştir, geçiyoruz. 

İKİNCİ BÖLÜM 
özlük işleri 
Din Şûrası 

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

Şûra kararları istişari mahiyettedir. 
Şûranın kuruluş toplantı ve çalışma esas^ 

lan biı* tüzükle belirtilir. 
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SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — 19 neu 

madde halkkmdaki te'klifimi de geri alıyorum. 
(A. P. sıralarından, o zaman vazifesini ya
pamaz sesleri) 

BAŞKAN — 19 neu madde hakkındaki 
takrir geri alınmış olduğundan başka tadil 
teklifi olmadığına göre madde kabul edilmiş
tir, geçiyoruz. 

Aday Tesbit Kurulu 
MADDE 20. — Din işleri Yüksek Kuru

lu üyeliğine atanacakların adaylığını tesbit 
etmekle görevli bir aday tesbit kurulu ku-
rulımuştuı*. 

Aday tesbit Ikurulu, Diyanet îşleri Başka
nının Başkanlığında : 

a) Din işleri Yüksek Kurulu Başkan ve 
üyeleri, 

b) Dinî Hizmetler ve Din Görevlilerini 
Olgunlaştırma Dairesi ve Personel Dairesi baş
kanları, 

c) Millî Eğitim Bakanlığı, Din Eğitim 
Genel Müdürü, 

d) Din eğitimi veren yüksek dereceli 
okullar, aynı cins fakültelerin, her birinin 
kendi öğretim üyeleri arasından seçeceği iki
şer üye, 

e) Her il çevresi müftü ve vaizlerinin 
ilde toplanıp seçecekleri birer il temsilcisinin 
BarJkanhkça tesbit edilecek onbeş bölgede 
toplamr), her bölge için kendi bölgelerinde 
seçecekleri birer temsilci ile kurulur. 

(d) ve (e) bendinde adı geçen aday tes
bit kurulu üyeleri, altı yıl irin ve aynı sayı
da yedekleri ile.birlikte seçilir. 

Bu maddedeki seçimler gizli oy, saltçoğun-
luk esasına göre yapılır. 

Aday tevhit 'kurulu iki yılda bir (olağan,), 
Din işleri Yüksek Kurulunun açığı yarıya inin
ce derhal (olağanüstü) toplanır. 

Kurulun müracaatsız seçeceği 'adayların is
tememeleri halinde seçim o aday için hemen 
yenilenil*. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul 
edilmiştir, geçiyoruz. 

Atanmalar 
Mx\DDE 21. — Diyanet işleri Başkanı ile 

kuruluşun bütün görevlilerinin 22 nei madde
de yazılı nitelikleri taşımaları halinde atanma 
usul ve şartları aşağıda gösterilmiştir. 
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a) Diyanet işleri Başkanı, Başbakanın 

teklifi üzerine, Cumhurbaşkanının imza edece
ği, Bakanlar Kurulu 'kararı ile, 

b) Din işleri Yüksek Kurulu üyeleri, aday 
tesbit kurulunun gizli oy ve salt çoğunlulkla, 
açık yerin üç katı olarak, seçecekleri adaylar 
arasından, Diyanet işleri Başkanının teklifi, 
Başbakanın inhası üzerine Bakanlar Kurulu 
fcararı ile; 

c) Din işleri Yüksek Kurulu Başkanı, (ku
rul üyelerinin kendi aralarından gizli oy ve 
salt çoğunlukla seçmeleri ve Başbakanın tas
diki ile, 

d) Diyanet işleri Başkan yardımcıları, 
Dinî hizmetler ve din görevlilerini olgunlaştır
ma daire başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı, mü
fettişler, hukuk müşaviri, Personel Dairesi Baş
t an ı , Donatım Müdüıü, il müftüleri, Diyanet 
işleri Ra^fkanınm inhası üzerine ortak karar
name ile, 

e) Merkez kuruluşunun müdürleri ile diğer 
memur ve hizmetlileri, müfettiş yardımcıları, 
ilçe müftüleri ve vaizler, Personel Dairesi Baş
kanın inhası üzerine Diyanet işleri Başkanın
ca, 

f) Kadrolu imam, hatipler, ilgili müftünün 
teklifi, va'lnin inhası üzerine Diyanet işleri 
Başkanlığınca, 

g) Köy imam - hatipleri, Köy derneğinin 
teklifi, ilgili müftünün inhası üzerine vali 
ve kaymakamlıkça, 

h) il ve ilçe kuruluşunun diğer hizmetli
leri, ilgili müftünün inhası üzerine vali ve 
(kaymakamlıkça, 

Yukardaki bendler dışında kalan memurlar, 
Başkanlıkça, 
atanırlar. 

Şimdi 21 nei madde. Bu madde hakkındaki 
tekliflerini okuyoruz: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle: 
1. 12 nei maddenin (a) bendindeki (Cum

hurbaşkanının imza edeceği) ibaresinin me
tinden çıkarılmasını; 

2. Aynı maddenin (h) bendinden sonra ge
len (yuikarıdaki bendler dışında kalan me
murlar, Başkanlıkça) ibaresinin: 

I) Yukarıdaiki bendler dışında kalan me-
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murlar, Diyanet İşleri Bakanlığınca, şeklin
de d ğiştirilmepini; 

Arz ve eklif ederim. 
Yozgat 

Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Huhte-

rem 'arkadaşlar; Yüce Senatoda bir taham
mülsüzlük görmenin üzüntüsü içindeyim. Bu
nu bilhassa belirtmek isterim. 

Bendeniz bir hizmet ifası için çalışıyorum 
ve rJklı<mm erdiği kadar faydalı olmaya gay
ret ediyorum. Ama bu şekilde çalışmıyan bâzı 
arkadaşlarımızın da kinaye ve tarizlerine mu
hatap bir şahıs olmadığımı huzurlarınızda bil
hassa arz etmek isterim.. 

CAVÎT TEVFÎK OKYAYUZ (îçel) — Ne 
demek istiyorsunuz 1... 

SADIK ARTUKMAÇ (Devamla) — Muh
terem 'arkadaşlarım; şimdi 21 nci maddenin 
(A) bendinde deniliyorki; Diyanet İşleri Baş-

Ikanı, Başbakanın teklifi üzerine Cumhurbaş
kanının imza edeceği Bakanlar Kurulu kara-
riyle diyor. Burada bütün kararnameler Cum
hurbaşkanı tarafından imza edildiğine göre 
Cumhurbaşkanınca imza edilecek ibaresinin 
haşiv olduğunu arz etmek isterim. Takdir •siz
lerindir. 

BAŞKAN — Komisyon, Hükümet katılı
yor mu? 

DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 
(Niğde) — Katılmıyoruz. 

GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ HÜSNÜ 
DlKEÇLİGlL (Kayseri) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl
mıyor. Oyunuza sunuyorum; takriri kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilme
miş tir. 

Maddenin aynen kabul edilmesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

Nitelikler 
MADDE 22. — Diyanet işleri Başkam ile 

kuruluşun bütün görevlilerinde, (itikadı, iba
deti, tavır ve hareketinin islâm törelerine uy
gunluğu çevresince bilinir olduğu) ortak niteli
ğinin bulunması, ayrıca; 

a) Diyanet işleri Başkanı ile Din işleri 
Yüksek Kurulu Başkan ve üyelerinin, Diya-
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ne'fc işleri Başkan yardımcılarından birinin, 
Dinî Hizmetler ve Din Görevlilerini Olgun
laştırma Dairesi Başkanının; 

Din öğrenimi veren yüksek dereceli okul 
veya fakültelerden en az birini bitirmiş olma
sı, din görevlisi olarak meslekte veya dinî -
meslekî kariyerde en az 10 yıl veya din eğiti
mi veren müesseselerde meslekî öğrenim gö
revlisi olarak 15 yıl çalışmış olması, Arapça 
bilmesi, (Fazla olarak Batı dili bilmek tercih 
sebebidir.) 

b) Teftiş Kurulu Başkan ve üyelerinin, 
müfettiş yardımcılarının, personel Dairesi 
Başkanının; din öğrenimi veren yüksek dere
celi bir okul veya fakülteyi bitirmiş olması; 

c) Hukulk Müşavirinin Hukuk Fakültesi
ni bitirmiş olması; 

d) Merkez Kuruluşu müdürlerinin yük
sek öğrenim yapmış olması; 

e) Müftü ve vaizlerin dinî eğitim veren 
yüksek öğrenim müesseselerini bitirmiş ol
maları, (Müftülük ve vaizliklere bu nitelik
lerde istekli çıkmadığı takdirde imam - ha
tip okullarının ikinci devresini bitirenler 
atanabilirler); 

f) Kadrolu imam - hatiplerin, imam - ha
tip okulu ikinci devresini bitirmiş olmaları, 
(Bu nitelikte istekli çıkmadığı takdirde imam 
- hatip okulları birinci devresini bitirenler 
atanabilirler.) 

Müezzinlerin ilkokul ve Kuran Ikursunu bi
tirmiş olmalar), 

g) Köy imam - hatiplerinin din bilgisine 
sahip en az ilkokulu bitirmiş olmaları, (Din 
bilgisinin belgesi olarak kurslardan alınmış 
belge gösterilemediği takdirde dinî bilginin 
derecesi ve yeterliği Müftülülk Komisyonunda 
yapılan imtihanla tesbit edilir.) lâzımdır. 

Bu kanuna göre yapılacak atanma ve yük
selmeleri temin için gereken seçme ve sınav 
usulleri Diyanet işleri Başkanlığınca hazırla
nacak ve Devlet Personel Heyetinin tetkikin
den geçecek bir yönetmelikle tesbit edilir. 

BAŞKAN — Bir önerge var, 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Geri alı

yorum. 
BAŞKAN — 22 nci madde hakkındaki tak

rir geri alınmıştır. Başka tadil teklifi olma
dığına göre madde kabul edilmiştir, geçiyo
ruz. 1 
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Disiplin kurulları I 

MADDE 23. — Disiplin kurulları, mer
kezde, il ve ilçelerde kurulur. 

Merkez Disiplin Kurulu Diyanet İşleri 
Başkan yardımcılarından birinin başkanlığı 
altında, Din İşleri Yüksek Kurulundan bir 
üye, Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri 
ve Personel Dairesi Başkanından kurulur. Ku- . 
rulun raportörlüğünü Personel Dairesi Başkanı 
yapar. 

Merkez Disiplin Kurulu, atanması Başkan
lığa ait merkez memurları, ilçe müftüleriyle 
vaizler hakkında karar verir. Diyanet İş
leri Başkan yardımcıları, Din İşleri Yülksek 
Kurulu Başkan ve üyeleri, Dinî Hizmetler ve 
Din Görevlilerini Olgunlaştırma Dairesi Başkanı, 
Tefiş Kurulu Baş'kanı, Müfettişler, Hukuk 
Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı, Donatım 
Müdürü ile il müftüleri hakkında Danıştayca 
karar verilir. 

İl ve ilçe disiplin kuralları, Memurin Ka
nununa göre kurulmuş olan disiplin kurulla
rına - din görevlilerine ait işlere mahsus ol-
malk üzere - o il veya ilçe 'müftüsünün katıl
ması ile kurulur. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul 
edilmiştir, geçiyoruz. 

Disiplin cezaları 
MADDE 24. — Diyanet İşleri Başkanlığı

nın disiplin kurullarınca işlem yapılabilecek 
görevlileri hakkında, 788 sayılı Memurin. Ka
nununun disiplin cezalarına ait hükümlerinden 
başka, görülen hizmetin özelliğinden doğan 
diğer disiplin cezain yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul 
edilmiştir, geçiyoruz. 

Siyasetle ilgilenme 
MADDE 25. — Diyanet İşleri Başkanlığı 

kuruluşunun her derecesinde görev alan per
sonel, Memurin Kanununun hizmetliler için 
yasak ettiği siyasi faaliyetten başka, dinî gö
revi içinde veya bu görevin dışında, her ne 
suretle olursa olsun, siyasi partilerden her 
hangi birini veya onların tutum ve davranı
şını övemez yeremez. 

Bu gibi hareiketleri tahkikatla sabit olan
ların, ilgili ve yetkili mercilerce işine son ve
rilir. 

22.6.1965 0 : 1 
BAŞKAN — Madde 2!5 hakkındaki takriri 

okutuyoru m, efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Şifahen belirttiğim sebepler dolayısiyle, 2i5 

nei maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

MADDE 25. — Diyanet İşleri Başkanlığı ku
ruluşunun her derecesinde görev alan personel, 
Memurin Kanununun hizmetliler için yasak 
ettiği siyasi faaliyetten başka, dinî görev için
de veya bu görevin dışında, her ne suretle 
olursa olsun, siyasi partilerden her hangi bi
lini veya onların tutum ve davranışını öve
mez veya veremez. Siyasi veya şahsi çıkar ve
ya nüfuz sağlama amaciyle, her ne suretle 
olursa olsun, dinî veya din duygularını yahut 
dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez 
ve kötüye kullanamaz. 

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

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artükmaç. 
SADIK ARTÜKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar; bu 25 nci madde, siyasetle il-
gilenmemeye taallûk etmektedir. Burada de
niyor ki, Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşu
nun her derecesinde görev alan personel, 
Memurin Kanununda hizmetliler için yasak 
edilen siyasi faaliyetten başka dinî görevi 
içinde veya dışında her ne suretle olursa ol
sun siyasi partilerin her hangi birinin veya 
onların tutum ve davranışını övemez ve ve
remez. 

Şimdi, bu madd'e siyasi partilerin tutumu
nun övülmesine veya yerilmesine taallûk et
mektedir. Evvela bu maddenin birinci ben
dindeki «övemez ve veremez» ibaresi üzerinde 
de durmak istiyorum. Bir kimse bir siyasi 
partinin tutumunu över, gidilir hakkında tah
kikat, takibat yapılır; efendim, ben yerme
dim, onun iein suçlu değilim, der. Demek 
istiyorum ki, «övemez veya. veremez» demek lâ
zımdır. Burada ikisin i evvelâ tefrik gerekir. 

Şimdi, bu da önemli olmakla beraber, asıl 
arz etmek istediğim nokta şudur : Bu hal 
siyasi partilerin övülüp veya yerilmesine taal
lûk etmektedir. Halbuki bir de -şahsi çıkar-
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lan irin dini istismar eden kimseler vardır, i 
Anayasamızın 19 nen maddesinde bilhassa bu 
cihet nazarı itibara alınmıştır ve şurada arz 
ettiğim ifadeler de oradan alınmıştır. Onun 
için, siyasi çıkarı için dini istismar etmek is-
tiyenler hakkında da bir hüküm konması ge
rekir. Bunun için bendeniz söyle bir teklifte 
bulunmak istiyorum; «Siyasi veya şahsi çıkar 
veya nüfuz sağlamak amacı ile, her ne suret
le olursa olsun dini veya dinî duyguları ya
hut, dince kutsal sayılan şeyleri istismar ede
mez ve kötüye kullanamaz.» Takdir Yüce He
yetinizindir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; bu kanunu çıkar
mak ve biran evvel meseleye vuzuh getirmek 
ve dinî meseleleri tam Anayasanın istediği yo
la koyabilmek hepimiz için büyük bir gaye 
olmuştur. Ve bu gayenin etrafında Senato 
birleşmiş vaziyettedir. Takrirler veren arka
daşların beyanları ve takrirleri şahsidir. Bu
nu tebellür ettirmek isterim. Bu maddenin 
tahririne gelince, 25 nci madde gayet iyi tan
zim edilmiştir. Hiçbir suretle bu maddenin 
bir mahkeme önünde takrir veçhile müdafaa 
edilmesine imkân yoktur. Çünkü «Övemez ve 
veremez» kelimeleri övdüğü takdirde şöyle 
olur. yerdiği takdirde şöyle olur manasına
dır. Men manasınadır. Hiçbir suretle övme
nin ve yermenin mümkün olmadığını göster
mektedir. Bu itibarla «veya» kelimesinin ko
nulmasına esasen lüzum yoktur. Kelimatı mü
teradif eden de değildir. Eğer böyle kelimatı 
müteradifeden olsaydı «ve» tâbirinin «veya» ya 
İnkılâbetmesi icabederdi. Etmediğine göre hu-
kukan ve mantrkan ve lisan bakımından bunun 
bu şekilde yazılmasında bilhassa fayda vardır. 

Mahkemeler ve idari merciler, makamlar 
önünde hiçbir suretle iştibahı mucip değil
dir. Maddenin bu şekilde kabulü ve takririn ta
dil teklifinin reddi icabeder, kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Bir takrir daha geldi, 25 nci 

madde hakkkmda, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

25 nci maddenin son fıkrasının maddeden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
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BAŞKAN — Buyurun Saym Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Ellendim, 25 nci maddenin son fıkrasındaki 
hükmü bendeniz çok ağır buldum. Yukarda sa
yılıyor : «Bir partinin, bir tutumunun leh ve 
aleyhine söyliyen din adamının yani Diyanet 
İşleri Başkanlığı kuruluşunda görevli her 
hangi bir memurun, bu gibi hareketleri sabit 
olanlarının ilgili ve yetkili mercilerce işine son 
verilir.» 

Şimdi muhterem arkadaşlar; 'bir Diyanet 
adamı tasavvur edilebilir mi ki, kürsüye çık
sın dinî esasları halka izah sadedinde ko
nuşurken muayyen meselelere, içtimai mesele
lere dokunmasın. O kadar geniş tefsir edilecek 
ve iktidarın anlayışına ve tatbikatına göre a 
kadar şümulle tatbikine geçilecek bir fıkra ki 
bu, olur, olmaz, bir tek kelimeden, belki hatip 
haklı ve doğru olarak söyliyecek, bir içtimai 
meseleye haklı olarak parmak basacak, siz ge
leceksiniz filân partinin, programının, tüzü
ğünün filân noktasına aykırı beyanda bu
lunmuşsun, binaenaleyh sen ona çelme tak
mak istedin, ona karşı olduğunu bu sözlerin
de ifade ettin ve bu tahkikatla da sabit olmuş
tur, o halde haydi senin vazifene son veriyo
rum, diyebileceksiniz. Bu son fıkradan benim 
anlayışım 'budur. Ben de sizin kadar istical 
ediyorum ve bu kanunun biran evvel tatbika 
konulmasını istiyorum. iBüyük bir ıstırabın 
giderilmesi olacak bu. Ama diğer memurların 
statüsüne siz böyle ağır bir hüküm vaz'etmez 
ve o memurları sırtlayıp sırtımıza aldığımız 
zaman Anayasa var, bahayasa var diye onları 
himayemiz kanadının altına aldığımız halde 
din müntesiplerini de şurada, şu kanunla me
mur kabul etmeyip, bunlara bu kadar ağır 
müeyyide tatbik etmenin haklı ve insaflı tara
fını göremiyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN -~ Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HÜSNÜ 

DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Efendim, bu Ko
misyonumuzda da görüşüldü. Esas itibariyle, 
tahkikatla sabit olmadığı takdirde hiçbir şey 
olmıyacak ve dolayısiyle yetkili merciler var
dır, mahkeme vardır. Şûrayı Devlet vardır, 
hu haklar zayi olmuş da değil. Anayasa hü
kümleri var. O bakımdan bu maddenin din hiz
metlerine nakisa getireceğine kaani değil Ko-
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misyon. Ve dolyısiyle din hizmetlerini siyasetle 
ilgili oluyor, filân filân sözlerinden azade kıl
maktadır. Arkadaşları teyakkuza davet etmek
tedir. Dolayısiyle din işlerinin, hizmetlerinin 
siyaset dışında olduğunu her zaman ispat 
edecek durumdadır ve edeceklerdir. Hürmetle
rimle. 

•BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu. 
KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlar; son fıkra her halde Devlet 
memurları hakkında da bulunması lâzımgelen 
bir hükümdür. Bunda şüphe yoktur. Fakat 
'Sayın Kalpaklıoğlu arkadaşımızın izah ettiği 
gibi böyle mücerret tatbik edilecek bir hü
küm de değildir. Tahkikatla sabit olacak ve 
işine son verildiği zaman Danıştaya müracaat 
hakkı Anayasa teminatı altındadır. 

Damştaydan kararı iptal ettirir, tekrar va
zifeye başlar. Siyaset ve din adamları hakkın
da bütün arkadaşlar konuştular, din adamları 
müşterek mefhum o1 arak yani vatandaşların 
müşterek kana ti erini, inançlarını ifade eden 
din mevzuunda ayrılık ve mvrılık gütmeme
lerini saklamak için bu hüküm konulmuştur 
ve yerindedir. 

A-îil mühim olan nokta böyle bir hüküm ge
tirilmeseydi mesele umumi hükümler dairesin
de halledilirdi. Bu doğru. Fakat şimdi böyle 
bir hüküm getirildikten sonra bunun çıkarıl
malının do.ruracağı reaksiyon1ar daha başka 
türlü olur. Binaenaleyh, hükmün, maddedeki 
fıkranın, aynen kalması din adamlarının selâ
meti 'bakımından da lâzımdır ve din adamla
rının slyar] faaliyetlere girmemeleri, vatan
daş,1 ar arasında ayrılık yaratmamaları bakı
mından da faydalıdır. Maddenin aynen kabu
lü uygun olur kanaatindeyim. 

HÜSEYİN7 KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Müsaadenizle bir hususa dokunmak istiyorum, 
Sayın Balkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —; 

Sayın arkadaşlarım; Heyeti Ummıiyeniz, tasa
rıları şurada müzakere odip, kanun haline ge
tirirken objektif olmaya ve objektif düşünme
ye mecburdur. Ben bunun aksini iddia etmiyo
rum. Objektif olmaya çalışıyoruz, fakat şu hü
kümle bir sübjektif life içine, bir ayırmaya git
miyor muyuz? Diğer Devlet sektöründe memur 
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olarak küçüklü büyüklü çalışan kişilere bu ka
dar ağır bir hüküm vaz'etmedik mi? Bir me
murun, şurada sözü geçen şekilde konuşsa va
zifesine son verebilir miyiz? Mevcut kanunlar, 
bunların vazifesine son vermek için hüküm 
vaz'etmiş midir? Cezası ne ise ona göre hüküm 
verilir. Fakat bu da mevcut kanunlardaki hü
kümlere göre verilir. Yoksa şu sakilde ağır bir 
tatbikata gidilemez. Bu mânada bugün Devlet 
sektöründe çalışan mamurların hepsi hergün 
konuşmaktadır. Hepsi konuşmaktadır arkadaş
larım; kimisi şu partinin sempatizanı ise onun 
lehinde, öbürünün aleyhinde konuşur. Öbürü 
başka bir partiyi tutarsa onun lohinde ve onun 
karşısındaki partinin aleyhinde söz ve fikirle
rini her an söylemektedir. Bu hal karşısında 
cezai müeyyide ne ise o tatbik edilmektedir. 

Bunun dışında, böyle ağır bir hükümle kimse 
karşı karşıya değildir. Kanunen suç işlemiş va
ziyette ise Türk Ceza Kanunu vardır, ona göre 
muhakeme edilir, ona göre ceza verilir veya ve
rilmez. Ama din müntesi'plerine geliyor, diyor
sunuz ki, sizin ağzınızdan çıkacak tek kelime 
ile vazifenize son veririm. Burada şunun getir
mek istediği espiriyi ben anlıyorum, yani ne 
denmek istendiğini ben anlıyorum. Bu kadar 
dünya işinin dışında kalsın bu kişiler, yalnız 
ve yalnız kendilerine verilen, kendilerine mev
du vazifenin şümulü içinde kütleyi tenvir etein. 
Ama bunu sağlamayı tazammun eden ve bu şe
kilde tatbikata bizi götürecek bir madde değil. 
(Gürültüler) 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Ne istiyorsun, siyasetle mi uğraşsınlar. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
— Görüyorum bâzı arkadaşlarımın reaksiyonu 
şiddetli. Ama ne yapayım ki, ben bunu söyle
mek mecburiyetinde kalıyorum. Muhterem ar
kadaşlar; yarın bu maddenin tatbikatı dolayı
siyle, bu kişileri ezecek iktidarlar gelirse ve 
bir tek kelime için bunların vazifesine son ve
rilirse ve sizlerin söylediğiniz gibi Şûrayı Dev
let var. Var Şûrayı Devlet de fakat Şûrayı Dev
let karar verirken bu maddeye bakar, yukarı
daki birinci fıkrayı okur, şu şu halleri sabit 
olanlar. Arkadaşım, ne yapayım ki, senin bu 
hallerin sabit olmuş, sen bunun iptalini istiyor
sun ama şu haller varken bu suçu işlediğin de 
<3P)bittir, bu sucun cezası ihracı müstelzlm değil 
diğer memuriyetlerde o başkadır. Belki bir hak-
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sizlik var ama ben Şûrayı Devlet olarak bir 
şey yapamam, kanun vaz'oden bunu düşünsey-
di, bu kadar ufacık bir mesele için senin ihra
cına gitmeseydi diyecektir. Ve Şûrayı Devlete 
açılan iptal dâvalarında da bu mânada büyük 
neticeler alınacağını zannetmiyorum. Endişem
de haklıyım Heyeti Umumiyeden bâzı arkadaş
larınım bu meseleye benimle beraber aynı açı
dan baıkıp bakmamaları şüphesiz kendi düşün
ce tarzları içinde mütalâa edilir. Fakat ben al-
danmış olayım ve şu kanunun isterim ki, tatbi
katında bu gibi yanlış yollara gidilmesin. Bu 
bakımdan takririmde İsrar ediyorum. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 

(Niğde Milletvekili) — Efendim, Sayın Kal-
palklıoğitı arkadaşımızın hassasiyetine h a t veri
yorum. Ancak bir noktaya nazarı dikkatinizi 
çökmek isterim. Bu memlekette çektan 'beri 
söylenen bir söz vardır; Dini siyasete alet et
mek. Ben bunu bir başka mânada söyliyeceğim. 
Aslında din siyasete alet edilmeız. Din görevli
lerini siyaset kendine alet eder. Bu maddeden 
maksat din görevlilerini siyasetin aleti olmak
tan kurtarmaya matuftur. (Bravo sesleri) 

Arkadaşımın tabirlerden, ibarelerden endi
şe duymalarına hak veririm. Ancak bu kanun 
Hükümet tarafından yetkili bir heyete yazdı
rılmış, 8,5 ay komisyonlarda müzakere edilmiş, 
şu kadar gün Millet Meclisinde müzakere edil
miş ve şu kadar zamandan beri de Yüce Senato
da müzakere edilmektedir. Bilhassa «tahkikat
la sabit olur» hususunda neyin murat edildiği 
defalarca ifade edilmiş ve zaıbıtlara geçmiştir. 
Bu kanunun tatbikatçıları elbette bu zabıtlar
dan müstefidolacaklardır. Endişe buyurmasm-
lar. Ama her hal ve kârda arz ettiğim gilbi din 
görevlilerini siyasetin sultasından kurtarmakta 
hassas olalım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Artus. 
ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakanın ifade
lerine aynen iştirak ediyorum. Buna ilâveten 
birkaç cümlem var. Bunu söylemek için Yük
sek Huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Şimdi 
arkadaşımız son fıkrayı çıkartalım diye öner
ge vermiş olsaydı, bu bir fikirdir, muhteremdir, 
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üzerinde tartışma yapılabilirdi. Fakat son fık
rayı çıkartalım. deyince zannediyorum birinci 
fıkranın müeyyidesini ihtiva eden son fıkranın 
çıkartılması hiçbir suretle tartışılamaz. Çünkü 
birinci fıkra malûm, ne diyor? Övcaıez ve yere-
mez. Peki, överse ve yererse ne olur? Bir mü
eyyide lâzım. îkinci fıkra bunun ne gibi biı mü
eyyidesi olduğunu ki, tahkikatla sabit olanla
rın ilgili ve yetkili mercilerce, yani disiplin ku
rulunca, işlerine son verilir. Biliyorsunuz muh
telif disiplin cezaları vardır. Şu hâdisede, şu 
fiili işi iyene disiplin cezalarından hangisinin 
verileceğini belirtmekte zaruret vardır. Disip
lin cezaları ihtarla başlar, vazifesine son ver
meye kadar gider, ihtar, maaş kesilmesi, yer 
değiştirilmesi tovbih, ve nihayet vazife ile alâ
kasının kesilmedi. Şimdi, biz son fıkrayı çıka
rırsak, hangi cezanın verileceği yazılı değil. Me
murin Kanununda da yok. Ne yapacağız Mu
allâkta, öyle bir madde yapmış olacağız ki, hiç. 
işlenmesine, tatbikine imkân olmıyan bir mad
de. Bir defa bu bakımdan önergenin şayanı ilti
fat olmaması lâzımgelir. 

îkincisi, Kzim çok eski bir Memurin Kanu
numuz vardır. Bu Memurin Kanununda, hatır
ladığıma göre, memurların siyasetle iştigali 
momnudur, der. Hâlâ bu madde ayaktadır ve... 
«bi'lmuhakeme sabit olanların memuriyetle alâ
kalarının kesilmesine veya tardedilmelerini müs-
toMmdir.» Hatırladığıma göre, aynen bu keli
meler mevcuttur. Sonra bunun üzerinde uzun 
uzun münakaşalar olmuştur ve disiplin kurul
larınca yargılama yoluna, ihracına gidilmesi lâ-
zımgeldiği noktasında birleşilmjjtir. Böyle ol
duğuna göre, son fıkranın çıkarılması hiçbir 
surette tecviz edilemez. 

Arkadaşım dediler ki, diğer memurlarla bu 
din mensupları arasında niçin bir tefrik yapı
yorsunuz? Bir defa şimdi arz ettiğim gibi Me
murin Kanunundaiki hüküm dolayısiyle bir tef
rik söz konusu değildir. Fakat biran için böyle 
tefrik yapıldığını kabul etsek bile bunun yapa
cağı tesirle; bir mabette veya bir dinî törende 
veya bunun dışında her hangi bir hususi toplan
tıda, halkın saydığı, güvendiği itimadettiği bir 
din adamının, bir imamın, bir vaizin, bir hatibin 
yapacağı konuşmanın tesiri aynı mıdır.' Aynı 
şekilde mütalâa edilebilir mi? Şüphesiz hayır. 
îşte biraz evvel Sayın Bakanın buyurdukları gi
bi, biz din adamlarını politikanın dışında tııt-
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maik, politikayı onlara bulaştırmak istemediği- j 
m iz için bu hükmü övüyoruz ve bu hükmün le
hinde oy kullanacağız. Madde gayet iyi düzen
lenmiştir. Büyük bir ihtiyaca, cevap vermekte- I 
dir. Şimdiye kadar birçok emsali vardır. Maale- I 
set' bi^orsunuz arkamızda bıraktığımız 20 yıl
lık çok partili rejim içinde bâzı din adamlarının 
kendi hakiki görevlerini unutarak, bunun dışı- I 
ııa çıkarak şu veya bu partiyi destekler şekilde I 
oradan oraya dolaştıklarını ve propagandalar I 
yaptıklarını defalarca işitmişizdir ve bunlar t es I 
•bit edilmiştir. îşte bütün bu hastalıklara deva I 
olmak üzere gelmiş olan bu maddeyi aynen ka- I 
bul buyurmanrzı istirham ederim. I 

Hürmetlerimi?. (Alkışlar) I 
BAŞKAN — Sayın Bekata, C. H. P. Grupu 

adına. I 
C. H. P. GRUPU ADİNA HIFZI OĞUZ 

BEKATA (Ankara) — Sayın arkadaşım Ar-
tus'un konuşmasından sonra daha çok vuzuha I 
vermiş olmasına rağmen bu maddenin son dere- I 
ce hususi bir önem taşıdığını ve mesnedini Ana- I 
yasanın 19 ncu maddesinden aldığını belirtmek I 
ve bu suretle hiçjbir fikir aylkırılığına, ayrılığına I 
meydan vermemek için kısaca maruzatta bulu- I 
nacağım. I 

Din adamının müessiriyeti münakaşa konu- I 
su değildir, bir. İkincisi, din adamının fonksiyo- I 
nu cemiyetimizin içinde hususi bir önem taşıyor. I 
Bunu da biliyoruz. Dine hürmetimizin bir t ez a- I 
hürü olarak da yine dini siyasetten ayırmak, lâ- I 
iklik prensibinin icabı olarak kabul edilmiştir. 
Anayasanın .19 ncu maddesinin hükmü şudur: I 
Kimse, siyasi veya şahsi çıkar veya nüfuz sağla- I 
mak amaciyle, her ne suretle olursa olsun dini I 
veya din duygularını veya dince kutsal sayılan I 
şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. I 
Bu yasak dışına çıkan veya başkasını bu yolda I 
kışkırtanlar kanuna göre cezalandırılır. Dernek- I 
lor yetkili mahkemece ve siyasi partiler Anayasa I 
Mahkemesince temelli kapatılır.» 

Şimdi arkadaşlarım, demokrasinin vazgeçil- I 
mez müessesesi olan siyasi partileri dahi din is- I 
tismarcVhğı haline işi vardırınca kapatmayı Ana
yasa öngörürse, din görevlisinin siyasi istismar- I 
da faal halde gördüğünü yüzde yüz tesbit ettik- I 
•ten sonra onun karşısında meskût eli kolu bağlı I 
veya normal her hangi bir memura tatbilk edi- I 
len hükmü tatbik etmeye mahkûm kalamaz. Vu
zuha varmış olmakla beraber zabıtlarımıza bu | 
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maddenin mesnedinin Anayasanın .19 ncu mad
desi olduğunu ve lâiklik felsefesine dayanan bir 
temelden hareket edildiğini, din konusunun mu
kaddes fonksiyonunun Devlet faaliyeti ve siyasi 
hayata, Hükümetin dışına çıkarak karıştırılma
ması ve istismar mevzuu yapılmamasındaki has
sasiyetin ifadesi olduğunu geçirmek, bundan 
böyle Parlâmento hayatmiu ve siyasi hayatımı
zın temelinde din istismarcılığını hiçbir zaman 
hortlatmamak için bu madde, arkadaşımızın da 
söylediği gibi, ağır hükümlerle gelmiştir. Böy
lece kabulü hem demokratik düzeni, hem siyasi 
hayatımızı ve hem de din müesseseleri ile bera
ber din adamlarını koruyacaktır. Onun için ka
bulünü ben de arz ve rica ederim. (Alkışlar) 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 
Sayın Başkan, benim sözüm yanlış anlaşılmış, 
müsaade ederseniz bir kelime ile tavzih edeyim. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sırası geldiği zaman söylersi
niz. Sayın Gerger. (Yok sesleri) Sayın Karakurt. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) 
Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Birand, buyurunuz. (Vaz
geçti, vazgeçti sesleri) 

İZZET BİRANI) (İzmir) — Sayın Başkan, 
•sayın arkadaşlarım; mesele Anayasa yönünden ve 
günlük hayatın realitesi yönünden gerektiği gi
bi aydınlanmış ve açıklanmıştır. Bendenizin 
ilâve edeceğim husus şu olacaktır : Toplumu 
ulvi bir ideal mihrakında birleştirmeyi istih
daf eden bu ulvi hizmet, günlük hayatın mad
de unsurları içine karışmaz, karıştırılmama
lıdır. Ancak ilmî ve nazari seviyede, mücer
ret ve mutlak olan mahiyetinde hizmetini ya
par, vazifesini görür. Binaenaleyh, maddenin 
olduğu gibi muhafazasında isabet olduğunu 
arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, buyurun. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlar; sabrınızı suiistimal et
meden iki cümle ile meseleye tekrar dokuna
cağım. 

Ben, sureti mutiakada din adamları politikayı 
asli vazife telâkki etsinler veya kendi hizmet
imi içinde dinin ulvi gayelerini, maksatları
nı izah ederken politika yapsınlar ve kütleyi 
kendi inanışları, istikametlerinde götürsünler, 
yöneltsinler, biz d<» buna müsamaha edelim, 
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demiyorum.. Arkadaşlarım, meseleyi karşı cep- | 
neden almak suretiyle, sanki benim söylemedik
lerimi söylemiş, kafamdan geçmiyen meseleleri 
burada müdafaa etmişim gibi bana hücuma geç
tiler. Ben de kendilerine hücuma geçiyorum. 
Diyorum ki, siz Anayasanın herkese müsavi bir 
şekilde bahşetmiş olduğu hürriyetleri, din 
adamlarından niçin sakınıyorsunuz? Sa'kına-
mazsmız. Anayasanın din adamlarına verdiği 
hürriyetle Âmil Artus'a verdiği, Hüseyin Kal-
paklıoğlu'na verdiği 'hürriyet aynıdır arkadaş

larım. Âmil Artus ne kadar hürsc bu memlekette 
din müntesi'bi de o kadar hürriyet havası 
içinde konuşabilir. Âmil Artus ne kadar din 
mevzuunda, hürriyet mevzuunda söz sahibi 
ise, dinin müntesibi de en aşağı onun kadar söz 
sahibidir. Hüseyin Kalpakhoğlu da kendile
riyle beraber. Binaenaleyh karşıma Sayın Be-
kata çıktığında isterdim ki, 19 ncu maddeyi 
açıp okurken, sanki ben o maddenin karşısın
da bir fikir müdafaa etmişçesine; etmedim, 
etmiyorum öbür maddeyi de okusaydı, herke
sin hür ve serbest olduğunu, düşüncelerinde 
serbest okluğunu - suç olmamak şartiyle - dü
şüncelerini ifadede serbest bulunduğunu da o I 
maddeden muhterem arkadaşım okumuş olsalar
dı, çok daha iyi olurdu. Bu :bir, burada bitti. 

ikincisini arz ediyorum arkadaşlar, kürsü
de bunun politikasını yapan bir kimse ile, - ben 
de sizinle beraberim ki, onunla beraber deği- I 
Hm. - Ama bakın fıkraya, «»Bu görevinin dışın- I 
da her ne suretle olursa olsun siyasi partiler- I 
den her hangi birini veya onların tutum ve dav- I 
ranışlarını övemez, ve .veremez;» Her hangi 
bir Mecliste, bir köyün küçük imamı oturup I 
konuşuyorlar... Konuşuyorlar efendim, seçim 
meselesini, propaganda işini; birisi dedi ki, I 
C.H.P. riin şu hareketi; şu düşüncesi, hoşuma I 
gidiyor, (C.H.P. sıralarından, Halk Partisine 
oy verin şeklinde de olur, sesleri) şu davranışı... I 
öteki de dedi ki, ben, Adalet Partisinin şu fik
rini beğeniyorum veya beğenmiyorum. Fırtı- I 
nalar kopar şuna göre. ('Görevi içinde mi? ses- I 
teri) Ben hukukçuyum arkadaşlarım. Görevi 
içinde ve dışında mı? (Gürültüler) 

(Muhterem arkadaşlar, lütfen önünüzdeki 
metni dikkatle okuyunuz; görevi dışında da-
'hi, (her hangi bir yerde, Ilıer hangi bir ağız- I 
dan çıkacak ki, bir partinin muayyen bir 
tutumuna dair en küçük bir mesele ağızdan j 
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çıktığı anda, - özür diliyerek arz ediyorum, 
benim düşündüğüm gibi düşündüğünüze de 
kaaniim - şu maddeye göre bu hususu, idari bir 
tahkikatla şu hareketi sabit oldu mu vazife
sinden uzaklaştırırlar arkadaşlarım. Endişem 
budur. Yoksa hiçbir suretle bir din adamı, 
bunu bir vasıta yaparak istediği gibi pro
paganda yapsın, ben de bunun aleyhindeyim, 
ama biz böyle bir tehlikeden kaçarken Ana
yasanın tevdi etmiş olduğu hürriyetleri o ki
şiler için sonuna kadar kısıtlamanın da kar
şısındayım. 

BAŞKAN — Buyurun Gerger. 
VASFİ (lEitGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlar, Sayın Kalpakhoğlu arkadaşım işi bir* 
açıdan mütalâa ediyor ve bu 'hassasiyeti gös
teriyor. Bendeniz izah edeyim durumu, öyle 
değildir, dediği gibi değildir. Yani memurla-
rm hürriyetinden eksik bir hürriyet veriyo
ruz gibi bir anlama getiriyor. Böyle bir şey 
yok*. Memurların siyasetle iştigali sureti kati-
yede memnudur. Ve sabit olduğu takdirde me
muriyetten ihraçlarını icabettirir. Şimdi, din 
adamlarının politika ile uğraştıkları sabit 
olursa memurlara mütenazır olarak ihraç, ceza
sı nasıl verilecektir? Arz edeyim, bakın iş bura
da : Din adamları memur statüsüne girmezler. 
Memurin Kanunu memuru şöyle tarif eder : 
«Devlete ve yahut da Devlete bağlı müesseseler
de maaş veya ücretle çalışanlar.» bir. 

iki, «Sicil ve kaydı mahsusa ile mukayyet 
bulunanlar.» 

Üçüncü unsur, «Kendilerine Devlet vazifesi 
tevdi edilenler.» Bunlar şarttır. 

Şimdi, din adamlarımızın hukukî fonksiyon
ları iki unsuru havidir, fakat bir unsuru havi 
değildir, onlara Devlet vazifesi verilmiş değil
dir. Zaten lâiklik prensibinin anavasfı, din ile 
dünya işlerini ayırmak, Devlet, işlerini ayırmak, 
o gayeyi istihdaf ediyor. Bu kanunun getirdiği 
işte budur, buna sadık olanak hükümleri tesbit 
ve teyidetmiştir. Kanunun müzakeresinin hita
mında en son söz almış olarak huzurunuzda bu 
hususu ayrıca izah edeceğim için tafsilâtına geç
miyorum. Binaenaleyh, Sayın Kalpakhoğlu ar
kadaşım katiyen endişe etmesinler, din adamla
rıyla memur statüsüne mütenazır olarak hü
küm vaz'edilmiştir. Birinin diğerine göre bu 
konuda fazla bir hürriyeti mevcut değildir. Kal-
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di ki, bir de tahkikatla sabit olduğu takdirde 
yetkili organlar tarafından vazifesine son veri
lir, deniyor. Bu böyle gelişigüzel dendiği şekil
de şu imam efendi ve yahut da falan yerdeki 
şu vaiz şunu söylemiş, diye hemen kulağından 
tutup atıkmaz. Tahkikat evrakı, kanunla tes-
•bit edilmiş olan organların süzgecinden geçirile
cektir. Bu tahkikatın seyri hemen sabit olur 
ncızarı ile kabul eder, biz yanaşanlayız. Ama 
açık ve bariz olarak görevi bu suretle kötüye 
kullanmanın müeyyidesi olarak Sayın Bakan ar
kadaşımızın da izah buyurdukları gibi bu mü
esseseye en büyük iyiliği ve en büyük mânevi 
teminatı getirmiş oluyoruz. Müsterih olsunlar, 
dedikleri şekilde aksaklıktan dolayı kendileri 
kadar hassas olabilirim. Ama hiçbir mahzur yok
tur. Hürmetlerimle. 

(BAŞKAN — Efendim, iki kiayet takriri var
dır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Görüşülen madde üzerinde yeter sayıda ar

kadaş konuşmuş ve durum .aydınlanmıştır. Mü
zakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Madde hakkında yeteri kadar tenevvür edil

miştir. önergenin oya konulmasını arz ve ta-
ldbederim. 

Sivas 
Hulusi Söylcenezoğlu 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kaıbul etmi-
yenler... Kalbul edilmiştir. 

Şimdi takrirleri tekrar okutup oyunuza su
nacağım. 

(Sadık Artukmaç'm önergesi tekrar okun
du) 

BAŞKAN — Takrire, Hükümet ve Komis
yon katılmıyor. Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kaıbul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Kalpaklıoğlu'nun takririni okutuyo
rum. 

(Kalpaklıoğlu'nun önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Hükümet, kabul etmiyor, Ko-
anisyon .kabul etmiyor, ifade buyurdular. Oyla-
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rmıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Malî hükümler 

İstisnai görevler 
MADDE 26. — Diyanet İşleri Başkanlığına, 

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyelik
lerine atanacaklar hakkında 3656 sayılı Kanu
nun 6 neı maddesi hükmü uygulanır. Şu kadar 
ki, Başbakanlık veya buna bağlı kuruluşlara 
nıcnsuibolanlar da bu görevlere atanabilirler. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul edil
miştir, geçiyoruz. 

t ki üst derece verilmesi 
MADDE 27. — Yüksek öğrenim müessese

lerinden mezun olanlar müftülük ve vâ'JzLJkle-
re, 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hüküm
leri dâhilinde tahsil durumlarına g'öre ilk defa 
girdbilccckleri derecenin iıki üst derecesi ile 
atanabilirler. 

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

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul 
edilmiştir, geçiyoruz. 

Ödenekler 
MADDE 28. — Diyanet İşleri Başkanına 

1 000, Başkan yardımcılariyle Din İşleri Yük
sek Kurulu Başkan ve üyelerine 600, Dinî Hiz
metler ve Din Görevlilerini Olgunlaştırma 
Daireisi Başkanına 300, müftülerine 250 ve ilçe 
müftülerine 150 lira ödenek verilir. 

Bu ödeneğin verilmesinde 5027 sayılı Ka
nım un ilgili hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul 
edil mistir, geçiyoruz. 

Bucak ve köylere kadro verilmesi 
MADDE 29. — Bucak ve köy imam - hatip

liklerine 22 nci maddenin (f) bendindeki şart
ları haiz imaım - hatipler tâyin edilebilir. Bun
lara atanacak imanı - hatipler için en az aylık 
300 lira üzerinden bütçenin (D) cetvelinde Di
yanet İşleri Başkanlığı kısmına konulacak kad
rolar ihtiyaç karşılamncaya kadar her yıl 
(2 000) i'kiıbdrı aded konulmak suretiyle artırı
lır. 
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Kadroların dağıtım esasları Balkanlar Ku

rulunca tesbit olunur. 
29 ncu madde hakkında iki tadil teklifi var

dır. Biri Sayın Sadık Artukmae'mdır, giderken 
takririni geri aldıklarını ifade ettiler. 

Bir de Sayın Atalay'm takriri vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
29 ncu maddeye aşağıdaki hususun son fık

ra olarak eklenmesini saygıyla arz ederim. 
Kars 

Sırrı Atalay 

Ceza ve tevkif evlerinde çalıştırılmak üz^rc 
ihtiyacı karşılaymcaya kadar bu kadrolardan 
her yıl «30» za kadarı Adalet Bakanlığı enirine 
verilir. Adalet Bakanlığı emrine verilen imam 
ve ha/tiplerin ayrıca Adalet Bakanlığından ala
cakları ödenek ve çalışma esaslarını ta/ ı i t ede
cek yönetmelik Adalet Bakanlığı ile Diyanet 
işleri Başkanlığınca hazırlanır. 

BAŞKAN — Buyurun efendim takririnizi 
izah ediniz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Önergemde arz 
ettiğim gibi, ceza ve tevkif evlerimize her yıl 
ihtiyacı karşılaymcaya kadar bütçeye kona
cak 300 kadronun yüzde 10 u olarak 620 ceza 
evinden ancak büyüklerinden evvelâ başlamak 
üzere her yıl 30 imam ve hatip kadroları kon
ması talebedilmcktedir. Gerçekten medeni ve 
insani haklara riayet eden ve bağlı bulunan her 
medeni ve hukuka bağlı Devletin ceza ve tev
kif evlerinde mutlak surette bir din adamı bu
lunur. Biz asgari şartları taahhüt ve asgari 
şartlara bağlı olacağımız, millet olarak, yüklen
diğimizden, milletlerarası teşekküllerde asgari 
şartları tespit edilen hükümleri de, millet ola
rak, yüklenmiş bulunuyoruz. Birleşmiş Millet
lerin hükümlü ve tutuklular için öngördüğü 
esasları T. C. de bir andlaşma ile kabul etmiş 
bulunmaktadır. Böylelikle biz asgari şartlan 
taahhüdetmiş bulunuyoruz. Bu şartların içinde 
(hükümlü ve tutukluların dinî inançların1 n ge
rektirdiği bütün sarkarın hazırlanması da var
dır ve bunu taahhüdetmiş bulunuyoruz. Hiç
bir medeni memleket gösterilemez ki onun ceza 
mevzuatı içinde ceza ve tevkif evlerinde, hanrri 
din değil, hangi mezhepte olsa dahi o mezhebe 
ait bilgileri vermek ve ona yardım etmek ve 
telkinlerde bulunmak üzere bir din adamı bu-
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lunmasm Bizim ancak büyük ceza evlerimiz
de Diyanet işlerinin vazifeli kıldığı din adam
ları bulunur. Yani ceza ve tevkif evlerimizde 
bu anlamda din adamları bulunmamaktadır. 
Bunu teminen ceza ve tevkif evlerinde buluna
cak ve müessir kabiliyeti haiz olabilmeleri için 
de ceza ve tevkif evleri döner sermayesinden 
ayrıca prim ve ödenek alıp, gerçekten müessir 
olacak kimseleri temin için lütfedin, biliyorum 
hepimizin endişesi bu kanunun gecikmemesi; 
sadece bu değişiklik zaruridir ve birkaç saat 
içinde Millet Meclisinden çıkabilir. Yani ceza 
ve tevkif evlerindeki mustarip insanlara ve yal
nızlığın ıstırabını çeken insanlara dinî telkinde 
bulunmak ve onların mânevi desteği olmak üze
re yetişmiş din adamlarını, Diyanet işlerinin 
lütuf buyurup vazifelendirdiği kimseleri değil, 
daimî olarak, ceza evi psikolojisini bilen, ce
za ve tevkif evlerinin içinde yatan kimselerin 
ruh haletine müessir olacak din adamlarının 
daimî olarak görevlendirilmesini temin etmek 
üzere her yıl 30 kadronun Adalet Bakanlığı em
rine verilmesi hususunu da bütçede, Millet Mec
lisinde bu kanun görüşüldüğü zaman öne sür
düm, ama muvaffak olamadık bir türlü. Mese
le şu yönden ele alındı. O zamanki Devlet Ba
kanı arkadaşımız, biz bunu tahsis ederiz, ve
ririz dediler, 

Muhterem arkadaşlarım; tahsislere ve tak
dirlere bırakan hükümlerin yerine, gerçekten 
daimî vazifeler ve hizmetler ihdası mecburiye
tindeyiz. Ve buralara yaptırmadığımız takdir
de görevler yerini bulmaz, ingiltere ceza ve 
tevkif evleri nizamnamesini alın, ideal sistem
ler görürsünüz. Amerika'yı alın ideal sis
temler görürsünüz, Batı - A1 manya y i alın 
aynı şekilde... Hür ve medeni demokratik her 
memleketin mevzuatında 'bu kadrolar vardır ve 
bu din adamları gerçek olarak vazifelerini 
yaparlar. Şimdi, bizde bir imkân buradadır 
ve vınlat başka bir bahara deyip her hangi 
bir şekilde geeiktirir.-eniz bir daha bulmaya 
imkân yoktur. Lütuf buyurun, kabul buvurun 
bu önergeyi. Ben biliyorum, nihayet Komis
yon 'Sözcüsünün veya Hükümetin söyliyeceği 
doğrudur, yerindedir, ama bu kanun çıkacak
tır. Bu sebeple, su yolla temin edilir, Diva-
net işleri Teşkilâtı bunun yerine getire
cektir. Bu .sözler çok söylenmiştir, çok ifa
delerle, tecellilerle karşılaşılmıştır. Bu hük-
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mün 'ben tâ bütçeden beri ısrarcıyıyım. Ve 
rica ediyorum bil'hasisa , kolay kolay rica et
mem ama, istirham ve rica ediyorum, lütfen bu 
önergeyi kabul buyurun. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HÜSNÜ 

DİKECLIİGİL (Kayseri) — Muhterem arkadaş
lar; Sayın Sırrı Atalay Beyefendinin Adliye 
Bakanı bulunduğu «ırada Bütçe Komisyonunda 
hakikaten bunu dile getirdiler. Bendeniz de o 
Bütçe Komisyonu üyesi olmam sı f atiyi e arkada
şımın görüşlerini can ve gönülden destekledim 
ve müdafaa ettim. Haddizatında ceza evleri
mizde moral bakımından bilhassa, iyi yola 
igötürmek bakımından din adamlarına çok ih
tiyaç vardır, güzel bir düşünce, yerinde bir 

düşünce. Bu ihmal edilmemeli ve edilmemesi 
de iktiza eder. Ancak, orada da görüşme ve 
konuşma mevzuu oldu, meselâ böyle bir ihti
yaç varsa Adliye Bakanlığı kendi kadrolarını 
önümüzdeki yılda bütçede teklif eder; şu ka
dar din adamı kadrosu zaruri der. Ondan 
sonra da dolayısiyle Diyanet İşlerine, bana 
imam veriniz der. Ve onlar da ciyak imam
ları, kendi emrine verirler. Sonra şu nok
taya varıldı : Böyle bir imkân 'bulunamadığı 
için iki Bakanlık arasında uyuşulsun dendi. 
Haddizatında o zamanki Devlet Bakanı bu 
hususta yardımcı olabileceğim dedi. Onun 
içindir ki bu maddenin böyle kabulü ve önü
müzdeki yıl Adalet Bakanlığının böyle bir 
kadro talebiyle gelmesi ve aynı zamanda Sa
yın Bakanın da bunu dikkat nazarına alması 
yerinde olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 
DEVLET BAKANİ MEHMET ALTINSOY 

(Niğde Milletvekili) -— Efendim; bu hususun 
kanunlaşması arzu ediliyorsa zannediyorum ki, 
yeri Diyanet İşleri Teşkilât Kanunu olma
mak lâzım'gelir. Kaldı ki, vazife Diyanet İş
leri 'Teşkilâtının vazifelileri tarafından fise-
bllillâh halen ifa edilmektedir. Vaizlerimiz, 
müftülerimiz gideri er, parasız dinî telkinde 
ve irşatta bulunurlar. Bu eskiden beri devam 
eder, gelir. Adliye Vekâleti döner sermaye
sinden, şuradan, buradan prim vermek su ir
iyle bunu haydi haydi temin eder. Eğer bun
ların kadroya alınması, oraya adamlar tâyin 
edilmesi iktiza ediyorsa, bunun da Diyanet îş-
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leri bünyesinde değil, Adliye Vekâleti bünye
sinde olması lâzımgelir. Adliye Vekjletinm, ya 
bütçesine yahut Teşkilât Kanununa konması 
lâzımgelir. 'Bunu misal olarak alırsak, bugün 
Türk Ordusu içinde de bu şekilde bir kadrolaş
ma temayülü vardır. O zaman onu da buraya 
koymanız lâzımıgelir ki, o takdirde zaten 41 
milyon lira. fark oldu diye, ödenek getiren bir 
kanundur diye, başımızın eti yenmektedir, bir 
de bu konursa hu sefer korkarız ki, bu ka
nunun sadece cephesi yönünden çıkmaması 
gibi bir durum hâsıl olabilir. Buraya konma
sının lüzumu yoktur. Hizmetin ifası ise zaten 
vâki. Maksat bunu teyit için bir kanun hük
mü haline getirmeden kanatimce yeri burası 
değildir. Adliye Vekâletinin bunu düşünmesi 
1 âz 1111 ge lir. H ü r m et l e riml e. 

BAŞKAN — Takriri tekrar okutup oylarını
za sunacağım, efendim. 

(Sırrı Atalay'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bu teklifi daha önce Hükümet 

ve Komisyon ka'bul etmediklerini ifade etmiş 
bulunmaktadırlar. Takriri oyunuza sunuyorum. 
Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. Başka tadil teklifi yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mazbut vakıflara ait cami giderleri 
MADDE 30. — Mazbut vakıflar arasına 

alınmış ve alınacak cami ve mescitlerin aydın
latma, ısıtma ve bakım giderleri için her yıl 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesine komı'acak 
Ödenekler bir taraftan Hazinece irat ve diğer 
taraftan bu hizmetlere harcanmak üzere Diynet 
İşleri Başkanlığı Bütçesinin ilgili tertiplerine 
Maliye Bakanlığınca ödenek kaydedilir. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul 
edilin iştir, geçiyoruz. 

Döner sermaye 
MADDE 31. — Diyanet İşleri Başkanlığı 

bütçesine «Dinî yayınlar döner sermayesi» adı 
ile konulmuş ve konulacak Ödenekler ile bu mak
sat ile yapılan aynî ve nakdî bağış ve yardımlar, 
Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılacak dinî 
yayın 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 

— 94 — 



C Senatosu B : 101 
milyon liralık tahdide bakılnıasızm döner serma
yeye eklenir. 

Döner sermayenin bütün harcamaları ve 
işlemleri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 
2490 sayılı artırma, eksiltme ve İhale kanunları 
ile ek ve tadilleri hükümleri dışındadır. 

Döner sermaye ile hazırlanacak eserlerin 
fiyatları ile indirim hadleri ve satış usulleri Baş
kanlıkça belirtilir. Döner sermaye işlemleri ve 
hesap usulleri Maliye Bakanlığı ile Başbakan-
lıça müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

Bu sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir 
ve giderler için her yıl sonunda düzenlenecek 
bilançolar belgeleriyle birlikte Sayıştaya V( ay
rıca bilançonun bir nüshası Maliye Bakanlığına 
verilir. 

Bu işlerde çalışacak memur ve hizmetlilerin 
kadroları Maliye Bakanlığı ile birlikte tesbit 
edilir. 

Döner sermayenin hesap dönemi malî yıldır. 
BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul edil

miştir, geçiyoruz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli hükümler 

Vazife ve aylıkların mahfuzluğu 
MADDE 32. — Bu kanunun yürürlüğe gir

diği tarihten evvel tâyinleri yapılmış müftü, 
müsevvit, vaiz, imam, hatip ve müezzinlerin 
maaş ve vazifeleri mahfuzdur. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul 
edilmiştir, geçiyoruz. 

Uzmanlardan faydalan ma 
MADDE 33. — Diyanet İşleri Başkanlığı 

kendi kuruluşu dışındaki dinî kültür, tercüme 
ve ihtisasları ile tanınmış kimselerden, Din İşleri 
Yüksek Kurulu çalışmalarından mütalâa almak, 
vaiz ve konferans verdirmek suretiyle fayda
lanabilir. 

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. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul edil
miştir, geçiyoruz. 

Vazedecekler 
MADDE 34. — Diyanet İşleri Başkanı, Din 

fşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleri, 
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müftü ve vaizler, 33 ncü maddeye göre görevlen
dirilecekler ile yönetmelikle belirtilecek esaslara 
göre yetki verileceklerden başkası va'azedemez. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul 
edilmiştir, geçiyoruz. 

özel hizmetlilerin kadroya alınması 
MADDE 35. — özel veya tüzel kişiler tara

fından yaptırılan ve idare edilen cami ve mes
cit görevlilerini, Diyanet İşleri Bakkanlığı lü
zum gördüğü takdirde kadrosuna almak yetkisi
ni haizdir. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul 
edilmiştir, geçiyoruz. 

Vekil imam - hatipler 
MADDE 36. — Açık kalan aylıklı veya üc

retli imam - hatipliklere bu kanunun 22 nci mad
desinde yazılı nitelikte istekli bulunmadığı 
takdirde ilkokul mezunu ve yeterli din bilgisi 
olanlar vekil olarak atanırlar. Bunlara, memur
lara uygulanan Maaş Kanununun hükümlerine 
göre, maaş verilir. Ve haklarında 3656 sayılı 
Kanunun 21 nci maddesi hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul edil
miştir, geçiyoruz. 

Mülhak vakıflar görevlilerinin nitelikleri 
MADDE 37. — Ücretlerini Vakıflar Genel 

Müdürlüğünden alan mülhak vakıflara bağlı 
cami görevlilerinin atanmasında, vakfın şartla
rından başka bu kanunda belirtilen nitelikler 
aranır. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktu t, kabul edil
miştir, geçiyoruz. 

Mazbut vakıflar arasına alınan camilerin 
görevlileri 

MADDE 38. — Vakıflar Genel Müdüriüğün-
ce mazbut vakıflar arasına alınan mülhak va
kıflara bağlı cami ve mescitlerdeki imam - hatip 
ve müezzinler, ertesi bütçe yılı başından itiba
ren Diyanet İşleri Başkanlığı maaşlı veya üc
retli kadrolarına geçirilirler. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul edil
miştir, geçiyoruz. 

Aylıklı kadrolar 
MADDE 39. — Devlet memurları aylıkları

nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile ek ve tadille
rinden Diyanet İşleri Başkanlığına aidolup bu 
kanuna bağlı (U) sayılı cetvelde yazılı kadro-
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lar kaldırılmış ve yerine bu kanuna başlı (2) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul edil
miştir, geçiyoruz. 

Ücretli cami görevlileri kadroları 
MADDE 40. — Cami görevlilerinden üc

retli olan imam - hatip ve müezzin- kayyımla
rın kadroları her yıl Bütçe kanununa bağlı ayrı 
bir cetvelde gösterilir. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul edil
miştir, geçiyoruz. 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 41. — 3 Mart 1340 tarih ve 429 sa

yılı Kanunun Diyanet İşleri Başkanlığım il
gilendiren hükümleriyle 22 . 6 . 1935 tarih ve 
2800 sayılı, 15 . 1 . 1937 tarih ve 3092 sayılı, 
5 . 7 . 1939 tarih ve 3035 sayılı, 30 . 12 . 1940 
tarih ve 3960 sayılı, 1 . 12 . 1941 tarih ve 4135 
sayılı, 2 . 8 . 1944 tarih 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 5860 sayılı, 11 . 2 . 1955 
tarih ve 6465 sayılı kanunlar yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN -— Tadil teklifi yoktur, kabul edil
miştir, geçiyoruz. 

BEŞÎNCÎ BÖLÜM 
Geçici hükümler 

GEÇÎCt MADDE 1. — Bu kanun yürür
lüğe girdiği tarihte görevi başında olanların 
müktesep hakları saklı olup, bunlardan : 

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

b) Unvanlarında derişiklik yapılmış veya 
hizmetleri kaldırılmış olanlar iki ay içerisinde 
müktesep derece aylıkları ile maaş derecelerine 
ıwgun görevlere, bu görevlere atanacaklarda ara
nılan niteliklere bakılmaksızın, bir defaya mah
sus olmak üzere atanabilirler. 

c) 3656 savılı Kanunun geçici 4 ncü mad
desine göre Bütçe kanunlarına bağlı (D) cet
velinde yer alan aylıklı vaizler bu kanuna 
bağlı iki sayılı cetveldeki vaizlik kadrolarına 
müktesep derece ayılkları ile alınırlar. 

d) Yukarıda a, b ve c fıkralarına göre atan
mış sayılanlar ile yemden atanacaklardan ge
çici görev, izin ve hastalık gibi kanuni sebep

lerle görevi başında bulunamıyanlar için 
başlama kaydı aranmaz. 

işe 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul edil
miştir. geçiyoruz. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 3656 sayılı Kanu
nun geçici 4 ncü maddesine göre Bütçe kanun
larına bağlı (D) cetvelinde yer alan aylıklı der
siamların müktesep hakları saklıdır. Bu sı
nıfta münhal olduğunda, eski usul ve gelenek 
üzere teselsül ve terfileri yapılarak açık kalan 
kadrolar ertesi yıl bütçesine alınmaz. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul edil
miştir. geçiyoruz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte, Diyanet İşleri Başkanlığı 
İller kuruluşunda (İmam - hatip, imam - müez
zin, hatip ve kuran kursu öğretmeni) olarak 
görevli bulunanlardan : 

a) Ortaokulu, dengi okulları ve daha yu
karı dereceli okulları bitirmiş olanlarla, ilkokul 
Öğrenimli olup da tekâmül kurslarını başarı 
ile sonuçlandırmış olanlar, öğrenim durum
larına göre, ilk defa memuriyete girişte alabi
lecekleri barem dereceleri ile, aylıklı imam ha
tip ve müezzin kadrolarına alınırlar. Bu gi
bilerin ücrette gecen hizmetlerinden üç yılı bir 
terfi süresi savılarak intibakları vapılır. Ancak 
bu sckildo ile dereceden fazla terfi sağlanamaz. 

b) İlkokulu bitirmiş olur» da tekâmül kursu 
görmemiş olanların (a) bendine göre tâyin ve 
intibakları yanılır. Ancak bunların beş yıl irin
de, çalışacak kursları, başarı ile geçirmeleri şart
tır. 

c) İlk öğreninvııi yapmamış olanların en 
geç bes yıl içinde bu öğrenimlerini tamamlama
ları esastır. 

d) (b) ve (e) bendlerindcki şartları yeri
ne getiremivenler em eki i ve sevk edilir. 

e) Bu kanun yürürlüğe girmeden ÖIKÎC iller 
kuruluşunda marşlı kadroya dâhil edilenler
den, evvelce ücretli hizmeti olanların, ücrette 
geren süreleri bu madde uyarınca terfilerine sa
yılır. 

î) Halen görevi basında bulunan Kur'in öğ
reticileri de yukarıdaki bendi er dairesin "le bu 
kamına ekli 2 sayılı cetveldeki aylıklı Kuran 
öğretici kadrolarına alınırlar. 

Emeklilik durumları min T. C. Emekli San
dığı Kanunu hükümleri saklıdır. 
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BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul edil

miştir. geçiyoruz. 
GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kanunun yürür-

lüğe girdiği tarihte görevli bulunan müftü, vaiz, 
imam- hatip, imam ve müezzinlerden beş yıl 
içindi lise, öğretmen okulu ve lise dengi (din 
ğetimi yapan öğrenim müesseselerinden) bitir
me diploması alanlara 1 000 lira ikramiye ve
rilir. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul edil
miştir. rrerüvoruz. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesi ile 5806 sayılı Kanunla kurulmuş 
olan (Dinî yavımlar döner sermayesi) nir: mev
cutları, alacak ve borlar ı bu kanunun 31 nci 
maddeci ile kurulan (Dinî yayımlar Döner Ser
mayeci) ne dcvrolunur. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul edil
miştir. wivorıız. 

GEÇİCİ MADDE G. — Din isleri Yüksek 
Kumul için. bu kanunun 20 nci maddesi uya
rınca, yanılacak ilk aday tesbit işlemi, kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten en gec altı av 
sonra yapılır. İlk adav tc<?bit kurulu mezkûr 
maddenin (b), (c) ve (d) fıkralarında savılan-
lırla (e) fıkrasında adı geçen (il temsilcileri) 
nden kurulur. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul edil
miştir. geçiyoruz. 

GEÇİCt MADDE 7. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten örme yürürlükte bulunan kanun 
ve yorumlardaki .«Hayrat Hademesi» tâbiri «Ca
mi görevlileri» olacak ve «Müşavere ve Dinî 
Ederler İncelme Kurulu» tâbiri de «Din İşleri 
Yüksek Kurulu» o7arak adlandırılmıştır. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul edil
miştir. geçiyoruz. 

ALTINCI BÖLÜM 
Yürürlük ve vürütme hükümleri 

Yürürlük 
MADDE 42. — Bu kanun yayımını iakibe-

clen aym 15 inde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul edil

miştir. geçiyoruz. 

Yürütme 
MADDE 43. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul edil

miştir. geçiyoruz. 
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I Bu vaziyete göre kanunun bütün maddeleri 

kabul edilmiş bulunmaktadır. Tümü üzerinde 
konuşmak istiyenler vardır, biri lehte biri aleyh
te olmak üzere. Şimdi lehte üç zat söz istemiş
tir ve önce Sayın Vasıi Gerger istemiştir. Grup 
burada mevzuubahis değildir. Üylere söz veri
lir. Lehte ilk söz istiyen Sayın Vasfi Gerger'e 
aöz vereceğim. Bir kişi konuşur efendim. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Çok muhterem 
arkaadşlarım, Kurucu Meclis zamanında İçişleri 
Kombyonunda bile görüşmesi yapılan bu tasarı 
beş sene sonra Yüce Senatoca kabul olunarak 
kanunlaşmakta Türk Milletinin bu konudaki 
tereddütlerini kökünden kazınmış ve lâik 
Devlet anlayışının dinsizlik gibi kötü niyete 
dayanan haksız propaganda ve ithamları mes
netsiz kakış t ı r . Lâiklik prensibinin yalnız ve 
yalnız dinin. Devlet ve dünya işleriyle politi-

I kadan avrı olduğunu göstermiş oluyoruz. Türk 
Milletinin sâliki bulunduğu İslâm dini esasen 
dünvada en son din ocak l a akla, mantığa 
dayanan en tabiî bir dindir. Ve Türk topluluğu
nun temeMdir. Vicdan hürriyeti daima başta 
gelen en tabiî bir hak olarak da kuvvetini Ana-' 
yabamızdan almaktadır. Bu kanun ile şimdi 
biz dini umumi hayatta lâvık olduğu muhterem 
köşave yerleştiriyor ve hattâ her hangi 'bir te
cavüze müsaade etmivoiTiz. Demokratik hayat 
ve rai'ımlerde nasıl ki, fertlerin hakları, ' züm
relerin hakları, zümre^r'n hakları ve müesse-
selerin hakları ilmî bir düşünce ile yer al
maştır. Ve vicdan hürriyeti de hiçbir suretle 
itiraza mâruz değildir. 

Avm düşünce ile dinin ibadet, inanç kıs
mında da bir' hürriyet tanınmak suretiyle din 
hürriyetinin kanuni bir hayalden ibaret olma
dığını 1 nci madde ile tevsik ederek Türk 
Milletine mal ediyoruz ve aynı zrmanda uzun 
senler tatbikattaki eksiklikleri bu kanun ile 
düzelmek, tamamlamak ve ona müspet bir şe
kil verdirerek, halkın sevinerek kabul ede
ceği bir neüceve bağlamak suretiyle inkılâpçı 
vasıf ve ruha da sadık kalarak ele almak bah-

I ti varlığını idrak ediyoruz. Hata ve boşluklar 
fikirlerin parlaklığı ve cazibesi karsısında tat-' 

I bikatta elbette ki büvük perişanlıklar tevli
de der. Halkın susadığı bir ihtiyaç tatmin 

I edici şart ve unsurlarla karşılanmazsa knran-
I lık uçurumlar sükûnetle doldurulamaz. Elve-
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rir ki, bu ihtiyaçı temin etmek isterken o kay- l 
nakiarı, sıhhati bozacak sızıntılardan da kur 
tararak temiz ve pak tutalım. Bu kanunun 
Türk Mîlletini aydınlatacak, yükseltecek ted
bir ve çareleri sağlamaktadır. Bu sebeple 
tatbikatçılara büyük vazifeler, mesuliyetler 
yüklenmektedir. En iyi hükümleri havi kanun
lar eğer tatbikatta yerini bulmazsa faydadan 
ziyade zarar getirir. 

Muhterem arkadaşlarım, inkâr edilmez bir 
hakikattir ki, toplumun aydın adamlarına bü
yük ihtiyacı vardır. !Bu ihtiyacı karşılama ça
basında kendi zaıflarımızla mücadeleden hep 
beraber nefislerimizi kurtarmak ve zarureti 
eşyanın mukavemetini daima göz önünde tuta
bilirsek yakın bir gelecekte feyizli neticeler el
de etmememiz için mâni hiçbir sebep yoktur. 
Yüksek Senatoda bu kanun görüşülürken ifti
harla iddia edebiliriz ki, hiçbir siyasi düşün
ceye tabi olmadan bu konu bu açı ile ele alın
mış ve Türk siyasi tarihinin mümtaz bir say
fasını yaratmıştır. İlerisi için tatbikatçılara 
bu 'görüşmelerin zabıtları •muvaffakiyetlerin© 
büyük ölçüde ışık tutacaktır. Siyasi kanaat
leri ayrı olan bütün arkadaşların bu ulvi, bu 
asil davranışlarını da -siyasi hayatımız için bir 
falihayır telâkki ederek kanunun Türk Mil
letine hayırlı olmasını dilerim. Saygılarımla. 
(Alkışlar) 

IBAŞKAN — Aleyhinde konuşacak tabi atiyi e 
kimse yoktur. Kanunun tümünü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... îttifak
la kabul edilmiştir. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 

Buyurun Saym Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 

(Niğde -Milletvekili) -— Muhterem arkadaşla
rım; uzun yılardan beri ihtiyaç hissedilen 
Teşkilât Kanunumuzun nihayet Meclislere 
sevk edilen 24 neü tasarısı yüce himmetlerinizle 
kanunlaşmış bulunmaktadır. Hükümetler, Par
lâmentolar bu ihtiyacı çok evvelden hisset
mişlerdir. İhtiyaca cevap verecek çok çeşitli 
kanun teklifleri ve tasarıları hazırlanmış, Yüce 
Meclislere gelmiştir. Ancak, mevzuun hassasiye
ti ve ehemmiyeti dolayısiyle üzerinde çok durul
duğu için, zaman ekseriya bu neticenin tahak
kukuna imkân vermemiştir. Bu tasarının kanun-

1 22 . 6 .1965 O : 1 
laşmasma vesile olan Yüce Senatomuza şükran
larımızı hassaten arz etmek isteriz. Bu kanunun 
şüphesiz ki, en mükemmel şekilde çıktığını iddia 
etmek mümkün değildir. Elbette birtakım hata
larla malûldür. Çünkü herşeyden evvel insan 
eseridir. İnsanlar hatadan salim olaımıyacağma 
göre insanların eseri de elbette ki, hata ile ma
lûl olacaktır. Ancak, sunu bilhassa ifade etmek 
isterim ki, bu şartlar içinde çıkabilecek kanun
ların en müke'mmeli olarak çıktığı kanaatinde
yim. Ama zaten hiçbir zaman en iyiyi isteme
mek lâzımdır. Kanaatimiz odur ki, en iyi iyinin 
düşmanıdır. Biz iyi yapmaya gayret ettik. İyi 
eesini yapmışsak kendimizi bahtiyar addetmemiz 
lâzımıgelir. 

Muhterem arkadaşlarını; uzun senelerden, be
ri maddi ve mânevi ıstırap içinde olan camia lût-
funuzla çıkan bu kanun dolayısiyle sizlere çolu-
ğu ile, çocuğu ile müteşekkirdir. 

Camia uzun müddet çok ıstırap çekmiştir. 
Bu Kanunu, tabiri tanı yerindedir, Hacı yolu 
bekler gibi bekliyen binlerce, onbinlerce aile var
dır. Ayrıca müeseseye şahsiyet kazandırdınız. 
Müessese zamanın akan seli içinde şahsiyetini 
kazananı amanın ıstırabını çekmekte idi. Yeni 
Anayasanın ışığı altında, bilhassa 19 ncu madde
nin getirdiği istikamette ve 154 ncü maddenin 
âmir hükmüne istinaden, bu kanunun çıkmış ol
ması yeni Devlet görüşümüz içinde bu müessese
nin yerini hakiki yerini, hakiki şahsiyeti ile tes-
bit etmiş bulunmaktadır. Bu hizmetin büyüklü
ğünü anlatmaya zannediyorum ki, cümleler, ke
limeler kâfi değildir. Lütfettiğiniz kanunun ca
miaya, millete hayırlı olmasını candan Cenabı 
Haktan temenni eder, hepinizi teşekkürle, min
netle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN Müzakere bitmiştir. Yüksek Se
natonun Başkanlık Divanı olarak bu kanunun 
memlekete, Türk Milletine ve İslâm Dinine ha
yırlı olmasını temenni eder Hükümete başarılar 
dilerim. (Alkışlar) 

KÂMİL KARAVELÎOĞLU (Tabiî Üye) 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN —- Sayın Karavelioğlu, müzakere 
bitmiştir. 

Saat .1.5.00 tc toplanmak üztero oturumu ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 12,40 



Î K Î N C Î OTURUM 
Açılına Saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanveküi ihsan Manıit Tigrel. 

KÂTÎPLER : S im Uzunhasanoğlu (Bolu), Mustafa Yılmaz tnceoğlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır-, 
(Yoklama yapıldı) 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — 4 Senatör Bakanla birlikte ço
ğunluğumuz vardır. 

5. — GDRÜŞÜLEN ÎŞLER 

2. — Siyasi partiler kanunu tasarımım Mil
let Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/560; Cumhuriyet Seruıtosu: 1/551) (S. Sa
yısı : 649) (1) 

BAŞKAN - - Siyasi partiler kanun tasarısı
nın müzakeresine başlıyoruz. Komisyon yerini 
almıştır. Bakan burada. Dün verili]) de yoğun
luk olmadığı için onaylanmıyan bir önerge var
dır, Komisyon sözcüsü XQ. başkanı tarafından ve
rilmiştir. Tekrar okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Siyasi Partiler kanunu tasarısının tümü üze

rindeki görüşmeler bitmiştir. Tasarı i) kısımdan 
müteşekkildir. Her kısım tanzimine çalıştığı 
mevzu, muhtevasını teşkil eden ve maddeler ba
kımından bir bütün hüviyetindedir. Bu itibarla 
tasarının madde madde değil, kısım kısım görü
şülmesini, maddelerde değişiklik isteniimediği 
takdirde her kısmın bir bütün olarak oylanması
nı ve maddelerde değişiklik istenildiği takdirde 
de değiştirilmesi istenilen maddelerin ayrı ve 
aynı kısımdaki diğer maddelerin tümünün oya 
sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Geçici Komisyon Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcüsü 
Muğla Tokat 

Haldun Menteşeoğlu Zihni Beti] 

(1) 649 S. Sayılı basmayazı 20 . 6 . 1965 ta
rihli 100 ncü Birleşim tutanağı sonundadrr. 

BAŞKAN — Efendim, takrir vazıhtır. Ma
mafih, bir kere daıha arz edeyim. Tasarının 9 kı
sımdan ibaret olduğu ifade edilmektedir. 140 
madde birer birer müzakere edilmektense, doku
za ayırarak, her kısım üzerinde müzakere cere
yan etsin. Tadil edilmiyen maddeler, bundan ev
velki Diyanet. İşleri Kanununda yaptığımız gibi 
kabul edilmiş telâkki edilsin. Üzerinde münaka
şa edilmesi icaibeden maddeler, yalnız tekliflere 
ve Senatoda yapılacak tadillere münhasır kalsın. 
Bu hususu oylarınıza arz edeceğim. 

BAKI GÜZEY (Bursa) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Yalnız, komisyondan bir şey so
racağım. Daha evvel buyurun Sayın Güzey. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlarını; Türkiye'nin siyasi 
istikbalini tâyin edecek olan bu kanunun tümü 
müzakere edilir gibi parça parça, yani dokuz 
bölüm halinde müzakeresini yapmak katiyen 
doğru değildir. Bilhassa maddeleri ayrı ayrı mü
zakere edilmeli ve hakikaten memleketin istikba
line mütaallik meselelerde İm iş nazarı itibara 
alınmalıdır. Bizim zaten şimdiye kadar çektiği
miz sıkıntı, partiler arası münasebetleri ve par
tilerin takibedeceği yolları tâyin edememiş ol
mamızdandır. Böylece bir oldu bittiye getirmeyi 
faydalı bulmuyorum. Bu münasebetle takririn 
aleyhinde oy kullanmanızı rica ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, takri

ri okuttum ve ben de izah ettim. Sayın Güzev 
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takririn aleyhinde bulundular. Takriri oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tak
rir büyük bir farkla kabul edilmiştir. 

VASFÎ GERGER (Urfa) — Birinci madde 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, birinci mad
deyi okutuyorum. Tadil edilmiş olduğu için oy
lanacaktır. Oylanacak birşey tabiatıiyle okuna
caktır. 

Siyasi Partiler Kanunu 

BİRİNCİ KrSIM 
Genel esaslar 
Siyasi parti 

MADDE 1. — Siyasi partiler, toplum ve 
devlet düzenini ve kamu faaliyetlerini, belirli 
görüşleri yönünde yönetmek, denetletmek ve et
kilemek için sürekli çalışma amacını güden, pro
pagandaları açık olan ve bu amaçlarını gerçek
leştirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
liği ve özel kanunlarına göre mahallî idareler 
seçimleri yolu ile iktidara gelmeyi ve Türk Mil
letinin yüksek menfaatlerine hizmet etmek şuur 
ve inancını taşımayı amaç alan kuruluşlardır. 

Siyasi partiler, ister iktidarda, ister muhale
fette olsunlar demokratik siyasi hayatın vazge
çilmez unsurlarıdır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gerger, madde 
hakkında. 

VASFt GERGER (Urfa) — Muhterem ar
kadaşlar; birinci maddenin komisyonca ta İli edi
len şeklini tamamen benimsiyorum. Yalnız, son 
fıkdasmda, «siyasi partiler demokratik hayatı
mızın, ister iktidarda, ister muhalefette olsunlar 
demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurla
rıdır» hükmü esas itibariyle Anayasada mevcut 
bir metin halindedir. Binaenaleyh, Anayasadan 
bu metnini alıp bu maddenin altına eklemenin 
hem kanun tekniğine uygunluğu düşünülemez, 
hem de Anayasa maddesini alıp hususi bir ka
nuna ilâve etmeye lüzum yoktur. Bu fıkranın 
maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ediyorum. 
Bir önerge takdim ediyorum, iltifatınızı rica 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar; Anayasa hükümleri ya
pılmakta olan kanunlara intikal ettirildiği za
man bu Senatoda buna muhtelif defalar itiraz-
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lar vâki oldu. Fakat şimdiye kadar da bu itiraz
lar nazarı itibara alınmadı ve Anayasa metni ol
masına rağmen madde ile ilgili olduğu için kabul 
edildi. Yani şunu demek istiyorum; Yüksek He
yetiniz bu kabîl itirazları birkaç kanun dolayı-
siylc müteaddit defalar tetkik eyledi. Şimdi, bu 
birinci maddenin son fıkrası hakikaten Anaya
sanın bir hükmünü ihtiva ediyor. Fakat Partiler 
Kanununu ele alıp tetkik eden bir kimsenin bu 
mevzu daki külliyatı bir arada görmesi için Ana
yasanın bu hükmü bu maddeye intikal ettiril
miştir. Bu metnin kabul edilmesinin icabedip et
mediği keyfiyeti kabul sırasında elbette Başkan
lık tarafından nazarı itibara alınacaktır. Bu bir 
Anayasa hükmüdür. Bunu tadil etmek mümkün 
değildir. Fakat, bu işle ilgili kanunu elimize al
dığımız zaman, Partiler Kanunu ile diğer kanun
da ne var, Anayasada ne var? Totkikatta kolay
lığı temin ettiği bir vakıadır. Bundan dolayı bu 
kabîl kanunlara Anayasa hükmü, fıkralar halin
de konmaktadır. Tetkikatta kolaylık olacaktır. 
Binaenaleyh metnin olduğu gibi kabul edilmesi
nin faydalı olduğu kanaatinde olduğumu saygı
larımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın özden, buyurun. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Bal

kan, muhterem arkadaşlar; Siyasi Partiler Ka
nununun birinci maddesinin ikinci fıkrası encü
mende hakikaten münakaşa konusu olmuştur. 
Orada denmiştir ki: Üst kanundan bir madde, 
hususi kanuna veya nizamnamesine alınabilir 
mi? Bir hukukî problemdir, münakaşası yapıl
mıştır. Münakaşasının sonunda birçok hukukçu 
arkadaşların da iştirak ettikleri kaide şu olmuş
tur: Devlet Şûrasından da geçen bir hâdise do-
layısiyle, üst kanundaki bir ibarenin hususi bir 
kanuna ithal edilmesinin faydası vardır. Çünkü 
bu hususi kanunla iştigal eden makamlar ve onu 
tatbik odecek partilerin, ve sair eşhasın elinde 
tuttuğu ibareler, maddeler bu kanundaki ibare
ler ve maddelerdir. Burada haşiv yoktur, tayda 
vardır. Bu itibarla bu maddenin, betahsis bu 
fıkranın burada kalması doğrudur, yerindedir 
ve takrirler de encümende reddedilmişti. Zanne
derim encümen bu hususta bizi tenvir edecek
tir. 

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

kadaşlarım, Sayın Nusret Tuna'nın görüşünü 
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kabul edersek, Anayasamız 5G, 57 ve 19 ncu 
maddelerini de bu kanuna aktarmamız lâzım
dır. 

Binaenaleyh, bu bakımdan ileri sürdüğü id
dia varit değildir. Kaldı ki, Sayın Özden arkada
şımın fikrine gelince, hususi kanunlara Anayaoa 
metninin alınmasının mahzurunu arz edeyim. 
Farz edelim ki, bir sene, iki sene sonra bu ka
nunun meriyetten kaldırılması teklif edilir ve 
kabul olunur. Hususi kanunlardaki mahzur bu 
Anayasanın metni de bu ilga ile birlikte kalk
mış olur. Binaenaleyh, niçin yani bu hüküm 
Anayasanın bariz bir şekilde açıkladığı bir me
tin iken, bir hususi kanuna aktarılmasının hiçbir 
faydası yoktur. Ayrılmaz unsurlarıdır, anladık, 
bunu biliyoruz. Anayasada bunu bilmiyen yok. 
Bu itibarla her iki bakımdan da mahzuru havi 
olan bu metnin maddeden çıkarılması lâzımge-
lir kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Kendi adıma söz 

istiyorum. 

BAŞKAN — Evet. Bu hususta iki önerge 
var, okutuyorum. Birisi Sajnn Betil'indir. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci madde yerine Millet Meclisince kabul 

edilen 1 nci madde metninin kabul olunmasını 
arz ve teklif ederim. 

Zihni Betil 
Tokat 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin son fıkrasının metinden 

çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Urfa 

Vasfi Gerger 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Betil. 
Efendim, bu kanunda çok dikkate şayan bir-

şey vardır, komisyon âzalarının hepsi muhalif; 
Reisten m*nda... Herbiri bir maddeye muhalif.. 
Bakalım bu işin içinden nasıl çıkacağız? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar; ben
deniz, Geçici Komisyonun sözcüsüyüm. Kanun 
tasarısı 141 madde ihtiva etmektedir. 0 madde
sine muhalif kalıyorum. 132 maddesinde komis
yonun görüşü ne ise eğer umumi müzakerelerde 
tahavvül husule gelirse dâhil, huzurunuzda izah 
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ve savunmakla yükümlüyüm. Ama, bir komis
yonun sözcüsü olmak demek; 141 maddelik bir 
kanun tasarısının tümüne, komisyonda çoğun
lukla beliren temayüle aynen ittıba etmek demek 
değildir. Onun için bunu bir eksiklik saymama
nızı bilhassa rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar; maddenin ikinci fık
rasının madde metninde kalmasına taraftar ol
duğum için, bir cümle ile Sayın Gerger arkada
şımıza cevap vermek isterim. Başkanlık Divanı
nın arkasındaki duvarda hepimizin her garı dik
katle baktığımız yazıda «Egemenlik kayıtsız, 
şartsız milletindir» diyor. Bu, Anayasanın bir 
temel kuralı. Buna rağmen onun oraya yazılma
sında fayda görülmüştür. Binaenaleyh, siyasi 
partilerin ister iktidarda olsun, ister muhalefet
te olsunlar demokratik siyasi hayatın vazgeçil
mez umurları olduğunu siyasi partiler hakkında 
çıkan kanunda tekrarlamak abesle iştigal değil
dir, bu bir tekrar değildir, bu bir tekrirdir, bun
da fayda vardır. 

Kanunun ilgasına gelince; Kanunun ilgasın
da Anayasaya alınmış hükümleri ilgaya yetkimiz 
olamıyacağı aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlarım; ben birinci madde
nin Millet Meclisince kabul edilmiş bulunan met
nine taraftarım. 

Geçici Komisyon Millet Meclisince kabul edil
miş bulunan maddeye iki noktada ilâve yaptı. 
Bu ilâvelerden birisi, siyasi partileri, iktidara 
gelme amaciyle kurulmuş teşekküller olarak va
sıflandırmak. İkincisi de, siyasi partileri, Türk 
Milletinin yüksek menfaatlerine hizmet etmek 
şuur ve inancı içinde çalışan teşekküller olarak 
göstermek. 

Muhterem arkadaşlar, Millet Meclisince ka
bul edilen birinci madde metninde, siyasi partile
rin tarifi yapılmıştır. Yalnız bizim Anayasamı
zın, bizim siyasi ve sosyal şartlarımıza göre si
yasi partilerde bulunması lâzımgelen temel un
surlara işaret olunmakla yetinilmiştir. Onun 
içindir ki, Millet Meclisince kabul edilen mad
de, siyasi partileri ya yönetici, ya denetleyici, 
yahutta etkileyici teşekküller olarak vasıflandı
rıyor. Yönetme, denetleme ve etkileme görev ve 
ödevleri arasında fark tutmıyan bir mülâhaza 
ile madde metni tedvin edilmiş bulunuyor. Fil
hakika, bir siyasi parti, seçimlerde yalnız başına 
veya ortak olarak iktidara gelmeyi mümkün ki-
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lacak netice alırsa yönetir. Bir siyasi parti, se
çimlerde yalnız başına veya ortaklık yolu ile 
Hükümet teşkiletme neticesini alamamış ise o, 
Hükümeti denetler. Bir siyasi parti, seçimlerde 
hiç netice alamamış ise etkiler; Mecliste temsil
cisi yoktur, Hükümette değildir, M'eclLs içinde 
muhalefette değildir, binaenaleyh etkiler. Millet 
Meclisince kabul edilen birinci maddenin dayan
dığı bir temel espridir bu. Yönetme, denetleme, 
etkileme görev ve Ödevleri arasında" fark gö
zetmeme. Bu Gerger arkadaşımın Anayasadan 
tasarıya aktarmayı uygun görmediğini söylediği 
Anayasa hükmünden gelmektedir. Nitekim o hü
kümde Anayasa, siyasi partilerin iktidarda veya 
muhalefette olduklarına bakılmaksızın demokra
tik siyasi hayatın temel unsurları olduğuna söy
lemektedir. Türkiye'de bir siyasi parti 
kurulur, program ve tüzüğüne iktidara 
gelme'k amaciyle kurulmadığını, seçimi er
de netice alırsa meclislerde iktidarı denetle
me, seçimlerde hiç netice almazsa meclisler dı
şında iktidarı etkilemek görev ve ödevi ile yeti
neceğini söylerse o siyasi partinin kuruluşu ge
çici komisyonun kabul ettiği metine göre kanu
ni olmıyacaktır. O siyasi partinin Anayasa Mah
kemesince kapatılması emri zaruri olacakta'. 
Çünkü o siyasi parti iktidara gelmek amaeiyle 
kurulmamıştır, yönetme görev ve ödevini yap-
mıyacak, denetleme, etkileme görev ve ödevi ile 
yetinecektir. Bunu programında ve tüzüğünde 
ilân etmiştir. O halde Geçici Komisyonun kabul 
ettiği metindeki tarife uymadığı için o siyasi 
partinin kapatılması söz konusudur ve kapatıla
caktır. 

Muhterem arkadaşlar; tariften kaçınmanın 
gerekçesi şu: Siyasi partilerin, aynı şekilde ku
rulurlar, aynı şekilde çalışırlar, her yönden, her 
bakımdan birbirlerinin aynı teşekküller haline 
getirilmesinin mahzurları.. İşte bu. mahzurlar se
bebiyledir ki, Anayasanın temel ilkelerine uy
gunluğu naziara alınmış, temel unsurlar nazara 
alınmış, siyasi partilerde bulunması lâzımgelen 
temel vasıflar nazara alınmış ve bu unsur ve 
vasıflar, siyasi partilerin toplum ve devlet düze
nini ve kamu faaliyetlerini yönetmek denetlemek 
ve etkilemek için kuruldukları, seçimle görev ve 
ödev alacakları propagandaları açık ve çalışma
ları sürekli unsurlar olarak zikredilmekle yeti-
nilımiştir. O halde, seçim esas oluyor. Toplum ve 
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Devlet düzeni ve kamu faaliyeti ya yönetileeek 
ya denetilecek yahut da etkilenecektir, sürekli 
çalışmak üzere kurulmuşlardır, propagandaları 
açık olacaktır, iktidara gelmeleri ancak seçim 
ve güven oyu ile olacaktır, iktidardan, güven 
oyundan mahrum kaldıkları zaman, seçimle ik
tidara geçmeyi mümkün kılacak kadar temsilci 
kazanamadıkları zaman uzaklaşacaklardır. Bu 
esasları tarif etmek, siyasi partileri birtakım ri-
jit kaidelere tabi, donmuş kalıplar içine sokma
nın, tabi tutmanın mahzurları dolay isiyle bu te
mel unsur ve vasıfların zikredilmesiyle yetinil-
miştir. 

Muhterem arkadaşlar; siyasi partiler Devlet 
faaliyeti yapacaklar, elbette büyük Türk Mille
tinin yüksek menfaatleri her çalışmalarında da
ima dikkatle göz önünde bulundurmaları lâzım
gelen bir temel unsur ve şart olacaktır. Bina
enaleyh, milletin yüksek menfaatlerine hizmet 
etmek amaç olacaktır. O halele milletin men Sa
atlerini, yüksek ve yüksek olmıyaıı menfaatler 
diye ölçüsü olmıyaıı objektiviteden, vuzuh ve 
sarahatten mahrum, ilmen ve hukukan terim 
mahiyetini alamamış birtakım kelimelere bü-
ründürmek birtakım ihtilâflar doğurabilecektir 
muhterem arkadaşlar. Bir misal arz etmek is
terim, şimdi konuşuluyor, bittabii Meclislerin 
komisyonlarında ve Meclislerde henüz konuşul
masına başlanmadı. Ama bir misal olarak arz 
etmek istiyorum. Petrolü nıillîleştirelim, millî-
lcştirıniyelim.. Petrolü millîleştirmenin ne ifade 
ettiği noktasında da telakkilerde anlayış farkı 
vardır. Şimdi, petrolü millîleştirmenin tarafta
rı olanlarda var, olmıyanlar da var. Millîleş
tirmeye taraftar olanların, olmıyanlara, siz mil
letin yüksek menfaatlerine hizmet etmiyorsu
nuz itabına mâruz kılmak gibi bir tecelli kay
dedebilir. Kaldı ki, onun millîleştirilmesinden 
nıaksudolan mânada da telâkki birliği, anlayış 
birliği henüz yoktur. Binaenaleyh milletin yük
sek menfaatlerini korur, milletin yüksek menfa
atlerine hizmet eder ama, yüksek olmıyaıı men
faatlerine hizmet etmez. Hayır arkadaşlar; si
yasi partiler, mensuboldukları milletin her çeşit 
menfaatini, en ufağından en büyüğüne kadar 
bütün dikkat ve ihtimamları ile hizmet etmek 
mecburiyetindedir. O itibarla, iktidara gelmek 
amaç ve şartını koymıyalım, iktidara gelmeyi 
amaç edinmiyen siyasi partilerin kuruluşunu ön-
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İemiyelim. Milletin menfaatlerini yüksek olan, 
olmıyan menfaatler diye mücerret, objektivite-
den mahrum, ölçüsü belli olmıyan birtakım 
mefhumlarla, lüzumsuz münakaşalar yaratabile
cek birtakım tavzifi şartlarla durumu karıştır-
mıyalım. O itibarla ki, Millet Meclisi tarafın
dan kabul edilen metin çok uygundur. O met
nin kabul buyurulması için bir önerge takdim 
ettim, bu önergeme itibar buyurmanızı istirham 
ediyorum. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 
Önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye; — 

Efendim; Siyasi Partiler Kanununun birinci 
maddesi, siyasi parti olarak taazzuv edecek bir 
derneğin, bu kanun anlayışına göre muhtevi bu
lunması icabeden asgari şartları tadadetmiştir. 
Böyle olmadığı takdirde biz bir derneği, bir si
yasi partiyi, bir kooperatiften, bir kunduracı
lar kooperatifinden veyahut her hangi bir sen
dikadan yahut her hangi bir hayır cemiyetinden 
ayırmak durumunda olamıyacağız. Nitekim bi
rinci maddeyi yalnız bir madde olarak değil, 
ikinci madde ile birlikte mütalâa etmek zaruri 
ve faydalıdır. Bana lütfen her hangi bir kimse 
söyliyebilir mi ki bir siyasi teşekkül Devleti yö
netmek ister, ama bu yönetmeyi isteyişi iktida
ra gelmeden mümkün olabilecek? Bu mümkün 
müdür arkadaşlar?.. Binaenaleyh iktidara gel
mek bir gaye değildir. Toplum ve Devlet düze
nini ve kamu faaliyetlerini belirli görüşlerine 
göre yönetmek istiyen, denetlemek istiyen, etki
lemek istiyen siyasi teşekküller ancak iktidara 
geldikleri takdirde bu maksatlarını nihai gaye
ye ulaştırmış olabilirler, yönelebilme durumu
na gelebilirler. İktidar kaydını koymadığınız 
takdirde Millet Meclisimden gelen metni okudu
ğunuzda ifadenin tam ve vazıh olmadığı görü
lür, noksan olaraik kalır. Hep beraber lütfen 
bir kere daha Millet Meclisinden gelen metne 
dikkat buyuraiım. «Siyasi partiler, toplum ve 
Devlet düzenini ve kamu faaliyetlerini Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeliği ve özel kanunla
rına göre mahallî idareler seçimleri yolu ile» 
ne oluyor seçimler yolu ile arkadaşlar? İktida
ra gelmek için bu seçimlere giriliyor. Binaen-
aleyh, iktidar kelimesinin, diğer demeklerden 
siyasi partileri ayırabilmek kaydı, bir. İkincisi; 
bu 1 nci maddedeki tarifi tamı bir vuzuha ulaş-
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tırmak için mutlaka konmam zarureti vardır. 
Bu husus, komisyonda da çeşitli şekillerde mü
zakere edildi. Hattâ kanunun kaibul edilişinden 
.sonra tekriri müzakere teklii getirilmek suretiyle 
bir kere daha tezekkür edildi. Komisyon ekseri
yetle Millet Meclisi metninde isaibet olmadığı 
kanaatine vararak, huzurunuza getirilmiş bulu
nan metni kabul etmiş bulundu. O müzakere
lerde dediler ki; Batıda öyle siyasi partiler var
dır ki, bunlar kurulmuştur, toplumu denetler
ler, etkilerler, aana iktidara gelmek Jstemezler. 
Bu verilen misalin ciddiyeti üzerinde durmak 
istemiyorum. Yalnız Türkiye'mizde şimdiye ka
dar yapılan bütün tatbikatta ve halen de ikti
dara gelmemiş hiçbir siyasi teşekkülün meveu-
dolmadığını göz önüne alacak olursak iktidıaa* 
kelimesinin olmasından alınmamak, gocunma
mak, bilâkis maddeyi vuzuha kavuşturması, ta
rihî vuzuha kavuştumıası bakım ındatn zaruri ve 
lüzumlu addetmek lâzımgelir. 

İkinci nokta da, yani siyasi partilerin Türk 
Milletinin yüksek menfaatlerine hizmet etmek 
şuur ve inancını taşımasına itiraız edişini anla
mamak hakikaten müşkül oluyor. Devletin bütün 
gücünü elinde 'bulunduracak siyasi teşekküller ni
hai olarak Türk Milletine hizmet etmek istemi
yorlar mı? Hâkimiyetin, Egemenliğin kayıtsız, 
şartsız Türk Milletinin elinde olduğunu Parlâ
mentomuzun, Meclislerimizin duvarlarına yaz
mayı faydalı mütalâa ediyoruz da, bu hizmet 
şuurunu metne koymaktan, neden alınıyoruz, an-
lıyamıyorum? Eğer Türk Milletine hizmet et
mek amacını kasdetmiyorlarsa o zaman ben de 
arkadaşlarımın görüşüne katılırım', bu ilâvenin 
metinden çıkairılmasını kabul ederim. 

'Sonra muhterem arkadaşlarım; evet, bunlar 
ulvî şeylerdir, bunların tadıadedilmesiıne madde
ten imkân yoktur. Her şeyi zaten kanunlarla, 
tüzüklerle, mevzuatla çerçevelemeye, tadadetme-
ye, sıralamaya) imkân var mıdır 

Anayasamızı açacak olursak, başlangıç kıs
mında şöyle 'bir kayıt görülür : «Türk Milleti 
bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasada or
tak, bölünmez bir bütün faalinde, millî şuur ve 
ülküler etrafında toplayan...» 

Nedir bu arkadaşlar; millî şuur, millî ülkü? 
Tadadedebilir misiniz? Bu, o insanların1, o top
lumun fartlerinin vicdanında, fikriyatında1, şuu
runda duyabileceği birtakım ulvî duygulaırdır. 
Bunlardan alınmamayı, bunları daima göz önün-
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de tutmayı faydalı ve zaruri addettiğim için I 
Geçici Komisyonun kabul ettiği metnin Yüksek 
Heyetinizce aynen kabul edilmesini, teklif edi- I 
len önergeye iltifat edilmemesini istirham edi
yorum. Saygılarımla. I 

GEÇÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — Komisyon adına söz 
istiyorum. (İki sözcü mü? sesleri) I 

BAŞKAN — Buyurun efendim, maddeye 
göre sözcü değişebilecek. I 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
.YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım. İşittiğime göre arkadaşla
rım şu anda dediler ki bir komisyonda iki söz
cü olur mu?... Komisyonumuzun Sözcüsü bulu
nan Zihni Bctil, bu kanunun bâzı maddeleri- I 
ne muhalif bulunduğundan, o maddelerin de- I 
ğiştirilmesini istemiş bulunması sebebiyle ko- I 
misyonumuzca, sırf Zihni Betil, komisyonumu- I 
zun temsilcisi bulunan Zihni Betil, sözcüsü bu- I 
liman Zihni Betil, bu maddelerdeki muhalefeti I 
sebebiyle sözcülüğü bana verdiler. Bu sebeple J 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. I 

Muhterem arkadaşlarım; komisyonumuzun I 
noktai nazarına göre, birinci maddede iki tak
rir verilmiş bulunmaktadır. Bunlardan birisi. I 
Vasfi Gerger tarafmdan, maddenin ikinci f k- I 
rasmm maddeden çıkarılması, 2 ncisi ise, Zihni I 
Betil tarafından Millet Meclisi metninin aynen I 
kabulü içindir. I 

BAŞKAN — Bir de 3 ncü takrir vardır 
efendim. I 

İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — 3 ncü 
önerge yoktu efendim; evet, o henüz Riyasete 
gelmiş bulunması sebebiyle bizim meçhulümüz- I 
dür. I 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt; söyliyeyim, 
Sayın Erdoğan ve Gümüşoğlu tarafından veri
len takrirde şöyle diyor efendim; taşımaya I 
amaç olan kuruluşlardır, kısmım Türkçe ku
rallara uvdıırarak, taşımayı amaç edinen ku- I 
ruluşlardır, şeklinde yani bir ifade değişikli
ğinden ibaret oluyor bu. Daha Türkçe, yani 
«taşımayı amaç. alan»' değil de, «taşımayı amaç 
edinen kuruluşlardır» şeklinde tashihi teklif 
edilmektedir. Bu hussııta da mütalâa beyan 
ederseniz.. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — Evet 
efendim. 
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Maddenin, ikinci fıkrasının tayyı, çıkarıl

ması hakkındaki Muhterem Vasfi Gerger arka
daşımızın görüşüne komisyon olarak iştirak et
mek mümkün olmuyor. Çünkü bundan evvel 
yine Nusret Tuna arkadaşımız tarafından bu 
kürsüde beyan edildi, yine bu Yüce Senatodan 
geçmiş bulunan kanunlarda da Anayasanın bâ
zı hükümlerini kanun tekniği bakımından mad
deye koymakta bir fayda umulmaktadır. Se
bebi ise şudur arkadaşlarım: Siyasi Partiler 
Kanununu tetkik eden kişi eline kanunu aldı
ğı zaman Anayasadaki hükümleri de bilmesi
nin mümkün olmaması sebebiyle Anayasanın bu 
madde ile alâkalı bulunan hükümlerini kanuna 
koymuş olmakta komisyonumuz fayda bulmak
ta ve fayda ummaktadır. Bu sebeple muhterem 
arkadaşımın bu görüşüne iştirak edemiyoruz. 
Kanunun tedvin ve tedviri de böyledir. Bun
dan sonra da, yine mevcut bulunan bu kanu
numuzda Anayasamızın bâzı hükümleri ve mad
deleri aynen alınmak şartiyle tedvin edilmiştir. 
Şayet bunu çıkaracak olursak kanunun yapılışı 
itibariyle de bundan sonra bir düzensizliğe gir
miş bulunuruz ki, bu bakımdan komisyon ola
rak buna muvafakat edemiyoruz. Ve bu öner
ge hakkında da reylerinizin aleyhte olmasını ri
ca ediyoruz. 

İkinci hususa gelince, muhterem arkadaşla
rım; Zimni Bctil tarafından verilmiş bulunan 
bir önergedir ki bu komisyonumuzda uzun uzun 
ve çok çok tartışıldı. Netice itibariyle yine ko
misyonumuzun kanaatine göre biz yeni tedvin 
etmiş bulunduğumuz madde ile Millet Meclisi 
metninde bulunan madde arasmda bir fark gör
müyoruz. Ve yine gerekçede yazılı bulunduğu 
veçhile, ancak ve ancak siyasi partilerin seçim 
yolu ile iktidara gelmesini ve Türk Milletinin 
yüksek menfaatlerine hizmet etmek amaciyle, 
kurulduklarını göz önüne alarak metne bu ba
kımlardan açıklık verilmekte, denmektedir. Ni
tekim 1 nci maddeye eklenen fıkra, bizim görü
şümüze göre, komisyonun görüşüne göre bu 
maddeye bir vuzuh vermiştir, maddeye bir 
açıklık vermiştir ve maddenin tefsirine ihtiyaç 
bırakmadan, maddeyi ifade etmiş bulunmak
tadır. Kaldı ki, siyasi partilerin seçim yolu ile 
iktidara gelebilmeleri onların en tabiî bir hak
kı olması lâzımdır. Ve yine kaldı ki Türk Mil
letinin yüksek menfaatlerine hizmet etmek şuur 
ve amacı ise siyasi partilerin kuruluşunda mev-
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kilemsk.» Yönetlemek belli, denetlemek ve et
kilemek de evet. Türkçe tâbirlerdir bunlar beye
fendi. 

AZMÎ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Bunlar 
yeni tâbir olduğundan biliyoruz. Bir de bu
nun daha evvel kullanılış tarzları vardır. Bunun 
mukayesesini temin ve mefhumu kafamızda can
landırmak için bunları soruyorum, izaha!; lütfe
derlerse memnun olurum. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — Beye
fendi; yönetlemek, denetlemek ve etkilemek. 
(Sağdan, yönetmek sesleri) Yönetmek, yön ver
mek, tâyin etmek mânasına gelir. Denetlemek; 
kontrol etmek, rica ederim, titizlikle bu işin 
üzerinde durmak, kontrol etmek. Etkilemek 
tâbiri de müessir olmak demek beyefendi. Mü
essir olmak, tesir etmek mânasına gelir. 

BAŞKAN — Başka sual var mı efendim? 
ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Bir sua^ 

11-m var Sayın Başkanım; mahallî idareler se
çimi yolu ile iktidara gelmek... 

BAŞKAN — Efendim; şimdi, verilmiş üç 
takrir vardır. Birisi; Sayın Zihni Betil'in, bu 
madde yerine, yani komisyonca tadil edilmiş 
olan madde yerine. Millet Meclisi metninin ka
bulünü teklif etmektedir, izah ettiler, komis
yon muhalefet etti. 

Hükümetin bu hususta düşüncesi nedir efen
dim? 
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cudolması lâzımdır. Şu hale göre bu metinleri 
maddeye ilâve etmiş olmakta bir sakınca oldu
ğu kanaatinde değildir komisyonunuz. Bu se
beple de komisyon olarak bu önergeye de ilti
fat etmiycrck reddine ve bu yolda oy vermenizi 
hassetcn istirham ederiz. Takdir Yüce Heyeti
nizindir. 

Son olarak, Muhterem Reis Bey tarafından 
izah edilmiş bulunan ve maddede de bulunan, 
taşımayı amaç alan, ifadesinde (alan) tâbiri
nin yerine (edinen) kelimesinin konulması, bu 
şekilde değiştirilmesi mevzuuna gelince; bunda 
da biz komisyon olarak, Türkçeleştirilmesi iti
bariyle, (alan) ve (edilen) kelimelerini, bana 
öyle geliyor ki ikisi de Türkçe yani bir mâna 
farkı olmadığına göre değiştirip veyahut değiş
tirmeme de bir fayda olacağı kanaatinde do de
ğiliz. Biz komisyon olarak buna muvafakat et
miyoruz. Takdir Muhterem Heyetinizindir. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Bir sual 
soracağım efendim. Bu (amaç) m mânası ne
dir? Millet Meclisinden gelen metinde ifade 
başka, amaç güdülen denmiş, arkadaşlarımız 
çevirmişler, amaç alan demişler. 

tSMA|T( VF.StLYIIRT (Devamla) — Amaç, 
netice itibariyle gaye değil midir üstadım? İn
sanın vâsıl olmak istediği şey değil midir? 
(Gürültüler) O halde, taşımayı amaç alan, 
onu güden. Beyefendi, mâna itibariyle bir de
ğişiklik olduğuna kaani değiliz. Ama takdir 
Heyeti Âlinindir. Bir kelime düşüklüğü vaırsa, 
(alan) yerine (edilen) kelimesini koymakta yine 
bir mahzur yoktur, hiç. Yani illâ ki, muhterem 
arkadaşlarım, bunda ısrar ederler, derler ki, 
(amaç alan) yerine (amaç edilen) tâbirini kul
lanalım derlerse, komisyon olarak bir tâbirin, 
(edilen) tâbirinin kullanılmasında bir mahzur 
yoktur. 

BAŞKAN — (Edinen) olacak efendim. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — (Edi

nen) efendim, evet. 
FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Etki

leme var. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — Beye

fendi; şimdiye kadar, bundan evvel burada bu
lundunuz yahut bulunmadınz, Zihni Betil Bey 
yine bu mevzuda beyanda bulundular bu kürsü
den, bu tâbir itibariyle, üç mefhum birbirini 
tamamlamaktadır, «yönetlemek, denetlemek, et- | 

ADALET BAKANI İRFAN BARAN (Kon
ya Milletvekili) — Yüce Senatonun takdirine bı
rakıyoruz. 

BAŞKAN — Bakan Yüce Senatonun takdi
rine bırckıyor. Sayın Zihni Betil'in, Millet 
Meclisi metninin kabulü hakkındaki teklifini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... 

SUPHİ GÜR30YTRAK (Tabiî Üye) — Bü
tün kısım bittikten sonra maddeler oylanscak. 
Onun için bâzı arkadaşlar burada değil. Kısım 
bitsin, ondan sonra oylansın. (Zil çalınsın ses
leri) 

BAŞKAN — Hayır efendim; maddelerden 
tadile tabi olan maddeler ayrı ayrı oylanacaktır. 
Tadile tabi olmadığı takdirde bunlar müzakere 
edllmiyecek, heyeti umumiyesi oylanacak efen
dim. 

SUPHİ GÜR30YTRAK (Tabiî Üye) — O 
zaman kısm kısım müzakere etmekte fayda yok. 
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•BAŞKAN — Şimdi böyle hor şeyde sayın ar- | 

kad aşlar dışardan gelsin demek... I 
SUPHİ GÜRıSOYTRAK (Tabiî Üye) - Ha

yır efendim, komisyondan... 1 

'BAŞKAN — Ellendim; 14 e karşı 24 oyla ka
bul edilmiş bulunmaktadır. I 

İkinci takriri oya sunacağım, Sayın Gerger'* 
in takririni Birinci maddenin son fıkrasının 
maddeden •çıkarılmasını arz ve teklif ederim, de
mektedir. I 

Komisyon ve Hükümet katılıyorlar mı? Hü
kümet ve komisyon katılmıyorlar. Oyunuza .su
nuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. Diğer takririn okunmasına lüzum 
kalmamıştır. 

Millet Meclisi maddesini okuyoruz. 

Siyasi Partiler Kanunu 

ıBiı inici .Kilsim 
Genel Esaslar 
Siyasi parti 

MADDE i. — Siyasi partiler, toplum ve 
Devlet düzenini ve kamu faaliyetlerini, Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyeliği ve özel kamun-
laraıa göre mahallî idareler seçimleri yolu ile 
ve belirli görüşleri yönünde yönetmek, denetle
mek ve etkilemek için sürekli çalışma amacını 
•güden ve propagandaları açık olan kuruluşlardır. 

Siyasi partiler, ister iktidarda, ister muhıa1-
lefette olsunlar demokratik siyasi hayatın vaz
geçilmez unsurlarıdır. j 

BAŞKAN -— Madde tadil edil inceliğine göre 
Millet Meclisi metnini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Siyasi parti niteliğinde dernekleri kurma yasağı 

MADDE 2. — Dernekler, belli bir siyasi par
tiyi destelemek veya desteklememek yalhut si
ya»! partiler arasında işbirliği sağlamak veyahut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği veya ma
hallî idareler veya muhtarlık yahut ihtiyar he
yeti seçimlerinde belli adayları desteklemek ve
ya desteklememek yahut bunlar arasında işbir
liği sağlatmak aımaciyle kurulamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenî 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık 
oylarınıza sunulacaktır, tadile taıbi olduğundan, j 
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Kuruluş ve çalışma serbestliği 

MADDE îî. Siyasi partilerin kurutması 
serbesttir; önceden izin alma şartlarına bağlı 
değildi i'. 

Siyasi partiler, kanun çerçevesinde serbestçe 
faaliyette bulunurlar. 

'BAŞKAN — 3 ncü madde hakkında bir tek
lif yoktur. Kabul edilmiştir. 4 ncü madde hak-
kındai bir tadil teklifi vardır, Sayın Tevetoğlu'-
nundur. Maddeyi okuyoruz. 

Üye olma ve üyelikten ayrılma serbestliği 
MADDE 4. — Her Türk vatandaşı, kanun

da ve parti tüzüğünde gösterilen şartlaırınıa ve 
usullere göre siyasi partilere üye olmakta ve 
dilediği anda. üyelikten çekilmekte serbesttir. 

Kimse aynı zamanda birden fa.zla siyasi par
tinin üyesi olamam; aksi halde, üyelik sıfatı bu 
siyasi partilerin hepsinde sona ermiş sayılır. 

'BAŞKAN — Bu maddenin 2 nci fıkrasından 
sonra, bir fıkranın ilâvesi hakkında bir teklif 
vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
4 ncü maddenin ilk cümlesinden sonra aşağı

daki hususun bu maddeye eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

Partili Parlâmento üyeleri, mensuboldukları 
partiden istifa ettikleri takdirde, o devre sonu
na kadar başka bir partiye intisabedemezler. 

BAŞKAN -— Buyurun Sayın Tevetoğlu. 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; evvelâ bu 
4 ncü maddedeki birinci fıkranın bir kelimesine 
değinmek istiyorum. Buradaki «şartlarına» 
kelimesinin «şartlara» olması gerekiyor. «Her 
Türk vatandaşı, kanunda ve parti tüzüğünde1 

gösterilen şartlara ve usullere göre...». Şartları
na ve usullere göre olmaz. Şartlarına değil, 
şartlara göre olması lâzım. 

Bu fıkradan sonra, demin okunan fıkranın 
yani partili Parlâmento üyelerinin mensubolduk
ları partiden istifa ettikleri takdirde o devre 
sonuna kadar başka bir partiye intisabedememe-
leri hususunun bu maddeye konmasını arz ve 
teklif ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; partiler ve o parti
ye mensubolan vatandaşlar, seçtikleri temsilci-

106 



Ö Senatosu B : 101 22.6.1965 O : 2 
İeri o partinin tüzüğüne, programına uygun ve 
ona inanmış, onu kabul etmiş insanlar olarak 
seçmektedirler. O secim ve Parlâmento devre-
sinee bu temsilcinin, o partinin tüzüğüne, prog
ramına göre Parlâmentoda hizmet görmesi za
ruridir, mecburidir. Bir diğer partiden, onun 
tüzüğüyle ve onun programiyle seçilip de Par
lâmentoya geldikten sonra, kendisini seçen par
tinin ve seçmenlerin, partiyi terk edip başka 
partiye girmek suretiyle haklarının zedelendiği 
kanısındayım. Çünkü, o parti, o temsilcisini 
muayyen bir program ve idealle seçmiş, yolla
mıştır. Bu sebeple bir Parlâmento üyesi, partili 
bir Parlâmento üyesi, partisinden istifa ettiği 
takdirde nihayet müstakil bir senatör veya mil
letvekili olarak Parlâmentodaki hizmetine o se
çim süresince devam etmelidir, edebilir. Fakat 
o seçim süresi sona erdikten sonra arzu ettiği 
partiye girer ve o partiden yeniden seçilerek ge
lir. O partinin programına veya tüzüğüne göre 
burada Parlömanter vazifesine devam eder. 
Yoksa başka bir partiden seçilerek Parlâmento
ya dâhil olduktan sonra istifa ederek, diğer 
bir partiye geçmek suretiyle partinin ve seçmen
lerin hak ve hukukuna riayet etmemezlik hiç
birimizin hakkı değildir. Bu bakımdan madde
ye bir fıkra ilâvesi için verdiğim önergeye ilti
fat buyurmanızı saygılarımla arz ve istirham 
ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artus. 
AMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. V.) 

— Muhterem arkadaşlarım; Sayın Tevetoğlu ar
kadaşımızın verdiği önergeye bendeniz katılamı-
yacağım. Bu önergenin Anayasa muvacehesinde 
savunulması mümkün olmadığı kanaatindeyim. 
Anayasamazın 56 ncı maddesine göre vatandaş
lar siyasi parti kurmak ve usulüne göre parti
lere girmek ve çıkmak hakkına sahiptirler. Bir 
siyasi partiye girmek ve o partiden çıkmak hak
kı diye bir siyasi hakkı Anayasamız kabul et
miştir. Anayasamız bunun 56 ncı maddesinin 
4 ncü bölümünde siyasi haklar ve ödevler kıs
mında vaz'etmiş bulunmaktadır. Böyle olunca 
bu maddede kabul edilen, bir siyasi partiye gir
me ve serbestçe o partiden çıkma hakkının an
cak 11 nci maddedeki prensip dairesinde sınır
lanıp, sınırlanmamasının mümkün olup olmadı
ğını araştırmak lâzımgelir. 11 nci maddeye gö

re de; «Temel hak ve hürriyetler. Anayasanın 
sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak kanunla 
sınırlanabilir.» Fakat, kanunlar kamu yararı ve 
genel ahlâk gibi düşüncelerle de olsa, bir hak
kın özüne dokunamazlar. Şimdi burada bir 
kimsenin siyasi partiden çıkmasını sınırlamak; 
çıkamaz veya çıktığı takdirde kendisindeki mil
letvekilliği sıfatı düşer gibi bir hüküm sevk et
mek doğrudan doğruya bir hakkın özüne dokun
mak olur. Sonra yine Anayasamız diğer bir 
maddesinde; seçilen kimselerin kendilerini se
çen şahsın veya bölgenin temsilcisi değil, bütün 
Türk Milletinin temsilcisi oldukları hükmü var
dır. Binaenaleyh bir siyasi parti listesinden se
çilerek T. B. M. Meclisine giren kimse bütün 
Türk Milletinin temsilcisidir. Onun seçilmesi
ne o siyasi partinin yardım etmiş olmasından 
dolayı kendisinin âdeta o siyasi partinin temsil
cisi imiş gibi Mecliste mütalâa edilmesine İm hü
küm mânidir. Çünkü o kimsenin, bütün Türk 
Milletinin temsilcisi olduğunu ve yalnız kendi
sini seçen bölgenin değil ve kendisine oy veren 
vatandaşların değil, bütün vatandaşların tem
silcisi olduğunu açıkça Anayasa kabul etmekte
dir. İşte bu mülâhazalarla sayın arkadaşımızın 
önergesinin Anayasaya aykırı olduğu kanaatin
deyim, bu bakımdan reddini teklif ediyorum. 
Bir kimsenin seçildiği partiden istifa ettikten 
sonra diğer bir partiye geçmesi ve buna mâni 
olacak tedbirler meselesi ancak memleketteki 
siyasi olgunluğu ve gelişmelerin ilerlemesiyle hal
ledilebilecek bir konudur. Kaldı ki, birçok ah
valde bir siyasi partiden çıkan senatör veya mil
letvekilinin o partiden çıkmasında ve başka bir 
partiye geçmesinde de çok haklı sebepler bulun
duğu tatbikatta müşahede edilmiştir. Bu itibar
la önergenin aleyhinde oy kullanmanızı rica 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Artus'la 
aynı fikirdeyiz. 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade ederseniz, 
bu mevzuda bir takrir daha var, Sayın Güzey 
tarafından verilmiştir, okutuyorum. 

\rüksek Başkanlığa 
4 neü madde sonuna şu fıkranın ilâvesini ri

ca ederim. 
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«Bir siyasi partiden istifa eden Parlâmento 

üyesi, Parlâmentodan istifa ctmij sayılır.» 
Bursa 

Baki Güzey 

(Ankara) — Takri-NÎYAZİ AĞIRNASLI 
rin aleyhinde söz istiyorum. 

MEHMET ALİ DEMİR 
rin lehinde söz istiyorum. 

(Tunceli) — Takri-

BAŞKAN — Buyurun efendim aleyhinde. 
BAKI OüZEY (Bursa) — Müsaade ederse

niz Niyazi Beyden sonra takririmi izah edeyim. 

BAŞKAN — Olur. 
NİYA r ' İ AĞIRNASLI (Ankara) — Muh

terem arkadaşlarım, çok Sayın Baki Güzey arka
daşımızın bu takririne benim de gönlüm yatkın. 
Ama, olmaz. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Olur. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Anlı

yorum, sizin yararınıza ama, öyle de olsa olmaz. 
Bu dolup, boşa^ boşala, sonra boşalamaz hale ge-
lir. Daha fikir mihrakları, fikir kampları halin
de, doktrinlere uygun siyasi partilerin teşek
kül ettiği iddia edilebilir mi? Elbete bu nevi 
şeyler olacak, elbette bu kamplar, bu mihrak
lar içinde kanaat ayrılığı dolayısiyle, yer 
deriştirecek arkadaşlar önümüzdeki devrede de 
olacaktır, simli ek vardır. Ayrıca Parlöman-
terin Meclisteki faaliyetlerinden dolayı böy
le bir hükümle smırlrmak Anayasaya da aykı
rı düşer. Bu itibarla, hakikaten arzu etmek1 e 
beraber, ileride zaten kendi kendine fikir du
varları insanları, aşılmıyacak şekilde çevre
lesin inşallah da temenni edelim, ben bir libe
ral ekonomi okulunun sâlikiyim. buna inanı
yorum desin, insan orada dursun, ben sosya
list ekonomi mensubuyum desin, tamam, orası 
onun yeri olsun. Ama, bugünkü siyasi parti
lerimiz henüz bu nitelikte ve bu program vuzu
huna kavuşmuş durumda değiller. O itibar
la elbette ki, önümüzdeki devrelerde de bel
ki, he1^ hele bu önümüzdeki devrede birtakım 
dağılmalar ve toplanmalar olacaktır. Sayın 
Demir arkadaşımız bu dağılmanın nasıl olsa 
sonuna kadar dayanmıştır, üzülmesin, o son
ra bir karar verir. Biz Anayasanın espirisinc 
sadık kalalım. Her halde 'bu takririn kabul 
edilmemesi lâzımgeleceği kanaatindeyim. Bel

ki do Baki Bey arkadaşımız geri alırlar. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Baki Güzey, 
takririnizi izah ediniz. Çok vazıh olmakla bera
ber bir defa da siz izah ediniz. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Ben 
daha evvel söz istemiştim. 

BAŞKAN — Takririni izah edecek efendim. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlarım, haddizatında Anayasaya aykırı ve 
temel hürriyetlere aykırı gibi görünüyorsa 
da, esasını tetkik ettiğimiz zaman bu mevzuu 
daha iyi anlamış oluruz. Evvelâ bir Parlâ
mento üyesi olabilmek için hangi kanaldan 
geçmek lâzım... Evvelâ yoklama. Yoklamayı kim 
yapacak... Mensubolduğu siyasi partinin men
supları yoklamayı yapacak. Sırayı kim tâyin 
edecek?. Nispî seçim olduğuna göre sırayı yine o 
parti mensupları tâyin edecek. Ve ondan sonra 
umumi efkâra verecek. Bunların reylerini kim 
kullanacak? MuhteMf partiler olduğuna göre her 
parti kendisine mensubolan üyeyi seçmek için re-
vini kullanacak. Ve heyeti umumiyeoi itibariyle 
millî irade teşekkül edecek. Anayasa, her ne ka
dar bir Parlâmento üyesinin bölgesinin değil, 
Türkiye'nin üyesi oMuğunu kabul ederse de 
realiteye in ligimiz ve hakikati gördüğümüz za
manlarda bir parti içinde seçilmiş olan bir 
kî ime Parlâmento üvesi seçilmiş olur. Böyle 
o1 unca bir partinin fikriyatını kabul etmiş vo 
avnı zamanda o üyeler tarafından seçilmiş o^n 
bir üye, kendi mensubolduğu ve kendilerini se-
çen^ri terk ettiği takdirde elbette ki, onla
rın da onu terk etme haklarını karşılıklı ola
rak ve eşit haklar zaviyesinden, vermek iea-
V b r . Bir Parlamento üverne oradan, kendi
sini seçenlerden ayrılmak hakkını, serbestî-
rn i verivoruz da onu seçenlere ondan ayrıl
mak hakkını vermemekle, o zaman eşit haklar 
moıelerune riayet etmemiş oluruz. Bu itibarladır 
•ki, memlekette siyasi istikrarı temin edebil
mek, siyasi ahlâkı temin edebPmek için sure
ti katiyede Parlâmento üyeliğinde fedakârlık 
edebilecek bir sebep bulduğu takdirde ayrıl
malıdır. Aksi takdirde o partiden bu partiye, 
bu partiden şu partiye; partiler arasında sey
yareler gibi gezici vaziyetten Parlâmento 
üyesini bu madde ile kurtarmış oluruz ve si-
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yasi istikran da temin etmiş oluruz. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Demir. 
MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Çok 

muhterem arkadaşlarım; kanunun tümü üzerin
de konuşan muhterem senatörler oeak, bucak 
başkanlarından dert yandılar, bunların kaldı
rıldığından dolayı memnuniyetlerini izhar et
tiler. Ve yine yapılan denemelerde, önseçi
min kabul edilmedi, bunun önemi izah edilir
ken, daha ziyade ahlâkın hâkim olabileceğine 
bPhassa denemeler yapılırken muhterem arka
daş1 arım ben bun'», bizzat şahidolmuşumdur: 
delege getirilir, bir partinin saat 10 da ise 
yoklaması önce ona girer, ondan çıkar, öğle
den sonra eğer varsa, öbür partinin denemesi
ne girmek suretlvle reyini kullanır ki, Siyasi 
Partiler Kanununda bu husus yer a'mış ve ha
kikaten böyle af buvurun, ahlâksızca hareket
ler önlennrştir. Sağlam ahlâka istitiadediyoruz. 

Çak muhterem arkadaşlar; bendeniz. Sayın 
Güzey arkadaşımız, bu kürsüden böyle bir 
te l i f te bulunduğu için hepinizin huzurunda 
kendisine teşekkür ederim. 

Simdi biz, bizi seçecek delegeleri sağlam ah
lâka bağlarken, bizi seçip buraya gönderen ve 
burada onları temsil eden kimselerin de aynı 
ahlâk kaidelerine sadık obasını istemek hakkı
mızdır. Onların da bizden istemek baldandır. 

Muhterem arkadaşlarım; müsaade ederseniz 
arz ödevim, onun için buraya gelen bir kimse, 
bir kütleden seçilmiş gelmiştir. Bu kütlenin 
reyini almıştır ve bu kütle gecesini gündüzüne 
katmıştır, şu ve bu, o vatandaşı kendi partisin
den seçmek, göndermek için her türlü mücade
leyi, hattâ ölümü bile göze almıştır. Onu temsil 
eden kimsenin burnva geldiğinde arkadaşlarım. 
ona ve onun verdiği reye hürmet etmesi şart 
ve elzemdir. Bir saat evvel içimizdeki Annyasacı 
olan arkadaşlarla konuştum, rica ettim- bir 
kanun getirecekt:m, bu hususta. Bu kanunu ge-
tirmevin, Partiler Kanunu geliyor, bunu bu 
Partiler Kanununun bir maddesine ekletirsiniz 
dediler. Bir saat evvel Sırrı Atalay ve muh
terem arkadaşlarımla temas ettim, söyledim 
kendilerine, bu Anavasaya ay]cırı mı, değil mi? 
diye sordum. Muhakkak ki, arkadaşlarım bu hu
susta benden daha fazla bilgi sahibi oldukla
rından dolayı onların fikrlerinden faydalan
mak istedim Bu yerindedir ve isabetlidir. Ama 
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Anayasaya aykırıdır : önce ahlâk kaidelerine 
uvn.n şeyleri koymak ve Anayasayı da bu ahlâk 
kaidelerine bağlamak en doğru yoldur, dendi. 

Onun için muhterem arkadaşlarım; meselâ, 
•vmdi ne oluvor ne deniyor? Bundan evvel Millî 
Bakiye si°temmi g i rd iğ in iz zaman burada 
onun alevhinde, lehinde konuşanlar oldu. Rey
lerin değerlendirilmesi bakmvndnn bunnn şart 
ve elzem olduğu müdafaa edildi bu kürsüde. Ve 
vim bendeniz de aynı şekilde kalkıp müdafaa 
ettim burada. 

Simdi muhterem arkadaşlar; hakikati size 
".öyliyevim, meselâ şahsan ben ne yapacağım? 
Elendim, başka bir partiyi kuvvetli buluyo
rum, o partiye gitmek için önce ne yapıyorum? 
Seçim bölgeme gidip diyorum ki, haydi baka
lım siz hangi partidensiniz? Benim partimden 
Siz yavaş yavaş buradan istifa edin, gidin. 
Nereye? Ben hangi partiye gideceksem; orayı 
".ağlamlaştırıyorum, bu partiyi o partiye kay
dırıyorum. Tamam mı muhterem arkadaşlar? 
Ondan sonra geliyorum diyorum, ne yapa
lım seçmenin gitti, teşkilât gitti, ben de gitmek 
mecburiyetindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu esası kabul etti
ğiniz takdirde, eğer ben bir Parlâmento üyesi 
olarak bu Meclise gelmeyi arzu ediyorsam, bu 
arzum, bu imanım varsa arkadaşlar, teşkilâ
tımdan böyle bir teşebbüs gördüğüm zaman 
emin olun ki, yıldızsız gecede oraya giderim. 
Ncrcve gidivorsun? Bak beraber hep çalışıyo
ruz. O partiyi orada tutmaya çalışırım. O 
teşkilâtı orada tuttuğum müddetçe emin olu
nuz ki, arkadaşlar bu partiler arasında bir 
muvazene temin edilmiş olur. Bendeniz arkada
şım gibi katî değil, şöyle bir şey düşünmüş
tüm ve vereceğim takriri, iltifat buyurursanız 
arkadaşlar, emin olun bu memlekette vatanda
şın reyine riayet etmek bakımından, onun re
yinin hakkını vermek bakımından, ah]T-ki ba
kımdan, en isabetli, en doğru yolu seçmiş ola
caksınız. Ben şöyle bir teklifte bulunacağım. 
Seçildim geldim buraya... Olabilir ya, Ahmet'
in kaşını, Mehmet'in gözünü beğenmiyebihrim, 
partiyi beğenmiyebilirim. (Gürültüler.) Müsaa
denizle arkadaşlarım, s'.z de gelir kürsüden ko
nuşursunuz. Muhterem arkadaşlarım; beğenmi
yebilirim istifa ederim, bu partiden. Fakat si
yasi hayatıma burada, teşriî hayatıma ister 
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müstakil olarak, isterse her hangi bir partiye 
girmek suretiyle devanı edebilirim. Müdde
tim bittiği zaman arkadaşlarım bir seçim devresi 
geçmedikten sonra hiçbir partinin listesine gir
in iveceğimi kabul ettiğiniz takdirde ki, arkada
şım da kati olarak koymuştur, istifa eder, et
mez, doğrudur, isabetlidir, ben bunu kaldrııyo-
fiun. Seçildim, buraya geldim, istifa ede
rim. Gider başka her hangi bir partiye gire
rim. Fakat dört sene devam ederim milletve
kiliyim, seııatörsem altı sene devam ederim. Fa
kat altı sene sonra tekrar seçime girebilmek için 
bir seçim devresi geçtikten sonra, varsa ben 
de bu kuvvet, kudret, giderim, hangi part ;yc 
gireceksem; Cumhuriyet Halk Partisine mi Ada
let Partisine mi, Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisine mi, hangi parti olursa olsun arkadaş
larım, giderim o partinin safında, orada, o vi
lâyette çalışırım, altı sene sonra yahut dört se
ne sonra, kendimde1 bir kudret ve kuvvet gö
rürsem dört sene sonra arkadaşlar bu parti
lerden her hangi birisinin listesine girer de ge
lirsem buraya o zaman ahlâki kaideleri oturt
turmuş ve sağlam esaslara bağlamış olurum. 
Yoksa muhterem arkadaşlarım; birine bakanlık 
vâdetmek, birine liste başına koymayı vâdet-
mek, partiler arasında transfer ve bir dama taşı 
gibi oradan oraya geçmeler asla doğru değil
dir. Vatandaş bunu tasvibetmiyor. Vatanda
şın tasvibetmediğini burada müdafaa edece
ğimiz yerde işte bunu müdafaa etmek lâzım
dır arkadaşlarım. Evet partiler, parti liderleri 
bunu tasvibediyor, bir iki kişi fazlalaşıyoruz 
diye. Fakat bir de vatandaşlara sorun. Vatan
daşlar tasvibediyor ınıı, etmiyor mır? Etmiyor 
asla arkadaşlarım. Vatandasın tasvibetmediğini 
yapmamak lâzımdır. Anayasaya da. uydurmak 
lâzımdır. Ne ise kanunda ona uydurmak lâzım
dır. Tekrar söylüyorum muhterem huzuru
nuzda, arkadaşıma çok çok teşekkür ederim. 
Bu mevcudolan Millî Bakiye1 olsun, şu Siyasi 
Partiler Kanunu olsun bunların içinde bulu
nan maddelerin en önemlisini en esaslısını alıp. 
vatandaşa her- bakımdan örnek olacaksak ev
velâ ahlâk bakım.'ndan örnek olmamız şart ve 
elzemdir arkadaşlar. O da ancak arkadaşlarım, 
bir partiden listeye tfirip Parlâmento üyeliği 
kazandıktan sonra partisini değiştirdiği za
man dört sene sonra, altı sene sonra tekrar 
bekleyip listeye girip mücadele edip kazan-
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mak lâzımdır. Çok yerinde ve isabetlidir, 
buna iltifat ettiğimiz zaman vatandaşın da re
yini, vatandaşın da istediğini kabul etmiş ola
caksınız, aslolanı yerine getirmiş olacaksınız. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 
BETİL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar; ge
rek Sayın Tevetoğlu'nun, gerekse Sayın Gü
zey'in teklifleri ve Sayın Demir'in bu tek
lifleri destekliyen konuşmaları, Anayasamı
zın. açık hükümlerine aykırıdır. Biz burada 
Siyasi Partiler Kanununu çıkarmaya. çalışı
yoruz. Eğer arkadaşlarım, bu görüşlerinin 
kanım hükümleri, yasa hükümleri halinde uy
gulanmalının lüzumlu ve faydalı olduğu ika
nı.sı uda iseler bunun yolu Anayasa değişik
liğidir. Binaenaleyh, Siyasi Partiler kanunu 
tasarısına böyle hükümler konulamaz. Çün
kü arkadaşlar, Anayasamızın 56 ncı maddesi 
aynen, «vatandaşlar, siyasi parti kurma ve 
usulüne göre partilere girme ve çıkma, hak
kına. sahiptir» diyor. 

76 ncı maddesi «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendi
lerini seçenleri değil, bütün milleti temsil 
ederler». 

Anayasamızın 11 nci maddesi, temel hak 
ve hürriyetlerin özüne dokıınulamıyaeağı 
kaidesini ikoymuştur. Binaenaleyh, bu hüküm
ler değiştirilmedikçe dediklerinin Siyasi Par
tiler kanunu tasarısına konmasına imkân 
yoktur. Sayın MeJhmet Ali Demir arkada
şımızın uzun konuşmasına bir cümle ile daha 
cevap vermek lüzumunu hissediyorum. Cum
huriyet Senatosu üyesi olmuş, milletvekili se
çilmiş kimseler, seçildikten sonra yalnız se
çildikleri bölgeyi veya sadece kendilerini 
seçenleri değil, bütün Türk Milletini tem
sil ettiklerine göre, elbette haklı buldukları 
birtakım sebeplere istinaden bu işlemleri 
yaparlar diye düşünmek lâzımdır. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Alpiskender, buyurun. 
Yalnız bir noktayı arz edeyim; Sayın Alpis

kender, bir şey yazıyor, diyorlar k i ; «Âmil 
Artus'tan sonra ben söz istediğim halde he
nüz söz verilmedi». Efendim, Mehmet Ali 
Demir'den, hattâ Baki Güzey'den de evvel söz 



O Senatosu B : 101 
istemişlerdi. Fakat tereihan Baki Güzey'e söz 
verdim, önergesini izah için. Mehmet Ali De
mir'e söz verdini. Sırada bir yanlışlık yok
tur, onu arz ederim efendim. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin.) — Ben de 
söz istemiştim. 

BAŞKAN — Bundan sonra sıra sizin efen
dim. Ondan sonrada şu arkadaşlar söz iste
mişlerdir: Nüvit Yetkin, Esat Mahmut Kara-
kurt, Âmil Aıtus, Sayın Ege; kısa olduğu için 
yalnız size sayın, dedim. Hepsi de sayın tabiî. 
T evet oğlu. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlar; Sayın 
Fethi Tevetoğlıı ve Sayın Baki Güzey'in öner
gelerini 'kalben, hakikaten benimsemiş bu
lunmaktayım. Yalnız, kıymetli arkadaşımız 
Âmil Artıif'un verdikleri çok yerinde ve 
beliğ cevap bu önergelerin Anayasa bakımın
dan ele alınmasına bugün imkân vermemekte
dir. Ben hayatımda ilci siyasi partiye inti-
sabettim. hiçbirinden de istifa etmiş değilim. 
Onun için konuşmalarını tamamen objektiftir. 
Yalnız kıymetli arkadaşlarımın temas etme
dikleri bir noktayı arz edeceğim. Bir ımebus 
veya senatör her şeyden evvel seçim 'beyan
namesine bağlıdır. Şüphesiz ki, o partinin 
program Are tüzüğünü de kabul etmiştir. Ama, 
Sayın Tevetoğlu ve Sayın Bâlki Güzey arka
daşımız hu ayrılmanın hata ve kabahatini yal
nız ayrılana tahmil ediyorlar, bu açıdan işin 
içerisine girmiş oluyorlar. Ben hiçbir parti
yi, hiçbir şahsı telmih etmiyorum, ittihat -
Terakki devrinden bugüne kadar kurutmuş 
olan bütün partilerin faaliyetlerini günü 
gününe takibetmiş bir arkadaşınız olarak arz 
ede3'im ki, bu, partilerden ayrılmalarda, çok 
kere kabahat o partilerin bizzat idarecilerinin 
olmuştur. Ve bu, zamanla, hâd isafla da sabit 
olmuştur. Binaenaleyh, bu husus da teminat 
altına alınmadığına göre yalnız kabahati ay
rılana yülkliyerek, bir ceza ve bir- müeyyide 
koymak hâdisatı tek taraflı .müşahede et
mek olur, hâdisatı tek taraflı müşahede et
miş olabiliriz. Ben öyle partiler bilirim 'ki, 
programını da. tüzüğünü de bir tarafa atmış 
ve seçmenine verdiği sözü tutmak için, ken
di partisi içinde mücadele yapmak imkânı
nı aramış, bulamamıştır. Ama bu zat istifa 
etmişse, o zaman kabahati vahi iz istifa ede-
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ıüıı üstünde toplamak hâdisatı tek cepheli 
mütalâa etmek demek olur. Bu bakımdan, tat
bikat bakımından ve bu hukuk açısından da, 
yalnız Anayasa bakımından değil, bu bakım
dan da bu önergelerin iltifat görmesini te
menni etmem. Ama ben bunları canü gönülden 
temenni ederim, siyasi hayatımızda teessü
fünü şiddetle arzu ettiğim bu siyasi ahlâk, 
memleketimizde teessüs ettiği zaman ne o par
ti idarecileri bu gibi hâdiselere sebebiyet ve
rirler ne de ayrılan arkadaşlar böyle fantazi 
sebeplerle, yahut olur olmaz, çıkar açısından 
hareket ederek ayrılmazlar. Bu, kanun değil 
bir siyasi ahlâk meselesidir. Bunu arz ederek 
huzurunuzdan ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Çok muh

terem arkadaşlarım, tarih tekerrür eder, denir 
ama gönül isterki tekamül safhasında bizi geri
lere götürecek tekerrürler vuku bulmasın. Şim
di görüşme mevzuu olan önergeler bundan epey
ce yıl evvel aynı mahiyet ve vasıfta Türk siyasi 
hayatında yine fırtınalar koparmış ve o zaman 
da böylesine önergelerle, insanları bir noktada 
bağlamak gibi bir acayip yola tevessül edilmişti. 
Ama o günden bugüne çok zaman geçti, ve yine 
Anayasa düzeninde, yeni ufuklar açılmak sure
tiyle meselelerimizi, siyasi vasıflarımızı hem tâ
yin ve tesbit emiş bulunuyoruz, hem de yolumu
zu almış oluyoruz. Bu Anayasaya aykırıdır bu 
teklifler, evvelâ diğer arkadaşlarımla berabe
rim. Saniyen, Demir arkadaşımız meseleyi hep 
ahlâk cihetine götürdü. Aziz arkadaşlarım; 
Demir'den rica edeceğim, aklî olmıyan bir mev
zuu o ahlâki esas ile bağdaştırmak mümkün olur 
mu? Bir cemiyetin seçen unsuru iradesini kul
lanmakta zaıf gösterir, aciz gösterir veya bu
gün isabetli hareket ettiği halde, ya'rın bu isa
betten uzaklaşmak suretiyle, muayyen çıkarcı 
hevesler peşine takılırsa benim de falan zat 
üzerinde reyim var derse ki var mı, yok mu; 
gizli seçim, aleni tasnif esasında bunu tesbit et
mek de kolay kolay her zaman mümkün olma
dığı için, illâ sen falan partiden ayrıldın, başka 
partiye geçemezsin dersek o zaman bu memle
kette, âdeta kötüye gitmenin yollarını aramış 
bulmuş ona bir nevi teminat vermiş oluruz. 
(Sebebi nedir, sesleri) Sebebi şu: Siyasi teşek

küller, idarecilerinin elinde birçok zaman çığ-
rmdan çıkabilirler, misâlleri görülmüştür. Bir 
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siyasi teşekkül çığrmdan çıkma yoluna gitti
ği zaman, onun içinde aklı bağında, yalnız va
tanını seven insan ona dirsek çevirmek suretiyle 
ayrılır ve bu bir derceeye kadar olsun, o siyasi 
teşekküle bir nevi ders ve ibret verici mahiyette. 
ikaz mahiyetinde bir müeyyide teşkil eder, onu 
hizaya getirir. Bu hizaya getirme faslı kapa
nırsa yolunu şaşıran siyasi partilerin bu şaşkın 
yollarına hızla devam ettikleri görülebilir ve o 
parti nereye giderse gider ama bundan cemiyet 
de T'arar görür. Yani evvelemirde meseleyi bu 
zaviyeden ele almak lâzımgclir. 

Saym Demir, bir partiden ayrılan bir insan 
gidip kütleyi istediği istikâmete sürüklemek 
suretiyle diğer partide hayat bulacağı yolundr 
bir noktai nazar izhar ettiler. Bir kütle ki, is
tifa eden Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesinin 
arkasına takılıp da bir tarafa gidecek. Bırakır 
müsaade edin ne tarafa giderse gitsin. Ben zan
nediyorum ki kütle asd iyi istikamete gidilmedi
ğini hissettiği takdirde yerinde duran adamr 
karşı cephe alır. Yoksa bunun aksine hareke' 
eden kimselere karşı saygısızlık duymaz. Ve son 
ra bunu medeni ölçüler içinde mütalâa ettiğimi 
zaman bizim örnek aldığımız demokratik mem
leketlerde bunun misâlleri çoktur. Misâl. Çor 
çil parti hayatını değiştirmiş ve dünya tarihine 
de hizmet etmiş adamdır. Bundan daha iyi biı 
misâli şu anda hatırlamak mümkün olmadı be
nim için. O itibarla gerek Anayasa zaviyesin 
den olsun, gerek akli esaslarla olsun, Sayın De 
mir gibi ahlâki demiyorum ; çünkü ahlâkla alâ
kasını pek göremiyorum. Böylesine bir mevzu 
nun ortaya konulması yerinde değildir. Ve za-
ten buna benzer bir teklif hattâ çok daha da mü
sait bir vasat içinde bir zamanlar reddedilmiş
ti, bunu da dikkate alırsa kıymetli arkadaşla
rım, bu mevzuu üzerinde daha fazla durmadan 
bunun reddine gitmek suretiyle b H huzurlu va
ziyete getirmiş olurlar. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Yetkin. 

NÜVlT YETKÎN (Malatya) — Muhterem 
arkadaşlarım; Saym Mehmet Ali Demir, bu ko
nuda diğer arkadaşlarımın vermiş oldukları 
takrirleri desteklerken ahlâkllikten bahsetmemiş 
olsalardı huzurunuzu işgal etmeyecektim. 

Saym Demir'in kamaatince bir Parlâmento 
üyesi teşkilâtın göndermiş olduğu bir memuru
dur ve binaenaleyh bir siyasi partiyi değiştirin-
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e o, teşkilâtına karşı, ahlâkiliği ihlâl etmiş olur. 
Saym Demir'in unuttuğu noktaları kendisine 
hatırlatmak isterim. Evvelemirde bizim Anaya
samız milletvekilini ve senatörü yani Parlâmen
to üyesini kendisini seçen seçmenlerin aleti, 
uşağı telâkki etmiyor, Saym Demir. Anayasa
mızın sarl'h hükümlerini izin verirseniz okuya
yım : 

«Madde 76. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini se
çenleri değil» - yani sizin ifade buyurduğunuz 
şekilde teşkilâtı değil - «bütün milleti temsil 
ederler.» Binaenaleyh buraya Parlâmento üyesi 
bütün milleti temsil etmek üzere gelir. 

Bir şey daha var muhterem arkadaşlarım, 
Parlâmento üyesi, bir siyasi partinin de robotu 
değildir. Programını, tüzüğünü, umdelerini, 
meçini beyannamesini beğenmiş olduğu bir siya
si partiye kendi fikrini katmak, kendi oyunu 
katmak, kendi enerjsini katmak üzere gelir, ama 
o siyasi partinin, kendi umdelerine tevafuk et-
mlyen bir yola inhiraf ettiğini görünce o siyasi 

partinin içinde gücü bir hadde kadar yeter. O 
"îiyasi partiye fiilen, emeğiyle, fikriyle, reyiyle 
İstikamet vermek için bir Parlâmento üyesinin 
gayretleri kâfi gelmiyebilir. Binaenaleyh kendi 
inançlarından, kendi umdelerinden inhiraf etti
ğini gördüğü bir siyasi partinin içinde kalmak 
Sayı Demir; ahlâkilik değil, komiteelliktir. 
Aksine, bir Parlâmento üyesi kendi umdeleriyle 
bağdaşmadığı zaman gücü yettiği kadar kendi 
partisini kendi inançlarına uygun bir istika
mete getirmek için kurultayında, grupunda, 
Hükümetinde gayret sarf eder. Ama gücünün 
vetmedlğlni görünce umdeleri bağdaşmadığı için 
ı siyasi partiden ayrılır. Ama millet mümessil
liğinden ayrılır mı? Hayır. O devre için ken
disine verilmiş olan temsil görevini sonuna ka
dar ifa eder. Blnaenoleyh, (Sizden ayrılan böy-
\Q mi ayrıldı? sesleri) Bizden ayrılanlar da baş
ka partilerden ayrılanlar da bu hür iradeyi ve 
\nayasamn 56 ncı maddesinin her vatandışa 
bahşetmiş olduğu siyasi partilere girmek ve çık
mak serbestisini kullanarak .ayrılmışlardır, böyle 
telâkki etmeye mecburuz, bunun halâkilik ile 
ılâkası yoktur. Aksi halde, sizin söylediğiniz, 
Parlâmento üyelerini teşkilâtın birer bazicesi 
S:-]ine getirmek olur. Ahlâkilik değildir Demir, 
bu komitecilik olur. (Türkiye'yi batırır, sesleri) 
Saygılarımla. (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Madde hakkında kifayet tak

riri vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu tavazzuh etmiştir, 4 ncü madde hak

kındaki görüşmelerin yeterliğini arz ve teklif 
ederim. 

Samsun 
Rıza Isıtan 

ÂMÎL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Artus. 

ÂMÎL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Muhterem arkadaşlar; konu çok önemlidir, ki
fayet t£<l:riririnin bendeniz aleyhindeyim. Bura
da cidden birçok şeyler ifade edildi. Bu öner
gelerin Anayasa açısından kabule şayan olma
dığı izah edildi. Bendeniz de söz alarak bu gö
revi ifa etmiş bulunuyorum. Fakat, bu öner
gelerin başka açılardan da kabule şayan olma
dığını, ezcümle bir genel merkez istibdadı yara
tacak nitelikte olduğunu etraflı şekilde anlat
mak zorundayız. Bu önergelerin bizim gibi si
yasi partilerde şimdiye kadar vazife görmemiş 
bağımsız kimseler tarafından verilmiş olması 
halinde, bilmiyorlar siyasi hayatı, siyasi par
tiler içinde bulunmadıkları için, böyle önerge 
veriyorlar, denilebilirdi. Fakat siyasi partiler 
içinde bulunmuş olan arkadaşlarımızın bu şe
kilde önerge vermiş olmalarını cidden bendeniz 
hayretle karşılıyorum. Biliyorsunuz ki, arka
daşlar, siyasi parti, tüzüğünü, programını bir 
tarafta bırakarak, kendisi başka bir istikamet 
tutabilmektedir. Genel merkez, genel yönetim 
kurulu başka bir istikamete gidebilmektedir. 
Bütün uyarmalar semeresiz kaldığı takdirde 
üyenin elinde istifa etmekten başka yapacak bir 
şey kalmamaktadır. Binaenaleyh Anayasaya ay
kırılığı bir tarafa bırakalım, fakat bu istifa 
edemez, ederse milletvekilliğini kaybeder, veya
hut seçimlere giremez gibi hükümleri koydu
ğunuz takdirde genel merkezin ve genel yöne
tim kurulunun istibdadını tesis ediyorsunuz ve 
kendi siyasi hayatınızı oradaki 10 - 15 kişinin 
eline teslim ediyorsunuz, demektir. Bunu biz 
yapsak bilmiyorsunuz, dersiniz. Fakat siz sene
lerden beri bu siyasi partiler içinde vazife gör
müş, muhtelif organlarına girmiş, çıkmış ar-

lifi yapıyorsunuz, bendeniz anlıyamıyorum. ( Ki
fayet var sesleri) Bunları izah etmek suretiyle 
kifayetin aleyhinde oy vermenizi rica etmiş olu
yorum. 

Hürmetlerimle. 

BAKI GÜZEY (Bursa) — izahat verilmesi 
lâzım. 

BAŞKAN — izahatı kaldı mı Sayın Güzey? 
4 ncü madde hakkındaki görüşmelerin kifa
yeti hakkında bir kifayet takriri vardı, oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Büyük bir çoğunlukla kabul edilmiştir. 

Şimdi takrirleri oyunuza sunacağım efendim, 
tekrar okutup. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Büyük 
çoğunluk diye bir deyim var mı? 

BAŞKAN — Efendim, 5 e karşı... 
ERDOĞAN ADALI (istanbul) — içtüzükte 

böyle bir deyim var mı efendim? 
BAŞKAN — Olmadığına dair bir şey var mı? 

Siz îçtüzükçü geçiniyorsunuz beyefendi? 
ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Efendim, 

büyük ekseriyet, küçük ekseriyet diye bir şey 
var mı? 

BAŞKAN — Efendim, şüphe hâsıl olmasın 
diye söylenir. Bu itirazınız neyi ifade ediyor, 
anlamıyorum; her şeye itiraz edersiniz Sayın 
Adalı. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Müsaade 
ediniz efendim. 

BAŞKAN — Müsaade etmiyorum efendim, 
oturunuz yerinize. Söz admadan konuşmayınız. 

Efendim, takrirleri tekrar okutuyorum. 
(Baki Güzey'in takriri tekrar okundu.) 
(Fethi Tevetoğlu'nun takriri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Demir'in de bir takriri 

vardır, okutuyorum. 
• 

Başkanlığa 
Dördüncü maddenin sonuna aşağıdaki fıkra

nın eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Tunceli 

Mehmet Ali Demir 

«Bir psarti listesinde seçimi kazanan bir kim
se o partiden istifa ettiği takdirde ancak bir 
devre sonra seçime girebilir.» 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
kadaşlarsımz. Böyle olduğu halde nasıl bu tek- | Sayın Başkan; Anayasa muvacehesinde bu öner-
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gelerin oylanmasına imkân olmadığı kanaatinde
yim. 

BAŞKAN — Bendin de şaıhsi kanaatim öyle 
olmakla beraber, Anayasaya aykırı dediğimiz şe
yin aykırı olmadığı tezahür ediyor, aykırı de
ğildir, dediğimiz şey aykırı olarak tezahür edi
yor. Binaenaleyh, oya koymak ınacburiyetinde-
yinı. 

Efendini; bunların içinde en aykırısı Sayın 
(tüzey'indir, takririnde büsbütün kapı dışarı 
ediyor üyeleri. Bir siyasi partiden istifa eden 
Parlâmento üyeleri, Parlâmentodan istifa etmiş 
sayılırlar, fıkrasının maddeye ilâvesini teklif 
etmektedir. Bu teklifi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

İkinci takrir, Sayın Mehmet Ali Demir'in-
üir. Bir partiden istifa edenler bir devre geç
tikten sonra ancak seçime iştirak edebilirler, 
şeklindeki takriri oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmemiştir. 

Üçüncüsü Sayın Tevetoğlu'nundur. Bir par
tiden istifa eden bir üye, o devre sonuna kadar 
başka bir partiye intisabedemez. Bunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmemiştir. 

Şu halde maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. 

GEÇÎCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZlHNÎ 
BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım; Millet 
Meclisince kabul edilmiş madde aynen kabul 
edilmiştir, denmiş. Fakat matbaa basarken mat-
lapları lalmamış. Maddeleri matlaplariyle bir
likte mütalâa etmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Anlaanadım efendim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanını, 
üçüncü, dördüncü, beşinci maddelerin, - şimdi 
konuşulan dördüncü maddede - Millet Meclisin
ce kabul edilen metinleri aynen kabul edilmiş
tir deniyor. Maddeler birer matlap ihtiva etmek
tedir ve bu matlabı da dâhil olmak üzere kabul 
edilmiştir. Bu itibarla Millet Meclisince kabul 
edilen dördüncü madenin Millet Meclisince ka
bul edilen ınatlabı ile beraber... 

BAŞKAN — Zapta geçmesi için lütfen bu
radan izah ederseniz, teype de geçmiş olur efen
dim. 

İkinci madde hakkında oy kullanmıyan.'... 
Yok. Oylama muamelesi bitmiştir, 
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ZİHNİ BETÎL (Tokat) — Muhterem arka-

kadaşlarım; tasarının birinci kısmı beş madde
den müteşekkildir. Ve tasarının üçüncü, dördün
cü ve beşinci maddeler, Millet Meclisince kalbul 
edilen metnin aynen kabul •edilmesi suretiyle vü
cuda getirilmiştir. Ve Geçici Komisyonun kaimi 
etmiş olduğu metin olarak, üç, dört ve beşinci 
maddelerde bu husus tasrih edilmiş -bulunuyor. 
Yiilnrz, Millet Meclisince kabul edilen üç, dört 
ve beşinci maddelerin başlıkları da vardır, mat
lupları da vardır. Komisyonunuz Millet Mecli
since kabul edilen bu maddeleri başlıkları üe be
raber kabul etti ve matbaaya böyle gönderdi. Bi
naenaleyh, komisyonumuzun ve Millet Meclisi
nin kabul ettiği, üç, dört ve beşinci maddeler 
Millet Meclisi metninin üçüncü, dördüncü ve 
beşinci maddelerinin matlupları ile birliktedir. 

BAŞKAN — - Efendim, mesele anlaşılmıştır. 
Ve birinci kısmın müzakeresi bu suretle bitmiş
tir. Birinci kısmı kararınız veçhile... 

Yalnız müsaadenizle ikinci madde hakkında 
oy neticesini arz edeceğim. 

Efendim, şimdi 4 ncü maddeyi Sayın Betiİ'in 
izahı dairesinde ve diğer hususları da ihtiva et
mek üzere oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenlei'... Kabul edilmiştir. 

Siyasi partilerin teşkilâtı 

MADDE 5. — Siyasi partilerin teşkilâtı, 
merkez organları ile il ve ilçe teşkilâtından ve 
parti tüzüklerinin köy ve mahallelerde öngördü
ğü görevliler ile yardımcı kuruluşlardan ve - var
sa - Türkiye Büyük Millet Meclisindeki, il genel 
meelislerindeki ve belediye meelislerindeki grup
larından ibarettir. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yok. Kabul edil
miştir, geçiyoruz. 

İkinci madde hakkında tadil teklifinin açık 
oylamasına 100 üye iştirak etmiş; 07 kabul, 'i ret 
oyu kullanılmıştır. Madde 97 oyla kabul edilmiş
tir. Bu şekilde birinci kısmın müzakeresi bitmiş
tir. Birinci kısmın bu şekilde kabulünü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İkinci kısma geçiyoruz. İkinci kısım, 6 ncı 
maddeden 64 ncü maddeye kadar olan mevzuları 
ihtiva etmektedir. 
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İKİNCİ KISIM 

Siyasi partilerin teşkilâtlanması 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş 

Partinin kurulması 

MADDE 6. — Siyasi partiler, milletvekilliği
ne seçilme yeterliğine sahip en az onbeş Türk 
vatandaşı tarafından kurulur. 

Siyasi parti, kuruluş bildirisinin İçişleri Ba
kanlığına verilmesiyle tüzel kişilik kazanır. Bu 
bildirinin bütün kurucular tarafından imzalan
ması ve imzalarının yanında kurucuların ad, so
yadı, meslek veya sanat ve ikametgâhları ile si
yasi partinin adının ve genel merkez adresinin 
belirtilmesi ve partinin tüzüğü ile programının 
iki örneğinin bildiriye ekli olarak verilmesi şart
tır. İçişleri Bakanlığı, kuruluş bildirisi ile ekle
rinde noksanlık görürse, noksanların tamamlan
masını, bildirinin verilmesinden başlıyarak otuz 
gün içinde yazı ile ister. 

İçişleri Bakanlığı, parti tüzüğüne göre par
tinin merkez organlarının seçilmesine kadar, ku-
nıcularm kanunda gösterilen şartları haiz olduk
larının tevsik edilmesini yaziyle istiyebilir. 

3 ncü ve 4 ncü fıkralarda söz konusu istemin 
tebliği tarihinden bağlıyarak altmış gün içinde 
noksanlık giderilmediği veya tevsik sağlanmadı
ğı takdirde, siyasi partilerin kapatılmasına dair 
hükümler uygul anı ı\ 

BAŞKAN — Tadil tekliflerinden 6 neı mad
de hakkında bir tadil teklifi vardır, okuyoruz 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
6 neı maddenin son satırında : 

«Siyasi partilerin kapatılmasına daiı hü
kümler uygulanır» cümlesinin, (parti kurulma
mış sayılır) şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Yılmaz tnceoğlu 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası- nedir? 
OTEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümetin mütalâası nedir? 
ADALET BAKANI İRFAN BARAN (Kon

ya Milletvekili) Katılmıyoruz, 
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MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Müsaade ederseniz takririmi izah 
edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun, izah ediniz. 
MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Muhterem arkadaşlarım; partile
rin kurulması hakkındaki formaliteleri yerine 
getirmek için, 60 günlük bir müddet verilmiş
tir. Bu 60 gün içinde bu formaliteler yerine geti
rilmediği takdirde siyasi partilerin kapatılması
na dair hükümler uygulanır. Malûmuâliniz siya
si partilerin kapatılması da Anayasa, Mahkeme
sinin hükmüne tabidir ve birçok formaliteleri 
vardır. Kendisine altmış gün müddet verildiği 
halde bu formaliteleri yerine getinnemişse, ar
tık mahkemenin uğraşmasına lüzum yoktur. O 
bakımdan ben burada partiyi kurulmamış saya
lım diyorum. Siyasi partilerin kapatılmasına da
ir hükümler uygulanır yerine, altmış gün için
de, kendisine yapılan tebligata rağmen bu for
maliteleri yerine getirmemiş olan parti kurul
mamıştır diye kestirip atmanın daha doğru ola
cağı kanaatiyle bu takriri vermiş bulunuyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takrir sahibi takririni izah et
ti. Komisyon ve Hükümet katılmıyorlar. Takriri 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etıniyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Siyasi partiler sicili 
MADDE 7. — Anayasa Mahkemesince siyasi 

partiler için bir sicil tutulur. Siyasi partiler si
cilinde hangi belge ve bilgilerin bulunacağı ve 
sicilin nasıl tutulacağı Anayasa Mahkemesi İç
tüzüğü ile tesbit edilir. 

Bu sicil herkese açıktır. 
BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul edil

miştir, geçiyoruz. 
Sekizinci maddeyi okutuyorum efendim, ta

dil görmüştür. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Üyelik ve organlarda görev alma 

Partilere üye olamıyacak kimseler 
MADDE 8. — Türk vatandaşı olmryanlar, 

reşit olmryanlar, kısıtlı olanlar, kesin olarak 
mahkûm oldukları bir suçtan dolayı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilme yeterli
ğini kaybetmiş olanlar, lise veya eşidi veya da-

— 115 — 



22.6.1985 0:â 
ma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan bi
riyle kasin olarak hüküm giymiş olanlar, lise 
eşi di veya daha alt kademedeki öğrenim kurum
larında öğrenci olanlar, memurlar ve Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin ve özel kanunla veya özel 
kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş 
bankaların ve teşebbüslerin yönetimi, denetimi 
işlerinde çalışanlar ve kamu yararına çalışan 
derneklerden özel gelir kaynakları ve özel im
kânları kanunla sağlanmış olanların merkez ku
rullarında görev alanlar, siyasi partilere üye 
olamazlar. Üniversite öğretim üyeleri ve öğretim 
üyesi yardımcıları, memurların 1 nci fıkra gere
ğince tabi olduğu yasaklatmanın dışındadır. An
cak, bunların siyasi partilerde, genel merkezler
deki karar ve yönetim görevleri dışında görev 
almaları mümkün değildir. 

BAŞKAN — Takrirleri dinlediniz. Sayın 
Komisyonun bu hususta mütalâası nedir? 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Müsaade 
eder misiniz Sayın Başkan, takrirler böyle oku
nunca hiçbir şey anlaşılmıyor. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Adalı. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlarım; takrir tabiî an1 aşılamadı. 
Ama esas itibariyle madde aynı. Yalnız bi
rinci fıkrasında bir değişiklik... 

BAŞKAN —- Bir dakika müsaade eder misiniz 
Sayın Adalı. 

Komisyon nerede? Sayın Komisyon; sizin nok-
tai nazarınızdan ayrı mütalâada bulunuyorlar, 
siz orada meşgulsünüz, yerinizde bulunmuyor
sunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 
BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım; önergele
rini vermezden evvel benimle görüştüler, biliyo
rum. 

BAŞKAN — Ben bunu b^mem. Ben müza
kerenin selâmetle takibi ile mükellefim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Hep benimle meşgulsünüz, 
zaruri bir şey için yerimden ayrılmıştım, bir ke
lime söyledim arkadaşıma. 

Ö. Senatosu fi:l 
ha alt kademedeki öğrenim kurumlarında öğren
ci olanlar, memurlar ve Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin ve özel kanunla veya özel kanunun ver
diği yetkiye dayanılarak kurulmuş bankaların 
ve teşekkülerin yönetim ve denetim işlerinde ça
lışanlar ve kamu yararına çalışan derneklerden 
özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla 
sağlarmış olanların merkez kurullarında görev 
alanlar, siyasi partilere üye olamazlar. 

Kesin olarak mahkûm oldukları bir suçtan 
dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğine 
seçilme yeterliğini kaybetmiş olanlardan, mem
nu haklarının iadesine 9 Temmuz 1961 tarihin
den önce karar verilmiş veya 9 Temmuz 1961 
tarihinden Önce memnu haklarının iadesine hak 
kazandığı yetkili mahkeme. tarafından bu konu
da sonradan verilen kesin karar ile tevsik edil
miş bulunanlar hakkında, yukarıdaki fıkra hük
mü uygulanmaz. 

Üniversite öğretim üyeleri ve öğretim üyesi 
yardımcıları, memur arın 1 nci fıkra gereğince 
tabi olduğu yasaklamanın dışındadır; ancak, 
bunların siyasi partilerde genel merkezdeki ka
rar ve yönetim görevleri dışında görev almaları 
mümkün değildir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında iki takrir 
var, efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Şifahen ara edeceğim sebeplere binaen 8 nci 

maddenin üçüncü satırında «Lise» kelimesinden 
önce «Üniversite, Yüksek okul» kelimelerinin de 
ilâve edilmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 8 nci maddesinin birinci fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve ikinci fık
rasının tayyını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul İstanbul 
Erdoğan Adalı Osman Gümüşoğlu 

Madde 8. — Türk vatandaşı olmıyanlar, re-
şidolmıyanlar, kısıtlı olanlar ile, ağır hapis ce
zasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak 
hüküm giymiş olanlar ve (Taksirli suçlar hari-
calmak üzere) beş yıldan fazla hapis cezasiyle 
veya zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan- I 

BAŞKAN — Hiçbir zaman yerinizde oturma-
I dığmız da müşahede edilmektedir. 
I Buyurun efendim. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Efendim; 
yalnız birinci fıkrada değişikliğimiz ve ikinci fık-

I rayı tamamen kaldırıyoruz. Kanaatimizce bu 
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zorlamadır ve haşivdir; kesin olarak mahkûm I 
oldukları bir suçtan dolayı T B.M.M. üyeliğine 
seçilme yeterliğini kaybetmiş olanların memnu 
haklarının alınması. Bunu kaldırıyoruz ve ay
nı şekilde madde devam ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım; madde, çok çetre
fil bir ifade ile gelmiş huzurumuza zaten. 
İkincisi; 4 neü maddede, biraz evvel kabul bu
yurduğunuz 4 ncü maddede, Anayasanın 57 
nei maddesine müterafik olarak, paralel ola
rak bir hüküm getirilmiş; üye olma ve üye
likten ayrılma serbestliği. Her Türk vatan
daşı, kanunda ve parti tüzüğünde gösteri
len şartlara, ve usullere göre siyasi partilere 
üye olma ve dilediği anda üyelikten çıkmakta 
«serbesttir. Tasarıda esas prensip bu. Gerçek
ten, Anayasanın 56 neı maddesi; vatandaşlar, 
siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere 
girme ve çıkma hakkına sahiptirler, diyor. 

Şimdi, 8 nei maddede, tekrar : («Türk va
tandaşı olmıyanlar, reşit olmıyanlar, kısıtlı 
olan^r, kesin olarak mahkûm oldukları bir 
suçtan dolayı T.B.M.M. ne seçilme yeterliğini 
kaybetmiş olanlar.» 

Muhterem arkadaşlarım; bizim seçilme ye-
terliğiyle bir alâkamız yok, siyasi partilere 
üye ohnak için. Seçme hakkı ile seçilme hakkını 
Anayasa tefrik etmiş birbirinden. Maddeye ko
nulan hüküm, Anayasamızın 68 nei maddesi
nin hükmüdür. Bu da, milletvekilliği seçil
me yeterliği. Biz, siyasi partilere, 57 nei mad
denin ışığı altında siyasi partilere girmek ser-
bsst olduğuna göre ve tasarının 4 ncü mad
desinde de aynen bunu kabul ettiğimize göre 
8 nei maddede, siyasi partilerde üyeliği kay
betmek şartını, 68 nei maddedeki milletvekilli
ğine seçilme yeterliğini tasrih eden madde
dir, bunu alıp aynen tasarıya koymaya hiç 
lüzum yok kanaatimizce. Çünkü, seçme ye
terliği başka şeydir, seçilme yeterliği başka şey
dir. Seçme yeterliğini haiz olan herkes Ana
yasanın 57 nei maddesinin sarih hükmüne 
göre siyasi partilere girmekte serbesttir. Bi- j 
naenıleyh, bu kısmı, biz verdiğimiz takrirde; 
«Türk vatandaşı olmıyanlar, reşit olmıyanlar, 
kısıtlı o1 an1 arla, ağır hapis cezasını gerekti- I 
ren bir suçtan dolayı kesin o1 arak hüküm 
giymiş olan^r ve taksirli suçlar haricoîmak I 
üzere 5 yıldan fazla hapis cezası ile veya zim- I 
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met, ihtilas, irtikâp, rüşvet, mrsizîvk-, do
landırıcılık, sahtecilik, iflâs gibi yüz kızartıci 
suçlardan biri ile kesin olarak hüküm giy
miş olan'ar» diyoruz ve o aradaki kısmı çı
karıyoruz. Zira umumi affa tabi olmuş bir 
kısım vatandaşların siyasi partilere üye ol
ma hakkını elinden alıyor, bu fıkra. Neye is
tinaden alıyor? 68 nei maddedeki seçilme ye
terliği... 

Seçilme yeterliğini üye olmakta aramaya 
lüzum yok. Bir umumi af; farz edelim, 1964 
yılında suç işlemiş, üzerinden mütaaddit af
lar geçmiş durumda, bu vatandaş Devlet 
memuru olup, yüksek kademelere kadar çıkı
yor, ama siyasi partilere üye olmak hakkını 
haiz değil, bu madeye göre. Anayasanın 57 
nei maddesi, vatandaşların siyasi parti kur
ma ve usulüne göre partilere girme ve çıkma 
hakkına sahibolduğunu sarahaten tasrih ettiği 
halde; yani anahaklara, Anayasanın vatanda
şa tanımış olduğu anahaklara, aykırı bir hü
küm getiriliyor, burada. Bu durum karşı
sında, önergemizde bu hususu düzeltiyoruz. 
Esasen affa uğramış olanların da elbette mah
kemelerden tekrar kamu haklarının iadesine 
dair hak kazanması bahis konusu olamaz. 

Umumi af, yüksek malûmunuz olduğu veç
hile, suçu ve suçluluğu ortadan kaldırır. Bi
naenaleyh mahkemeye de müracaat halinde, za
ten hâkimler, bu şekilde hakların iadesine 
dair bir karar vermezler. Bu sebeple, öner
gemizin kabulünü ve Anayasanın 57 nei mad
desinde vatandaşa tanınan siyasi partilere gir
me sarih hakkını kısıtlar mahiyette olan 8 
nei maddenin değiştirilmesini teklif ediyoruz. 
Siyasi Partiler Kanununa bu maddenin kon
malına lüzum ve zaruret yoktur. Bir siyasi 
teşekkül isterse hiçbir suçu olmıyan bir in
sanı dahi almıyabilir. Kendi partisine; ida
re heyeti karar vererek, partiye alınmasına 
imkân görülememiştir, der. Ayrıca Siyasi 
Partiler Kanununa böyle Anayasanın sarih 
hükümleri karşısında, vatandaşlara tanıdığı si
yasi partilere girme temel hükümlerini zorla
yıcı mahiyetteki bu hükmü getirmeye lüzum 
ve zaruret yoktur. Siyasi partiler istediğini alır, 
istediğini çıkarır. Böyle zorlayıcı bir hüküm 
eklenmesine bizce lüzum yoktur. 

Hürmetlerimle. 

—• 1 1 7 -
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BAŞKAN — Sayın inceoğlu da takririni izah. 

edecekler. Buyurun Sayın inceoğlu. 
MUSTAFA YILMAZ INCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Muhterem arkadaşlar; 8 nci mad
de, üniversite ve yüksek okul öğrencilerinin 
de partilere üye olmasını yasaklamadığına gö
re bunlar da partiye üye olarak kaydolabile-
cekler ve particilik yapabileceklerdir. Biz, ço
cuklarımızı yüksek okullara particilik yapsın
lar diye göndermiyoruz. Ben şahsan (bu kana
atte değilim. Onların orada derslerine çalışa
rak, biran evvel hayatlarını en iyi bir şekil
de kazanmaları, her çocuk velisinin en büyük 
arzusudur. Şimdiye kadar çocuk velilerinin, 
yüksek okuldaki çocuklarının tutumlarından 
dolayı acı acı şikâyetlerine şalhidolmaktayız. 
Bu itibarla bendeniz bu hususu burada arz et
meyi vicdani bir vazife bildim. 

Bir çocuk istikbalini kazamneaya kadar, ya
nı okulunu bitirinceye kadar particilikle meş
gul olmamalıdır. Hale son zamanlarda, âdeta 
Türkiye'yi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri değil, gençler idare ediyormuş 'gibi ken
dilerine bir gurur vererek bu derece partici
likte ileri gittikleri de göralmektedir. Halbu
ki bu Cemiyetler Kanununa da aykırıdır, ben
denizin kanaatine göre de. Cemiyetler Kanu
nuna aykırıdır. Bu itibarla 3 ncü satırdaki, 
lise kelimesinden önce üniversiteler ve yüksek 
okullar kelimeleri de konulduğu takdirde, bu 
öğrenciler de partiye kaydedilemiyecekler ve 
particilik yapamıyacaklardır, hürmetlerimi arz 
öderim. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlar; 8 nci maddede iki önerge mevcut. Bun
lardan birisinde Saym İnceoğlu, kimlerin siyasi 
partilere giremiyeceği hususunda sayılan sıra 
içinde, lise talebelerinden önce üniversite tale
belerinin de dâhil edilmesini isterler. Sanırım 
ki Saym İnceoğlu iki hususu biribirine karıştır
dılar; politika yapmak ve bir siyasi partiye 
dâhil olmak gençler muayyen bir yaşa geldikten 
sonra siyasi parti içinde olsun veya olmasın 
gençliğin, görgünün ve sosyal şartların gerek
tirdiği nisbet ve derecede politika hayatının çe
şitli tecellileriyle karşı karşıya gelirler ve poli
tika içine karışırlar. Gençleri politikadan uzak 
tutmak, düşünce ve fikir hürriyetlerinden bir 
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yana bırakmaya kimsenin gücü yetmez ve nıüm« 
kün değildir. O halde siyasi hayatın tabiî ica
bı olarak muayyen yaştan sonra poltikaya atılan 
gençlerin; çocukların değil; Sayın İnceoğlu 
çocuklarımız tâbirini kullandılar, çocukları
mız diye samimiyetle ifade ettiler - gençlerin 
muayyen bir yaşa geldikten sonra siyasi haya
ta katılacak gençlerin bir parti içine girip, par
ti disiplini içinde hareket etmeleri mi daha fay
dalıdır, bir memleket için daha lüzumlu ve za
ruridir, yoksa onların serbest faaliyet içinde 
kalmaları mı? Muayyen yaştaki gençlerin, po
litika içine atıldıktan sonra, hepsi değil, ama 
politika içine atılanların, bir siyasi partiye gi
rip, onun içerisinde faaliyet göstermeleri şüphe
siz bir memleket için daha hayırlı ve daha iyi
dir. Hayır, bunlar siyasi partilere girmesin., 
mahrum edilsin, bu hak kendilerine tanınmasın, 
ama öbür taraftan politika yapacaklardır. Si
yası hayatın çeşitli tecellileri üzerinde gençlerin 
fikirlerini, düşüncelerini -meydana getirmelerine 
ve iyi işletmelerine mâni olmak, demokratik bir 
cemiyette tasavvur dahi edilemez. Türkiye'de 
demokratik bir Anayasada 18 yaşını doldurmuş 
gençlere hayır siz politika yapmıyacaksmız de
mek, mümkün değildir, bu kimsenin aklından 
geçmiz. O halde, politika yapmak istiyen veya 
bunu seven gençlere, siyasi partilere nasıl gire
mezsiniz dersiniz? Ama lise talebesi, henüz, ge
lişmemiştir, psikolojik olarak çocukluk çağı için
dedir, henüz kişiliği tam mânasiyle teşekkül et
memiştir. bu sebebpîe siyasi partilere zaten yaş
ları icabı girmeleri mümkün değildir. Siyasi 
partiye girebilmek için muayyen bir yaş şartı da 
vardır. O yaş aşağı - yukarı liseden mezuniyet 
devresidir. Bir genç, bu muayyen yaşa gelmiş, 
liseyi bitirmiş, kendisinde muayyen bir karakter 
teşekkül etmiş bir kimse için politika ile uğra
şacak, fakat siyasi partiye giremiyecek kaydının 
konmasına imkân yok. Bu sebeple Sayın tnee-
oğlu'nun, üniversite öğrencileri siyasi partiye gi
remez şeklindeki önergesi, Türkiye'nin şartla
rına, gerçeklerine, hayat şartlarına ve bugün 
içinde bulunduğumuz şartlara uygun olmadığı 
gibi, demokratik bir Anayasa zihniyeti ile bağ
daşamaz. Bu sebeple yerinde değildir. 

Şimdi, Sayın Adalımın getirmiş olduğu deği
şiklik üzerinde de biraz duracağım. Bu değişik
lik bir esaita toplanır; siyasi partilere girişin 
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serbest olup olnııyacağı meselesi. Sayın Erdo
ğan Adalı dediler ki, siyasi partilere, Anaya
sanın 57 nci - 57 nci değil, zannedersem 5G neı -
maddesi hükümleri dairesinde girmek serbesttir. 
Şüphesiz ki, bu serbesti mutlak bir serbesti de
ğildir. Siyasi partilere girebilmek için evvelâ 
muayyen bir yaş lâzımdır. Oıından sonra da çe
şitli kanunlarımızda cemiyetlere girebilmek için 
nasıl bâzı kayıtlar var ise bu kayıtların da kon
ması şüphesiz ki, gereklidir. Serbesti, o halde 
mutlak değildir ve sınırlıdır. Bu sınırın tesbi-
tinde neler olmalıdır? Şimdi buraya geleceğiz. 
Arkadaşımız iki hususu ileri sürdüler. Bir de
diler; umumi affa mazhar olanlar, siyasi parti
lere girebilsinler, bir tefrik yapılmasın. 

Şimdi, siyasi partilerin hukukî rejimini bir 
kanunla düzenlediğimiz zaman ne diyoruz? Bü
tün siyasi partiler olarak bir noktada birleş
tiriyoruz ve diyoruz ki, siyasi partiler siyasi 
hayatın gelişmesinde, olgunlaşmasında rol oynar
lar ve bir memleketin kaderi, demokratik bir 
nizamda, siyasi partilerin rekabetine ve onla
rın programları neticesinde iktidarı tek başına 
veya paylaşma şekliyle nöbetleşe idare etme
lerine ve kurumlara dayanır. Demokratik düzen, 
nizam esasen budur. Bundan başka şekilde 
ifade etmeye imkân yoktur. Böyle olunca siyasi 
partilerin memleketin kaderinde şüphesiz bü
yük etkileri olacaktır. Siyasi partiler, madem 
ki, iktidarın ve muhalefetin hizmetinde olduğu 
müddetçe, demokratik nizamın vazgeçilmez un
surları olarak kabul edildiğine göre, bu un
sur olan siyasi partilerin muayyen bir vasıfta 
ve muayyen bir seviyede olmaları lâzım. Muay
yen bir vasıf ve seviye aradığımız siyasi par
tilere katılacak veya katılamıyacakların kanun 
nazarında tesbitinde de elbette ölçüler arana
caktır. Bu ölçüler ne olacaktır? Bu ölçü; umumi 
affa mazhar olmuş, ister Seçim Kanunu ile is
ter Anayasa ile seçilme yeterliği için tesbit 
edilen suçlardan dolayı mahkûm olanlar umumi 
bir affa mazhar olunca girebilsin der, sayın 
arkadaşımız. Ve biraz daha meseleyi açarak, 
biraz daha açık konuşayım; Yassıada'da mah
kûm olanlar da siyasi partilere serbestçe gir
mek hakkına sahibolabilsin. (Gürültüler.) 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Takriri 
okursunuz, takriri anlamamışsınız orada yazılı
dır. 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Odur, o. 

Müsaade buyurun, bir dakika, bitireyim Ben 
sizi zevkle dinledim, siz de beni dinleyin. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Bu söy
ledikleriniz lüzumlu değildir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Değil efen
dim, 8 nci maddenin getirdiği şu... 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Takriri 
okumamışsınız, namus sözü veriyorum, bunu 
ispat ederseniz istifa ederim, edemezseniz siz 
de istifa edin. 

BAŞKAN — Takrir tekrar okunacaktır efen
dim. Müsaade ediniz, konuşsunlar. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bir dakika. 
Okunacak takririniz. Umumi bir af, hususi bir 
af yolu muayyen bir şekilde açılınca aynı neti
ceye gelir. Ama mühim mesele nedir? Hü
kümlülük üzerinde Anayasanın derpiş ettiği ne
ticeler vardır. Ve bu neticelerin kaldırılması 
halinde, ister memnu hakların iadesi olsun, is
ter umumi veya hususi bir afla, mahrum 
edilen hakların iadesi olsun, bu yolun açılıp 
açılamayacağı meselesidir. Mühim olan budur. 
Sayın Adalı. Ne diyorum? 

1. Diyorum memnu hakların iadesi voliyle. 
2. Umumi af yoliyle; 
3. Hususi af yoliyle. 
Anayasanın, 9 Temmuz 1961 Anayasasının 

oylanmasından evvel mahkûm olanların mem
nu haklarının iadesi yoliyle önceden siyasi par
tilere girme hakkı kaldırılmış ise, Bu Anaya
sanın oylanmasından önce, memnu hakların 
iadesi istenmişse, bu mahkûmiyetler için bu 
kanun yoluna müracaat ile siyasi partilere gir
me hakları sağlanabilmektedir. Ama, bu Ana
yasanın oylanmasından sonra ve bu sırada mah
kûm olanlar için İm yol kapalı tutulmakta
dır. 

Diğer taraftan kapalı tutulan husus ne 
oluyor? Yeterlik hususu. Neyin yeterliğini? 
Sayın Adalı burada ifade ettiler; seçilme 
yeterliği ve seçme yeterliğini ayıracağız dedi
ler. Seçme yeterliğinde kıstaslar ve mâniler 
daha az, seçilebilme yeterliğinde bunlar daha 
fazla. Milletvekilleri Seçimi Kanununun 9 ncu 
maddesinde bunlar 9 kısım halinde, tesbit edil
miş; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ve 9 ncu bölümde; 
5, 6, 7 nci fıkralarda belirtilenler affedilmiş 
olsalar dahi, umumi veya hususi afla affedil
miş olanlar dahi milletvekili seçilemezler. 
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Kim bunlar? 5 nci veya 6 neı fıkralarda belir
tilen, muayyen bir ağır hapis veya hapis ce
zası yahut yüz kızartıcı ceza ile mahkûm olan-
lar... Ne olacak bunlar? Affedilmiş olsalar dahi 
milletvekili seçilmek hakkını kaybedeceklerdir. 
8 nci madde ne diyor? Siyasi partilere girebil
mek için milletvekili seçilme hakkını kaybetmiş 
olanlar yani Milletvekili Seçimi Kanununun 
dokuzuncu maddesinin 5, 6 ve 7 nci fıkraların
da yazılı olduğu şekilde mahkûm olanlar, affe
dilmiş dahi olsalar; hususi veya umumi, affe
dilmiş dahi olsalar, bunlar milletvekili seçile-
miyecekler, bu haklarını kaybedecekler. Siyasi 
partilere girebilmek için de sekizinci madde, 
yani Siyasi Partiler Kanununun sekizinci mad
desi, neyi getiriyor? Milletvekili seçilme hakkı
nı kaybetmiş olanlar, yani muayyen bir şekilde 
cezaya mahkûm olanlar, muayyen suçlardan do
layı mahkûm olanlar affedilmiş olsalar dahi hu
susi veya umumi olarak affedilmiş olsalar dahi 
siyasi partilere giremiyeceklerdir. Espri bu. 
İster hususi afla olsun, ister umumi afla affe
dilmiş olsunlar. Anayasada bu hüküm vardır. 
Ne diyor? Affedilmiş olanlar milletvekili se
çilme haklarını kaybederler. Tamam mı? Mil
letvekili Seçimi Kanununa bir diyeceğimiz yok. 
Tamam. 

Şimdi, siyasi partilere girmeden bahsedilir
ken Sayın Erdoğan Adalı burada dediler ki, 
«Seçilme yeterliği değil, seçme yeterliği esas 
alınsın.» öyle değil mi? Ben de diyorum ki; 
siyasi partilere girebilmek için yalnız seçme de
ğil, seçilme yeterliğine de sahibolmak lâzımdır. 
Aradaki fark burada. Şimdi gördünüz ki, seçil
me yeterliğine de sahibolmak, ki seçilme yeter
liğini her hangi bir şekilde kaybetmiş olanlar 
(affedilmiş olsalar dahi, ister hususi, ister umu
mi olsun af ile kaybetmiş olanlar siyasi partile
re giremezler, işte gördünüz mü ayrıldığımız 
ve birleştiğimiz nokta bu. Siz diyorsunuz ki, se
çilme yeterliğini değil, seçme yeterliğini esas 
•alalım. Ben de diyorum ki, hayır, siyasi parti
lere girebilmek için milletvekilliğine seçilme ye
terliği şart olmalıdır. İşte siz bu şartları, se
kizinci maddeyi değiştiriyorsunuz. Yani, millet
vekilliğine seçilme yeterliğini kaybetmiş olan 
kişilerin siyasi partilere girmek imkânını temin 
ediyorsunuz. Tamam mı? (Sağdan gürültüler) 
Mesele oraya geliyor. Ben de diyorum ki, siya-
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si partilere girebilmek için milletvekili seçilmek 
yeterliğine sahibolunmalıdır. Çünkü siyasi par
tiler, demin arz ettiğim gibi bir memleketin 
kaderinde büyük ödevleri olan, büyük hizmet
leri olan, mesuliyetleri olan topluluklardır. 
Bu toplulukların içerisine girenler bütün kade
melerinde söz söylemek hakkına sahiboluıiar. 
Siyasi partiye girenler bir kimse, bu siyasi par
tinin bütün kademelerine girmek ve bütün ka
demelerinde görev almak hakkına da kendili
ğinden sahibolur. Muayyen tüzüklerinde şu ve
ya bu şekilde seçim hakları vardır, delege gös
terme hakları vardır. Ama siyasi partiye girdik
ten sonra, o siyasi partinin çeşitli kademelerin
de, yani yürütme ve disiplin organlarında ve 
merkez organlarında görev aJma haklarına sa-
hibolunca bir siyasi partinin kaderinin, millet
vekili seçilme hakkını kaybeden kişilerin ellerine 
muayyen bir derecede geçmesi imkânları da sağ
lanmış olacaktır. 

Şimdi, demokratik bir düzen içinde, millet 
kaderinde söz sahibi olacak siyasi partiler için, 
Anayasanın, Seçim Kanununun muayyen bir 
şekilde kısıtladığı hakların, kendilerinden esir
genmiş olan kimselere verilmesinin bir memle
ketin kaderi üzerinde çeşitli etkileri, çeşitli te
cellileri olabilir. Bu itibarladır ki, dikkatle ha
zırlanmış bulunan ve çeşitli ihtimalleri düşün
müş olan komisyonun sekizinci maddesi yerin
dedir. Ve her hangi bir şekilde değiştirilmesi 
doğru değildir. Anayasanın 56 neı maddesine 
sekizinci madde uygun mudur, değil midir? 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Anladık 
beyefendi. 

SIRRI AT AL AY (Devamla) — Anayasanın 
56 neı maddesine uygunluk olup olmadığı husu
sunu Sayın Alpaslan henüz izah etmiş değilim. 
Bu bakımdan hiç sabırsızlanmayın. 

Şimdi, Anayasanın 68 nci maddesi, milletve
kili seçilme yeterliğini tesbit etmektedir. Ve 
tesbit ederken, Anayasanın 56 nci maddesi de 
elbette ki kanım koyucu tarafından bilinmekte
dir. Ne diyor? Şu, şu, şu şartlar dışında, mil
letvekili seçilemezler. Aday olmak memurluk
tan çekilme şartına bağlanamaz, deniyor mu? 
Seçim güvenliği bakımından, hangi memurla
rın ne gibi şartlarla üye olabilecekleri kanunla 
düzenlenir. Şimdi daha önce milletvekili olabil
menin serbestisi tesbit edilir ve memurların 
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OSMAN GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — Par

tilere üye olamıyacak kişiler hakkında müza
keresi devam eden sekizinci madde, kesin ola
rak mahkûm edildikleri bir suçtan dolayı T. B. 
M. M. üyeliğine seçilme yeterliğini kaybetmiş 
olanlardan, memnu haklarının iadesine 9 Tem
muz 1961 tarihinden önce karar verilmiş veya 
9 Temmuz 1961 den önce memnu hakların iade
sine hak kazandığı, yetkili bir mahkeme tara
fından bu konuda sonradan verilen bir kararla 
tevsik edilmiş bulunanlar hakkında yukardaki 
fıkra uygulanmaz demektedir. Zannımea ve 
kanaatim odur ki bu madde metninde yer alan 
bu ibarenin haşiv olduğuna, lüzumsuz olduğu
na kaani bulunmaktayız. Memnu halkların iade
sine karar verildikten sonra aslında her vatan
daşın bir partide âza olabilmesi normal şeydir. 
Memnu haklan, hangi memnu hakları? Kamu 
hizmetlerinden memnu olanların, bu hakları iade 
edildikten sonra, memur olduktan sonra, Dev
let hayatımda sorumluluk tekabbül edebildikten 
sonra bir partiye âza kaydolamıaıması keyfiyeti 
abestir. 

C Senatosu B : II 
milletvekili adayı olabilmesi için memuriyetle
rinden çekilmesi şart değildir. Aslolan, memu
riyette kalıp seçilebilme hakkıdır, demesine 
rağmen, bir sonraki fıkrada; Anayasa 68 nci 
maddede, «Aday olmak, memurluktan çekilme 
şartına bağlanamaz.» diyor mu? «Aday olmak, 
memurluktan çekilme şartına bağlanamaz.» pren
sibini koyuyor. Ama hemen bu şarta rağmen 
bir istisna koyuyor, diyor ki; «Seçim güvenliği 
bakımından, hangi memurların, ne gibi şart
larla aday olabilecekleri kanunla düzenlenir.» 
Esas prensibe rağmen ne diyor Anayasa Bu 
haklardan mahrumiyetin olabileceğini ifade edi
yor. 

Şimdi, 56 ncı madde, partilere .girmenin ser
best olmasını tesbit etmesine rağmen, Seçim 
Kanunu da siyasi partilere girebilmeyi ve Cemi
yetler Kanunu da siyasi partilere girebilmeyi 
muayyen bir yaşla tesbit etmektedir. Demek ki, 
bu serbesti mutlak bir serbesti değildir. Nasıl 
bir serbestidir? Anayasanın 11 nci maddesinin 
hududu dâhilinde bir serbestidir, hakların 
özüne dokunmıyacak bir serbestidir. Siyasi 
partilere, 20 sene hapse mahkûm olmuş olan 
br hükümlü, yüz kızartıcı bir suçtan hüküm 
giymiş olan bir kimse girebiliyor mu? Giremi
yor. Demek ki, Anayasa serbest derken tak
yitlerini de koyuyor ve 11 nci maddesindeki 
hakların özüne dokunmadıkça bunun mümkün 
olabileceğini ifade ediyor. Bu sebeple, 56 ncı 
maddeyi, 68 nci madde ve Anayasanın 11 nci 
maddesi hükümleri ile, Milletvekili Seçimi Ka
nununun sekiz ve dokuzuncu maddelerinin hü
kümleri ile bir şekilde anlamaya ve bunların mu
vacehesinde mütalâa etmeye ihtiyaç vardır. Bu 
ihtiyaç karşısında sekizinci madde, tedvin edi
len şekilde hiçbir şekil ve surette Anayasaya 
mugayir değildir, doğrudur ve Anayasa hüküm
leri içerisindedir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu, buyurun. 
OSMAN ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — 

Sayın Başkan, muhterem üye arkadaşlarım; Sa
yın Adalı ile birlikte takdim ettiğim ve sekizin
ci maddenin değiştirilmesini hedef tutan takrir, 
mevcut mevzuat ve hükümler arasında ahengi 
sağlamak ve bu kanun tasarısı ile irtibatı tesis ve 
temin etmek maksadını isihdaf etmektedir. (Sol
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşların hususi muhavere
yi sessiz yapmalarını rica ederim. 

Saniyen, Sayın Sırrı Atalay'm beyanlarını 
da mümkün olduğu kadar cevaplandırmayı 
arzu ederim. Her vesile ile, muayyen noktalar
da polemiğe yer açılmasının doğru olmadığı 
inancındayım. Bir defa, seçmen olabilmek, oy 
istismal edebilmek, seçebilmek için Anayasamız 
ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 

I Seçmen kütükleri hakkındaki kanunun seki
zinci maddesi açıktır. Orada diyor ki; «kısıt-

I lı olanlar bir, ikincisi,» kamu hizmetinden ya
saklı olanlar seçmen olamazlar.» Binaenaleyh, 

I memnu hakları iade edilmemiş olanların, kanun 
I önünde kısıtlı olanların seçme ve seçilme hakları 

yok iken; yok, madde teklifini istihdaf eden 
takrirle güdülen maksat budur diye, ağır başlı, 
bakanlık yapmış bir arkadaşın burada beyan
da bulunmasını doğru ve uygun karşılamamış 
bulunmaktayım. Binaenaleyh, kısıtlı olan, kamu 
hizmetlerinden yasaldı olanların seçme hakkı ol
madığına göre, bunların partiye kaydolması da 
bahis konusu değildir. Ama Anayasanın hü
kümleri açıktır, Anayasanın bu açık hüküm
lerine kayıt koymak, tahdidetmek de, bu kanun 
sebebiyle doğriı değildir. Seçme yeterliğini ha
iz olan kişilerin partiye kaydolmasına bir mah-

I zur yoktur. Âmme hakları, yok şu tarihten ev-
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vel iade edilenler, yok şu tarihten sonra iade 
edilenler diye bir tabirle tefrik etmeye de im
kân yoktur. Eğer, aslında pek haklı olarak 
Muhterem Atalay'm dediği gibi, Milletvekili 
Seçimi Kanununun yani 306 sayılı Kanunun 
8 nci maddesi ve Anayasa'nm 69 ncu maddesi 
de açık; 30 yaşını doldurmak, okur yazar olmak, 
kısıtlı olmamak, yabancı bir memlekette izinsiz 
çalışmak, vesaire, vesaire şartları öne sürüyor. 
Nihayet ağır hapse mahkûm olmak veya beş se
neyi aşan hapis cezasiyle mahkûm olanlar, yüz-
kızartıcı suçtan mahkûm ülankır, affedilmiş 
olsalar dahi seçilemez, hükmünü vazetmiş bu
lunmaktadır. Binaenaleyh burada, seçilemez 
hükmü, Milletvekilliğine seçilme yeterliğini, ni
teliğini kaybetmiş olanlarla, seçme hakkına sa-
hibolam, yani seçme hakkını yitircnemiş olanları 
tefrik etmek icabeder. Mademki kasıtlı değildir, 
mademki kamu hizmetlerinden yasaklı değildir, 
Devlet hayatında her türlü hizmeti yapabilmek
tedir, her türlü sorumluluğu tekabbül edebil
mektedir. Bu gibi insanların, bu gibi şahısla
rın kişilerin partiye alınmasında hiçbir sakınca 
yoktur. Anayasa hükmü de buldur. Ama bu 
hükmün altında başka türlü mânalar aramaya 
•hıiç de lüzum yoktur. Çünkü, bahsedilen Demok
rat Parti mebusları için ne memnu hakların 
iadesi, ne de başka bir hüküm yoktur. Bunla
rın aslında seçme hakkı da yoktur. Bunların 
tekrar partiye girebilmesi ve politikada aktif 
vazife alabilmesi asla takrirde bahis konusu de
ğildir. Bu itibarla, takrire başka türlü mâna 
vermek suretiyle Anayasanın açık hükümleri
ne muhalif bir hüküm sevk etmeye mesağ ol
madığı kanaatindeyim. Hürmetlerimi *arz ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETÎL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar; (ko
misyon adına zaruret olmadıkça söz almama
ya itina ediyorum. Kürsüye geldiğim za
man da huzurunuzu işgal etmemeye, mümkün 
olduğu kadar az işgal etmeye yine itina edi
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım; konuşmalar esa
sında iki şeyi birbirinden tefrik etmediler 
konuşan arkadaşlarımız; 8 nci madde, sanM 
siyasi partilere girebilmek için, milletvekili 
olmalk niteliği aranıyor gibi konuşuluyor ve 

münakaşa ediliyor. Böyle bir şey yok muh
terem arkadaşlar. Türk vatandaşı olan, re
şit olan, okuma yazma bilmese de, kısıtlı 
değilse siyasi partiye girebilir. Aşağıda da
ha bâzı şartlar var. Eğer lise öğrencisi ise, 
eğer memur ise giremez. O halde, siyasi par
tilere girebilmenin şartı tesbit edilmiş, reşit 
olan Türk vatandaşı, okuma yazma bilmesine 
lüzum yok, kısıtlı olmıyacak. O halde, 18 ya
şındaki, o)kuma yazma bilmiyen Türk vatan
daşları, programını, tüzüğünü beğendiği par
tilere müracaat ederler, o siyasi partilerin 
yetkili organları, tüzük ve programlarına göre 
bu müracaatı ya is'af ederler veya reddeder
ler. Üzerinde durulacak şey şudur; siyasi par
tilere üye olmayı istiyebilmek için, üye ola
bilmek için Milletvekili seçim yeterliğini ik~ 
tisabetmek şart değildir. Milletvekili seçilme 
yeterliğini iktisabetmemiş olanlar siyasi par
tilere girebilirler,; reşit iseler, Türk Vatan
daşı iseler, kısıtlı değillerse, memur değiller
se, yülksek öğrenim yapmakta iseler. Burada 
menolunan şey, milletvekili seçilme yeterli
ğini izaa etmiş, zayi temiş kimselerdir. Bun-
laıa siyasi partiye girme yasağı konulmak
tadır. Bu maddenin ikinci fıkrası, memnu 
hakların iadesine karar verilmiş olan 9 Tem
muz 1961... Konuşan arkadaşlarım bu konuyu 
da karıştırdılar. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasamızın 
68 nci maddesi, milletvelkili seçilmek için 
otuz yaşını doldurmayı, Türk olmayı, Türk
çe okuma yazıma bilmeyi müspet şart olarak 
kâfi görür. Mtnfi şart olarak, kısıtlılar, yii-
'kümlü olmasına ve muaf olmasına rağmen 
muvazzaf askerliğini yapmıyanlar veya yap
mış sayılmıyanlar, ve kamu hizmetlerinde ya
saklılar ağır hapis cezasını gerektiren bir 
suçtan dolayı kesin olaralk hüküm giymiş 
olanlar ve taksirli suçlar haricolma'k üze
re 5 yıldan fazla hapis cezasiyle veya zim
met, rüşvet, ihtilas, irtikâp, hırsızlık, dolandı
rıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, do
laylı iflâs, gibi yüz kızartıcı suçlardan biriy
le kesin olarak hüküm giymiş olanlar, affa 
uğramış olsalar dahi Milletvekili seçilemez. 

Şimdi bir de Anayasamızın geçici 11 nci 
maddesi diyor ki; yüz kızartıcı olmıyan bir 
suçtan kesin hüküm giydikten sonra, bu 
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Anayasanın halkoyu ile ikabulünden önce, 
yani 9 Temmuz 1961 tarihinden önce, affedil
miş .bulunanlar 68 nci maddedeki seçilme ya
sağına tabi değildirler. 2 nci fıkra bununla 
ilgili. Anayasamızın geçici 11 nci maddesi
nin tedvininde bir nokta unutulmuş, 2 nci fık
ra bu unutulan hususu tamir etmek, telâfi 
etmek malksadiyle konmuştur. Esasında geçici 
11 nci maddenin şöyle olması lâzımdır: 
«Yüz kızartıcı olmıyan bir suçtan kesin hü
küm giydikten sonra, bu Anayasanın halk-
oyuyle kabulünden evvel affedilmiş bulunan
lar veya memnu haklarının iadesine karar ve
rilmiş olanlar» denilmesi lâzımdı. Memnu hak
larının iadesine karar verilmiş olanlar denil -
mediği içindir ki, 2 nci fıkra tedvin edilmiş
tir. 2 inci Meramın 1 nci fıkra ile bir ilgisi yok. 
Millet Meclisince kabul edilen ikinci fıkrada, 
9 Temmuz 1961 tarihinden önce memnu hak
larının iadesine kar ı r verilmiş olanlar, istis
na ediliyor. Komisyonumuzda bunu tevsi et
tik, dedik ki : 9 Temmuz 1961 tarihinden ön
ce memnu haklarının iadesine karar verilmiş 
olanlar İstisna edilsin, ama bu tarihten önce, 
memnu haklarının iadesine hak kazanmış, iade 
şartlarını tahakkuk ettirmiş bir kimse, sırf 
9 Temmuz 1961 tarihinden önce bu kararı al
madı diye istisna edilenler içine girmesin. Ve 
bunu adaleîe uygun görmediğimiz için dedik 
ki, 9 Temmuz 1961 tarihinden önce, memnu 
haklarının iadesine karar verilmiş veya 9 Tem
muz 1961 tarihinden önce, memnu haklarının 
iadesine hak kazandığı, yetkili mahkemenin 
daha sonraki kesin kararı ile tevsük edilmiş 
olanlar. Binaenaleyh, menolunan husus, mil
letvekili seçilme yeterliğini kaybetmiş bulu
nan kimsenin siyasi partilere girmesi husu
sudur. Siyasi partilere girmek için milletvekil
liği yeterliğini iktisabetme şartı aranmamalı
dır. 

Muhterem arkadaşlarım; milletvekilliği 
şartını iktisabetmiş olanın, elbette bu yeter
liği iktisap ve izaa edenlerden farkı olacak
tır. Milletvekilliği yeterliğini iktisabetmemiş, 
ama reşit, Türk vatandaşı, liseye eşit derece
de öğrenci değil, memur değil, hiçbir mah
kûmiyeti yok, kısıtlı değil, o, siyasi partiye gi
rer, temayülüne göre, beğendiği program ve tü
züğüne göre, girer. Ama Milletvekili seçilme ye
terliğini iktiisalbetmişken izaa etmiş olan bir 
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kimsenin, bir siyasi partiye girmesini önlemek 
Anayasaya aykırı değildir. Çünkü, Anayasanın 
56 nci maddesi, vatandaşlara, siyasi parti kur
ma, usulüne göre partilere girme, çıkma hakkı
nı vermiştir. Beş yaşındaki çocuk siyasi partiye 
girebilir mi? Buradaki vatandaş sözünü mutlak 
mânada alırsak bir yaşındaki çocuk da, beş ya
şındaki çocuk da girer. Bunu mutlak mânada 
alırsak, memur olan kimsenin de, lisede okuyan 
öğrencinin de 18 yaşını bitirmişse girmesi lâzım. 
Yüksek öğrenimde, öğretim üyesi ve yardımcı
larının, sadece partilerin genel merkezlerinde 
değil, bütün teşkilât kademelerinde vazife alma
larını kabul etmek lâzım. Niçin kısıtlıyoruz? 

Binaenaleyh Anayasanın 11 nci maddesi özü
ne halel getirmemek şartiyle, kamu yararına ve 
kanunla hak ve hürriyetlerin kısıtlanabileceği 
kaidesini koymuştur. Bunun birçok tatbikatını 
geçirdik muhterem arkadaşlar, özüne halel gel
miyor. Binaenaleyh, Milletvekili seçilme yeterli
ğini kaybetmiş bulunan bir kimsenin siyasi par
tiye üye olmasının menedilmesi Anayasaya aykı
rı değildir ve tasarıda bunun yer alması memle
ketimizin siyasi ve içtimai şartlarına daha uy
gundur. (Soldan, bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarının metni 
Millet Meclisinde görüşüldü, daha önce Millet 
Meclisi Geçici Komisyonunda görüşüldü ve bir
çok hükümlerde, siyasi partilerin sadece Millet 
Meclisine mensup gruplarını temsil eden kimse
lerle değil, siyasi partileri temsil eden kimseler
le görüşmeler yapıldı. Dün de bir vesile ile arz 
ettiğim gibi, Siyasi Partiler Kanunu, siyasetle iş
tigal eden herkesi, bittalbiî Cumhuriyet Senatosu
nun sayın üyelerini de çok yakından ilgilendir
diği için hepimiz kendi gönlümüze göre, kendi 
uygun düşüncemize göre hükümler sevk etmeye 
çalışıyoruz; hepimizin arzusuna göre hükümler 
şevkine imkân yok, bir neticede çoğunluğun te
mayülü ile durmaya ve onu kesinleşmiş, memle
ketin menfaatine uygun bir sonuç saymaya mec
buruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Betil, bir sual var efen
dim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Burada, üniversite öğretim üyeleri derken, yük
sek öğretim üyeleri neden katılmamıştır, bunun 
içine? Bunu kısaca izah ederler mi, istirham ede-
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ceğim. Burada üye olmak için üniversite mezu- ' 
nu denmiyor. Bunun espirisi içinde sayın sözcü I 
bunu nasıl izah ederler? I 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZlHNİ 
BETİL (Devamla) — Efendim, yüksek öğretim I 
üyeleri ile üniversite öğretim üyeleri arasındaki I 
fark, Üniversiteler kanunundan ve onun uygu- I 
lanmasmdan ileri gelir. Yüksek öğretim üyeleri 
hakkında üniversiteler kanunu uygulanmıyor. I 
Üniversite öğretim üyeleri hakkında ise Üniver- I 
siteler Kanunu uygulanıyor. I 

Şimdi, Türk Ceza Kanununun tatbikatına vo I 
Memurin Kanununun tatbikatına göre her iki I 
zümre de memur ise de, Üniversiteler Kanunu- I 
na göre üniversite muhtardır. Bu sebeple arala- I 
nnda bir fark gözetiliyor. I 

BAŞKA N— Sayın Artus. 
Muhterem arkadaşlarım; konuşanlar bu mad- I 

da hakkında mütalâalarını beyan ederken dahr I 
bâzı teklifler do geldi. Bunları da okutayım da... I 
İki takrir daha gelmiştir efendim. I 

Yüksek Başkanlığa I 
8 nci maddenin, «Kamu İktisadi Teşekkülle- I 

riyle» diye başlıyan «ve denetim işlerinde çalı- I 
şanları» kelimelerinden sonra «ve memurları» I 
kelimelerinin ilâvesiyle tadilini arz ve rica ede- I 
rim. I 

Bursa I 
Baki Güzey I 

BAŞKAN — Yani, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde çalışan memurları da bu araya sokmak I 
iein efendim. I 

Yüksek Başkanlığa I 
Sekizinci maddenin son fıkrasının aşağıdak' I 

gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederim. I 
Artvin I 

Fehmi Alpaslan I 

Siyasi partilere üye olma yasağı üniversitr I 
öğretim üyeleri ve yardımcıları hakkında uygu I 
lanmaz. Ancak, bunlar partilerin G-enel merkez I 
leri dışında yönetim görevi alamazlar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artus. I 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. t V 
— Muhterem arkadaşlar; Sayın Sözcü Zihni Be-
til'in izahatından sonra bu konuda söyliyecok | 
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pek fazla birşey kalmadı. Bendeniz, sadece şu 
hususu belirtmek için, buna rağmen huzurunuzu 
işgal ediyorum, arkadaşlar, siyasi partiler lâa-
lettayin bir dernek durumunda değildir. Bir id
man veya spor cemiyeti, bir hayır cemiyeti ve
ya bir tenis kulübü durumunda değildir. Siya
si partiler; tamamen bu kanunun, kabul buyur
duğunuz birinci maddesinde yazılı amaçlarla ku
rulmuş olan ve kendi programındaki esaslara gö
re, Türk toplumunu yönetmek iddiasiyle ortaya 
çıkmış olan siyasi teşekküllerdir. Binaenaleyh 
bir bakıma siyasi partilerde bulunmak, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde bulunmaktan daha 
önemli telâkki edilebilir. Siyasi partilerle Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyeliği biribirleri ile 
çok yakından ilgisi olan ve siyasi partilerde bu
lunmak ve oradaki organlarda çalışmak suretiy
le Türkiye Büyük Millet Meclisindeki o partinin 
politikasının tesbiti ve tâyini mümkün olduğu 
için ve daima da böyle yapıldığı için, o partide 
bulunmanın daha fazla önem taşıdığı izahtan 
varestedir. Şimdi, durum böyle olunca siyasi 
pariler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin âdeta 
eşiğinde ve ona bütün faaliyetleri ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki gruplarına her su
rette müessir olan teşekküller olunca, siyasi par
ti üyeliğini bir idman klübü veya bir hayır ce
miyeti üyeliği gibi mütalâa etmemek icabeder. 
Yine böyle durumu mütalâa edince de Anayasa
nın belli sebeplerle, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyesi olmalarında mahzur gördüğü kimsele
rin siyasi partilerde üye olabilmelerini o parti
lerin yetkili organlarına girebilmelerini ve o 
partilerde kendi oyları ve iradeleriyle müessir 
olabilmelerini önlemek gerektiği kendiliğinden 
meydana çıkar. Kanunları yalnız lâfızlarına gö
re değil, ruhlarına göre de tatbik etmek gerekti
ği bilinen bir hukuk kaidesidir. Biz eğer bura-
la sadece lâfımdan hareket etmeye kalkar da 
Anayasanın 56 ncı maddesi açısından durumu 
mütalâa edip, 1.1 nci maddeyle imal ederek bun
ların siyasi partilere üye olmalarında bir mah
cur yoktur dersek, Anayasa vâzımm 68 nci mad-
lede koymuş olduğu hüküm tamamen tesirsiz 
kalır. Bu maddede, bunların, bu belli mahkûmi
yetlere uğramış kimselerin affa uğrasalar bile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olamıyacak-
ları yazılıdır. 

Şimdi tasavvur ediniz ki, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyesi olamıyor, affa uğrasa bile. 
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Fakat, bir siyasi partiye üye olabiliyor, onun ge
nel idare kuruluna seçilebiliyor, hattâ onun ge
nel başkanı oluyor. Demek ki bu camianın, yani 
Büyük Millet Meclisinin dışında olan bir şahıs, 
orada, partinin içindeki karar organlarında na
fiz ve hâkim vaziyete geçmek suretiyle, partiye 
de belli bir istikamet veriyor ve parti onun ira
desinin tecellisine göre Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde bir istikamet tutuyor ve onun irade
sine göre bir faaliyet üzerinde ilerliyor. Bunu, 
biran için, hepsini bir tarafa bırakalım, insanın 
kendi salim mantığı ile dahi kabul etmesine im
kân olmadığı kanaatindeyim. 

Şimdi müsaadenizle kabul buyurduğunuz 
1 nci maddeyi okuyayım. Ne diyor 1 nci madde? 
Siyasi partiler, toplum ve devlet düzenini ve ka
mu faaliyetlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeliği ve özel idarelerdeki üyelikleri yolu ile 
ve belirli görüşleri yönünde yönetmek, denetle
mek ve etkilemek için, sürekli çalışma amacını 
güden ve propagandaları açık olan kuruluşlar
dır. Demek ki, siyasi partiler, evvelâ toplum ve 
devlet düzenini ve kamu faaliyetlerini kendi 
programlarına, kendi görüşlerine göre yönet
mek, denetlemek ve etkilemek için kurulan te
şekküllerdir ve süreklidir ve propagandaları da 
açıktır. Ayrıca, bunu hangi vasıta ile yaparlar? 
Hiçbir cobir ve zor kullanmak suretiyle değil. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ve mahal
lî idarelerdeki üyelikler yolu ile yaparlar. Şim
di, böyle olunca, tasavvur buyurun, siyasi parti
nin birinci maddede ifade edilen bu amacı kar
şısında, Türkiye Büyük Millet Meclisine girme
lerinde sakınca olan ve Anayasanın, bunların 
Türkiye Büyük Millet Meclisine girmesini yasak
ladığı kimseleri, böyle tamamen Devletin yöneti
miyle ilgili, kendi tüzüğü ve programına göre, 
Devletin yönetimi ve denetlenmesi ve toplumun 
buna göre idaresi ile ilgili olan siyasi partilere 
sokmaya ve bunların o partilerin icabında genel 
başkanlığına kadar, genel idare kurullarına ka
dar, o teşekkülün bütün organlarına geçmeleri
ne, girmelerine cevaz verecek olan bir önergeye 
müspet oy vermeye imkân tasavvur edilebilir 
mi?.. Benrleniz meseleyi bu açıdan mütalâa edi
yorum. Sayın sözcü arkadaşımız, bunun 56 nci 
maddedeki hürriyetin, Anayasanın 11 nci mad
desine göre nasıl kısıtlanmasının mümkün oldu
ğunu da biraz evvel izah ettiler. Bu izahatı tek
rar etmeye lüzum görmüyorum, vaktimiz gayet 
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kıymetli olduğu için sadece o izahta burada atıf 
yapmakla yetiniyorum. Binaenaleyh, takririn 
reddini talebederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Koksal. 
OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S; 

Ü) — Muhterem arkadaşlarım; bu siyasi parti
ler kanunu tasarısı görüşülürken partiler arası 
komisyonda üye idim. Senatonun Komisyonun
da da üye idim. Partilerarası komisyonun ça
lışmaları daha uzun sürdü, on onbeş gün, gece 
gündüz çalıştık. Bu madde üzerinde hiç konu
şulmadı. Bu madde rahatlıkla geçti. Zannedi
yorum ki, bu maddenin getirdiği hükmün tatbi
kat sahasında ne netice vereceğini güzel anla
mışlardı, oradaki üyeler. Tabiî bizler çok mem
nun olduk bu işten. Memnun olduk derken, ce
miyeti düzeltici bir tedbir olduğundan bu hü
küm, buna akıl erdirildiğinden memnun olduk, 
yoksa başka bir şeyden değil. Senato Komisyo
nuna geldik, orada Yassıada'dan çıkan bir şah
sın kardeşi bir teklif ileri sürdü, zaten bclkli-
vordıık. Orada da görüşmeler cereyan etti ve 
netice itibariyle madde yine çoğunlukla bu şek
liyle huzurlarınıza gelmiş oldu. 

Şimdi, Adalet Partisi; kuvvetli, büyük bir 
parti, iki büyük partimizden bir tanesi. Hiçbir 
suretle bu memleketin evlâtlarını, hiobir suret
le itham edemeyiz, kütle olarak. Ama içlerinde 
aksi zihniyette olanları da biliyoruz. Bunu bil
memek, gözetlememek, takübctmemeık mümkün 
değildir. Nihayet bu momleket ve cemiyet için 
bunu yapıyoruz. Bu kanun tasarısı hazırlanır
ken düşündüğümüz nokta, cemiyeti iyi bir dü
zene oturtmak ve iyi düzene oturttuktan son
ra süretli olarak böyle götürmek gayelerden 
bir tanesi. Bu cemiyeti oturtacaksınız; partiyi 
oturtmuyorsunuz, cemiyeti oturtacaksınız, olur 
mu böyle şey? İlk evvelâ çekirdeği olan parti
yi iyi bir düzene oturtacaksınız, ondan sonra 
memleket namına çalışan bu parti cemiyeti dü
zenine oturtacak. Partiyi biz oturtamıyoruz, ce
miyeti oturtmak istiyoruz, olmaz böyle şey. Bir 
tatbikat vereyim size, şu maddeyi kaldırdık; 
Nedir? Açık. Ben şunu da arz edeyim ki, dai
ma kuliste ne konuşursam, burada da onu ko
nuşurum. Komisyonlarda da aynı şekilde açık 
konuştum, şimdi de açık konuşacağım. Bu mad
deyi kaldırdık; Yassıada'dan çıkanlar, partile
re üye olabilir ve partilerde vazife alabilir ve il 
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teşkilâtlarına geldi hepsi oturdu; ama böyle 
•olacaktır illâ demiyorum. Bugün Adalet Parti
sindeki zihniyet hakikaten çoğunlukla iyi yol
dadır. Eski zihniyet yoktur. Gelecekler, teşki
lâtlara oturacaklar, il idare kurullarına da otu
racaklar. Arkadaşlar, siz bu partiye bunları 
oturtacaksınız da, diğer taraf ne yapacak? Du
racak mı? Mikam ediyorum, duracak mı? Şim
di, size soruyoruz. Dün Sayın Sarıgöllü, 27 Ma-. 
yısçılar diye bize hitalbediyordu, ben de şimdi 
Sayın Sarıgöllü'ye hitabe diyorum, dediğinim o 
zaman olur. (Adalet Partisi sıralarından, Ana
yasada var Sayın Koksal sesleri) Dediğiniz o 
zaman olur. Onun için istirham ediyorum yal
nız dar çerçeve düşüııımeym. Bu memleketi, bu 
cemiyeti oturtmaya çalışıyoruz ve ileriye götür
meye çalışıyoruz. Bırakın artık canım şunlarıı 
şu gelmiş şu teşkilât oturmuş. Oturacak o teş
kilâta, ondan sonra da Meclise gelme hakkı 
yok, sizleri getirecek yahut başkasını getirecek; 
size hiç tesir etmiyeeek, olur mu, böyle şeyler? 
Yani bunun üzerinde münakaşa bile açılmasını 
arzu etmezdik ki, ilk evvelâ, konuşurken çok 
ayarlı konuşmuştum; dedim ki, böyle münaka
şalara artık mahal kalmadı, TürkiyeHe bunu 
iyi istikamete götürelim, yine bir çıkmaza gir-
miyelim diye yine bir cılkınaza götürüyorsu
nuz, Adalet Partisi teşkilâtının başına getirin 
YasmadaMan oturtum. Başka tarafta şu mües
sese, bu müessese de elini kolunu bağlasın. Söy
le, böyle, hayır böyle olamaz beyler, kanaatim
ce. Ve ben de bu takririn bu niyetle de veril
mediğini tahmin ediyorum. Onun için bunu bu
rada keselim ve şu maddeyi, istirhatm ediyorum 
oylıyalım ve kalbul edelim, geçsin gitsin. Hür
metlerimle. 

(Söz istiyoruz, sesleri) 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
ERDOĞAN AD ALT (tstanlbul) — Söz isti

yoruz, kaydedin. 

BAŞKAN — Efendim müsaade edin, ne soy-
liyeceğimi biliyor musunuz? Sayın Adalı, Sa
yın înceoğlu, Sayın At alay. Sayın Gümüşoğlu, 
Sayın Artııs, Sayın Kök&al konuştular. Bu su
retle altı arkadaşımız konuşmuş bulunuyor. Ki
fayet takriri de gelmiştir. Buyurun Gümüşoğ-
lu, kifayetin aleyhinde (Sağdan, gürültüler) 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) - -
Grup adına söz istiyorum, 
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ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Takrir bir 

defa okunsun, takriri arkadaşlar bilmiyor, ora
dan alıyorlar oraya götürüyorlar. Takrir okun
sun bir defa. Düzgün okuyan bir arkadaşımız 
okusun. 

(Takrir okunsun sesleri) 

BAŞKAN — Olur, olur efendim. Sayın Gü
müşoğhı kifayet aleyhinde konuşacak. Fakat 
sözü de var sıradadır. Sayın Güzey, Sayın Sarı
göllü, Sayın Adalı da söz istemişlerdir. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Usul hakkında 
söz istiyorum. (Takrir okunsun sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, kifayet tak
ririni okutayım da efendim. 

Divan Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır. Yeterliğini arz ediyo

rum. 
Tabiî Üye 

Kâmil Karavelioğlu 

BAŞKAN — Buyurun, takrir aleyhinde Sa
yın Gümüşoğhı. 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Sayın Başkan, muhterem üye arkadaşlarım; ve
rilen takririn metni acıktır. Bugün cari mev
zuat hükümleri açıktır. Konuşmalardan anlaşı
lıyor ki, takrir anlaşılmamıştır. Bu itibarla ki
fayet takririne ret oyu istimal etmenizi istirham 
etmekteyim. Zira, Anayasamızın 55 nei madde
si, siyasi haklarımızı hüküm altına almıştır. Seç
me ve seçilme hakkını sarih olarak vaz'etmiştir. 
Seçme hakkına sahibolan insanlar kısıtlı olmı-
yacak, âmme hizmetlerinden memnu bulunmıya-
caktır. Kısıtlı olanların, âmme hizmetlerinden 
menedilmiş olanların seçme hakkı olmadığına 
göre, bir partiye üye kaydedilmemesi asla ba
his konusu değildir. Bu sebeple, bunlarla karış
tırılan mütalaalara cevap verme imkânının bah
sedilmesini istirham etmekteyim. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) - Sayın Başkan. 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Güzey, usul, nıusül yok 
ama, buyurun bakalım ne usulü çıkaracaksınız? 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takrir kabul edilmezse, grupla 
şahıs adına fark yok. Ben şahsan müzakerenin 
devamına taraftarım, nihayet bir hakikat nihan 
kalmasın.. 
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KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Takririmi geri alıyorum Sayın Başkan, sizin de
vamını arzu etmeniz üzerine. 

BAŞKAN — Teşekkkür ederim. 
Sayın Güzey; artık usule lüzum kalmadı de

ğil mil 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; bir meselenin, burada 
hakikaten, 6 arkadaşımız tarafından, verilen 
bir takrir üzerine müzakeresi yapıldı. Fakat 
bu demek değildir ki, maddenin heyeti umumi-
yesi hakkında kifayeti müzakereyi icabettirir. 
Çünkü İlendeniz de bir takrir vermiş bulunuyo
rum ve o takririmi izah edeceğim. Burada, me
murların umumiyet itibariyle partiye intisabı 
yasaklanırken; aynı vazifeyi, gerek memuriyet 
itibariyle, gerek emeklilik bakımından, gerekse 
âmme hizmeti görmesi bakımından, aynı evsafı 
taşıyan İktisadi Devlet Teşekkülleri memurları 
siyasi partilere girebilmek hakkına sahip bu
lunmaktadır. Binaenaleyh, o nokta için.. 

BAŞKAN — Sayın Güzey; müsaade buyu
run efendim, müzakere devam edecektir, zaten 
Sayın Gümüşoğlu'ndan sonra sıra sizindir. 

BAKİ GÜZEY (Devamla) - - Yalnız', eğer 
kifayet... 

BAŞKAN — Sayın Güzey; kifayet geri alın
dı, rica ederim. 

BAKİ GÜZEY (Devamla) - - Peki efendim, 
o halde. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıgöllü, Grup 
adına. 

ADALET PARTİSİ GRÜPU ADİNA OS
MAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Muhte
rem Başkan, muhterem Cumhuriyet Senatosu
nun kıymetli üyeleri; zaruret hâsıl olmasaydı 
grup adma bir mevzua değinmek istemezdik. 
Fakat biraz evvel Sayın Osman Koksal buyur
dular ki bu madde gelmese bütün Yassıada mah
kûmları Adalet Partisi saflarında yer alırlar. 
Halbuki komisyon sözcüsü tarafından gayet sa
rih ve mevcut Anayasa hükümleri karşısında 
kimlerin girebileceği, kimlerin giremiyeecği sa
rahatle beyan edilmişken, Anayasanın göne mü
saade ettiği bir hususu tedvin etmek suretiyle 
ve bütün siyasi partilerin ve Millî Birlik Gru-
punun da katıldığı bir komisyon müzakeresinde 
tedvin edilen bu maddeden sonra, Adalet Par
tisine doğru yöneltilen şeylerin tamamen ve ka

tiyetle reddediyoruz. Adalet Partisi ihtilâl 
fonksiyonunun devam ettiği müddet içinde ku
rulmuş, bugüne kadar bütün üyeleri bu Anaya
sanın çerçevesi içinde millî ve parti hizmetleri
ni rahat ve kanunların himayesi altında icra et
miştir. Bu sebeple söz almış bulunduk. Diyorlar 
ki partiler oturmadıkça cemiyetler oturmaz. Çok. 
doğru. İstirham edeceğim, Sayın Koksal da il
tifat etsin, önseçim müessesesini de getirelim, 
şu siyasi partiler çok daha rahat otursunlar. Ha
yır, ya çıkmazsa. Binaenaleyh, böyle geçsin, 
temenni mahiyetindeki şeyler almıyalım değil. 
Eğer siyasi partileri bu kanun oturtacaksa - ki 
dünya yüzünde bir eşi yok - istin verin bütün 
ahkâmiyle oturtalım. Ve bütün ahkâmiyle 
oturturken, siyasi partilerde şunu veya bunu de
ğil, bir hükmi şahsiyet olan siyasi partileri bi
rini diğerine tercih etmeden oturtalım. Bina
enaleyh, bu madde yeni bir şey getirmiş değil. 
Bu maddeyi kaldırmış olsalar dahi Sayın Kök-
sal'm bahsettiği eşhas hiçbir siyasi parti kadro
sunda yer alamaz. Çünkü, Anayasa mâni hük
mü. Türk Ceza Kanunu mâni hükmü getirmiş
tir. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu, 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Sayın Başkan, muhterem üye arkadaşlarım; de
ğişiklik talebi, sadece seçme hakkını haiz olan
ların, siyasi partilere üye olabilmelerini istihdaf 
etmektedir. Seçme hakkını haiz olmıyanların. 
oy kullanmıyanlarm siyasi partilere girişi ba
his konusu değildir. Anayasamızın 515 nci mad
desi aynen şöyledir : 

«Vatandaş, kanunda gösterilen şartlara uy
gun olarak seçme ve seçilmek hakkına sahip
tir. Bu, bir kanunla düzenlenir» der. 

İşte sayın arkadaşlarım; bu, Anayasanın 
35 nci maddesine uygun olarak 298 myüı Ka
nun tedvin edilmiştir. Bu kanunun 8 nci 
maddesine göre, kısıtlı olanlar, kamu hizme
tinden yasaklı olanlar seçmen olamazlar. El
bette, muhterem arkadaşlarım, seçmen olamı-
yanlann sryasi partilere 'girmesi bahis konu
su değildir. Ama,- seçmen olup da, ' milletve
kili seçilme yeterliğine sahib'olmıyanlar, me
selâ okuma yazma bilmiyenler niçin siyasi 
partilerde vazife alamasın veya her hanigi bir 
mahkûmiyetle milletvekili seçilme niteliğini 
kaybedip de. bilâhara memnu hakları • iade edi-
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lenler, Devlet hizmetinde vazife alanlar ni
çin partiye kay de dilemesinler Saniyen, bu 
madde metninde, 9 Temmuz 1961 senesinden 
önce memnu haklarının iadesine karar veri
lenler siyasi partiye giriyor da, niçin o ta
rihten sonra memnu hakları iade olunanlar si
yasi partilere girmesin hükmünü getiriyo
ruz1? Şimdi, Anayasanın bu hükmü ile deni
liyor ki, denmek isteniyor ki, bilhassa kendi
sine hürmet ettiğim Âmil Artus Bey burada 
ifade ettiler, aynı üzüntümü ifade etmek is
tiyorum. Madem ki, 56 neı madde var, madem 
ki bu maddeye göre 298 sayılı Kanun tedvin 
edilmiştir. Ve bu kanuna göre seçmen olamı-
• yani ar yani kısıtlı olanlar veya kamu hiz
metlerinden menedilenlerin partiye girişi ba
his konusu olmadığına göre o tarihten sonra 
yani 1961 tarihinden sonra Anayasanın mu
vakkat 11 nci maddesinin hükmüne dayanıla
rak ondan sonra her hangi bir suçla mahkûm 
oHvp da memnu hakları iade edilenlerin par
tiye girmesinde ne gibi mahzur var. 

Eğer tereddüde düşülecek bir metinse ki, 
as1 a teklif ettiğimiz madde şekli buna yer ver
memektedir, buna bir fıkra ilâvesiyle bu te
reddütleri de izale etmek pekâlâ mümkün
dür. Binaenaleyh, gerek Koksal Beyefendinin, 
gerek Âmil Beyefendinin arz ettiği gibi mü
talâa ve beyanın teklifle alâkası olmadığını 
teklifçi olarak sarahaten beyan etmeyi vazife 
bilmekteyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Güzey, takririnizi, okut
tuğum zaman mı izah edersiniz, şimdi mi? Çün
kü o zaman reve konacak. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Reye konacağı za
man. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun Sayın 
Adalı. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlar; takrir döne dolaşa buraya, kadar 
geldi... Şimdi, ilk günden beri âcizane üze
rinde durduğumuz bir mesele var. Kıymetli 
arkadaşlarımız tasarıları tetkik etmeden bura
ya geldikleri gibi, şu takriri dahi dinlemek 
lûtfuna katlanmıyorlar. Ben söz aldığım za
man, bu takrir bu şekilde kıraatiyle anlaşıl
madı demiştim; nitekim anlaşılmadığı anlaşıl
dı ki, Saym Sırrı Atalay arkadaşım bu ko
nuşma çığırını açmış bulundu ve yerinden, 
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takririn bir sureti varsa tetkik edeyim, diyor, 
aydınlanmak bakımından, teşekkür öderim. Me
sele bu. Saym Birand arkadaşımız şimdi yanı
ma geldi; ben dışarda idim, acaba mevzu ne 
dedi. 

Şimdi, böyle kulaktan dolma şeylerle şu 
kürsüye çıkılmaz, görüşülmez. Böyle görüşül
mez Meclis kürsüsünden, af buyursunlar. 
Takrirde ne Yassıada'ya gidenlerin seçilmesi 
hükmü var, ne de başka şey... Fakat, bir oyun 
varmış, bir salon oyunu; bir salonda bu oyun 
oynanıyor, birisi, ben size bir kelime söyliye-
ceğim, herkes aklına geleni tedai etsin söy
lesin, diyor... Sonbahar, bu neyi hatırlatır? 
Birisi, sonbahar denince yaprağı hatırlarım, 
demiş. (Sağdan, herkesin düşüncesi kendine, ses
leri) ötekine sormuş, soğuk demiş. Bir tanesi 
kuş demiş, herkes alâkasını kurmuş. En sonra, 
bir adam orada bir şeyler yazıyormuş... Sonba
har demiş, o da güzel bir kadın filân demiş. 
Nasıl olur, sonbaharın bununla rabıtası nedir 
demiş; vallahi benim aklım fikrim bu mevzu-
dadır, siz bana ne sorarsanız bu cevabı verece
ğim demiş. 

Şimdi bâzı arkadaşlarımız da hangi mevzu 
gelirse gelsin, aklı fikri Yassıada'da olduğu 
için; alâkalı, ama gayrialâkalı getirip Yassı-
ada mevzuunu ortaya çıkarıvor. Böyle bir 
mevzu yok muhterem arkadaşlarım takririmiz
de, yok. Takririmiz okunursa anlaşılır. Biz 
dedik ki. Anayasanın 68 nci maddesini avncn 
bir defa takririmize aldık. Ve bir defa, Yas
sı ada mevzuu Anayasa hükmü. Anavasavı ta
dil etmiyoruz ki, burada. Saym Komisvon Söz
cüsü gayet güzel ifade ett^er. Ve dediler ki 
konuşan arkadaşlarımız, tabiî bu arada Sırrı 
At al av arkadaşımız da var. Burada konuşan 
arkadaşlarımız mevzuu anlamamışlar. Halbuki 
bundan sonraki konuşmalar, Sözcü tarafın
dan konuşma mevzuunu anlamamış olduğu 
beyan edilen Sırrı Atalay arkadaşımızın be
yanından sonra işbu mecraya döküldü. Sa
ym Osman Koksal arkadaşımız da buna isti
naden, Saym Âmil Artus arkadaşımız da san
ki madde kaldırılıyor veya Anayasa tadili 
yapılıyormuş gibi, Yassıada'dan çıkanlara se
çilme yahut partiye girme hakkı tanınıyor-
muş gibi bir mevzu içine girdiler. Bövle bir 
durum yok. Ama, bu mevzuat zımnında A.P. 
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Anayasaya aykırı olduğu için zaten iptal edi
lir. Binaenaleyh, takririmizde böyle bir kasıt 
yoktur. Bizim kastımız, milletvekili seçilme 
yeterliğini haiz olma şartı konulmasın, bu ka
dar rijit bir şart 56 ncı madde muvacehesin
de tasarıya konarak, yani partilere yalnız 
üye olmak için milletvekili seçilme yeterliği, 
08 nci maddede tasrih edilen yeterlik aran
masın. Eğer Anayasayı yapanların, Kurucu 
Meclisin böyle bir niyeti olmuş olsa idi, ayrıca 
bir madde tasrih etmek suretiyle siyasi partilere 
girmiyeeek olanları da tasrih etmiş olurdu. Ma
ruzatımız budur. 

•BAŞKAN — Komisyon, buyurun. 
GEOÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎHNÎ 

B'ETÎL (Tokat) — Muhterem arkadaşlar; görüş
melere konu teşkil eden önergenin maalesef an
laşılmadığını say m önerge sahipleri söylediler. 
Bu önerge üzerinde ben de huzurunuzda mâru
zâtta bulundum. Ben önergeyi anladım. Konuş
maları dikkatle dinledim. Ve önerge üzerinde 
konuşan arkadaşlarımın da önergeyi anladık
ları kanısındayım, samimî olarak. 
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si itham edilmiştir. Takririmi şahsan ver
dim ve şahsım adına konuştum, partimin şah
siyeti mâneviyesi ile alâkası yok, ama men-
subolduğum bir parti itham edilmiştir ve öyle 
bir eda ile konuşulmuştur ki, burada, sanki 
A.P., icraatını bâzı. zevata beğendirmek 
mecburiyetindeymiş gibi; şunu beğendik, bir 
kısmını beğenmiyoruz... Böyle şey yok, arka
daşlarım. 

A.P. kanun çerçevesi içinde kurulmuş, ic-
ratı açık, höyle çalışan bir siyasi teşekkül. 
Ve kendisini, yalnız ve yalnız kendisini se
çenlere, rey veren millete beğendirmek zo
rundadır. Ve başka kimseye beğendirmek zo
runda değiliz. Takrir açık, okunursa görülür. 
(Gürültüler) Okuyalım efendim. 

MADDE 8. — Türk vatandaşı olmıyanlar, 
reşit olmıyanlar, kısıtlı olanlar ile ağır hapis 
cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin 
olarak hüküm giymiş olanlar ve (Taksirli suç
lar haricolmak üzere) beş yıldan fazla hapis ce-
zasiyle veya zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, 
hırsızlık, d olandı rıcıiık, sahtecilik, inancı kö
tüye kulanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartı
cı suçlardan biriyle kesin olarak hüküm giy
miş olanlar, lise veya eşiti veya daha alt ka
demedeki öğrenim kurumlarında öğernci olan
lar, memurlar ve Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin ve özel kanunla veya özel kanunun ver
diği yetkiye dayanılarak kurulmuş bankala
rın ve teşebbüslerin yönetimi, denetimi işle
rinde çalışanlar ve kamu yararına çalışan der
neklerden özel gelir kaynakları ve özel im
kânları kamınla sağlanmış olanların merkez 
kurullarında görev alanlar, siyasi partilere üye 
olamazlar. Üniversite öğretim üyeleri ve öğ
retim üyesi yardımcıları, memurların 1 nci 
r'ı'kra y/ereğince tabi olduğu yasaklamanın di
şin dadır. Ancak, bunların siyasi partilerde, 
genel merkezdeki karar ve yönetim görevleri 
dışında görev almaları müminin değildir. 

Bnyuıun takrir bu. Mesele, seçme ile seçil
me mevzuunu ayırmak. Anayasamız, bizim 
kanaatimize göre seçme ve seçilme mevzuunu 
tefrik etmiş, birbirinden. Biz Anayasanın tadi
lini görüşmüyoruz, muhterem beyler. Anaya
sanın 11 nci madesinde sarih hüküm vardır. 
Bu tadil edilemez. Böyle bir şey çıksa dahi 

Muhterem arkadaşlar; Anayasamız, 68 nci 
maddesi ile, Milletvekilliğine seçilme yeterliğini 
kaybedenleri Millevekili seçilmekten saraha
ten menetmektedir. Anayasamızın geçici 11 nci 
maddesi de, Milletvekili seçimle yeterliğini kay
bedenlerden 9 Temmuz 1961 tarihine kadar 
memnu haklarının iadesine karar verilmiş olan
ları Milletvekilliğine seçilmekten menetmektedir. 
O halde kaide, Milletvekili seçilme yeterliğini 
kaybeden affedilse dahi milletvekili olamaz; 
madde 68. İstisnası, geçici madde 11; eğer affe
dilmiş olan ki, 9 Temmuz 1961 talihinden önee 
memnu haklarının iadesine karar verilmişse, o se
çilir. Görüşülen 8 nci maddenin 2 nci fıkrasiyle, 
memnu haklarının iadesine 9 Temmuz 1961 ta
rihine kadar karar verilmiş olanların siyasi par
tilere girmesi kabul edilmiş bulunuyor. Yahut 
o tarihe kadar bu hakkı kazanmış olanlar. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasamızda, mil
letvekili seçilme yeterliğini kaybetmiş (kim
selerin siyasi parti kurmalarını meneden hü
küm yoktur. Onun için bu tasarının 6 ncı mad
desinde hüküm getiriyoruz, diyoruz ki: . Mil
letvekili seçilme yeterliğini kaybeden kimse, 
affedilse dahi Anayasaya göre zaten millet
vekili seçilemez, istisnası. 
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Ueeiei 1.1. nci madde. Milletvekili seçilme f 

yeterliğini kaybeden (kimse, Anayasaca ve 
diğer mevzuatla yasaklanmamış olmasına rağ- ; 

tneu siyasi parti kuramaz. Sebebi muhterem 
arkadaşlar; siyasi partilerin en yetkili orga
nı, teşkilâtından, seçilen delegelerin bir mer
kezî yerde yaptıkları ve bâzı partilerin «bü- ; 
yük kongre», bâzı partilerin «kurultay» de- , 
dikleri büyük heyettir. Bu tasarı, siyasi par- !• 
tilerin .kurucularına büyük kongrelerini veya ; 
;kurul'taylarmı teşkilâtlanma için zamana da 
mu'htaeoldu'klarmı nazara alarak iki yılda 
yapmak hakkını tanıyor ve iki yıl müddetle < 
de siyasi parti kurucularını o siyasi partinin • 
en büyük 'karar organı olarak tanıyor. Binaen- j 
aleyh, milletvekili seçilme yeterliğini kaybe- j 
den kimseler siyasi parti kuracaklar ve tes- i 
kilâtl arını kurup, büyük kongrelerini yapmak j 
imkânı buluncaya kadar iki sene müddetle <j 
o siyasi partinin en büyük karar organı ola- | 
ealklar. Bu olamaz muhterem arkadaşlar. Mev- | 
ztıurı biri bu, altıncı madde. } 

Sekizinci maddeye gelince: Madde gayet j 
açik, gayet sarihtir. Burada bir prensip me- i 
selesi bahisnıevzuudur. Fikirlerimiz birbiri
mize aykırı olabilir. Düşüncelerimiz, duygula- I 
rımız birbirimize aykırı olabilir, inandığımız j 
gerekçelerle, birbirimize karşı olan düşünce
lerimizi burada izah ederiz, savunuruz. Bu hak
kımızdır. Ve her düşünce muhteremdir. Ama, 
düşünceleri ve gerekçeleri samimiyet şartla- \ 
rından hiç fariğ olmaksızın bütün çıplaklığı 
ile ortaya koymaik lâzımdır. 8 nci madde, mil
letvekili seçilme yeterliğini kaybetmişleri 
ıtlak üzere, siyasi partilere üye olmaktan men
etmektedir; metin budur. Gayet açıktır. Ni
çin menetmektedir.? Çünkü, siyasi partilere 
üye olanlar, en küçük teşkilât kademesinden, 
en büyük teşkilât kademesine Ikadar seçilme 
hakkına sahiptir, parti tüzüklerine göre. Ve 
bunların en yetkili teşkilât kademelerinde 
çoğunluk husule getirmeleri ihtimali, nazari 
olarak da, akli olarak da varittir, muhtemel
dir. îşte 'bunu, mahzurlu görmekte oldukları 
için, birbirleriyle görüşe görüşe, konuşa ko
nuşa, birbirlerini ikna ede ede, birbirlerine izah 
ede ede bu tasarıya emek verenler bu nokta
da birleşmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar; vaktinizi almak iste
miyorum. Dün de bir nebze temas etmiştim. 
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Bu tasarının büyük hususiyeti var, çeşitli 
yönlerden. Büyük hususiyeti aynı zamanda ha
zırlanış şeklinden de ileri geliyor. Sayın Os
man Köksaı izah etliler. Bunda bütün siyasi 
ınîrii. temsilcilerinin, siyasi parti grupu duru
munda. olmıyan grupların, bütün arkadaşların 
büyük emcikleri var, fikirleri var. Bahis mev
zuu önergeye gelince: Bu bahis mevzuu öner
ge, Milletvekili seçilme yeterliğini kaybetmiş 
olanları çıkarmak suretiyle 68 nci maddenin 
bir kısmını, bir kısmı ile malûl olanları, mah
kum olanları siyasi partilere üye yapmak mak
sadını gütmektedir. İtlaf üzere Milletvekili se
çilme yeterliğini kaybetmiş olanlar siyasi parti
lere girer denmiyor. Ama bu metne nazaran 
arz ettiği fark şudur: Hükümlü olanları ka
tegorilere ayırıyor. Şu kategoride olanlar gi
remez diyor, öteki kategoride olanlar arasın
da da milletvekili seçilme yeterliğini kaybe
denler vardır. Demek ki, milletvekili seçilme 
yeterliğini kaybedenlerden çdk ağır durum
da olanlar girmesin, o kadar ağır durumda 
•olmıyanlar, yani şu sınırların dışına çıkmıyarı-
lar girsinler, önerge bu. Ve biz samimî ka
naatimiz olarak bu önergenin karşısındayız. 
Eğer önergeleri bu değil ise, lütfen izah et
sinler. Kendilerini yorduğum için, sizleri yor
duğum için özür dilerim. Eğer önergeleri bu 
ise, iki kategoriye ayırmalarının sebeplerini izah 
etsinler. 

BAŞKAN Sayın Koksal, buyurun. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Muhterem arkadaşlarım; karşılıklı bir 
münakaşaya girdiğimiz için özür dilerim, hiç 
âdetim değildir, böyle münakaşalara girmek. 
Fakat Sayın Sarı gollü'nün bir konuşmasına ce
vap vereceğim. Yalnız, sözüme başlamadan ev
vel şunu arz edeyim; bir insan konuşurken da
ima karşısındakinin de en aşağı kendisi kadar 
zeki olduğunu kabul etmelidir. Partilerara^ı Ko
misyonda konuşmalarımız gizli oldu. bunları 
açıklıyamam. açıklamıyorum, o tarafa temas 
edemiyorum, konuşmalarımda; hakikaten ko
nuşmalar güzel, faydalı, çok faydalı oldu, kesin 
konuşmalar oldu, fakat açıklıyamıyacağız, çün
kü, Öyle söz verdik. Yalnız, bizim Senato komis
yonunda konuşmalar tabiî açıktı. Bu kanun ta
sarısının konuşulmasına başlandığı anda sezdi-
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ğim hava su idi: Kanun çıkmalıdır. Bütün ar- ; 
kadaşlarnı fikri bu değildi, bir iki a rkadaşm bu Ş 
idi. Diğer arkadaşların fikrini, arz edeceğim, bi- { 
raz sonra. «Efendim, dediler. Alman tasarısı \ 
varmış, bunun esbabı mueibesi varmış. almanca i 
imiş.. Getirin.» Artık Almanya'dan mı yoksa i 
üniversiteden mi getirilir bilmem, «tercüme etti- • 
rin. bastırın güzel bir şekilde, dağıtın bizlere... 
Bizler onu iyice, ferah ferah okuyalım, ondan \ 
sonra gelelim konuşalım...» «Beyler dedim parti I 
liderleriniz 2 Temmuz der, durur.» Biraz sonra : 
temas edeceğim, ona muhalifim. Madem ki, ko
nu açıldı ona da temas edelim, boşalalım.. 2 Tem
muz der, durur dedim. Nasıl olur mu"? Siz 
bunu tercüme ettireceksiniz, hazır Uyacaksınız, 
bu kanunun müzakeresine ne zaman başlıyaca-
ğız? Bir Temmuzda konuşmaya bağlıyacağız. ; 
Ve biz konuşacağız. Senatoya gelecek. Senato
da değişiklikler olacak ve Meclise gidecek, Mec
lis konuşacak, bu ne zaman çıkacak? Zaman 
bizi ilgilendirmez. Beyler; bir Senatör ta bu 
kürsülere kadar, bu çatının altına kadar gel- • 
miş şahıs yalnız bir faktöriyle mi hareket eder? r 
Yalnız bu kanunu geciktirme faktöriyle mi ha- j 
reket eder'? Yok mudur memleket çapında ana-
fikirlerimiz? Bu cemiyeti düzeltici bir kanun
dur bu. Nihayet, mecbur oldum, Sayın Bilgiç'i 
rica ettik, teşrif etsinler. Ve hakikaten geldi, 
seçimden evvel bu kanunun çıkmasında sayıl a -
mıyacak kadar fayda vardır, çıkacaktır dedi. ' 
Zaten bunun, çıkmamasını geciktirmek yoluna 
giden bir Adalet Partili arkadaştı. Diğerleri 
hepsi, bu kanunun biran evvel çıkarılmasına, ge
niş konuşularak çıkarılmasına fakat, mesainin i 
teksif edilmesine taraftar idi. Ondan sonra 1 
başladık, oraya takmaya buraya takmaya, ni- -
hayet önseçime geldik, Sayın Sarıgöllü'nün de- ] 
diği, önseçim diye diretildi. Haklısınız beyler, \ 
önseçimi, ilk defa Partilerarası Komisyonda is- \ 
tiyen biziz. Kontenjan Grupu. Bana direktif j 
verdiler, önseçimden başkasını kabul etmiyccek-
sin ve etmedim. Bugüne kadar da etmedik. Ama 
geçen gün burada konuşurken dedim ki «zaru
ri bir basamak, kısa süreli mecburi bir durak 
olarak kabul ediyoruz.» Esbabı mucibesini 
açıklamadım. Esbabı mueibesi de şu idi: Ka
nunun geciktirilmesini istiyen arkadaş der ki 
- Sayın Sarıgöllü değil - «önseçimi kabul ede
lim, buraya koyalım.» önseçim 10 - 15 sayfa. 
«Peki dedim, koyduk. Senatoya gittik konuş- , 
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tuk. Meclis için bunu konuşacak zamanınız var 
mit» «Bu bizi alâkadar etmez... Şu halde Par
tiler Kanunu çıkmasın. Dedim ki ben bunun 
üzerine işte arkadaşlarımız» Beyler, önseçimi ka
bul edelim, en iyisi budur. Bizim de gönlümüz 
buradadır. Yalnız, biz burada bunu kabul ede
lim ve lütfen şimdi parti liderlerinize gidiniz, 
ben de kontenjana gideyim ; biz bu önseçimi 
burada kabul edersek, siz Mecliste bunu çıkar
mak için, Meclis tatile girmeden evvel çıkart
mak için taahhüt eder misiniz diye söz alın. 
gelelim, oturalım, koyalım. Böyle dendi. Ha
yır. o bizi ilgilendirmez dediler. Beyler, sizleri 
ue ilgilendirir? Dedim bende kendilerine. İşte 
dâva bu. Yoksa demokratik sistem, bilmem ne 
sistem. Gönlümü sorarsanız, ben de sizden 
aşağıda kalmam demokratik rejim sistemini be
nimsemekte. Ama bir Partiler Kanununun ge
ciktirilmesi mevzuubahis olunca, bir kurnazlığa. 
gidilince buna tahammül edemem. Dâva böyle 
oldu ve böyle geldi bu kanun buraya. Şimdi 
Önseçimi koyalım, kabul edelim, hay hay, Yüce 
Senato salâhiyettar. Ama lütfen Yüce Senato 
da bunu kabul ederken Millet Meclisini de ayar
lamak lâzımdır. Demeli ki Meclise, biz bunu 
kabul edeceğiz ama siz de şunu çıkarabilir misi
niz seçime kadar? Hayır, biz çıkarmıyoruz. 
Zaten önseçim müessesesini kabul ederseniz yine 
bu seçime yetiştiremiyorsunuz. O halde ne di
yeceğiz? Hükümete söz verdik, Genelkurmay 
Başkanına söz verdik. Kamu oyuna söz verdik. 
Devlet Reisine söz verdik; bizler söz verdik, se
çime kadar çıkaracağız diye, hattâ geciktik bile. 
Buna rağmen çıkarmadan gidiyoruz. Aman 
beyler olmaz bu. 

Şimdi geliyorum Hükümetin 2 Temmuzuna ; 
aynı mevzu ile ilgili. Hükümeti biliyoruz ki 
ömrü sınırlıdır, 10 Ekimden sonra gidecek. 
O halde Hükümet, programında gösterilen hu
suslar da, iktidara geldiği günle 10 Ekim ara
sında yapabileceklerini vaadetti. yapamayacak
larını vaadetmedi. Dört senelik bir Hükümet 
değildir ki; şu tarihe geldim, şu tarihte gidece
ğim, bu devre içinde size şunları yapacağını 
dedi Hükümet, Hükümet dediğiniz kim? A. P, 
C. K. M. P., M. P., Y. T. P. O halde şuradaki 
topluluk; Kontenjan, Millî Birlik ve C. H. P. 
hariç hepiniz söz verdiniz. Bu grup un da evvel
den beri isteği, arzuladığı bu. O halde topye-
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kûıı, hepimiz, Hükümet programındaki işleri 
ki mademki bu müddet içinde Hükümet yaparını 
dedi bunları, biz bunları çıkarmak zorundayız. 
Nedir bunlar? İşte Partiler Kanunu, Toprak 
Reformu Kanunu... Bunları yapmadan gittik mi 
millete verdiğimiz sözü tutmuyoruz, millet hu
zuruna şahadetnamesiz gidiyoruz, sınıfta kala
rak gidiyoruz.... Şahadetnameyi almak lâzım. 
Şahadetname almak için de Hükümetin bu gös
terdiği işleri mutlaka yapmamız lâzımdır. 
2 Temmuz falan, böyle şey olamaz. »Son güne 
kadar... (Gelecek sene sesleri) Gelecek sene alır
sınız. Evet, doğru, gelecek sene alırsınız, ama 
söz namustur arkadaşlar. Ya yapacağız, vcya-
hutta yapmıyacağız diyeceğiz. Hükümet prog
ramında denir di ki bu Toprak Reformu kanu
nu tasarısını çıkartmıyacağız. Makbul İm, 
çok. makbul. Siyasi Partiler Kanununu çıkar-
mıyaeağız. Makbul bu, ama çıkartacağız dedik
ten sonra da milleti aldatmaya hiç mahal ve hak
kımız, hiç salâhiyetimiz yoktur. Bunun için 
Partiler Kanunu bakımından burada hepimiz, 
Büyük Millet Meclisi, Hükümet, millete söz ver
dik ; çıkaracağız. Efendim; Alman bilmem nesi 
gelmedi, beni ilgilendirmez. Hayır, söz verdik. 
Bizi ilgilendiriyor. Şahadetname almak istiyo
ruz. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
Bir noktayı arz edeyim: 2 Temmuzda ta

til kararı veren heyete, maalesef Senato tem
silcileri davet edilmiş değildir. Bunu teessüf 
ve teessürle ifade ederim. 

SİRRİ ATALAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar; biraz önce Sayın Erdoğan Adalı yü
reğimizi kırıcı ve kendimize asla yakıştıra
madığımız bâzı hususları izafe ettiği için 
eok kısa mâruzâtta bulunacağım. Evvela Sa
yın Erdoğan bilmelidir ki, burada konuş
mak için çıkan arkadaşlar en azından Erdo
ğan Adalı kadar meseleleri oikur, çalışıp 
gelirler. Ve kendim için de derim ki, Sayın 
Erdoğan Adalı; Sırrı Atalay, hiçbir mevzuda, 
çalışmadan buraya çıkmaz. Nitekim biraz 
önce 8 nci madde ile ilgili çok uzun olan ve 
burada süratle okunan önergenizi de, dikkat
le dinlemiş ve neyi getirmek istediğinizi bu 
süratli okunmaya rağmen çolk iyi anlamış 
bulunmaktayım, önergemi anlamadılar, oku
madan çıktılar, diyen arkadaşların da, ger-
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çekten 'bütün mevzular; 
rinde çalıştıktan sonra 
ümit. ve arzu ederiz. 

anladıktan ve üze 
iimıya çıkmalarını da 

Şimdi, mesele gayet açık, 8 nci madde ne 
iliyor? Partilere üye oiamıyacak Ikimseler. Ve 
bunun için de ikinci satırda, açıkça hani na
sıl kurşunu alır vurursunuz, çat diye ses ve
rirse o şekilde bir hüküm vardır. Ne diyor? 
Bir .uçtan dolayı Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeliğine seçilme yeterliğini kaybetmiş 
o'an'ar, üye olamıyacaklar. 

Sayın Erdoğan Adalı, sizin önergenizin 
içinde işte bu cümle, gayet ustalıkla ve şura
dan okunduğu zaman birden bire yok olmuş, 
bir cümle. Ne yapıyorsunuz 68 nci maddenin, 
Sayın Betil'in anlattığı gibi bir kısmını al
mak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeliği yeterliğini kaybetmiş olanların siya
si partilere girmiyeceğini öngören 8 nci mad
deden bu hükmü çıkarmış bulunuyoruz. işte 
deminden beri izah etmek istediğimiz bu. öy
le mi değil mi? önergenizde yok bu cümle. 
Bu önergede ortadan kaybettiğiniz ve sürat
le okunması sırasında dikkatimizi çeken ve 
üzerinde konuşmak için buraya geldiğimiz 
kısım bu ve işte mesele bütün 'burada. Ve bu 
açıkça şimdi meydana çıkmış, ifade edilmiş 
oluyor. Bunu, bir kısım arkadaşlarımız için 
Sırrı Atalay söyledi de onlar kulaktan kap
ıma gelip buraya ifade ettiler. Ne varmış bun
da? Ver işte, neler varmış, gördük mü? Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeliği niteliğini 
kaybetmiş kimselerin, siyasi partilere girenıi-
yecelkleri hususunu derpiş eden 8 nci mad
denin Anayasaya uygunluğu ve Türkiye'nin 
gerçeklerine ve şartlarına uygunluğu bura
da sözcü tarafından açıkça ifade edilmiştir. 
Aksi şekli görüş ise müdafaa edilmemiş, fa
kat bütün maksat sadece bu cümleyi çıkara
bilmekti ve çıkarma niyeti dikkatle kenarın
dan tutulmuş, kürsüye getirilmiştir. Bundan 
duyulan bir üzüntü içerisinde Sayın Adalı.'-
yi esefle müşahede övmekteyim.. 

ERDOĞAN 
kabele ederim. 

i 5 AŞKAN 
t uy oranı. 

ADALI (İstanbul) Aynen -11111-

Kifayet takriri vardır, oku-
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Cumhuriyet Senatosu Divan Başkanlığına 
Konu rydmlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tini arz ederim. 
Tabiî Üye 

Müeip Atakh 

BAŞKAN — Efendim; bu ikinci kifayet 
takriridir. Birçok arkadaşlarımız /konuşmuş
lardır. Takdir Yüksek Hefetinizindir. Kifa
yeti oylai'imza sunuyorum. Kabul edenler... 
fttmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi takrirlerin oylanması kalıyor. Sa
yın Adalı'nm taîkriri o'kundu izah edildi. Ay
rıca kendileri tarafından da okundu. Tekrar 
okunmasına mahal görmemekteyim. Bu tak
riri oyunuza sunuyorum. Nazarı dikkate alan
lar... Almıyanlaı... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

ikinci takrir Sayın Mustafa înceoğlu'nün
dür. Okutuyorum. 

(Mustafa Yılmaz înceoğlu'nun taîkriri tek
rar okundu) 

BAŞKAN — Sayın înceoğlu, takririni izah 
etmiş bulunmaktadır. 

Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Hayır. 
BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor m ı ? 
ADALET BAKANI İRFAN BARAN (Kon

ya) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet işti-
ı a'k etmiyor, takriri oyunuza sunuyorum; dik
kate alanlar... Almıyanlar... Dikkate alınma
mıştır. 

3 ucu takrir Sayın Güzey'indir, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
8 nei maddenin (Kamu İktisadi Teşekkülle

ri) ile başlıyan (ve denetim işlerinde çalışan
ları) kelimelerinden sonra (ve memurları) 
kelimesinin ilâvesiyle tadilini arz ve rica, ede
rini. 

Bursa 
Balki Güzey 

BAŞKAN —. Sayın Güzey, takrirlerini izah 
edecekler, buyurunuz efendim. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 8 nci maddede, 
lise veya daha alt kademelerde öğretim kurul
larında öğrenci olanlarla, memurlar ve Kamu 
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j İktisadi Teşebbüslerinin ve özel kanunla, veya 
1 özel kanunun verdiği yetkiye dayanılarak ku

rulmuş bankalar ve teşekküllerin yönetim ve 
denetim işlerinde çalışanlar. Şimdi burada İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin yönetim kurulları 
ile denetim kurullarında çalışanlar hakikaten 

| partilere intisabedemiyecekler. Fakat diğer ta
raftan, Devlet memurları, ki memurlar deyince 

\ biz Devlet memurları diye anlıyoruz. Çünkü 
:j burada ayrıca Kaımu İktisadi Teşebbüsleri ayrı 
|j bir mevzu olarak ele alınmıştır. Devlet memur-
I lan statüsünden ayrı bir mevzu olarak ele alın
lı' mıştır. Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki me-
j murlar, bu siyasi teşekküllere gidebileceklerdir. 
I Şimdi, bizdeki memur statüsünü ele alacak 

olursak; Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Dev
let memurları arasında, gerek memuriyete gir
me bakımından, gerekse memuriyete girmelerin
de tahsil bakımından ve gerekse gördükleri iş
ler bakımından âmme hizmetlerinde, yani Dev
letin hizmetinde çalışanlarla aralannda büyük 
bir fark mevcut değildir. Kaldı ki, diyoruz ki; 

j siyasi, sağlam bir zemin yaratmak da Anayasa
nın ve bu kanunun amaçları arasındadır. Bi
naenaleyh memurlara menettiğimiz siyasi par
tilere girme hakkını İktisadi Devlet Teşebbüsle
rinde «çalışan memurlara da teşmil etmek lâzım-
gelir. İktisadi Devlet Teşekküllerinde öyle bir 
memur size söyliyeyim ki, tevzi ve satış mües
sesesinde memurdur; hakikatlerden bahsedelim, 
memurdur ve partilidir. Ne yapacaktır partili? 
Ki, biz partilerin çatışmasını önlemek istiyoruz. 
Bilhassa burada kanunun maksadı ve gayesi ve 
dünyada olmıyaıı bir Partiler Kanununun Tür
kiye'de getirilmesinin maksadı iyi bir zemine 
oturmak olduğuna göre, ne yapacaktır o memur? 
Kendi partilisine verecektir. İşte memlekette 
bir huzursuzluk. Diğer taraftan, bir mubayaa 

I memuru tasavvur edin, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin; bu defa partiler arasında bâzı fark
lar gözetmek gibi bir duruma düşecektir. Böy-

I lece iki zararını göreceğiz, hem âmme hizmet
lerinde olan bir zararı, hem de İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin içine politika girmesi gibi bir 
durumu temin etmiş olacağız ki, bu bakımdan 
hakikaten büyük mahzurları hâvidir. Ve eğer 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan memur
lara, siyasi partilere girme hakkı Anayasadaki 
ferdî hürriyetler bakımından doğra ise, o zaman 

i Devlet memurlamna da bunun verilmesi lâzım-
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gelir. Mademiki memurlann'a bu yasaklandırıl -
iniştir ve bir parti amali içinde daima istifade 
etmek bu memurlarla mümkündür ve mademki 
sağlam zemin arıyoruz İktisadi Devlet Teşek
külleri memurları için de bu hakkı memnu fiil
ler arasına koymak suretiyle, bu kanuna hü
küm koymak, benim teklif ettiğim şekilde, ta-
raflarınızdan iltifat görürse, bunu rica (derini. 

BAŞKAN —- Sayın Bozealı'nın da bu meal
de fakat biraz daha şümullü bir takriri vardır, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
8 nei maddenin 'birinci fıkrasındaki son Ha

tırda, görev alanlardan sonra «ile bu teşekkülle
rinin memur ve müstahdemleri» ibaresinin ilâve
sini arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Ömer Lûfcfi Bozcalı 

BAŞKAN — Buyurun, siz de kısaca izah 
edin takririnizi efendim. 

ÖMER LÜTFİ BOZCALI (İzmir) — Muh
terem arkadaşlar; Devlet memurlarını politika
ya, siyasete karıştırmamak amaciyle, bu madde 
ile onların partilere girmesi önlenmiştir, gayet 
yerindedir. Daha çok istismara müsaidolan İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin bu kanunla vaneal 
yönetim ve denetim işlerinde çalışanları alınmış 
ve fakat bu müesseselerde çalışan memur ve 
müstahdemler alınmamıştır. Yönetim ve denetim 
işlerinde İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan 
kimselerin, mücerret partiye girmemiş veya RO-
kulımamış olmaları onların idaresinde bulunan 
birçok memur ve. müstahdemleri partinin amali
ne hizmet ettirmelerine mâni teşkil etmez. Bira'/ 
evvel Sayın İvöksal'ın diğer hususlarını da kah 
ettiği gibi oraya giren kimse veya onun oraya 
girmesini istediği kimseler biribirlerini sürük- j 
lerler. Böylece İktisadi Devlet Teşekkülleri hc:* 
zaman istismar odilegelmekte oluyor. Buna fır- j 
sat vermemek, için, bu merkez teşekküllerinde 
bulunanlardan gayri, maddeyi aynen şöyle oku
yorum; Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve özel 
kanunla veya özel kanunun verdiği yetkiye da
yanılarak kurulmuş bankaların ve teşekküllerin 
yönetim ve denetim işlerinde çalışanlar «bunlar 
dâhil» ve kamu merkez kurullarında görev alan
larla devam ediyoruz. Bu teşekküllerin memur 
ve müstahdemleri siyasi partilere üye olamaz
lar» denildiği zaman İktisadi Devlet Teşebbüs-
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lerinde çalışanların hepsi de siyasi partiye yir-
mdkten ınenedilmiş olur. Ve bu şekilde, onların 
istismarım ve politika yüzünden bir hayli hu
zursuzluk çıkarmalarını şu iki satırlık, iki c.iinı-
lel'i'k. hükümle önlemiş oluruz. 

Arkadaşımız Sayın Baki (Kizey'in takriri
nin de tamamını içerisine alan bu takrire ilti
fat buyuracağınızı tahmin ediyorum. Çoık ye
rinde olacaktır. Teşekkür ve hürmetlerimi su
narını. 

BAŞKAN ~- Takrir aleyhinde, buyurun Sa
yın Yetkin. 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Muhterem 
Başkan, kıymetli arkadaşlarını; her iki takrir 
sahibi muhterem arkadaşınım Anayasanın bir 
hükmünden tegafüi ettikleri kanısındayım, af
larını İstirham ederim. 

Anayasanın 1.19 ucu maddesi, kimlerin siya
si partilere giremiyeceğini bir Anayasa hükmü 
olarak vaz'etmiş ve bizim komisyonumuzun 8 nci 
maddede t ad âd ettiği hükmü aynen Ana/asa 
hükmü olarak vaz'etmiş. 

Şimdi Anayasanın 119 nen maddecinde İkti
sadi Devlet Teşebbüsleri için sadece, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin yönetim ve denetiminde 
bulunanların siyasi partilere girmesini menet-
m'ş olmasının elbette ki, bir hikmeti v'irdir, bir, 
sebebi vardır. Çünkü İktisadi. Devlet Teşekkül
leri aslında âmine hizmeti görmekte olan mües
seseler değildir. Devletin sermayesiyle 
iktisadi faaliyet gösteren müesseseler ve 
'bunların müstahdemleri içinde işçiler 
'büyük bir ekseriyet teşkil etmektedir. Bina
enaleyh Anayasannı vatandaşlara 56 ncı madde
siyle bahşetmiş olduğu, dilediği siyasi partiyi 
seçebilmek, dilediği siyasi partiye girebilmek, 
dilediği siyasi düşünceyi, kanaati taşıyabilmek, 
ve siyasi partilerden çıkabilmek lir niyetin in 
tahdidi yapılırken, sadece bunun âmme nkamı 
bakımın lan mahzurlu olan kimselere hasrü kas-
reierek bir tahdide gidilmiştir. Bu tahdidi muh
terem komisyon pek isabetli olarak aynen tekrar
lamıştır, tekrardan ibarettir. 8 nci maddedeki te
rimle, tabirle, tarifle Anayasamızın 119 ucu 
maddesindeki tabir ve tarif ve sınırlama birbiri
nin tamamen aynıdır. Bu bakımdan Anayasanın 
bahşetm'ş olduğu bir hak ve hürriyeti bir seçim 
bir siyan partiler kanunu ile ortadan kaldın]), 
vatandaşları, Anayasanın menetmediği kimseleri 
bövle biı* haktan mahrum etmek Anayasava av-
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kırı olur. Anayasanın öngördüğü bir siyasi par
tiler kanunu görüşülürken Anayasaya aykırı bir 
hükmü getirenleyiz. Bu itibarla kıymetli arka
daşlarımızdan bu takrirleri geri almalarını rica 
('diyorum. Almazlarsa Yüksek Heyetinizin bun
lara iltifat buyunrıamasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN - Efendim, takrirler okutuldu. 

İktisadi Devlet Teşebbüsleriyle, kamu yaranna 
(•alışan derneklerin memur ve müstahdemlerinin 
bu haktan istifade etmemeleri teklif edilmekte
dir. Lehte ve aleyhte konuşuldu. 

Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 

BETİL (Tokat) — Muhterem Başkan; yönetim 
\'e denetim kımılları demiyor. Yani kanun yöne
tim ve denetim işlerinde çalışanlar diyor. Bina
enaleyh, Kamu iktisadi Teşebbüsünün veya ta
sarının tarif ettiği bankaların yönetim ve dene
lim işlerinde çalışmaların siyasi partilere intisa
bında bir malıruır yoktur, kanısındayım. (Çok 
yuvarlak oldu sesleri] 

BAŞKAN --•• Ben le pek anlıyaıinadım. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (To

kat) — Zira yönetim ve denetim işlerinde çahş-
miyanlar.ui yönelim ve denetini" tesirleri yok-
tur. 

BAŞKAN --•- Yani takriı-lere katılmıyorsu
nuz. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETJL 
(Tokat) --• Katılmıyoruz. 

BAŞKAN ~ Sayın Bakan... 
ADALET BAKANI İRFAN BARAN (Kon

ya Milletvekili) — Biz de katılmıyoruz. 

BAŞKAN - - Takrirleri oyunuza sunuyo
rum. (Hangi takriri sesleri) 

Efendim, tekrar okutayım. 
Önce Savın Bozealı'nm daha şâmil olan tak

rir i . 
(Ömer Lûtfi Bozealrnın takriri tekrar okun

du) 

BAŞKAN — Efendim, komisyon takriri ka
bul etmiyor. Takriri nazarı dikkate alanlar... 
(Hangi takrir sesleri) 

Sayın Bozealı'nm takriri efendim. Yani «İk
tisadi Devlet Teşekkülleriyle, kamu yararına ça
lışan derneklerden, özel gelir kaynakları ve özel 
imkânları kanunla yağlanmış olanlardan, mer

kez kurullarında görev alanlar ile, «buraya şu
nu ilâve etmek istiyor; 

«Bu teşekküllerin memur ve müstahdemleri 
siyasi partilere üye olamaz» Yani memur ve müs
tahdemleri de bunun içine sokulmaktadır. 

GAVSİ UÇAGÖK (Eskişehir) — Sual sora
cağım. komisyondan efendim. 

BAŞKAN — Sual de kifayete dâhildir efen
dim. Binaenaleyh... 

GAYSİ UÇAGÖK (Eskişehir) - - Bir arka
daşımız, müstahdem tabiri içine işçiyi de soktu. 
İşçi başka müstaMem başkadır. Bunu tavzih ba
kımından sual sormak istiyorum. Müstahdem 
taıbiri içine işçi dâhil midir? 

BAŞKAN — İşçi dâhil değildir her halde. 
Dâhil midir efendimi 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 
BETÎL (Tokat) — Efendim, ben suali kavrıya-
madım. Cevap vermek isterim ama, neyi soru
yorlar? 

BAŞKAN — Efendim şimdi, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri yine Kamu yararına çalışan dernek
lerde çalışanlardan, memur ve müstahdemler ke
limesi içinde işçiler dâhil midir? Diyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNÎ 
BETİL (Tokat) — Bu tabir önergede vardır. 
Önerge sahibine sorsunlar. Komisyonla ne alâ
kası var? 

BAŞKAN — önerge sahibi, siz ne diyorsu
nuz? 

ÖMER LÜTFİ BOZCALI (İzmir) — Me
mur ve müstahdem, bugün meri olan kanunlar
da tarifini bulmuştur. Bunların içine işçi dâhil 
değildir. 

BAŞKAN — Yani işçiler dâhil değildir. Sa
yın Bozealı'nm takririni kaibul edenler... Kabul 
etmiyenler... Arada bir oy kadar bir fark oldu
ğu için yanlışlık olmasın diye yeniden sayacağız. 
Kaibul edenler lütfen ayağa kalksınlar efendim. 
Kabul etmiyenler... 34 e karşı 37 oyla kaibul edil
memiştir. (Gürültüler, 119 nen maddeye göre, 
sesleri) 

BAŞKAN — Onu izah etti efendim Nüvit 
Yetkin, uzun boylu, bütün talâkatıyla anlattı. 
(Baki Güzey'in takriri hir daha okunsun sesleri), 
Güzey'in takriri mi efendim? (Evet, sesleri) Pe
ki efendim okuyalım. 

(Baki Güzev'in takriri tekrar okundu) 
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BAŞKAN — Yani, Kamu İktisadi Teşebbüs

lerinde çalışanlardan, yönetim kurulları haricin
de, memurların da bundan istifade edemiyeeeği 
teklif edilmektedir. Bıı teklifi oylarınıza .sunu
yorum. Kabul edenler... Etnıiy enler... Takrir 
•25 e karşı 34 oyla kabul edilmiştir. Yani iktisadi 
Devlet Teşebbüslerinde çalışan memurlar da di
ğer memurlar gibi siyasi partilere giremiyecek-
lerdii'. 

Şimdi, bu tadille birlikte 8 ne i maddeyi oyu
nuza sunacağım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
BETİL (Tokat) — Bu kabule göre, gerekli işle
mi yapıp Genel Kurula arz (»dilmek üzere mad
deyi geri istiyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi Komisyona, veriyoruz, 

Üyeliğe kabul şartları 
MADDE 9. — Siyasi parti üyesi olmaya ka

nuna göre ehil olanların üyeliği kabul şartları 
siyasi partilerin tüzüklerinde gösterilir. Ancak, 
üyeliğe kabul edilmiyen bir kimsenin, üyelik di
lekçesini reddeden teşkilât kademesinin üstün
deki teşkilât kademelerine parti tüzüğünde gös
terilen şekilde itiraz hakkı vardır. 

Siyasi partiler, üye olma istemlerini, sebep 
gö'stermek'sizin reddedebilirler; 

Siyasi parti tüzüğündoki kabul şartlan uda, 
üyelik için başvuranlar arasında, dil, ırk, cinsi
yet, din, mezhep, aile, zümre, sınıf ve meslek 
farkı gözetilemez. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur, kabul edil
in istir. Geçiyoruz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Merkez Teşkilâtı 

Genel Kongre 
MADDE 10. — Siyasi partinin en yüksek 

organı genel kongredir. Genel kongre parti tü
züğünde başka türlü de adlandırılabilir. 

Genel kongrenin : 
a) Seçilmiş üyeleri : Türkiye Büyük Mil

let Meclisinin genel oyla seçilen üye tamsa
yısının iki katından fazla olmamak kaydîyle, 
parti tüzüğünde gösterilen şekilde ve sayıda 
il kongrelerince seçilen delegeler; ve 

b) Tabiî üyeleri : Parti genel başkan, ile 
parti tüzüğüne göre seçilen merkez organları 
üyeleri; partinin üyesi olan Bakanlar Kurulu 
üyeleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leridir. 
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| Taşıdıkları sıfat dolayısiyle genel kongre 
I üyesi olan kimselerin, ayrıca il kongrelerince 
| delege olarak seçilmeleri caiz değildir. 
I Parti tüzüğündeki parti genel başkanının 
| genel kongrece seçilmesi öngörülmüş ise parti 

genel başkanını, parti tüzüğünce genel kongre-
j ce seçilmesi öngörülmüş olan partinin merkez 

karar, yönetim .ve disiplin organları üyelerini 
gizli oyla seçmek; partinin tüzük ve program
ında değişiklik yapmak; partinin kesinhesabını 
kabul ve merkez karar organım ibra etmek 
yahut ikesinhesabı reddetmek; toplumu ve Dev-

I .1 eti ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri 
ve parti politikası hakkında genel nitelikte ol
mak şartiyle temenni kararları veya bağlayıcı 
kararlar almak; kanunun veya parti tüzüğünün 

I gösterdiği sair hususları karara bağlamak; par
tinin feshine veya başka bir partiyle birleşme-

I sine ve böylece hukukî varlığı sona erecek, 
partinin mallarının tasfiye suretine dair karar
lar vermek genel kongrenin yetkilerindendir. 

Genel kongrenin -olağan toplantıları iki yıl-
I da. bir yapılır. Olağanüstü toplantılar, genel 
S başkanın veya merkez karar organının yahut 
i genel kongre üyelerinden en az beşte birinin 
I yazılı istemi üzerinde yapılır. 
I Partinin kurucuları, ilk genel kongrenin 
I tabiî üyeleridir. Parti kurucuları ilk genel 

kongreyi, partinin tüzel kişilik kazanmasından 
başlıyarak iki yıl içinde toplamak zorundadırlar. 

I Ancak, bu hüküm, parti tüzüğüne göre seeil-
I eeek genel kongre delegelerinin kurucuların 
I sayısından az olduğu hallerde uygulanmaz. 
i Genel kongre ilk toplantısını yapıncaya ka-
I dar, genel kongre yetkilerini kurucular kurulu 
j kullanır. Partinin genel başkanı ve merkez 
S karar, yönetim ve disiplin organları üyeleri ve 
j Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bu kurul-
{ UT! tabiî üyesidirler. 
I Genel kongrenin toplantı yetersayısı. 
I genel kongre üye laınsayısının salt çoğunluğu

dur. İlk çağrı üzerine yapılan toplantıda top-
I lantı yetersayısı bulunamıyorsa, ikinci çağrı 
i üzerine .yapılacak toplantıda toplantı yeter-
I sayısı aranmaz. Genel kongrenin karar yeter-
1 sayısı, kanunda veya parti tüzüğünde daha 
I büyük: bir sayı gösterilmediği hallerde, hazır 
I bulunan üyelerin salt çoğunluğudur. 
| Partinin tüzük ve programında değişiklik 
I yapılmasına, dair teklifleri ve toplum ve Devlet 
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düzenini veya kamu faaliyetlerini yahut parti 
politikasını ilgilendiren konularda karar alın
masına dair teklifleri karara bağlamak için, 
bunların genel başkan yahut merkez karar 
veya yönetim organı veya genel kongre üyeler
inin en az yirmide biri tarafından ileri sürülmüş 
olması gerekir. Bu teklifler, genel kongrece 
.seçilecek bir komisyonda görüşüldükten sınra, 
genel kongre, komisyon raporunu incele.'-. 

"BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur kaimi 
edilmiştir, geçiyoruz. 

Merkez karar organı 
MADDE 11. — Siyasi partinin mekez karar 

organı, parti tüzüğünde gösterilen şekilde 
kurulur; merkez karar organının üye sayısı 
onbeşten az olamaz. 

Merkez karar organı, iki genel kongre ara
sında, parti tüzük ve programına ve genel kongre 
kararlarına uymak şartiyle, partiyi İlgilendiren 
hususlarda karar almak yetkisine sahiptir. Parti 
işlerini düzeni iyen parti yönetmelikleri do İm 
organ tarafından yapılır. 

Merkez karar organı, zorlayıcı sebepleı:• d ol .ay;-
siyle genel kongrenin toplanamadığı hallerde, par
tinin hukukî varlığına son verilmesiyle tüzük 
ve programının değiştirilmesi dışında bütün ka
rarları alabilir. 

Parti tüzüğü, merkez karar organ mi, aynı 
zamanda, merkez yönetim organı olarak görev. 
lendirebilir veya ayrı bir merkez yönetim orga
nının kurulmasını öngörebilir. 

Merkez karar organının, parti tüzüğü ii« 
yönetim organı oıarak görevlendiriimediği hal
lerde, en az altı ayda bir toplanması şarttır. 
Olağanüstü toplantılar için çağrı, genel başkan 
tarafından yapılır. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur. Kaimi edil
miştir. Geçiyoruz. 

Merkez disiplin organı 
MADDE 12. — Siyasi partinin merkez disip

lin organları parti tüzüğünde gösterilen şekilde 
kurulur. Bu organların üye «sayısı yediden az 
olamaz. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur. Kamı» edil
miştir. Geçiyoruz. 

13 ncü maddeyi maıyacağız. Bu madde üze
rinde tâdil teklifi vardır. 

Şimdi, Sayın Senato saat 20 ye kadar çalış
maya karar vermiştir. Bu. karara uyarak bende

niz müzakereyi devam ettirmek mecburiyetinde
yim. Eğer bu madde ile müzakere ıızayacaksa 
ve neticeye bugün varamıyacaksak sayın sena
törlerin... (Gürültüler, devam devam sesleri) 

Bir takrir gelmediğine göre... (8 nci madde
yi oya koyun sesleri) 8 nci maddeyi redaksiyon 
için komisyon geri aldı, 

13 ncü maddeyi okutuyorum efendim. 

Genel Başkan 
MADDE 13. — Parti genel başkanı, parti tü

züğüne 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 yö
netim 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 öngörebilir. Bunların ne su
retle seçileceğini parti tüzüğü gösterir. 

Hükümete katılmıyaıı siyasi partiler arasm-
de en fazla milletvekiline sahibolan partinin ge
nel başkanına, ana muhalefet partisi lideri sıfa-
tiyle, (Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği 
ödenek ve yolluğu da dâhil olmak üzere) Baş
bakanın aldığı ödenek ve yolluğu eşit ödenek 
ve yolluk ödenir ve kendisine bir resmî taşıt 
aracı ayrılır. Ana muhalefet partisi lideri, Dev
let protokolünde Başbakandan sonra ve diğer 
Bakanlar Kurulu üyelerinden önce yer alır. 

Ana muhalefet partisi liderine ayrılan resmî 
taşıt aracının seçimlerde kul!anılmasında, Baş
bakana ait resmî taşıt aracının seçimlerde kul
lanılmasına dair kanuni kayıtlamalar uygula
nır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım ; bu 
madde, tasarının mühim nıaddlerinden biridir. 
Divan, çoğunluk olup olmadığına tereddüt et
mektedir. Bu itibarla yoklama yaptıracağını. 

HÜSEYİN KALPAİCLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkanım, saat 10 a kadar devam hak
kında takrir vermiştim. 

BAŞKAN — Okutuvorum efendim. 

— 137 



22 . 6 .1965 O : 2 
BAŞKAN — Bu takriri oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Yarından itibaren saat 19,00 kadar 
çalışılacaktır. 

C Senatosu B : V 
Başkanlığa 

Saat 19 dan sonra Senatoda ekseriyen kal
madığından bu günden itibaren toplantıların 
saat 19 a kadar devamının oylamasını arz ve 
teklif ederim. 

Kayseri 
Hüseyin KalpaklıoğK 

Yarın saat 10,00 da toplanmak üzîere Birleşi
me son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,20 
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Siyasi Partiler kanunu tasarısının 2 nci maddesine verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Brsü 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarhealı 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

BOLU 
Sırrı TTzunhasanoğiu 

BURDUR 
Ömer Faruk Kmaytürk 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 100 

Kabul edenler : 97 
Reddedenler : 3. 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 82 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇORUM 

Safa Yalçuk 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Asmi Erdoğan 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUİC 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan. 
Osman Zeki Gümüşoğlu 
Hasan Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 

Cemâl Yıldırım 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
İbrahim Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Riza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
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Muzaffer Alarıkuş 
Amil Artus 

C Senatosu 
Hasan Atakan 
Hasan Kangal 

B:101 22.6.1965 

I Enver Kök 
Necati özdeniz 

0 : 2 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

TABÎÎ ÜYE 

Suphi Gürsoytrak 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 

MANİSA 

Ferit Alpiskender 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveîioğlu 
(İ. Ü.) 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (İ.) 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Salbit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDDî 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

Mehmet Güler 
BOLU 

Rahmi Arı kan 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayı 
gü (B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar (L.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen (1.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Mehmet Izmen 

[Oya kahlmıyanlar] 
HAKKÂRİ 

Necip Seyhan (I. Ü.) 
HATAY 

Mustafa Deliveli 
ÎZMÎR 

izzet Birand 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Su ad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulıısman 

KONYA 
Sedat Çıımralı (1.) 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
(Bş'k.V.) 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 
Tekirdağ 

Yekûn 
>•< « o >& < t 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener (İ.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
| Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 

SAMSUN 
Hüseyin Enver İşıklar 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

101 NCİ BİRLEŞİM 

22 . G . 1965 Sah 

Saat : 10.00 

A - BAŞKANLIK DÎVANİNİN GLNEL 
KURULA SUNUŞLARİ 

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

2. — Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi. 
3. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri se

çimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III. 
ÖNCE1 JİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 
X 1. — Siyasi Partiler kanunu tasarısının 

Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cuum-
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 1/560; Cumhuriyet Senatosu , 1/551) 
(S. Sayısı : 649) [Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1965] 
(Bitiş tarihi : 17 . 8 . 1964) 

2. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
görevleri hakkındaki kanun tasarısının Millet 
M clisince Ikabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/670; Cumhuriyet Senatosu 1/557) (S. Sa
yısı ; 641) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1965] 
(Bitiş tarihi : 28 . 8 . 1965) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İSLKR 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜ KSî: YAPİLACAK 
İŞLER 

• X I . —• Kat mülkiyeti kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Kamisyonu 
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. — İ . 7 . 1964 tarih ve 488 sayılı Dam
ga 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 . G . 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 . 1965j 
(Bitiş tarihi : 21 . 8 . 1965) 

X 4. — 150 milyon liralık madenî ufalkbk 
para bastırılması hakkında 6797 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân 'komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/651; Cumhuriyet Senatosu 1/546) 
(S. Sayısı : 640) [Dağıtma tarihi : 9 . 6 . 1965] 
(Bitiş tarihi : 11 . 8 . 1965) 

o. — 2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Tarım, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları. (M. Meclisi : 
2/527; Cumhuriyet Senatosu : 2/156) (S. Sa
yısı : 642) [Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1965] (Bi
tiş tarihi : 11 . 8 . 1965) 



2 — 
O, —• 3204 sayılı Orman Genel Müdür

lüğü Teşkilât Kanununa geçici bir madde ek
lenmesine ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Ka
nunun 2 nei 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) j Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1965] (Bitiş Itarahi : 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 : 1 1 , 8 . 1965) 

8. — 3017 aayılı 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; O. Senatosu : 1/554) (S. 
Sayısı ; 648) | Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1965] 
(Bitiş tarihi : 1. . 9 . 1965) 

9. — 4862 sayılı Karnına bağlı (2) sayılı 

cetvelde yazılı kadroların değiştirilmesine dair 
olan 467 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cum
huriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları. CM. Meclisi : 1/800; (,'. 
Senatosu : 1/555) (S. Sayısı : 647) (Dağıtma 
tarihi : 16 . (5 „ 1965! (Bitiş tarihi : 1 „ 9 . 1965) 

10. —- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına bağlı sağlık kurumianyle esenlesürme 
«Rehabilitasyon» tesislerine verilecek döner 
sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanuna (nâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi işler. Sos
yal İşler ve Bütçe ve Plân komisyon Lan ra
porları (M. Meclisi : i/481-, C Senatosu : 
i/558) (S. Sayısı : 645) ıDağıtma, tarihi : 
1 6 . 6 . 1965] (Bitiş tarihi : 28 . 8 . 1965) 

11. — 19 . 2 , 1963 tarihli ve 202 saydı Ka
nunun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul edilen metni ve C'umhuriyel" Se
natosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve ¥}rın 
(komisyonları raporları (M. Meclisi • 1/843; 
C. Senatosu : 1/559) (S. Sayısı : 646) [Dağıt
ma tarihi • 16 , 6 . 1965] YBîtiş tarihi : 
29 . 6 . 1965) 


